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مقدمه فمینیسم
زهیر باقری نوع پرست

                 در هــر ایســمی پــای ســوژه ای در 
میــان اســت. مثــا در ر ئالیســم، پــای رئالیســتی 
در میــان اســت یــا در ایدئالیســم ســوژه ای کــه 
ایــن ایســم مطــرح می کنــد ایدئالیســت اســت. 
ســوژه فمینیســم هــم زن یــا مــرد نیســت بلکــه 

فمینیســت اســت.
ایســم ها نــه امــوری طبیعــی کــه امــوری 
هنجاری انــد و ســوژه هــر ایســم بــر ایــن 
بــاور اســت کــه ایســم مــورد نظــرش هنجــاری 
ــت و  ــروری اس ــروی از آن ض ــی پی ــت، یعن اس
ــی  ــوارد ضرورت ــن م ــرورت در ای ــور از ض منظ
ــم  ــکل فمینیس ــن ش ــه همی ــت. ب ــی اس عقان
نیــز امــری طبیعــی نیســت و امــری هنجــاری 
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت ب ــت و فمینیس اس
فمینیســت بــودن امــری هنجــاری اســت یعنــی 

ضــرورت عقانــی ایجــاب می کنــد کــه انســان 
فمینیســت باشــد. از آن جــا کــه ایســم ها 
ــن  ــی از ای ــه ســوژه ی یک ــی نیســتند، ب طبیع
ایســم ها تبدیــل شــدن یــک دســتاورد اســت. 
ــد  ــا نمی آی ــه دنی ــمی ب ــچ ایس ــا هی ــان ب انس
ایســمی گرایــش پیــدا  بــه  بلکــه بعدتــر 
ــگاه  ــیدن و ن ــا اندیش ــرد ب ــی ف ــد. گاه می کن
ــر  ــی ب ــرود و گاه ــم می گ ــک ایس ــه ی ــاد ب نق
اثــر فشــار گروه هــای متفــاوت در جامعــه چــه 
فشــار نــرم و چــه فشــار ســخت بــه یــک ایســم 
ــتاوردی  ــم دس ــت اول ایس ــرود. در حال می گ
بــرای خــود فــرد اســت و در حالــت دوم 
گرویــدن آن فــرد بــه ایســم دســتاوردی بــرای 
افــرادی دیگــر یــا کلیــت آن گــروه اســت کــه 
ــد. ــه خــودش جــذب کن ــردی را ب توانســته ف
ــد  ــوری هنجاری ان ــی کــه ایســم ها  ام از آنجای
ــض  ــر را نق ــم یکدیگ ــه دو ایس ــی ک در صورت
کننــد هــر دو آن هــا نمی تواننــد عقانــی 
باشــند و تنهــا دعــوت یکــی از آن هــا بــه 
عقانیت مشــروع خواهــد بــود؛ در نتیجه وقتی 
فمینیســم ایســم دیگــری را نقــض کنــد هر دو 
آن هــا نمــی تواننــد درســت باشــند. می توانیــم 
تمــام ایســم هایی کــه فمینیســم را نقــض 
ــه  ــم؛ در نتیج ــم بنامی ــد آنتی فمینیس می کنن
ــر  ــد ه ــم نمی توانن ــم و آنتی فمینیس فمینیس
ــد  ــرد نمی توان ــک ف ــند و ی ــح باش دو  صحی
هــم فمینیســت و هــم آنتی فمینیســت 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. 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــی عقل ــه حکم ــی ک مادام
جنــس و جنســیت وجــود داشــته باشــد 
ــر  ــه دارد و در غی ــا توج ــه آن ه ــت ب فمینیس
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــا را نمی پذی ــورت آن ه ــن ص ای
مصــداق تبعیــض یــا تعصــب خواهنــد بــود. در 
ــه  ــت ک ــخصی اس ــت ش ــه آنتی فمینیس نتیج
در امــور مرتبــط بــه جنــس و جنســیت پیــرو 
عقــل نیســت و منبــع دیگــری را بــرای توجیــه 

ــد. ــر می گزین ــود ب ــدگاه خ دی
آنتی فمینیســم  و  فمینیســم  بیــن  جــدال 
ــی  شــکل بخصوصــی از جــدال بیــن عقل گرای
و عقل ســتیزی خواهــد بــود. بــرای فمینیســت 
ــس و  ــا جن ــه ب ــی در رابط ــه ادعای ــر گون ه
ــتیبانی  ــی پش ــواهد کاف ــا ش ــد ب ــیت بای جنس
ــن  ــی ای ــاور عقان ــار ب ــه معی ــرا  ک ــود، چ ش
اســت کــه شــواهد کافــی بــرای آن بــاور 
وجــود داشــته باشــد. در نتیجــه وقتــی کســی 
ــر اســاس  ــوع رویکــرد متفاوتــی ب ــرای هــر ن ب
ــه  ــد، ب ــی می کن ــیت ادعای ــا جنس ــس ی جن
حکــم عقــل بایــد شــواهد معتبــر بــرای 
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ــه  ــی ک ــد و در صورت ــرح کن ــود مط ــای خ ادع
نتوانــد، ادعــای او غیــر عقانــی و غیرقابــل بــاور 
ــه  ــا ک ــال از آنج ــوان مث ــه عن ــود. ب ــد ب خواه
فعــا توانایــی بچــه دار شــدن منحصــر بــه زنــان 
ــاردار هســتند  ــان شــاغل کــه ب ــرای زن اســت ب
ــه تدابیــری اســت  یــا بچــه دار می شــوند نیــاز ب
کــه می توانــد مرخصــی بــا حقــوق بــرای آن زن 
ــس از  ــارداری و پ ــی از ب ــای بخصوص در دوره ه
بچــه دار شــدن باشــد. در صورتــی کــه بخواهیــم 
تمایــزی در ایــن زمینــه بیــن زن و مــرد قائــل 
ــرای  ــر، ب ــای دیگ ــن تصمیم ه ــویم و همچنی ش
پــی بــردن بــه ایــن کــه چــه زمانــی از بــارداری 
زن بایــد مرخصــی داده شــود نیــاز بــه شــواهد 
ــم  ــی توانی ــواهد نم ــود ش ــم. از خ ــی داری علم
بــه صــورت مســتقیم ارزش هــا و هنجارهــا 
را اســتخراج کنیــم. هنگامــی کــه شــواهد 
مشــخص کننــد زنــان بــه چــه میــزان مرخصــی 
در دوران بــارداری خــود نیــاز دارنــد، تصمیمــی 
ــه می شــود  ــن شــواهد گرفت ــر اســاس ای ــه ب ک
وابســته بــه ارزش هایــی اســت کــه داریــم. اگــر 
ــازار و ســرمایه  ــرای فــردی ب ارزشــی اساســی ب
باشــد، ممکــن اســت بگویــد کــه در نتیجــه بــه 
ــد کار  ــی می توانی ــت در صورت ــد گف ــان بای زن
کنیــد کــه میلــی بــه فرزنــددار شــدن نداشــته 
ــاردار شــود،  ــی ب ــی کــه زن ــا در صورت باشــید ی
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 
ــر  ــی اگ ــود. ول ــال ش ــر او اعم ــا ب محدودیت ه
ارزشــی اساســی بــرای مــا فمینیســم باشــد بــه 
ــدود  ــراد و مح ــرای اف ــف ب ــن تکلی ــای تعیی ج
ــواهد  ــه ش ــه ب ــا توج ــا، ب ــردن آزادی آن ه ک
بررســی خواهیــم کــرد چــه مــدت زمانــی افــراِد 
درگیــر بچــه دار شــدن نیــاز بــه مرخصــی دارنــد 
ــم. در  ــدا کنی ــل را پی ــن راه ح ــپس بهتری و س
ــت  ــواهد نیس ــر ش ــر س ــاف ب ــورد اخت ــن م ای
بلکــه بــر ســر ارزش هاســت. هــم شــخصی 
ــد و  ــت می ده ــرمایه اصال ــازار و س ــه ب ــه ب ک
ــای فمینیســتی  ــه ارزش ه ــه ب هــم شــخصی ک
ــه  ــر اینک ــر س ــد ب ــد می توانن ــت می دهن اصال
شــواهد علمــی و عقانــی موجــود چــه میــزان از 
ــد  ــز می کن ــارادار تجوی ــرای زن ب ــی را ب مرخص
ــر ســر  ــا ب ــاف نظــر آن ه ــد. اخت ــت کنن موافق
ــن شــواهد چــه  ــر اســاس ای ــه ب ــن اســت ک ای
ــر  ــم ب ــن تصمی ــم و ای ــد بگیری ــی بای تصمیم
ــام  ــراد انج ــر اف ــورد نظ ــای م ــاس ارزش ه اس

می گیــرد.
ــن  ــت یافت ــکان دس ــواره ام ــه هم ــا ک از آن ج

بــه شــواهد جدیــد وجــود دارد فمینیســم 
نمی توانــد موضعــی ایســتا و ثابــت باشــد 
ــواره چشــم  ــه هم ــی پویاســت ک ــه موضع بلک
ــا  ــم ب ــد دارد و فمینیس ــواهد جدی ــه  راه ش  ب
بــروز شــواهد جدیــد در موضع گیری هــای 
مــوردی اش تغییــر خواهــد کــرد. ایــن اصلــی 
ــی  ــا تصمیم های ــه ب ــه در رابط ــت ک ــی اس کل
جنســیت  و  جنــس  بــا  رابطــه  در  کــه 
ــا  ــود. مث ــم ب ــل خواهی ــرو عق ــم پی می گیری
ــان  ــر نش ــی های جدیدت ــت بررس ــن اس ممک
ــی  ــرای زن ــی الزم ب ــزان مرخص ــه می ــد ک ده
بــاردار قــدری بیشــتر یــا کمتــر از آنچــه 
ــت.  ــی داده، اس ــان م ــی نش ــی های قبل بررس
ــواهد  ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــورت ب ــن ص در ای
جدیــد موضــع خــود را تغییــر می دهیــم. 
ــی  ــل عقان ــروی از اص ــر پی ــن تغیی ــل ای دلی
توجــه بــه شــواهد اســت. مادامــی کــه مواضــع 
خــود را بــر اســاس شــواهد تنظیــم کنیــم  بــه 
ــتی  ــی و کاس ــناختی کوتاه ــاظ معرفت ش لح
ــد  ــان ده ــود نش ــواهد موج ــر ش ــم. اگ نداری
ــرد و در  ــد اتحــاذ ک ــی بخصــوص را بای موضع
حــال حاضــر چنیــن موضعــی را اتحــاذ کنیــم 
ــر  ــم ب ــد حک ــواهد جدی ــس از آن ش ــی پ ول
موضعــی دیگــر کننــد در عیــن اینکــه موضــع 
ــه  ــری متوج ــم تقصی ــر می دهی ــود را تغیی خ
ــن  ــه ای ــود. البت ــد ب ــا نخواه ــی م ــع قبل موض
بــه معنــای بهانــه ای نیســت کــه هــر شــخصی 
ــد  ــاذ کن ــود را اتخ ــواه خ ــع دلخ ــد موض بتوان
ــا  ــواهد و تنه ــی ش ــن برخ ــده گرفت ــا نادی و ب
ــده  ــد کنن ــواهد تایی ــی ش ــر برخ ــه ب ــا تکی ب
نظــرش، ادعــا کنــد  نظــرش بــا شــواهد علمــی 
ــی و  ــی واقع ــه بررس ــود. بلک ــتیبانی می ش پش
صادقانــه شــواهد مطــرح اســت. پافشــاری بــر 
ایــن نکتــه کــه منظــور از شــواهد صرفــا آنچــه 
ــدان دســت  ــی ب ــوم تجرب ــه دانشــمندان عل ک
می یابنــد نیســت، ضــروری اســت. حتــی 
افــراد هــم می توانــد در  تجربــه شــخصی 

ــود.  ــی ش ــواهد بررس ــم ش حک
بــه طــور کلــی وقتــی پــای تصمیمــی در 
مــورد دیگــر انســان ها در میــان اســت توجــه 
ــه و احساســات آن هــا هــم ضــروری  ــه تجرب ب
اســت. ایــن بــه معنــای دعــوت بــه عوام گرایــی 
ــا احساســات نیســت. طبعــا نظــر تخصصــی  ی
ــر  ــی نظ ــر اســت ول ــر غیرتخصصــی برت از نظ
تخصصــی بــدون توجــه بــه تجربــه و احســاس 
انســان هایی کــه در یــک قضیــه دخیل هســتند 
بــه شــی ءانگاری انســان می انجامــد. منظــور از 
تخصــص هــم حتمــا داشــتن مــدرک آکادمیک 
ــان کــه  نیســت. یــک فعــال سیاســی امــور زن
چندیــن ســال در ایــن راســتا فعالیــت کــرده  2
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ــان  ــود همچن ــوب می ش ــص محس ــز متخص نی
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 
ــچ  ــا آگاه اســت و هی ــد و از آن ه را درک می کن
ــد ایــن شــواهد دســت اول  متخصصــی نمی توان
ــرد  ــده بگی ــودش را نادی ــورد خ ــرد در م ــر ف ه
ــت  ــواهد اس ــه ش ــی ب ــن کار بی تو جه ــه ای ک
و خــود بــه خــود بــه معنــای ســلب صاحیــت 

متخصــص اســت.
بــا ایــن حــال نمی تــوان انــکار کــرد کــه 
در بررســی شــواهد، شــواهد علمــی نقــش 
ــن  ــه همی ــد. ب ــازی می کنن ــی ب ــیار پررنگ بس
ــرار  ــه ق ــی ک ــز پژوهش ــگاه و مراک ــل دانش دلی
ــرای  ــه و ب ــواهدی ب ــان آن ش ــت متخصص اس
ــود را در  ــای خ ــا باوره ــد ت ــه کنن ــه ارائ جامع
ــم  ــوان کنی ــا آن همخ ــف ب ــای مختل زمینه ه
ــد.  ــت دارن ــالت عقانی ــادی در رس ــت زی اهمی
ضــرورت حاکمیــت فمینیســم بــر فرهنــگ 
ــت  ــی اس ــرورت عقان ــک ض ــز ی ــگاه نی دانش
چــرا کــه فمینیســم خــود نگرشــی عقانــی بــه 
ــس و جنســیت اســت.  ــا جن ــط ب مســائل مرتب
ــگ، ســنت و  ــر اســاس فرهن ــی دانشــگاه ب وقت
ــط  ــر رواب ــود ب ــای موج ــه ارزش ه ــا مجموع ی
ــیبی  ــد آس ــده باش ــا ش ــیت بن ــس و جنس جن

چنــد وجهــی بــه عقانیــت وارد می شــود.
ــروی  ــه پی ــان و ب ــا انس ــه ب ــته هایی ک در رش
از آن جنــس و جنســیت ســر و کار داریــم، 
ــم  ــتی، حاک ــوم زیس ــانی و عل ــوم انس ــا عل مث
را  زمینــه  فمینیســتی  ارزش هــای  نبــودن 
بــرای بازتولیــد خرافــه و جهــل موجــود در 
ــه  ــیت ب ــس و جنس ــا جن ــه ب ــه در رابط جامع
ــی آورد و اعضــای دانشــگاه  ــم م ــم فراه ــام عل ن
ــود را  ــکار خ ــار و اف ــد رفت ــد ش ــور خواهن مجب
بــر اســاس تبعیض  هــای جنســیتی موجــود کــه 
غیــر عقانی انــد تنظیــم کننــد. در مــواردی ایــن 
ــراد  ــع از حضــور برخــی اف تبعیض هــا خــود مان
در دانشــگاه خواهنــد شــد. در نتیجــه دانشــگاه، 
هــم در عرصــه نظــر و هــم در عرصــه عمــل در 
معــرض ضدیــت بــا عقــل قــرار خواهــد گرفــت 
ــا رســالت دانشــگاه  ــارض ب کــه مشــخصا در تع
و  دانشــگاه ها  در  کــه  بودجه هایــی  اســت. 
ــانی  ــوم انس ــفه و عل ــه فلس ــی ب ــز پژوهش مراک
اختصــاص داده می شــوند نیــز نشــانه مناســبی 
اســت.  دانشــگاه  جهت گیــری  فهــم  بــرای 
ــای پژوهشــی در راســتای  ــه بودجه ه ــی ک زمان
ــری،  ــون  آزادی، براب ــی همچ ــای مفاهیم اعت

فمینیســم، مبــارزه بــا نژادپرســتی و ... باشــد، 
ــه  ــی ک ــردی دارد و زمان ــگاه کارک ــن دانش ای
ــه   ــت و توجی ــج و  تثبی ــرف تروی ــه ص بودج
فرهنــگ و ســنت و مذهــب موجــود در جامعــه 
ــری دارد.  ــرد دیگ ــگاه کارک ــن دانش ــود، ای ش
امــکان  نیــز  ایــده آل  ولــی در دانشــگاهی 
اینکــه دو متخصــص فمینیســت بــر ســر 
ــه  شــواهد موجــود  ــا توجــه ب یــک موضــوع ب
اختــاف نظــر داشــته باشــند وجــود دارد. در 
ــی  ــص تمام ــر دو متخص ــرایطی اگ ــن ش چنی
شــواهد موجــود را بررســی کــرده باشــند و وزن 
شــواهد بــه نفــع هیچ یــک از ایــن دو دیــدگاه 
نباشــد، بــرای دســت یافتــن بــه موضــع برتر از 
نظــر عقانــی الزم اســت به جســتجوی شــواهد 
ــه  ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت ــتری بپردازن بیش
شــواهد از کــدام دیــدگاه پشــتیبانی می کنــد. 
ممکــن اســت مســاله بــه شــکلی باشــد کــه مــا 
نیــاز بــه تصمیم گیــری ســریع داشــته باشــیم 
کــه در ایــن صــورت وقتــی شــواهد دو موضــع 
ــوند  ــت می ش ــزان حمای ــک می ــه ی ــف ب مخال
ــن آن  ــا بی ــر اســاس دیگــر معیاره ــوان ب می ت
دو  موضــع یکــی را اتخــاذ کــرد. مثــا وقتــی 
ــم کــه شــواهد موجــود  ــی داری دو روش درمان
ــه  ــد، هزین ــان نمی ده ــک را نش ــری هیچ ی برت
کمتــر بــرای بیمــار، یــا درد کمتــر بــرای 
ــد  ــل می توانن ــن قبی ــی از ای ــار و ماحظات بیم
ــند.  ــع باش ــن  دو موض ــم بی ــای تصمی راهنم
امــکان  مصداق هــای  از  یکــی  فمینیســم 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــز ب ــپکتیو  نی ــر پرس تغیی
در ســده های گذشــته، در نهادهــای سیاســی، 
ــده ای از  ــای عم ــی در بخش ه ــی و علم مذهب
جهــان، نگــرش رایــج بــه جنســیت، ذات گرایانه 
بــوده اســت. ولی پیــداش فمینیســم امــکان به 
چالــش کشــیده شــدن ایــن پرســپکتیو غلــط 
ــی  ــه خوب را فراهــم کــرده اســت. فمینیســم ب
ــک  ــه ی ــوم ب ــا محک ــه م ــد ک ــان می ده نش
پرســپکتیو خــاص نیســتیم و در صورتــی کــه 
اندیشــه نقــاد را فعــال نگــه داریــم امــکان نقــد 
ــا  ــن از آن ه ــر رفت ــود و فرات ــای موج نگرش ه
ــک از  ــر ی ــه ه ــت ک ــد پذیرف ــود دارد. بای وج
باورهــای مــا ممکــن اســت خطــا باشــد و تنهــا 
در صورتــی بــاوری را می پذیریــم کــه عقانــی 
باشــد و شــواهد موجــود آن را پشــتیبانی 
ــودن  ــا ب ــکان خط ــه ام ــی ک ــد و از آنجای کنن
باورهای مــان را پذیرفته ایــم هــرگاه شــواهد 
ــد  ــتیبانی کردن ــدی را پش ــاور جدی ــد ب جدی
ــدان  ــاور پیــدا خواهیــم کــرد و ایــن ب ــدان ب ب
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــه عینیت ــت ک ــا نیس معن

ــا نســبی اســت.  ــش و مواضــع م دان
ــت  ــر دو درس ــم ه ــم و آنتی فمینیس فمینیس
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نیســتند. فمینیســم درســت اســت و آنتــی 
ــرای  ــم ب ــت. فمینیس ــت اس ــم نادرس فمینیس
ــی  ــه عقان ــال توجی ــه دنب ــود ب ــای خ ادعاه
بــه  آنتی فمینیســم  کــه  حالــی  در  اســت  
توجیــه عقانــی توجهــی نــدارد و تنهــا ممکــن 
اســت در توجیــه موضــع غیرعقانــی خــود بــه 
ــتناد  ــی اس ــورت انتخاب ــه ص ــواهد ب ــی ش برخ
ــد  ــم بکن ــودن ه ــی ب ــه عقان ــر ب ــد و تظاه کن
ــم و  ــن فمینیس ــم بی ــه می توانی ــی ک از آنجای
ــی  ــم یعن ــاب کنی ــی را انتخ ــم یک آنتی فمینیس
ــر  ــوع ایســم گی ــن دو ن ــک از ای ــچ ی ــا در هی م
در  ماســت کــه  ایــن تصمیــم  و  نکرده ایــم 
ــاوه  ــتیم. ع ــاف بایس ــن اخت ــرف ای ــدام ط ک
ــود  ــم های موج ــواع فمینیس ــن ان ــن، بی ــر ای ب
ــرح  ــده مط ــه در آین ــم هایی ک ــواع فمینیس و ان
ــود  ــم های موج ــواع آنتی فمینیس ــوند و ان می ش
و آنتی فمینیســم هایی کــه در آینــده مطــرح 
ــه  ــم. ن خواهنــد شــد نیــز امــکان انتخــاب داری
تنهــا مــا در یــک جهان بینــی یــا ایســم زندانــی 
ــاب  ــک انتخ ــش از ی ــیار بی ــه بس ــتیم ک نیس
داریــم و می توانیــم خــود بــا اندیشــه ای نقــاد و 
بــا بررســی مســائل حتــی نــوآوری کنیــم و یــک 
ــرح  ــد را ط ــی جدی ــا انتخاب ــد و ی ــه جدی گزین
ــل و  ــا عق ــن انتخاب ه ــک از ای ــر ی ــم. دره کنی
ــم  ــت و حک ــد نشس ــه داوری خواهن ــواهد ب ش
خواهنــد کــرد کدامیــک از گزینه هــای موجــود 

عقانی تــر اســت.
ــتاورد  ــک دس ــم ی ــه فمینیس ــم ک ــتر گفت پیش
ــدری بیشــتر توضیــح دهــم:  ــد ق اســت. بگذاری
ــاظ  ــه لح ــد ب ــی نمی توان ــر کس ــال حاض در ح
ــان  ــن در جه ــره زمی ــت ک ــه مرکزی ــی ب عقان
ــاور  ــن ب ــی ای ــی زمان ــد، ول ــته باش ــاور داش ب
ــه  ــه منزل ــن ب ــت کــره زمی ــه مرکزی نداشــتن ب
کفــر بــود و مجازاتــی ســهمگین داشــت. حــال 
ــدگاه  ــودن آن دی ــل نادرســت ب ــم و عق ــه عل ک
ــد  ــرد پایبن ــر ف ــرای ه ــد ب ــخص کردن را مش
ــه عقلــی تکلیــف  آن موضــع مشــخص اســت.  ب
ــی  ــد ول ــاور نداری ــن ب ــره زمی ــت ک ــه مرکزی ب
ــخصا آن  ــه ش ــت ک ــی نیس ــه آن معن ــن ب ای
ــی از  ــه برخ ــد. بلک ــی کرده ای ــع را بررس موض
ــر  ــا ب ــد و م ــی کرده ان ــمندان آن را بررس دانش
ــه  ــا ارائ ــه آن ه ــواهدی ک ــا و ش ــاس یافته ه اس
ــد ایــن ســخن را می پذیریــم. در نتیجــه  کرده ان
ــتاوردی بشــری اســت.  ــی دس ــاور عقان ــن ب ای
ولــی فمینیســم یکــی از مواضــع عقانــی اســت 
کــه هنــوز فراگیــر نشــده  و انــواع مقاومت هــای 
ــود دارد. در  ــه آن وج ــاختاری علی ــردی و س ف
ــی  ــیاری در محیط های ــراد بس ــت اف ــن حال ای
ــت  ــا اولوی ــم ی ــه فمینیس ــوند ک ــزرگ می ش ب
ترویــج می شــود  آنتی فمینیســم  یــا  نــدارد 

ــد  ــدن می توان ــت ش ــت فمینیس ــن حال در ای
ــا کــه  ــه ایــن معن دســتاوردی فــردی باشــد ب
ــود  ــراف خ ــط اط ــی محی ــا بررس ــخصی ب ش
ــود  ــی وج ــه تبعیض های ــود ک ــه می ش متوج
دارد کــه غیرعقانی انــد و شــواهد و دلیلــی 
ــن نتیجــه  ــه ای ــدارد و ب ــرای آن هــا وجــود ن ب
ــی  ــود در حال ــد فمینیســت ش ــه بای ــد ک برس
کــه ممکــن اســت فــردی در محیطــی بــزرگ 
ــودن هنجــاری مــورد  شــود کــه فمینیســت ب
ــز  ــت نی ــن حال ــد. در ای ــوده باش ــرش ب پذی
ــی  ــت در صورت ــتاورد اس ــک دس ــم ی فمینیس
ــه پذیرفتــه شــود و مــورد بررســی  کــه آگاهان
ــادت  ــک ع ــه ی ــه مثاب ــا ب ــرد و صرف ــرار گی ق
ــا  ــه خصــوص ب ــه نشــود. ب ــه پذیرفت کورکوران
ــه اینکــه انواعــی از فمینیســم داریــم  توجــه ب
ــک  ــدام ی ــه ک ــن اینک ــری بی ــه تصمیم گی ک
ــروی  ــان نیســت. پی ــد همیشــه آس عقانی ترن
ــه از آنچــه در اطرافمــان وجــود دارد  کورکوران
ــر  ــه عقانی ت ــع از انتخــاب  گزین ــد مان می توان
ــای  ــق گزینه ه ــع از خل ــا مان ــد ی ــود باش موج

ــد شــود. جدی
برخــی از دســتاوردهای فمینیســتی همچــون 
برخــی دیگــراز دســتاوردهای آزادی خواهانــه و 
ــواهد  ــا بحــث و بررســی ش ــه ب ــه ن عقل گرایان
ــی  ــده برخ ــت آم ــه دس ــونت ب ــا خش ــه ب بلک
ــر  ــد ب ــن مثال هــا ســعی دارن ــه ای ــا اشــاره ب ب
عمــل تکیــه کننــد ولــی گاه بــه قیمــت نادیده 
انگاشــتن اهمیــت شــواهد و عقانیــت در 
بدســت آوردن آزادی. عمــل جمعــی و فــردی 
بایــد بــر مبنــای بــاوری شــکل بگیــرد. یعنــی 
ــه  ــیم ک ــته باش ــاوری داش ــدا ب ــد ابت ــا بای م
تبعیــض جنســیتی نادرســت اســت و ســپس بر 
مبنــای ایــن بــاور اراده و بــرای تغییــر تــاش 
کنیــم. در نتیجــه نبایــد ایــن دو را مقابــل 
ــای  ــا و نگرش ه ــر باوره ــرار داد. تغیی ــم ق ه
ــت یــک جامعــه در حکــم پیش شــرطی  اکثری
بــرای موفــق بــودن عمــل جمعــی اســت. اگــر 
اکثریــت یــک جامعــه بــه برابــری باور نداشــته 
ــن  ــه در ای ــی ک ــا در تاش های ــه تنه ــد ن باش
ــد  ــرکتی نمی کنن ــرد ش ــورت می گی ــتا ص راس
ــع از آن  کــه ممکــن اســت خودشــان نیــز مان
شــوند در نتیجــه عمــل بــه طــور کلــی بــرای 
تغییــر نمی توانــد در خــاء رخ دهــد و بایــد بــر 
باورهایــی اســتوار باشــد. در نتیجــه فمینیســم 
ــد  ــی نمی توان ــع عقان ــر مواض ــون دیگ همچ
ــد باشــد  ــه تعــارض بیــن نظــر وعمــل پایبن ب
بلکــه ایــن دو عرصــه را در تــازم بــا یکدیگــر 

می خواهــد. 
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فلسفه ی هنر فمینیستی
ای دبلیو ایتون1
ترجمه ی شمیم شرافت و بنفشه جمالی

دانشگاه ایلینویز شیکاگو. ۲۰۰۸  1

ــا  ــتی تنه ــر فمینیس ــفه ی هن                 فلس
ــناختی  ــق روش ش ــت و تعل ــع نیس ــک موض ی
واحــدی نیــز نــدارد. بلکــه مجموعــه ی متنوعــی 
از رویکردهــای نســبتاً متفــاوت در توصیــف هنــر 
ــون هــدف  ــه ی زیبایی شــناختی را پیرام و تجرب
ــر  ــان در هن ــاد زن ــه انقی مشــترک پایان دهــی ب
می آمیــزد.  هــم  در  هنــری  گفتمان هــای  و 
فلســفه ی هنــر فمینیســتی نیــز همچــون دیگــر 
ــوده و  ــته ای ب ــتی بین رش ــفه های فمینیس فلس
ــات  ــر، مطالع ــخ هن ــری، تاری ــد هن ــر، نق از هن
زیرمجموعه هــای  ســایر  و  روانــکاوی  فیلــم، 

فلســفه ی فمینیســتی برخاســته اســت.
در ســال ۲۰۰۷ کــه مــن مشــغول نوشــتن ایــن 
مقالــه هســتم، آثــار جدیــد پربــار و ثمربخشــی 
در خصــوص فلســفه ی هنــر فمینیســتی یافــت 

ــن  ــد م ــاز باش ــم نی ــر نمی کن ــود.1 فک می ش
ــوص  ــردازم، بخص ــث بپ ــن مباح ــرار ای ــه تک ب
ــه  ــم ب ــزی ه ــم چی ــک دارم بتوان ــه ش اینک
ــل آنچــه  ــن دلی ــه همی ــم. ب ــه کن ــا اضاف آن ه
ــی  ــی جزئ ــم ارزیاب ــه می ده ــا ارائ ــن اینج م
ــادی از تاریخچــه و  ــردی و انتق ــا حــدی ف و ت

ــن حــوزه اســت. ــی ای ــت فعل وضعی
مــن بــا شــروطی آغــاز می کنــم. نخســت 
اینکــه، گرایــش کلــی مــن به ســمت فلســفه ی 
تحلیلــی اســت، بنابرایــن ضمن اینکــه از برخی 
آثــار فیلســوفان قــاره ای۲ بحــث می کنــم، قصد 
ــای  ــته بندی دیدگاه ه ــا دس ــردن ی ــه ک خاص
ــن کار  ــم ای ــح می ده ــدارم. ترجی ــا را ن آن ه
ــم. دوم  ــذار کن ــته تری واگ ــرد شایس ــه ف را ب
اینکــه، تمرکــز ایــن مقالــه بــر فلســفه ی هنــر 
ــا  ــن معن ــه ای ــی، ب ــه زیبایی شناس ــت، ن اس
کــه مــن بــه مســائل بســیار جذابــی همچــون 
زیبایی شــناختی  واکنش هــای  و  جنســیت 
ــون  ــتند )همچ ــر نیس ــه هن ــی ک ــه چیزهای ب
ــره(  ــان ها و غی ــورت انس ــدن و ص ــت، ب طبیع
نمی پــردازم. ســوم، در خصــوص فلســفه ی 
ــه هنرهــای تجســمی  ــر مــن تمرکــزم را ب هن
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــه ب ــم. 3 ن ــدود می کن مح
ــات  ــر از ادبی ــر تجســمی مهم ت ــم هن ــر کن فک
و فیلــم و موســیقی و رقــص اســت، بلکــه 
به این علــت کــه جنبش هــای تاریــخ هنــر 
و هنرهــای تجســمی پیشــگامان فلســفه ی 
ــد  ــن بای ــد. همچنی ــتی بوده ان ــر فمینیس هن
اشــاره کنــم کــه هنرهــای تجســمی حــوزه ی 
ــن  ــارم و آخری ــتند. چه ــن هس ــی م تخصص
ــه  ــن ب ــن پرداخت ــد م ــه قص ــم اینک ــورد ه م
از  خــارج  فلســفی  و  هنــری  جنبش هــای 
ســنت اروپایــی نیســت، چراکــه مــن به شــدت 
شــک دارم کــه بســیاری از مســائل فلســفه ی 
صریــح  چالش هــای  از  هنــر  فمینیســتی 
و آگاهانــه ی ایــن ســنت ها نفعــی ببرنــد. 
به هرحــال متأســفانه بــرای چنیــن نقــدی 
شایســتگی الزم را نــدارم و کامــًا معتقــدم 
ــم  ــم دیده ای ــی تعلی ــنت اروپای ــه در س ــا ک م
ســنت های  می کنیــم  تــاش  هنگامی کــه 
ــی  ــینه ی کاف ــوزش و پیش ــدون آم ــر را ب دیگ
1   به این موارد رجوع کنید: نوشته های سیلورز، برند، 
فلوسی و برادسکی تحت عنوان »فمینیسم« در مایکل کلی دایره 
شناسی؛  زیبایی  و  جنسیت  کرسمیر،  شناسی؛  زیبایی  المعارف 
»زیبایی شناسی فمینیستی«؛ هانسون، زیبایی شناسی فمینیست. 
همچنین نگاه کنید به کتابچه نقد و بررسی نوشته های جاشوا شاو 

در فمینیسم و زیبایی شناسی در مارک و دیوروکس ۷۲-۲۵۸.

continental tradition philosophers  ۲
هنرهای  طراحی،  به  تجسمی«  »هنرهای  اصطاح    3
ترسیمی، نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، ویدئو گرافی و کارهای 
چندرسانه ای برمی گردد. این اصطاح معموالً  شامل فیلم سازی و 

معماری نمی شود.
5

بیوگرافی مختصر
ای، دبلیــو ایتــون، مــدرک دکتــرای خــود 
ــر و فلســفه  ــخ هن ــته ی تاری را در دو رش
از دانشــگاه شــیکاگو  در ســال ۲۰۰3 
دربــاره ی  آثــاری  او  کــرد.  دریافــت 
زیبایی شناســی فمینیســتی در هپاتیــا 
ــفه ی  ــنامه ی فلس ــخه ی دوم دانش و نس
مــک میــان و همچنیــن دربــاره ی پورنــو 
گرافــی و تخصیــص فرهنگــی و فیلــم 
ارائــه کــرده اســت. عاقــه ی فعلــی او بــه 
ــاق و  ــن اخ ــاط بی ــه ی ارزش، ارتب نظری
زیبایی شناســی و کارکــرد هنــری اســت. 
ــز  ــک مرک ــه فران ــکاران موسس او از هم
علــوم انســانی شــیکاگو در حــوزه ی علــوم 
انســانی  انســانی و مرکــز ارزش هــای 
پرینســتون بــوده اســت. پیــش از آمــدن 
بــه دانشــگاه ایلینــوی در شــیکاگو، او 
ــیلوانیا  ــل در پنس ــگاه باکن ــدرس دانش م

ــود. ب
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6

پوشــش دهیــم بیش تــر از آنکــه نفــع برســانیم 
ــم.  ــیب می زنی ــا آس ــه آن ه ب

حال با طرح این شروط، آغاز می کنیم.
موقعیت مندی4

تمــام رویکردهــای متفــاوت پایان دهــی بــه 
ــری  ــای هن ــر و گفتمان ه ــان در هن ــاد زن انقی
نقطــه ی عزیمــت خــود را بــر موقعیــت منــدی 
می گذارنــد. ایــده ی اصلــی شــیوه ای اســت کــه 
ــان  ــدان( و مخاطب ــر )هنرمن ــدگان هن تولیدکنن
دارنــد،  دوســت  را  هنــر  کــه  )کســانی  آن 
ــد،  ــی می کنن ــد و ارزیاب ــه، نق ــاوت، مطالع قض
آن  دربــاره ی  و  می فروشــند  و  می خرنــد 
بــه  توجــه  بــا  می کننــد(  نظریه پــردازی 
موقعیت هــای اجتماعــی خــاص خودشــان دنیــا 
را بازنمایــی، تجربــه و ارزش گــذاری می کننــد۵. 
ســوژه ی  اجتماعــی  جایــگاه  یــا  موقعیــت 
ــای  ــاً به ج ــات عموم ــن اصطاح ــر )ای موردنظ
ــا  ــی دارد، ام ــاد مختلف ــد( ابع ــکار می رون ــم ب ه
ــی  ــروژه ی پایان ده ــه پ ــورد ب ــن م نزدیک تری
بــه انقیــاد زنــان در هنــر و گفتمان هــای هنــری، 
جنســیت اســت: نقش هــای مختلــف، هنجارهــا 
و معانــی کــه جوامــع مختلــف بــر اســاس 
تفاوت هــای آناتومیــک )واقعــی یــا صــوری( بــه 
ــر  ــد ب ــردان بای ــان و م ــد. زن دو جنــس می دهن
نقش هــای  آناتومیــک،  تفاوت هــای  اســاس 
ــد و در  ــده بگیرن ــر عه ــی را ب ــی متفاوت اجتماع
ــا  ــی فضاه ــه از برخ ــد، و این گون ــع می گیرن واق
ــد داده  ــر پیون ــه برخــی دیگ محــروم شــده و ب
ــاری  ــای رفت ــد از هنجاره ــا بای ــوند، آن ه می ش
ــی  ــای متفاوت ــد، توانایی ه ــت کنن خاصــی تبعی
را اخــذ کننــد و بــکار گیرنــد، و در طلــب 
ارزش هــا و صفــات شــخصیتی متفاوتــی باشــند. 
این هــا تنهــا برخــی از بســترهایی هســتند کــه 
تفاوت هــای جنســیتی به طــور خــاص در آن هــا 

ــته اند6. برجس

Situatedness  4
زیبایی شناسی  به  ضرورتاً  مندی  موقعیت  بر  تأکید    ۵
معرفت شناسی  برای  شروعی  نقطه ی  بلکه  برنمی گردد.  فمینیستی 
مراجعه  اندرسون  به  مرور  است)برای  علم  فلسفه ی  و  فمینیستی 

کنید(
به  متقاعدکننده ای  نحو  به  و  وضوح  به دقت،  هالسنگر    6

ابعاد مختلف جنسیت پرداخته است.

بــر  جنســیت،  بــر  عــاوه  فمینیســت ها 
بعــد شــاخص وضعیــت  به عنــوان  جنــس 
اجتماعــی فــرد تمرکــز دارنــد. جنــس معمــوالً 
ــی  ــه اول ــود چراک ــز می ش ــیت متمای از جنس
ــردان  ــان و م ــن زن ــک بی ــاوت آناتومی ــه تف ب
ــر اســاس ویژگی هــای بازتولیــدی و جنســی  ب
مشــخص هــر منطقــه برمی گــردد، درحالی کــه 
ــر شــد،  ــاال ذک ــه در ب ــور ک جنســیت همان ط
تمایــز گــذاری جامعــه اســت۷. مســلماً از 
ــردو  ــر ه ــرش هن ــد و پذی ــه تولی ــی ک آنجای
درونــی هســتند۸، زن یــا مــرد بــودن در اتخــاذ 
موضعمــان در فلســفه ی هنــر فمینیســتی 
در  چنانچــه  دارد.  تعیین کننــده ای  نقــش 
ادامــه توضیــح خواهــم داد فکــر می کنــم 
هنــر  فلســفه ی  در  پرســش ها  عمیق تریــن 
فمینیســتی از جنــس مــا برمی خیــزد تــا 

جنســیتمان.
ــه مســئله ی فمینیســم  ــر اســت ک شــایان ذک
ــر اســاس  تنهــا بــه موقعیــت متفــاوت افــراد ب
ــئله  ــود. مس ــم نمی ش ــیت خت ــس و جنس جن
اینجــا اســت کــه همــه ی مــا بــه طــور نظام مند 
در دنیایــی کــه ســاختار سلســله مراتبــی دارد 
مــردان صرفــاً  کــه  جایــی  قرارگرفته ایــم، 
ــره  ــی به ــودن از مزیت های ــرد ب ــر م ــه خاط ب
ــیاری  ــرایط بس ــان در ش ــوند و زن ــد می ش من
صرفــاً بــه خاطــر زن بــودن دچــار محرومیــت 
گفــت  می تــوان  همیــن  بــرای  می شــوند. 
کــه جنســیت و جنــس انــواع سلســله مراتــب 
وضعیــت اجتماعــی هســتند که همــه، همچون 
تولیدکننــدگان هنــر و مخاطبانــش در آن جای 
ــا  ــفه ی زن ب ــام فاس ــا تم ــا اینج ــد. ت گرفته ان
ــا ســؤال اینجــا اســت  ــد. ام مــن هــم عقیده ان
ــم؟  ــدی چــه می فهمی ــا از موقعیــت من ــه م ک
ــر  ــرش هن ــا پذی ــد ی ــدی در تولی موقعیــت من
ــری  ــر تغیی ــاد می کند)اگ ــری ایج ــه تغیی چ
ــد  ــاد می کن ــری ایج ــر تغیی ــد(؟ اگ ــاد کن ایج
ــه  ــور ک ــد؟ آن ط ــد باش ــه بای ــر چ ــن تغیی ای
مــن می بینــم، ایــن ســؤال ها دســتور کار 
کم تــر توافــق شــده ای را بــرای هــر مداخلــه ی 
فراهــم  هنــر  فلســفه ی  در  فمینیســتی 
می کننــد. بــرای شــفاف کــردن برخــی از 
ــوری را  ــؤاالت مح ــود س ــای موج پیچیدگی ه
ــوط  ــای مرب ــه متغیره ــا ب ــم ت ــح می ده توضی
را  جنسیت  و  جنس  شفاف  یابی  تمایز  روش  این    ۷

اندرسون پایه گذاری کرده است.
۸  منظور من این است که هنر همیشه با استفاده از بدن 
تولید می شود و حس گرهای لمسی و بصری تولیدکننده را دربرمی 
گیرد. عاوه بر این هنر معموالً بدن انسان را بازنمایی می کند. نهایتاً 
ادراک و پذیرش هنرهای تجسمی از طریق حواس لمسی و بصری 
اتفاق می افتد و معموالً موجب تولید لذت های جسمانی و ذهنی 

می شود.
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هنــر ممکــن اســت؟
   )3( آیــا جنــس یــا جنســیت بایــد بــر 
ــری،  ــل هن ــد: عم ــذار باش ــوارد تأثیرگ ــن م ای
قضــاوت  یــا  زیبایی شــناختی  تجربــه ی 
ــتانداردهای آن  ــلیقه و اس ــناختی، س زیبایی ش

هنــری؟ نقــد  یــا  دســته بندی هایش،  و 
ــری  ــد هن ــه تولی ــود ک ــات ش ــر اثب ــف( اگ )ال
زنــان یــا تجربــه ی زیبایی شــناختی آن هــا 
متمایــز اســت، آیــا ایــن تمایــز صرفــاً یکــی از 
ــم انقیــاد دائمــی و گســترده اســت؟ اگــر  عائ
ــای  ــر تفاوت ه ــوان ب ــا  می ت ــن اســت، آی چنی
جنســی و جنســیتی در تولیــد و دریافــت هنــر 
ــای  ــی دیدگاه ه ــذف نهای ــا ح ــرد؟ آی ــه ک غلب
ــم  ــدف فمینیس ــد ه ــری می توان ــی هن جنس

باشــد؟ 
ــای اساســی  ــان در برخــی جنبه ه ــا زن )ب( آی
برتــری دارنــد؟ اگــر چنیــن اســت، ایــن مزیــت 

در چیســت و شــرایط آن چیســت؟
ــا کار  ــان، ی ــاص زن ــی خ ــط اجتماع ــا رواب آی
خــاص آن هــا، بــا تعهــد بــر ارزش هــای هنــری 
خاصــی اســت؟ آیــا آگاهــی انتقــادی دربــاره ی 
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــر ب ــی منج ــرکوب جنس س
ــی  ــا حساســیت زیبای ــری خــاص ی ــت هن مزی

می شــود؟ شــناختی 
تأثیــر  تحــت  فلســفی  ســنت  اگــر   .4
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــاالر ق ــای مردس دیدگاه ه
ــاش  ــد ت ــا بای ــا م ــم؟ آی ــد بکنی ــه بای ــا چ م
کنیــم تــا ســنت غالــب مــرد محــور را تطهیــر 
کنیــم؟ و یــا اگــر غیرممکــن بــود نظریــات بــی 
جنــس جدیــدی را ایجــاد کنیــم؟ آیــا مــا کًا 
بــه نظریــات زن محــوری نیــاز داریــم کــه ایــن 
ســنت فلســفی را متعــادل کننــد؟ اگــر چنیــن 
اســت ایــن نظریــات جدیــد در چــه جایگاهــی 
ــا  ــل ی ــه تکمی ــا ب ــا آن ه ــد؟ آی ــرار می گیرن ق
رقابــت بــا ســنت غالــب کنونــی برمی خیزنــد؟
ــر  ــات هن ــد نظری ــد تولی ــا قص ــر م ــف( اگ )ال
ــه ای  ــد نظری ــا نیازمن ــم، آی ــور را داری زن مح
اجتماعــی  وضعیــت  هــر  بــرای  جداگانــه 
ــؤال  ــن س ــه فمینیســم هســتیم؟ ای ــوط ب مرب
ــوم  ــوج س ــد م ــه تأکی ــه ب ــا توج ــوص ب بخص
ــیتی را  ــرکوب جنس ــم س ــه فه ــم ک فمینیس
بــدون پرداختــن بــه ســایر کشــمکش های 
ــرح  ــد مط ــن نمی دان ــروم ممک ــای مح گروه ه
نیــاز  مــا  صــورت  آن  در  آیــا  می شــود.1۰ 
ــه  ــم ک ــر داری ــزی از هن ــات متمای ــه نظری ب
چندگونگــی انــواع ســرکوب های منقطــع را 
)اینترسکشنال(«  متقاطع  »نقد  آن  به  اوقات  گاهی    1۰

می گویند. گریلو مقدمه ی روشنی از این مفهوم ارائه می کند.

دســت یابــم. ایــن پیشــنهاد مــن بیش تــر 
به جــای آنکــه بازتــاب دقیــق مســائل برخاســته 
به صــورت نقشــه ی  باشــد،  ادبیــات  ایــن  از 
چراکــه  می کنــد.  عمــل  مفهومــی  فضــای 
برخــی از ایــن ســؤال ها هنــوز توجــه درخــوری 

نــد. نیافته ا
ــور 1 )) ــیت به ط ــا جنس ــس ی ــا جن آی

آگاه ســازی،  در  نظام منــد 
یــا  تحدیــد  شــکل دهی، 
مــوارد  ایــن  بــر  تأثیرگــذاری 
اقــدام هنــری،  بــر  نقــش دارد؟ 
یــا  زیبایی شــناختی  تجربــه ی 
ــلیقه  ــناختی، س ــاوت زیبایی ش قض
ــته بندی ها،  و  ــتانداردها و دس و اس
نقــد هنــر چــه طــور؟ اگــر چنیــن 
ــه  ــه چ ــذاری ب ــن تأثیرگ ــت ای اس

اســت؟ صــورت 

ــورت  ــردان به ص ــان و م ــا زن ــد: آی ــف( تولی )ال
نظام منــد هنرهــای متفاوتــی تولیــد می کننــد؟ 
ــبک  ــیت دارای س ــا جنس ــس ی ــر جن ــا ه آی
ــا  ــا آی ــت، ی ــود اس ــاص خ ــری خ و روش هن
ــی  ــواد متفاوت ــا م ــوژه ها ی ــا س ــدام از آن ه هرک
ــر  ــا در مجمــوع تولیــد هن ــد؟ آی اتخــاذ می کنن

ــر اســت؟ ــروه دیگ ــش از گ ــروه بی ــک گ در ی
ــه  ــر را ب ــردان هن ــان و م ــا زن ــرش: آی )ب( پذی
شــیوه های مختلفــی می پذیرنــد، می فهمنــد 
اســتانداردهای  آن هــا  آیــا  می نهنــد؟  ارج  و 
ــا  ــد؟ آی ــر دارن ــلیقه و درک هن ــی در س متفاوت
ــی  ــری به طورکل ــبت دیگ ــه نس ــروه ب ــک گ ی
بیش تــر بــه هنــر یــا نــوع خاصــی از هنــر 

عاقــه دارد؟
ــا  ــود دارد، ت ــذاری وج ــن تأثیرگ ــر چنی )پ( اگ
چــه میــزان اســت؟ جنــس یــا جنســیت تأثیــر 
کــم یــا زیــادی بــر تولیــد و درک هنــر دارنــد؟
ــان دو  ــر می ــرش هن ــد و پذی ــر در تولی )ج( اگ
ــا  ــود دارد، ت ــاوت وج ــیت تف ــا جنس ــس ی جن
ــد  ــان می توانن ــا زن ــت؟ آی ــت اس ــد ثاب ــه ح چ
ــند؟  ــته باش ــه داش ــری مردان ــای هن دیدگاه ه
زنانــه  دیدگاه هــای  می تواننــد  مــردان  آیــا 
ــر ســر  داشــته باشــند؟ اگــر نــه چــه موانعــی ب

ــت؟  ــان اس راهش
   )۲( آیــا چارچوب هــای مســلط فلســفه ی هنــر 
همچــون نظریــات هنــر، ســلیقه های اســتاندارد، 
ــور  ــرد مح ــی م ــری، دیدگاه ــل هن درک از عم
ــوگیری  ــن س ــت ای ــن اس ــر چنی ــد9؟ اگ دارن
ــه  ــور چگون ــوب زن مح ــت؟ چارچ ــه اس چگون
می توانــد باشــد؟ آیــا بــی جنســی در فلســفه ی 
9  همچون اندرسون )۷( من دیدگاه مرد محور را دیدگاهی 
احساسات،  عائق،  و  مردان  با  ارتباط  در  اساساً  را  دنیا  که  می دانم 

نگرش ها و ارزش های مردانه تعریف می کند.
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فیلســوفان فمینیســت هنــر، به اســتثنای چنــد 
ــه جنــس  ــوط ب ــا، از ســؤاالت مرب ــن از آن ه ت
دوری  شناختی شــان  ضــرورت  خاطــر  بــه 
ــه  ــر ب ــات بیش ت ــا جزئی ــه ب ــد.)در ادام می کنن
ــئله را  ــن مس ــن ای ــردازم(. م ــه می پ ــن نکت ای
ــم. اول،  ــه دالیلــی چنــد یــک اشــتباه می دان ب
ــس  ــه جن ــد، اینک ــاره ش ــاال اش ــه در ب چنانچ
ــاد  ــاوت ایج ــرش آن تف ــر و پذی ــد هن در تولی
می کنــد یــا خیــر ســؤالی تجربــی اســت 
ــاس  ــر اس ــش را ب ــاً جواب ــد صرف ــا نبای ــه م ک
تعهــدات فلســفی پیشــین )در ایــن مــورد ضــد 
ــاور بــه  ذات گرایــی11( نادیــده بگیریــم. ثانیــاً ب
این کــه جنــس موجــب تفــاوت می شــود، 
نمی کنــد  گــرا  وجــود  را  فــرد  ضرورتــاً 
ــه ای  ــوان مجموع ــد به عن ــس نبای ــه جن چراک
ــر  ــی و تغییرناپذی ــمی ذات ــای جس از ویژگی ه
انگاشــته شــود. جنــس چنانچــه طــرح آن 
ــه ی پدیــدار  ــا اصطاحــات تجرب رفــت، بایــد ب
شــناختی از تفاوت هــای آناتومیــک حاصــل 
ــن  ــود. ای ــناخته ش ــی ش ــای اجتماع هنجاره
ــیت را  ــز جنس/جنس ــس، تمای ــوم از جن مفه

چنانچــه بایــد، کم تــر می کنــد.1۲

فکــر می کنــم این هــا مســائل اساســی هســتند 
کــه فلســفه ی فمینیســتی بایــد با آن هــا مواجه 
ــرفت های  ــه پیش ــی ب ــا نگاه ــون ب ــود. اکن ش
واقعــی ایــن حــوزه بررســی می کنیــم کــه تــا 

Anti-essentialism  11
اثر  این  درباره ی  متقن  استداللی  به  برای دستیابی    1۲
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.

بررســی کننــد؟ بــرای مثــال نظریــه ی متمایزی 
ــه ی متوســط؟  ــن طبق ــای التی ــن ه ــرای لزبی ب
ــان سفیدپوســت کارگــر دو جنــس گــرا؟  یــا زن
ــن  ــس؟ در ای ــای ترن ــی آمریکایی ه ــا آفریقای ی
ــن  ــدن ای ــی ش ــوی متاش ــور جل ــورت چط ص
ــتی ناپذیر را  ــمار آش ــات بی ش ــه قطع ــد ب فرآین
بگیریــم؟ یــا آیــا ایــن نتیجــه ای اســت کــه بایــد 

ــم؟ ــار بیایی ــا آن کن ب
این سؤال ها نیاز به توضیح دارند:

ــه بســیاری  ــم ک ــح کن ــد تصری ــه بای اول از هم
ــک و دو  ــوارد ی ــوص م ــؤال ها بخص ــن س از ای
تجربــی هســتند، پاســخ های آن هــا بایــد از 
ــناختی و  ــوم ش ــی، عل ــر، روانشناس ــخ هن تاری
تاریــخ فلســفه برآیــد. نــه بــه ایــن معنــا کــه مــا 
ــخ ها  ــودن پاس ــار ب ــت هنج ــه عل ــوفان ب فیلس
همچنیــن  انگاریمشــان.  بــی  نادیــده  بایــد 
منظــورم ایــن نیســت کــه پاســخ بــه دو ســوال 
اول ســاده اســت، برعکــس معتقــدم پاســخ دادن 
ــه آن هــا به شــدت دشــوارتر اســت. بخصــوص  ب
ــی  ــای علم ــتفاده از روش ه ــد اس ــه نیازمن اینک
ــائل  ــه مس ــبت ب ــود نس ــه خ ــد ک و تاریخی ان
ــم  ــر می کن ــتند. فک ــاس هس ــتی حس فمینیس
مــا فمینیســت ها تمایــل بــه ایــن اشــتباه 
داریــم کــه یــا فــرض کنیــم موضع گیــری 
دربــاره ی جنــس، تولیــد یــا پذیــرش هنــر را بــر 
اســاس تعهــدات پیشــینی فلســفی تحــت تأثیــر 
ــودن  ــفی ب ــرض فلس ــا ف ــا ب ــد ی ــرار می ده ق
ایــن ســؤال ها ســعی داریــم بــه آن هــا تنهــا بــا 

ــم. ــی پاســخ دهی بحــث منطق
بســیاری  اینکــه  باوجــود  مــن  اینکــه،  دوم 
از ایــن ســؤال ها را در رابطــه بــا جنــس و 
جنســیت پوشــش می دهــم، فکــر می کنــم 
ــی  ــؤال های تجرب ــوص س ــؤال ها بخص ــن س ای
ــند.  ــی می رس ــه درک واقع ــس ب ــطح جن در س
ــان در  ــه زن ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب در نهای
طــول تاریــخ کارهــای متفاوتــی انجــام داده انــد، 
شــده اند،  متفاوتــی  اجتماعــی  روابــط  وارد 
کم تــری  بســیار  آموزشــی  فرصت هــای  و 
داشــته اند )بخصــوص آموزش هــای هنــری(، 
بــرای اینکــه تنهــا جنبه هــای مربــوط بــه تمایــز 
ــب آور  ــیار تعج ــم، بس ــرح کن ــی را مط اجتماع
ــد  ــر تولی ــر شــگرفی ب ــر جنســیت تأثی ــود اگ ب
هنــری و پذیــرش آن نداشــته باشــد. البتــه 
ــه  ــیت چگون ــه جنس ــح اینک ــوار توضی کار دش
ــد  ــی می مان ــاوت شــده اســت باق ــه تف منجــر ب
امــا ســؤال مهم تــر ایــن اســت کــه آیــا تفــاوت 
اجتماعــی کامــًا مســئول ایــن تفاوت هــا اســت 

ــه. ــا ن ی
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ــد.  ــکار بردن ــرای هنرهــای تجســمی ایســتا ب ب
»نــگاه خیــره مردانــه« بــه نگــرش مــرد محــور 
یــک تصویــر اشــاره دارد کــه تصویــر او از دنیــا 
ــع،  ــه مناف ــه ب ــا توج ــاص از زن ب ــور خ و به ط
ــا  ــرد ی ــای م ــا و ارزش ه ــات، نگرش ه احساس
ــره  ــگاه خی ــاص »ن ــور خ ــت. به ط ــه اس مردان
ــی  ــازی جنس ــژه س ــرش اب ــه نگ ــه« ب مردان
ــی  ــود بازنمای ــب می ش ــه موج ــردد ک برمی گ
ســوژه ی مــورد بررســی زنانــه شــده و بــه 
ــذت  ــاء ل ــرای ارض ــی ب ــژه ی منفعل ــورت اب ص
جنســی مــرد دگــر جنــس خــواه نمایــش داده 
ــود  ــده می ش ــدرت دی ــئله به ن ــود)این مس ش
امــا بایــد یــادآوری کــرد کــه نــگاه مــرد 
ــگاه مــرد دگــر جنــس خــواه اســت  معمــوالً ن

ــگرا(. ــرد همجنس ــه م ن

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــج ای ــتباه رای ــک اش  ی
ــراد  ــخصی اف ــاهده ی ش ــیوه ی مش ــئله ش مس
ــر  ــک تصوی ــه ی ــرای اینک ــود.1۷ ب ــداد ش قلم
نمایانگــر »نــگاه خیــره مردانــه« باشــد، نبایــد 
لزومــاً مــردان دگــر جنــس خــواه بــه آن 
ــه رویکــرد و  ــد، چراکــه ایــن اصطــاح ب بنگرن
نگرشــی کــه تصویــر اخــذ می کنــد و واکنشــی 
گــردد- برمــی  دارنــد  مخاطبشــان  کــه 
ــس  ــرا و دگرجن ــس گ ــان، همجن ــردان و زن م
ــح  ــژه را ترجی ــان اب ــا زن ــدگاه زن ی ــرا، دی گ
ــه ایــن معنــا نیســت کــه  می دهنــد.1۸ ایــن  ب
1۷  برای مثال کارن هانسن پیشنهاد می کند که مفهوم 
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 
دوره  و  سن  همه  در  جا  همه  در  و  همیشه  زنان  اگر  دهد:  می 
ها احساس دیده شدن نکنند، چطور می توانیم با اطمینان نحوه 
بینی کنیم؟)زیبایی  پیش  را  فیلم  لذت یک زن در صحنه ی  ی 
شناسی فمینیستی، ۵۲۵(. اما این نکته، این مسئله را نادیده می 
گیرد که نگاه مرد، مفهومی تجربی نیست و شیوه ی نگاه کردن 
دهد.  نمی  توضیح  را  ثابت(  یا  )متحرک  تصاویر  تفسیر  و  ناظران 
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 
واقعیت  این  باشد-  یا فمینیست  بیننده همجنسگرا  شود-چنانچه 
را نفی  نگاه مردانه ویژگی ساختاری تصاویر مورد بحث است  که 

نمی کند.
جنسیت  )در  کرسمیر  و  کرسمیر(  و  برند  )در  دورو    1۸

ــده  ــه ش ــائل پرداخت ــن مس ــه ای ــزان ب ــه می چ
اســت.

مشکل تعیین آثار برجسته13
وقتــی هنرمنــدان اواخــر دهــه ی 196۰ و اوایــل 
19۷۰ شــروع بــه تولیــد کارهــای مشــخصاً 
ــگاران  ــدان و تاریخ ن ــد، منتق ــتی کردن فمینیس
تبعیض هــای  بررســی  مختلــف  هنرهــای 
ــاختار  ــده در س ــته ش ــده انگاش ــیتی نادی جنس
ــد )هنــر برجســته  هنــر برجســته را آغــاز کردن
اینجــا بــه کارهایــی گفتــه می شــود کــه شــکوه 
هنری شــان آن هــا را کانــون حــوزه ی خــود 
کــرده اســت(14این تبعیض هــا در دو ســطح 

شــناخته شــده اند:
ــئله  ــن مس ــت ها ای ــد فمینیس ــه نق اول از هم
را روشــن کــرد کــه کارهــای هنــری برجســته 
به صــورت نظام منــد زنــان و مــردان را بــا توجــه 
به شــدت مرزبنــدی شــده  بــه کلیشــه های 
ــه در شــمایل و  ــی ک ــد. تفاوت ــی می کنن بازنمای
ســناریوی کارهــا نهفتــه اســت. چنانچــه مــورخ 
هنــری جــان برگــر جملــه ی معروفــی در 19۷۲ 
ــان  ــد و زن ــل می کنن ــردان عم ــه: »م ــت ک گف
پدیــدار می شــوند«)4۷(. درحالی کــه مــردان 
همــواره قــوی، فعــال، قهرمــان و در ایفــای 
نقش هــای مهــم تاریخــی ظاهــر می شــوند 
ــرک و  ــف، بی تح ــه ضعی ــاً همیش ــان تقریب زن
ــی،  ــی و پرورش ــای خانگ ــکننده، در نقش ه ش
ــای  ــرای ارض ــاده ب ــت، و آم ــا طبیع ــراه ب هم
نیازهــای جنســی مــردان نشــان داده می شــوند. 
بخصــوص در هنرهــای تجســمی کــه در اغلــب 
ــل،  ــه، منفع ــان را برهن ــی زن ــای تاریخ دوره ه
ناشــناس و آســیب پذیر نمایــش می دهنــد.1۵ 
بــر اســاس نشانه شناســی، روانــکاوی و نظریــه ی 
ــف  ــال کش ــه دنب ــت ها ب ــتی فمینیس مارکسیس
آن هــا  در  کــه  بودنــد  راه هایــی  تحلیــل  و 
ویژگی هــای  بــه  محــور  مــرد  دیدگاه هــای 
ســنتی  تحســین آمیز  هنرهــای  ســاختاری 

ــد. ــکل داده ان ش
یکــی از مفاهیــم اساســی در ابتــدای ایــن 
ــگاه  ــه »ن دوره از انتقادهــای گســترده، اشــاره ب
ــدا  ــن اصطــاح را ابت ــود. ای ــه16« ب ــره مردان خی
ــا  ــرد. ام ــرح ک ــم مط ــد فیل ــوی در نق ــورا مال ل
را  آن  منتقــدان  و  تاریخ نــگاران  زود  خیلــی 

The Problem of Canon Formation  13
مداخات فمینیستی در هنر با موج دوم فمینیسم آغاز   14
شد. در حالی که موج اول فمینیسم در قرن 19 و اوایل قرن ۲۰ بر 
نابرابری های قانونی و غیررسمی حکومت )مانند حق رای( متمرکز 
های  نابرابری  به  دهه ی 196۰  در  دوم  موج  های  فمینیست  بود، 

غیررسمی در رفتارهای عادی روزمره تاکید داشت. 
1۵  برای مرور به نید مراجعه کنید.

Male Gaze  16
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ــان  ــات زن ــل مصنوع ــذف کام ــته. 3(ح برجس
ــورد در  ــه م ــن س ــته. ای ــار برجس ــان آث از می
کنــار یکدیگــر مشــخصاً نشــان می دهنــد 
کــه جنــس یــا جنســیت - کــه در ایــن 
ــد و  ــلماً در تولی ــت- مس ــوم اس ــه نامعل مرحل
ــد.۲۲  ــاد کرده ان ــاوت ایج ــری تف ــرش هن پذی
ــان  ــه زن ــت ک ــن اس ــاده ای ــح س ــک توضی ی
نمی تواننــد هنــر عالــی حقیقــی تولیــد کننــد. 
ــه  ــح را ن ــن توضی ــم ای ــت ها ه ــام فمینیس تم
ــد.  ــک رد می کنن ــل ایدئولوژی ــه دلی ــاً ب صرف
واقعیــت ایــن اســت کــه همــواره دنیایــی کــه 
ــت  ــده اس ــتایش ش ــده و س ــر در آن آفری هن
دنیایــی بــوده کــه در آن زنــان به صــورت 
زندگــی  جنبه هــای  بســیاری  از  نظام منــد 
نابرابــری  ایــن  تقــارن  بوده انــد.  محــروم 
جنســی دائمــی و گســترده بــا ســوگیری 
ــان دهنده ی آن  ــته نش ــار برجس ــی در آث جنس
ــزی  ــر چی ــت تأثی ــتگی تح ــه برجس ــت ک اس
فراتــر از مشــغله های زیبایی شــناختی نــاب 

ــت. ــوده اس ب

ــات  ــای اثب ــه معن ــرف ب ــتگی ص ــا همبس ام
ــری  ــاط بیــن نابراب ــاً ارتب علیــت نیســت. دقیق
ــان در  ــدم حضــور زن ــی، سیاســی و ع اجتماع
کنــون هنــری چیســت؟ چــه چیــزی موجــب 
ــته و کــم ارزش  ــان هنرمنــد برجس ــت زن قل
ــات ســاخته ی دســت زنان در  دانســتن مصنوع

ــت؟ ــده اس ــم ش ــب حاک ــله مرات سلس
دو توضیح:

ــن  ــکل تعیی ــاره ی مش ــی درب ــرد کل دو رویک
ــا  ــن  آن ه ــه م ــود دارد ک ــته وج ــار برجس آث
ــان گرایی  ــگ انس ــون یان ــی از ماری ــه تأس را ب
موضــع  دو  می نامم.۲3ایــن  محــوری  زن  و 
ــه  ــبت ب ــی نس ــرد اساس ــاب دو رویک ــه بازت ک
ســرکوب در فلســفه ی فمینیســتی و سیاســت 
به طــور کلــی هســتند، در مجمــوع در پرســش 
از چگونگــی اهمیــت جنــس و جنســیت و 

 ۲۲
و  اینکه جنس  پیشنهاد  بحث  تر شدن  روشن  برای    ۲3
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.

ــه مقابلــه کــرد  ــگاه خیــره مردان ــا ن نمی تــوان ب
حتــی برخــی کارهــای فمینیســتی تــاش 
ــه  ــته اند19 نکت ــه داش ــگاه مردان ــظ ن ــرای حف ب
ــر  ــواردی تصوی ــن م ــه در چنی ــت ک ــا اس اینج
ــد  ــًا می خواه ــی دارد )مث ــر تقاضاهای موردنظ
بــه شــیوه ی خاصــی نگریســته شــود( کــه 
مخاطــب بــا آن مخالــف اســت. کاری کــه 
فلســفه ی فمینیســتی هنــر هنــوز انجــام نــداده 
ــرای مفهــوم  اســت ایجــاد چهارچــوب نظــری ب
ــه« اســت. به طــور خــاص بررســی  ــگاه مردان »ن
معنــای »خواســتن« و »تجویــز واکنــش« بــدون 
ــر قصــد خاصــی بســیار مفیــد  ــکای صــرف ب ات

ــود.۲۰ ــد ب خواه
ــه وجــود  ــاور فمینیســت ها ب ــه ی دیگــر ب مرحل
اثــر  جنســیتی  شــکل گیری  در  تبعیــض 
ــه  ــد ک ــت ها معتقدن ــت. فمینیس ــته اس برجس
ــری جنســی  ــه نابراب ــال ب ــام و کم ــاره ی تم اش
ــل  ــه دو دلی ــوارد ب ــایر م ــار س ــر در کن در هن
نیازمنــد زیــر ســؤال بــردن مفهــوم اثر برجســته 
ــاً نیمــی  ــان تقریب اســت. اوالً باوجــود اینکــه زن
ــون  ــد در پانتئ ــکیل می دهن ــت را تش از جمعی
ــا  ــد. دوم ــًا غایب ان ــته کام ــدان برجس هنرمن
ــان  ــنتی زن ــور س ــه به ط ــی ک ــواع مصنوعات ان
ــفال،  ــاک، س ــون پوش ــرده اند-همچ ــد ک تولی
ســوزن دوزی و بافندگــی- به صــورت جــدی هنر 
ــته بندی های  ــه دس ــه ب ــده اند بلک ــته نش انگاش
ــا صنایع دســتی  ــی ی ســطحی تر هنرهــای تزئین
را  آثــار  ایــن  )به اختصــار  کاســته شــده اند. 

ــم(. ــه ۲1می نام ــات زنان مصنوع
درمجمــوع: فمینیســت ها توجــه را بــه ســه 
ــه های  ــد: 1(کلیش ــب می کنن ــض جل ــوع تبعی ن
جنســیتی گســترده و دیدگاه هــای مــرد محــور 
کــه در کارهــای برجســته فراوان انــد. ۲(غیبــت 
ــدان  ــون هنرمن ــان از پانتئ ــال زن ــام و کم تم

به چیزی همچون  را  زیبایی شناختی، ۵4( »نگاه خیره مردانه«  و 
توصیف  تا  اند  کرده  تجویز  تصاویر  که  مشاهده  آل  ایده  موقعیت 
تجربی خود عمل دیدن، تشبیه می کنند. برای دریافت بحث مجمل 
فیلم«  ی  »نظریه  فریلند  به  وی  کار  مناقشات  و  مالوی  عالی  اما 

مراجعه کنید.
های  نگاه  متقابل«،  »نگاه  در  هوکس  بل  مثال  برای    19
مردانه ی دورو و »متن های سرکوب گر، خواننده های مقابله گر و 

بیننده ی جنسیت زده« از برند و کرسمیر را ببینید.
را  خیره  نگاه  که  فمینیست  های  شناس  زیبایی  آن    ۲۰
وضعیت ایده آل مشاهده می دانند تا عمل مشاهده ی واقعی افراد 
مثال  برای  پدیده متکی هستند.  این  توضیح  برای  نیت هنرمند  بر 
کرسمیر بحث خود را از نگاه خیره ی مردانه این چنین پایان می 
نگرش  با  نهند،  ارج می  را  زنان هنر  از  بسیاری  دهد: در حالی که 
ادراکی مردانه به تقدیر آثار می پردازند)جنسیت و زیبایی شناسی، 
تاکید من، 11( 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 اصاح بیش تر است. به نظر من 

حوزه ی پرباری برای پژوهش های فیلسوفان فمینیست هنر است.
Women’s Artifacts  ۲1

42
له 
ج
م

97
ان 
ست
- تاب

تم
هش

اره 
شم

سم 
منی

ف



11

تفســیر در نظــر نگرفتــن آثــار زنــان در میــان 
آثــار برجســته بــا شــک و تردیــد همــراه 
ــدر  ــد هرچق ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت. چراک اس
هــم اســتانداردهای برجســتگی هنــری بــدون 
ســوگیری باشــند، و هرچقــدر هــم هنرمنــد یــا 
ــته  ــده انگاش ــا نادی ــدر ام ــری گران ق صــور هن
شــده بیابیــم، کشــف مجــدد »زنــان شایســته« 
منجــر بــه پیشــی گرفتــن از رقیبــی که ســقف 
ــف  ــا کش ــیده ی ــتین۲۵ را کش ــای سیس کلیس
زنانــی هم مرتبــه بــا لئونــاردو یــا پیکاســو 
ــروژه ی  ــه پ ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب نمی شــود.۲6 ن
ــه کار نمی آیــد، بلکــه برخــی  کشــف مجــدد ب
نگران انــد کــه هــر تاشــی بــر بازیابــی اشــکال 
ــده،  ــته ش ــده انگاش ــدان نادی ــری و هنرمن هن
ممکــن اســت بــه تقویــت نکتــه ای منجر شــود 
ــه  ــد، اینک ــر آنن ــت ها منک ــام فمینیس ــه تم ک
زنــان ذاتــاً قــادر بــه تولیــد آثــار عالــی هنــری 

نیســتند.       
بــه همیــن دلیــل برخــی فمینیســت های 
و  ماتریالیســتی تر  رویکــردی  انســان گرا 
ــان از  ــرای توضیــح محرومیــت زن ــر ب تاریخی ت
آثــار برجســته اتخــاذ می کننــد. بــا توجــه بــه 
ــدد  ــن رویکــرد مســئله، اســتانداردهای متع ای
ــت  ــری نیس ــری هن ــنت برت ــز س تبعیض آمی
ــدان زن اســت.  ــود هنرمن ــه مشــکل، کمب بلک
مســلماً زنــان هنرمنــد بســیاری نبوده انــد، 
امــا مســئله ی اصلــی توضیــح محرومیــت زنــان 
از مشــارکت در حوزه هــای کلیــدی هنــری 

اســت.
ــن مســئله را در  ــف به وضــوح ای ــا وول ویرجینی
اتاقــی از آن خــود )19۲9( تبییــن کرده اســت 
و بعدهــا هــم لینــدا نوچلیــن آن را در مفهــوم 
ــن  ــف و نوچلی ــه داد. وول ــمی ادام ــر تجس هن
هــردو توضیــح دادنــد کــه چگونــه موانــع 
اجتماعــی، اقتصــادی و ســاختاری مانــع تولیــد 
ــه  ــد ک ــف می گوی ــده اند. وول ــان ش ــری زن هن
ــد  ــق باش ــنده ای موف ــه نویس ــرای اینک زن ب
نیازمنــد فضــای کاری از آن خــود و پــول کافی 
ــبتاً  ــع نس ــت. وض ــود اس ــت از خ ــرای حمای ب
نامناســب اقتصــادی، مــادی و اجتماعــی زنــان 
در طــول تاریــخ بــه ایــن معنــا اســت کــه زنــان 
بســیار اندکــی امــکان شــکوفایی اســتعدادهای 
ادبــی خــود را داشــته اند و اگــر زنــان تــا ایــن 
حــد در مضیقــه نبودنــد، می توانســتیم شــاهد 

ــا شکســپیر باشــیم. ــه ب ــی هم مرتب زنان

Sistine Ceiling  ۲۵
از گروه دختران چریک،)اعترافات،  پوالک،   و  پارکر    ۲6

همبستران دختران چریک( مدافعان این دیدگاه هستند.

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

ــد. ــاوت دارن تف
انسان گرایی

انســان گرایی در فلســفه ی فمینیســتی هنــر بــر 
ایــن مدعــا اســت کــه بــا وجــود اینکه جنســیت 
در تولیــد و پذیــرش هنــر تفــاوت ایجــاد کــرده 
اســت جنــس اصــوالً تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد. 
ــد  ــردان در تولی ــا م ــانی ب ــی یکس ــان توانای زن
ــد و در غیبــت پدرســاالری  ــر برجســته دارن هن
ــاوت  ــان تف ــان مردش ــا همتای ــدان زن ب هنرمن
ــه ایــن معنــا کــه  ــی نخواهنــد داشــت. ب چندان
ــک  ــات خاصــی در حــوزه ی قلمــروی ی مصنوع
ــس  ــک جن ــا ی ــت ی ــری نیس ــا دیگ ــس ی جن
نمی توانــد آثــار هنــری باارزش تــری نســبت 
بــه دیگــری تولیــد کنــد. آنچــه بــه نظــر تفــاوت 
ذاتــی هنرمنــدان زن و مــرد اســت و آنچــه 
به طــور خــاص موجــب کهتــری زنــان هنرمنــد 
ــه  ــت ک ــاالری اس ــام پدرس ــود نظ ــز می ش نی
هنــر در آن تولیــد و پذیــرش می شــود. امــا 
دقیقــاً پدرســاالری چگونــه ایــن تأثیــر را داشــته 
نــوع  دو  انســان گرا  فمینیســت های  اســت؟ 

ــد: ــه می دهن ــخ ارائ پاس
برخــی محرومیــت هنرمنــدان زن و مصنوعــات 
آن هــا را از مجموعــه ی آثــار برجســته تبعیض در 
ســلیقه های غالــب و اســتانداردهای برتــر هنــری 
تولیدکننــدگان  ازآنجایی کــه  می داننــد.۲4 
ســلیقه، غالبــاً مــردان بوده انــد و از آنجایــی کــه 
تاکنــون هیــچ توجهــی بــه نابرابــری جنســی در 
ــر  ــاب »هن ــت انتخ ــده اس ــری نش ــای هن دنی
برجســته« یــا حتــی »هنــر« مطابــق باارزش هــا 
و ترجیحــات مردانــه تحریــف شــده اســت. 
ــود  ــه خ ــی ب ــکال مختلف ــی اش ــن بی توجه ای
ــا و  ــه تجربه ه ــی ک ــح کارهای ــد. ترجی گرفته ان
تمایــات مــردان دگــر جنــس خــواه را بازنمایی 
ــان  ــه آنچــه زن ــا تعصــب نســبت ب ــد، ی می کنن
تولیــد کرده انــد، صرفــاً بــه خاطــر اینکــه زنــان 
آن هــا را تولیــد کرده انــد یــا تعصــب نســبت بــه 
چیزهــای خاصــی بــه خاطــر پیوند عمیــق آن ها 
بــا امــور خانگــی. از بیــن بــردن ایــن تعصبــات 
و به کارگیــری اســتانداردهای مناســب بــرای 
ارزش هنــری بایــد امــکان مشــارکت هنرمنــدان 
ــار  ــه ی آث ــا را در مجموع ــات آن ه زن و مصنوع
برجســته فراهــم کنــد. موضوعــی کــه جلوتــر در 

ایــن مقالــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.
۲4  به یونگ »انسان گرایی« مراجعه کنید. کلینگر )زیبایی 
شناسی، 34۷( هم این مقوله بندی ها را بکار می گیرد. آنا سیلورز 
از زیبایی شناسی فمینیستی و فلسفه ی هنر،  در مرور عالی خود 
اصاح )gynesis( و »نظریه ی جنسیت« را برای توصیف موقعیت 

های مشابه بکار می گیرد.
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ــب  ــتانداردهای غال ــا در اس ــر تبعیض ه ــا ب ت
ــم. ــز کنی ــری تمرک ــر هن برت

اینکــه  باوجــود  کــه  اســت  شــایان ذکر 
دارنــد  تمایــل  انســان گرا،  فمینیســت های 
ــی  ــه گوی ــد ک ــث کنن ــرح مبح ــه ای ط به گون
ایــن دو رویکــرد در توصیــف تبعیض هــای 
ــم  ــًا از ه ــته متقاب ــار برجس ــیتی در آث جنس
جــدا هســتند، دلیلــی بــرای آن وجــود نــدارد. 
مــن فکــر می کنــم ایــن احتمــال وجــود 
ــای  ــی تبعیض ه ــل یعن ــر دو عام ــه ه دارد ک
ــع  ــری، و موان جنســیتی در اســتانداردهای هن
اجتماعــی، اقتصــادی در تولیــد هنــری، در 
حــذف زنــان و مصنوعــات آن هــا از آثــار هنری 

برجســته نقــش داشــته اند.
زن محوری

زن محــوری در فلســفه ی هنــر بــر ایــن مدعــا 
اســت کــه جنــس در تولیــد هنــر نقــش 
محــوری دارد. بــا وجــود دیدگاه هــای متعــددی 
ــاره ی شــکل ایــن تفــاوت، فمینیســت های  درب
زن محــور دربــاره ی اینکــه تفــاوت در تولیــدات 
هنــری زنــان و مــردان تنهــا بازتــاب نهادهــای 
توافــق  نیســت،  مــردان  ســلطه ی  تحــت 
ــی از  ــل برخ ــوض حداق ــد. در ع ــی دارن عموم
ــروز صــور منحصــراً جنســی  ــا ب ــن تفاوت ه ای
یــا حساســیت هنــری  تجربــه ی جســمی 

ــتند۲۸. هس
می کننــد  ادعــا  محــوران  زن  به این ترتیــب 
ــای  ــم تاش ه ــی و فه ــد، ارزیاب ــرای نق ــه ب ک
بــه  تنهــا  نمی تــوان  زنــان،  هنــری 
اســتانداردهای یکســانی کــه در قضــاوت تولیــد 
ــا  ــوند اکتف ــرده می ش ــکار ب ــردان ب ــری م هن
ــنجش  ــترکی در س ــار مش ــه معی ــرد، چراک ک
هــردوی آن هــا وجــود نــدارد. در عــوض تولیــد 
ــای  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــد ب ــان بای ــری زن هن
ــود۲9. ــی و درک ش ــودش ارزیاب ــتگی خ برجس

ــر  ــان گرایی منج ــی در انس ــر اساس ــن تغیی ای
بــه انتقــاد تندتــری بــه آثــار برجســته ی هنری 
تبعیض آمیــز  اســتانداردهای  نــه  می شــود. 
ــر مســئول محرومیــت  ــع تولیــد هن ــه موان و ن
زنــان از آثــار برجســته ی هنــری نیســتند  
ــاالری  ــه ی مردس ــی جامع ــر اصل ــه مقص بلک
ــادی  ــدات م ــان و تولی ــه ی زن اســت کــه تجرب
فوق  کارهای  چریک  دختران  هنری  فعاالن  گروه    ۲۸
العاده ای در پیگیری حذف هنرمندان زن از میان آثار برجسته ی 
معاصر انجام داده اند. برای اطاعات بیش تر به اعترافات دخترانه 
ی چیریکی، همبستری دختران چریک و همچنین وبسایت آن ها 

: >http://www.guerrillagirls.com/< مراجعه کنید.
۲9  فروه برای مثال معتقد است که حساسیت هنری زنانه 
به پاسخ درونی به مواد و احساسات درباره ی تصویرسازی روشنگر 

و احساسی است.

 نوچلیــن اشــاره می کنــد کــه در اروپــای قــرن 
اجــازه ی شــرکت در کاس هــای  زنــان   19
طراحــی بــدن انســان را نداشــتند بــرای همیــن 
از آموزش هــا و تمریــن الزم بــرای بازنمایــی 
شــکل انســانی یعنــی ســوژه ی غالــب هنــری در 
ــن  ــف و نوچلی ــد. وول ــره بوده ان ــان، بی به آن زم
انســان گرا  فمینیســم  از  نمونه هایــی  هــردو 
هســتند چراکــه متوجــه ایــن جنبــه از ســرکوب 
زنــان، یعنــی محرومیت آنــان از آثار برجســته ی 
هنــری و تحریــف و مهــار پتانســیل هنــری مــا 
توســط جامعــه ای کــه پیشــرفت هنــری مــردان 
ــدازه ارج می نهــد شــده اند. وقتــی  را بیــش از ان
زنــان آمــوزش و منابــع الزم بــرای تولیــد هنــر 
برجســته را دریافــت کننــد مــا هــم می توانیــم 
ــری در  ــاهد براب ــه ش ــیم ک ــته باش ــع داش توق

تولیــد هنــری باشــیم.
و  اجتماعــی  ضعف هــای  اینکــه  وجــود  بــا 
کمبــود فرصــت مطمئنــاً منجــر بــه پیکربنــدی 
اســت،  شــده  برجســته  آثــار  یک جانبــه ی 
توضیــح تاریخــی نمی توانــد به طــور کامــل 
ســه نکتــه را دربــر بگیــرد. اول اینکــه بــا وجــود 
شــرایط نامســاعد، برخــی از زنــان نقاشــی 
کارهــای  و  مجسمه ســازی  یــا  رنگ روغــن 
و  قرن هــا داشــته اند  مشــابه دیگــری طــی 
همچنــان هیچ کــدام در زمــره ی هنرمنــدان 
ــر  ــه اگ ــون نیســتند. دوم اینک برجســته ی پانتئ
ــل در  ــارکت کام ــع مش ــا موان ــروز ب ــان ام زن
ــن  ــوند ای ــه ش ــری مواج ــاق هن ــای خ حوزه ه
ــم  ــل چش ــته قاب ــا گذش ــه ب ــع در مقایس موان
ــان هنــوز هــم تعــداد بســیار  پوشــی اند. امــا زن
ــر  ــای هن ــدان برجســته ی دنی ــی از هنرمن اندک
معاصــر را شــامل می شــوند.۲۷ ســوم اینکــه 
ــواع  توضیــح تاریخــی در بررســی محرومیــت ان
مصنوعــات ســاخته ی دســت زنــان مشــکل 
دسترســی  قرن هــا  طــول  در  زنــان  دارد. 
ــه آنچــه اصطاحــاً »تولیــد  تقریبــاً انحصــاری ب
ــته اند  ــود را داش ــده می ش ــتی« نامی صنایع دس
ــای  ــه پ ــه ب ــن تولیــدات خاقان و بااین وجــود ای
ــردان  ــت م ــاخته های دس ــت س ــگاه و منزل پای
ــد  ــا را وادار می کن ــرادات م ــن ای ــد. ای نمی رس

۲۷  لیندا ناچلین به شدت مدافع این نظر است.
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ــط  ــئله توس ــن مس ــوالً ای ــه معم ــوم اینک س
ــر  ــه ب ــرا ک ــود گ ــت های وج ــر فمینیس دیگ
جنــس به عنــوان بعــد شــاخص موقعیــت 
ــود3۲.  ــرح می ش ــد، ط ــد می کنن ــدی تأکی من
ــر  ــاً ب ــر عموم ــن تفک ــم ای ــر می کن ــن فک م
ــای  ــه ویژگی ه ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ای
جنســی آناتومیــک و بازتولیــدی مــا به عنــوان 
مجموعــه ای از خــواص غیرقابــل تغییــر و ذاتــی 
یگانــه کننــده ی تمــام زنان شــناخته می شــود، 

کــه اشــتباه اســت33.
ــووار  ــیمون دوب ــکاری س ــال واژه ی ابت ــه دنب ب
در جنــس دوم در فمینیســم درک پیچیــده 
ــه  ــت ک ــی هس ــاوت جنس ــری از تف و عمیق ت
بــر پدیدارشناســی تجســم اســتوار اســت. 
ــد  ــدن رش ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــده ی اصل ای
را  اجتماعــی  فرهنگــی  بســتر  و  می یابــد 
توســط  به شــدت  کــه  می کنــد  تجربــه 
ــه اســت.  سلســله مراتب جنســیتی شــکل یافت
ــد  ــت ها معتقدن ــه فمینیس ــا ک ــن معن ــه ای ب
به شــدت  بــدن  آناتومیــک  ویژگی هــای 
توســط هنجارهــا و معناهــای مــا از دو جنــس 
شــکل می گیرنــد. بــرای مثــال قوانیــن رســوم 
وادار  را  زنــان  کــه  )هنجارهایــی  قاعدگــی 
ــد(  ــان کنن ــود را پنه ــی خ ــد قاعدگ می کنن
ــاره ی  ــی درب ــا قاعدگ ــراه ب ــه های هم و کلیش
ــن دوران به شــدت  ــان در ای ــق و خــوی زن خل
تجربــه ی زنــان را از دوران قاعدگــی خــود و از 
ــد34. ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــود تح ــدن خ ب
ــناختی  ــود ش ــت وج ــن محدودی ــاره ی ای درب
ــرد  ــت ک ــوان صحب ــر می ت ــم بیش ت فمینیس
امــا مــا بــا توجــه بــه هــدف خــود تنهــا اشــاره 
ــوان  ــس به عن ــه جن ــی ک ــه زمان ــم ک می کنی
ــاوت آناتومیــک  ــه ی وجــود شــناختی تف تجرب
و تحــت تأثیــر هنجارهــای اجتماعــی شــناخته 
ــناختی نیســت،  ــود ش ــوم وج ــک مفه ــد، ی ش
ــی  ــگاه اجتماع ــاخص از جای ــدی ش ــه بع بلک
3۲  این نقد اشتباها با نقد وجودگرایی ترکیب می شود. 
یعنی اینکه زن محوری بر شناسایی برخی عناصر مشترک در تمام 
تفاوت های هنری مهم زنان  تاکید دارد که  تولیدات هنری زنان 

هنرمند با دلمشغولی های وجود گرایی را نادیده می گیرد.
33  برای مثال آن ها در مقدمه ی خود بر ویژه نامه ی 
هایپاتیا درباره ی »زنان هنر و زیبایی شناسی« در سال ۲۰۰3 به 
برند و ماری دورو  را ترسیم می کنند. پگ  طور خاصه وضعیت 
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.«
همانطور  اول  است.  اشتباه  جنبه  دو  از  مسئله  این    34
اصطاحات  با  نباید  جنس  داد  خواهم  توضیح  ادامه  در  که 
وجودشناختی فهمیده شود. دوم اینکه برخی زن محوران فرانسوی 
مثل کریستوا، صراحتا گرایش فمینیستی به وجودشناسی را نقد 
می کنند. کلینگر )زیبایی شناسی، 3۵۰( صراحتا اشاره می کند 
که برچسب وجود شناسی به این دیدگاه ها در بسیاری از جنبه ها 

بیش از اندازه ساده انگارانه است.

ــد.  ــرکوب می کن ــه و س ــده گرفت ــا را نادی آن ه
ــادی  ــدات م ــه و تولی ــل از تجرب ــل، تجلی راه ح
ــه  ــم ک ــه زودی می بینی ــون ب ــت. اکن ــا اس آن ه

ــود. ــز می ش ــه چی ــامل چ ش
بســیاری از فمینیســت ها باوجــود تندتــر بــودن 
دیــدگاه زن محــور از دو رویکــرد پیشــینی کــه 
ــار برجســته  ــر تبییــن محرومیــت از آث ســعی ب
داشــتند، بــه دالیــل متعــددی نســبت بــه ایــن 
دیــدگاه بــه دیــده ی تردیــد می نگرنــد. اول 
ــود  ــای وج ــه ادع ــد ک ــی معتقدن ــه برخ اینک
ــان در  ــاوت زن ــرد متف ــه ف ــر ب ــبک منحص س
ویژگی هــای  و  محتــوا  و  مــواد  به کارگیــری 
معنایــی و مقیــد خــود  از اســاس اشــتباه اســت. 
ــدان زن نشــان  ــخ مختصــر هنرمن بررســی تاری
ــان مــرد معاصــر  ــا همتای می دهــد کــه آن هــا ب
بیش تــری  شــباهت های  خــود  هم مــکان  و 
ــا  ــدی از مکان ه ــان هنرمن ــا زن ــا ب ــته اند ت داش

ــت3۰. ــای دوردس و زمان ه

ــد کــه  دوم اینکــه برخــی فمینیســت ها نگران ان
زن محــوری بــر مفهــوم بیش ازانــدازه کلــی 
ــای  ــز دارد و تفاوت ه ــه« تمرک ــا »زنان »زن« ی
مهــم هنــری میــان زنــان را در حوزه هــای 
جنســی،  گرایــش  طبقــه،  نــژاد،  قومیــت، 
این چنیــن  مســائلی  و  ســن  توانمندی هــا، 
)بــرای مثــال فلســکی( نادیــده می گیــرد31.
3۰  باترزبای مدل بسط یافته تری از این دیدگاه ارائه می 

کند.
پرداخت. مسئله  این  به  که  بود  کسی  اولین  ناچلین    31

)فلسکی، چرا فمینیسم به زیبایی شناسی نیازی ندارد،434( با توجه 
به اطاعات موزه ی ملی هنر زنان در واشنگتن دی سی، به نکات 

مشابهی اشاره می کند.
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شــنیداری بــارز در زندگــی آن هــا، الگــوی خود 
قــرار می دهنــد و اهمیــت زیبایی شــناختی 
نقش هــای  در  را  مهــم  حــواس  برخــی 
همچــون  زنــان،  بــه  منصــوب  اجتماعــی 
حــس المســه، شــنوایی و چشــایی نادیــده 
می انگارنــد39. نهایتــاً بســیاری از فاســفه ی 
و  نظــری  دســته بندی های  بــه  فمینیســت 
مفهومــی توجیه گــر 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 
ــه جدایــی هنر/صنایع دســتی و  ــی ب امــور تجرب
ــات  ــان و مصنوع ــتماتیک زن ــت سیس محرومی
آنــان منجــر می شــود. دیگــران معتقدنــد 
ــتی4۰  ــناختی فرمالیس ــن زیبایی ش ــه دکتری ک
ــوری  ــای ص ــه ویژگی ه ــری را ب ــه ارزش هن ک
کار محــدود می کنــد، عمــًا بــا بازنمایــی 
خاصــی  موضوعــات  در  مردانــه  ترجیحــات 
از دل مشــغولی های  همچــون زنــان برهنــه 
فمینیســت ها  برمی خیــزد.  صــوری  کامــًا 
ــی  ــه بی طرف ــه این گون ــد ک ــتدالل می کنن اس
و قضــاوت زیبایی شــناختی جهانــی در نظریــات 
ــتانداردهای  ــی از اس ــت بخش ــه روی کان دنبال
ــات  ــا و احساس ــات، تجربه ه ــی در ترجیح جزئ

مردانــه را پنهــان می کننــد41.
ــن  ــه ای ــی ک ــه زمان ــت ک ــا اس ــئله اینج مس
ــم؟ ــا چــه می کنی ــا آشــکار شــوند م تبعیض ه

غلبه بر تبعیض ها
ــان در  ــاد زن ــدد انقی ــع متع ــه مناب ــی ک زمان
ــل  ــا و تحلی ــری برم ــای هن ــر و گفتمان ه هن
ــگاران  ــت، تاریخ ن ــدان فمینیس ــدند، هنرمن ش
ــردن  ــم ک ــا فراه ــفه ب ــدان و فاس ــر، منتق هن
ــان  ــرای زن ــری کــه تاکنــون ب فرصت هــای براب
در دنیــای هنــر ایجــاد نشــده بــود4۲، درصــدد 
تــاش بــرای غلبــه بــر آن هــا برمی آینــد. 
ــه  ــری )ب ــد هن ــر و تولی ــب از هن ادراکات غال
انضمــام اســتعداد(، نظریــات تجربــه و قضــاوت 
و  اســتانداردهای مرجــح ســلیقه  و  هنــری 

ــوند.  ــری ش ــد بازنگ ــری بای ــتگی هن برجس
منظر گرایی43

موقعیــت منــدی یــا ســلیقه بــرای بســیاری از 
زیبایــی شناســان فمینیســت، همــواره مشــروط 
39  کرسمیر، معنی دادن به سلیقه؛ »دیدگاه ها، لذت ها، 

هنرها«؛ جنسیت و زیبایی شناسی بخش4، :جنسیت عمیق.
doctrine of aesthetic formalism  4۰

41  برند و دورو در مقدمه ی مجموعه ی خود چنین اشاره 
می کنند:»فمینیست ها به منافع درگیر در واکنش های ظاهرا بی 

طرف به هنر توجه نشان داده اند)6(.
4۲  به نکته ی شماره ی ۲۰ مراجعه کنید.

perspectivism  43

ــر  ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــذ می کن را اخ
ارزیابــی  و  ســاخته  بــدن  توســط  اساســاً 
ــوژه ی  ــدن س ــه ب ــه این ک ــه ب ــود، بی توج می ش
موردعاقــه ی هنرهای تجســمی در طــول تاریخ 
ــس،  ــه جن ــت ک ــوان پذیرف ــت، می ت ــوده اس ب
ــرای ایجــاد تفــاوت در ارزیابــی و تولیــد هنــر  ب

ــود3۵. ــورت درک ش ــن ص ــه ای ب
مواجهه با سنت فلسفی

چالش هــای دیدگاه هــای زن محــور و انســان گرا 
موجــب ضــرورت کنــکاش در فهــم ســنتی هنــر 
جهــت تدقیــق در خــود آثار برجســته ی فلســفی 
می شــود. بــا در نظــر داشــتن ایــن وظیفــه 
بیش تــر کار زیبایی شــناختی فمینیســتی بــه 
بررســی انتقــادی نظریــات هنــر اســتعداد هنــری 

ــود. ــوف می ش ــری معط ــه و ارزش هن و تجرب
فمینیســت ها در بررســی انتقــادی خود از ســنت 
ناشــناخته ی  ســوگیری های  غربــی  فلســفی 
بــه  افاطــون  از  هنــر  نظریــات  از  پیشــین 
ــی  ــا برخ ــد. م ــل می کنن ــا و تحلی ــد را برم بع
ــم. برخــی  ــدی را اینجــا می آوری ــای کلی مثال ه
معتقدنــد کــه مفاهیــم زیبایی شــناختی کانونــی 
همچــون »نبــوغ« و »شــاهکار« به طــور ســنتی 
مــرد محــور بــوده و ایــن مســئله نه تنهــا موجــب 
زنــان  هنــری  تاش هــای  فهــم  در  تفــاوت 
می شــود، بلکــه در نحــوه ی رفتــار بــا هنرمنــدان 
زن نیــز تأثیرگــذار اســت36. همچنیــن بســیاری 
ــت،  ــرک، کان ــرادی همچــون ب ــه اف ــد ک معتقدن
بــا اصطاحــات به شــدت  شــیلر و دیگــران 
کلیشــه های  کننــده ی  بازتولیــد  جنســیتی 
ــاره ی زنــان تفــاوت بیــن زیبــا و واال  منفــی درب

ــد3۷. ــرح کرده ان را مط
ــذار  ــات تأثیرگ ــه نظری ــد ک ــران معتقدن 3۸دیگ

ضمنــی  به طــور  زیبایی شــناختی  درک  در 
ــری و  ــات بص ــا ترجیح ــردان را ب ــات م تجربی

3۵  تجزیه و تحلیل نافذ آیریس ماریسون از یونگ »تمرین 
های قاعدگی« در تجربه ی بدن زن را مشاهده کنید. یونگ خود را 

از دبووار کاما متمایز می کند.
معتقدند  فرانسوی،  های  فمینیست  برخی  مثال  برای    36
رابینسن،  در  سیکوز  کلمنت،  و  )سیکوز  مادی  ای  شیوه  به  زنان 
ایریگاری( یا تجربی )کریستوا( خود را مجسم و ابراز می کنند. این 
هنر  از  تعاریفی  و  مفاهیم  استانداردها،  نیازمند  متمایز  های  روش 
به  برای دستیابی  کیفی هستند.  نظر  از  پیشینیان خود  با  متفاوت 
تحلیل ادراکی و دقیق درباره ی برخی از این متفکران به کرسمیر، 
جنسیت و زیبایی شناسی بخش 6 مراجعه کنید. با توجه به هنرهای 
تجسمی همچنین به مقاله ی پربار سن مککول »زن در کاغذ« در 
هین و کورسمیر 6۸-1۵۰، درباره ی هنرمندانی همچون جورجیا او 

کیفه و جودی شیکاگو رجوع کنید.
3۷  به پارکر و پوالک؛ باترسبای؛ فری لند، )اما آیا این هنر 
است؟ بخش ۵ (و کرسمیر، )جنسیت و زیبایی شناسی، ۲9( مراجعه 

کنید.
3۸  به کرلینیجر،»مفاهیم انقیاد«، گولد در برند و کرسمیر، 

کرسمیر، جنسیت و زیبایی شناسی، بخش ۲ و 6 مراجعه کنید.
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ــی  ــم مبتن ــی پرسپکتیویس ــت ها نوع فمینیس
ارزش  و  هنــر  از  را  کثرت گــرا  درک  بــر 
)جنســیت  کرســمیر  می پذیرنــد4۷.  هنــری 
می نویســد:»اهمیت   )۵6 زیبایی شناســی،  و 
ــه و  ــده در جامع ــع پدی ــه وض ــاص ب ــگاه خ ن
تاریــخ، بــدون ادعــای جهانــی بــودن جایگزیــن 
نظــر  اســت.«  شــده  جهانــی  ایدئال هــای 
مشــابهی نیــز دربــاره ی دعــوی اســتانداردهای 
جهانــی برتــری زیبایی شــناختی موجــب شــده 
تــا برخــی از مورخــان و منتقــدان، مفهــوم 
کلیــه ی آثــار برجســته ی هنــری را انــکار 
کــرده و گفتمــان »هنــر« را جایگزیــن فرهنــگ 
ــوالک(.  ــال پ ــرای مث ــادی کنند)ب ــری و م بص
ــم.  ــاً نگران ــن نگــرش تقریب ــه ای مــن نســبت ب
اوال اتهــام بی طرفــی، جهانــی بــودن و عینیــت 
اشــتباه  نظــر  بــه  این چنیــن  مســائلی  و 
می رســد، بخصــوص خلــط منهــا مردانــه و 
هنجارهــا  و  مفاهیــم  تعصب آمیــز  کاربــرد 
ــاری.  ــی و هنج ــای مفهوم ــود خأله ــای خ بج
جهانــی«  »صــدای  مثــال  بــرای  این کــه 
ــمت  ــه س ــوم ب ــناختی مرس ــاوت زیبایی ش قض
منافــع مردانــه رفتــه، بــه ایــن معنــا نیســت که 
تمــام ایدئال هــای جهانــی، بی طرفــی، عینیــت 
و انصــاف اساســاً مردانه انــد. مــن اســتدالل 
ــه  ــا اینک ــدم، ام ــاف آن ندی ــده ای خ قانع کنن
فمینیســم غالبــاً بــر انســان گرایی متکــی بــوده 
- کــه مبتنــی بــر ایده هــای جهانــی توانمنــدی 

ــاور دارم4۸. ــت- را ب ــوده اس ــانی ب انس
را  نســبی گرایی  رویکــرد،  ایــن  اینکــه  دوم 
ــی نســبت  ســرکوب کــرده و هــر ادعــای اصول
اقتــدار را از  بــه ارزش زیبایی شــناختی یــا 
کــم ارزش  زیبایی شــناختی  قضــاوت  ســوی 
ــه  ــا توج ــوص ب ــد بخص ــن پیام ــمارد. ای می ش
بــه تاش هــای متعــدد بــرای اثبــات شایســتگی 
هنــری تولیــدات هنــری زنــان ناخوشــایند 
اســت. ایــن روزهــا فمینیســت ها به راحتــی 
ــه  ــا نســبت ب ــری برخــی کاره ــت از برت صحب
ســایرین را بــا کاربــرد زبــان ارزیابانــه در زمره ی 
ــد.  ــه می گذارن ــمند در گیوم ــات ارزش اصطاح
ــر  ــه خاط ــرد ب ــن رویک ــم ای ــر می کن ــن فک م
ــتی  ــروژه ی فمینیس ــرآغاز پ ــه س ــی ب بی توجه
کــه زنــان را قــادر بــه تولیــد کارهــای حداقــل 
به خوبــی مــردان،  خــوب می دانــد )الاقــل 
ــه  ــا خــوب ن ــا دقیق ــردان، ام ــر از م شــاید بهت
»خــوب« داخــل گیومــه( دچــار خودزنــی 
توجه ویژه به هنر می داند. در این نسخه هیچ تاشی 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 

.)viii(نقاط ضعف متداول خود جدا شوند
4۷  برای مثال هین و التر در هین و کرسمیر را ببینید.

4۸  برای مثال به ناسبائوم مراجعه کنید.

بــه شــرایط اجتماعــی و تاریخی اثر اســت )برخی 
هــم می گوینــد ایــن شــرایط بــه تحریــف منجــر 
شــده اســت(44. پــگ برنــد اشــاره می کنــد کــه 
ــاق عمومــی« یعنــی هیــچ ناظــری نســبت  »وف
ــر  ــت، مگ ــرف نیس ــری بی ط ــر بص ــه تصاوی ب
کســی کــه بــا عشــق نــگاه کند)بی طرفــی، 
ــام داد.  ــادی انج ــای زی ــد کاره ــاال بای 16۰(. ح
اول از همــه، غیرممکــن اســت کــه ســلیقه 
ــی  ــور ذات ــوذ ام ــی از نف ــد؛ یعن ــرف باش بی ط
ترجیحاتــش،  و  فــرد  موقعیــت  و  جزئــی 
و  بزرگ بینی هــا  تمایــزات،  گرایش هــا، 
ــه  ــد. دوم اینک ــری باش ــای وی ب جهت گیری ه
ــناختی  ــکوه زیبایی ش ــرای ش ــاری ب ــچ معی هی
ــه  ــا را، بی توج ــام دوره ه ــراد از تم ــام اف ــه تم ک
بــه عواملــی همچــون جنــس و نــژاد و ملیــت و 

ــدارد. ــود ن ــرد، وج ــره دربربگی ــن و غی دی
بی طرفــی  ایدئال هــای  از  بســیاری  به عــاوه 
»بخشــی  به عنــوان  جهانــی  معیارهــای  و 
کــه  مســلط  زیبایی شــناختی  ایدئولــوژی  از 
فمینیســم قصد مقابلــه با آن را دارد« هســتند4۵.

ایدئولــوژی  بــردن  بیــن  از  افــراد،  بســیاری 
از  کامــل  رهایــی  را  غالــب  زیبایی شــناختی 
مفاهیــم پروبلماتیــک، روش هــا و دســته بندی ها 
می داننــد: کــه می توانــد نه تنهــا ایدئال هــای 
شــامل  را  جهانــی  معیارهــای  و  بی طرفــی 
ــاری  شــود، بلکــه مفاهیمــی همچــون خودمخت
)فرمالیســم(،  صورت گرایــی  زیبایی شــناختی، 
ــود  ــا خ ــی گاه ــتی، و حت ــز هنر/صنایع دس تمای
مفهــوم »ارزش هنــری« و »هنــر عالــی« را 
بــه هــم پیونــد می دهــد46. در عــوض ایــن 
44  کتی دیپول در مجموعه ی پراهمیت خود )نقد جدید 
اشاره می کند:»نقد فمینیست ها به  این نکته  به  فمینیستی هنر( 
می  مواجه  پرطرفدار  های  خوانش  با  وقتی  طرف  بی  گر  مشاهده 
از  شود)زمانی که مدل »خنثی« مرد طبقه  متوسط سفید پوست 
تاثیر  تحت  خواندن  چگونه  که  کرد  می  فکر  به  شروع  درآمد(  آب 
موقعیت های سیاسی است)۸(.اخیرا کرسمیر این دیدگاه را خاصه 
کرده است:»]فمینیست ها نتیجه گرفته اند[نه تنها وجود دیدگاهی 
بی طرف و جهانی غیرممکن است، بلکه هر تاشی برای تدوین آن 
توسط طبقه، جنسیت، ملیت و دیدگاه تاریخی تدوینگر تحریف می 

شود)جنسیت و زیبایی شناسی، ۵6(.
است  اصطاحی  زیبایی شناختی«  مسلط  ایدئولوژی   «  4۵
آراء  سازی  خاصه  هنگام  شناسی(  کلینجر)زیبایی  کورنلیا  که 
فمینیست هایی که به نقد ویژگی های مردانه و تبعیض مردانه ی 

زیبایی شناسی متداول می پردازند استفاده می کند.
شناسی  زیبایی  در  که  دیدگاه  این  از  مثال  چند    46
 199۵ در  هین  هیلد  کنیم.  می  ارائه  است  یافته  رواج  فمینیستی 
ویژگی  است:  موارد  این  شامل  شده  رها  مشکات  فهرست  نوشت: 
همچون  هنری،  مختلف  انواع  تمایز  طرفی«،  »بی  شناختی  زیبایی 
تفاوت بین کار دستی و هنر، هنر واال و هنر عامی، هنرهای کاربردی 
اصالت و سرگشتگی های  زیبا،  و کار  تزئینی، کار عالی  و هنرهای 
بسیاری که به ویژگی های شناختی، در برابر ویژگی های کاربردی 
تجربه ی زیبایی شناختی برمی گردند)4۵۵(. کرسمیر در مقدمه ی 
اشاره  فمینیستی  دیدگاه  از  شناسی  زیبایی  نسخه 1993  در  خود 
می کند که: یکی از تجدیدنظرهای فمینیسم رد دکترین معتقد به 
وضعیت بی طرفی است که توجه مبذول را ویژگی پذیرش هنری و 
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ــدار  ــت، هش ــده اس ــیتی ش ــای جنس تبعیض ه
نقــد«(  »فمینیســم:  می دهند)فلســکی، 
رشــته  ایــن  اخیــر  پیشــرفت های  بــه  و 
نگــرش  نقــد  همچــون  می کننــد،  اشــاره 
زیبایی شــناختی بی طــرف کــه بــه اهــداف 
ــران  ــیلورز(. دیگ ــته است)س ــتی پیوس فمینیس
ــه برخــی  ــد توجــه ب ــا نیازمن ــه م ــد ک معتقدن
جنبه هــای ایدئال هــای بی اعتبــار همچــون 
کــه  چــرا  هســتیم،  هنــری  خودمختــاری 
آن هــا در واقــع بــرای اهــداف فمینیســتی 
مفیدنــد)دورو؛ برنــد، بی طرفــی(. ایــن تحــوالت 
ــم  ــاید فمینیس ــه ش ــد ک ــان دهنده ی آن ان نش
نیــازی بــه دگرگونــی مفهومی در فلســفه ی هنر 
نداشــته باشــد. در عــوض مــا بایــد بــرای بهبود 
ــر  ــر معتب نســخه های مفهومــی و هنجــاری غی
- همچــون بی طرفــی، نبــوغ و ســلیقه -تــاش 
ــمیت  ــه رس ــدی را ب ــت من ــه موقعی ــم. ک کنی
می شناســند و از طرفــی هــم اصولی انــد و 
نــه نســبی گرا و درعین حــال از تعصب هــای 
ــد. مــن فکــر  ــه دورن ــرد محــور ب ضــد زن و م
ــروژه ی فلســفه ی  می کنــم ایــن فشــرده ترین پ
ــه مســائل  ــر فمینیســتی اســت. ازآنجایی ک هن
ــی  ــوع معرفت شناس ــا موض ــا مدت ه ــابه ت مش
بوده انــد،  ارزش  نظریــه ی  و  فمینیســتی 
فلســفه ی هنــر فمینیســتی از تعامــل گســترده 
مشــترک  زمینه هــای  ایــن  بــا  مســتمر  و 

بهــره ی زیــادی می بــرد.
در عمــل، یــک رویکــرد تجدیدنظرطلــب بــه دو 
ــای  ــق تاش ه ــاره دارد: )1( تطبی ــوع اش موض
هنــری زنــان بــا آثــار برجســته ی هنــری و )۲( 
ارزیابــی مجــدد آثــار برجســته ی مــرد محــور و 
ضــد زن. چنانچــه )1( ســینتیا فــری لنــد گفته 
ــد و  ــه کنی ــان را اضاف ــرد »زن ــه رویک اســت ک
هــم بزنیــد« به خوبــی در دســت انجام اســت۵4، 
چنــد کار بایــد انجــام داد )۲( مثــا زیــر ســوال 
بــردن جایــگاه برجســته ی بســیاری از کارهایی 
ــمند  ــت ارزش ــد موقعی ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
خــود را تــا حــدی بــه خاطــر مــرد محــور بودن 
و ضــد زن بودنشــان کســب کرده انــد۵۵. اینجــا 
ــا فاســفه ی  هــم جــای دیگــری اســت کــه م
فمینیســت بایــد در کنــار مورخــان و منتقــدان 

هنــری تاشــمان را متمرکــز کنیــم.
زن محوری56

اکثر  فعلی  های  نسخه  در  زن  هنرمندان  مثال  برای    ۵4
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.
۵۵  برای مثال به ایتون و »نقد من به تجاوز تیتتان در 
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  ۵6

ــده اســت. ش

مشــکل ســوم و مرتبــط بــا ایــن مبحــث، چنانچه 
در بــاال ذکــر شــد ایــن اســت کــه، فمینیســم در 
هنــر بــا افشــای تبعیض هــای مــرد محــور و ضــد 
زن در میــان آثــار برجســته ی هنــری شــروع بــه 
کار کــرد. امــا اگــر جنســیت، تمــام قضاوت هــای 
ســلیقه ای و ســایر جنبه هــای موقعیــت اجتماعی 
را به طــور مســاوی تحریــف کنــد، چنانچــه ایــن 
فمینیســت ها بــه دنبــال آن هســتند، پــس 
ــئله  ــت؟49 مس ــده داش ــه فای ــا چ ــای این ه افش
صرفــاً آشــکار کــردن سرنوشــت محتــوم نبــود- 
آن قضاوت هــای جزئــی و ســوگی رانــه زیــر 
پرچــم بی طرفــی خــود را جــا زده بودنــد- بلکــه 
ــای  ــوان تحریف ه ــا به عن ــه این ه ــود ک ــرار ب ق
تبعیض آمیــز قضــاوت۵۰ - برمــا شــوند. نــه 
صرفــاً جزئــی کوچــک از راه هــای بســیاری کــه 
موقعیــت اجتماعــی ســلیقه را تحــت تأثیــر قــرار 
ــم:  ــه داری ــا دو گزین ــن م ــر م ــه نظ ــد. ب می ده
ــاری  ــوان معی ــی را به عن ــی از بی طرف ــا الگوی ی
بــرای ســنجش تبعیض هــا حفــظ کنیــم۵1، 
ــه ی  ــه کلی ــیم ک ــته باش ــرار داش ــر اص ــا اگ ی
تحریف شــده اند)چنانچه  هنــری  قضاوت هــای 
کرســمیر و دیگــران تأکیــد دارنــد(، بایــد راهــی 
بــرای تمیــز تبعیض هــای بــد و خــوب بیابیــم۵۲.
)شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پــروژه ی جدیــدی 
ــنگری  ــفه ی روش ــایر فاس ــوم و س ــت، هی نیس
ــه  ــه بی توجــه ب ــا را البت ــن کاره اســکاتلندی ای

ــد(. جنســیت انجــام داده ان
تجدیدنظرطلبی53

علیــه  واقــع  در  فمینیســت ها  برخــی 
ــه  ــوده ب ــر آل ــفه ی هن ــه کل فلس ــرض اینک ف
49  لوییز آنتونی سوال های مشابهی را با توجه به تبعیض 

معرفت شناختی مطرح می کند)136(.
prejudicial distortions of judgment   ۵۰

طرفی  بی  چنین  عما  باشد،  هم  درست  اگر  حتی    ۵1
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.
فمینیست  شناسان  معرفت  که  است  ای  پروژه  دومی    ۵۲
برای خودشان تعریف کرده اند. به آنتونی، وایلی و اندرسون مراجعه 

کنید. ۵-۲4.
revisionism  ۵3
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ــتی  ــر فمینیس ــفه ی هن ــه فلس ــاره ی اینک درب
بــه کجــا مــی رود و اینکــه بــه کجــا بایــد بــرود. 
ــا ذکــر ایــن نکتــه شــروع می کنــم کــه  مــن ب
ــات  ــامل الزام ــتی ش ــر فمینیس ــفه ی هن فلس
متنوعــی  فلســفی  شــناختی های  روش  و 
پیرامــون هــدف پایــان انقیــاد زنــان در هنرهــا 
ــر  ــری اســت. فلســفه ی هن ــای هن و گفتمان ه
ــن ضــرورت  ــه ای ــی ب ــزان کاف ــه می ــون ب تاکن
اخاقــی مطروحــه ی فمینیســم نپرداختــه و بــه 
ــوز  ــا هن ــه کار م ــت ک ــد گف ــل بای ــن دلی همی

ــه اســت. اتمــام نیافت
امــا مــا دقیقــاً از اینجــا بــه کجــا می رویــم؟ من 
ــی  ــه مشــکات و موضوعات ــن مقال در طــول ای
کــه فکــر می کنــم بایــد دنبــال کنیــم را مطــرح 
ــر  ــدگاه مــن مهم ت ــا دی ــق ب کــرده ام. امــا مطاب
از همــه پاســخ بــه ســؤاالت اساســی اســت کــه 
ابتــدای مقالــه مطــرح کــردم. بــرای مثــال، آیــا 
ــا  ــری ی ــدام هن ــد اق ــور نظام من ــس به ط جن
تجربــه ی زیبایی شــناختی را تحــت تاثیــر قــرار 
ــه  ــه؟ آن چنان ک ــی، چگون ــر بل ــد؟ و اگ می ده
عمومــا  ســؤال ها  این گونــه  دادم  توضیــح 
- و بــه اشــتباه- به عنــوان ســواالتی وجــود 
شــناختی محکــوم شــده اند. مــن اشــاره کــردم 
کــه ایــن ســواالت نبایــد بــا اصطاحــات وجــود 
ــد  ــا بای ــه م ــوند. بلک ــکل داده ش ــناختی ش ش
نســبت بــه ایــن ســواالت اساســی آگاه باشــیم 
ــه مســائل هنجــاری مــورد نظــر  ــم ب ــا بتوانی ت
بســیاری از فمینیســت ها بپردازیــم. )بــرای 
مثــال اگــر تفاوت هــای شــایان ذکــری وجــود 
ندارنــد پــس موقعیــت توصیفی و هنجــاری زن 
ــوز  ــا هن محــوری اساســاً ضعیــف می شــود(. م
بــرای ســوال هــای  پاســخ های مشــخصی 
تجربــی اساســی نداریــم، پــس بایــد تمرکزمــان 
ــر  ــن فک ــم. م ــن نقطــه معطــوف کنی ــر ای را ب
می کنــم ایــن بــدان معنــا اســت کــه فلســفه ی 
فمینیســتی هنــر بایــد بــا رویکردهــای تجربــی 
-همچــون روانشناســی و علــوم شــناختی - کــه 
کارشــان پاســخ بــه این گونــه ســوال هــا اســت، 

پیونــدی جــدی برقــرار کنــد.
ــه  ــی مواجه ــورد چگونگ ــر چــه بحــث در م اگ
ــار  ــری، آث ــار هن ــیتی در آث ــب جنس ــا تعص ب
ــان  ــر، همچن ــج هن ــای رای برجســته و نظریه ه
در دســت انجــام اســت، ایــن نگرانی هــا دیگــر 
همچــون گذشــته بــر فلســفه هنــر فمینیســت 
ــع  ــفه مواض ــه فاس ــد. ازآنجایی ک ــه ندارن غلب
ــته  ــن رش ــد ای ــه دارن ــن زمین ــددی در ای متع
بــه ســمت انفعــال کم تــر و بهتــر شــدن پیــش 

رفتــه اســت.
رو  حوزه هایــی  بــه  بســیاری  مثــال  بــرای 

کــه  تأکیددارنــد  محــور  زن  فمینیســت های 
مشــارکت زنــان در میان آثــار برجســته ی هنری 
باعــث از دســت رفتــن عامــل تمایــز در هنرشــان 
می شــود. همچنیــن نظریــات رایــج هنــری 
پذیــرش  بــا  را  خــود  به خوبــی  نمی تواننــد 
ــان، ترجیحــات،  ــرد زن ــه ف ــه ی منحصــر ب تجرب
آن  ابــراز  نحــوه ی  و  احساســات  ارزش هــا، 
تطبیــق دهنــد. بــرای همیــن اینجــا نبایــد آثــار 
برجســته ی هنــری کنونــی را )چنانچــه مدنظــر 
تجدیدنظــر طلبــان اســت( اصــاح کــرد، چراکــه 
هنــگام تــاش بــرای ادغــام هنــر زنــان در میــان 
ــان  ــردن هنرش ــدود ک ــا مح ــته، ب ــار برجس آث
کارشــان  مردانــه  نامناســب  معیارهــای  بــا 
خدشــه دار می شــود. فمینیســت های زن محــور 
ــار  ــه ی آث ــا خواســتار مجموع ــن کاره بجــای ای
برجســته ی جداگانــه ای هســتند کــه حوزه هــای 
ــر و  ــم هن ــر مفاهی ــی ب ــه ی مبتن ــراً زنان منحص
نظریــات متنــوع زیبایی شــناختی جایگزیــن 
در آن جای گیرند)باترزبــای؛ فــروه؛ رابینســن؛ 
ــن در  ــچ و لوری ــوان، فرن ــارول؛ دان ــای ب تاش ه

ــمیر(. ــن و کرس هی
همان گونــه کــه دیدیــم، برخــی از فمینیســت ها 
از وجــود ســبک هنــری منحصــر بــه فــرد زنانــه 
یــا فمینیســتی تردیــد دارنــد یــا معتقدنــد کــه 
ــد  ــان بیش ازح ــار زن ــوری در آث ــوم زن مح مفه
ــن دل مشــغولی ها  ــر ای ــاوه ب ــی اســت. ع عموم
ــول  ــی اص ــه جدای ــد ک ــق نگرانن ــی به ح برخ
و  هنــری  برجســتگی  دســته بندی های  و 
تجربــه ی زیبایی شــناختی، آثــار برجســته ی 
ــود دســت نخورده  ــای خ ــا تبعیض ه ــری را ب هن
ایزولــه  را  زنــان  هنــر  و  می گذارنــد  باقــی 
پــوالک(.  و  ناچلیــن  مثــال  می کنند)بــرای 
ــت  ــن اس ــط ای ــه مرتب ــارم و البت ــه ی چه نکت
ــم و  ــته، مفاهی ــار برجس ــردن آث ــدا ک ــه ج ک
ــد و  ــظ می کن ــری را حف ــج هن ــای رای معیاره
ــد؛  ــورد خــاص جــدا می کن ــوان م ــان را به عن زن
هنرمنــدان ماننــد ســایر نقش هــای باپرســتیژ در 
جامعــه مردانــه تصــور شــده اند مگــر آنکــه جــز 
آن ثابــت شــود. مــوزه ی ملــی هنرهــای زنــان در 
ــای  ــازی کاره ــا جداس ــی۵۷ ب ــنگتن دی س واش
زنــان از مجموعه هــای تقریبــاً باپرســتیژ گالــری 
ملــی و مــوزه ی هیــرش هــورن و بــاغ مجســمه 
همیــن کار را کــرده اســت. وقتــی کســی از 
ــه موزه هــای هنــری  پایتخــت دیــدن می کنــد ب
ــان داشــته باشــد  ــر زم ــی رود و آخــر ســر اگ م
ــان  ــای زن ــوزه ی هنره ــه م ــری ب ــد س می توان

ــد. هــم بزن
آینده ی زیبایی شناختی فمینیستی

ــت  ــتدالل هایی اس ــی از اس ــش تلفیق ــن بخ ای
.>/http://www.nmwa.org<   ۵۷
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هنــری  کارهــای  کنیــد(.  مراجعــه  دورو  و 
ــارز  ــی ب ــتی را خیل ــتور کار فمینیس ــه دس ک
ــن  ــول بی ــای معم ــد و تمایزه ــج می دهن تروی
ــا هنــر و فعالیــت  زیبایی شناســی و سیاســت ی
ــد هــم حــوزه ی  سیاســی را زیــر ســؤال می برن
ــن  ــه ی مولی ــال مقال ــت)برای مث ــری اس دیگ
ــاً  ــورد دوم لزوم ــد(. م ــد و دورو را ببینی در برن
بــه هنرمنــدان معاصــر )بــه گــزارش جــرارد از 
ــد و  ــه در برن ــی ک ــه زنانگ ــاردو ب ــت لئون اهمی
ــر در  ــا هن ــد( ی ــه کنی ــده مراجع ــمیر آم کرس
ــه ی فمینیســتی محــدود نمی شــود)برای  برنام

ــون(. ــال ایت مث
زیبایی شناســی معمــوالً در پاســخ دادن بــه 
ایده هــا، مشــکات و روش هــای جدیــد در 
عرصه هــای  ســایر  و  مربوطــه  حوزه هــای 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــل می کن ــد عم ــفی کن فلس
در  هنــر  فمینیســتی  فلســفه ی  دربــاره ی 
ایــده  اینترسکشــنالیتی)این  نقــد  شــناخت 
را  فمینیســتی  مشــغله های  نمی تــوان  کــه 
ــز  ــرد( نی ــدا ک ــروم ج ــای مح ــر گروه ه از دیگ
صــدق می کنــد۵9. مــا همچنیــن در شناســایی 
نــژادی  و  زیبایی شــناختی  هنــری،  آثــار 
فلســفه  رشــته ی  از  خــارج  نظریه پــردازان 
ــس،  ــال هوک ــرای مث ــف بوده ایم)ب ــز ضعی نی
ــی  ــن؛ واقع ــن م ــر در ذه ــیاه؛ هن ــای س نگاه ه
بــه واقعــی؛ واالنــس؛ پایپــر، کــه خــودش یــک 
فیلســوف و هنرمنــد اســت!(. البتــه اخیــرا 
ــوط  ــه مســائل فلســفی مرب ــر ب فیلســوفان هن
ــی  ــیت و زیبایی شناس ــژاد، جنس ــع ن ــه تقاط ب
ــن  ــال، هابس ــرای مث ــه کرده اند)ب ــر توج و هن
ــردن"؛  ــژادی ک ــس، "ن ــد و دورو؛ ریئلف در برن
"فرهنــگ( رویکــردی کــه وعــده ی تغییــر 

ــت. ــوزه را داده اس ــن ح ــکل ای ش
تقدیر و تشکر

دورو،  مــاری  برنــد،  پــگ  از  ویــژه  تشــکر 
ــن  ــن، کارولی ــد هی ــد، هایل ــری لن ــینتیا ف س
کرســمیر و همــه ی کســانی کــه فلســفه ی 
هنــر فمینیســتی را رشــته ای شــناخته شــده و 
ــن از آرون مســکین  ــد. م پذیرفته شــده کرده ان
ــویق  ــه تش ــن مقال ــتن ای ــرای نوش ــرا ب ــه م ک
کــرد و مــاری ســتراود و یــک منتقــد ناشــناس 
ــه خاطــر نظــرات مفیدشــان  ــه ب ــن مجل در ای

ــگزارم. سپاس

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

آورده انــد کــه قبــا توجــه فلســفی کافــی 
ــوارد  ــوص در م ــد، بخص ــرده بودن ــت نک دریاف
معطــوف بــه بــدن کــه تــا همیــن امــروز توجــه 
فلســفی کافــی را دریافــت نکــرده بــود. »بدن« و 
مفاهیمــی کــه عمومــاً زنانــه و مربــوط بــه زنــان 
ــل  ــخصاً تبدی ــن کاررا مش ــده اند، ای ــداد ش قلم
ــناختی  ــتی در زیبایی ش ــه ی فمینیس ــه مداخل ب

می کنــد۵۸.

زیبایی شــناختی  مفاهیــم  فمینیســت ها 
ــد  ــی چن ــا اصاحات ــان را ب ــج و روش هایش رای
یــا مفاهیــم و روش هــای  و  اخــذ کرده انــد 
کرده انــد  ایجــاد  زیبایی شــناختی  جدیــد 
اختــاالت  ماننــد  جســمی  پدیده هــای  تــا 
بــدن  ســازی  زیبایــی  غذایی)لینتــات(، 
ــد )هانســن، »پوشــش رســمی و  ــل( و م )کاهی
غیررســمی«، »مــد و فلســفه«( را تفســیر کــرده 
ــه  ــز ب ــرد مشــترکی نی ــد.  رویک ــح دهن و توضی
چشــایی  ســلیقه ی  و  خــوردن  لــذت  غــذا، 
ــوان  ــی( به عن ــس بویای ــان و ح ــه زب ــوط ب )مرب
خاصــی  توجــه  زیبایی شــناختی  مســئله ی 
ــی شــناختی،  دارد )کرســمیر، جنســیت و زیبای
ــذت،  ــق«، »درک، ل ــیت عمی ــش4، »جنس بخ
هنــر«، معنــای مــزه(. دیگــران بــه دنبــال 
کــه  زن  بــدن  جنبه هــای  مجــدد  ارزیابــی 
تلقــی شــده اند همچــون  نفــرت آور  عمومــاً 
قاعدگــی هســتند)فروه،  یــا خونریــزی  واژن 

واژینــال«(. »زیبایی شناســی 
مســائل فلســفی برخاســته از کار هنرمنــدان 
ــی  ــات غن ــر موضوع ــیت از دیگ ــوزه ی جنس ح
اســت.  فمینیســتی  زیبایی شناســی  بــرای 
کــه  هنــری  کارهــای  اخیــرا  مثــال  بــرای 
ــدن  ــاره ی ب ــه درب ــه فکران ــج کوت معیارهــای رای
ــادی  ــه زی ــند توج ــش می کش ــه چال ــان را ب زب
جلــب کرده انــد )بــرای مثــال بــه مقالــه ی 
میگــر دربــاره ی کار جنــی ســویل در برنــد 
روشن  خیلی  توضیحات  این  در  که  کنم  اشاره  باید   ۵۸
این  انگاری  نادیده  ازعلت  نیست که جنسیت مندی مفهوم بخشی 
ابراز  برای  ای  شیوه  تنها  مفهوم  کردن  جنسیتی  یا  است  مفهوم 
این نادیده انگاری است. به نظر من مورد قبلی غیرقابل دفاع است 
انگاره ی  نادیده  برای  به ندرت در منطق فاسفه  چراکه)»زنانگی« 
به نظر می رسد مورد دوم، پروژه ی  بدن مطرح می شود( چراکه 
می  خنثی  را  فاسفه  توجه  جلب  برای  ها  فمینیست  بدن  احیای 
کند)چراکه ما نیاز داریم تا الف(تفسیر زنانه از اصطاح افسردگی را 

متوقف کنیم و ب(جلوی ارتباط سنتی بدن با زنان را بگیریم(.
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            تقاطــع در نظریــه ی فمینیســتی 
مفهوم پــردازی  بــرای  غالــب  شــیوه ای  بــه 
روابــط بیــن سیســتم های ســرکوبی تبدیــل 
ــا  ــه ی م ــای چندگان ــه هویت ه ــت ک ــده اس ش
ــب  ــله مرات ــان را در سلس ــگاه اجتماعی  م و جای
قــدرت و منفعــت، بنیــان می نهنــد. هــدف 
ایــن جســتار شــفاف کــردن خاســتگاه های 
ــه ی  ــتعاره و نظری ــک اس ــوان ی ــه عن ــع ب تقاط
ــه در کار  ــی پیش-انگاران ــوان مفهوم ــه عن آن ب
 Kimberle Williams(کرنشــاو کیمبرلــی 
1Crenshaw اســت. در ادامــه ایــن مفهــوم 
ــتی  ــردازان فمینیس ــت نظریه پ ــه دس ــان ب چن
جــذب، و بــه مثابــه پارادایــم تبدیــل بــه جریــان 
اصلــی شــده اســت کــه  گســتره ای زمانــی  بــا 
ایــن  بامنازعــه ی  و  همه گیــر  اســتفاده ی 
ــه –  ــطحی و بی توج ــد گاه س ــوم – هرچن مفه

نشــانه گذاری شــده اســت. مــن چهــار مزیــت 
تحلیلــی را بــرای تقاطــع بــه عنــوان پارادایمــی 
تحقیقــی برشــمرده ام: همزمانــی ، پیچیدگــی، 
ــام(.  ــمول ع ــری، گنجانندگی)ش ــل ناپذی تقلی
ــر،  ــال های اخی ــه در س ــی را ک ــپس نقدهای س
ــان  ــد ، نش ــکل گرفته ان ــع ش پیرامــون تقاط

ــم داد. خواه
ادعایــی  ایــن   ، فمینیســتی  نظریــه ی  در 
معمــول اســت کــه زندگی هــای زنــان بــا 
سیســتم های چندگانــه و متقاطــع ســاخته 
ــه  ــش – ک ــن بین ــتگاه ای ــت. خاس ــده اس ش
رابطــه ی  یــا  واحــد  فراینــدی  ســرکوب 
سیاســی دوقطبــی نیســت، بلکــه بهتــر اســت 
ــه  ــاخت سیســتم های چندگان ــوان برس ــه عن ب
 – شــود  فهمیــده  درهم بافتــه  و  همگــرا   ،
ــن  ــر ای ــتی ب ــم ضدنژادپرس ــد فمینیس در نق
ــا  ــا ب ــان را تنه ــرکوب زن ــه س ــت ک ــا اس ادع
تحلیــل جنســیت می تــوان صورتبنــدی کــرد. 
نظریــه ی تقاطــع بــه عنــوان چــاره ای سیاســی 
و نظــری بــرای حادتریــن مســاله ی فمینیســم 
معاصــر پیــش نهــاده شــد: »میــراث طوالنــی و 
ــس  ــازی های آن« )ک.دیوی ــاک محروم س دردن
ــه عنــوان »مهمتریــن  ــه ی تقاطــع ب ۷۰( نظری
ــون  ــا کن ــان ت ــات زن ــه مطالع ــتاوردی ک دس
ــاس  ــککال1۷۷1( پ ــه« )م ــه آن دســت یافت ب
ــه ی تقاطــع   ــع نظری داشــته شده اســت. در واق
گفتمان هــای  بــه  آکادمــی  از  را  نفــوذش 
حقــوق بشــری بین المللــی گســترانده  اســت. و 
ارجاعــات پلتفــرم عملــی پکــن ســازمان ملــل 
متحــد )۲۰۰۰( کمیتــه ی بیــن المللــی تبعیض 
ــوق  ــی حق ــه ی جهان ــژادی )۲۰۰۰( و کمیت ن
بشــر )۲۰۰۰( نیــز، ایــن بازتــاب را نشــان داده 
ــه ی  ــوق بشــر در قطعنام ــد. کمیســیون حق ان
ــت  ــان »اهمی ــوق بشــر زن ــاره ی حق خــود درب
ــه  ــوع تبعیــض را ب ــن ن بررســی تقاطــع چندی
رســمیت شــناخته اســت.«)۲۰۰۲( )یــووال 

ــل(. ــک پت ــن ن ــس193 .همچنی دیوی
بــا ایــن حــال تصاحــب نظریــه ی تقاطــع 
ــان« و            ــات زن ــای »مطالع ــت حوزه ه ــه دس ب
» نظریــه ی فمینیســتی« )کــه گفتمان-هایــی 
می توانــد  مانده  انــد(،  سفیدپوســت محور 
خاســتگاه های آن دراندیشــه های فمینیســم 
 Jean(ســیاه را پنهــان کنــد. ژان آیــت بالخیــر
1Ait Belkhir بــر نقــش مولــدی که فمینیســم 
هم آمیــز  رویکردهــای  درتوســعه ی  ســیاه 
تئوریــزه کــردن ســرکوب داشــته، تاکیــد کرده 
اســت: » تــا زمــان ظهــور فمینیســم ســیاه در 
ایــاالت متحــده، حتــی یــک نظریه پــرداز 
اجتماعــی هــم همزمانــی متقاطــع )جنســیت، 
ــدی  ــردم ج ــی م ــه( را در زندگ ــژاد و طبق ن

 )intersectionality(مفهوم تقاطع
 در نظریه ی فمینیستی
آنا کاراستاثیس
برگردان سارا صّیادی

بیوگرافی کوتاه :

فلســفه ی  اســتادیار  کاراســتاثیس  آنــا 
فمینیســم در دپارتمــان فلســفه ی دانشــگاه 
ــس اســت.  ــس آنجل ــا در ل ــی کالیفرنی ایالت
ــان ،  ــات زن ــه ی مطالع ــه در زمین ــی ک جای
جنســیت و سکســوالیته تدریــس می کنــد. 
تحقیقــات انتقــادی اش در زمینــه  ی تقاطــع 
بــه چــاپ  در مجــات معتبــر زیــادی 

رســیده اند: 

ــه )در  ــگ و جامع ــان در فرهن ــه ی زن مجل
تئوریــزه   : »تقاطــع  خــاص،  موضوعــی 
ــازی«  ــه ی توانمندس ــدرت، نظری ــردن ق ک
ــک  ــی م ــاو، لزل ــی کرنش ــِت کیمبرل ویراس

ــو( ــومی چ کال، س

هیپاتیــا: ژورنــال فلســفه ی فمینیســتی 
تقاطع هــا«  و  »زیرزمین هــا  اش  )مقالــه 
برنــده ی جایــزه ی ســاالنه ی افتتاحیــه ی 

ــد.( ــتار ش ــوع جس ــزه ی تن جای

ــوز  ــیت هن ــژاد و جنس ــرا ن ــِگ چ و در ُجن
تقاطعــی  رویکــردی   : دارد  اهمیــت 
)ویراســت نامیتــا گوســوامی ، مائیــو او 
دانــوان و لیســا یونــت ، پیکرینــگ و چاتــو(

تحقیقــی  موقعیت هــای  کاراســتاثیس 
دانشــگاه های  در  مختلفــی  تدریســی  و 
مکگیــل ، کونکوردیــا، مونترئــال و بریتیــش 
کلمبیا داشــته اســت. او دکترای فلســفه اش 
را از دانشــگاه مکگیــل گرفتــه و لیسانســش 

ــا. ــگاه آلبرت ــفه را از دانش در فلس
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موفقیــت آن بــوده  اســت.« )ک دیویــس 69( با 
ــه ی  ــرد نا به جــا و مبهــم نظری ــن حــال کارب ای
ــه گنــگ کــردن ایــن مفهــوم  تقاطــع شــاید ب
دامــن زده اســت. مفهومــی  کــه اساســا نقــدی  
ــر انحصــار عمیــق عــادات شــناختی فراگیــر  ب
ــتی  ــم و ضدنژادپرس ــه ورزی فمینیس در اندیش
حــول ســرکوب و منافــع بــوده اســت. همانطور 
کــه کرنشــاو در شــرح رونــد ایــن مفهــوم 
ــترش  ــع  گس ــارت تقاط ــد، عب ــار می  کن اظه
ــق  ــترش عمی ــن گس ــا ای ــته ام ــیعی داش وس
نبــوده اســت: »ایــن مفهــوم مــورد اســتفاده ی 
ــه  ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی و تفریط افراط
ــم آن را در  طــوری کــه گاهــی حتــی نمی توان
ــه  ــوط تشــخیص دهــم.« )مصاحب ــات مرب ادبی

ــا۷6(  در بارگــر و گیــدورز 6۵ ت
بــه عنــوان  را  تقاطــع   در 19۸9 کرنشــاو 
اســتعاره ای صــرف معرفــی کــرد )حاشــیه 
زدایــی( و در 1991 آن را بــه عنــوان مفهومــی 
پیش نگرانــه توســعه داد تــا عــدم کفایــت 
رویکردهایــی را نشــان دهــد کــه سیســتم های 
ســرکوب را از یکدیگــر جــدا کــرده و یکــی را 
ــوند و  ــز می  ش ــرده و روی آن متمرک ــه ک ایزول
باقــی را نادیــده می  گیرند )نقشــه نــگاری۲4۸( 

ــد: ــاره می  کن ــر او اش ــه ای متاخ در مصاحب
اســتفاده ی شــخص مــن از تقاطــع صرفــا 
ــادگی  ــه س ــن ب ــود. م ــتعاره ب ــوان اس ــه عن ب
ــرکوب  ــف س ــتم های مختل ــانی سیس همپوش
ــور  ــه چط ــر اینک ــردم. مهم ت ــی ک ــاره م را نظ
در ادغــام ســاختاری، سیاســت های رتوریــک و 
سیاســت های هویتــی – مبتنــی بــر ایــن ایــده 
ــا هــم همپوشــانی  کــه سیســتم های اســتیا ب
ــه در  ــی را ک ــائل و علل ــراد ،مس ــد – اف ندارن
همپوشــان  سیســتم های  از  متاثــر  واقــع 
می گذارنــد.  مطــرود  هســتند،  اســتیا 

ــر(  ــدورز و برگ )گی
از  ناشــی  ســرکوب  انــواع  جدایی پذیــری 
تمرکــز بــر تجربه هــای درونــی  شــده ی برخــی 
اســت  گروه هــای سرکوب شــده  اعضــای  از 
ــا  ــن گروه ه ــایر اعضــای ای ــه س ــه نســبت ب ک
ــن  ــا ای ــس( ب ــد )هری ــی برخوردارن از امتیازات
همــه تمایــز تحلیلــی بــرای مثــال میــان 
ــرد  ــیتی ، عملک ــتم جنس ــژادی و س ــتم ن س
ــرادی کــه هــر  همزمــان آنهــا را در زیســت اف
می کنــد.  تحریــف  می کننــد  تجربــه  را  دو 
ــتم  ــر س ــی۲13( اگ ــه کمب ــن رودخان )انجم
نــژادی و ســتم جنســیتی در مقابــل هــم 
ــوان  ــه عن ــگاه کســی کــه ب ــف شــوند ،آن تعری
ــا  ــود گوی ــی می ش ــتمدیده  تلق ــک زن ، س ی
نمی توانــد تحــت ســتم مربــوط بــه افــراد 

نگرفتــه بــود. ایــن مفهــوم یکــی از ارزنده تریــن 
ــه ی  ــه نظری ــیاه ب ــان س ــات زن ــات مطالع موهب
ــت.«)3۰3(  ــک کل اس ــه ی ــه مثاب ــی ب اجتماع
وفــاق آشــکاری کــه عامت مشــخصه ی اســتیا 
و جریــان اصلــی شــدن نظریــه ی تقاطــع اســت، 
نیــروی محرکــه ی انتقــادی آن-  کــه ایــن 
اســتعاره نقــدی اســت بــر خودتنهاانــگاری 
سفیدپوســتی در گفتمان هــای فمینیســتی -  
را از قلــم مــی انــدازد. عــاوه بــر ایــن برســاخت 
اجماعــی فمینیســتی پیرامــون نظریــه ی تقاطــع 
ــان  ــان درِک »جری ــدام می ــمکش های م ، کش
ــه را  ــن نظری ــادی« از ای ــی« و درِک »انتق اصل
ــه :دامون،کاراســتاثیس،  ــک ب ــی کند)ن ــان م نه
احیــای نظریــه ی تقاطــع( یــا بــه عبارتــی جدال 
نظریــه ی  از  قدرتمندتــر  »نســخه ای  میــان 
ــروم را  ــای مح ــه ی گروه ه ــه دغدغ ــع  ک تقاط
دارد« و »نســخه ای ســترون و سیاســت زدایی 
ــور(  ــای نوظه ــع ه ــز، تقاط ــده«از آن. )کالین ش
اســتعاره ی مقــوالت متقاطــع تبعیــض، بــه 
کــه  کرنشــاو-  ویلیامــز  کیمبرلــی  دســت 
از  و  ســیاه  فمینیســم  چهره هــای  از  یکــی 
در  نــژاد  انتقــادی  نظریــه ی  بنیانگــذاران 
متحــده  ایــاالت  قانونــی  حقــوق  آکادمــی 
ــت.  ــط یاف ــپس بس ــد و س ــی ش ــت - معرف اس
ــع  در  ــه ی تقاط ــبقه ی نظری ــال س ــن ح ــا ای ب
اینهاســت.  از  قدیم تــر   ، ســیاه  فمینیســم 
پیشــینه های آن را می تــوان در اندیشــه های 
»منــع مجــازات دوباره«)بیــل( ،»منــع مجــازات 
چندباره«)کینــگ( »ســرکوب های همبســته« 
)انجمــن رودخانــه کمبــی( یافــت. همانطــور که 
آنــا جولیــا کوپــز)1Anna Julia Cooper در 
نخســتین کتــاب فمینیســم ســیاه - »صدایــی از 
جنــوب« چــاپ شــده بــه ســال 19۸۲ – آورده، 
در همــان ســده ی نوزدهــم فمینیســت های 
ــاله ی  ــان و  مس ــاله ی زن ــارن مس ــا تق ــیاه ب س
نــژاد مواجــه شــدند. )گای-شــفتال 4۵( زمانــی 
ــه عنــوان  کــه کرنشــاو اســتعاره ی تقاطــع  را ب
در  غالــب  مفهوم پردازی هــای  بــر  نقــدی 
حقــوق و جنبش هــای اجتماعــی معرفــی کــرد، 
اندیشــه های  در  فی الحــال  »تقاطــع«  زبــان 
حــال  در  معاصــر  ضدنژادگرایــی  فمینیســم 
گــردش بــود. )نــک نش،حقایــق خانــه( در 
ــدری  ــه ق آغــاز کار کرنشــاو ، مفهــوم تقاطــع ب
عامه پســند شــده بــود کــه اســتفاده ی متــداول 
از آن در برخــی حلقه هــا بــه نحــوی بــود کــه آن 
را معــادل ســرکوب در نظــر می  گرفتنــد بــدون 
آنکــه ماحظــه کننــد در واقــع چــه چیزهایــی 
و چگونــه یکدیگــر را قطــع کرده انــد. یکــی 
ــاید  ــه »ش ــوده ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــران ب از مفس
ــوم، راز  ــن مفه ــروض ای ــودن مف ــاز ب ــام و ب ابه
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و بــا ارجــاع بــه آن، اســتعاره ی تقاطــع را 
معرفــی  حقوقی-دانشــگاهی  زمینــه ای  در 
ــاو در  ــگرانه ی کرنش ــت کنش ــی کند.۲فعالی م
ــه  ــه او را ب ــود ک ــونت ب ــکل های ضد خش تش
ایــن کار واداشــته بود)کرنشــاو در گیــدورز 
تقاطــع  از  »حاشــیه زدایی  برگــر6۵(3در  و 
:نــژاد و ســکس« کرنشــاو نشــان می دهــد 
تبعیض هــای  دکتریــن  »مرزهــای  کــه 
ــه  ــا اســتناد ب ــب ب ــه ترتی ــژادی و جنســی ب ن
ــان ســفید تعییــن  تجــارب مــردان ســیاه و زن
ــه  ــاو از س ــل کرنش ــت«)143( تحلی ــده اس ش
ــه  ــان ب ــه کارفرمای ــده علی ــرح ش ــوی مط دع
ــان  ــت نش ــاکی -های زن سیاهپوس ــت ش دس
می دهــد کــه قوانیــن ضــد تبعیــض تنهــا 
ــه  ــتند ک ــان سیاهپوس ــی زن ــی حام در صورت
ــردان  ــارب م ــا تج ــق ب ــان منطب تجربه-هایش
ــت در  ــان سفیدپوس ــا زن ــا ب ــت و ی سیاه پوس
ــان  ــرار دادن زن ــود.)143( ق ــه ش ــر گرفت نظ
ــد  ــن ض ــل قوانی ــز تحلی ــت در مرک سیاهپوس
ــاالت متحــده – در محــل تقاطــع  ــض ای تبعی
و  جنســی  تبعیض هــای  قانونــی  مقــوالت 
نــژادی – عــدم کفایــت دکترین هــای موجــود 
ــم  ــگ آوردن و ترمی ــه چن ــرای ب ــض را ب تبعی
ــان  ــت ،نش ــان سیاهپوس ــادی زن ــارب بنی تج

ــد: ــا می  خواه ــاو از م ــد. کرنش ــی ده م
ــه عنــوان   رفــت و آمــد در یــک چهــارراه را ب
ــر  ــه در ه ــم ک ــر بگیری ــل در نظ ــک تمثی ی
ــد در  ــد  و  ش ــارراه آم ــن چه ــت ای ــار جه چه
ــد در  ــد رفت و آم ــض مانن ــت. تبعی ــان اس جری
چهــاراه ممکــن اســت در هــر یک از جهــات در 
جریــان باشــد . اگــر تصادفــی در چهــارراه رخ 
ــد حاصــل برخــورد ماشــین های  ــد می توان ده
ــین  ــا ماش ــیر ی ــک مس ــت در ی ــال حرک درح
ــور  ــه ط ــد. ب ــیر باش ــار مس ــر چه ــی ازه های
ــد  ــی سیاه پوســت آســیب ببین ــر زن مشــابه اگ
ــض  ــده از تبعی ــد برآم ــت می-توان ــن جراح ای
۲ در این جستار تمرکز عمده ی من بر مفهوم تقاطع است و در 
نظریه های  جمله  از  تقاطع  به  مربوط  و  دوره  هم  مفاهیم  مورد 
محاکمه ی  سلطه)کالینز(،  ماتریکس  شکاف ها)اسپیلرز(، 
چندباره)کینگ( چیزی نگفته ام. در حالی که اینها با مفهوم تقاطع 
در پیوندند، به نظر من هر یک مفهومی متمایز و درخور تحقیق 

دقیق فلسفی هستند. 
از  از نظر کالینز، مداخله ی کرنشاو جلودار دورانی  .به هر حال   3
پژوهش های مبتنی بر تقاطِع سیاست زدایی شده بود :»برای من 
دهه های 19۷۰ و 19۸۰ روزهای بی پروایی پژوهش های تقاطع گرا 
تقاطع- تحلیلی  انتقادی  عدسی  که  زمانی  دار؟-  طایه   - بودند 
را  اجتماعی  مهم  مسائل  که  بود  شده  هماهنگ  این  برای  گرایی 
قدرت  متقاطع  سیستم های  های  سازوکار  خال  از  کند،  ارزیابی 
به  بزند.  کاری  به  دست  اجتماعی  نابرابری های  برای  و  بیاندیشد 
عبارت  بلوغ  را  کرنشاو  قطعه ی 1991  برخی  آمیزی  طعنه  طرز 
این  که  است  این  دیگر  تفسیر  که  حالی  در  کردند،  تلقی  تقاطع 
دقیقه راه انداز دهه ایست که تصویر تقاطع گرایی آغازین در هجمه ی 

جریان اصلی محو شد.«
 

ــان  ــه بی ــد ب ــده باش ــع ش ــت واق ــن پوس رنگی
دیگــر امتیــاز نــژادی فهمــی یکتا انگارانــه از 
ــور  ــن می کند.همانط ــیتی را تضمی ــتم جنس س
 1Chandra Mohanty(ــی ــدرا موهانت ــه چان ک
ــژاد  ــوالت ن ــه مق ــت ک ــروض اس ــته: » مف نوش
ــا جنســیت  ــی انگاشــته شــوند ت ــه نامرئ و طبق

باشد.«)فمینیســم1۰۷( مرئــی 
هــدف این جســتار شــفاف کــردن خاســتگاه های 
ــه ی  ــتعاره و نظری ــک اس ــوان ی ــه عن ــع ب تقاط
ــه در کار  ــی پیش-انگاران ــوان مفهوم ــه عن آن ب
کیمبرلــی کرنشــاو اســت. در ادامــه ایــن مفهــوم 
ــتی  ــردازان فمینیس ــت نظریه پ ــه دس ــان ب چن
جــذب، و بــه مثابــه پارادایــم تبدیــل بــه جریــان 
اصلــی شــده اســت کــه  گســتره ای زمانــی  بــا 
ایــن  بامنازعــه ی  و  همه گیــر  اســتفاده ی 
مفهــوم – هرچنــد گاه ســطحی و بی توجــه- 
ــاره ای  ــان پ ــت. در پای ــده اس ــانه گذاری ش نش
ــر ایــن مفهــوم را توضیــح  از نقدهــای متاخــر ب

ــا پاســخ خواهــم داد. ــه آنه داده و ب
خاستگاه ها

ــادی را  ــارت »تقاطــع« چیزهــای زی مســلما عب
ــته ی  ــتم های همبس ــدِم »سیس ــوم متق از مفه
مفهــوم  می کشــد.  یــدک  ســرکوب« 
در   » ســرکوب  همبســته ی  »سیســتم های 
بیانیــه ی فمینیســم ســیاه، بــه دســت »انجمــن 
ــای  ــه  ی جنبش ه ــی« در زمین ــه ی ِکمب رودخان
اجتماعــی ، بــه عنــوان لنگــرگاه ســاختاری 
ــدف  ــا ه ــان و ب ــرکوب های همزم ــه ی س تجرب
ــت.  ــن یاف ــزاع سیاســی، تعی ــازی ن یکپارچه-س
اوایــل دهــه ی 19۸۰ متــون زیــادی در  در 
ــار  ــتی انتش ــتی ضدنژادپرس ــه ی فمینیس نظری
می یافــت کــه زبــان نظریــه ی تقاطــع یــا دســت 
کــم پدیــده ای کــه ایــن مفهــوم بــر آن اطــاق 
مــی شــود، در آنهــا پــرورده شــده بود.)مــوراگا و 
ــمیت،لرد،هوکس،موهانتی  ــدوآ،آ دیویس،اس آنزال
ــم  ــه ای مه ــن نکت ــی( 1ای ــمان غرب ــر چش ، زی
را  تقاطــع  مفهــوم  ریشــه های  کــه  اســت 
ــا  ــیاه ،چیکان ــان س ــی زن ــای سیاس درجنبش ه
ــم  ــتی ببینی ــان رنگین پوس ــایر زن ــن و س ، التی
کــه عمدتــا هویتــی همجنســخواه داشــتند. 
ــش  ــن جنب ــخ ای ــری ازتاری ــا بهره گی ــاو ب کرنش
و  متحده  ایاالت  به  منحصر  نشریات  از  فهرست  این   1
تبعا ناقص است. با این حال همانطور که نیرا یووال-دیویس اشاره 
می کند، مفهوم سیستم های متعدد سرکوب و تاقی آنها در تجارب 
زنان اقلیت و زنان تحت نژادگرایی در دهه ی 19۸۰ در بریتانیا نیز 
مورد کند و کاو قرار گرفته بود.مشخصا در »سازمان زنان آفریقایی و 
آسیایی تبار« و همچنین در کار فلویا آنثیاس و یووال- دیویس )که 
رویکرد افزایشی در سازمان زنان آفریقایی و آسیایی تبار را نقد کرد.( 
این  آنثیاس و یووال-دیویس، یووال-دیویس تقاطع 193( در  )نک 
فمینیستی  نظریه ی  در  تقاطع  مفهوم  بر  من  اصلی  تمرکز  جستار 

انگلو-آمریکایی است.
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نابســنده دســت بــه انتخــاب بزننــد کــه 
اســتیا ی  از  ابعــادی  »نافــی  کــدام  هــر 
ماست.«)کرنشــاو1۲۵۲(4»تقاطع بازنمایانــه« 
بــه تولیــد تصاویــر زنــان رنگین پوســت در 
نژادپرســتانه  و  جنســیت زده  روایت هــای 
بازنمایی هــا  ایــن  نقــد  کــه  شــیوه هایی  و 
بــه  را  رنگین پوســت  زنــان  شیئی ســازی 
حاشــیه می رانــد و یــا بازتولیــد می کنــد، 

)کرنشــاو1۲۸3( می  پــردازد. 
تقاطع به مثابه پارادایم

ــرای  ــه کرنشــاو ب ــویه ای ک ــر ســه س ــاوه ب ع
تقاطــع معرفــی می کنــد، ایــن عبــارت در 
حــال حاضــر در ادبیــات مربــوط بــرای ارجــاع 
اســتفاده  روش شناســی ای  و  تئــوری  بــه 
ــه ی  ــایی و مطالع ــرای شناس ــه ب ــود ک می ش
تقاطــع  بازنمــودی  و  سیاســی  ســاختاری، 
ــه  ــی ب ــای واقع ــداری در دنی ــوان پدی ــه عن ب
کار مــی رود. در ایــن بخــش تقاطــع را بــه 
عنــوان پارادایمــی در نظریــه ی فمینیســتی 
معاصــر بررســی می کنــم. )نــک هنکــوک( 
Patricia Hill Col-( زپاتریشــیا هیــل کالینــ

ــوان  ــه عن ــه تقاطــع ب ــد ک 1lins اشــاره می کن
ــد  ــتیک می  توان ــی و هیوریس ــک روش شناس ی
کان  و  میانــی   ، خــرد  مطالعــه ی  بــرای 
بــه کار رود. )چنــد  پدیده هــای اجتماعــی 
خصــوص  ۵بــه  به هم پیوســته(  مســئله ی 
 Bonnie( همانطــور کــه بانــی تورنتــون دیــل
 Ruth( ــا ــد زامبران 1Thornton Dillو روث انی
 ، »تقاطــع  1Enid Zambranaنوشــته اند: 
ــدرت را کــه در تمــام ســطوح  ســاز و کا رهای ق
روابــط اجتماعــی چــه فراگیــر و چــه ســرکوبگر 
فهمیــده می شــوند ، هویــدا می کنــد.«  بــا 
بهره گیــری از گــزارش تاثیرگــزار کالینــز از 
قــدرت در اندیشــه ی فمینیســم ســیاه ، دیــل 
و زامبرانــا ایــن بحــث را پیــش می کشــند کــه 
:»تحلیل هــای تقاطع گــرا ، از آنجــا کــه دانــش 
از و دربــاره ی گروه هــای سرکوب شــده نشــات 
می گیــرد ، وجــوه ســاختاری ، انضباطــی و 
روشنفکران  او  از  پیش  و  کرنشاو  که  )آنطور  تقاطع گرایی   4
قابل ماحظه ای نقدی  به طور  اند(  فمینیسم سیاه توصیف کرده 
و محروم سازی  توکنیسم   ،1solipsism( بر خودتنهاانگاری  است 
سفیدپوستان  سلطه ی  تحت  فمینیستی  سیاسی  گفتمان های  در 
سلطه ی  تحت  ضدنژادگرایی  سیاسی  گفتمان های  همچنین  و 
مردان)مانند ناسیونالیسم سیاه( با تاکید بر شرح و بسط تقاطع گرایی 
نقد  نخست  شعبه ی  جستار   این  فمینیستی،  نظریه-ی  درون 

دوالیه ی تقاطع گرایی  را مورد ماحظه قرار می دهد. 
۵ جامعه شناسان به لحاظ تحلیلی میان سه سطح واقعیت اجتماعی 
تمایز قائل شده اند: سطح خرد راجع به فرد و تجربه ی بیناسوژگانی 
بر  مبتنی  اجتماعی  گروهی  در  عضویت  به  میانی  سطح  است. 
تاریخی  تجارب  برساخته ی  که  اجتماعی مشترک  های  موقعیت 
و روابط قدرت نامتقارن هستند، می پردازد. سطح کان راجع به 
بازتولید  و  اعمال  نهادها  طریق  از  که  است  سرکوب  ساختارهای 

می شوند. 

ــا  ــد، ام ــیتی باش ــض جنس ــا تبعی ــژادی و ی ن
امــری  همیشــه  تصــادف  یــک  بازســازی 
ــتیک  ــای الس ــت.گاهی ج ــهل-الوصول نیس س
جراحت هــا  آن  بــا  تناظــر  در  و  اتومبیل هــا 
اتفاق هــای  ایــن  کــه  می نماینــد  اینچنیــن 
ــاش  ــن ت ــد ، و ای ــان رخ داده ان ــز همزم متمای
ــا  ــر را طاقت فرس ــده ی مقص ــن رانن ــرای یافت ب

می-کنــد.)149(
ــر  ــور تعابی ــه چط ــد ک ــان می ده ــاو نش کرنش
ــژاد  ــیت و ن ــه جنس ــض ، ک ــگار از تبعی یگانه ان
تعریــف  منحصر به فــرد  مقوالتــی  متقابــا  را 
نژادپرســتی  همزمــان  تجــارب  می کننــد، 
و دعــاوی  انگاشــته  نادیــده  را  جنســیت زده 
ــده و  ــای پیچی ــر تبعیض-ه ــی ب ــی مبتن حقوق
مرکــب را غیرقابــل قبــول جلــوه می دهنــد. 
او اســتدالل می کنــد کــه اگــر قــرار اســت 
بــرای  تبعیــض چــاره ای  مفاهیــم حقوقــی 
ســرکوب تاریخــی و ســاختاری باشــند، بایــد در 
آنهــا تجدیــد نظــر شــود. تبعیــض بایــد مبتنــی 
ــو  ــت از ن ــان سیاه پوس ــادی زن ــارب بنی ــر تج ب
معروفــش  مقالــه ی  در  شــود.  مفهوم ســازی 
عنوان»نقشــه نگاری  بــا   1991 ســال  بــه 
حاشــیه ها« تعبیــر ایجابــی ســه الیــه ای از 
ارائــه می دهــد کــه وجــه  مفهــوم تقاطــع 
ــوال  ــاختاری« - معم ــع س ــت آن – »تقاط نخس
بــرای عملی ســازی ایــن مفهــوم در ادبیــات 
ــع  ــرد. »تقاط ــرار می گی ــت آویز ق ــوط دس مرب
ســاختاری بــه شــیوه هایی اطــاق می شــود 
کــه از خــال آن موقعیــت زنــان رنگین پوســت 
ــه ی  ــژاد تجرب در نقطــه ی تقاطــع جنســیت و ن
و  خانگی،تجــاوز  خشــونت  از  مــا  واقعــی 
اصاحــات چاره اندیشــانه ای کــه بــا مــوارد 
ــد،  ــت متفاوتن ــان سفیدپوس ــرای زن ــابه ب مش
»تقاطــع  )کرنشــاو1۲4۵(  برمی-ســازد.«  را 
سیاســی« ایــن واقعیــت را شــرح می دهــد کــه 
بــه لحــاظ تاریخــی سیاســت های فمینیســتی و 
ــوره  ــاالت متحــده »دو موت ــی در ای ضدنژادگرای
مســائل  رانــدن  حاشــیه  بــه  دســت اندرکاِر 
هستند«)کرنشــاو1۲4۵(  سیاه پوســت  زنــان 
کرنشــاو می گویــد: »زنــان رنگیــن پوســت 
حداقــل در دو گــروه تحــت انقیــاد قــرار دارنــد 
ــتور کارسیاســی متنقاضــی را  ــوال دس ــه معم ک
ــن  ــدام ای ــچ ک ــد.«)1۲۵۲( هی ــال می کنن دنب
دســتور کارهــا بــر اســاس تجــارب، نیازهــا 
رنگین پوســت  زنــان  سیاســی  منظــرگاه  و 
ســاخت نیافتــه اســت. و ایــن در حــدی اســت 
ــاالری را و  ــود، پدرس ــتی موج ــه ضدنژادپرس ک
فمینیســم موجــود ، نژادپرســتی را بازتولیــد 
خواســته  رنگین پوســت  زنــان  از  می کننــد. 
تحلیــل  و  تجزیــه  دو  میــان  تــا  می شــود 
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یــک هیوریســتیک فراچنــگ مــی آورد ، تمایــز 
قائــل می شــود کــه در تناظــر بــا ســه رویکــرد 
متفــاوت بــرای »مدیریــت پیچیدگی«انــد. 
)1۷۷3( رویکــرد بینامقولــه ای »بــر پیچیدگــی 
ــدد  ــی متع ــای اجتماع ــان گروه ه ــط می رواب
ــز  ــی تمرک ــای تحلیل ــون مقوله ه درون و پیرام
رویکــرد   )1۷۸6 کال  )مــک  می کنــد.« 
یــک  درون  را  پیچیدگــی  درون مقولــه ای، 
ایــن  می کنــد.  بررســی  اجتماعــی  گــروه 
تقاطــع  مغفــول  »نقــاط  در  کــه  گروه هــا 
بــا  واقــع شــده اند،  محورهــای ســرکوب« 
ــوند  ــه می ش ــه ای مطالع ــی ای درون مقول عدس
ــه ی زیســته ی اعضایشــان  ــا پیچیدگــی تجرب ت
ــت  ــک کال1۷۷4( در نهای ــود . )م ــکار ش آش
ســومین رویکــرد تقاطعــی کــه مــک کال 
ــت  ــه ای اس ــرد پادمقول ــد، رویک ــرح می ده ش
کــه »بــر روش-شناســی ای مبتنــی اســت کــه 
ــد. زندگــی  ــی را واکاوی می کن ــوالت تحلیل مق
پیچیــده  تقلیل ناپذیــر  چنــان  اجتماعــی 
ــده  ــت ش ــوالت تثبی ــاختن مق ــه س ــت ک اس
چیــزی جــز داســتان های اجتماعــی نیســت.« 
ــق  ــرد تواف ــه رویک ــر س ــک کال1۷۷3( ه )م
یگانه انــگار  رویکردهــای  کــه  دارنــد  نظــر 
در  نیســتند(  تقاطعــی  تک  محور)کــه  و 
و  ســاختا رها  پیچیدگــی  آوردن  فراچنــگ 
تجربه هــای ســوبژکتیو ناموفقنــد. در واقــع 
ادعــا ایــن اســت کــه رویکردهــای یگانــه انــگار 
تجــارب  پیچیدگــی  آنهــا  تقلیل گرایانه   انــد: 
متقــارن ســرکوب را بــه دســته های تــک 

افتــاده ی ســاده، فــرو می کاهنــد.
برآمــد مزایــای همزمانــی و پیچیدگــی، مزیــت 
تقلیــل ناپذیــری اســت. بــه جــای تقلیــل 
پدیــدار ســرکوب بــه مقولــه ای توضیحــی 
امتیــاز  اعطــای  و  طبقــه(  )مثــا  پایــه 
هستی شناســانه بــه آن مقولــه ، نظریه پــردازان 
حاصــل  ســرکوب،  کــه  معتقدنــد  تقاطــع 
ــز،  ــدد ، مرکزگری ــی متع ــش محورهای میانکن
ــا مــورد  ــرای مثــال ب و هم-برســازنده اســت. ب
ــتی  ــای مارکسیس ــرار دادن رویکرده ــث ق بح
ارتودوکــس کــه ادعــا می کننــد مقولــه ی 
ــژاد  ــر ن ــی ب ــی و توضیح ــی عل ــه ، تقدم طبق
و جنســیت دارد  کــه پدیدارهایــی دســت دوم 
غافلگیرکننــده  پــس  می شــوند.  محســوب 
نیســت کــه مارکسیســت فمینیســت ها اولیــن 
ــد.  ــد کردن ــع را نق ــه تقاط ــد ک ــی بودن گروه
)خیمنــز( تقلیل ناپذیــری بــه عنــوان یــک 
ارزش معرفتــی، تقــدم علــی یــا توضیحــی 
ــه  ــه طبق ــت ها ب ــی مارکسیس ــه برخ ای را ک
و مبنــای اقتصــادی داده انــد، رد می  کنــد. 
ــه  ــور ک ــع _همانط ــانگر تقاط ــه ی نش خصیص

هژمونیــک قــدرت را نمایــان کــرده و چگونگــی 
ــای  ــرکوب در جنبه ه ــت س ــاخت یابی و تثبی س
مختلــف هویتــی را آشــکار می  کننــد.« )کالینــز 

ــیاه( ــم س ــه فمینیس ، اندیش
بــه  تقاطــع  بــرای  چهــار مزیــت تحلیلــی 
عنــوان روش تحقیــق یــا چارچــوب نظــری 
ــی، پیچیدگــی،  برشــمرده شــده اســت: همزمان
تقابــل  و گنجانندگــی. در  ناپذیــری  تقلیــل 
ــرای  ــی ب ــا افزایش ــرا ی ــای تک گ ــا رویکرده ب
ــع  ــه نف ــا ب ــه عموم ــرکوب، ک ــردازی س نظریه پ
گروهــی پایه انــد و ســایر گروه هــا را نادیــده 
می انگارنــد یــا بــه نــدرت آنهــا را بــه ایــن گــروه 
ــر  ــه نحــو پســینی می افزاینــد، تقاطــع ب پایــه ب
ــی  ــوالت تحلیل ــه مق ــی ورزد ک ــرار م ــن اص ای
مختلــف بــا هــم کنش هــای نهادی شــده و 
ــک  ــه ی ــازند و ب ــته را می س ــای زیس تجربه-ه
ــه  ــا ک ــتند. از آنج ــته هس ــدازه کارآ و برجس ان
ــه نیســت  ــی اینگون ــی واقع ــرد در زندگ ــک ف ی
کــه دوشــنبه ها زن باشــد، ســه شــنبه عضــوی 
از طبقــه ی کارگــر باشــد، و چهارشــنبه زنــی بــا 
تبــار آفریقایــی ، مطالبــه ی نظــری تقاطــع ایــن 
اســت کــه این مقــوالت همزمــان خوانده شــوند. 
)راســل4۷( در اینکــه تقاطــع بــا ایــن مطالبــه ی 
نظــری مطابقــت دارد، دو رویکــرد متفــاوت 
پدیدارشناســانه  هســت. نخســت رویکــردی 
ــان  ــه ی همزم ــع تجرب ــت تقاط ــی اس ــه مدع ک
ســرکوب را فراچنــگ مــی آورد. دومــی ادعایــی 
ــد  ــع می توان ــه تقاط ــت ک ــانه اس هستی شناس
یــا  همپوشــانی  و  هم برنهــادی   ، همگرایــی 
ــزه  ــرکوب را تئوری ــتم های س ــتگی سیس همبس
ــاو در  ــاختاری کرنش ــع س ــوم تقاط ــد. مفه کن
پــی ایــن اســت کــه تجــارب پدیدارشناســانه ی 
ــرکوب های  ــا س ــه ب ــراد در مواجه ــان اف همزم
ــدی  ــه مقوله بن ــت ب ــه دس ــی آنک ــف را ب مختل
آن بزنــد، نشــان دهــد. و ایــن )مفهــوم کرنشــاو 
از تقاطــع ســاختاری( لنگــرگاه هستی شناســانه 
اجتماعــی  ســاختارهای  در  را  آنهــا  ی 
برابــری  توضیحــی  اهمیــت  کــه  همبســته 
تقابــل  در  می کنــد.  مفهوم پــردازی  دارنــد 
Angela Har-( ــ ــا هری ــه آنج ــور ک سهمانط
ذاتگرایانــه ی  »ســاختا رهای  می نویســد:   1ris
مقــوالت یکــه، تجــارب زنــان ســیاه را بــه 
ــط  ــی فق ــه برخ ــد ک ــاره می کنن ــوی تکه پ نح
ــق  ــیت تعل ــه جنس ــط ب ــی فق ــژاد و برخ ــه ن ب

ــس۵۸9( ــد.« )هری دارن
دومیــن مزیــت نظــری تقاطــع ایــن اســت کــه 
برخــاف رویکردهــای یگانه انــگار تــوان توجیــه 
ــی را  ــاختاری و تجرب ــی س ــح پیچیدگ و توضی
ــی مــک کال)1Leslie McCall میــان  دارد . لزل
ــوان  ــه عن ــع ب ــه تقاط ــی ک ــوع پیچیدگ ــه ن س
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کمــی و کیفــی ممکــن اســت جــای همزمانــی 
را بگیــرد. در بهتریــن حالــت ، همزمانــی تابعی 
ــه  ــت ک ــجم کننده اس ــز منس ــک متا-آنالی از ی
اساســا داده هــای افزایشــی را ســنتز می کنــد.6

تقاطــع  بــرای  کــه  مزیتــی  آخریــن 
برشــمرده اند، گنجانندگــی آن اســت. ادعــا 
ــم  ــک پارادای ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ای
so-( ــگار ــع می تواندخودتنهاان ــری، تقاط ینظ

هترونورماتیویتــی،  1lipsismســفیدها، 
موجــود   1ableism(ابلیســم نخبه گرایــی، 
فمینیســتی  تئــوری  و  مســلط  قــدرت  در 
هژمونیــک را بــا مرئی ســازی موقعیت هــای 
ــاخت های  ــه در برس ــا ک ــی و تجربه ه اجتماع
ذات گرایانــه و انحصــاری مقولــه ی »زنــان« 
پوشــانده می شــوند، تصحیــح کنــد. )نــک 
Ange-Ma-( کاســپلمن( انجــی مــاری هانکــو
رویکردهــای  می گویــد:   1rie Hancock
و  هســتند  صریــح«  و  »جامــع  تقاطعــی 
تقویــت  را  »همبســتگی عمیــق سیاســی« 
مزیــت  ایــن  .)هانکــوک1۸3(  می کننــد 
تحلیلــی در تناظــر بــا تحلیل کرنشــاو از تقاطع 
سیاســی اســت کــه نشــان مــی دهــد چطــور 
شــونده،  دگرگــون  اجتماعــی  جنبش هــای 
محروم ســازی های بازنمــودی و شــناختی را 

می کننــد. بازتولیــد  عمــل سیاســی  در 
تعامالت انتقادی با تقاطع

اگــر دهــه ی 199۰ و اوایــل دهــه ی ۲۰۰۰ 
ــع  ــر »تقاط ــوم فراگی ــور مفه ــذب پرش ــا ج ب
ــی  ــاال بی-توجه ــری 49۵-494( و احتم «)گ
و  زمینــه،  خاســتگاه ها،  بــه  همه گیــر 
ــوم، نشــان دار  ــن مفه ــده از ای ــای برآم پیامده
شــده بــود، در ســال های اخیــر تقاطــع در 
ــتی بــا نقدهایــی مواجــه  نظریــه ی فمینیس
ــد  ــه قص ــدودی ک ــادات مع ــت. انتق ــده اس ش
ــت  ــار مزی ــا را دارم، چه ــیدن آنه ــش کش پی
تحلیلــی برشــمرده در ایــن جســتار را بــه 

می کشــند. چالــش 
آلیــس لودویــگ )1Alice Ludvigاســتدالل 
می کنــد کــه: بــه رغــم وعــده ی تحلیلــی 
تقاطــع بــرای فراچنــگ آوردن پیچیدگــی 
ســرکوب،  تجــارب  انــواع  ســاختاری 
پیچیده ی روش شناختی که  و فصل  مسائل  به حل  .پرداختن   6
در ادبیات مربوط نامتعین باقی مانده اند، از محدوده ی این جستار 
کرنشاو)نقشه  دقیق  خوانش  اساس  بر  حال  این  با  است.  خارج 
دیدگاه  این  تبیین  به  من  دیگر  مجالی  در  نگاری1۲44-1۲4۵( 
که  است  پیش انگارانه  مفهوم  یک  »تقاطع   که  پرداخته ام 
از  اشتباه  تلقی  که  ایست  یکپارچه  روش شناسی  تکوین  هدفش 
خواهد  پیش  ادغام  سمت  به  را  فرد  به  منحصر  متقابل  مقوالت 
گرایی  تقاطع  نظر،خوِد  مورد  روش شناسی  حال  این  با  برد، 

نیست.«)کاراستاثیس،احیای تقاطع ( 

دربــاره ی   1Deborah King(کینــگ دبــورا 
ــد  ــوال می گوی ــیاه معم ــم س ــه ی فمینیس اندیش
– » ضــرورت نشــان دادن تمامــی ســرکوب 
ــا ایــن حــال، درحالــی کــه در  هاســت.«)43( ب
ســطح تئــوری ایــن ســه مزیــت تحلیلــی بــرای 
تقاطــع در نظــر گرفتــه شــده اند،  در عرصــه ی 
تحقیــق تجربــی روشــن نیســت کــه چطــور باید 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــان را م ــرکوب های همزم س
ــرو  ــه مقــوالت یکــه ف ــا را ب ــی اینکــه آنه داد ب
ــا رویکــردی افزایشــی پیشــه  ــا نهایت ــم ی بکاهی
 Lisa(ــگ ــزا بُول ــت( لی ــم. )بولگ،بلخیر،بارن کنی
ــی اش  ــی و کیف ــای کم 1Bowleg در پژوهش ه
ــان  ــری در زن ــترس و انعطاف پذی ــون اس پیرام
ــه  ــده ، ب ــاالت متح ــت در ای ــن سیاهپوس لزبی
ــش های  ــرح پرس ــه ط ــید ک ــه رس ــن نتیج ای
ــی ،  ــش کم ــژه در پژوه ــه وی ــاور ب ــع ب تقاط
بــه نحــوی کــه ذاتــا افزایشــی نباشــد ، تقریبــا 
ــگ  ــن بول ــر ای ــاوه ب ــر اســت.)۲( ع امکان ناپذی
ــی  ــب گام ــش، اغل ــه »افزای ــت ک ــه گرف نتیج
مهــم در مراحــل مقدماتــی تحقیــق اســت: 
بــر  آن  تاثیــرات  و  مقولــه  هــر  جداســازی 
تجربــه ی ســوژه مرحلــه ی تحلیلــی ضــروری ای 
اســت ... محقــق بایــد هــر نابرابــری ســاختاری 
ــز  ــه نی ــان، جداگان ــل همزم ــر تحلی ــاوه ب را ع
بررســی کنــد.« )۷( ژان ایــت بلخیــر و برنیــس 
 1Bernice McNair Barnett(مــک نــر بارنــت
معتقدنــد: »بــا وجــود هشــدار بــه پژوهشــگران 
ــژاد ، جنســیت و  ــر عــدم جداســازی ن مبنــی ب
ــی  ــم نهای ــی ضــروری در فه ــن گام ــه ، ای طبق
ــم  ــی توانی ــا م ــت.« )164-163( م ــع اس تقاط
ایــن دســتورالعمل های روش شناســانه را بــا 
توجــه بــه مدعــای تقلیل ناپذیــری بــه یــک یــا 
دو شــیوه تفســیر کنیــم. نخســت اینکــه تقاطــع 
ــر  ــه ه ــه ب ــری تجرب ــت تقلیل ناپذی ــن اس ممک
ــان  ــازی دادن همزم ــا ب ــردی را ب ــه ی منف مقول
ــگ آورد.  ــه چن ــرکوب، ب ــدد س ــوالت متع مق
از فروکاســت تجربه هــا  بنابرایــن پژوهشــگر 
ــا  ــه ی ــا دو مقول ــرکوب ی ــه ی س ــک مقول ــه ی ب
ــه هــم  ــا ب هــر تعــداد محــور منفــرد کــه نهایت
دوم  می کنــد.  اجتنــاب  می شــوند،  افــزوده 
ــه  ــش از آنک ــع بی ــت تقاط ــن اس ــه ممک اینک
بــه عنــوان روشــی بــرای تحقیــق  کارآمــد 
باشــد، هیوریســتیکی بــرای تفســیر نتایــج 
تحقیقــات کمــی و کیفــی بــه دســت دهــد. در 
ــری  ــدی نظ ــری تعه ــیر، تقلیل ناپذی ــن تفس ای
ــن آگاه  ــه او را از ای ــق اســت ک در ســمت محق
ــت  ــی دس ــل داده های ــه تحلی ــه ب ــد ک می کن
بزنــد کــه ممکــن اســت از مقــوالت یگانه انــگار 
ــه هــر حــال ایــن دو تفســیر  برآمــده باشــند. ب
بــه  تقلیل  ناپذیــری  کــه  می دهنــد  نشــان 
عنــوان تعهــدی روش شناســانه در پژوهش هــای 
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ذات گرایــی  بــه  تقاطــع  کــه  مفهومــی  ای 
مقوله محــور وارد آورده، بــه دســت بیشــتر 
ــده شــده  ــه حاشــیه ران پژوهشــگران تقاطــع ب
اســت، کــه ثبــات و قــدرت توضیحــی مقــوالت 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــی هنگام ــگار را حت یگانه  ان
ــروض  ــد، مف ــا می گردن ــرای آنه ــن ب جایگزی
تقاطــع(  )کاراســتاثیس،احیای  می  گیرنــد. 
زیرگروه هــای  تجــارب  بــا  مقــوالت  ایــن 
ــای تاریخــی«  ــوان »مبن ــه عن ــاز ب نســبتا ممت
آنهــا، تعریــف شــده اســت. )کرنشــاو ، حاشــیه 
زدایــی14۸( دامــی کــه راســل تشــخیص 
ــگ  ــه لودوی ــی ای ک ــکل تعریف ــد و مش می ده
از  بیــش  می کنــد،  بیــان  تقاطــع  بــرای 
ــی میــان  ــندگی تمایزهــای تحلیل ــه بس آنک
سیســتم های ســرکوب و وجــوه هویتــی را 
پروبلماتیــزه کننــد، پیشــفرض می  گیرندشــان. 
ــای  ــا گروه ه ــی« و»فردی«ب ــق »پیچیدگ تلفی
تحــت ســرکوب های متعــدد )مثــل زنانــی 
متناظــر  تلفیــق  و  خارجــی(  لهجــه ی  بــا 
ــبتا  ــای نس ــا گروه ه ــی« ب ــادگی« و »کل »س
ــرای  ــدون لهجــه ی خارجــی ب ــان ب ــاز )زن ممت
ــوری را  ــی تک مح ــفرض چارچوب ــال(، پیش مث

آشــکار می کنــد.
در مجموعــه ای دیگــر از نقدهایــی کــه  حصول 
نردبانــی و ســنجش پذیر تقاطــع را مــورد نظــر 
ــر  ــر س ــود دارد ب ــی وج ــد، بحث ــرار می دهن ق
اینکــه تقاطــع بــه عنوان یــک هیوریســتیک در 
ــطح کان،   ــد؟ س ــل می کن ــطحی عم ــه س چ
ــارت  ــن دو عب ــز بی ــرد؟ کالین ــا ُخ ــی و ی میان
ــته و  ــز گذاش ــع« تمای ــتگی« و »تقاط »همبس
اولــی را راجــع بــه پدیدار هــا در ســطح کان و 
دومــی را راجــع بــه پدیدا رهــا در ســطح خــرد 

می دانــد :
راجــع  همبســته  ســرکوب های  مفهــوم 
بــه اتصاالتــی در ســطح کان اســت کــه 
ــه و  ــد طبق ــه، مانن ــرکوب یّک ــتم های س سیس
ــد.  ــط می ده ــم رب ــه ه ــیت را ب ــژاد و جنس ن
ایــن مدلــی اســت کــه ســاختارهای اجتماعــی 
اجتماعــی  موقعیت هــای  بــه  شــکل دهنده 
را شــرح می دهــد. در وهلــه ی دوم ،مفهــوم  
ــریح  ــرد تش ــطح خ ــا را در س ــع فراینده تقاط
می کنــد. اینکــه چطــور هــر فــرد یــا گروهــی 
همبســته ی  ســاختا رهای  در  را  موقعیتــی 
ــتعاره ی  ــا اس ــده ب ــح داده ش ــرکوِب توضی س
تقاطــع ، تصــرف می کنــد. این هــا بــا هــم 
ســرکوب را تشــکیل می دهنــد )ســمپوزیوم 

۷)49۲
به نظر می رسد که کالینز در کارهای بعدی ، این تمایز    ۷
را در نظر نمی گیرد و از تقاطع برای ارجاع به هر سه سطح واقعیت 

اجتماعی استفاده می کند. )برخی امور گروهی(

ــته هایی  ــه دس ــا ب ــی آنه ــت همزمان بی  فروکاس
ــان  ــه جه ــت ک ــن واقعی ــده، ای ــه ش ــه تک تک
اجتماعــی بــه طــرز گریزناپذیــری پیچیــده 
تقاطــع  بــرای  اساســی  مشــکاتی  اســت 
ــه  ــد »ب ــا می کن ــگ ادع ــی آورد. لودوی ــش م پی
نظــر می رســد بی پایانــی تفاوت هــا ، نقطــه 
ضعفــی بــرای نظریــه ی تقاطــع اســت.« )۲4۷( 
ــر  ــا را ب ــته بندی ه ــوالت و دس ــتگی مق برجس
چــه اســاس بایــد در نظــر گرفــت کــه قضــاوت 
ــاره  ــگ اش ــال لودوی ــرای مث ــود؟ ب ــن ش ممک
ــره  ــت روزم ــه ای از زیس ــه در تجرب ــد ک می کن
معمــوال تشــخیص اینکــه تجربــه ای از تبعیــض 
بــه چــه میزان بــه کــدام مقوله ی ســرکوب تعلق 
دارد، غیرممکــن اســت. »معمــوال بــرای یــک زن 
ــوبژکتیو  ــوی س ــه نح ــه ب ــت ک ــن اس غیرممک
ــی  ــل م ــه متحم ــی ک ــد تبعیض ــخیص ده تش
ــده  ــا برآم ــده از جنســیتش اســت ی شــود برآم
ــا لهجــه ی خارجــی اش.«  ــر، مث ــی دیگ از دلیل
)۲46( ماننــد لودویــگ، شــادهاباراتا ســنگوپتا�-

ــث را  ــن بح 1Shaddhabarata Sengupta ای
ــرکوب  ــی س ــه پدیدارشناس ــد ک ــش می کش پی
ــا«،  ــه »محوره ــل فروکاســتش ب ــا در مقاب نهایت
»ســاختارها« و حتــی »سیســتم ها« می ایســتد 
ــر،  ــدری تقلیل ناپذی ــه ق ــا« ب ــان م ــر جه . »جب
ــی  ــه حت ــت ک ــض اس ــد و نقی ــده و ض پیچی
ــن  ــن ای ــر گرفت ــد در نظ ــه قص ــردی را ک رویک
تقلیل-ناپذیــری را دارد بــه ریشــخند می گیــرد.

ــه  ــت ک ــن اس ــگ ای ــای لودوی ــّب ادع )63۵( ل
نظریه پــردازان تقاطــع بــا مشــکل تعریفــی 
»چــه  اینکــه:  هســتند،  رو بــه رو  جــدی ای 
ــی،  ــه زمان ــه چ ــد ک ــخص می کن ــی مش کس
ــا  ــاره ای از تفاوت ه ــه پ ــرا ب ــدام، و چ ــا، ک کج
ــه؟«  ــه بقی ــه ب رســمیت بخشــیده می شــود و ن
ــن  ــب کاتری ــن ترتی ــه همی ــگ۲4۷( ب )لودوی
ــد  ــتدالل می کن ــل )1Kathryn Russellاس راس
ــم  ــتدالل هایی مواجهی ــدان اس ــا فق ــا ب ــه »م ک
کــه مــا را مجــاز می کننــد در موقعیتــی خــاص 
بــر عاملــی بیــش از عوامل دیگــر تاکیــد کنیم.« 
ــان  ــه نش ــی ک ــدان »تحلیل های ــن فق و همچنی
دهنــد نــژاد، جنســیت و طبقــه چطــور بــا هــم 
مرتبــط می شــوند.«)3۵( راســل می گویــد :» 
ــده  ــار آم ــی گرفت ــاری در دام ــای ج پژوهش ه
ــوالت و دســته بندیی های  ــد مق ــا بای ــه ی ــد ک ان
را  آنهــا  یــا  بشــکنند  را در هــم  اجتماعــی 
ــن  ــا ای فهرســت وار از هــم جــدا کننــد.«)3۵( ب
حــال ، دقیقــا همیــن ناهماهنگــی بیــن ادغــام 
یــا جداســازی تجــارب اجتماعــی ســرکوب های 
متعــدد، در بحــث اصلــی کرنشــاو پیرامــون 
)حاشــیه  اســت.  شــده  پیشــبینی  تقاطــع 
انتقادهــا  ایــن مجموعــه  زدایــی14۸-149( 
و  شــناختی  روش  چالــش  می دهــد  نشــان 
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ــفید  ــتیای س ــد. ) رزاک ، اس ــان می کنن را بی
 )343

 ، دیده ایــم  حــال  بــه  تــا  کــه  همانطــور 
– همزمــان در  تقلیل ناپذیــری  و  همزمانــی 
ــای  ــوپ- مزای ــن ت ــتن چندی ــه داش ــوا نگ ه
ــع  ــه تقاط ــا ب ــه عموم ــتند ک ــی ای هس تحلیل
ــور  ــن همانط ــر ای ــاوه ب ــده اند. ع ــوب ش منس
کــه ســیرما بیلجــی نشــان داده ، بعضــی 
مشــترک  تاســیس  تقاطــع،  نظریه پــردازان 
ــر  ــرد در نظ ــن رویک ــدم ای ــرض مق ــز ف را نی
پیرامــون   دیدگاه هــا  اگرچــه   ، گرفته انــد 
ادعــا  ایــن  هستی شناســانه ی  پیامدهــای 
ــوان  ــه عن ــاوت اســت. )بیلجــی 63-6۵( ب متف
)1Ann Garryاســتدالل  گــری  آن  مثــال 
ــرکوب ها در  ــه س ــت ک ــن واقعی ــد »ای می کن
شــبکه ی زندگی هــای مــردم قــرار دارنــد، 
را ضــروری  پیشینشــان  ترکیــب مفهومــی 
ــر  ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ــد.« )۸4۰( ب نمی کن
ــی  ــای مبتن ــان رویکرده ــز می ــد تمای می رس
بــر همبســتگی و رویکردهــای مبتنــی بــر 
تقاطــع، مســاله ای قــراردادی بــا مبنــای نظــری 
ــال  ــد. در ح ــود باش ــات موج ــدک در ادبی ان
حاضــر ایــن تمایــز فاقــد اســتدالل هایی اســت 
ــن  ــد. همچنی ــت کنن ــِظ آن را حمای ــه حف ک
پــاره ای دیگــر از نقدهــا بــر تقاطــع بــه تمایــز 
مذکــور میــان رویکردهــای بیناگروهــی بــا 
ــک  ــته اند. )م ــی وابس ــای درون گروه رویکرده
کال( عمومــا اولــی دغدغــه ی تفاوت هــا میــان 
گروه هــای اجتماعــی مختلــف را دارد در حالــی 
کــه دومــی تفــاوت افــراد درون گروهــی واحــد 
ــس  ــووال دیوی ــد. ی ــرار می ده ــر ق ــد نظ را م
بــه نقــد رویکــرد بیناگروهــی در قبــال تقاطــع 
می پــردازد.وی مــی گویــد: »ایــن رویکــرد اگــر 
بــا رویکــردی درون گروهی همراه نشــود ، بیش 
از آنکــه رویکــردش نســبت بــه رابطــه ی میــان 
برســاخت  از  حاکــی  اجتماعــی  گروه هــای 
مشــترک باشــد ، رویکــردی افزایشــی خواهــد 
بــود.« )۷( بــرای مثــال، پژوهشــی کــه ثبــات، 
پایــداری و همگــن بــودن گروه هــای اجتماعــی 
بــه  می توانــد  می  گیــرد،  پیشــفرض  را 
ورطــه ی پوزیتیویســم فــرو غلطیــده و مقــوالت 
هویتــی یگانه انــگار را صرفــا بــه یکدیگــر 
 1Elizabeth Cole(الیزابــت کــول بیفزایــد. 
ــد.  ــش می کش ــده ای را پی ــتدالل قانع  کنن اس
اینکــه رویکــرد پوزیتیویســتی بیناگروهــی بــه 
تقاطــع کــه »تعیــن و عملیاتی ســازی مقــوالِت 
ــای  ــوان متغیره ــه عن اجتماعی/ســاختاری را ب
از»نشــان  می گیــرد«  پیشــفرض  مســتقل 
دادن فراینــدی کــه ایــن مقــوالت را می ســازد 
و تثبیــت می-کنــد، بــاز می مانــد.« )44۵( در 

بحــث مارتــا خیمنــز)1Martha Gimenez این 
ــا در  ــط پدیدا ره ــدل ، رواب ــن م ــه ای ــت ک اس
ســطوح خــرد و کان بــا یکدیگــر را پیشــفرض 
 ِ تقاطــع  نمی کنــد:  تئوریــزه  امــا  می گیــرد 
ســاختاری بــه عنــوان یــک مــدل هویتــی، هیــچ 
تدبیــری بــرای مرتبــط کــردن تقاطــع با شــرایط 
بــا ســاختارهای  امکانــش در ســطح کان- 
ــذارد. در  ــش نمی گ ــرکوب- پی ــته ی س همبس
 Dorthe(ــه اســتاونس ــز، دورث ــا خیمن ــل ب تقاب
ــه ای در  ــه عنــوان نظری 1Staunæs تقاطــع را ب
ــن بحــث  ــا ای ــد . ب ســطح کان تفســیر می کن
کــه اینکــه مقــوالت اجتماعــی جنســیت و نــژاد 
ــی  ــوژه ی واقع ــک س ــته ی ی ــه ی زیس در تجرب
و  نیســت  روشــن  می کننــد  عمــل  چطــور 
ایــن مــدل بایــد بــا نظریــه ی شــکل گیری 
 Sherene(ــل شــود. شــرین رزاک ســوژه تکمی
1Razack ادعــا می  کنــد کــه تمایــز میــان 
و  »همبســتگی«  بــر  مبتنــی  رویکردهــای 
رویکردهــای مبتنــی بــر »تقاطــع« بایــد برقــرار 
باشــد امــا نــه بــا ابتنــاء بــه ســطوح توضیــح . او 
می گویــد: »ابزارهــای تحلیلــی  ای کــه چگونگــی 
را مــد  همبســتگی سیســتم-های ســرکوب 
ــی  ــا آنهای ــان ب ــزان تاکیدش ــد در می ــر دارن نظ
ــد،  ــرار می دهن ــد ق ــورد تاکی ــع را م ــه تقاط ک
محتــاج  همبســته  سیســتم های  متفاوتنــد. 
ــده ای  ــای پیچی ــی راه ه ــد، و در ردیاب یکدیگرن
ــر  ــت یکدیگ ــرای تثبی ــتم ها ب ــن سیس ــه ای ک
ــان در  ــد زن ــی تولی ــد، چگونگ ــش می گیرن پی
ــله مراتبی  ــا سلس ــتانه اّم ــای همزیس موقعیت  ه
ــتن 13(  ــت.« )رزاک ،نگریس ــم آموخ را خواهی
برخــاف کالینــز کــه تفــاوت بیــن همبســتگی 
ــرای  ــودن ب ــب ب ــده از مناس ــع را برآم و تقاط
خــرد(  یــا  )کان  خــاص  تحلیلــی  ســطح 
می  دانســت، بــرای رزاک تفــاوت کلیــدی در 
ظرفیــت هــر کــدام از ایــن دو بــرای مواجهــه بــا 
ــی پدیدارشناســانه و تاســیس مشــترک  همزمان
هستی شناســانه ی ســرکوب اســت. در جســتاری 
متاخرتــر رزاک از ترجیــح »همبســتگی« نســبت 
بــه »تقاطــع« بــرای توضیــح چگونگــی ارتبــاط 
لفــظ  می گویــد.  ســرکوب،  سیســتم های 
ــتم های  ــی سیس ــورد مقطع ــر برخ ــع« ب »تقاط
ــن سیســتم ها  ــه نظــر م ــت دارد. ب ــرد دالل منف
ــد.  ــوا می دهن ــم محت ــه ه ــتند و ب یکدیگرهس
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــتگی همانن ــرد همبس رویک
ــه  ــوا نگ ــدد را در ه ــای متع ــه توپ ه در لحظ
ــد متعاقبــی  ــر رون ــه اینکــه ب ــا امیــد ب داریــم ب
ــق  ــد ، فائ ــل می کن ــا تحمی ــر م ــان ب ــه زب ک
آمــده و بــر راه هایــی تمرکزکنیــم کــه از خــال 
آنهــا بدن هــا سلســله مراتــب اجتماعــی قــدرت 
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گفتمــان فمینیســتی ایــاالت متحــده، بــه 
توِکنیســم  اســت،  پذیرفتــه شــده  خوبــی 
)نمونــه کاری(ای کــه او بــه چالــش می کشــد، 
بــه ســختی مخصــوص و ذاتــِی نظریــه ی 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــر می رس ــه نظ ــع ب تقاط
ــی« را  ــوم »گنجانندگ ــا مفه ــت م ــن اس ممک
ــر  ــه نظ ــه ب ــم – ک ــرار دهی ــش ق ــورد پرس م
ــع  ــه تقاط ــی ک ــارن قدرت ــدم تق ــد، ع می  رس
بــه آن معتــرض اســت را، پیشــفرض می گیــرد 
ــه اســتلزام  ــه مثاب ــه ائتــاف ب – و در عــوض ب
ــل  ــه ی عم ــی جام ــل تقاطع ــن تحلی هنجاری

هویتــی( بپوشانیم.)کاراســتاثیس،مقوالت 
نتیجه گیری:

ــوت  ــاط ق ــز نق ــوی موج ــه نح ــن ب ــه م اگرچ
ــر آن  ــردم، مهمت ــور را بررســی ک نقدهــای مذک
اســت کــه ایــن واقعیــت را مــورد ماحظــه قــرار 
ــا تقاطــع  دهیــم کــه ایــن مواجهــات انتقــادی ب
ــاو و  ــود کرنش ــه ی خ ــه کار اولی ــش از آنک ، بی
ــه  ــه ای ک ــش یکپارچ ــیعتر دان ــه ی وس ــا بدن ی
ــورد  ــد را، م ــد کردن ــیاه تولی ــت های س فمینیس
ــه  ــوم ب ــن مفه ــذار ای ــد، گ ــرار دهن ــه ق ماحظ
و  تجربــی  حوزه هــای  مختلــف،  رشــته های 
ایدئولوژیــک را لحــاظ کرده انــد.  عرصه هــای 
ــر تقاطــع   در واقــع ، بســیاری از نقدهــای وارد ب
ــا  ــاری صرف ــی اجب ــا تصدیق ــاید ب ــد ش ــر چن ه
ــه  ــد، ب ــاع داده ان ــاو ارج ــه کرنش ــار ب ــک ب ی
توجــه  بــی  و 1991 وی  جســتارهای 19۸9 
ــی از  ــیار کم ــداد بس ــن تع ــر ای ــاوه ب بوده اند.ع
مولف هــا )بــه ویــژه فمینیســت  های ســفید( 
ــه ی  ــفی اندیش ــیر فلس ــن مس ــع را در مت تقاط
ــای آن  ــه ج ــد، ب ــرار دادن ــیاه ق ــم س فمینیس
ــه ی تاریخــی  ــک مداخل ــوان ی ــه عن تقاطــع را ب
جدیــد در روایــت ظاهــرا متقــدم فمینیســم 
ــد. تقاطــع در  ــن کردن ســفید از ســرکوب  تدوی
نظریــه ی فمینیســتی به »پــروژه ی روشــنفکری 
نهــادی شــده « ای تبدیــل شــده اســت.)نش13( 
ــه طــرز طعنه آمیــزی، اســتقرار  ــن حــال ب ــا ای ب
ــد  ــام و بازتولی ــه ابه ــوارد ب تقاطــع در برخــی م
پدیدا رهایــی می انجامــد کــه در اصــل قصــد 
ــود.  ــا ب ــر آنه ــه ب ــازی و غلب ــع، روشن س تقاط
ــاد  ــم اعتق ــه رغ ــد: » ب ــار می ده ــز اخط کالین
گســترده بــه محقــق شــدن تقاطــع ، مهــم اســت 
ــیوه ی  ــن ش ــم ای ــم و بفهمی ــگ کنی ــه درن ک
نگریســتن بــه جهــان و زیســتن در آن، حــوزه ی 
ــوز  ــه هن ــازد ک ــدی را بر می س ــی جدی پژوهش
در مرحلــه ی نــوزادی اســت.« )نوظهــورvii( اگــر 
ــده ای  ــده ی امیدوارکنن ــع آین ــت تقاط ــرار اس ق
ــخ  ــد، تاری ــته باش ــه ی فمینیســتی داش در نظری
فکــری آن بایــد بــا شــدت، یکپارچگــی و توجــه 
بــه اهــداف نظــری و سیاســی ای کــه اساســا  بــه 

ــود. ــر ش ــو درگی ــیدند، از ن ــان بخش آن ج

ــه  ــا متوج ــه انتقاده ــن مجموع ــت چهارمی نهای
ِ »گنجانندگــی« منســوب  هــدف هنجــاری 
ــادر  ــه ی تقاطــع ق ــا نظری ــه تقاطــع اســت. آی ب
بــر دگرگــون  بــه وعــده اش مبنــی  اســت 
فمینیســتی  نظریــه ی  و  سیاســت ها  کــردن 
بــا مرکزیت بخشــی بــه تجــارب گروه هــای 
ــا   ــد؟ ی ــل کن ــدد عم ــرکوب های متع ــت س تح
ــی  ــه نحــوی در شــکلی از سیاســت های هویت ب
واپســگرایانه مشــارکت خواهــد جســت؟ در 
ــا  ــاو م ــیه ها« کرنش ــه نگاری حاش ــان »نقش پای
را بــه ایــن فــرا می خوانــد کــه گروه هــای 
ــا  ــه آنه ــه ب ــم، بلک ــه نبینی ــی را یکپارچ هویت
کــه  کنیــم  نــگاه  ائتاف هایــی  مثابــه  بــه 
همانقــدر کــه برســاخته ی اشــتراک ها هســتند، 
ــتند.  ــز هس ــی نی ــای درون ــاخته ی تفاوت ه برس
ایــن فراخــوان کرنشــاو معمــوال نادیــده گرفتــه 
ــوان  ــن فراخ ــر همی ــی ب ــول مبتن ــا ک ــده ام ش
ــن  ــع ممک ــی تقاط ــه کژفهم ــد »اگرچ می گوی
ــی  ــت  آن را پیشــگزاِر سیاســت های هویت اس
ــا  ــد، ام ــان ده ــک نش ــیار کوچ ــی بس گروه های
در واقــع ایــن مفهــوم وعــده دهنــده ی گشــایش 
عرصه هــای جدیــد همــکاری اســت.« )44۷ نک 
کرنشاو،نقشــه نــگاری 1۲99( در نقطــه ی مقابل 
نائومــی زک)1Naomi Zack نســبت بــه اینکــه 
ــده ی  ــه وع ــبت ب ــد نس ــدر می توان ــع چق تقاط
»گنجانندگــی«اش پایبنــد باشــد، مــردد اســت. 
ــع  ــه تقاط ــه اگرچ ــد ک ــی کن ــتدالل م زک اس
ممکــن اســت بــر برســاخت هــای ذات گرایانــه ی 
هویتــی چیــره شــود، »بــه لحــاظ سیاســی ، بــه 
ــود  ــر می ش ــان منج ــی زن ــه پراکندگ ــی ب راحت
و ایــن امــر از حصــول اهــداف مشــترکی ماننــد 
می کند.جدایــی- جلوگیــری  پایــه  همدلــی 

ــی  ــادی و رهایی طلب ــِل نّق ــژادی بالفع ــازی ن س
در امتــداد ســرکوب تاریخــی ، در نقــادی حــال 
کارشــکنی  آینــده  رهایی طلبــی  و  حاضــر 
ــا  ــت تنه ــان رنگین پوس ــه زن ــرا ک ــد. چ می کن
بــا خودشــان ســخن می گوینــد.«  )۷( زک 
ــا  ــت تنه ــان رنگین پوس ــه زن ــد ک ــا می کن ادع
زمانــی در گفتمان هــای فمینیســتی ســفید 
شــنیده می شــوند کــه »خــود را بازنمایاننــده ی 
ایــن یــا آن گــروه محــروم قومــی یــا نــژادی ارائه 
ــد  ــت داده ان ــن را از دس ــوان ای ــا ت ــد.- آنه کنن
ــان  ــد و زن ــان« ســخن بگوین ــه عنواِن»زن کــه ب
سفیدپوســت آنهــا را بشــنوند.«)۷۸( ماننــد گروه 
»پســا تقاطع گرا«  نظریه پــردازان  از  کوچکــی 
در آکادمــی حقوقــی )اِرنرایک،کوان،چانــگ و 
کالــپ، همچنیــن نــک نــش( زک نظریــه ی 
ــه  ــرای نیــل ب ــا ب ــد ت فمینیســتی را فرامی خوان
فمینیســمی حقیقتــا گنجاننــده از نظریــه ی 
تقاطــع فراتــر بــرود. گرچــه انتقــاد شــدید 
ــده ی  ــت ش ــژادی تثبی ــت های ن ــه سیاس زک ب
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ــه کــه معمــوال درک می شــود، بنگــرد  آن گون
ــکار  ــِت آش ــز در خدم ــد و نی ــش کن ــا نمایان ی
کــردن روش هایــی اســت کــه زنــان و جریــان 
ــان  ــای تاریخی ش ــا و دغدغه ه ــش[ آن ه ]جنب
را بــه صــورت ضعیــف و ناقصــی ترســیم 
قــرار  نمایــان می کننــد و مــورد توجــه  و 
ــه  ــتی، ب ــی فمنیس ــفه سیاس ــد. فلس می دهن
عنــوان شــاخه ای از فلســفه سیاســی، بــه مثابــه  
عرصــه ای عمــل می کنــد تــا در راســتای 
ــه  اینکــه نهادهــا و کاربردهــای سیاســی چگون
بازســازی شــوند،  و  یافتــه  بایــد ســازمان 
ــدی را  ــاِت جدی ــیوه ها، و توجیه ــا، ش ایده آل ه

ــد. توســعه ده
ــد و  ــتی در نق ــفه  فمینیس ــه فلس ــی ک در حال
ــفه، از  ــاخه های فلس ــیاری از ش ــازی بس بازس
ــودمند  ــم، س ــفه ی عل ــا فلس ــی ت زیبایی شناس
بــوده اســت، فلســفه سیاســی فمینیســتی 
شــاید شــاخه پارادایماتیــِک فلســفه فمینســتی 
ــِم  ــرای فه ــال ب ــن مث ــه بهتری ــرا ک ــد چ باش
اصــِل تئــوری فمینیســتی اســت، کــه بــا قرض 
گرفتــِن عبارتــی از مارکــس، از ایــن قرار اســت: 
ــر دادن  ــا فهمیــدن جهــان بلکــه تغیی ــه تنه ن
گرچــه  و،   .)Marx and Engels 199۸( آن 
ــن  ــه ممک ــد ک ــی دارن ــا اثرات ــایر عرصه ه س
اســت جهــان را تغییــر دهنــد، فلســفه سیاســی 
فمینیســتی از همــه مســتقیم تر بــر فهــم 
ــا  ــق آن ه ــه از طری ــز دارد ک ــی تمرک روش های
ــن  ــد. ای ــا یاب ــد ارتق ــی می توان ــی جمع زندگ
پــروژه مســتلزم فهــِم ایــن اســت کــه قــدرت از 
چــه روش هایــی پدیــدار می شــود و در زندگــی 
عمومــی مــورد اســتفاده یــا سوءاســتفاده قــرار 
می گیــرد. بــه ماننــد انــواع دیگــری از تئــوری 
فمینیســتی، موضوعــات مشــترکی بــه منظــور 
ــاب  ــا در ب ــد، ام ــور کرده ان ــد ظه ــث و نق بح
چیســت،  آن هــا  درک  راه  بهتریــن  اینکــه 
اجمــاع اندکــی بیــن نظریه پــردازان فمینیســت 
ــی،  ــه مقدمات ــن مقال ــت. ای ــته اس ــود داش وج
حیطه هــای  و  متنــوع  فکــری  مکتب هــای 
ــه  ــن عرص ــه ای ــت را ک ــدی و اهمی عاقه من
پرجنب وجــوِش فلســفه را در چهــل ســال 
معــرض  در  کرده انــد،  تصــرف  گذشــته 
ــه[ درک گســترده ای از  ــن ]مقال ــذارد. ای می گ
فلســفه فمینیســتی دارد تــا کارهایــی را شــامل 
شــود کــه نظریه پــردازان فمینیســت در ســایر 
رشــته ها پیــش برده انــد، آثــار فلســفی ای 
ــن  ــی و همچنی ــوم سیاس ــا در عل ــه خصوص ک
ادبیــات تطبیقــی، حقــوق،  انسان شناســی، 
ــوم  ــانی و عل ــوم انس ــا در عل ــایر برنامه ه و س

ــانده اند.  ــل رس ــه عم ــی ب اجتماع

                 فلســفه  سیاســی فمینیســتی 
حــوزه ای از فلســفه اســت کــه تــا انــدازه ای، بــر 
فهــم و تحلیــل و انتقــاد از روشــی کــه معمــوال 
– می کننــد  تفســیر  را  سیاســی  فلســفه ی 
ــای  ــه دغدغه ه ــی ب ــچ توجه ــدون هی ــب ب اغل
ــه  ــن اینکــه چگون ــر تبیی ــز ب فمینیســتی- و نی
ــیوه ای  ــه ش ــت ب ــن اس ــی ممک ــوری سیاس تئ
ــتی  ــای فمینیس ــه دغدغه ه ــود ک ــازی ش بازس
ــفه   ــت. فلس ــز اس ــرد، متمرک ــش بب ــه پی را ب
ــم فلســفه  سیاســی فمینیســتی شــاخه ای از ه
ــه  فمینیســتی و هــم فلســفه سیاســی اســت. ب
عنــوان شــاخه ای از فلســفه فمینیســتی، ماننــد 
فرمــی از انتقــاد یــا یــک هرمنوتیــک ســوءظن 
ــه ی  ــه مثاب ــی ب ــود1. یعن ــه می ش ــه کار گرفت ب
روشــی بــه کار مــی رود تــا بــه دنیــای سیاســی، 

19۷۰ Ricoeur  1

فلسفه سیاسی فمینیستی
نوئل مک آفی 

برگردان ناهید خاصی و اصالن شیعتی 
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بــه  قدرتمنــد  ابــزاری  جنس/جنســیت 
فمینیســت ها اعطــا کــرد تــا راه هایــی را بــرای 
مواجهــه بــا ظلــم و ســتم علیــه زنــان بجوینــد.

بــودِن  ایــن مفهــوِم ســازه اجتماعــی  بــا 
ــوج دوم در  ــه م ــردازان اولی ــیت، نظریه پ جنس
پــی درکــی از ]مفهــوم[ زن بــه عنوان ســوژه ای 
ــتی  ــت فمینیس ــِل سیاس ــمول و عام جهان ش
ــتی  ــه مارکسیس ــه نظری ــور ک ــد. همانط بودن
در پــی ســوژه ای جهان شــمول در شــخص 
کارگــر بــود، نظریه پــردازان فمینیســتی در 
ــج  ــب رن ــه موج ــترک ک ــت مش ــک وضعی ی
زنــان در سراســر فرهنگ هــا می شــد، بــه 
دنبــال آن بودنــد. امــا ایــن مفهــوم از زنانگــِی 
جهان شــمول توســط متفکــران دیگــر متوقــف 
ــرای مثــال بــل هوکــس بیــان داشــت  شــد، ب
ایــن ایــده، تجربیــات و دغدغه هــای زنــان 
ــط را  ــه متوس ــر از طبق ــت و غی غیرسفیدپوس
حــذف می کنــد. کتــاب ســال 19۸1 هوکــس 
ــِی  ــان اصل ــا مــن زن نیســتم؟ جری ــام آی ــه ن ب
فمینیســم را بــه عنــوان جنبــِش گروهــی 
کوچــک از زنــان سفیدپوســت طبقه متوســط و 
باالتــر نشــان داد کــه تجربه شــان بســیار ویــژه، 
ــود. کار هوکــس  ــه ســختی جهان شــمول ب و ب
و بعدتــر چــری مــوراگا، گلوریــا انزالــدوا، ماریــا 
ــاز  ــران نی ــپلمن، و دیگ ــت اس ــز، الیزاب الگون
بــه در نظــر گرفتــن هویت هــا و تجربیــات 
ــرد.  ــان را برجســته ک ــه زن ــده و چندگان پیچی
تــا دهــه 199۰ بحــث دربــاره اینکــه آیــا 
یــک مفهــوم کلــی منســجم از زن وجــود 
ــتی  ــت فمینیس ــه سیاس ــد زمین ــا بتوان دارد ت
ــورد  ــی بیشــتر م ــان غیرغرب باشــد، توســط زن
ــان  ــا[ جنبــش زن ــت؛ ]آن ه ــرار گرف ــش ق چال
ــار در  ــای گرفت ــوان آرمان ه ــه عن ــی را ب غرب
ــتعمار و  ــه اس ــر ب ــه منج ــی ک ــگ اروپای فرهن
ــه  ــد، ب ــوم« ش ــان س ــردم »جه ــر م ــلط ب تس
چالــش کشــیدند. بنابرایــن آنچــه اکنــون 
ــناخته  ــتعماری ش ــه پسااس ــوان نظری ــه عن ب
ــه  ــیت هایی ک ــن فمینس ــث بی ــود، بح می ش

1- زمینه و تحوالت تاریخی
فلســفه سیاســی فمینیســتِی حــال حاضــر 
و  کنشــگری  اولیــه  نســل های  کار  مرهــوِن 
آمــوزِش )scholarship( فمینیســتی اســت، 
جهــاِن  در  فمینیســم  اول  مــوج  جملــه  از 
تــا  ســال های 1۸4۰  از  کــه  انگلیســی زبان، 
19۲۰ رخ داد و بــر توســعه نظــام سیاســی، 
ــرای  ــه طــور عمــده ب آموزشــی، و اقتصــادی، ب
زنــان طبقــه متوســط، تمرکــز داشــت. بزرگترین 
ــاِن  ــک زب ــعه ی ــامل توس ــتاوردهای آن ش دس
حقــوق برابــر بــرای زنــان و دســتیابی بــه حــق 
ــوج دوم  ــون م ــن مره ــود. همچنی ــان ب رای زن
فمینیســم اســت کــه در ســال های 196۰ آغــاز 
ــی  ــوق مدن ــای حق ــان جنبش ه ــه زب ــد، و ب ش
)بــرای مثــال زبــاِن آزادی بخشــی( و بــه آگاهــی 
ــی[  ــن آگاه ــت. ]ای ــازه ای رهیاف ــتِی ت فمینیس
ــان و  ــتگی زن ــای همبس ــطه جنبش ه ــه واس ب
صورت هــای جدیــدی از تامــل و اندیشــه ظهــور 
ــتی  ــه موانــع و نگرش هــای سکسیس ــرد ک ک
ــه  ــرد. چنانک ــکار ک ــه را آش ــر جامع در سرتاس
]دانشــنامه  فمینیســم  فلســفه  مدخــل  در 
ــه  ــا ده ــود، ت ــاره می ش ــتنفورد[ اش ــفه اس فلس
ــاب شــوالمیث  ــا انتشــار کت 19۷۰ فمینیســم ب
 Firestone( جنــس  دیالکیــک  فایراســتون، 
19۷1(؛ کتــاب ِکیــت میلــت، سیاســت جنســی 
مــرگان،  رابیــن  کتــاب  و  )Millett 19۷۰(؛ 
 ،)Morgan 19۷۰( ــت ــد اس ــری قدرتمن خواه
 )scholarship( آمــوزش  بــه  کنشــگری  از 

ــود. ــه ب ــترش یافت گس
نظــری  پیشــرفت های  نخســتین  از  یکــی 
فمینیســم مــوج دوم جــدا کــردن مفاهیــم 
ســاخته  مفاهیــم  از  زن  هویــت  زیســتِی 
ــه  ــد ک ــده را رد کن ــن عقی ــا ای ــود ت ــاع ب اجتم
اجتناب ناپذیــر  تقدیــری  زیست شناســی 
بــوده و بنابرایــن نقــش اصلــی زنــان مــادر 
ــن،  ــل رابی ــردن اســت. گای ــت ک ــودن و مراقب ب
انسان شــناس، بــا بهره گیــری از علــوم اجتماعــی 
ــام  ــک »نظ ــرحی از ی ــکاوی، ش ــه روان و نظری
 Rubin 19۷۵;( ــط داد ــیت« را بس جنس/جنس
تمایــز جنس/جنســیت   .)Dietz 2003, 401
ــدات  ــه ای از تمهی ــه »مجموع ــت ب ــاره داش اش
کــه توســط آن هــا مــواد خــام زیســتی جنــس 
انســان توســط ابداعــات اجتماعــی انســانْی 
 .)Rubin 19۷۵, 16۵( »شــکل پیــدا می کنــد
ــِس زیســتی  ــه جن ــی ک ــن، در حال از نظــر رابی
ــود  ــی ب ــود، جنســیت ســازه ای اجتماع ــت ب ثاب
ــاز  ــا و امتی ــردن جنس ه ــزا ک ــرای مج ــه ب ک
ــد.  ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب ــه مرده بخشــیدن ب
ــز  ــود، تمای ــر ب ــه جنســیت تغییرپذی از آنجــا ک
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دنبــال کردنــی غیرانتقــادی نبــود. بــه عنــوان 
عرصــه ای کــه مایــل بــه تغییــر جهــان اســت، 
لیبــرال  فمینیســِت  نظریه پــردازان  حتــی 
تمایــل داشــتند لیبرالیســم را بــه همــان اندازه 
کــه مــورد پذیــرش قــرار می دهنــد و ]حتــی[ 
بیشــتر از آن، نقــد کننــد، و از سوسیالیســم و 
دیگــر دیدگاه هــای رادیــکال بیشــتر اســتقبال 
می کردنــد تــا اینکــه ردشــان کننــد. بــا 
ــردازان  ــن نظریه پ ــوع، ای ــال، در مجم ــن ح ای
ــردی  ــوِب رویک ــان و چهارچ ــا، درون زب عموم
کــه در قبــال فلســفه سیاســی برگزیــده بودنــد، 

عمــل می کردنــد.
فلســفه سیاســی در اواخــر 19۸۰، درســت 
ــِی  ــا فراخوان ــرد، ب ــگ س ــان جن ــل از پای قب
ــه  ــروع ب ــی ش ــِی هگل ــک رده قدیم ــازه ی ت
تغییــر فوق العــاده ای کــرد: جامعــه مدنــی، 
کــه  سیاســی  زندگــی  بــرای  عرصــه ای 
ــن  ــواده اســت. ای ــت و خان ــن دول میانجــی بی
ــای  ــاها، اتحادیه ه ــا، کلیس ــه ی انجمن ه عرص
ــای  ــاب، جمعیت ه ــگاه های کت ــری، باش کارگ
ــی  ــازمان غیردولت ــن س ــرودخوانان و چندی س
 19۸۰ ســال های  در  بــود.  عمومــی،  امــا 
نظریه پــردازان سیاســی تمرکــز خــود را از 
دولــت بــه ســوی ایــن قلمــروی میانجــی 
برگرداندنــد، کــه ]ایــن میانجی هــا[ در اروپــای 
ــت را  ــدرت دول ــه ق ــی ک ــرقی در نهادهای ش
ــه  ــت منجــر ب ــش کشــیدند و در نهای ــه چال ب
ــه  ــدند، ب ــتی ش ــای کمونیس ــی رژیم ه فروپاش
طــور ناگهانــی در مرکــز اهمیــت قــرار گرفتند.
پــس از پایــان جنــگ ســرد، فلســفه سیاســی 
همــراه بــا زندگــی سیاســی بــه طــور اساســی 
ــه  ــر جامع ــد ب ــات جدی ــد. توجه ــازی ش بازس
شــد،  متمرکــز  عمومــی  حــوزه  و  مدنــی 
خصوصــا بــا ترجمــه بــه هنــگاِم یکــی از آثــار 
اولیــه یورگــن هابرمــاس، دگرگونــی ســاختاری 
ــه  ــی )Habermas 19۸9(. ب ــوزه عموم ح
زودی کتاب هایــی در بــاب جامعــه مدنــی 
ــش  ــه بی ــدند، ک ــر ش ــی ظاه ــوزه عموم و ح
ــق  ــت از طری ــه دول ــی ک ــر راه های ــز ب از تمرک
ــه کار  آن قــدرت خــود را بــه دســت آورده و ب
گرفتــه اســت، بــر شــیوه هایی تمرکــز داشــتند 
ــق ســازماندهی  کــه مــردم خــود را از آن طری
توســعه  را  عمومــی  قــدرت  و  می کردنــد 
ایجــاد  حــس  ایــن  واقــع،  در  می دادنــد. 
می شــود کــه شــاید حــوزه عمومــی در نهایــت 
قدرتــی بیشــتر از دولــت اعمــال کنــد، حداقــل 
در آن مســیر اصلــی کــه اراده عمومــی شــکل 
می گیــرد و در خدمــِت مشــروعیت دادن –

یــا نــدادن- بــه قــدرت دولــت بــه کار گرفتــه 

ــوژه فمینیســتی  ــردن س ــخص ک ــتار مش خواس
جهان شــمول از زن هســتند )ماننــد اوکیــن، 
نوســبام، و آکرلــی(، و آن هایــی کــه خواهــان بــه 
رســمیت شــناخته شــدن چندگانگــی، تنــوع، و 
اینترسکشــنالیتی اند )ماننــد اســپیواک، نارایــان، 
محمــود، و جاگــر(، بیــش از پیــش افزایــش داده 

اســت.
اثــرات ایــن جنبــِش گوناگونــی در دهــه 199۰ 
در  احســاس می شــد.  بیشــتر  آن  از  بعــد  و 
ــال های  ــه فمینیســتی در س ــن، نظری ــن ضم ای
19۷۰ و 19۸۰ در حیطه هــای متنــوع علــوم 
اجتماعــی و علــوم انســانی شــروع بــه گســترش 
یافــت، و در فلســفه، در ســنت های مختلــف 
ــدا  ــور پی ــی ظه ــای پژوهش ــفی و عرصه ه فلس
کــرد. بــه عنــوان شــاخه ای از فلســفه سیاســی، 
فلســفه سیاســی فمینیســتْی تقســیمات متنــوِع 
تاثیرگــذار در فلســفه سیاســی را اغلــب بــه 
اســت.  داده  انعــکاس  گســترده تری  طــور 
پیــش از ســقوط دیــوار برلیــن و پایــان جنــگ 
ــه  ــول ب ــور معم ــه ط ــرد، فلســفه سیاســی ب س
محافظــه کار،  لیبــرال،  ماننــد  دســته هایی 
تقســیم  مارکسیســتی  و  سوسیالیســتی، 
در  محافظــه کاری،  اســتثنای  بــه  می شــد. 
هــر دســته اغلــب فمینیســت هایی در کنــار 
آن، مشــغول بــه کار و نقــد بودنــد. از ایــن 
ــاب  ــر در کت ــون جاگ ــه آلیس ــور ک رو، همانط
ــت  ــتی و طبیع ــت فمینیس ــیکش، سیاس کاس
انســان، بــه روشــنی توضیــح داده، هــر رویکــرد 
بــه  را  فمینیســتی  متفکــراِن  ایدئولوژیکــْی 
ــم  ــت ه ــه می بایس ــید ک ــود می کش ــال خ دنب
ایمــا و اشــارات را از ایدئولــوژی خاصــی بگیرنــد 
ــد  ــاس کنن ــوژی را اقتب ــاِن آن ایدئول ــم زب و ه
)Jaggar 19۸3(. متــن جاگــر فلســفه سیاســی 
فمینیســتی را در چهــار جنــاح گروه بنــدی کرد: 
ــتی،  ــم سوسیالیس ــرال، فمینیس ــم لیب فمینیس
فمینیســم مارکسیســتی، و فمینیســم رادیــکال. 
ســه گــروه اول از خطــوِط تقســیمات سیاســِی 
جهانــِی دوران جنــگ ســرد پیــروی می کردنــد: 
ــی،  ــم اروپای ــی، سوسیالیس ــم آمریکای لیبرالیس
و یــک کمونیســِم انقابــی )هرچنــد کمتــر 
ــوروی  ــبک ش ــِم س ــرب کمونیس ــی در غ کس
بیــن  رادیــکال  فمینیســم  می پذیرفــت(.  را 
بــود،  بومی تریــن  فمینیســتی  فلســفه های 
]بدیــن معنــی کــه[ واژگان سیاســی خــود را بــا 
ــاالری  ــق پدرس ــد عمی ــود در نق ــای خ بنیان ه
کــه آگاهــی فمینیســتی در مــوج اول و دوم 
ــی داد. در  ــعه م ــود، توس ــده ب ــب ش ــود موج خ
غیــر ایــن صــورت، فلســفه سیاســی فمینیســتی 
ــی  ــفه سیاس ــوط فلس ــترده خط ــور گس ــه ط ب
ایــن هرگــز  امــا  نمــود.  دنبــال  را  ســنتی 
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 habib ۲۰۰۲ and ۲۰۰۸, Butler ۲۰۰۰,
).Gould ۲۰۰4, and Zerilli ۲۰۰9

همچنیــن کار فلســفِی جدیــد دربــاره معلولیت، 
ــتی  ــم اندازهای فمینیس ــل چش ــه مدخ چنانچ
در بــاب معلولیــت شــرح می دهــد، توســط 
بســیاری از نظریه هــای فمینیســتی، از فلســفه 
دیــدگاه )standpoint( تــا پدیدارشناســی 
فلســفی  مســائل  همچنیــن  فمینیســتی، 
سیاســی در بــاب هویــت، تفــاوت، و تنــوع 
 Carlson & Kittay,( اســت.  اشــباع شــده 

ــد.( ــز ببینی ۲۰1۰ را نی
کــه  رهیافت هایــی  شــمار  نهایــت،  در 
ایــن  از  یــک  هــر  مــورد  در  می توانــد 
ــدازه  ــه ان ــود، ب ــه ش ــه کار گرفت ــات ب موضوع
تعــداد فیلســوفانی اســت کــه بــر روی آن  
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــات[ کار می کنن ]موضوع
ــی در  ــی عموم ــباهت های خانوادگ ــی ش برخ
می شــود،  یافــت  معینــی  گروه بندی هــای 
ــدی ســال  ــه طبقه بن ــا بی شــباهت ب ــه کام ک
19۸3 جاگــر نیســت. ادامــه ایــن مدخــل 
بــه شــناخت ایــن خواهــد پرداخــت کــه 
ــه  ــه و چ ــر یافت ــوی پیشــین تغیی ــه الگ چگون
ــت. ــرده اس ــور ک ــدی ظه ــدی جدی صورت بن

2-1- فمینیسم لیبرال
بنــا بــر طبقه بنــدی جاگــر، فمینیســم لیبــرال 
بــه  فمینیســتی  سیاســی  اندیشــه های  در 
عنــوان جریانــی قدرتمنــد باقــی می مانــد. 
تقویــِت  و  حفــظ  آن  اصلــی  دغدغــه 
ــان اســت،  ــردی و سیاســی زن ــاری ف خودمخت
ــردن  ــی ک ــخص در زندگ ــی آزادی ش ــه اول ک
آن گونــه کــه خــود می خواهــد و دومــی آزادی 
بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری دربــاره تعییــن 
ــن رویکــرد  ــه سیاســی اســت. ای ــِت جامع جه
ــه ای در  ــز، نظری ــان رال ــاب ج ــار کت ــا انتش ب
متعاقبــا  و   )Rawls 19۷1( عدالــت  بــاب 
Raw�(  اثــرش ]بــه نــام[  لیبرالیســم سیاســی

ــر اوکیــن  ls 1993( تقویــت شــد. ســوزان مول
و   )Okin 19۸9, 19۷9; Okin et al. 1999(
ــه  ــز ب ــر رال ــی )Kittay 1999( از اث ــوا کیِت ای
ــه  ــا نظری ــد ت ــره گرفته ان ــازنده ای به ــور س ط
ــان  ــای زن ــارکت در دغدغه ه ــت مش او را جه
ــی  ــر، برخ ــری انتقادی ت ــد. از منظ ــط دهن بس
ــد  ــردازان فمینیســت اســتدالل کرده ان نظریه پ
ــم  ــی لیبرالیس ــته های اصل ــی از دس ــه بعض ک
ــد؛  ــه می کنن ــان را خف دغدغه هــای زیســته زن
بــرای نمونــه، ایــده مرکزی لیبــرال ]مبنــی بر[ 
ــی، حــوزه خصوصــی را  ــز خصوصی/عموم تمای
مجــزا و پنهــان کــرده، و هــر صدمــه و آســیبی 
ــان رخ  ــرای زن ــا ب ــت در آنج ــن اس ــه ممک ک

ــا ایجــاد  ــز ب ــت، کار جــان رال می شــود. در نهای
یــک نظریــه عدالــت کــه مشــروعیت نهادهــا را 
بــه داوری هــای هنجــارِی ســاخته شــده توســط  
یــک انســان متفکــر و ژرف نگــر پیونــد مــی داد، 
تاثیرگــذار بــود )Rawls 19۷1(. تــا اوایــل دهــه 
مارکسیســت ها  می رســید  نظــر  بــه   ،199۰
ــاط  ــیار محت ــل بس ــا حداق ــده اند ی ــد ش ناپدی
رژیم هــای  فروپاشــی  )گرچــه  گشــته اند 
ــر  ــری ب ــتی تاثی ــه درس ــد ب ــتی نبای کمونیس
تحلیــل مارکسیســتی داشــته باشــد، چــرا کــه 
]تحلیــل مارکسیســتی[ هرگــز اندیشــه های 
ــرده  ــق نک ــتی را تصدی ــا مائوئیس ــتی ی لنینیس
عقب نشــینی  نیــز  سوسیالیســت ها  اســت(. 
کــرده یــا خــود را بــه "دموکرات هــای رادیــکال" 
.)Mouffe 199۲, 1993, ۲۰۰۰( ــد ــر دادن تغیی
ــرال،  حــال، الگــوی قدیمــِی فمینیســم های لیب
مارکسیســتی  و  سوسیالیســتی،  رادیــکال، 
در  کمتــری  بحث هــای  بــود.  کمرنگ تــر 
ــی و  ــکیات دولت ــوع تش ــه ن ــه چ ــورد اینک م
ــت،  ــر اس ــان بهت ــرای زن ــادی ب ــاختار اقتص س
وجــود داشــت و بحث هــای بیشــتری پیرامــون 
فضــای  و  خانــواده  خصوصــی  حــوزه  ارزِش 
ــار  ــت. در کن ــود داش ــا وج ــِی انجمن ه غیردولت
ــه طــور گســترده تر، بیشــتِر  فلســفه سیاســی ب
ــا و  ــه معن ــتی ب ــِی فمینیس ــوفان سیاس فیلس
تفســیر جامعــه مدنــی، حــوزه عمومــی، و خــود 

دموکراســی روی آوردنــد.
2- بحث ها و رویکردهای معاصر

اکنــون در دهــه دوم قــرن بیســت و یکــم، 
تنــوع  یــک  در  فمینیســت  نظریه پــردازان 
سیاســی  موضوعــات  روی  بــر  خارق العــاده 
از جملــه  و دموکراتیــک کار می کننــد کــه 
اخاقیــات جهانــی، حقــوق بشــر، مطالعــات 
ــم، و  ــر اقلی ــتی، تغیی ــاق زیس ــت، اخ معلولی
ــل  ــه مدخ ــل را دربرمی گیرد.)ب ــعه بین المل توس
ــی  ــد.( برخ ــگاه کنی ــم ن ــرفصل های فمینیس س
از کشــمکش هایی کــه در دهه هــای گذشــته 
ــه  ــان در هم ــد، عملکردش ــده بودن ــته ش برجس

ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب ــن عرصه ه ای
بــرای مثــال، در اخاقیــات جهانــی بحث بر ســر 
ــموِل  ــای جهان ش ــا ارزش ه ــه آی ــت ک ــن اس ای
عدالــت و آزادی وجــود دارد کــه بایــد عامدانه در 
کشــورهای در حــال توســعه بــرای زنــان ترویــج 
ــاارزش  ــد ب ــا اینکــه تنــوع فرهنگــی بای شــود ی
ــاش  ــردازان فمینیســت ت تلقــی شــود. نظریه پ
ــای  ــه روش ه ــوال ب ــن س ــه ای ــا ب ــد ت کرده ان
ــه  ــد. )ب ــخ دهن ــده ای پاس ــف و قانع کنن مختل
Ack� ــه، ــگاه کنیــد ب  عنــوان برخــی نمونه هــا ن
erly ۲۰۰۰, Ackerly & Okin 1999, Ben�
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ــای  ــه زیربن ــک خــوِد واحــد ک شناســایی، و ی
Zeril� ــد ــدان )مانن ــاری اســت. منتق  خودمخت

ــای  ــه ارزش ه ــد ک ــتدالل کرده ان li ۲۰۰9( اس
ــن  ــون اوکی ــای چ ــه لیبرال ه ــمول ک جهان ش
particu�(  ذکــر کردنــد در واقــع امــور جزئــی
ــردازان  ــه نظریه پ ــد، ک ــط یافته بودن lars( بس
لیبــرال بــه اشــتباه ارزش هایــی کــه بــه طــور 
نژادپرســتانه ای از آن هــا نشــات گرفتــه بودنــد، 
بــه عنــوان ]ارزش[ جهانــی تلقــی کردنــد. 
ــدان  ــی منتق ــان برخ ــال، همزم ــن ح در عی
فمینیســت نشــان می دهنــد کــه چگونــه 
ــد  ــم می توان ــای لیبرالیس ــیاری از ارزش ه بس
بــه طــور اجرایــی )performative( بازســازی 

ــد.( شــود. )بخــش ۲-۵ را ببینی
ــن  ــی در ای ــیار مهم ــود کار بس ــن وج ــا ای ب
ــرای مثــال، کارول  ــان اســت. ب زمینــه در جری
ــرال کار  ــز در ســنت لیب ــز میل ــن و چارل پیتم
کاســتی های  و  محدودیت هــا  تــا  کرده انــد 
زنــان و  بــرای  قــرارداد اجتماعــی  نظریــه 
سیاه پوســتان را نشــان دهنــد. کتــاب مشــترک 
آن هــا، قــرارداد و ســلطه، انتقــادی ویران کننده 
ــژادی  ــی و ن ــلطه جنس ــای س ــه نظام ه را علی
نشــانه مــی رود. ایــن اثــر برخــی از غالب تریــن 
گرایش هــای فلســفه سیاســی را درگیــر کــرده 

و نقــد می کنــد.
رادیــکال،  فمینیســم های   -2-2

مارکسیســتی و  سوسیالیســتی، 
فمینیســتی  لیبرالیســم  کــه  حالــی  در 
تحــوالت  می شــود،  شــکوفا  همچنــان 
در  کــه  نوظهــور  بحث هــای  و  تاریخــی 
بخش هــای پیشــین شــرح داده شــد، ســه 
ــتی،  ــکال، مارکسیس ــم رادی ــته ی فمینیس دس
جاگــر  ]طبقه بنــدی[  از  سوسیالیســتی  و 
ــر  ــا تغیی ــا عمیق ــرار داده ی ــعاع ق ــت ش را تح
شــکل داده اســت )Jaggar 19۸3(. همچنیــن 
»کان روایت ها«یــی کــه در الیــه زیریــن ایــن 
دیدگاه هــا، خصوصــا دو مــورد آخــر، قــرار 
ــد  ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــد، مقبولی دارن
ــور  ــه ط ــش ب ــن زیربخ )Snyder ۲۰۰۸(. ای
خاصــه دغدغه هــا و تحــوالت ایــن رویکردهــا 

می دهــد. پوشــش  را 
ــکال  ــم رادی ــه کار در فمینیس ــه ب ــانی ک کس
ــا  ــه ب ــد ک ــد می مانن ــد متعه ــه می دهن ادام
درک منشــأ اختافــات قــدرت، بــه ریشــه 
ــی از  ــه برخ ــد، ک ــت یابن ــه دس ــلطه مردان س
ــن  ــه کاتری ــکال، از جمل ــت های رادی فمینیس
مک کینــون، ایــن ]اختافــات قــدرت[ را از 
سکســوالیته مردانــه و ایــن عقیــده کــه رابطــه 

دهــد بــه دور از بررســی سیاســی نــگاه مــی دارد 
هــر  از  بیــش  شــاید   .)Pateman 19۸3(
ــا  ــه فمینیســتی لیبــرال ب رویکــرد دیگــر، نظری
ــرال  ــتی لیب ــای فمینیس ــرفت در فعالیت ه پیش
ــی کــه  ــی دارد. در حال مــوازی اســت و همخوان
ــی و  ــردی قانون ــر نب ــت درگی ــاالن فمینیس فع
ــه،  ــک نمون ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ت ــی بوده ان سیاس
ــن،  ــش از ای ــه پی ــان را )ک ــه زن ــونت علی خش
در روابــط زناشــویی، بــه عنــوان جــرم در نظــر 
گرفتــه نمی شــد( غیرقانونــی کننــد، فیلســوفان 
سیاســی فمینیســتی کــه درگیــر واژگان لیبــرال 
ــز  ــه تمای ــه چگون ــد ک ــان داده ان ــده اند نش ش
بــا  عمومــی  و  قلمروهــای خصوصــی  بیــن 
ــوان  ــه عن ــواده ب ــدرت در خان ــط ق ترســیم رواب
ــتن آن از  ــه داش ــون نگ ــی« و مص ــر طبیع »ام
تنظیــم و تعدیــِل سیاســی، در خدمــت حمایــت 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــان ب ــر زن ــردان ب ــلطه م از س
ــه  ــه چگون ــد ک فلســفه سیاســی آشــکار می کن
ــول«،  ــرر و »معق ــرا بی ض ــته بندی های ظاه دس
دارای زیرالیه هــای پنهــان قــدرت هســتند. 
بــرای مثــال، تصــورات قدیمــی از تقــدس 
فضــای خصوصــی خانــواده و نقــش اصلــی زنــان 
بــه  عنــوان فرزنــدآوران و مراقبت کننــدگان، در 
ــا ســلطه  ــه می شــد ت ــه کار گرفت ــن راســتا ب ای
مــردان بــر زنــان در خانــواده را از بررســِی 
عمومــی مصــون نگــه دارد. انتقادات فمینیســتی 
از دوگانگــی خصوصی/عمومــی از پیشــرفت های 
ــه ســرانجام منجــر  ــرد ک ــت ک ــی ای حمای قانون
ــاالت  ــه 19۸۰ در ای ــه در ده ــد ک ــن ش ــه ای ب
Ha�(  متحــده تجــاوز زناشــویی غیرقانونــی شــود

.)gan and Sussman 19۸۸

درحالــی کــه فمینیســم لیبرال به شــکوفا شــدن 
ــکوفا شــدن[  ــن ]ش ــی[ ای ــد، ]ول ــه می ده ادام
ــا  ــت، خصوص ــن نیس ــش ممک ــدون منتقدان ب
ایــن را در نظــر بگیریــد کــه فمینیســم لیبــرال 
ــی  ــه برانگیز تلق ــم را غیرمناقش ــیاری مفاهی بس
می کنــد کــه ]ایــن مفاهیــم[ در دهــه 199۰ و 
ــده[  ــد ]ای ــده اند، مانن ــاز ش ــد از آن مساله س بع
ــل  ــدار و قاب ــته پای ــک رس ــوان ی ــه عن »زن« ب
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نظام هــای کمونیســتی در اتحــاد جماهیــر 
شــوروی و بعــدا در چیــن انتقــاد کردنــد. 
ــا ضدکمونیســتِی  اندیشــه مارکسیســتی عمدت
غربــی، در ایتالیــا )بــا آثــار آنتونیــو گرامشــی(، 
ــا آثــار اســتوارت هــال و ریمونــد  انگلســتان )ب
 Socialisme ویلیامــز(، فرانســه )بــا گــروِه
 but less( ــده ــاالت متح ou Barbarie(، و ای
so there after McCarthyism yet re�
 newed somewhat in the 196۰s with
ــر  ــاب جاگ ــد. کت ــکوفا ش the New Left( ش
در ســال 19۸3 بــه خوبــی شــیوه ای را خاصــه 
می کنــد کــه فمینیســت ها ]از طریــق آن[ 
را  ایده هــای مارکسیســتی و سوسیالیســتی 
ــان  ــتثمار زن ــا نحــوه اس ــد ت ــه کار می گرفتن ب
را و اینکــه کار کارگــری و بــاروری آن هــا 
ــزد  ــرمایه داری بی م ــت س ــرد درس ــرای کارک ب
و بی مقــدار ولــو ضــروری اســت، بفهمنــد. 
در  فمینیســم  چشــم اندازهای  مدخــل  در 
ــتر  ــه بیش ــندگان ب ــه و کار، نویس ــاب طبق ب
کارهایــی کــه در ایــن زمینــه در اواســط دهــه 
ــا  ــد. ام ــاره می کنن ــان داشــت، اش 199۰ جری
نویســندگان خاطــر نشــان می کننــد، کــه بعــد 
ــتعماری،  ــت مدرن، پسااس ــات پس از آن، نظری
de�( شالوده شــکنانه و   پساســاختارگرایانه، 

ــتی  ــر سوسیالیس ــی تفک constructive( مبان
روایــِت«  »کان  جملــه  از  مارکسیســتی،  و 
همــه  فروکاســتن  و  اقتصــادی  جبرگرایــی 
ــِط اقتصــادی و ماتریالیســتی را  ــه رواب ــز ب چی
ــای  ــال، تحلیل ه ــن ح ــد. در عی ــد کرده ان نق
ــر  ــار دیگ ــی از آث ــش مهم ــتی بخ مارکسیس
 Dean( .فیلســوفان فمینیســِت معاصــر اســت
را   ۲۰۰9, Fraser ۲۰۰9, Spivak 19۸۸
ــای  ــه گروه ه ــی ک ــن در حال ــد.( بنابرای ببینی
سوسیالیســتی  و  مارکسیســتی  فمینیســم 
امــروزه کمتــر مــورد توجــه هســتند، بســیاری 
از فیلســوفان فمینیســتی هنــوز نیــاز بــه ســر و 
کار داشــتن بــا شــرایط مــادِی زندگــی و درگیر 
ــه  ــد را ک ــن و تردی ــِک ظ ــدن در هرمنوتی ش
می داننــد،  الزم  مارکسیســتی  تحلیل هــای 

جــدی می گیرنــد.
2-3- فمینیسم های تفاوت گرا

از دهــه 199۰ مجموعــه ای از خطوط گسســت 
ــر روی پرســش هایی  در اندیشــه فمینیســتی ب
اســت حــول مبحــِث »زن«. بنــا بــر مقاله ســال 
ــه  ــن حــوزه را ارائ ــه ای ــز ک ــری دیِیت ۲۰۰3 م
می دهــد، دو گــروه عمــده در اینــا وجــود دارد. 
یکــی ]از ایــن دو گــروه[ از دســته ی زنــان )بــه 
ــن اســتدالل  ــا ای ــی( ب ــرد و جهان صــورت منف
ــان،  ــت زن ــِی هوی ــه ویژگ ــد ک ــت می کن حمای
ــردان،  ــان از م ــیتی زن ــاوت جنس ــی[ تف ]یعن

مردانــه  ســلطه  دگرجنس گرایانــه،  جنســِی 
ــتنتاج  ــذارد، اس ــش می گ ــه نمای ــان را ب ــر زن ب
ــر اســاس جنــس  ــردان ب ــان و م ــد. »زن می کنن
تقســیم می شــوند، توســط الزامــاِت شــکل غالب 
ــه جنســیت ها  ــی، ب ــی[ دگرجنس گرای آن، ]یعن
ــا را  ــا آن ه ــه م ــور ک ــد همان ط ــر می یابن تغیی
ــه  می شناســیم، کــه ایــن ســلطه جنســی مردان
ــد.  ــمی می کن ــه را رس ــی زنان ــلیم جنس و تس
ــه  ــوالیته نقط ــد، سکس ــت باش ــن درس ــر ای اگ
MacKin�( ــری جنســی اســت«  محــورِی نابراب

رادیــکال  فمینیســت های   .)non 19۸9,113
دهــه 19۸۰ تمایــل داشــتند قــدرت را بــه 
ــوی  ــد، از س ــه ببینن ــان یک طرف ــورت جری ص
کســانی کــه در قــدرت بودنــد بــه ســوی 
کســانی کــه مــورد ظلــم واقــع می شــدند. 
می گویــد،  آلــن  اِیمــی  کــه  همان طــور 
»برخــاف فمینیســت های لیبــرال، کــه قــدرت 
ــت  ــی مثب ــع اجتماع ــک منب ــوان ی ــه عن را ب
ــه توزیــع  ــه طــور منصفان می بیننــد کــه بایــد ب
شــود، و پدیدارشناســاِن فمینیســت، کــه ســلطه 
im� ــی و ــه کشــمکش بیــن تعال ــا توجــه ب  را ب

فمینیســت های  می کننــد،  درک   manence
رادیــکال تمایــل دارنــد کــه قــدرت را بــا توجــه 
ــد،  ــه ســلطه/تبعیت درک کنن ــط دوگان ــه رواب ب
ــاب و  ــا رابطــه بیــن ارب ــاس ب ــب در قی کــه اغل
بــرده قابــل فهــم اســت.« )بخــش رویکردهــای 
فمینیســتی رادیــکال در مدخــل چشــم اندازهای 
ببینیــد.(  را  قــدرت  بــاب  در  فمینیســتی 
ــه  ــیت های اصاح طلبان ــتِر سیاس ــاف بیش برخ
فمینیســم لیبــرال، فمینیســت های رادیــکال 
ــردِن  ــتاِر رد ک ــا خواس ــال های 19۸۰ عمدت س
اوقــات  گاهــی  و  غالــب،  نظــم  یک ســره ی 
 Daly 19۸۵,( طرفــدار جدایی طلبــی بودنــد
ــردازان  ــدی از نظریه پ ــل جدی ــا نس 199۰(. ام
تعهــدات  از  برخــی  رادیــکال  فمینیســت 
فمینیســت های پســت مدرن را کــه در زیــر 
مطــرح شــده بــه اشــتراک دارنــد، ماننــد 
ــِی  ــت جنس ــه هوی ــاره هرگون ــک گرایی درب ش
و  جنســی  دوگانه هــای  یــا  تثبیت شــده 
یــک رویکــرد ســیال  و اجرایی تــر در قبــال 

.)Snyder ۲۰۰۸( سکســوالیته و سیاســت
در طــول قرن بیســتم، بســیاری از نظریه پردازان 
ــکای  ــاالت متحــده و آمری ــا، ای سیاســی در اروپ
التیــن بــه متــون مارکسیســتی و سوسیالیســتی 
ــی  ــر اجتماع ــات تغیی ــا نظری ــدند ت ــک ش نزدی
ــط  ــه رواب ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــه ب ــا توج را ب
و اســتثمار طبقاتــی در اقتصادهــای مــدرِن 
ــاع  ــس از اط ــد. پ ــعه دهن ــرمایه داری، توس س
ــت ها  ــر مارکسیس ــم، اکث ــت استالینیس از دهش
از  شــدت  بــه  غربــی  سوسیالیســت های  و 
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رشــته بــه بررســی روش هایــی می پــردازد کــه 
از طریــق آن فضایلــی کــه جامعــه و مــادر 
بــودن در زنــان پــرورده اســت، می توانــد 
ــی و  ــفه سیاس ــنتی در فلس ــن س ــرای موازی ب
و  عقــل  جهان شــمولی،  پیرامــوِن  اخاقــی 
عدالــت، جایگزینــی فراهــم آورد. برخــی از 
فیلســوفان اخــاق مراقبــت بــه دنبــال فضایلــی 
ــی  ــروی خصوص ــه قلم ــا ب ــه مدت ه ــد ک بودن
ــن  ــا همچنی ــا از آن ه ــد، ت ــده بودن ــذار ش واگ
کننــد،  اســتفاده  عمومــی  قلمــروی  در 
ــان دادن  ــژه نش ــه وی ــد توج ــی[ مانن ]فضایل
ــرایط را  ــا ش ــیب پذیر، ی ــراد آس ــه اف ــبت ب نس
در نظــر گرفتــن و فقــط تابــع اصــول انتزاعــی 
ــدید  ــای ش ــه بحث ه ــرد ب ــن رویک ــودن. ای نب
ــای  ــدار آرمان ه ــه طرف ــی ک ــن لیبرال های بی
فیلســوفان  و  بودنــد  عدالــت  جهان شــمول 
اخــاِق مراقبــت کــه طرفــداِر توجــه بــه مــوارد 
خــاص، روابــط و مراقــب کــردن بودنــد، منجــر 
ــه 199۰  ــا ده ــال، ت ــن ح ــا ای ــده اســت. ب ش
بســیاری از فیلســوفان اخــاق مراقبــت در 
نظراتشــان تجدیدنظــر کردنــد. بــه جــای اینکه 
مراقبــت و عدالــت را بــه عنــوان جایگزین هــای 
ــق  ــه تصدی ــا شــروع ب ــد، آن ه ناســازگار ببینن
ایــن امــر کردنــد کــه توجــه بــه مراقبــت بایــد 
ــد  ــت( باش ــاف )عدال ــه انص ــه ب ــا توج ــوام ب ت
ــا آن هــا رابطــه  تــا در موقعیــت کســانی کــه ب
 Koggel( ــویم ــر ش ــم، درگی ــطه نداری بی واس

)199۸

پرســش  ایــن  مراقبــت،  اخــاق  رویکــرد 
بــه  زنــان  آیــا  کــه  می کنــد  مطــرح  را 
گرفتــه  نظــر  در  مراقبت کننــدگان  مثابــه 
ــه دارای  می شــوند، و اگــر چنیــن اســت چگون
ــت ها  ــتند. فمینیس ــز هس ــای متمای فضیلت ه
ــی  ــی مبن ــود را از ایده های ــی خ ــور کل ــه ط ب
بــر اینکــه زنــان ذات و ماهیــت ویــژه ای دارنــد، 
انتخــاب  عــوض  در  داشــته اند،  نــگاه  دور 
فضیلت هــای  و  زنانگــی  کــه  کرده انــد 
همــراه بــا آن را بــه عنــوان برســاخته های 
ــگ  ــه از فرهن ــی ک ــد، وضعیت ــی ببینن اجتماع
و شرطی ســازی نتیجــه شــده، و قطعــا پیامــد 
داده هــای زیســتی نیســت. بنابرایــن بــرای 
ــردن از  ــاع ک ــت، دف ــاق مراقب ــوفان اخ فیلس
ــد،  فضیلت هایــی کــه زنانگــِی تلقین شــده دارن
ــردن از  ــاع ک ــن دف ــه نظــر می رســد همچنی ب
یــک نظــام پدرســاالری اســت کــه نقــِش 
مراقبت کننــده را بــه یــک جنــس واگــذار 
ــت  ــاق مراقب ــوفان اخ ــِخ فیلس ــد. پاس می کن
ــر زدن  ــادی تلنگ ــا حــد زی ــن مســاله ت ــه ای ب
بــر سلســله مراتب بــوده اســت، ایــن ادعــا کــه 
 polis کار خانگــی معنادارتــر و پایدارتــر از کار

ــود. )در  ــذاری ش ــته و ارزش گ ــدر دانس ــد ق بای
مــورد دومــی در زیربخــش بعــدی بحــث شــده 
اســت.( ایــن »فمینیســم تفاوت گــرا« شــامل دو 
ــن  ــه ای ــز اســت: 1. کســانی کــه ب گــروه متمای
ــاوت جنســیتِی  ــه تف ــد کــه چگون ــگاه می کنن ن
ــن دو  ــیتی بی ــاوت جنس ــور تف ــا )منظ جنس ه
ــه صــورت  ــر اســت م.( ب ــث و مذک ــس مون جن
ــانی  ــت و ۲. کس ــه اس ــکل گرفت ــی ش اجتماع
ــیتی  ــاوت جنس ــه تف ــد ک ــی می کنن ــه بررس ک
چگونــه بــه صــورت نمادیــن و روانکاوانــه شــکل 
ــرای  ــم تفاوت گ ــی، فمینیس ــت. اول ــه اس گرفت
کــه  اســت  نظریه هایــی  اجتماعــی، شــامل 
دوبــاره  را  کــردن  مراقبــت  و  بــودن  مــادر 
ــده در  ــور عم ــه ط ــد و ب ــذاری می کن ارزش گ
زمینــه ]فرهنگــی[ انگلیســی-آمریکایی توســعه 
 Tronto 1993 یافتــه اســت. )بــه عنــوان مثــال
and Held 199۵ را ببینیــد.( دومی، فمینیســم 
تفاوت گــرای نمادیــن، آن نوعــی اســت کــه 
ــه  ــه فمینیســت های فرانســوی، از جمل ــب ب اغل
ایریــگاری، سیکســو و کریســتوا ارجــاع دارد. 
آن هــا بــه ایــن گــروه تعلــق دارنــد تــا آن انــدازه 
ــردان  ــان از م ــاوت جنســیتی خــاص زن ــه تف ک
ارزش می نهنــد. تمرکــِز  را تشــخیص داده و 
ایریــگاری بــر تفــاوت جنســیتی حاکــی از ایــن 
ــی  ــرای اجتماع ــم های تفاوت گ ــت. فمینیس اس
و نمادیــن ارتبــاط بســیار کمــی بــا هــم دارنــد، 
امــا دیتــز اســتدالل می کنــد کــه هــر دو 
ــت  ــک سیاس ــه ی ــترکند ک ــده مش ــن ای در ای
فمینیســتی بــه یــک category woman نیــاز 
دارد کــه دارای معنایــی تعریف شــده اســت 
.)Dietz ۲۰۰3, 4۰3; Nicholson 1994, 1۰۰(
نســل  اجتماعــی:  تفاوت گــرای  فمینیســم 
ــه مختصــرا  ــکال ک ــد فمینیســت های رادی جدی
ــه عنــوان  ــاال توصیــف شــدند، می تواننــد ب در ب
جزئــی از فمینیســم تفاوت گــرای اجتماعــی 
ــه  ــا آنجــا ک ــل ت ــه شــوند، حداق در نظــر گرفت
را  زنــان  طبقه بنــدی  نظریه پــردازان  ایــن 
جــدی تلقــی کــرده و خواســتار آننــد کــه 
ــای آن  ــر مبن ــت را ب ــات و سیاس ــک اخاقی ی
توســعه بخشــند. نمونــه خــوب دیگــری از 
فمینیســم تفاوت گــرای اجتماعــی، ]نظریــه[ 
اخــاق مراقبــت اســت، کــه در ابتــدا بــه عنــوان 
جایگزینــی بــرای نظریــه اخاقــِی جریــان 
ــه  ــا نظری ــه ب ــرای مقابل ــی ایجــاد شــد، و ب اصل
سیاســی لیبــرال تحــت کنتــرل درآمــده اســت 
)Gilligan 19۸۲; Held 199۵(. )نــگاه کنیــد 
اخاقیــات  بــه مباحثــه ای کــه در مدخــل 
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــت.( ب ــده اس ــتی آم فمینیس
روانشناســی  بــه  فمینیســتی  پژوهش هــای 
ــن  ــی )Gilligan 19۸۲; Held 199۵(، ای اخاق
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ــدی  ــرا گروه بن ــم تفاوت گ ــوان فمینیس ــه عن ب
شــود یــا فمینیســم اجرایــی، هنــوز هــم 
ــه دو  ــا ک ــا آنج ــت. ت ــز اس ــیار بحث برانگی بس
نــوع تئــوری فمینیســتی فــوق برخــی از انــواع 
تفــاوِت بــه خصــوص را بیــن جنســیت ها 
فمینیســم های  می کننــد،  مشــخص  را 
ــا شناســایی  ــاوری ی تفاوت گــرا پیرامــون ذات ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــه زن ــزی ک ــای متمای ارزش ه
ایجــاد  دغدغه هایــی  هســتند،  دارا  زن 
از  نموده انــد. چنیــن دغدغه هایــی بخشــی 
ــه از  ــت ک ــری اس ــادات بزرگت ــه انتق مجموع
ــا  ــتی را ب ــردازی فمینیس ــه 19۷۰ نظریه پ ده
ــط و  ــه متوس ــت، غیرطبق ــاِن غیرسفیدپوس زن
غیرغربــی بازرســی کــرده اســت و طبقه بنــدی 
ایــن  ایــن مفهــوم را کــه  دقیــِق »زن« و 
bound� ــدِی ــک طبقه بن ــد ی ــوان می توان  عن
اقشــار  بتوانــد  کــه  باشــد   ary�spanning
ــش  ــه پرس ــد، ب ــد کن ــان را متح ــف زن مختل
ــت و  ــِت هوی ــل سیاس ــت. )مدخ ــیده اس کش
چشــم اندازهای فمینیســتی در بــاب جنســیت 
و جنــس را ببینیــد.( انتقــادات پیرامــون یــک 
ــی  ــط  نگرانی های ــد از »زن« توس ــت واح هوی
ــه بیشــتِر  ــت ک ــن باب ــد، از ای ــزش یافته ان انگی
نظریــه فمینیســتی از نقطه نظــر طبقــه خاصــی 
ــتباه  ــه اش ــا ب ــه آن ه ــده ک ــاز ش ــان آغ از زن
نقطه نظــر خــاص خــود را جهان شــمول در 
نظــر گرفتنــد. بــل هوکــس در کتابش در ســال 
ــان  ــا مــن زن نیســتم؟: زن ــام[ آی ــا ن 19۸1 ]ب
می کنــد  اشــاره  فمینیســم،  و  سیاه پوســت 
ــد  ــی  کن ــود م ــتی وانم ــش فمینیس ــه جنب ک
ــا  ــد ام ــخن می گوی ــان س ــام زن ــرای تم ــه ب ک
ــه متوســط  ــان سفیدپوســت طبق ــا از زن عمدت
تشــکیل شــده اســت، کــه به دلیــل چشــم انداز 
ــان  ــر و زن ــان فقی ــای زن ــان، نیازه محدودش
ــه  ــد و ب ــی نمی کنن ــت را نمایندگ رنگین پوس
تقویــت کلیشــه های طبقاتــی ختــم می شــوند 
ــاد  ــوع انتق ــن ن ــه در ای )hooks 19۸1(. آنچ
اســت  ایــن  اســت،  محکوم کننــده  بســیار 
ــه  ــد ک ــزی را منعکــس می کن ــان چی ــه هم ک
فمینیســت ها علیــه نظریه پــردازاِن سیاســِی 
ــه  ــا ک ــد، آن ه ــانه رفته ان ــی نش ــان اصل جری
ــوان  ــه عن ــردان را ب ــی از م ــته بندی خاص دس
طبقه بنــدی جهان شــمولی از نــوع بشــر در 
ــان  ــع زن ــه در واق ــی ک ــد، طرح ــر گرفته ان نظ
را شــامل طبقه بنــدی نــوع بشــر نمی دانــد 
ــذاری  ــری عامت گ ــوان دیگ ــه عن ــا ب و آن ه

.)Lloyd 1993( می کنــد 
Di�( تنوع گــرا  فمینیســم های   -4-2

)versity Feminisms

ــل،  ــد دروســیا کرن ــی مانن ــا منتقدان اســت. ام
اســتدالل  مــوف،  شــانتال  و  دییتــز،  مــری 
بازارزش گــذاری اْی  چنیــن  کــه  می کننــد 
دوگانگــِی خصوصــی و عمومــی و نیــز وابســتگی 
را  فرزنــد  از  مراقبــت  بــه  زنــان  کار  کهــِن 
 Butler and( مــی دارد.  نگــه  دســت نخورده 
 Scott 199۲; Phillips and NetLibrary Inc

)199۸, pp. 3۸6-3۸9
لــوس  نمادیــن:  تفاوت گــرای  فمینیســم 
ــوی  ــت های فرانس ــان فمینیس ــگاری در می ایری
ــهور  ــی مش ــفه سیاس ــک فلس ــتن ی ــرای داش ب
اســت، کــه چندیــن کتــاب دربــاره حقــوق 
جدیــدی کــه بایــد بــرای دختــران و زنــان 
ــه  ــای اولی ــت. کاره ــته اس ــود، نوش ــم ش فراه
ــرح  ــن را مط ــگاری )19۸۵a و 19۸۵b( ای ایری
ــته  ــان ]واداش ــفه، زن ــخ فلس ــه در تاری ــرد ک ک
شــده اند[ ذات یــا هویــت خــود را انــکار کننــد. 
بلکــه بــه عنــوان وارونــه ی آینــه اِی مــردان 
مقــام یافته انــد. بــه طــوری کــه مــرد بــودن بــه 
ــا  ــن زن تنه ــت و بنابرای ــودن اس ــی زن نب معن
برابــر اســت بــا نا-مــرد. اســتراتژی او در پاســخ 
ــه ایــن مســاله ســخن گفتــن از حاشــیه هایی  ب
اســت کــه بــه زنــان اختصــاص داده شــده و نیــز 
ــان  ــرای زن ــی از »ذات« ب ــه نوع ــا ک ــن ادع ای
ــه ای از  ــا مجموع ــار این ه ــود دارد، و در کن وج
ــان در  ــران و زن ــرای دخت ــا ب ــوق را خصوص حق
 .)Irigaray 1994 and 1996( .ــرد نظــر می گی
ــده  ــه ش ــی برانگیخت ــای او انتقادات از دیدگاه ه
ــان خــود فمینیســت ها،  ــه در می اســت، از جمل
بــه ویــژه کســانی کــه در قبــال هــر نــوع تلفیــق 
زنــان،  هویــت  از  ذات باورانــه  و  بیولوژیکــی 
ــگاری  ــه ایری ــی ک ــا آنجای ــتند. ت ــاط هس محت
ــه  ــع ب ــاور اســت، دیدگاهــش در واق یــک ذات ب
ــه  ــا ب ــه در اینج ــاص دارد ک ــردی اختص رویک
عنــوان فمینیســم تفاوت گــرای نمادیــن تعییــن 
امــا  دیتتــز )۲۰۰3(.  ماننــد  شــد، درســت 
ــه  ــود دارد ک ــده ای وج ــتدالل های قانع کنن اس
ــتراتژیک  ــور اس ــه ط ــاوری را ب ــگاری ذات ب ایری
یــا اســتعاری بــه کار می بــرد، چــرا کــه او ادعــا 
نمی کنــد کــه زنــان واقعــا نوعــی ماهیــِت غیــر 
قابــل فروکاســتن دارنــد کــه تاریــخ متافیزیــک 
ــن  ــت )Fuss 19۸9(. ای ــرده اس ــکار ک آن را ان
خوانــش متفــاوت ایریــگاری را بیشــتر در گــروه 
ــه  ــد ک ــرار می ده ــی )performative( ق اجرای
ــوع از  در ادامــه توصیــف شــده اســت. همــان ن
اســتدالل را می تــوان بــرای کار ژولیــا کریســتوا 
ســاخت کــه بــرای مثــال، اســتعاراتش از مونــِث 
کــورا )chora(، تصــور غربــی و نــه هــر نــوع از 
ــن،  ــد. بنابرای ــف می کن ــه را توصی ــت زنان واقعی
ــد  ــوی بای ــتی فرانس ــر فمینیس ــا تفک ــه آی اینک
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ــه  ــد ک ــده مخالفن ــن ای ــا ای ــا ب ــد، کام می کن
یــک دســته یکتــا و جهان شــمول از »زن« 
وجــود دارد یــا الزم اســت وجــود داشــته 
باشــد. دییتــز بــه ایــن گــروه بــه عنــوان 
فمینیســم تنوع گــرا اشــاره دارد، کــه بــا آنچــه 
ــدند:  ــاز ش ــرح دادم، آغ ــن ش ــش از ای ــه پی ک
زنــان رنگین پوســت و دیگــران خاطرنشــان 
فمینیســِم  پیش فرض هــای  کــه  کردنــد 
ــژاد و طبقــه بســیار  ــر پایــه ن جریــان اصلــی ب
ــای 19۸۰ و 199۰  ــود. در دهه ه ــان ب ویژه ش
فلســفه همــراه بــا باقــِی فرهنــگ غربــی 
ــرای  ــا ب ــا تقاضاه ــز شــدن ب ــه گاوی شــروع ب
دیدگاه هــای چندفرهنگــی کردنــد. اندکــی 
ــه  ــاز ب ــتعماری نی ــه پسااس ــس از آن، نظری پ
را  از دیدگاه هــای جهانــی متعــدد  آگاهــی 
مطــرح کــرد. همانطــور کــه شــارون کــراوس 
شــرح می دهــد، »ایــن توســعه "تنــوع بخشــِی 
جهانــِی" فمینیســم را درگیــر یــک ســاختاری 
کارِی جهانی تــر، نســبی تر، و متمایزشــده تر 
کــراوس   .)Krause ۲۰11, 1۰6( می کنــد« 
ــی  ــن تنوع بخش ــه ای ــد ک ــان می کن خاطرنش
همچنیــن بــه دلیــل ادبیــات جدیــد در مــورد 
راه هایــی  یعنــی  اســت؛  اینترسکشــنالیتی 
از طریــق آن هــا، تاقــی هویت هــای  کــه 
چندگانــه مــا )نــژاد، جنــس، گرایــش، قومیــت، 
و غیــره( همــه بایــد در گفتگــو پیرامــون 
 Krause( ــد ــرکت کنن ــی ش ــرات سیاس تغیی
1۰۷ ,۲۰11(. اینترسکشــنالیتی همچنیــن بــه 
hy�( ــزی« ــه »درهم آمی ــوط ب ــای مرب  بحث ه

ــب  ــتعماری، مذه ــات پسااس bridity( در ادبی
 LGBTQ و جهانی ســازی، و تجربیــات افــراد
ارتبــاط می یابــد. »نتیجــه آن یــک انفجــاِر 
ــت  ــی اس ــته زنان ــه زیس ــاره تجرب ــش درب دان
ــده  ــته بندی ش ــی دس ــور متفاوت ــه ط ــه ب ک
و بــه طــور چندگانــه ای موضــع یافته انــد« 

.)Krause ۲۰11, 1۰۷(
Perfor�( ــی ــم های اجرای 2-5- فمینیس

)mative Femenisms

اگــر حــق بــا فمینیســت های تنوع گــرا، از 
متفکــران  تــا  چندفرهنگی گــرا  متفکــران 
پسااســتعماری و اینترسکشــنال، باشــد، در این 
ــی از  ــل اتکای ــته بندی قاب ــچ دس ــورت هی ص
زنــان وجــود نــدارد کــه بر اســاس آن سیاســت 
فمینیســتی پایه گــذاری شــود. تــا اواخــر دهــه 
ــک خطــِر  ــوان ی ــه عن ــن را ب 199۰ برخــی ای
نســبی گرایِی رادیــکال دیدنــد، و بــه نظــر 
می رســید ایــن عرصــه در یــک بن بســت قــرار 
ــه  دارد. امــا ســپس رویکــرد دیگــری شــروع ب
پدیــدار شــدن کــرد. چنانچــه مــری دییتــز در 
جســتار ســال ۲۰۰3 خــود در مــورد مناقشــات 

ــه  ــی ک ــن مضامین ــی از وخیم تری ــن، یک بنابرای
ــفه  ــی و فلس ــور کل ــه ط ــتی ب ــه فمینیس نظری
آن  بــا  بــه خصــوص  فمینیســتی  سیاســی 
ــگاه  ــت. )ن ــت اس ــوع هوی ــت، موض ــرو اس روب
ــه مدخــل سیاســت هویــت(. سیاســت  کنیــد ب
ــت بســیج  ــی سیاســی جه ــا عمل ــت عموم هوی
ــر اســاس یــک هویــت سیاســی  ــرای تغییــر ب ب
اســت )زنــان، ســیاهان، چیکانــا، و غیــره(. 
ــن  ــا چنی ــه آی ــت ک ــن اس ــفی ای ــث فلس بح
هویت هایــی بــر اســاس برخــی تفاوت هــای 
واقعــی بنــا شــده اند یــا بــر اســاس تاریــخ ظلــم 
ــد  ــردم بای ــا م ــه آی ــن اینک ــتم، و همچنی و س
ــا  ــی آن ه ــور تاریخ ــه ط ــه ب ــی را ک هویت های
ــند.  ــرا باش ــد، پذی ــرار داده ان ــدی ق ــورد تع را م
سیاســت هویــت در کنــش فمینیســتی حداقــل 
ــه  ــا ب ــه آی ــت: اینک ــور اس ــتای دو مح در راس
طــور کلــی هیــچ ذات یــا هویــت واقعــی از زن 
ــته ی زن  ــت رس ــن اس ــر چنی ــود دارد و اگ وج
ــه  ــان ب ــام زن ــی تم ــرای نمایندگ ــوان ب را می ت
کار گرفــت. افــرادی کــه در تقاطــع هویت هــای 
حاشــیه ای چندگانــه قــرار دارنــد )ماننــد زنــان 
سیاه پوســت( پیرامــون اینکــه کــدام هویــت 
ــن  ــک از ای ــر ی ــا ه ــه آی ــا اینک ــدم اســت ی مق
ــش هایی را  ــتند، پرس ــب هس ــت مناس دو هوی
ــا  ــراه ب ــواالتی هم ــن س ــد. چنی ــرح کرده ان مط
ــد-  ــروز می یابن ــی ب ــی سیاس ــِش بازنمای پرس
نظــر  از  هویــت  از  اینکــه چــه جنبه هایــی 
ــت،  ــده اس ــا نماین ــته و حقیقت ــی برجس سیاس
 Phillips 199۵;( جنــس  یــا  طبقــه  نــژاد، 
ــاِت  ــه موضوع ــگاه ک Young 199۷, ۲۰۰۰(. آن
بازنمایــی سیاســی، حقــوق گــروه، و اقــدام 
مثبــت در نظــر گرفتــه می شــوند، پرســش 
می دهــد  رخ  زنــان  هویــت  هستی شــناختِی 
حــزب  ابتدایــی  مبــارزه  می یابــد.  بســط  و 
دموکــرات آمریــکا در ســال ۲۰۰۸ بیــن ســناتور 
بــاراک اوبامــا و ســناتور هیــاری کلینتــون ایــن 
پرســش فلســفی را از ســوی زنــان سیاه پوســت 
سراســر آمریــکا بــه ســوالی واقعــی و داغ تبدیــل 
ــون  ــه از کلینت ــتی ک ــا زن سیاه پوس ــرد. آی ک
ــا  ــود، ی ــژادش ب ــه ن ــن ب ــرد خائ ــت می ک حمای
ــه  ــود، ب ــا ب ــی اوبام ــه حام ــتی ک زن سیاه پوس
ــا  ــه آی ــا اینک ــرد؟ ی ــت می ک ــیتش خیان جنس
صحبــت کــردن دربــاره هویــت بــه گونــه ای کــه 
منجــر بــه اتهــام خیانــت شــود، هیــچ مفهومــی 
ــه  ــاال، ب ــورد بحــث در ب دارد؟ از رویکردهــای م
ــه و فمینیســم  نظــر می رســد فمینیســم مادران
ــت  ــت هوی ــه سیاس ــوص ب ــه خص ــکال ب رادی

می پیوندنــد. فمینیســتی 
گــروه بــزرگ دیگــری از فیلســوفان فمینیســت 
توصیفشــان   )۲۰۰3( دییتــز  کــه  معاصــر 
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ســاخته  می تواننــد  شناخته شــده  قواعــد 
چگونــه   ،)Honig ۲۰۰9, 3۰9( شــوند 
جهان شــمول های جدیــد می تواننــد ایجــاد 
ــد.  ــکیل گردن ــازه تش ــای ت ــوند و اجتماع ه ش
بابــت  اجرایــی  فمینیســت های  سیاســِت 
اینکــه آیــا ممکــن اســت یــک تعریــف واحــد 
از »زن« یــا هــر هویــت سیاســی دیگــر تولیــد 
ــت را  ــه[ هوی ــد؛ ]چــرا ک ــی ندارن شــود، نگران
ــه صــورت  ــه ب ــد ک ــزی می بین ــوان چی ــه عن ب
اجرایــی خلــق می شــود. دروســیا کرنــل 
می نویســد، »اینکــه چگونــه مــا ایــن هویت هــا 
را تقبــل می کنیــم هرگــز چیــزی "غیرعــادی" 
ــه طــور موثــری مشــخص کنــد  نیســت کــه ب
کــه مــا بــه عنــوان مــردان و زنــان چــه 
می توانیــم باشــیم –همجنس گــرای مذکــر، 
دگرجنس گــرا،  مونــث،  همجنس گــرای 
ــا اشــکال  ــر، ترنســکچوال، ترنســجندر، ی کوئی
آن  ایــن،   .)Cornell ۲۰۰3, 144( دیگــر« 
چیــزی اســت کــه مــا همانطــور کــه زندگــی 
ــرای هویت هــا واقعیــِت خارجــی  می کنیــم و ب
ــک  ــدگاه ی ــرد. از دی ــازیم، شــکل می گی می س
فمینیســت اجرایــی، فمینیســم پــروژه ای بــرای 
ــر  ــای بهت ــردِن آینده ه ــق ک ــی و خل پیش بین
ــه  ــت. چنانچ ــا اس ــاِب بنیان ه ــی در غی سیاس
ــاره  ــت درب ــد، »سیاس ــی می نویس ــدا زریل لین
ــردن –و داشــتن شــجاعت  ــا و قضــاوت ک ادع
بــرای انجــام ایــن کار- در غیــاِب معیارهــا یــا 
ــی  ــد دانش ــه بتوان ــت ک ــی اس ــدی عین قواع
ــان  ــخِن زن ــه س ــن را ک ــن تضمی ــن و ای معی
ــورد  ــران م ــوی دیگ ــا از س ــده ی ــه ش پذیرفت
 Zerilli( »ــد ــر کن ــرد، میس ــرار بگی ــه ق توج
1۷9 ,۲۰۰۵(. زریلــی بــا اســتفاده از ]مطالعات 
مســتمرش در زمینــه آرای[ آرنــت و باتلــر، 
آزادی محــور"  "فمینیســم  یــک  خواســتار 
اســت کــه »تــاش کنــد تــا موجــب دگرگونــی 
ــدون  ــود ب ــیت ش ــارِی جنس ــم هنج در مفاهی
اینکــه بــه مفهــوم کاســیِک آزادی بــه مثابــه 
حــق حاکمیــت، بازگــردد« کــه فمینیســت ها 
ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــی آن را م ــدت طوالن ــه م ب
دشــوار  را  کــردن  مقاومــت  امــا  داده انــد 

)همانجــا(.  یافته انــد 
ــدگاه، در تجســم های فمینیســتی اش،  ــن دی ای
اجرایــی  گــزارش  از  را  نشــانش  همچنیــن 
همینطــور  جنســیت،  از  باتلــر  جودیــت 
مشــاهده هانــا آرنــت مبنــی بــر اینکــه حقــوق 
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــور سیاس ــه ط ــر ب بش
ــران  ــر متفک ــای دیگ ــن ایده ه ــت، همچنی اس
از  پیش بینانــه  ایده آلــی  تــا  می گیــرد 
سیاســت را توصیــف کنــد. لینــدا زریلــی شــرح 
ایــن نــوع از سیاســت فمینیســتی را بــه عنــوان 

ــد، ــتی می نویس ــه فمینیس ــاری در نظری ج
در ســال های اخیــر، نظریه پــردازان سیاســی 
درگیــر بحث هایــی شــده اند پیرامــون آنچــه 
ــازِی  ــای مفهوم س ــه معن ــت ب ــن اس ــه ممک ک
ــد  ــتی باش ــِی فمینیس ــیِس سیاس ــک پراکس ی
از  امــا  اســت  بــا دموکراســی هم ســو  کــه 
نظــام دوجنســی آغــاز نمی شــود. در کنــار 
مــوف  مثــال،  بــرای  کاری،  خطــوط  ایــن 
)199۲، صــص 3۷6، 3۷۸؛ 1993( مفهومــی 
ــرح  ــک ط ــهروندِی دموکراتی ــتی از ش فمینیس
ــور  ــه ط ــیتی را »ب ــاوت جنس ــه تف ــد ک می کن
ــاید  ــرد. ش ــد ک ــه خواه ــوط« ارائ ــری نامرب موث
ویژگــی برجســته چنیــن مفاهیمــی چرخــش به 
ســوی تکثــر اســت، کــه جامعــه دموکراتیــک را 
بــه عنــوان عرصــه ای از تعامــل فــرض می کنــد 
کــه در آنجــا محورهــای متعــدِد تفــاوت، هویت، 
ــیم  ــد و تقس ــی می یابن ــه سیاس ــْت جنب و تبعی
 Phelan 1994, مثــال،  )بــرای  می شــوند 
 Young 199۰, 199۷b, ۲۰۰۰; Benhabib
199۲; Honig 199۲; Ferguson 1993; Phil�
 lips 1993, 199۵; Mouffe 1993; Yeatman
 1994, 199۸; Bickford 1996; Dean 1996;
 Fraser 199۷; Nash 199۸; Heyes ۲۰۰۰;

)Dietz ۲۰۰3, 419(  .)McAfee ۲۰۰۰

شــارون کــراوس بــا پی گیــری آنچــه کــه 
از زمــان مقالــه دییتــز در نظریــه سیاســی 
فمینیســتی رخ داده اســت، می نویســد، ایــن 
کار »مــورد تردیــد قــرار دادِن ایــن فــرض 
قدیمــی اســت مبنــی بــر اینکــه عاملیــت برابــر 
بــا خودمختــاری اســت« و »دروِن عاملیــت 
ــش«  ــوبژکتیویته و کن ــی از س ــرای صورت های ب
ــا  ــه nonsovereign ام ــد »ک ــاز می کن ــا ب ج
 Krause( »ــتند ــد هس ــود نیرومن ــن وج ــا ای ب
 ۲۰11, citing Allen ۲۰۰۷, Beltrán ۲۰1۰,
Butler ۲۰۰4, Hirschman ۲۰۰۲, and Zer�

illi ۲۰۰۵.(. کــراوس می نویســد، »بــرای برخــی 
نظریه پــردازان ایــن تغییــر مســیر، تفکــر دربــاره 
عاملیــت و آزادی را وارد روش هــای جمعی تــری 
ــر همبســتگی،  ــن روش هــا[ ب ــد، کــه ]ای می کن
constitutive intersub� و داشــتن،   پیونــد 

 Krause ۲۰11,( »ــد ــد می کنن jectivity تاکی
 1۰۸, citing Butler ۲۰۰4, Cornell ۲۰۰۷,
.)Mohanty ۲۰۰3, and Nedelsky ۲۰۰۵
ــران در  ــب از متفک ــن ترکی ــت ای ــوان گف می ت
ــی  ــفه سیاس ــوان فلس ــه می ت ــه ک ــه آنچ زمین
اجرایــی نامیــد، در حــال کار هســتند، اجرایــی، 
ــه  ــردِن اینک ــزه ک ــت: در تئوری ــن جه از چندی
اســت،  گرفتــه  شــکل  عاملیــت  چگونــه 
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ــوند. ــده ش ــود، و فهمی ش
پســابنیادیِن  نظریه پــردازِی  علی رغــم 
مشــترک بیــن فمینیســت های اجرایــی، وقتــی 
بــه تفکــر پیرامــون سیاســت دموکراتیــک 
وجــود  شــدیدی  انشــعاب های  می رســیم، 
ــه  ــاله ی »آنچ ــاب مس ــال در ب ــرای مث دارد، ب
فضاهــای  واقعی ســازِی  معنــای  بــه  کــه 
درآوردِن  قانــون  صــورت  بــه  و  عمومــی 
 Dietz ۲۰۰3,( »سیاســت دموکراتیــک اســت
ــل  ــردازان تمای ــن مســائل نظریه پ 419(. در ای
ــدی  ــد: پیون ــه دو گــروه انشــعاب یابن ــد ب دارن
)بــرای  پیونــدی  نظریه پــردازاِن  جدلــی.  و 
Benhabib 199۲, 1996; Benhab� ،مثــال
 ib and Cornell 19۸۷; Fraser 1989;
بــه  Young 199۰, 199۷, ۲۰۰۰( بیشــتر 
ســوی نظریــه دموکراتیــک گفتگویــی گرایــش 
ــی  ــردازان جدل ــه نظریه پ ــی ک ــد، در حال دارن
 Mouffe 199۲, 1993, 1999, )نظیــر 
Honig 199۵; Ziarek ۲۰۰1 ;۲۰۰۰( نگــران 
ــر  ــه ب ــای دموکراتیکــی ب ــه نظریه ه ــد ک این ان
را  مباحثــه  می تواننــد  متمرکز انــد  اجمــاع 
ــر  ــا بیشــتر ب ــن آن ه ــد و بنابرای ــوش کنن خام
ــته  ــدِل پیوس ــث و ج ــت، و بح ــر، مخالف تکث

ــد. ــز دارن ــت تمرک درون سیاس
ایــن تفاوت هــا از خوانش هــای متفــاوت از 
ــه بیشــترین الهام بخشــی  ــار[ فیلســوفی ک ]آث
را بــرای نظریــه سیاســی اجرایی داشــته اســت، 
ــه  ــر ب ــاید منج ــی[ ش ــا ]حت ــده، ی ــی ش ناش
ــا  ــود: هان ــاوت[ می ش ــای متف ــن ]خوانش ه ای
ــاب  ــه ایده هــای آرنــت در ب ــرای نمون آرنــت، ب
ــای  ــی، معن ــای عموم ــش در فض ــار و کن گفت
تکثــر، روش هایــی کــه از طریــق آن انســان ها 
دهنــد.  تشــخیص  را  خودشــان  می تواننــد 
ــِع  ــک مداف ــگ، ی ــی هونی ــه بان ــور ک همانط

ــد، ــی می نویس ــدِل جدل م
خصوصــا  و  سیاســی  نظریه پــردازان 
فمینیســت ها، بــه مــدت طوالنــی آرنــت را بــه 
خاطــر ابعــاد جدلــِی سیاســتش نقــد کرده انــد، 
ــی(  ــه آگونیســم )جدلی گرای ــام ک ــن اته ــا ای ب
خشــونت آمیز،  قهرمانانــه،  مردانــه،  عملــی 
ــا  ــا لزوم ــناختی ی ــا( زیبایی ش ــی، )صرف رقابت
ــردازان،  ــن نظریه پ ــرای ای ــه اســت. ب فردگرایان
در  بایســتی،  جدلــی  فمینیســِم  مفهــوم 
بهتریــن حالــت، یــک تناقــض در اصاحــات، و 
در بدتریــن حالــت، یــک ایــده درهــم و برهــم 
ــه  ــا ب ــدگاه آن ه ــد. دی ــاک باش ــاید خطرن و ش
ــد  ــب تایی ــلیا بن حبی ــط س ــر توس ــور موث ط
ــر  ــه اخی ــک مجموع ــه او در ی شــده اســت، ک
ــت را  ــد آرن ــاش می کن ــوی، ت ــاالت ق از مق

]این گونــه[ توصیــف می کنــد »تمریــن عمومــی 
کــه بــه طــور مشــروط بنیــان نهــاده شــده، بــه 
ــه  ــران ب ــق دیگ ــرای تواف ــت ب ــور درخواس منظ
آنچــه هــر یــک از مــا ادعــا می کنــد کــه 
 .)Zerilli ۲۰۰۵, p. 1۷3( »جهان شــمول اســت
از یــک چشــم انداِز اجرایــی، مطالبــات سیاســِی 
هنجــاری از دیگــر افــراد درخواســت می شــوند، 

ــروض. ــِق مف ــا و حقای ــه از بنیان ه ن
آرمان هــای  از  بســیاری  دیــدگاه  ایــن 
روشــنگری را بهبــود می بخشــد –ماننــد آزادی، 
ــه طریقــی کــه  خودمختــاری، و عدالــت- امــا ب
دربــاره  روشــنگری  متافیزیکــی  مفروضــات 
ــا  ــانی را ره ــت انس ــرفت، و طبیع ــرد، پیش خ
ــن  ــه ای ــای اینک ــه ج ــدگاه ب ــن دی ــد. ای می کن
آرمان هــا را بــه صــورت مبتنــی بــر برخــی 
حقایــق متافیزیکــی ببینــد، آن هــا را بــه مثابــه 
ــتند و  ــراد دارا هس ــه اف ــد ک ــی می بین ایده های
ســعی می کننــد تــا از طریــق تمریــن و تخیــل 
بــا مثــال نشــان دهنــد. در جایــی کــه بســیاری 
از آرمان هــای کهــن و مــدرِن سیاســت بــر 
اســاس مفروضاتــی حــول ماهیــِت واقعیــت 
ــفه های  ــده اند، فلس ــا ش ــر بن ــت بش ــا سرش ی
ــدون فــرض گرفتــن  سیاســی معاصــر عمومــا ب
اینکــه حقیقــت ابــدی یــا جهان شــمولی وجــود 
ــت  ــن اس ــی ممک ــد. برخ ــل می کنن دارد، عم
ــری،  ــم، خودس ــرای نهیلیس ــت را ب ــن وضعی ای
یــا بــه کارگیــری قــدرت خشــن مهیــا ببیننــد. 
ــرار اســت  ــی )performative( ق ــه اجرای گزین
کــردن،  پیش بینــی  بــا  را  بهتــری  دنیــای 
ــه  ــران ک ــتن از دیگ ــدن، و درخواس ــی ش مدع
بایــد چنیــن باشــد، تصــور کــرده و ســعی 
ــت  ــچ حقیق ــر هی ــی اگ ــازد. حت ــه بس ــد ک کن
متافیزیکــی ای وجــود نداشــته باشــد مبنــی بــر 
ــت و ارزش بی حــد  ــه انســان ها دارای منزل اینک
ــه نحــوی  و حصــر هســتند، مــردم می تواننــد ب
عمــل کننــد کــه انــگار حقیقــت دارد تــا اینکــه 
ــر  ــه نظ ــن ب ــه در آن چنی ــازند ک ــی بس دنیای

ــد. برس
در  اجرایــی  فمینیســتِی  سیاســی  فلســفه 
قدردانــی نســبت بــه آرمان هــای روشــنگری، بــا 
فمینیســم لیبــرال ســهیم اســت امــا بــه طریقی 
ــد دارد.  ــک و تردی ــا ش ــورد بنیان ه ــه در م ک
درســت همانطــور کــه زریلــی بــه طــور اجرایــی 
ــیا  ــد، دروس ــازی می کن ــوم آزادی را بازس مفه
و  منزلــت،  خودمختــاری،  ایده هــای  کرنــل 
شــخصیت را، در یــک ظرفیــت اجرایــی جدیــد، 
ــا  ــه آن ه ــراد ب ــه اف ــی ک ــه آرمان های ــه مثاب ب
ــای  ــه ج ــد، ب ــان می بخش ــتاقند، بهبودش مش
ــد[  ــی ]ببین ــق اخاق ــوان حقای ــه عن ــا را ب آن ه
ــه  ــه کار گرفت ــود، ب ــف ش ــد کش ــه منتظرن ک
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و  منطــق  مــورد  در  کمتــر  کــه  می بیننــد 
ــاِز  اســتدالل و بیشــتر در مــورد یــک فراینــد ب
 McAfee( .ــق انتخــاب اســت ــرد از طری عملک

).۲۰۰4

ــادی  ــدل اتح ــه م ــه ب ــی ک ــه نظریه پردازان هم
گرایــش دارنــد نظریــه گفتگویــی را خیلــی 
پیشــروی  کتــاب  نمی پذیرنــد.  بی درنــگ 
آیریــس یانــگ، عدالــت و سیاســِت تفــاوت 
و چندیــن اثــر بعــدی او بســیار تاثیرگــذار 
ــع  ــادی در جوام ــد زی ــه تردی ــر ب ــوده و منج ب
ــه  ــای نظری ــاره ادعاه ــتی درب ــرِی فمینیس نظ
ــی کــه بن حبیــب  ــی شــده اســت. جای گفتگوی
اطمینــان می دهــد کــه شــرایط می توانــد 
ــر  ــه متاث ــانی ک ــه کس ــه هم ــد ک ــوری باش ط
ــی در گفتگــو  ــد صدای ــع می شــوند می توانن واق
و مشــورت داشــته باشــند، یانــگ خاطــر نشــان 
تاریخــی  بــه طــور  کــه  می کنــد کســانی 
دارنــد  فرصــت دشــواری  ســاکت شــده اند 
کــه نظراتشــان شــنیده شــود یــا مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. یانــگ نســبت بــه ادعاهــای نظریــه 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــان اصل ــک جری دموکراتی
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توانن ــای گفتگوی فراینده
ــی  ــه پذیرفتن ــرای هم ــه ب ــد ک ــی گردن نتایج
 .)Young 199۰, 199۷( باشــد، تردیــد دارد
 Fraser( یانــگ بــه همــراه نانســی فریــزر
19۸9( و دیگــران، نگــران بودنــد کــه در فراینِد 
تــاش بــرای رســیدن به یــک اجمــاع، صداهای 
ــیه  ــه حاش ــه ب ــی ک ــان و دیگران ــه زن بی تجرب
ــدی  ــت در جمع بن ــن اس ــده اند، ممک ــده ش ران
نهایــی کنــار گذاشــته شــوند. انتقــادات یانــگ 
ــه نســلی  ــود، و منجــر ب بســیار مجاب کننــده ب
از فیلســوفان سیاســی فمینیســتی شــد کــه در 
ــاط  ــی محت ــه دموکراتیــک گفتگوی ــال نظری قب
بودنــد. در اواســط دهــه 199۰، بــه جــای 
دموکراســی گفتگویــی، یانــگ یــک نظریــه 
دموکراســی ارتباطــی پیشــنهاد کــرد، کــه امیــد 
ــی را  ــی راه ــی گفتگوی ــرای مفهوم ــا ب اشــت ت
بســازد کــه بــه روی شــیوه هاِی بیانــی فراتــر از 
ــِی  ــک گفتگوی ــه دموکراتی ــی نظری ــاِن منطق بی
ــاز باشــد. یانــگ نگــران ایــن  ــان اصلــی، ب جری
بــود که شــور و مشــورت آنچنــان کــه هابرماس 
تعریــف کــرده بیــش از حــد مبتنــی بــر منطــق 

بــرای فمینیســم بــا حــذف کــردن آگونیســم از 
 Honig 199۵,( .ــد ــات ده ــه هایش، نج اندیش

)1۵6
پرســش هایی  و  تفاوت هــا  تمــام  میــان  در 
دارد،  وجــود  بنیان هــا  فقــدان  دربــاره  کــه 
نظریه پــردازاِن پیونــدی مایل انــد بــه دنبــال 
روش هایــی بگردنــد، کــه ممکــن اســت در 
بــاب مســائل مربــوط بــه دغدغــه مشــترک بــه 
ــک  ــه دموکراتی ــن در نظری ــند. ای ــی برس توافق
بــه  شــاید  می شــود،  دیــده  فمینیســتی 
از  بیــش  بن حبیــب  ســلیا  آثــار  واســطه 
 Benhabib 199۲,( شــده  شــناخته  همــه 
1996(، کــه از خوانــش غیرجدلــِی خــود از 
ــی،  ــادِی آلمان ــرداز انتق ــت و از کار نظریه پ آرن
یورگــن هابرمــاس، بســیار الهــام گرفتــه اســت. 
نظریه پــردازان  تنهــا  نــه  بن حبیــب  کار 
ــک  ــردازان دموکراتی ــه نظریه پ ــتی، بلک فمینیس
ــن  ــد. ای ــر می کن ــترده ای درگی ــد گس ــا ح را ت
ــه  ــا آنچــه ک ــد ت ــراف از او، کمــک می کن پاراگ
او بهتریــن هــدِف یــک فلســفه سیاســی در نظــر 
ــه  ــور ک ــی از ام ــود: حالت ــن ش ــرد، روش می گی
ــد،  ــت تاثیرن ــه تح ــانی ک ــه کس ــی آن، هم ط
موافقــت خواهنــد کــرد. چنانچــه او می نویســد،

ــی  ــی )یعن ــا آن هنجارهای ــت تنه ــوان گف می ت
قواعــد کلــِی کنــش و ترتیبــات ســازمانی( 
اعتبــار دارنــد، کــه مــورد توافــق همــه کســانی 
اســت کــه تحــت تاثیــر عواقــب آن قــرار دارنــد، 
]البتــه[ اگــر چنیــن توافقــی بــه عنــوان نتیجــه 
یــک فراینــِد شــور و مشــورتی بــه دســت آمــد 
ــود: 1. مشــارکت در  و دارای ویژگی هــای زیــر ب
ــای  ــط هنجاره ــورتی توس ــور و مش ــن ش چنی
همــه  می شــود؛  کنتــرل  تقــارن  و  برابــری 
ــار  ــای گفت ــا کنش ه ــد ت ــانس یکســانی دارن ش
ــردن،  ــتنطاق ک ــیدن، اس ــد، پرس را شــروع کنن
و بــاز کــردِن بحــث؛ ۲. همــه حــق دارنــد 
دربــاره موضــوع معیــِن مکالمــه پرسشــش 
کننــد؛ و 3. همــه حــق دارنــد در مــورد قواعــِد 
واقعــِی فراینــِد مباحثــه )discourse( و روشــی 
ــال  ــا اعم ــده ی ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــه آن ه ک
آغــاز  واکنشــی  اســتدالل های  می شــوند، 

)Benhabib 1996, ۷۰( کننــد. 
ــد  ــا می کن ــب ادع ــاس، بن حبی ــِب هابرم متعاق
ــت  ــای درس ــد در ج ــی بای ــرایط خاص ــه ش ک
ــا اعضــای یــک اجتمــاع  وجــود داشــته باشــد ت
ــد،  ــج دموکراتیــک دســت یابن ــه نتای سیاســی ب
بــرای مثــال اقداماتــی کــه الزم اســت گفتگویــی 
و مشــورتی باشــند. برخــی شــور و مشــورت 
نظــر  در  منطقــی  اســتدالل  از  موضوعــی  را 
می گیرنــد؛ دیگــران آن را بــه عنــوان امــری 
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ــا  ــد، »م ــوف می گوی ــانتال م ــه ش ــور ک همانط
ــوان  ــه عن ــی ب ــر اجماع ــه ه ــم ک ــد بپذیری بای
نتیجــه ای زودگــذر از یــک هژمونــی موقــت، بــه 
ــود دارد و آن  ــدرت، وج ــت ق ــک تثبی ــه ی مثاب
ــذف  ــای ح ــی صورت ه ــتلزم برخ ــواره مس هم
.)Mouffe ۲۰۰۰, 1۰4( »و محرومیــت اســت
بــه  اتحــادی  نظریه پــردازان  کــه  آنجــا  در 
دنبــال روش هایــی هســتند کــه افــراد بتواننــد 
ــوی  ــاط و گفتگ ــر ارتب ــد ب ــور نظام من ــه ط ب
یــادآور  دییتــز  آینــد،  فائــق  تحریف شــده 
می شــود کــه جدلی هــا از ایــن طــرح اجتنــاب 
می کننــد چــرا کــه آن هــا سیاســت را بــه 
ــد،  ــق، بازتولی ــل خل ــک عم ــا ی ــوان »اساس عن
بــه   ...« می کننــد.  درک  تفســیر«  تحــول، 
ــان ســاده، فمینیســت های اتحــادی شــرایط  زب
حــذف و محرومیــت را موشــکافی می کننــد تــا 
رهایی بخشــِی ســوژه در حوزه عمومــی از تعامل 
ارتباطــی را تئوریــزه کننــد؛ فمینیســت های 
ــریح  ــی را تش ــای رهایی بخش ــی فراینده جدل
کــه چگونــه  کننــد  آشــکار  تــا  می کننــد 
ــی  ــای سیاس ــطه حذف ه ــه واس ــم ب ــوژه ه س
ــرار  ــا ق ــر آن ه ــم در براب ــود و ه ــاخته می ش س

.)Dietz ۲۰۰3, 4۲۲( می گیــرد« 
و  دموکراتیــک  نظریــه  در  کارهــای جدیــد 
خوانش هــای تــازه از فلســفه آرنــت، امیــد 
بــه حرکــت فراتــر از تقســیم جدلــی/ اتحــادی 
را در سیاســت فمینیســتی اجرایــی عرضــه 
ــِی  ــد )Barker et al. ۲۰1۲(. رویه گرای می کن
ــری از شــور و  ــا نســخه های پراثرت ــب ب بن حبی
 .)Krause ۲۰۰۸( مشــورت پیش افتــاده اســت
ــِی  ــتدالل منطق ــای اس ــه ج ــردازان ب نظریه پ
کــه  کرده انــد  شــروع  برگشــتی،  و  رفــت 
گفتگــوی مشــورتی را بــه عنــوان صورت هایــی 
از تشــکیل دادن ســوژه، قضــاوت کــردن بــدون 
طرح هــای  ایجــاد  و  پیش فــرض،  حقایــِق 
ــه صــورت اجرایــی، ببیننــد. سیاســی جدیــد ب
فمینیســتی  سیاســی  فلســفه  مجمــوع،  در 
ــول از  ــال تح ــان در ح ــه ی همچن ــک زمین ی
ــیاری  ــای بس ــه چیزه ــت ک ــه هایی اس اندیش
بــرای ارائــه بــه فلســفه سیاســی جریــان اصلــی 
ــر  ــری ب دارد. در دو دهــه گذشــته تاثیــر قوی ت
ــرده  ــال ک ــی اعم ــان اصل ــردازی جری نظریه پ
اســت، و اعتراضاتــی مطــرح کرده انــد کــه 
ــا  ــان اصلــی مجبــور شــده اند ب فیلســوفان جری
ــه  ــد، گرچ ــخ گوین ــوند و پاس ــرو ش ــا روب آن ه
همیشــه خیلــی قانع کننــده نبوده انــد. و در 
جدیدتریــن تحوالتــش بیشــتر از این هــا را 

وعــده می دهــد. 
                   

و خــرد اســت و شــکل های ارتباطــی را کــه 
ــه  ــد ک ــل دارن ــراد رنگین پوســت تمای ــان و اف زن
بــه کار بگیرنــد، ماننــد خوشــامدگویی، فصاحــت 
و باغــت )rhetoric(، و قصــه گفتــن، کنــار 
می گــذارد. یانــگ اســتدالل کــرد کــه ایــن 
ــی  ــن، طریقه های ــِی جایگزی ــای ارتباط طریقه ه
افــراد  ســایر  و  رنگین پوســتان  و  زنــان  کــه 
اســتفاده  بــه  تمایــل  حاشیه رانده شــده  بــه 
یــک  پایه هــای  می توانــد  دارنــد،  آن هــا  از 
نظریــه ارتباطــِی دموکراتیک تــر را فراهــم کنــد. 
یانــگ در آخریــن کتــاب مهــم خــود، شــمول و 
دموکراســی )Young ۲۰۰۰(، بــه وضــوح تغییــر 
مســیر داد تــا خــوِد نظریــه گفتگویــی را بپذیــرد 
و راه هایــی بیابــد کــه از طریــق آن هــا بتــوان آن 
]نظریــه گفتگویــی[ را طــوری ســاخت تا کســانی 
ــده شــده اند، بتواننــد افــکار  ــه حاشــیه ران کــه ب
ــن  ــد. تازه تری ــرح کنن ــود را مط ــات خ و احساس
طــور  بــه  فمینیســتی  دموکراتیــک  نظریــه 
 McAfee( اســت.  داده  شــرکت  مثبت تــری 

and Snyder 2007 را ببینیــد.(

ــه از  ــرال ک ــت های لیب ــه فمینیس ــی ک در حال
ــت های  ــد و فمینیس ــام گرفته ان ــز اله ــان رال ج
دموکراتیــک کــه از یورگــن هابرمــاس و/یــا جــان 
دیویــی الهــام گرفته انــد، ایــن امیــد را دارنــد کــه 
شــور و مشــورت های دموکراتیــک بــه توافق هــای 
فمینیســت های  شــود،  منجــر  دموکراتیــک 
جدلــی نســبت بــه اجمــاع بــه عنــوان امــری ذاتا 
ــی  ــفه سیاس ــد. فلس ــک، محتاط ان غیردموکراتی
فمینیســتِی جدلــی از ســنت های فلســفی و 
ــرون  ــاختارگرایانه بی ــاره اِی پساس ــتِی ق فمینیس
ــد  ــم، امی ــده اند. از مارکسیس ــرح ش ــده و مط آم
بــرای ]رســیدن بــه[ جامعــه ای را می گیــرد کــه 
ــت. از  ــاوی گرایانه تر اس ــی تس ــور رادیکال ــه ط ب
ــوبژکیویته  ــم س ــر، مفاهی ــاره ای معاص ــفه ق فلس
ــر و  ــر تاثیرپذی ــوان ام ــه عن ــتگی را ب و همبس
تفکــر  همراهــی  بــا  می گیــرد.  ساخته شــده 
یــا  حقایــق  از  مفهومــی  هــر  پســت مدرن، 
اصــول اخاقــی یــا سیاســِی پیشــین را رد 
مرکــزی  ادعــای   .)2001  Ziarek( می کنــد 
ــد  ــارزه فمینیســتی، مانن ــن اســت کــه مب آن ای
ــی، در  ــت اجتماع ــرای عدال ــر ب ــارزات دیگ مب
ــر  ــی درگی ــه ای دائم ــه منازع ــه مثاب ــت ب سیاس
ــت  ــت سیاس ــی ماهی ــای جدل ــت. دیدگاه ه اس
ــد،  ــز می بین ــا نزاع آمی ــری ذات ــد ام ــه مانن را ب
ــر قــدرت و هژمونــی وظیفــه  کــه جنــگ در براب
ــداران  مرکــزی مبــارزه دموکراتیــک اســت. طرف
سیاســت جدلــی نگــران ایــن هســتند کــه نوعــی 
ــردازان دموکراتیــک )کــه  از اجمــاع کــه نظریه پ
ــتند،  ــال آن هس ــه دنب ــد( ب ــرح ش ــاال مط در ب
بــه  بــا خامــوش کــردن مبــارزات جدیــد، 
نوعــی از ظلــم یــا بی عدالتــی منجــر شــود. 
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ــا آرنــت و مســئله ی  نیســتند؛ امــا کتــاب »هان
ــه  ــی ب ــه و جامع ــدی نوآوران ــتان« نق سیاه پوس
می کنــد.  ارائــه  آرنــت  اصلــی  نوشــته های 
گاینــز »تحلیلــی ادامــه دار از نحــوه ی برخــورد 
ــاالت  ــتان در ای ــه ی سیاه پوس ــا تجرب ــت ب آرن
متحــده« )xii( و هــم چنیــن خشــونت نــژادی 
فرانســه  امریــکا،  انقاب هــای  زمینــه ی  در 
ــه  ــتعمار فرانس ــم و اس ــی و امپریالیس و هاییت
و انگلســتان ارائــه می نمایــد. در ایــن نقــد، 
ــه داده  ــاب ارائ ــی از کت ــدا شــمایی کل ــن ابت م
و ســپس بــه ارزیابــی دامنــه ی نقــد گاینــز تــا 
ــای نادرســت  ــه داوری ه ــوط ب ــه مرب ــی ک جای
ــردازم.  ــت، می پ ــه ی داوری اوس ــت و نظری آرن
پیــام اصلــی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه 
رویکــردی  بــه  تعهــدش  علی رغــم  آرنــت 
ادراک،  بــه  بی طرفانــه  و  جهان شــمول 
ــه ی  ــتیزی و تجرب ــب از  یهودس ــدی مناس نق
ــای  ــته، رویکرده ــب داش ــه از تعص ــخصی ک ش
علیــه  را  سفیدپوســت  برتری جویانــه ی 
ــاالت  ــی در ای ــی و اجتماع ــای سیاس جنبش ه
ــر  متحــده و افریقــا بازتولیــد کــرده اســت. بدت
ایــن اســت کــه تعریــف آرنــت از داوری منجــر 
می شــود  معرفت شــناختی  بی عدالتــی  بــه 
کــه آتــش نژادپرســتی علیــه سیاه پوســتان 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر می کن را برافروخته ت
ظاهــر  بــه  اخاقــِی  و  سیاســی  مفاهیــم  
ــه او  ــوند ک ــت موجــب می ش جهان شــمول آرن
نتوانــد نیــات خانواده هــای سیاه پوســتی را کــه 
در پــی دسترســی برابــر بــه آمــوزش بــا کیفیت 

ــد.  ــد درک کن ــاال بودن ب

                 کتــاب کاتریــن گاینــز بــه بررســی 
تفصیلــی تعصبــات نــژادی و مفهومــی هانــا آرنت 
ــده  ــاالت متح ــت در ای ــردم سیاه پوس ــه م علی
ــردازد.  ــتعماری می پ ــای پسااس ــکا و افریق امری
گاینــز بــا اســتفاده از راهبردهــای مختلــف 
فمینیســت و ضداســتعماری ماننــد نظریــه ی 
تحلیــل  بــرای  چندســویگی2  و  چشــم انداز1 
ــات  ــت، خدم ــی آرن ــم سیاس ــاالت و مفاهی مق
ــتی  ــفه ی فمینیس ــه فلس ــی ب ــه و مهم خاقان
می کنــد. انتقادهــای فمینیســتی آرنــت بــه طــور 
عــام، و انتقادهــای نــژادی بــه مقالــه ی »تأمــات 
در صخــره ی کوچــک3« بــه طــور خــاص جدیــد 

standpoint theory  1
multidirectionality  ۲

Reflections on Little Rock  3

نقدی بر کتاب
 «هانا آرنت و مسئله ی سیاه پوستان»
 نوشته ی کاترین تی. گاینز
بلومینگتون: انتشارات دانشگاه ایندیانا، 2014

نوشته گریسون هانت، 2015
برگردان سمیه رضایی

 )Grayson Hunt( هانــت  گریســون 
دانشــگاه وســترن  فلســفه در  اســتادیار 
کنتاکــی در بولینــگ گریــِن کنتاکی اســت. 
او دکترایــش را در مدرســه ی جدیــد بــرای 
 New School for( تحقیقــات اجتماعــی
ــاند و  ــام رس ــه اتم Social Research( ب
برنــده ی جایــزه ی فلوشــیپ پســت داک 
ــوم سیاســی و  ــرای عل ــت ب ــا آرن مرکــز هان
 ) Bard College( انســانی در کالــج بــارد
شــد. او در آنجــا بــه تدریــس در چارچــوب 
ابتــکار عمــل بــارد بــرای زندانیــان پرداخت 
ــت. او  ــدان اس ــل در زن ــه تحصی ــه برنام ک
متخصــص نظریــه ی فمینیســت و فلســفه ی 
تحلیلــی قــرن نوزدهــم و بیســتم بــه ویــژه 
ــه کاوش  ــار او ب ــت. آث ــت اس ــه و آرن نیچ
ــرای  ــی ب ــی آزردگ ــی و سیاس ارزش اخاق
ــردازد.  ــتم دیده می پ ــای س ــان و گروه ه زن
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موجــود در کتــاب »وضــع بشــر4« میــان امــور 
اســتفاده  خصوصــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
ــرای  ــت را ب ــی آرن ــز عــدم توانای ــد. گاین می کن
ــای  ــع تبعیض ه ــی رف ــای سیاس درک انگیزه ه
ــوط  ــت مرب ــراد سیاه پوس ــدگاه اف ــژادی از دی ن
ــر  ــوزش و فق ــت آم ــه آرن ــد ک ــن می دان ــه ای ب
ــد.  ــه »مســائل اجتماعــی« می دان را منحصــر ب
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 
ــز  ــدا، گاین ــد. ابت ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م
انگیزه هــای واقعــی سیاه پوســتان آن زمــان 
را بــا مراجعــه بــه فعالیت هــا و نوشــته های 
ــی  ــض معرف ــع تبعی ــه رف ــع ب ــگاهی راج دانش
می کنــد. ســپس، گاینــز بــه بررســی درک 
و انگیــزه ی آرنــت بــا توجــه بــه مکاتبــات 
او بــا بالدویــن5، الیســون6 و 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 
ــری  ــن نتیجه گی ــه ای ــرار داده اســت ب کاوش ق
را  آموزشــی  برابــری  آرنــت  کــه  می رســد 
ــی  ــی ترق ــوان راه ــه عن ــت ب ــور نادرس ــه ط ب
ــیر  ــت تفس ــن سیاه پوس ــرای والدی ــی ب اجتماع
کــرده، حــال آن کــه تــاش سیاســی صحیحــی 
می کنــد  پیشــنهاد  گاینــز  اســت.  بــوده 
ــتان  ــیاری از نژادپرس ــد بس ــت مانن ــه »آرن ک
ــوان  ــه عن ــژادی ب ــض ن ــت از تبعی سفیدپوس
ــرای  ــد و  اج ــاع می کن ــی دف ــمی اجتماع رس
ــد« )3۷(.  ــدم تبعیــض را رد می نمای ــن ع قوانی
ــواه  ــرد دلخ ــا ف ــق ازدواج ب ــت ح ــه آرن گرچ
در  »تبعیــض  می دانــد،  اساســی  حقــی  را 
اســتخدام، مســکن و تحصیــل را مســائل مربوط 
بــه فرصت هــای اجتماعــی در نظــر می گیــرد و 
آنهــا را حقــوق اساســی بشــر یــا حقوق سیاســی 
ــن نظــر  ــه شــمار نمــی آورد« )3۷(. وقتــی ای ب
آرنــت را راجــع بــه ایــن کــه نژادپرســتی علیــه 
ــل از  ــی حاص ــئله ای اجتماع ــتان مس سیاه پوس
رویکردهــای شــخصی اســت در کنــار اصــرار او 
بــر سیاســی بــودن یهودی ســتیزی قــرار دهیــم، 
ــه  ــرانه ای ناآگاهان ــور خیره س ــه ط ــدگاه او ب دی
ــه  ــتانه ب ــکار، نژادپرس ــور آش ــه ط ــر، ب ــا بدت ی

ــید.  ــد رس ــر خواه نظ
در فصل هــای 4، ۵ و  6، گاینــز بــه دیگــر 
غفلت هــای موجــود در آثــار اصلــی آرنــت 

The Human Condition  4
Baldwin  ۵
Ellison  6

ــل را  ــه فص ــز س ــاب، گاین ــل کت ــت فص از هف
ــک«  ــره ی کوچ ــات در صخ ــل »تأم ــه تحلی ب
اختصــاص می دهــد. او  ایــن اتهــام را بــه او 
وارد می کنــد کــه آرنــت بــاور داشــته پاســخ بــه 
ــئله  ــن مس ــی ای ــتان )یعن ــئله ی سیاه پوس مس
کــه آیــا افریقایی-امریکایی هــا از تمامــی حقــوق 
امریکایــی  سفیدپوســت  شــهروندان  ماننــد 
برخــوردار هســتند( ایــن اســت کــه ایــن مشــکل 
سیاه پوســت  )افــراد  اســت  سیاه پوســت ها 
می خواهنــد در جامعــه هم آویــزی وجــود داشــته 
ــی،  ــال ســود اجتماع ــه دنب ــان ب ــرا آن باشــد، زی
نــه سیاســی، هســتند( و مشــکل سفیدپوســت ها 
ــدرت  ــد از ق ــت ها می خواهن ــت )سفیدپوس نیس
یافتــن سیاه پوســتان جلوگیــری کننــد(. از نظــر 
ــه می خواســتند  ــن سیاه پوســتی ک ــت، والدی آرن
ــده  ــدارس تبعیض زدایی ش ــه م ــان را ب فرزندانش
بفرســتند قصــد باالرفتــن از پله هــای اجتماعــی 
ــور سیاســی  ــتند و شــهروندانی آگاه از ام را داش
ــد.  ــری نبودن ــه براب ــرای رســیدن ب در جــدال ب

ــت متوجــه  ــه آرن ــد ک فصــل دوم نشــان می ده
ــان  ــع ازدواج می ــون من ــه قان ــت ک ــوده اس نب
ــت آن را  ــه آرن ــف – ک ــای مختل ــراد از نژاده اف
ــوب  ــای جن ــون ایالت ه ــن قان »تکان دهنده تری
ــا  ــه طــور نزدیکــی ب ــود – ب ــده ب ــکا« خوان امری
قوانیــن تبعیــض نــژادی در مــدارس ارتبــاط 
از  برابــر  در  مقاومــت  از  بخشــی  زیــرا  دارد، 
ایــن  نــژادی  تبعیض هــای  برداشــتن  میــان 
بــود کــه عــدم وجــود قوانیــن تبعیــض آور 
کنــار  مــی داد  اجــازه  سیاه پوســتان  بــه 
سفیدپوســتان زندگــی کننــد. چنیــن مقاومتــی 
ــه  ــژه ب ــه وی ــض ب ــتن تبعی ــان برداش ــه از می ب
تــرس از دسترســی مــردان سیاه پوســت بــه 
ــان  ــی می ــزش جنس ــت و آمی ــان سفیدپوس زن
ــد  ــان می ده ــز نش ــردد )3۷(. گاین ــا برمی گ آنه
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 
ــدی  ــد »رتبه بن ــه بازتولی ــه ب ــت ک ــوق« اس حق
مــرد سفیدپوســت در تبعیــض« می پــردازد و در 
آن حــق ازدواج بــر حــق دسترســی بــه آمــوزش 

برتــری دارد )33(. 
ــل  ــرای تحلی ــی را ب ــل مفهوم فصــل ســوم دالی
صخــره ی  در  »تأمــات  در  آرنــت  نادرســت 
کوچــک« توضیــح می دهــد. بــرای ایــن کار، 
ــده ی  ــیار نقدش ــهور و بس ــز مش ــز از تمای گاین
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غافــل شــود. از آن جایــی کــه آرنــت تمایزهــای 
بحث برانگیــزی میــان »نژاداندیشــی« اســتعمار 
می کنــد،  ارائــه  امپریالیســم  نژادپرســتی  و 
و  نازیســم  بــودن  اســتثناء  از  می توانــد 
امــا  کنــد.  دفــاع  توتالیتریــن  هولوکاســت 
گاینــز »بی فکــری« آرنــت را – کــه بایــد 
بــه یــاد داشــته باشــیم از نظــر اخاقــی بــرای 
ــاش  ــت – ف ــر اس ــتن بدت ــد داش ــت از قص آرن
ــرای  ــه ب ــد ک ــاره می کن ــز اش ــد. گاین می کن
ــتعمار  ــا اس ــه ب ــم در مقایس ــت، امپریالیس آرن
ــته اســت.  ــری داش ــر و ظالمانه ت ــخ کوتاه ت تاری
گرچــه امپریالیســم از بســط قوانیــن جلوگیــری 
ــتر از  ــی بیش ــامل حت ــتعمار »ش ــرد، اس می ک
بســط قوانیــن و ایده آل هــای کشــور مــادر 
ــاید  ــود )۷۸(. ش ــتعماری« ب ــروی اس ــه قلم ب
امپریالیســم از بطن اســتعمار رشــد کرده باشــد، 
امــا آرنــت آن را چیــزی »کامــًا متفــاوت و تازه 
در تاریــخ فکــر و عمــل سیاســی« می دانــد 
)۷۸، برگرفتــه از آرنــت 19۵1/19۷3، 1۲۵(. 
ــبت  ــت نس ــب آرن ــی تعص ــه بررس ــل 6 ب فص
رویکــرد  یعنــی  می پــردازد:  خشــونت  بــه 
ــه  ــه ب ــه مقابل ــادی او نســبت ب ــه شــدت انتق ب
ــه  مثــل خشــونت آمیزی کــه افــراد مظلــوم و ب
اســتعمار کشــیده شــده انجــام می دادنــد و 
پذیــرش بــدون انتقــاد از خشــونت در عرصــه ی 
ــونتی را  ــت خش ــی. آرن ــل سیاس ــخن و عم س
ــه های  ــد در ریش ــه کار برده ان ــان ب ــه یهودی ک
ــف  ــه توصی ــور همدردان ــه ط ــم ب توتالیترینیس
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 
ــان  ــر و انقابی ــع بش ــتان در وض ــان باس در یون
ــاب  ــون انق ــی در پیرام ــت امریکای سفیدپوس
دارد، امــا بــه هر حــال خشــونت ضداســتعماری 

ــد.  ــش می کن ــونت نکوه ــاب خش را در کت
دادن  نشــان  صــرف  از  فراتــر  گاینــز  امــا 
تعصب هــای خلــق شــده توســط تمایــزی 
ــل  ــی قائ ــی و اجتماع ــان سیاس ــت می ــه آرن ک
می شــود مــی رود )چنیــن نقــدی چنــدان 
جدیــد نیســت(. گاینــز مفهــوم حافظــه ی 
ــر  ــرگ را در سرتاس ــکل روتب ــویه ی مای چندس
فصــول 4، ۵ و 6 مــورد اســتفاده قــرار می دهــد 
تــا نشــان دهــد آرنــت قــادر بــه دیــدن ارتبــاط 
میــان میراث هــای بــه ظاهــر  ناســازگار قربانیان 
ــی  ــز زمان ــرد گاین ــوآوری رویک ــوده اســت. ن نب
ــا  ــه ی ــرد هم ــه او رویک ــود ک ــخص می ش مش
هیــچ آرنــت را بــه حافظــه بــه چالــش می کشــد 

ــاب۷، ریشــه های  ــون انق ــد: پیرام ــاره می کن اش
توتالیتاریســم۸، و خشــونت9. فصــل 4، بــه کتــاب 
پیرامــون انقــاب می پــردازد و در آن گاینــز 
توجــه مــا را بــه ایــن جلــب می کنــد کــه آرنــت 
ــرا،  ــردازد؛ زی ــکا می پ ــاب امری ــه تحســین انق ب
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 صرفــاً 
ــرده داری در  ــذف ب ــب ح ــی موج ــور اجتماع ام
ــود.  ــم می ش ــی ه ــت در هاییت ــه و مقاوم فرانس
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 
ــائل  ــوان مس ــه عن ــرده داری ب ــر و ب ــی آن فق ط
اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده و بــه هیــچ وجه 
مشــکات اجتماعــی  در نظــر گرفتــه نمی شــوند. 
امریــکا  انقــاب  تحســین  کــه،  آن  مهم تــر 
توســط آرنــت بــه معنــای ایــن اســت کــه وی بــه 
طــور تعمــدی رابطــه ی پیچیــده ی میــان اســاس 
ــرده داری  ــاالت متحــده و ب آزادی سیاســی در ای
ــک  ــا ی ــن تنه ــرد. ای ــده می گی ــادی را نادی نه
نمونــه از کاربــرد غیرمســئوالنه ی تمایزهــای 

ــت اســت.  مشــکل دار آرن
توصیفــات  متحــده،  ایــاالت  از  خــارج  در 
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 نورتــون10 و دانــا ویــا11 قــرار 
گرفتــه اســت. گاینــز نظــرات آنهــا را بــه تفصیــل 
ــا  ــد. ام ــرار می ده ــث ق ــورد بح ــل ۵ م در فص
گاینــز بینش هایــی نــو از خــود هــم ارائــه 
ــف  ــه توصی ــه ب ــی ک ــژه زمان ــه وی ــد؛ ب می ده
و  نژاداندیشــی  میــان  فنــی  تمایــزات  رد  و 
نژادپرســتی، عقیــده و ایدئولــوژی، اســتعمارگری 
و امپریالیســم، ملی گرایــی و نازیســم کــه آرنــت 
ــش  ــردازد. دان ــرد می پ ــی ک ــاع م ــا دف از  آنه
ــه  ــت راجــع ب ــه ی شــخصی آرن حاصــل از تجرب
اوج گرفتــن نازیســم منبــع درک او از پیونــد 
ــی  ــم و ملی گرای ــتیزی، امپریالیس ــان یهودس می
ــد  ــدن پیون ــود از دی ــب می ش ــا موج ــت، ام اس
امپریالیســم  و  اســتعمار  نژادپرســتی،  میــان 
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ــم  ــی و امپریالیس ــودن امریکای ــت ب سفیدپوس
داوری در  از  او  کانتــی  مفهــوم  از  برخاســته 
ــه  ــت. ب ــده14 اس ــته و آین ــان گذش ــاب می کت
ایــن معنــا کــه بــرای درک جهــان، باورســازی 
اســت،  بی طــرف  خیالــی  قــدرت  نیازمنــد 
»آزاد شــدن از عایــق شــخصی« کــه بــر 
ــتگی  ــاِن هم بس ــن جه ــن در ای ــاس آن »م اس
جهان شــمول باقــی می مانــم؛ جهانــی کــه 
ــرد  ــر ف ــده ی ه ــود را نماین ــم خ در آن می توان
ــده  ــل ش ــرم« )۲۲۰، نق ــر بگی ــری در نظ دیگ
بــرای  آرنــت 1961/۲۰۰6، ۲19(. داوری  در 
ــی  ــرایط خصوص ــود را از »ش ــد خ ــت »بای آرن
شــده  نقــل   ،۲۲۰( کنــد«  آزاد  شــخصی« 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــز ب ــز، 1۲4(  و گاین در گاین
فضــای  در  حضــور  »شــامل  کــه  می کنــد 
عمومــی، بــه زبــان آوردن عقایــد شــخصی، بــه 
توافــق رســیدن بــا دیگــران و در نظــر گرفتــن 
ــد  ــرای عقای ــرای حرکــت ف ــا ب ــر دیدگاه ه دیگ

و عایــق خصوصــی اســت« )1۲4(. 
از آنجایــی کــه برخــی صداهــا و عایــق، چــون 
اجتماعــی و خصوصــی در نظــر گرفته می شــوند 
هرگــز  بــه نظــر سیاســی نمی رســند، داوری بــه 
ــق  ــب از طری ــران غای ــن دیگ ــای دربرگرفت معن
ــه  ــر بازنمایان ــا تفک ــرف ی ــدگاه بی ط ــن دی ای
خواهــد بــود کــه در مقالــه ی »حقیقــت و 
ــده  ــر درآورده ش ــته تحری ــه رش سیاســت15« ب
و بــر طبــق الگــوی »ظرفیــت فکــری بزرگ تــر 
ــت »تفکــر  ــرای آرن ــت اســت. ب شــده16«ی کان
ــر  ــا در نظ ــن ب ــت. م ــه اس ــی بازنمایان سیاس
گرفتــن یــک موضــوع از جوانــب مختلــف و بــا 
ــه  ــرادی ک ــای اف ــاب آوردن دیدگاه ه ــه حس ب
غایب انــد عقیــده ام را شــکل می دهــم؛ بــه 
عبــارت دیگــر، مــن نماینــده دیگــران هســتم« 
در  شــده  نقــل  )آرنــت 1961/۲۰۰6، ۲41، 
ــه  ــد ک ــا می کن ــز ادع ــا، گاین ــز، 1۲۵(. ام گاین
ــردن  ــر ک ــی و حاض ــای بازنمای ــه ج ــت ب »آرن
دیــدگاه افــراد ســتم دیده، رویکــرد افــرادی 
کــه از قبــل در عرصــه ی عمومــی حاضــر 
ــرده  ــاذ ک ــم را اتخ ــراد ظال ــی اف ــتند یعن هس
بازنمایــی می کنــد« )1۲4(. کتــاب  را  آن  و 
بــا  سیاه پوســتان  مســئله ی  و  آرنــت  هانــا 
ــه  ــد ک ــان می رس ــه پای ــز ب ــای گاین ــن ادع ای
آرنــت علــی رغــم تاش هایــش در درک و 
بازنمایــی دیــدگاه افریقایی-امریکایی هــا راجــع 
ــاکام  ــری ن ــرای براب ــه تقــای سیاسی شــان ب ب
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ــت  ــود آرن ــرات خ ــه خاط ــد ک ــان می ده و نش
ــده،  ــودی آزاردی ــوان یه ــه عن ــی اش ب از کودک
ــودکان  ــج ک ــرای درک درد و رن ــی او را ب توانای
افریقایی-امریکایــی زیــر ســؤال بــرده اســت. 
آرنــت نمی توانــد تشــخیص دهــد کــه خاطــرات 
جمعــی از بــرده داری و نسل کشــی نازی هــا، 
و  یهودی ســتیزی  اســتعمار،  و  امپریالیســم 
بــه  همــه  سیاه پوســتان  علیــه  نژادپرســتی 
ــان  ــه چن ــتباه اســت ک ــد. اش ــاط دارن ــم ارتب ه
ــه در  ــد و ن ــم دی ــا ه ــت ب ــی را در رقاب خاطرات

ــرگ ۲۰۰9، 3(.  ــر )روتب ــه یکدیگ ــاع ب ارج
و  آمــوزش  مســئله ی  بــه  دوبــاره   ۷ فصــل 
ــرای  ــی ب ــات سیاس ــونت در مطالب ــش خش نق
ــه  ــت ب ــردد. آرن ــاز می گ ــر ب ــای براب فرصت ه
بررســی درک نادرســت آرنــت از جنبــش قــدرت 
ــد  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــه و ب ــیاه12 پرداخت س
ــره ی  ــات در صخ ــت، از  »تأم ــرای آرن ــه »ب ک
ــه  ــع ب ــا »اندیشــه هایی راج ــه ت کوچــک« گرفت
ــه  ــر ب ــزی منج ــاب13«، هم آمی ــت و انق سیاس
ــای  ــدن فض ــوده ش ــت ها و آل ــر سفیدپوس تحقی
توســط  فکــری(  و  )فیزیکــی  سفیدپوســت 

 .)11۵( می شــود«  ســیاه  بدن هــای 
در ایــن هفــت فصــل، گاینــز ســه ادعــای 
اســت:                       داده  قــرار  بررســی  مــورد  را  اصلــی 
1( آرنــت مســئله ی سیاه پوســتان را مشــکل 
سفیدپوســتان؛           نــه  می دانــد  سیاه پوســتان 
۲( آرنــت نمی توانــد تحلیــل خــود را از مســئله ی 
ــش از  ــه تحلیل ــازنده ای ب ــور س ــه ط ــان ب یهودی
مســئله ی سیاه پوســتان ارتبــاط دهــد؛ و 3( 
توصیــف کــردن مســئله ی یهودیــان بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــتان ب ــئله ی سیاه پوس ــی و مس سیاس
ــر  ــا خصوصــی باعــث زی ــی ی مســئله ای اجتماع
ــور  ــرای ام ــت ب ــار آرن ــار معی ــردن اعتب ســؤال ب
می شــود  خصوصــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
بررســی  بــه  گاینــز  پایانــی  فصــل   .)1۲3(
ــئله ی  ــه مس ــت ب ــرد آرن ــش داوری در رویک نق
ــت  ــل آرن ــاط دادن تحلی ــا ارتب ــتان ب سیاه پوس
ــه از  ــردازد، ک ــه می پ ــر بازنمایان از داوری و تفک
ــت را  ــه درک آرن ــای آن ک ــه ج ــز ب ــر گاین نظ
از مســئله ی سیاه پوســتان ارتقــا دهــد آن را 

می کنــد.  محــدود 
ــز  ــی، گاین ــل پایان ــر، در فص ــارت دیگ ــه عب ب
ارتباطــی میــان تعصبــات شــخصی آرنــت و 
نظریــه ی داوری او برقــرار می کنــد. از نظــر 
انتقــادی  داوری  در  آرنــت  ناتوانــی  گاینــز، 

 the Black Power movement  1۲
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اســت. بــه طــور مثــال، گاینــز ایــن فــرض آرنت 
ــن  ــه والدی ــد ک ــرار می ده ــش ق ــورد چال را م
بــه  کــه  افریقایی-امریکایــی  دانش آمــوزان 
ــه  ــی شــده )ک ــدارس تبعیض زدای ــی در م تازگ
بودنــد(  سفیدپوســت ها  مختــص  پیش تــر  
ــل  ــت کام ــد، آن »حمای ــده بودن ــرار داده ش ق
ــه عنــوان  ــه او ب و احترامــی« را کــه مــادرش ب
کودکــی یهــودی کــه در معرض یهودی ســتیزی 
ــد  ــغ کردن ــان دری ــود، از فرزندانش ــود داده ب ب
)19(. گاینــز در مخالفــت می گویــد: »هانــا 
ــه  ــت ب ــن سیاه پوس ــه والدی ــن را ک ــت ای آرن
فرزندانشــان مشــابه درس هایــی را بدهنــد کــه 
مــادرش بــه او داده غیرممکــن می دانــد« )۲۰(. 
عــاوه بــر ایــن، گاینــز اســتدالل می کنــد کــه 
ــرای ارتبــاط  ــت ب ــا عــدم تمایــل آرن ــی ی ناتوان
دادن درس هایــی کــه او از مــادرش آموخــت بــا 
ــن سیاه پوســت  درس هــای مشــابهی کــه والدی
بــه فرزندانشــان یــاد می دادنــد در مــورد داوری 
ــکا  ــی امری ــوان عال ــه رأی دی ــع ب ــت راج آرن
بــرای تبعیض زدایــی کــردن مــدارس مشــخص 
ــودکان  ــراردادن ک ــت آن را ق ــه آرن می شــود ک
تحقیرآمیزتــر  موقعیتــی  در  سیاه پوســت 
جــدا  مــدارس  در  پیشینشــان  موقعیــت  از 
ــن  ــت ای ــق آرن ــق منط ــت )۲۰(. طب می دانس
ــن  ــرا والدی ــت زی ــر اس ــت تحقیرآمیزت موقعی
ــی  ــرای درسترس ــان ب ــت از فرزندانش سیاه پوس
پیــدا کــردن بــه اجتماعــات سفید پوســتان 
ــا  ــت از آنه ــد و موجــب حمای اســتفاده می کنن
در برابــر نژادپرســتی سفیدپوســتان نمی شــوند. 
ــه  ــن مــورد ب ــز در ای ــاد گاین از نظــر مــن، انتق
ــان دادن  ــا نش ــت: ب ــده اس ــان ش ــتی بی درس
ــردن  ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ــت ب ــی آرن ناتوان
میــان آنچــه کــه بایــد بــرای او آشــکار می بــوده 
و عــدم تمایــل او بــرای مقابلــه بــا نژادپرســتی 
ــر  ــت متأث ــدان سیاه پوس ــن و فرزن ــه والدی علی

از آن. 

مشــکل  کــه  می دهــد  نشــان  گاینــز  امــا 
ــش  ــه داوری های ــت ک ــن نیس ــا ای ــت تنه آرن

مانــده و ایــن ناکامــی در سرتاســر آثــار اصلــی او 
آشــکار اســت.

مســئله ی  و  آرنــت  هانــا  کلــی،  طــور  بــه 
سیاه پوســتان تحقیقــی بســیار غنــی اســت کــه 
بــرای دانشــگاهیان و دانشــجویان آمــوزش عالــی 
عاقه منــد بــه چگونگــی کارکــرد تعصبــات 
نــژادی در آثــار اصلــی آرنــت ارزشــمند خواهــد 
ــد و   ــز روان و هدفمن ــگارش گاین ــبک ن ــود. س ب
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 
ــا از آن  ــت و درک م ــار آرن ــه آث ــاند ک می کش
آثــار را شــکل می دهــد. گاینــز عــاوه بــر ایــن، 
ــف  ــا رال ــت ب ــه آرن ــی را ک ــا و نامه های عکس ه
ــوده  ــدل نم ــن رد و ب ــز بالدوی ــون و جیم الیس
اســت در کتــاب جــای داده اســت کــه بــه عمــق 

ــد.  ــر او می افزای ــای اث و غن
در  جانســون17،  شــلوئه  کارنــس   ، پیش تــر 
ــم  ــت، لیبرالیس ــا آرن ــه ی »هان ــدش از مقال نق
ــونت،  ــه خش ــع ب ــات راج ــتی: مناقش و نژادپرس
ــز، ۲۰۰9(  ــوزش18« )گاین ــژادی و آم ــض ن تبعی
گاینــز را بــه چالــش کشــیده بــود کــه بایســتی 
ــت قطعیــت بیشــتری از خــود  در نقــدش از آرن
می کنــد:  عنــوان  جانســون  بدهــد.  نشــان 
»گاینــز تــا حــدی بــرای محکــوم کــردن آرنــت 
تردیــد دارد، حــال آن کــه شــواهدی کــه علیــه 
ــی  ــان محکومیت ــه چن ــت ب ــرده اس ــع ک او جم
فــرا می خواننــد. آیــا آرنــت از نژادپرســتی علیــه 
ــت می کــرد؟ پاســخ از نظــر  سیاه پوســتان حمای
ــه  ــون ۲۰۰9، ۸۲(. ب ــت )جانس ــه« اس ــن »بل م
ــه تنهــا چالــش جانســون را  نظــر مــن، گاینــز ن
پاســخ داده بلکــه از آن بســیار فراتــر رفته اســت. 
ــم  ــه مفاهی ــز ب ــد گاین ــم نق ــر  می کن ــن فک م
فلســفی آرنــت، اگــر قــوی هــم نباشــد نوآورانــه و 
ــز  ــدگاه مــن، نقــد گاین قانع کننــده اســت. از دی
دو جنبــه دارد: او نــه تنهــا نشــان می دهــد 
و  ضدسیاه پوســتان  دیدگاه هــای  آرنــت  کــه 
نژادپرســتانه داشــته اســت، بلکــه مهم تــر از 
ــه ی داوری  ــه نظری ــد چگون ــان می ده ــن  نش ای
ــی شــده اســت.  ــان دیدگاه های ــه چن او منجــر ب
گاینــز موفــق می شــود نشــان دهــد آرنــت 
درک ناکافــی از تجربــه سیاه پوســتان و فعالیــت 
سیاســی آنهــا در ایــاالت متحــده و افریقا داشــته 

Clarence Sholé Johnson  1۷
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بــه عنــوان یــک فــرد  می کنــد کــه دارد 
بیــرون  از  پیــش داوری  بــدون  و  بی طــرف 
را  غایــب  افــراد  دیدگاه هــای  و  می نویســد 
ــه او در  ــردی ک ــا رویک ــد، ام ــی می کن بازنمای
ــع  ــک« دارد در واق ــره ی کوچ ــه ی »صخ مقال
دیــدگاه یــک سفیدپوســت نژادپرســت اســت« 

 .)1۲۷(
نژادپرســتی آرنــت صرفــاً حاصــل ســهل انگاری 
یــا داوری ضعیــف نیســت. بلکــه نتیجــه ی 
در  اســت.  او  داوری  نظریــه ی  ســازوکارهای 
فکــری  ظرفیــت  گاینــز،  نظــر  از  نهایــت، 
ــر  ــه »منحصــراً تفک ــت ب ــر شــده ی آرن بزرگ ت
نوعــی   ،)1۲۷( می رســد  ســوءبازنمایانه« 
آرمان هــای  کــه  معرفت شــناختی  تکبــر 
ــه  ــد ب ــوده و متعه ــذف نم ــتان را ح سیاه پوس
حــذف شــرط مــورد نیــاز بــرای سیاســت هــم 

ــی.  ــی تکثرگرای ــت؛ یعن هس
ــه  ــم ک ــی بازگردی ــؤال حیات ــن س ــه ای ــر ب اگ
آیــا کاتریــن گاینــز بــه حــد کافــی در محکــوم 
کــردن فلســفه ی آرنــت در هانــا آرنــت و 
مــی رود؟  پیــش   سیاه پوســتان  مســئله ی 

ــت.  ــه« اس ــن »بل ــر م ــخ در نظ پاس
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ضعیف انــد؛ نظریــه ی داوری او هــم نادرســت 
ــز  ــد گاین ــوت نق ــه ق ــن جاســت ک اســت. در ای
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 
ــد  ــدی می کن ــی طبقه بن ــور اجتماع دســته ی ام
ــاال  ــدد ب ــراد در ص ــت را اف ــن سیاه پوس و والدی
رفتــن از پله هــای ترقــی اجتماعــی بــه حســاب 
ــرای  ــت ب ــر اســاس معیــار خــود آرن مــی آورد. ب
ــه ی  ــود تجرب ــوب می ش ــی محس ــه سیاس آنچ
سیاه پوســتان قابلیــت درک شــدن نداشــته و 
نمی تــوان در مــورد آن نظریه پــردازی نمــود، 
امــا بــر اســاس معیــار تفکــر بازنمایــی، ســازوکار 

ــت.  ــه ی او داوری اس ــی نظری اصل
ــر  ــه در سراس ــر بازنمایان ــت تفک ــدم کفای ــه ع ب
ــتان  ــئله ی سیاه پوس ــت و مس ــا آرن ــاب هان کت
در  مســتقیم  طــور  بــه  و  شــده  اشــاراتی 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــری م نتیجه گی
ــرای  ــه ب ــد ک ــه روشــنی نشــان می ده ــز ب گاین
ــه  ــه کلیــد داوری بی طرفان آرنــت تفکــر بازنمایان
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 
ــرادی  ــای اف ــاس دیدگاه ه ــه اقتب ــه ب کورکوران
ــردازد و از  ــد نمی پ ــری دارن ــدگاه دیگ ــه دی ک
ــر  ــر نظ ــی دیگ ــان از دیدگاه ــه جه ــن رو  ب ای
ــه  ــی ب ــه همدل ــوط ب می کنــد؛ ایــن مســئله مرب
معنــای تــاش بــرای درک احساســات دیگــری و 
یــا شــمردن تعــداد افــراد و پیوســتن بــه اکثریت 
نیســت، بلکــه در جایــی کــه واقعــاً حضــور نــدارم 
بــه معنــای حفــظ هویــت شــخصی و تفکــر بــر 
ــت 1961/۲۰۰6، ۲41،  ــت« )آرن ــاس آن اس اس
ــاس،  ــن اس ــر ای ــز، 1۲۵(. ب ــده در گاین ــل ش نق
تفکــر بازنمایانــه واقعــاً شــامل چــه چیــزی 
اســت؟ بــه جــای آن کــه تجربیــات و صداهــای 
دیگــران را هم ونــد کنیــم، تصــور می کنیــم 
ــز،  ــق نظــر گاین در جــای دیگــری هســتیم. طب
ــود کــه  ــه ایــن خواهــد ب معنــای تفکــر بازنمایان
ــراد سیاه پوســت در محــل اشــتباه  ــدگاه ]اف »دی
ــا  ــای آنه ــه ج ــود را ب ــی خ ــود[ یعن ــه ش عرض
گذاشــته و تصــور کنیــم آنهــا چــه می خواهنــد 
تجربه شــان  مــورد  در  آنهــا  از  هرگــز  ولــی 
نپرســیم« )1۲۵(. نقــد گاینــز بــا ایــن ادعــا بــه 
ــرض  ــت ف ــه آرن ــه »گرچ ــد ک ــود می رس اوج خ
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ــا شــرم آور نیســت. توســط نیچــه، اشــتباه ی
ــه بیمــاری  »حکمــت شــادان« پاســِخ نیچــه ب
ــور  ــت. همان ط ــم اس ــرن نوزده ــم ق نیهیلیس
ــاد  ــد »اعتم ــه می گوی ــودش در مقدم ــه خ ک
بــه زندگــی از بیــن رفتــه اســت. یعنــی زندگی، 
خــود بــه یــک مشــکل بــدل شده اســت.« امــا 
در جملــه بعــد، پاســخ خــودش را مطــرح 
ــن  ــه ای ــد ب ــال، نبای ــن ح ــا ای ــد. »ب می کن
ــرد  ــرای ف ــا ب ــن ضرورت ــه ای ــید ک نتیجــه رس
غم انگیــز اســت. عشــق بــه زندگــی بــرای 
ــان  ــورزد، همچن کســی کــه متفــاوت عشــق ب
شــادان«  »حکمــت  اســت.«  امکان پذیــر 
درد را تشــخیص می دهــد و بــرای آمــوزِش 
بــه زندگــی،  روش متفــاوت عشــق ورزیدن 

پشــنهاداتی مطــرح می کنــد.
ــت  ــای سرراس ــادان« از کتاب ه ــت ش »حکم
تاثیــر  دربــاره  اول  کتــاب  اســت.  نیچــه 
ــن اســت.  ــر اخــاِق بعــد از داروی نیهیلیســم ب
ــرز  ــرای محــو کــردن م ــاب دوم، تاشــی ب کت
واقع گرایــی و آفرینــش اثــر هنــری اســت. 
کتــاب ســوم درگیــر تأثیــر نیهیلیســم بــر دیــن 
ــه«  ــور »دیوان ــای مهش ــامل گزیده ه ــه ش )ک
اســت( و عواقــب متافیزیکــی، معرفت شناســانه 
و اخاقــی در جهانــی بی خــدا می باشــد. در 
نهایــت در کتــاب چهــارم، نیچــه در برابــر 
نومیــدی نیهیلیســتی مــا، خاصــه دیدگاهــش 
دربــاره چگونگــی غلبــه بــر نومیدی نهیلیســتی 
بازگشــت  پایــان،  در  و  می کنــد  عرضــه  را 
می کنــد  معرفــی  را  زرتشــت  و  جاویــدان 
ــن گفــت زرتشــت«  ــی »چنی ــه بازیگــر اصل ک
ــس  ــه نظــر می رســد نیچــه پ ــد شــد. ب خواه
 6۸۸1 در  شــادان«  »حکمــت  بازبینــی  از 
ــح  ــه توضی ــاز ب ــاب چهــارم نی تصــور کــرد کت
مفصل تــری دارد کــه بــه خلــق کتــاب پنجــم 
ــاخت  ــادر س ــه را ق ــر نیچ ــن ام ــد. ای انجامی
ــاره  ــرش درب ــای جدیدت ــی از ایده ه ــا برخ ت
ــش  ــا دیدگاه ــانی را ب ــت انس ــاق و طبیع اخ
بــه  عشــق ورزیدن  متفــاوت  روِش  دربــاره 

ــد. ــب کن ــی، ترکی زندگ
ــر از  ــادان« ه ــت ش ــه در »حکم ــه نیچ اگرچ
گاهــی بــه زنــان اشــاره می کنــد، کافمــن 
ــاب  ــی کت ــورد ابتدای ــزده م ــت پان ــد اس معتق
ــه  ــک مجموع ــد ی ــم، می توان ــار ه دوم در کن
ــف  ــاط ضع ــوارد نق ــن م ــد ای باشــد. او می گوی
ــا  ــا را ب ــد و کِل آن ه ــان می ده ــل را نش فص
ــش  ــای فریدری ــرایی و جنجال ه ــوان یاوه س عن

ــاب دوم  ــدای کت ــه در ابت                     نیچ
ــه ای  ]فصــل دوم[ »حکمــت شــادان« ، مجموع
ــد. در  ــه می کن ــان ارای ــاره زن گزین نویســی   درب
پایــان ایــن مجموعــه، والتــر کافمــن در پاورقــی 
ــات  ــن جم ــا ای ــد »ب ــود می نویس ــه خ ترجم
ــان )بخــش ۰6  ــه زن ــوط ب ــوچ، صفحــات مرب پ
ــان  ــیده و پای ــود رس ــض خ ــه حضی ــا ۵۷( ب ت
می یابنــد. در ادامــه کتــاب دوم )از بخــش ۷۰1( 
کافمــن،  پی نوشــت  می پــردازد.«  هنــر  بــه 
ــا  ــه تنه ــان را ن ــاره زن ــه درب ــای نیچ گزیده ه
یــک ناهنجــاری، بلکــه یــک ناهنجــاری نســبتا 
ــدوارم در  ــد. امی ــاب دوم می دان ــرم آور در کت ش
ایــن مقالــه بتوانــم نشــان دهــم کــه اگــر جایگاه 
ــر  کتــاب دوم را در مســیر کلــی کتــاب، دقیق ت
گزیده هــا  ایــن  قــراردادن  کنیــم،  بررســی 

زن در حکمت شادان نیچه

نویسنده لیندا ویلیامز
ترجمه رامتین شاهین فر
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ــر  ــه و ب ــده گرفت ــایل را نادی ــن مس ــه ای بلک
ــرا  ــک واقع گ ــد. ی ــز کن ــی تمرک ــر بیرون ظاه
بــرای عشــق ورزیــدن، بایــد در دیــدن برخــی 
کــه  همان طــور  باشــد،  کــور  محدوده هــا 
ــزی  ــه چی ــی ب ــت. وقت ــه اس ــد این گون هنرمن
نــگاه می کنیــم، تفســیر مــا وابســته بــه دوری 

ــت. ــز اس ــا از آن چی ــی م و نزدیک
ــا  ــون در نقطــه ای هســتیم کــه »زن ه ــا اکن م
ــه  ــم. ب ــی کنی ــا از دور« را بررس ــر آن ه و تاثی
ــد:  ــگاه کنی ــه ن ــان نیچ ــازی درخش استعاره س
»آیــا هنــوز می شــنوم؟ آیــا ســراپا گــوش 
هســتم و چیــزی جــز گــوش نیســتم؟ در 
میانــه حریــق امــواج هســتم و زبانه هــای 
ــا  ــند. دری ــم را می لیس ــف آن پاهای ــفید ک س
می غــرد،  می کشــد،  فریــاد  طــرف  هــر  از 
ــذش  ــر و ناف ــا صــدای زی ــد و ب ــد می کن تهدی
ــه  ــی ک ــازد، در حال ــز می س ــرا لبری ــود م وج
در عمیق تریــن اعمــاق، ســکان دار پیــر زمیــن 
ــه  ــری ک ــون گاو ن ــود را چ ــگ خ ــگ گن آهن
ــان  ــا چن ــود را ب ــر داده و آواز خ ــرد س می غ
قلــب  کــه  می کنــد  تنظیــم  ضربه هایــی 
ــد.«  ــرزه می افت ــه ل ــا ب ــر صخره ه ــن پی اهریم
در این جــا او وجــود خــود را نوعــی مــکان 
جهنمــی می دانــد. حریــق امــواج پاهایــش 
ــش  ــد، در گوش ــاد می کش ــوزاند، فری را می س
ــن   ــدازد. ای ــرزه می ان ــه ل می غــرد و زمیــن را ب
تصویــر مــردی اســت کــه نیچــه آن را ایســتاده 
در میــان »هیاهــو«، افــکار و   اندیشــه های خــود 
ــر او  ــان و فک ــه ها زم ــن اندیش ــد. ای می خوان
ــد و  ــه، تعه ــت، وظیف ــا مهل ــد. آن ه را می طلب

می کننــد. تعییــن  را  او  مســئولیت های 
در ایــن صحنــه خروشــان و دیوانــه وار از دریــا، 
قایق هــای بادبانــی کــه برفــراز ایــن غوغــا 
ــان! ــد: زن ــش می آین ــی پی ــه آرام ــد ب می لغزن

»امــا ناگهــان در آســتانه ایــن دخمــه جهنمــی 
و در نزدیکــی مــن کشــتی بزرگــی ظاهــر 
ــه  ــتی ب ــاره از نیس ــی یکب ــه گوی ــود ک می ش
ــواج  ــر روی ام ــده و آرام چــون اشــباح ب در آم
ــا ظهــور ایــن زیبایــی چــه  می لغــزد، وه کــه ب
ــر مــن مســتولی می شــود! چطــور؟  افســونی ب
ــن  ــر ای ــا ب ــش دنی ــکوت و آرام ــام س ــا تم آی
کشــتی ســوار نشــده؟ آیــا حتــی خوش بختــی 
مــن، مــِن خوش بخت تــر و مــن دیگــر و ابــدی 
ــه  ــه؟ ن ــرار نگرفت ــکان آرام بخــش ق ــن م در ای
کامــا مــرده و نــه هنــوز زنــده اســت؟ شــاید 
یــک موجــود بینابینی اســت، یکــی از آن ارواح 

ــاِن  ــذارد. گم ــار می گ ــِر زن ســتیز، کن نیچــه پی
ــن مــوارد، در بحــث  ــگاه ای ــاره جای کافمــن درب
ــران  ــد دیگ ــر، همانن ــر هن ــی در براب واقع گرای
اســت. حــال، مــن می خواهــم حــدس بزنــم چرا 
نیچــه آن هــا را در جایــی کــه هســتند قــرار داد. 
از ایــن رو، روی گزیــده اول نیچــه دربــاره زنــان 
در کتــاب دوم تمرکــز می کنــم: »۰6- زن هــا و 

ــا از دور« ــر آن ه تاثی

هماننــد آغــاز هــر کتــاب، در »حکمــت شــادان« 
ــده  ــه خوانن ــش ب ــر بخ ــده ه ــن گزی ــم، اولی ه
چــه  دربــاره  بخــش  بقیــه  کــه  می گویــد 
ــاب دوم  ــرای کشــف آن چــه کت ــود. ب خواهــد ب
ــه  ــه »۷۵-خطــاب ب ــد ب ــر می گیــرد، بای را در ب
ــه  ــا نیچ ــم. در این ج ــان« بازگردی واقعیت گرای
خواننــده را آگاه می کنــد کــه کتــاب دوم حملــه 
ــرا  ــود را واقع گ ــه خ ــت ک ــی« اس ــه »عاقان ب
ــه  ــورت مقایس ــه ص ــه ب ــن حمل ــد. ای می خوانن
ــرد.  ــام می گی ــدان انج ــا هنرمن ــان ب واقع گرای
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــدگاه نیچ ــز دی ــا تمای تنه
هنرمنــد، آگاهانــه جهانــش را از شــوِر خــودش 
ــد  ــان معتقدن ــه واقع گرای ــازد، در حالی ک می س
ــاب  ــدف کت ــد. ه ــف« می کنن ــان را »کش جه
ــد  ــد کن ــرا را متقاع ــه واقع گ ــن اســت ک دوم ای
جهــان »واقعــی« او نیــز آفرینــِش یــک تفســیر، 
از تمایــل بــه عینی  بــودِن جهــان اســت. تمایلــی 
کــه از عشــِق یــک هنرمنــد بــه دیدگاهــش در 

ــان، شــدیدتر نیســت. تفســیر جه
ــا  ــوان »م ــا عن ــماره 9۵ ب ــده ش ــه در گزی نیچ
ــش  ــاز بخ ــن آن را آغ ــه کافم ــدان«، ک هنرمن
ــک  ــد ی ــد، می نویس ــان می دان ــه زن ــوط ب مرب
ــی و  ــای طبیع ــا و ضرورت ه ــا »کارکرده زن ب
ناخوشــایندی کــه هــر زنــی گرفتــار آن اســت« 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــتنش دش ــت داش دوس
ــر آن چــه  ــد ب ــرد نبای ــرای عشــق، ف ــن ب بنابرای
ــد،  ــز کن ــذرد تمرک ــت می گ ــر پوس ــه در زی ک
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ــد،  ــاال برون ــی ب ــای بادبان ــد و از قایق ه بیندازن
ــودِی  ــرج وج ــدای هرج وم ــر بلن ــد ب می توانن
خویــش قــرار گرفتــه و آن را فرامــوش کننــد.
»امــا بــا ایــن حــال، ای رویــای اصیــل، حتــی 
روی زیباتریــن کشــتی ها هــم ســروصدا و 
مشــاجره، آن هــم مشــاجرات متاســفانه حقیــر 
ــود  ــرای صع ــال، ب ــن ح ــا ای ــیار اســت!« ب بس
ــد بســیار  ــی، مــردان بای ــه کشــتی های بادبان ب
ــه  ــه گفت ــک شــوند و آن جــا، ب ــان نزدی ــه زن ب
ــن  ــرای اولی ــد. ب ــکاک رخ می ده ــه، اصط نیچ
بــار بــر روی کشــتی، بــه نظــر نمی رســد 
ســکوت و آرامــش برقــرار باشــد. در حقیقــت، 
ــود دارد  ــتی وج ــادی روی کش ــروصدای زی س
ــال آور  ــده و م ــته کنن ــرا خس ــو، ظاه و هیاه
ــی و  ــه فریبندگ ــلما ب ــت. مس ــت اس و یکنواخ
ــا نیســت. نیچــه  ــاد و غوغــای دری جذابــی فری
ــان  ــه پای ــات ب ــن جم ــا ای ــش را ب ــن بخ ای
ــر  ــن تاثی ــت و قوی تری ــه »جذابی ــاند ک می رس
زن بــه زبــان فاســفه تاثیــر از راه دور اســت: و 
الزمــه ایــن تاثیــر قبــل از هــر چیــز فاصلــه و 

ــت.« دوری اس
ــانه های  ــر از نش ــی دیگ ــن یک ــگاه اول، ای در ن
زن ســتیزی نیچــه اســت کــه کافمــن معمــوال 
در ترجمه هایــش برجســته می کنــد. بــرای 
ــن زن ســتیزی  ــه در جســتجوی یافت کســی ک
نیچــه باشــد، نکتــه اصلــی ایــن بخــش چنیــن 
ــند در  ــه دور باش ــی ک ــان، زمان ــه زن ــت ک اس
ــاید  ــد. ش ــوه می کنن ــر جل ــردان بهت ــر م نظ
ــردان  ــه م ــد ک ــه می کن ــه توصی ــی نیچ حت
فاصلــه خــود را از زنــان، و آن مشــاجرات حقیر 
بی اهمیــت، حفــظ کننــد. اولیــن بار هایــی 
کــه ایــن بخــش را خوانــدم، واکنشــی مشــابه 
ــن نشــان دهنده  ــن مت ــه ای کافمــن داشــتم ک
ــاده  ــد افت ــدآزادی و  از م ــی، ض ــدگاِه دهات دی
ــت.  ــان بوده اس ــه زن ــه ب ــی نیچ ــرن نوزدهم ق
بهتریــن کار ایــن بــود کــه روی آن جهــِل 
بحث هــای  ســراغ  و  بکشــم  آشــکار خــط 
ــی  ــک، معرفت شناس ــاره متافیزی ــر درب پربارت
بــروم.  شــادان«  »حکمــت  در  اخــاق  و 
حداقــل  قــادر بــودم آن تصویرهــای زنــده 
توصیفــی نیچــه را تحســین کنــم. در نهایــت، 
توانســتم ایــن گزیــده را در بســتری از قطعــاِت 
ــز در جــای  ــه چی ــم. هم ــرار ده ــش ق پیرامون
خــود قــرار گرفــت. کلیــد اصلــی ایــن گزیــده 
تاکیــد بــر جنســیت نیســت، بلکــه بــر فاصلــه 

اســت.

جوینــده و بیننــده که در ســکوت شــناور اســت؟ 
لغزنــده کــه در ســکوت شــناور اســت؟ شــناور! 
بــه ســان ســفینه ای کــه بــا بادبان هــای ســفید 
خــود چــون پروانــه ای غول آســا از دریــای 
ظلمانــی گــذر می کنــد! آری گــذر از فــراز 
وجــود و زندگــی بایــد این طــور باشــد!... امــا، آیا 
هیاهــوی دریــا مــرا غــرق در هذیــان می کنــد؟ 
ــا  ــه م ــت ک ــد آن اس ــی بلن ــر صدای ــل ه حاص
خوش بختــی را در ســکوت و در دوردســت ها 
جســتجو کنیــم. وقتــی مــردی خــود را در میان 
ــزر  ــرض ج ــش و در مع ــوی خوی ــا و هیاه غوغ
ــای  ــتی و بلندی ه ــی و پس ــواج زندگ ــد ام و م
و  آرام  موجوداتــی  گاه حضــور  می بینــد،  آن 
ــارش  ــه را احســاس می کنــد کــه از کن پری گون
و  آرامــش  بــه  شــدید  میــل  و  می لغزنــد 
خوش بختــی را در او زنــده می کننــد:  این هــا 
ــد  ــر می کن ــن فک ــا چنی ــتند. تقریب ــان هس زن
ــا  ــش را در آن ج ــتِن خوی ــن خویش ــه بهتری ک
ــی  ــکان آرام ــد. م ــدا می کن ــان پی ــار زن در کن
اســت کــه در آن صــدای ســهمگین ترین امــواج 
بــه ســکوت مــرگ، و زندگــی خــود بــه رویــای 

ــود.«  ــدل می ش ــی مب زندگ
ــی  ــی اجتماع ــار در زندگ ــردان گرفت ــرای م ب
عنــوان  بــه  زنــان  کاری،  مســئولیت های  و 
پدیــدار  زندگــی،  آشــفتگی  تســخیر گران 

. ند می شــو

ــا و  ــان افکار ه ــای خروش ــاره دری ــان در کن زن
اندیشــه ها، آرام و شــاد بــه نظــر می رســند. 
اگــر مــردان بتواننــد ایــن موجــودات را بــه دام 
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ــز  ــن نی ــه م ــر شــد ک ــد متذک ــا بای شــوی. ام
بــا توجــه بــه تصــور قــرن نوزدهمــی »مردانــه« 
خــاف  تحصیل کــرده«  »زن  مــن  هســتم. 
آن چــه نیچــه نکوهــش کــرده، هســتم. در 
ایــن مــورد، کلیشــه ای از اندیشــه، برنامــه ، 
ــرای  ــه ب ــه نیچ ــئولیت هایی ک ــدات و مس تعه
می دانســته  مناســب  نوزدهــم،  قــرن  زن، 
ــرده  ــواده را اداره ک ــم. زن خان ــف می کن توصی
و از کــودکان مراقبــت می کنــد. اجــازه بدهیــد 
ــم.  ــی کنی ــر بررس ــن را دقیق ت ــه ای از ای جنب
بــاز می گــردد،  از ســرکار  مــرد  زمانی کــه 
ــان  خاصــی ســرو  ــد در زم ــذا بای وعده هــای غ
شــوند. بــرای ایــن منظــور، غــذا بایــد خریداری 
و آمــاده شــود. مگــر اینکــه کســی در مزرعــه 
زندگــی کنــد. فقــط در زمان هــای خاصــی کــه 
بــازار بــاز اســت می تــوان غــذا تهیــه کــرد. زن 
بایــد بــرای ورود و خــروج از بــازار برنامه ریــزی 
کنــد تــا در زمــان مناســب غــذا آمــاده شــود. 
بــرای آمــاده کــردن غــذا، بایــد ظــروف و 
ــل شســته  و  ــای قب کاســه ها و وســایل وعده ه
ــا  ــا و تنوره ــند. اجاق ه ــا باش خشک شــده مهی
بایــد خــوب نگهــداری شــده و آمــاده باشــند، 
ــان  ــرای زن کوچکتریــن شــاهکار برجســته ای ب
ــخوان و  ــدارد. پیش ــود ن ــی وج ــرن نوزدهم ق
میزهــا بــرای تــدارک غــذا بایــد مرتــب و تمیــز 
و آمــاده باشــند. همزمــان کــه بــه وقــت شــام 
و همســایگان  کــودکان  می شــود،  نزدیــک 
او  می کننــد.  ایجــاد  کار  در  وقفه هایــی 
]زن[ در میــان حریــق امــواج ایستاده اســت 
را  پاهایــش  آن،  کــف  ســفید  زبانه هــای  و 
می لیســند، در میانــه هیاهــوی خــودش، و 
در میانــه امــواج افکارهــا و اندیشــه هایش. 
ــین هاِی  ــن ماش ــدن ای ــتعد دی ــپس او مس س
در خــال  کــه  اســت  بخــاِر شــگفت انگیز 
ــد از  ــای بلن ــا گام ه ــه اش، ب ــراری روزان کار تک
مقابلــش عزیمــت می کننــد و مشــتاق قــدرت 
و آزادی هســتند: مــردان! تقریبــا چنیــن فکــر 
می کنــد کــه بهتریــن خویشــتِن خویــش را در 
ــد و در  ــدا می کن ــردان پی ــار م ــا در کن آن ج
ایــن مــکان قدرتمنــد و حمایت گــر اســت کــه 
صــدای ســهمگین ترین امــواج بــه ســکوِت 
ــی  ــاِی زندگ ــه روی ــود ب ــی خ ــرگ، و زندگ م

مبــدل می شــود.
ــی  ــب، حت ــواه نجی ــوز! ای خاطرخ ــوز! هن هن
ــن کشــتی های بخــار، ســروصدای  ــر بزرگتری ب
ــروصدای  ــفانه س ــود دارد و متاس ــی وج فراوان
ــاره  ــرد درب ــت. م ــری اس ــاد و حقی ــیار زی بس

ــت. از  ــم اس ــیار مه ــد بس ــرای هنرمن ــه ب فاصل
آن جایــی کــه منظــور نیچــه از هنرمنــد در ایــن 
ــه  ــم را ب ــم نکات ــن ه ــت، م ــاش اس ــث نق بح
ــوان آن را  ــا می ت ــم. ام ــدود می کن ــی مح نقاش
بــه ســایر حوزه هــای هنــری نیــز گســترش داد. 
وقتــی یــک نقــاش تصویــری را تصــور می کنــد، 
ــور را  چیزهایــی ماننــد ترکیــب، پرســپکتیو و ن
در ذهــن دارد. نقــاش بایــد تصمیــم بگیــرد 
ــود  ــی خ ــه ای در نقاش ــه فاصل ــا را در چ چیزه
ــند؟  ــه ای باش ــه فاصل ــا در چ ــد. تپه ه ــرار ده ق
ابرهــای شــناور کجــا باشــند؟ چــه چیــز نســبت 
باشــد؟  بقیــه  بــه پیش نمــا نزدیک تــر  بــه 
ــب  ــبت و ترکی ــی، نس ــی انتزاع ــی در نقاش حت
بــرای اثرهنــری اهیمــت حیاتــی دارنــد و شــامل 

ــوند. ــه می ش ــه فاصل ــوط ب ــائل مرب مس
تصویــر  یــک  مقابــل  کــه  مخاطبانــی  مــا 
ایســتاده ایم، 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 
ــد.  ــار می کن ــر را ت ــی از تصاوی ــتادن، برخ ایس
ایــن  اســت؟  کــدام  ایــده آل  فاصلــه  پــس 
ــد  ــر می خواهی ــما دارد. اگ ــه کار ش ــتگی ب بس
ــری جعلــی بســازید،  رد قلم مــو بســیار مهــم  اث
ــر  ــی تصوی ــد هماهنگ ــر می خواهی ــود. اگ می ش
ــد  ــوار را بســنجید، بای ــا طــرح دی در مقایســه ب
دور بایســتید. فاصلــه مناســب بــه بســتری کــه 
ــر در آن بررســی می شــود، بســتگی دارد. تصوی
ــا »زن هــا و تاثیــر  ایــن مســاله چــه ارتباطــی ب
آن هــا از دور« دارد؟ مهــم این اســت مشــاهده گر 
کیســت و در چــه زمینــه ای مشــاهده را انجــام 
می دهــد. اگــر مخاطــب یــک فمینیســت باشــد 
ــته های  ــرای نوش ــتجو ب ــث »جس ــه بح و زمین
ضــدزن در آثــار نیچــه« باشــد، جنبه هــای 
ــه  ــود. از جمل ــته می ش ــن برجس ــی از مت خاص
ایــن ادعــای نیچــه کــه زنــان هیاهــوی حقیــر و 
کوچــک برپــا می کننــد و توصیــه اش بــه حفــظ 
فاصلــه از آن هــا. حــال، مــن زمینــه ای جایگزین 
ــما را  ــم و ش ــنهاد می کن ــیر پیش ــرای تفس را ب
ــد خــودم دعــوت  ــه دی ــگاه کــردن از زاوی ــه ن ب

می کنــم.
مــن هــم بــا اندیشــه ها و برنامه هــای دانشــگاهی 
ســروکار دارم کــه ماننــد حــس لیســیدن پاهایم 
توســط حریــق امــواج اســت. نیچــه خــوب 
ــت،  ــودن چیس ــین ب ــی آکادمیس ــد معن می دان

ــود  ــا ناب ــد چیــزی منتشــر کنــی ی یعنــی بای
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ــی  ــد؟ واقع گرای ــته باش ــری داش ــر برت ــر هن ب
همــان آفرینــش هنــری اســت کــه واقع گــرا از 
تصدیــق خــودش بــه عنــوان خالــق اثــر، شــانه 

خالــی می کنــد.
از  میــز  کــه  می دانیــم  علمــی،  منظــر  از 
ــاص  ــی خ ــا آرایش ــرک ب ــی متح مولکول های
تشــکیل شــده اســت. اگر دارای میکروســکوپی 
بــه انــدازه کافــی قدرتمنــد  باشــیم، می توانیــم 
ــا ایــن حــال بهتــر نیســت  آن هــا را ببینیــم. ب
ــی از  ــکل بخش ــه ش ــته، ب ــل گذش ــز را مث می
ــر«  ــم؟ »ظاه ــد ببینی ــاکن و جام ــاِن س مبلم
علمــی  »واقعیــت«  از  بیــش  می توانــد 
ارزشــمند باشــد، خصوصــا زمانــی کــه چیــزی 
احتیــاج داریــم تــا ظــرف غــذا را روی آن قــرار 
ــذت  ــد ل ــز می توان ــک می ــی از ی ــم. نقاش دهی
ــه مــا بدهــد. چــرا »ظاهــر«  زیبایی شناســانه ب

از »واقعیــت« نمی  دانیــم؟ را مهم تــر 
نمادین ســازی  بــرای  زن  از  اغلــب  نیچــه 
ــن  ــل توجه تری ــد. قاب ــتفاده می کن ــر اس ظاه
ــد«  ــک و ب ــال آن پیشــگفتار »فراســوی نی مث
ــده خواســته اســت  ــه نیچــه از خوانن اســت ک
تــا حقیقــت را چــون زن تصــور کنــد. ایــن کار 
بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد نــگاه جزمــی 
بــه حقیقــت یــا دیــدگاه حقیقــت عینــِی فاقــِد 
چشــم انداز از جهــان را رد کنیــم. بارهــا و بارهــا 
ــا توهــم، ظاهــر،  ــان« را ب ــا »زن نیچــه »زن« ی

ــرد. ــان می گی ــاب یکس ــک و حج ماس

ــود  ــی وج ــم تفاوت ــادان« ه ــت ش در »حکم

ــا  ــش ب ــل ارتباط ــی مث ــم زندگ ــای مه چیزه
ــواده اش و  ــر خان ــای دیگ ــدان، اعض ــما، فرزن ش
دوســتانش بــا شــما صحبــت نخواهــد کــرد. نــه! 
ــاره سیاســت، شــاخص های ســهام و  بحــث درب
هــوای بارانــی فــردا خواهــد بــود. ایــن موجــود 
ــک  ــردن پوش ــوض ک ــگام ع ــوی هن ــرا ق ظاه
ــک  ــر ی ــد، در براب ــوز می کن ــرش را ق ــه کم بچ
ــود و  ــده می ش ــی درمان ــرماخوردگی معمول س
ــاک  ــرای پ ــودش را ب ــد خ ــی توان ــاال نم احتم
ــاند.  ــار برس ــودک بیم ــک ک ــتفراغ ی ــردن اس ک
بلــه، بــه زبــان فلســفی، ســحر انگیزترین و 
قوی تریــن اثــر مــردان، کنــش از دور اســت 
ــه  ــز ب ــه چی ــش از هم ــه اول و پی ــه در وهل ک

ــاز دارد. ــه« نی »فاصل
از منظــر زن، مــردان نیــز از دوردســت بهتــر بــه 
ــاد،  ــدن زی ــک ش ــاید نزدی ــند. ش ــر می رس نظ
ــن  ــرد. م ــن بب ــس را از بی ــر دو جن ــرام ه احت
ــه  ــا توج ــده ب ــن گزی ــم ای ــه مه ــدم جنب معتق
بــه زمینــه اش، نــه جنســیت بلکــه دیگربودگــی 
مشــاهده گر اســت. چیــزی کــه در دوردســت و 
خــارج واقــع اســت، جادویــی و جــذاب بــه نظــر 
ــه خــود را  ــر، جذب ــد و در بررســی دقیق ت می آی
از دســت می دهــد. بنابرایــن اجــازه دهیــد ایــن 
ــت  ــر و واقعی ــوب بحــث هن بخــش را در چارچ

کــه در کتــاب دوم آمــده، بررســی کنیــم.
ــان  ــد واقع گرای ــاب دوم می خواه ــه در کت نیچ
را متقاعــد کنــد کــه جهــان آن هــا هــم ماننــد 
ــش  ــه آفرین ــته ب ــد، وابس ــک هنرمن ــی ی نقاش
بــه  جهــان  بــه  نگریســتن  اســت.  هنــری 
شــیوه واقع گرایانــه، ماننــد چشــم بند باعــث 
می شــود از دیــدن آن بــه شــیوه های دیگــر 
ناتــوان شــویم. واقع گرایــان راه خــود را تنهــا راه 
ــه و جــدی  ــی، عاقان ــت عین راســت، راه  حقیق
ــی،  ــر، وهم ــد. هن ــان می دانن ــدن جه ــرای دی ب
و  عامــد  تحریف گــری  و  پرشــور  احساســی، 
ناصــواب اســت. امــا، طبــق نظــر نیچــه، هنرمنــد 
بیــش از واقع گــرا صــادق اســت. هنرمنــد مــی 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــزی می آفرین ــه چی ــد چ دان
ــا در  ــان را صرف ــه جه ــدارد ک ــرا می پن واقع گ
قالــب خامــش بــدون احســاس، تعصــب و حتــی 
تفســیر دریافــت می کنــد. چیــزی کــه نیچــه از 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــد ببین ــرا می خواه واقع گ
فــارغ بــودن ادراک انســان از احســاس و تعصب، 
ــه  ــن ارزشــی ب خــود تعصــب اســت. چــرا چنی
ــرس  ــدازه ت ــن ان ــرا ای ــم؟ چ ــت می دهی واقعی
از غیرواقعــی بــودن، وهــم، ظاهرنگــری یــا 
ــت  ــد واقعی ــرا بای ــم؟ چ ــدن داری ــف ش تحری
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ــات  ــردان نش ــل م ــت و از تخی ــان نیس خودش
ــان »بی گناهــی  ــر از زن ــن ام ــه اســت. ای گرفت
اشــاره   این جــا  در  می ســازد.  دوجانبــه«  
ــان اســت.  ــا آمــوزش زن ــه مخالفــت نیچــه ب ب
ــه  ــه ب ــاختگی ک ــای س ــا نقاب ه ــان ب ــر زن اگ
ــی  ــیده اند، جهان ــردان پوش ــوای م ــور اغ منظ
حقیقی تــر از منظــر مردانــه نشــان دهنــد، 
ــا  ــاندن آن ه ــان و رس ــای زن ــرای ارتق آن گاه ب
بــه جایگاهــی مشــابه مــردان، »حقایقــی« کــه 
ــود.  ــود می ش ــتند، ناب ــان هس ــان نماینده ش زن
ــوده و  ــه ب ــه مزوران ــر نیچ ــه از نظ ــی ک حقایق
ــه در  ــگاه نیچ ــد. در ن ــه دارن ــری چندگان ظاه
ــان  ــاب دوم، واقع گرایان-جزم اندیش ــتر کت بس

ــد. ــد ش ــروز خواهن پی
ــا گزیده  هــای ایــن مجموعــه قــادر هســتند  آی
بــه عنــوان روشــن  کردن مســایل مربــوط 
بــه دوگانگــی واقع گرایی-ظاهرنگــری و نــه 
تفســیر  زنــان،  نیچــه ای دربــاره  واقعیتــی 
شــوند؟ مــن اعتقــاد دارم در اکثــر مــوارد 
پاســخ مثبــت اســت. بــرای مثــال، گزیــده 3۷ 
بــه هیــچ وجــه روی زنــان تمرکــز نــدارد، بلکــه 
بــر کودکــی ناقص الخلقــه متمرکــز اســت. 
ــت، پیشــنهاد  ــرِد مقــدس از وحشــِت جمعی م
کشــتن او را می دهــد. بــا ایــن ادعــا کــه 
اجــازه زندگــی بــه کــودک، ظالمانه تــر اســت، 
از خــود دفــاع می کنــد. اگــر بــه یــاد بیاوریــم 
واقعیــت بــرای بخشــی از جامعــه مــا، انحــراف 
از یــک ظاهــِر مشــخص اســت، در اینجــا هــم 
تقابــل ظاهــر و واقعیــت را خواهیــم دیــد. ایــن 
ــواهد  ــدارد و ش ــان ن ــا زن ــی ب ــده ارتباط گزی
متنــی بیشــتری مبنــی بــر ارتبــاِط کمتــر ایــن 
مجموعــه بــا جنســیت، نســبت بــه قصــد نیچه 
بــرای از بیــن بــردِن تمایــز واقیعت-ظاهــر، بــه 

ــد. ــن می ده م
بــه نظــر می رســد نکتــه کتــاب دوم ایــن 
ــق  باشــد کــه هــر تفســیر انســانی، حتــی خل
و »حقیقــی«  »عینــی«  »واقعــی«،  جهــان 
تاشــی خاقانــه و هنرمندانــه اســت. پرســش 
تفســیر،  یــک  غلطــی  و  درســتی  دربــاره 
ــز  ــودن آن، توهین آمی ــاختگی ب ــا س ــی ی واقع
بــه  را  بــودن آن، خواننــده  یــا محترمانــه 
ــی- ــز واقع گرای ــه تمای ــتگی اش ب ــه وابس درج

ظاهرنگــری و ارزیابــِی آن کــه واقع گرایــی 
درســت و واقعــی و خــوب و ظاهرنگــری، غلــط 

و ســاختگی و بــد اســت، بازمی گردانــد.
ــارات  ــم اظه ــان ده ــردم نش ــاش ک ــن ت م

ــاِن  ــد زن ــه می نویس ــده 46 نیچ ــدارد. در گزی ن
ــتند،  ــکاک هس ــردان ش ــش از م ــال بی کهن س
زیــرا آن هــا 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 نقل قول هایــی خوفنــاک 
نقل قول هــای  چــرا  امــا  می دهــد.  قــرار 
خوفنــاک؟ اگــر جوهــر واقعیــت، ظاهــر باشــد، 
تصــور مــا از حقیقــت کــه معمــوال بــا واقعیــت 
مرتبــط اســت، وضعیــت عینــی خود را از دســت 
ــری  ــر هن ــه اث ــد ک ــد می دان ــد. هنرمن می ده
خــود را ســاخته اســت. بــه نظــر نیچــه، دانــش 
اســت،  واقع گرایــان  از  حقیقی تــر  هنرمنــد 
چــرا کــه بــاور دارد حقیقتــش ســاختنی اســت 
و نــه کشــف کردنــی. بــه همیــن ترتیــب، زنــان 
ــا  ــد ژرف ــان فاق ــد جه ــه می دانن ــالی ک کهن س
اســت، شــکاک تر از فــرد شــکاکی هســتند کــه 
امــکان وجــود جهــان واقعــی، عاقانــه و حقیقی 
ــد.  ــک کن ــه آن ش ــا ب ــرد ت ــر می گی را در نظ
بخــش مربــوط بــه زنــان در »حکمــت شــادان« 
در بســتر استعاره ســازی نیچــه از زن بــرای 
ظاهــر دنبــال می شــود. در گزیــده 1۷ بــه نظــر 
می رســد نیچــه از بیچارگــی زنــان قــرن نوزدهم 
کامــا باخبــر و بــا آن هــا همــدرد اســت. زنانــی 
ــه  ــی ب ــه و خجالت ــه تصــور می شــد معصومان ک
شــوهرداری می پردازنــد. از زنــان بعــد از ازدواج 
ــگفت انگیز و  ــاقی ش ــه عش ــت ب ــار می رف انتظ
ــا  ــوند. تنه ــل ش ــواده تبدی ــده خان ــران زب مدی
ــان  ــری و پنه ــا، در اغواگ ــی آ ن ه ــوزش واقع آم
کــردن نقایــِص فیزیکــِی احتمالــی کــه موجــب 
ــد. ــه می ش ــود، خاص ــتگاران ب ــِش خواس رنج

 آن چــه نیچــه بارهــا تاکیــد می کنــد، ایــن 
اســت کــه از نظــر واقع گرایــان، وهــم وضعیــت 
»حقیقــی« جهــان اســت. مــردان، ظاهــر را 
در  نیچــه  امــا  می آفریننــد.  جهــان  بــرای 
گزیــده ۸6 یــادآوری می کنــد کــه مــردان 
بــرای خلــق تصویــر خــود آزادی بیشــتری 
زنــان کــه در موضــع  دارنــد، در حالی کــه 
ــد.  ــرار دارن ــردان ق ــا م ــری در رابطــه ب ضعیف ت
زنــان بایــد مطابــِق ظاهــری باشــند کــه ســاخته 
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ــه  ــا نیچ ــا و باره ــم. باره ــت می دهی را از دس
بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه شــیفته 
ــی از  ــت. یک ــی اس ــای معان ــا و الیه ه نقاب ه
ــای  ــت توصیف ه ــن اس ــه ممک ــای نیچ الیه ه
کلیشــه ای اش از زنــان باشــد. امــا آن طــور 
ــان  ــاص نش ــه خ ــن نمون ــدوارم در ای ــه امی ک
ــه و البتــه  داده باشــم، ایــن همیشــه تنهــا الی

نیســت. هوشمندانه ترین شــان 

ــاب دوم در  ــدای کت ــان در ابت ــاره زن ــه درب نیچ
ــت.  ــا نیس ــه و نابج ــادان« احمقان ــت ش »حکم
امــا ممکــن اســت بــرای گوش هــای قــرن 
ــه نظــر برســد. در  بیســت و یکمی مــا منســوخ ب
بســتر کلی تــر کتــاب دوم، ایــن گزیده هــا و 
اســتعاره ها بــرای طــرح جامــع نیچــه بــه قصــد 
ــب  ــم، مناس ــی واقع گرایی-توه ــودی دوگانگ ناب

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب

ــی  ــر واقع گرای ــد ب ــش از ح ــد بی ــه، تاکی نیچ
ــرای  ــی ب ــی عین ــوان حقیقت ــه عن ــش را ب و دان
جایگزینــی بــا خــدا، توســط نهیلیســت های 
ــه مبنایــی  قــرن نوزدهــم دیــد. ســپس، علــم ب
بــرای معرفــت و اخــاق عینــی بــدل شــد. 
همان طــور کــه خدانابــاوراِن ایســتاده در میــدان 
شــهر، مهربانانــه بــه مرددیوانــه کــه مــرگ 
خــدا را اعــام می کنــد می خندنــد، نیچــه 
ــه جــای خــدا  ــم را ب ــی کــه عل ــه آن های هــم ب
احیــا می کننــد، می خنــدد. زن، کــه جوهــر 
ــت،  ــر اس ــه، ظاه ــرای نیچ ــت اش« ب و »واقعی
ســقوط ایــن دوگانگــی را نشــان می دهــد. بــرای 
تفســیر جهــان، واقع گرایــی بــه ســادگی راهــی 
می شــود در میــان راه هــای متعــدد دیگــر و نــه 
ــدگاه   ــر دی ــر از ه ــا باارزش ت راهــی درســت تر ی

ــری. ــری دیگ هن
بــا وجــود دفــاع مــن در ایــن متــن از اســتفاده 
ــه  ــتم ک ــی نیس ــا، مدع ــن گزیده ه ــه از ای نیچ
ــر از زن  ــوی تنف ــگ و ب ــه رن ــته های نیچ نوش
ــان  ــل زن ــف تحصی ــه وضــوح مخال ــد. او ب ندارن
را  جذابیت شــان  نابــودی  آن  در  زیــرا  بــود. 
می دیــد. و البتــه شــخصا عقیــده دارم کــه 
در آن نابــودی توانایــی خــودش در اســتفاده 
از زنــان بــه عنــوان اســتعاره را مــد نظــر 
ــان،  ــاره زن ــارات او درب داشــت. بســیاری از اظه
انگلیســی ها و... بــه فتنه انگیــزی  آلمانی هــا، 
معنــا شــدند. اگــر مــا هــم چــون والتــر کافمــن 
ــه نیچــه  ــادگی از هرچ ــرعت و بــه س بــه س
ــی  ــم، بعض ــور کنی ــد عب ــان می گوی ــاره زن درب
راه هــای درخشــان تفســیِر ایــن قســمت ها 
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ایــن امــر مســتلزم کســب آزادی توســط افــراد 
ــل  ــع تمای ــا به واق ــال، م ــن ح ــا ای ــت. ب اس
آزادی  کــه  مســئولیت هایی  زیــر  از  داریــم 
برایمــان ایجــاب می کنــد در برویــم، حتــی تــا 
آن جــا کــه بخواهیــم بیشــتر شــبیه یــک ابــژه 
ــای  ــای گروه ه ــان. اعض ــک انس ــا ی ــیم ت باش
ــت بســیار دشــوارتری در  تحــت ســتم، موقعی
کــه  ســتمی  دارنــد.  آزادی  به دســت آوردن 
بــر آنــان مــی رود ، توانایــی ایشــان بــرای 
جامعــه  می کنــد:  محــدود  را  کنــش ورزی 
می کنــد،  تعییــن  حــدود  برنامه هــا  بــرای 
انتخاب هــا محــدود می شــوند، و انتظــارات 
بــا محدودیــت زیــادی مواجــه می شــوند. 
ــا  ــان ب ــت ایش ــت سرنوش ــن اس ــی ممک حت
ایــن توجیــه کــه ظلــم و تعــدی طبیعی ســت، 

ــد. ــکل یاب ش

از  اشــکال متعــدد ســتم  دوبــووار دربــاره 
ــر،  ــه ی کارگ ــر طبق ــورژوازی ب ــتم ب ــه س جمل
ــه  ــتمی ک ــت و س ــر سیاه پوس ــت ب سفیدپوس
ــن  ــا ای ــد، ام ــه بحــث می کن ــان رفت ــر یهودی ب
ســتم بــر زنــان اســت کــه بــرای وی در جنــس 
دوم اهمیــت می یابــد.  ســتم بــر زنــان از دیگــر 
ــد  ــمرده ش ــون برش ــه تاکن ــتم ک ــکال س اش
متمایــز می شــود، چــرا کــه بــه نظــر می رســد 
نــه نقطــه ی آغازیــِن تاریخــی  بــرای ایــن قشــر 
ــتگی ای  ــه همبس ــود دارد، ن ــتم وج ــت س تح
ــه حتــی »جایگاهــی  ــا اهــداف اقتصــادی و ن ب
ــرکوب  ــوان زن س ــه عن ــا ب ــی«. زن ه اجتماع
ــد و  ــا از یکدیگــر انفصــال می یابن می شــوند ام
ــق و  ــا مــردان هم طبقــه ی خــود، عای ــاً ب غالب
منافــع مشــترک بیشــتری دارنــد تــا بــا ســایر 

ــه دیگــر طبقــات اجتماعــی. ــاِن متعلــق ب زن
هــدف دوبــووار در اولیــن بخــش ایــن کتــاب، 
کشــف چرایــِی تحــت ســتم بــودن زنــان 
اســت، این کــه چــرا آن هــا »جنــس دوم« انــد. 
ــت تر  ــک پس ــوی بیولوژی ــه نح ــا ب ــا زن ه آی

               سیمون دوبووار )6۸91-۸۰91( یکی 
از روشــنفکران پیشــتاز قــرن بیســتم و بی شــْک 
بوده اســت.  قــرن  آن  فمینیســت  مهم تریــن 
کتــاب او، جنــس دوم، نظریــه ی سیاســی و 
اگزیستانسیالیســتی را بــه شــکلی بنیادیــن 
ــر  ــن تأثی ــا ماندگارتری ــید. ام ــش کش ــه چال ب
ــان،  ــان، روابطش ــان از خودش ــم زن ــر فه وی ب
ــیت  ــاخت جنس ــه و برس ــان در جامع جایگاهش

بوده اســت. 
ــووار، آزادی را  ــتِی دوب ــاق اگزیستانسیالیس اخ
ــن  ــرد، بدی ــر می گی ــمول در نظ ــری جهانش ام
ــام  ــد انج ــه متعه ــه ای ک ــر برنام ــه ه ــی ک معن
ــد  ــد از آزادی رو برگردان ــا بای ــویم، ی آن می ش
ــا و دیگــران آشــکار ســازد.  ــرای م ــا آن را ب و ی

جنس دوم اثر سیمون دوبووار

َسلی شولتز جریان های اصلِی اثر مهم سیمون دوبووار را 
ترسیم می کند. 
برگردان: سیده سارا حسینی

پروفسور َسلی ِجی شولتز ۲۰۰۸ 

 َســلی ِجــی. شــولتز ، اســتاد فلســفه ی 
دربــاره ی  اســت.  ویانــووا  دانشــگاه 
ــار  ــه آث ــووار )َودْزُورث، ۰۰۰۲( از جمل دوب
منتشرشــده ی اوســت. او بــه همــراه َشــِنن 
تناقضــاِت  کتــاب  ویراســتار   ، ماِســت 
بــاب  در  فلســفی  جســتارهایی  آزادی: 
ــوده  و مقاالتــی  ــووار ب »ماندارین هــا«ی دوب
ــتم،  ــان، س ــه زن ــونت علی ــاره ی خش را درب
منتشــر  منصفانــه   جنــگ  نظریــه ی  و 
کرده اســت. وی ســردبیر ســابق خبرنامــه ی 
فمینیســم و فلســفه ی انجمــن فلســفی 

ــت. ــوده اس ــکا  ب آمری

اطاعات تماس:

 ude.avonalliv@zlohcs.yllas 
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وضعیت هایــی کــه ســتم در آن ها جریــان دارد، 
اتفــاق می افتــد. تــا بــه این جــا، همچنــان کــه 
مــردان و زنــان بــه اعمــال معنــاداری اشــتغال 
می ورزنــد کــه رو بــه ســوی آینــده دارد، 
ــد  ــغال می-کنن ــتعا را اش ــپهر اس ــرداْن س م
حال آن کــه ســرکوب زنــان، آنــان را بــه ســپهر 
قاعدگــی،  مــی دارد.  تســلیم  درون بودگــی 
یــادآور ماهانه ایســت کــه وابســتگی زن هــا 
بــه بدنشــان را نشــان می دهــد، بــدن بــه 
مثابــه ی چیــزی کــه بندگــی در ســاحت انــواع 
را از طریــق تولیــد مثــل بــه انجــام می رســاند. 
ایــن مســأله )در میــان مســائل دیگــر( زنــان را 
ــه عنــوان »طبیعــی« نشــان گذاری می کنــد،  ب
طبیعــی هم-چــون چیــزی در تعــارض بــا 
ــع و  ــردان، مطی ــاف م ــان برخ ــودن. آن آزادب
ــان   ــته ی بدن های ش ــرات ناخواس ــاد تغیی منق

هســتند.
ــردان از  ــِز م ــدازه ای از خــاِل گری ــا ان ــان ت زن
آن چــه طبیعــی خوانــده می شــود، بــه دیگــری 
ــد  ــتدالل می کن ــووار اس ــوند. دوب ــدل می ش ب
ــود« و  ــا »خ ــخص« ی ــود را »ش ــرد خ ــه م ک
زن را دیگــری اعــان مــی دارد. خــود، صــورت 
هنجاریــن و اســتاندارد اســت. هــر انحرافــی از 
اســتاندارد، تــو را بــه عنــوان دیگــری برجســته 
می ســازد. در این جــا ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت 
دارد کــه خــود بــرای هویت یابــی، بــه دیگــری 
ــت  ــا دیگری س ــاط ب ــود در ارتب ــاز دارد. خ نی
ــه  ــت ک ــرر اس ــًا مق ــت. متقاب ــود اس ــه خ ک

دیگــری نیــز هویتــش را از خــود بگیــرد.
تــا حــدودی بازشناســِی ایــن رابطــه اســت کــه 
ــاِی ســرکوِب دیگــری  ــه ابق ــور ب خــود را مجب
ــد  ــرد آن چــه فاق ــن، م ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کن
آن اســت و میــل بــدان دارد را در زن می بینــد. 
بدین ترتیــب او بایــد زن را بــه انقیــاد درآورد تــا 
آن چــه از آن برخــوردار نیســت را بــا کنتــرل یا 
ســلطه تصــرف کنــد. امــا دیگــری نیــز نوعــی 
ــود  ــر خ ــتی را در براب ــد اگزیستانسیالیس تهدی
ــده  ــه ی زن ــری نمون ــرا دیگ ــد، زی ــرار می ده ق
ــرای خــود  آن وضعیتیســت کــه می توانســت ب
ــد در  ــه بای ــی ک ــه ی مهم ــد. نکت ــاق بیفت اتف
خاطــر داشــته باشــیم ایــن اســت کــه دوبــووار، 
ــتم   ــت س ــِی تح ــروه اجتماع ــا گ ــان را تنه زن
ــبت  ــت ها در نس ــد. سیاه-پوس ــور نمی کن تص
بــا  نســبت  در  فقــرا  و  بــا سفیدپوســت ها 
ــوند. در  ــع می ش ــتم واق ــورد س ــدان، م ثروتمن
ــورت  ــدان ص ــتان و ثروتمن ــا سفیدپوس این ج
ســیاهان  حال آن کــه  می یابنــد،  هنجاریــن 

ــه  ــلیمی ک ــیر تس ــان مس ــا زن ــد؟ آی از مردان ان
ــی  ــت را پ ــف شده اس ــط روان کاوی توصی توس
می گیرنــد؟ آیــا ایــن موضــوْع پیامــد نقــش آن ها 
بــه عنــوان مــادر و یــا مــادِر بالقــوه اســت؟ پــس 
ــتی، روان کاوی  ــات زیس ــه و رد توجیه از مطالع
و اقتصــادِی محــض، دوبــووار رو بــه ســوی 
هستی شناســی می گــذارد. »هستی شناســی« 
یعنــی »مطالعــه ی وجــود«. توضیــح دوبــووار از 
ــان  ــت زن ــر موجودی ــان، ب ــر زن ــی ســتم ب چرای
بنــا شده اســت کــه خــود بــه معنــی بــودن بــه 
مثابــه ی زن اســت. جامعــه بــه دختــران حیــن 
ــون  ــه هم چ ــه چگون ــوزد ک ــدن می آم بزرگ ش
ــند. زْن  ــد باش ــل و ابژه مانن ــی منفع ــان، یعن زن
موجودیتیســت آزادکــه ســردرگم شده اســت تــا 
بــاور کنــد محکــوم بــه قبــول نقش هایــی ویــژه  
و بنابرایــن آزادی ای محــدود اســت. دوبــووار 
اگزیستانسیالیســتی  زبانــی  از  اســتفاده  بــا 
می گویــد کــه زنــان بــه مثابــه ی دیگــری 
تعریــف شــده اند. سیســتم فکــری ای کــه از 
ــخن  ــه« س ــز و راز زنان ــا »رم ــه« ی ــر زنان »ام
ــلی  ــا از نس ــن ایده ه ــال ای ــا انتق ــد، ب می گوی
ــه نســل دیگــر، آن را جهــت ابقــای ســرکوب  ب

ــدد. ــه کار می بن ــان ب زن
دوبــووار از مفاهیــم »درون بودگــی « و »اســتعا 
ــره  ــان به ــت زن ــح بیشــتر موقعی ــرای توضی « ب
یــک  در  ایســتایی  درون بودگــی،  می گیــرد. 
وضعیــت اســت حال آن کــه اســتعا، حرکــت بــه 
ســوی آینــده از خــاِل اعمالیســت کــه آزادی را 
ــه  ــوم ب ــن دو مفه ــی ای ــازند. گاه آشــکار می س
ترتیــب بــه عنــوان »بــدن« و »آگاهــی« ادراک 
شــده اند امــا ایــن تفســیر اشــتباهی از فلســفه ی 
ــای  ــه آگاهی ه ــا هم ــود. م ــد ب ــووار خواه دوب

بدنمندیــم: ایــن شــرِط امــکان آزادی ماســت.

 اگرچــه هــر »وجــود«ی -هــر انســانی -هم 
ــت،  ــم متعالیس ــی و ه ــوردار از درون بودگ برخ
ــت  ــن اس ــی ممک ــای اجتماع ــی پراتیک ه برخ
ــار ســازند کــه  ــرد را در درون بودگــی ای گرفت ف
ــتعا  ــی آن شــخص از حصــول اس ــبب ناتوان س
ــک  ــک  ت ــأله در ت ــن مس ــود. ای )آزادی( می-ش
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از تولــد تــا بزرگســالی می پــردازد. ایــن بخــش 
از جنــس دوم بســیاری از قیــود بی شــماری را 
آشــکار می ســازد کــه بــر زنــان از زمــان تولــد 
تحمیــل می شــود و بــر توانایــی آن هــا در 
ــد.  ــار می زن ــتعا/ آزادی مه ــه اس ــتیابی ب دس
افشــاگری ایــن بخــش از کتــاب بــه خصــوص 
ــان می شــود کــه در کنــار  ــی بیشــتر نمای زمان
شــرح وی از اخــاق اگزیستانسیالیســتی در 
اخاقیــات ابهــام خوانــده شــود. دوبــووار ابتــدا 
ــاره ی  ــرد و درب ــی می ب ــه دوران کودک ــا را ب م
ــا  ــک بازی دختره ــون عروس ــی همچ چیزهای
اظهــار نظــر می کنــد کــه آن هــا را بــرای 
نقــش آینده شــان آمــاده می ســازد، یعنــی 
ــز را  ــران در آن دو چی ــه دخت ــوغ ک دوران بل
ــال  ــن ح ــد و در عی ــه آزادن ــد: این ک درمی یابن
ــی را  ــان، موقعیت ــر ایش ــتم وارد ب ــم و س ظل
ــه در  ــش ورزی آزادان ــه کن ــی آورد ک ــم م فراه

ــت.  ــن اس ــاً غیرممک آن تقریب
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــووار، تمــام زن از نظــر دوب
ــرای ایفــای نقــش زنانگــی تــاش  کــه بایــد ب
کننــد. بــا ایــن حــال، او در جنــس دوم از ســه 
ــاور وی  ــه ب ــه ب ــرد ک ــام می ب ــان ن قســم از زن
نقــش »زن« را بــا بیشــترین حــد وضــوح بــازی 
می کنند: فاحشــه، خودپســند )نارسیسیســت(، 
راهبــه. فاحشــه، دیگــرِی مطلــق اســت، یعنــی 
ابــژه. بــا این حــال او نیــز اســتثمارگر اســت. او 
هــم بــه خاطــر پــول فاحشــه اســت و هــم بــه 
دیگری بودنــی  به رسمیت شــناختِن  ســبب 
ــه او نســبت می دهنــد )همــان- کــه مــردان ب

ــن اســت حــدس زده باشــید،  ــه ممک ــور ک ط
ــادات بســیاری از ســوی  ــا انتق ــل ب ــن تحلی ای
شده-اســت(.  روبــرو  متعــدد  گروه هــای 
خودپســند، بــه طریقــی مشــابه قابلیــت ســوژه 
بــودن را نــدارد، ایــن بــدان معنیســت کــه وی 
از پیگیــری آزادانــه ی برنامه هــا و اهدافــش 
ناتــوان اســت. او در عــوض بــه دیگری بودنــش 
ــه  ــود. راهب ــود می ش ــژه ی خ ــد و اب رو می کن
می کوشــد وجــود خــود را در خــدا گــم کنــد، 
تــا بــا خدا یکــی شــود. او بیشــتر از جســتجوی 

ــت. ــدن اس ــال تصرف ش ــه دنب آزادی، ب
ــک اگزیستانسیالیســت،  ــوان ی ــه عن ــووار ب دوب
ــر  ــرای زن را منک ــدن ب ــه ذات قائل ش هرگون
یــا  طبیعــی  خصیصــه ی  هیــچ  می شــود: 
»زن«  بشــود  آن  بــا  کــه  جهان شــمولی 
را تعریــف کــرد، وجــود نــدارد. هویــت او 
بــه نحــوی اجتماعــی برســاخت می شــود. 
ــاخته اند  ــه  ای برس ــردان و جامع ــان« را م »زن

و فقــرا از هنجــاْر انحــراف می یابنــد و بــدل 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــوند. ام ــاد می ش ــرِی ُمنق ــه دیگ ب
ــتم  ــت س ــه تح ــان همیش ــه زن ــت ک این واقعی
بوده انــد، تفــاوت مهــم دیگــری نیــز میــان 
ــر  ــی ب ــتم مبتن ــکال س ــا اش ــان ب ــر زن ــتم ب س
ــتمی  ــان در س ــود دارد. زن ــژاد وج ــا ن ــه ی طبق
ــه  ــد. ب ــارکت دارن ــی رود مش ــان م ــر آن ــه ب ک
بیانــی اگزیستانسیالیســتی، زنــاْن نــگاه خیــره ی 
مردانــه را بــه همــراه انتظــارات آن از جنســیت، 
ــه  ــه ب ــیوه ای ک ــا از ش ــازند. آن ه ــی می س درون
ایشــان نگریســته می شــود، باخبــر انــد و افــکار 
ــا ایــن آگاهــی هماننــد می شــود.  ــان ب خــوِد زن
بدیــن ترتیــب زنــان می کوشــند تــا الگــوی »زِن 
ــر،  ــی دیگ ــه بیان ــازند. ب ــق س ــدی« را متحق اب
آن هــا درســت همــان چیــزی می شــوند کــه از 
ایشــان انتظــار مــی رود: وجــودی اســتعایی  کــه 
ــووار  ــودن شده اســت. دوب ــِی ب ــیر درون بودگ اس
ــی را شــرح  مفصــًا  »اســطوره ها و بت واره ها«ی
ــه  ــر زنانگــی  ب ــرای حفــظ تصوی می دهــد کــه ب
ــار  ــان انتظ ــه از زن ــری ک ــد، تصوی کار می رون

ــد. ــرار دهن مــی-رود آن را سرمشــق ق
می گویــد  کــه  دوبــووار  معــروف  جملــه 
ــه زن  ــد بلک ــا نمی آی ــه دنی ــی، زن ب ــچ زن »هی
ــاب  ــد دوم کت ــوری مجل ــث مح ــود«، بح می ش

جنــس دوم اســت. 

آغــاز می کنــد کــه  از جایــی  ایــن مجلــد 
دوبــووار در آن بــه شــرح مجــدد زندگــی زنــان 
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3(زنــان بایــد بکوشــند جامعــه را بــه جامعــه ای 
سوسیالیســتی تغییــر دهنــد )کــه عدالــت 
اقتصــادی را بــه عنــوان عامــل محــوری در راه 

ــد(.  ــی می جوی رهای
ــد  ــان را نبای ــاره زن ــووار درب ــترگ دوب ــر س اث
ــفاف  ــف ش ــا توصی ــت. او ب ــت پنداش کم اهمی
و جزئی نگرانــه ی راه هــای بی-شــماری کــه 
تجربــه  را  زنانگــی  محدودیت هــای  زنــاْن 
می کننــد، راهــی بــرای ایشــان در سراســر 
دنیــا گشــود تــا اهمیــت اجتماعــی و سیاســی 
ــار  ــند. آث ــود را بازشناس ــخصی خ ــارب ش تج
ــت  ــه در عمومی ــارتی ک ــبب جس ــه س وی، ب
ــه تجــارب اجتماعــی، خانوادگــی،  بخشــیدن ب
جســمی، سیاســی و فرهنگــی زنــان بــه خــرج 
ــم  ــدی از اکتیویس ــوج جدی ــه دار م داد، طلیع

بوده اســت. فمینیســتی 

ــن  ــت تعی ــک  را جه ــای ایدئولوژی ــه نظام ه ک
ــد  ــرار می دارن ــان برق ــاد آن ــه انقی ــیدن ب بخش
ــا  ــز در آن ه ــان نی ــود زن ــه خ ــی ک ، نظام های
مشــارکت دارنــد. ایــن موقعیــت، آزادی یــک زن 
را محــدود می کنــد و برنامه هــای زندگــی او 
ــه  ــر، جامع ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــن می کن را تعیی
مانــع از کســب آزادی یــا اســتعا توســط زنــان 
ــردی  ــی ف ــی، دگرگون ــن رهای ــود. بنابرای می ش
ــود را  ــد خ ــت. زن بای ــان اس ــِی توام و اجتماع
ــک  ــه ی ــه ی ســوژه و ن ــه مثاب ــرد، ب هم چــون م
ــرد و   ــود را بپذی ــد آزادی خ ــد. او بای ــژه ببین اب
ــا آزادی  ــه بعده ــرد ک ــی را بپذی ــز برنامه های نی
ــان هم چنیــن  را برایــش آشــکار ســازند. امــا زن
بایــد خــود را بــه عنــوان گروهــی اجتماعــی بــه 
ــود  ــاد خ ــد اتح ــا بای ــند. آن ه ــمیت بشناس رس
برمبنــای شــرایط ســرکوبگرانه ی مشــترکی 
کــه در آن قــرار دارنــد را بازشناســند. شکســت 
ــاری  ــه ابقــای ظلــم و ســرکوب ی در ایــن راه، ب

می رســاند.

در  زنــان  بــه  را  اســتراتژی  ســه  دوبــووار 
ســوژگی  و  اســتعا  ســوی  بــه  مسیرشــان 

می کنــد: پیشــنهاد 
1(زنان باید کار کنند.

۲(زنــان بایــد بــه دنبال کنش هــای روشــنفکرانه 
برونــد و در آن هــا مشــارکت داشــته باشــند )کــه 

منجــر بــه تغییــر بــرای زنــان می شــود(.
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