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    :چكيده 
بخشي از جنبش دفاع از حقوق زنان، از نيمة قرن بيستم به بعد، تمايالت راديكال از خود نشان                      

اين . دانست نيادين گفتار مسلطي پرداخت كه آن را علت اصلي فرودستي زنان ميداد و به نقد ب
زن در درون خانـه  / علت از نگاه آنان، نظام مردساالري بود كه ريـشه در روابـط سـلطة مـرد           

هـاي   فمينيـسيت   .رسـيد   داشت، و از اينجا به روابط سلطه در دنياي اقتـصاد و سياسـت مـي               
 سياسي مطرح در نيمة قرن، يعني نئوماركسيسم و - گفتار فلسفيراديكال در اين موضع خود از

طرفي و  اين مكاتب كه با تأكيد بر عنصر فرهنگ به جاي اقتصاد، بي           . نئوفرويديسم، متأثر بودند  
 علم و اعتبار آداب و رسوم رايج را مورد ترديد قرار دادند، و اغفال را صـفت مهـم         نمائي  واقع

 مقالة حاضر در پـي تقويـت     .سرمشقي براي فمينيسم راديكال شدند    داري دانستند،     نظام سرمايه 
 ويژه بنيامين و ماركوزه بهشكن كساني مثل  هاي شالوده اين فرضيه است كه همانطور كه ديدگاه

در باب سياست، به سبب ماهيت زير و زبركنندة خود، شانس اندكي براي تحقق داشـت و بـه                   
ويژه ربطي كـه ميـان        هفتاد سپرد، فمينيسم راديكال، به    طلبي دهة   زودي جاي خود را به اصالح     

  .تواند داشته باشد  متفاوت نمييهم سرنوشتكند،   مطرح ميتعريف از امر سياسي و وضع زنان
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

واقعيت هـم همـين بـوده       . ده است فمينيسم بيشتر يك جنبش اجتماعي و فرهنگي تلقي ش        
هاي تساوي حقوق دو جنس مطرح شد، تا اوائل           است، چرا كه از پايان قرن هيجدهم كه زمزمه        

نظريات و مطالبات كرد،  يت ميهاي متعدد تحت نام جنبش حقوق زنان فعالقرن بيستم كه گروه
. رفـت  تـر نمـي   سياسي مستقر فرا-آن از حدود يك جنبش اجتماعي، در چارچوب نظام فكري    

ترين دغدغـة     حتي تالش براي كسب حق رأي، كه براي مدتي، در حوالي چرخش قرن، به مهم              
مبدل شد، چيزي بيش از مطالبة يكـي از حقـوق اجتمـاعي در قالـب      ها  و درخواست فمينيست  

اما از نيمة قـرن بيـستم، جنـبش دفـاع از حقـوق زنـان تمـايالت                  . جامعة دمكراسي ليبرال نبود   
 اجتمـاعي   -ز خود نشان داد كه موقعيت آن را از يك حركت در درون نظـام سياسـي                راديكال ا 

از اينجا هويت سياسي جنبش     . موجود، به حركتي عليه آن و در تعارض با مباني آن تبديل كرد            
هـاي سياسـي، چـارچوب      هـا و ايـدئولوژي      ، به تبـع بعـضي ايـده       تر شد، چرا كه     فمينيسم قوي 

  .داد ش و انكار قرار مي را مورد پرسدمكراسي ليبرال
فمينيسم راديكال تحت تأثير شديد نئوماركسيسم و نئوفرويديسم و پـساساختارگرائي قـرار            

گرا كه مـصالحه بـا نظـام          تأثيرپذيري از اين تفكرات ريشه    . گرفت كه گفتار مسلط آن دوره بود      
 ان را به اين سـمت     پردازان جنبش زن    دانستند، نظريه  داري و دمكراسي ليبرال را فريب مي        سرمايه

 داد كه با به پرسش گرفتن اساس نظام سياسي موجـود و ربـط دادن آن بـه مردسـاالري،                     سوق
تـر از     چارة مشكل زنان را به تغييرات بنيادين در سياست گره بزنند و ناگزير جنبش را سياسـي                

 سـلطه در  البته مسير حركت فمينيسم راديكال، وارونه بود؛ به اين معنا كه سياسـت  . گذشته كند 
دانـست، بلكـه معلـول آن     نظام موجود را علت سلطه در روابط خانواده و روابط دو جنس نمي         

سياست سلطه چه در خانه و چـه در كارخانـه و         : اما، در هر حال يك چيز مسلم بود       . شمرد  مي
شـد و شـياع       چه  در ميدان جنگ، ريشة مشتركي داشت كـه از ازدواج و خـانواده شـروع مـي                  

  .خورد س فمينيسم ناگزير با سياست، بيش از پيش گره ميپ. يافت مي
  

        الهام از فلسفة انقالبي دهه شصتالهام از فلسفة انقالبي دهه شصتالهام از فلسفة انقالبي دهه شصتالهام از فلسفة انقالبي دهه شصت

 انساني از   – اقتصادي و بيشتر فرهنگي      –بازخواني ماركسيسم و ارائه تفسيري كمتر جبري        
“  هاي اقتصادي و فلسفي     نوشته  دست”آن كه نقش اراده و درك پيچيده را برجسته كرد با كشف             

يـسم و پرولتاريانيـسم     مادي از اكونو  نتقـ  شروع شـد و بـا بـازخواني مكتـب ا           1932ماركس در   
چـپ جديـد بـا ترديـد در ايـده      .  )74: 1378لوكاچ، (ماركسيسم و نفي دترمينيسم آن ادامه يافت   

اصلي ماركسيسم يعني نگاه به كارگران صنعتي به عنوان موتور محرك تحـول انقالبـي مطـرح                 
ي غير از پرولتاريـا بـه    يها   ملي و تحوالت انقالبي كه از سوي گروه        هاي  وقوع انواع انقالب  . شد
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... ي ماننـد دانـشجويان، زنـان، سـياهان و         يهـا   كرد كـه گـروه      افتاد، بسياري را متقاعد مي      راه مي 
. )Mclean, 1996: 341(هاي انقالبي باشند و تحوالت مهمـي ايجـاد كننـد     توانند عامل فعاليت مي

اما آنچه چـپ نـو را   .  در پاريس قابل مشاهده است1968اي ماه مه   ه  اوج اين تفكر در شورش    
بخشي از اين . هاي آنان بود كرد، روشن نبودن هدف و درخواست تا حدودي غير قابل درك مي

هاي اجتماعي همچون روابط جنسي و فرار از قيد خـانواده و نظـاير آن                 ها به آزادي    درخواست
ترين خصيـصه ايـن       مهم. ن دقيقاً معلوم نبود كه  چيست      اما در موارد سياسي و كال     . گشت  برمي

چـون  . ها بود و فمينيسم راديكال هم از همين طريق به آن پيوسـت              جنبش بعضي هنجارشكني  
مبـارزه بـا    فضائي فراهم كرده بود كه از مخالفت با هنجارهائي مثل تعهد همسري و فرزنـدي،                

  .كرد  فمينيسم راديكال بود، حمايت مينظام تسلط در خانواده و در اجتماع را كه مورد نظر
 هـم تـأثير       تجديـدنظرطلب   تـر ماركسيـسم     تـر و مهـم      هاي جدي   فمينيسم راديكال از ايده   

تئودورآدورنو مانند ديگر اعضاي مكتب فرانكفورت،  به علم با مقادير زيادي سوءظن       . پذيرفت
فانه است ديدگاهي است كه  علم پوزيتيو كه مدعي حقيقت گوئي بيطر ،از اين نگاه  . كرد  نگاه مي 

ها حتي اگر آگاه و داراي انديـشه باشـند         انسان. متناسب با ساير ابعاد نظام فرهنگي مسلط است       
هاي محدود كننده از انديشه و عمل دارند كه اوضاع اجتماعي موجود توليـد                آنان شكل . اسيرند
زندان روبـازي اسـت كـه       دنيا در حال تبديل شدن به       .  داري بر آنان تحميل كرده است       سرمايه

كتـاب معـروف    . )Adorno, 1988: 30(پذيرنـد   مردم بيش از آنكه با آن مخالفت كنند آن را مـي 
كند كه از هرگونه اثبـات يـا ايجـاب             حول اين محور حركت مي     ديالكتيك منفي آدورنو به نام    

دورنو  باشد بر همين اساس، انگيزه جذب شدن آ        يسلبقضاياي  خودداري كند و يكسره حاوي      
سـازي    اشتياق او به ديدن سرپيچي آثار آوانگـارد از تـأثيرات همگـن        ،به سوي هنر هنجارشكن   

راهبـرد  از نگـاه او،  . كاهـد  وارگي هنر است كه سوژه هنري را به ابژه فردي مـي          تجاري و شيء  
   .)Adorno, 1990( آوانگارد بنياد مقاومت در برابر حل شدن در نظام بازار است

ه شصت آثار هربرت ماركوزه در ميان دانشجويان محبـوبيتي عظـيم يافـت،             هاي ده در سال 
نظريه هاي او هيچ گاه ذهن فـرد        . ، از حاميان بسياري برخوردار بود     »ضديت با آمرانگي  «بحث  

 فضايي درست كند كه فرد بتواند در         انگار، كوشيد در جامعه شيئي    گذاشت، بلكه مي  را كنار نمي  
ناميـد كـه     مي  » رد بزرگ «ماركوزه اين استراتژي را     . ا جامعه غلبه كند   آن فضا بر بيگانگي خود ب     

انديـشه انتقـادي   «به سخن او . داد ميدان و روشنفكران انتقادي چپ نو را در كنار هم قرار مي    ون
 و   هائي كه نوميدانه سراسر حيات خود را در مبـارزه و طـرد و انكـار گذرانـده                 نسبت به انسان  

ضديت با آمرانگي براي فمينيسم معنـاي       .  )259: 1359ماركوزه،  (» ماند  ادار مي گذرانند پيوسته وف    مي
زدگـي درونـي و      نزد جوانان مخالف آمريت، رهيـدن از قيـد و بنـد واپـس             . استراتژيك داشت 

بخشي از فمينيست هـا كـه انقـالب را هـم امـري       .سركوب بيروني مقدم بر تمامي اهداف بود
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 از اين آراء براي نفي نهادهاي سـنتي كـه          هه شصت جدا شدند،   انستند و از جنبش د    د  مردانه مي 
شـد، بـه آراء      داد كه به اعتقاد آنان باعث عقـب مانـدگي زنـان مـي              تعاريف خاص از عشق مي    

طرفداري بنيامين از سوررئاليسم بـه خـاطر خصيـصه انقالبـي و            . ماركوزه توجه بيشتري كردند   
ها و اقـداماتش بـه      هدف سوررئاليسم در تمام كتاب    «: نويسد  او مي . رمانتيك و آزادانگار آن بود    

اين هر دو نه فقط     .  )210: 1376لووي،  (» چنگ آوردن نيروي شور و شوق الزم براي انقالب است         
هـاي    طرفدار نفي مطلق نظم اجتماعي، بلكه خواسـتار انقالبـي راديكـال هـستند و نيـاز گـروه                  

  . شناسند ه رسميت ميستمديده را به استفاده از خشونت عليه ستمگران ب
داري و تزوير آن و از  بنيامين و ماركوزه و سارتر از يك سو با تأكيد بر انحطاط سرمايه

سوئي با تأكيد بر اراده تغييرخواه انسان، نوعي گرايش آنارشيستي شديد را دامن زدند كه در 
جود را مهم انقالب كردن بيش از آنكه در پي نظمي جايگزين باشند، نفس برهم زدن نظم مو

گونه بود كه دهه شصت به دهه تغيير خواهي راديكال انقالبي تبديل شد كه بيش اين. ديدند مي
خواهي و مقابله  از اين كه از فوايد نظام اجتماعي جايگزين سخن بگويد، ضرورت آزادي

منظور از حاكميت دروغ حاكميت نظامي است كه . كرد خصمانه با حاكميت دروغ را تبليغ مي
دهد ولي نوعي فريب باعث اين  ا به ظواهر، همه چيز آن طبيعي و خوب و بهنجار نشان ميبن

اين ايده بهترين الگو براي فمينيسم راديكال شد كه اساس همه اين زر و زور . باور شده است
 يا و تزوير را از رابطه، ظاهراً طبيعي و عادالنه و در باطن آلوده به قدرت نابرابر ميان زن و مرد

هاي ساختارگرا بر اين  فمينيسم راديكال با الهام از نوماركسيست. تلقي كندهمان پدرساالري
اي است  عقيده شد كه ساخت اجتماع معاصر ازحيث اقتصاد و فرهنگ و ساير ابعاد آن به گونه

 ,Mackinnon)كه اصالً ضرورتي ندارد كه تبعيض آگاهانه و مبتني بر فرودستي زن اعمال شود 

پردازان زنان برآن شدند كه اصالً تفسير عدالت  به همين دليل كساني كه از نظريه. ) 36 :1987
گويد كه از آنجا كه زنان بايد براي اليزابت گراس مي. به عنوان برابري را كنار بگذارند

استقالل از "هاي اجتماعي آزاد باشند، هدف آنها بهتر است به عنوان سياست بازتعريف نقش
  . )Gross, 1986: 193( "برابري با مرد"ه شود تا سياست  فهميد"مرد

 در فـراهم آمـدن      ، نيز پردازان ديگر سنت ماركسيستي      نظريه ،آلتوسر و آنتونيو گرامشي      لوئي
ايـن دو بـر تـأثير      . هاي مياني قـرن بيـستم تـأثير داشـتند            سياسي غالب در دهه    -انديشه فلسفي 

آلتوسركوشـيد  . به رسميت شناخته شـده تأكيـد كردنـد    ايدئولوژي بر بازتوليد هژموني يا اقتدار       
از نظـر او ايـدئولوژي      . شـود   توضيح دهد كه مناسبات جامعه بـورژوائي چگونـه بازتوليـد مـي            

انـسان،  . تواند سلطه طبقاتي خود را بازتوليد كند        سازوكاري است كه بورژوازي به كمك آن مي       
از نگـاه او  . دهـد   وضع موجود ادامه مـي    از طريق ايدئولوژي به وفق دادن خود با        ،نسل به نسل  

گويـد و بـه آنـان         كند يا آفرين مي     هاي نظام يا استيضاح مي      ايدئولوژي، افراد را به عنوان سوژه     «
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 روشـن اسـت كـه       . )70: 1378لچـت،   (» دهـد   هويت الزم براي كاركرد وضع موجود امور را مي        
داري غرب است،  ي موجود در سرمايهساالر منظور از ايدئولوژي در اينجا نظام فرهنگي و ديوان  

  .ها مصداق اصلي اين ايدئولوژي را نظام مردساالري دانستند اما فمينيست
كه همان درهم شكستن اتحاد (داري از طريق تركيب قدرت  از نظر گرامشي،  دولت سرمايه

ي هاكه از طريق ايدئولوژي با توسل به روانشناسي اجتماعي و روش(با رضايت عمومي ) است
در اين . كند طبقه كارگر را تحت اقتدار و تبعيت درآورد سعي مي) تطبيق دهي به دست مي آيد

قدرت در كارخانه با نظام متراكم از ايدئولوژي و . نوع هژموني، كارخانه از جامعه جدا نيست 
 به اين ترتيب )Glucksmann, 1980: 83(سازد  شود و الگويي از زندگي مياخالق تركيب مي

ها، عاليق و اميال اكثريت طبق آنچه دلخواه خودشان است شكل بيني بگان حاكم، به جهاننخ«
رسند تا سركوبگر زيرا اكثريت  در اين وضعيت، طبقات حاكم بيشتر رهبر به نظر مي. دهند  مي

تسلط، به نظر گرامشي، مشخصه جوامع بعد فئودالي، . اند كه به دنبالشان بيايند را متقاعد كرده
  .) 15: 1381ديركه، (» ص بورژواها و رمز موفقيت جامعه نوع اخير بودبخصو
  

        فمينيسم راديكال و انقالب اجتماعيفمينيسم راديكال و انقالب اجتماعيفمينيسم راديكال و انقالب اجتماعيفمينيسم راديكال و انقالب اجتماعي

فمينيسم راديكال با الهام از چنين تفكراتي، انقالب اجتماعي را به عنوان هدف جنبش زنان 
ن فرودستي اند، بلكه اي زنان بخودي خود فرودست نبوده«بر اين نكته تأكيد شد كه  .پيش كشيد

بر چنين اساسي ظاهراً راهي .  )Philips, 1987: 1 (»محصول فرايند فعال ساخت قدرت بوده است
، گو اينكه از ماند به جز تركيب نوعي انقالب سياسي با انقالب اجتماعي براي تغيير باقي نمي

د، فمينيسم  ناكام ماندن)1968مثالً در (پردازان چپ نو در انقالب سياسي  آنجا كه حتي نظريه
بسياري از نظر ابتداي شروع تفكرات فمينيستي،  از .راديكال به انقالب اجتماعي اكتفا كرد

ها، فرودستي و اطاعت زنانه در بستر روابط اقتصادي، فرهنگي و سياسي متولد شده و فمينيست
 است؛ "جنسيت" و "جنس"اين همان تفكيك معروف ميان دو تعبير نزديك . رشد كرده است

 تفسيري جنسيتي از واقعيتي جنسي است كه مبناي  اين مبنا غالب اوصاف مردانه و زنانهبر
اين . هاي متفاوت براي زنان و مردان و ايجاد محدوديت و محروميت شده استتعريف نقش

 از زمان ولستون كرافت مطرح بود ولي فمينيسم راديكال آن را ناكافي دانست و تفكيك
در موج دوم، جنبش فمينيستي در چهار موضوع بر سر دو  .ست دادخوانش ديگري از آن به د

؛ از نابرابريهاي  بنيانبر تغيير حقوق مساوي تأكيد كند يا اكتساب آيا بر : راهي قرار گرفت
 با مرداني كه  ؛طريق حكومت و با كمك آن فعاليت كند يا مستقل از آن و بلكه رو در روي آن

را به و خانواده  ازدواج ؛از جنس مرد بكلي كناره گيردهم عقيده هستند همكاري كند يا 
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هاي فوق را  ها جزء دوم دوگانهعموم راديكال .)Mansbridge, 1995: 270( رسميت بشناسد يا نه
  .برگزيدند

پاسخ با الهام از ساختارگرائي نوماركسيستي، برابري ليبرالي بيشتر يك فريب تلقي شد و در 
چرا : مبني بر اين كه)  Jacson, 1993: 3(نه مطالعات فمينيسم گا هاي سه راديكال به پرسش

هاي جنسيتي پا گرفته است؟ چگونه سلطه مردانه امري طبيعي و بجا جلوه كرده است؟  تفاوت
اند؟، به صورت  هاي ديگري چون نژاد و طبقه چه نقشي در هويت جنسيتي داشته بندي تقسيم

، كه بديل ي جاي گرفتپدرساالرتعبير يك پاسخ كالن، و ناگزير مبهم، در قالب 
شناسي براي اشاره به نقش مسلط  اين تعبير ابتدا در مردم. ساالري در ايدة چپ است سرمايه

تدريج  رفت، ولي در گفتار فمينستي راديكال به كار مي مردان در ساخت روابط جمعي نابرابر به
 واژه مباحث زنان تبديل شد؛هاي كيت ميلت به كليدتر يافت و در نوشته ي گستردهيمعنا

)Thornham, 2001: 36(اي كه خوانشي از آن، حتي محتواي موجود علم، عقل، تمدن، و  گونه   به
هائي كه از طريق آنها فراهم آمده است، و نهايتاً  هاي استدالل، نظريه سياست، اعم از شيوه

از اين ديدگاه، پدرساالري .  كردعملكرد آن را هم  ذيل اين عنوان قرار داد و اعتبار آن را انكار
وسيله  نظام خانوادگي، اجتماعي، عقيدتي و سياسي كه در آن مردان، مستقيم به«عبارت است از 

هاي آشكار، يا غيرمستقيم از طريق  آداب، سنت، قانون، و نيز به كمك زبان، آموزش،  زورگوئي
ي را يها اي دارند چه نقش  وظيفهكنند كه زنان چه لباس، برچسب، در قالب تقسيم كار تعيين مي

  )Rich, 1977: 57 (»بايد يا نبايد بازي كنند، تا همواره تحت سيطره جنسيتي باقي بمانند
 مشكل اين است كه علم گفتبتي فريدان ستيزي مكتب انتقادي،   با الهام از پوزيتيويسم

اند، يعني  ته و پرداختهموجود، علم پوزيتيويستي، مردانه است و همه اين مفاهيم را مردان ساخ
از ذهن و شعور و احساس آنان كه ناگزير مردانه است و درك خصوصيت هاي ذهني و 

او نكاتي . عاطفي زنان و نيز منافع آنان از چشم خودشان در آن جائي ندارد، بيرون آمده است
ساالر را عنوان كرد كه به پيشرفت اين نظريه راديكال كمك كرد كه دانشي كه در جامعه مرد

  اين دانش بر تجارب و تفكرات و . عموميت و مشروعيت يافته است، دانش مردان است
نتيجه اين است كه نه تنها مشكل زنان . انداز و اولويت هاي خاص آنان بنا شده استچشم

نامي ندارد بلكه هيچ بخش از علم معتبر زمانه ربطي به تجارب زنانه درباره خود آنان ندارد 
)Friedan, 1963(.  به اين ترتيب مشكل بدون نام و نيز نامرئي ماندن زندگي و تجربه و درك 

برهمين اساس، اين نگره . هاي اصلي فكر فمينيستي راديكال تبديل شد زنانه، به يكي از ستون
مسائل آن از  مهم اپيستمولوژيك نيمه دوم قرن بيستم كه چگونه توضيح و تبيين اين جهان و

 )Janeway, 1980 (.گرفته شد كارگيرد، در فمينيسم به موقعيت بيننده شكل ميخالل زاويه ديد و

طرف  هاي راديكال معتقد شدند دانشي كه در ميان ما به مثابه دانش بيبر اين اساس فمينيست



  

 231                                                                        مباني فلسفي فمينيسم راديكال                

نگرند و مي مطرح است و در دسترس همگان است و زنان هم از طريق همان به خود و جهان
    . بسا هيچ يا به قدر اندكي بازتاب ذهن و زندگي زنانه باشددهند، چهبه آن معنا مي

)Spender, 1983: 369(   
 سياسي راديكـال گرفـت، راه   -ي كه فمينييم راديكال از تفكر فلسفي     يهاعليرغم تمامي الهام  

 به اين شكل كه مدعي شـد مبـارزه بـا ايـن پدرسـاالري          .طور اساسي از آن جدا كرد       خود را به  
فمينيسم بايد از طرف زنان به      «:  دانبار صراحتاً تأكيد كرد كه       ركسان   .بارزات است مبناي تمام م  

 نكته جالب توجه در اينجا اين است كه         ».عنوان مبنائي براي تغيير اجتماعي انقالبي مطرح شود       
فمينيسم راديكال، انقالب فمينيستي را نه به عنوان ابزاري براي تغييرات مورد توجه زنان، بلكه                

يعني مدعي است كه همان تغييراتي      . كند  عنوان مبنائي براي همه تغييرات اجتماعي مطرح مي       به  
مـرد آغـاز   / كه ماركوزه و بنيامين و سارتر و آدورنو در پي آن بودند، بايد از حـوزه روابـط زن                

سـلطه  . سفيد و نظاير آن برسـد     / دار يا سياه    سرمايه/ هاي ديگر چون كارگر     شود و بعد به حوزه    
انه و تبديل زنان به برده، اصل اساسي و الگوي تمامي اشـكال ظلـم اجتمـاعي اسـت و بـه                مرد

عنوان مقاله معروف دانبار در اين مـورد        . همين دليل تغييرات را بايد از همين ريشه شروع كرد         
او در ايـن نوشـته    . "آزادي جنبش مؤنث به مثابه مبنـاي انقـالب اجتمـاعي          ": كامالً گويا است  

برند كه در رأس آن طبقه        المللي به سر مي     تمام مردم زير فشار يك نظام طبقاتي بين       «تأكيد كرد   
هاي زيـر فـشار آن مؤنـث غيرسـفيد            ترين اليه   سياسي مذكر سفيد غربي قرار دارد و در تحتاني        

بر اساس اين تفكر، امپرياليـسم غربـي درسكسيـسم       .)Dunebar, 1970: 49(غيرغربي قرار دارد 
هـاي غربـي       ملت –دولت  . به تبعيض مبتني بر جنس و برتري ذاتي مرد ريشه دارد          يعني اعتقاد   

 دنبالـه و گـسترش       به اين دليل بوده است كه اين استعمار        كه استعمار را به اوج خود رساندند،      
  . سلطه مردانه بر زن و بر سرزمين بوده است

ين يك طبقه يا كاسـت      در موضعي مشابه باربارا بوريس استدالل كرد كه زنان در سراسر زم           
او تاكيد مي كند كه     . دهند ، كه امپرياليسيم مذكر بر آن مسلط است            استعمار شده را تشكيل مي    

زنان از اين حيث با هر جريان استعمار شده ديگري مشابه است، با وجود اين قبول نـدارد كـه                    
 ضد امپرياليـستي را     اين مشابهت زمينه اتحاد زنان با ديگر مبارزان و مبارزات ضد استعماري و            

فقط بـا بازگردانـدن     از نگاه او    . فراهم كند زيرا تمام آن مبارزات نيز محكوم سلطه مردانه است          
فرهنگ از بين رفته و مسخره شده زنان و اصول مؤنث است كه جامعه انساني حقيقـي بـه بـار           

ما دست  «: گويد  بوريس مي . زنانه مبناي انقالب جهاني است      نوعي انترناسيوناليسم  .خواهد آمد 
خود را براي اتحاد به سوي همه زنان از هر قوميتي و هر طبقـه و كـشوري در سراسـر جهـان                       

  .) Burris, 1971: 118(» فرهنگ مؤنث جهان چهارم است. كنيم  دراز مي
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  فمينسم راديكال و بازتعريف سياستفمينسم راديكال و بازتعريف سياستفمينسم راديكال و بازتعريف سياستفمينسم راديكال و بازتعريف سياست

گيز و مشهور  بود كه ايده، تا حدي مبهم و تفسيربردار، اما بحث برانينابر همين مب
ها از  اگر ريشه همه ظلم. مطرح شد» امر شخصي سياسي است«فمينيسم راديكال مبني بر اينكه 

 سلطة سياسي  سياست و، پس همه چيز حتيداردزن قرار / جمله ظلم سياسي در روابط مرد 
 متأثر از ايده هاي ساختارگرا و پسا . زن است/، مشخصاً رابطة مردمعلول روابط شخصي

پردازان فمينيسم راديكال عقيده يافتند كه تعريف رايج از سياست  رگرا، بسياري از نظريهساختا
به همين دليل نوعي جابجائي از . خود يك امر سياسي است، يعني محصول روابط قدرت است

هاي  عنوان امري منحصراً مربوط به ساختارها، كاركردها و كنش برداشت سنتي از اين مفهوم، به
عنوان كاركردن درون روابط قدرت به معناي عام آن، در  ولت، به برداشتي متفاوت، بهمرتبط با د

در مفهوم : اين تقابل به اين صورت نشان داده شده است. گفتار راديكال فمينيستي مشهود است
مشاركتي عامدانه و عالمانه در فرآيند توزيع منابع كنش؛ سنتي، سياست عبارت است از يك 

رفتار متكي به سلسله ندان؛ در مفهوم پيشنهادي، عبارت است از يك فرآيند قدرت ميان شهرو
در اين معناي .  )Randall, 1987: 10(پذيرفته قدرت  هر كاري در متن روابط ساختار پيشمراتب؛ 

مشي حكومتي نيست،  اخير، سياست صرفاً تجارتِ حكومت، از طريق احزاب، انتخابات، خط
هاي خانواده، قوميت، جنس، جنسيت، طبقه و  مردم در قالببلكه روابط قدرت در زندگي

كنند تا  حاميان اين تعريف، بر مشاركت زنان در سياست عام تأكيد مي. نظائر اين هم هست
گذارند و از آن تإثير  توضيح دهند زنان چگونه بر توزيع اجتماعي منابع قدرت تأثير مي

  .پذيرند مي
اي دارد كه شهروندان براي  هاي قانوني ره به فعاليتبرداشت رايج از مشاركت سياسي اشا

اين تعريف كلي ابهاماتي دارد . دهند اعمال نفوذ بر انتخاب اعضا و روش حكومت، صورت مي
. كند وري از نوعي امتياز ويژه فراهم مي كه عليرغم تعادل ظاهريِ آن فضاي كافي براي بهره
هاي برشمرده داراي سلسله   آيا فعاليت:پاسخ بعضي سؤاالت در اين برداشت معلوم نيست

شود؟ آيا برداشت جنسيتي  مراتبي است كه بر اساس شقاق جنسي، از نرينه به مادينه، نازل مي
ميلي نسبي زنان در اين مشاركت  از جنس در تعريف مفهوم شهروندي مفروض است؟ آيا بي

سياست و مشاركت در محصول يك انتخاب آگاهانه است؟ و سرانجام، آيا اعتراض به حدود 
اين برداشت ممكن است؟ از نظر فمينيسم راديكال، خاص بودن بيش از اندازه اين تعريف 

سادگي قابل چالش نباشد، و  اي كه درون آن خزيده است به شود كه ساز و كار سلطه باعث مي
مشاركت سياسي صرفاً . نمايد همين تجديد نظر در حدود سياست و مشاركت را ضروري مي

ش براي تغيير افراد و افعال  و اهداف  حكومت نيست، بلكه شامل تأثيرگذاري بر همكنش تال
اگر سلطه آشكار مردانه در حوزه خصوصي و . سياسي در جامعه، در انجمن، و در خانه است
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نيمه خصوصي به چالش گرفته نشود، سلطه پنهان پدرساالري در ساخت دولت، امنيت كامل 
دليل، براي پرهيز از بازتوليد پدرساالري، مشاركت سياسي بايد چنان به همين . خواهد داشت

تعريف شود كه به جاي اوصاف سنتي همچون حمايتي، منفعت محوري، و مردساالري، 
آن وجود داشته باشد  در فراجنسيتي محوري واوصاف جديدي همچون انتقادي، ارزش

)Hague, 1991: 161(.   
 كه نام آن سياست جنسي نيسم راديكال در كتاب خود، پرداز مهم فمي كيت ميلت، نظريه

كند، چگونگي مبتني شدن نظام سلطه را بر اصل  ربط ميان سياست و جنس را القا مي
از نگاه او در هر شرايطي وقتي گروهي به گروه ديگر سلطه دارد و آن . شمرد پدرساالري بر مي

اي از نظر   و هنگامي كه چنين رابطه.كند، رابطه ميان آنها سياسي خواهد بود را رهبري مي
هاي  اما فارغ از تنوع اين ايدئولوژي.  يك ايدئولوژي تدوين خواهد كرد زماني طوالني شود،

اند و ايدئولوژي بنيادين  ها در طول تاريخ پدرساالر بوده ها و تمدن مامي فرهنگت«گوناگون، 
ز نظر ميلت اين ايدئولوژي تمام ابعاد ا.  )Millet, 1970: 111(» همه آنها سلطه مذكر بوده است
ترين  دهد و بر تمام زواياي زندگي حتي شخصي و خصوصي فرهنگ را تحت تأثير قرار مي

از نظر فمينيست هاي راديكال، همان گونه كه پدرساالري نظامي عام . گذارد قسمت آن اثر مي
زدن روابط سلطه در همه نهادها، و فراگير است مبارزه با آن نيز بايد عام باشد و فراتر از بر هم 

   از ميان بردن يا تغيير شكل و محتواي همه نهادهايي را شامل شود كه اين نظام را باز توليد 
رسد و آرمان يكنند و با از ميان بردن اين نظام است كه انسانيت راستين به منصه ظهور ممي

  . )204: 1382مشيرزاده، (گيرد شهر فمينيستي شكل مي
 نيز معنايي جديد و "سياست"براي فمينيسم راديكال، هائي است كه ساس چنين بينشبر ا

تقسيم رفتارها و روابط انساني به دو حوزه خصوصي و عمومي،  .كند گستره اي فراگير پيدا مي
 در عين حال بعضي مدعي شده اند كه اين از خصوصيات ليبراليسم .گرددبه گذشته دور باز مي
 و مردان "اندروني" كه با عميق كردن مرز ميان اين دو حوزه، زنان را به در عصر جديد است

كارول . اين ايده مبناي گرايش به انكار كلي اين تفاوت شد.  هدايت كرده است"بيروني"را به 
به تبيين اين نكته پرداخت كه » امر شخصي، سياسي است«هنيش در مقاله اي تحت عنوان 

 واقع به صورت سلطه بر زنان شكل گرفته و اين امر، به همين رابطه زن و مرد در خانه، در
بنابراين آنچه به ظاهر شخصي . شكل سلطه جويانه، در ابعاد اجتماعي نيز آشكار شده است

تفسير اين گفته مي تواند كليد فهم مواجهه راديكال با سياست را به . است، امري سياسي است
  ؟امر شخصي، سياسي است يعني چه. دست دهد

ترين راهبردهاي اين گرايش در نفي پدرساالريِ دولت، نفي دوگانه يكي از مهم
عنوان يكي از  خصوصي به/تقسيم عمومي«شده است كه  گفته . خانوادگي است/سياسي
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كند، ابزار پنهان پدرساالري است،  متفاوت مي) عمومي(را از مرد ) خصوصي(چيزهائي كه زن 
به مردان ) شناختي هاي زيست جنس(يل نرينگان و مادينگان و پدرساالري در نهايت شيوه تبد

انگاري امتياز از آن مردان  اي كه در اين متفاوت گونه است، به) شده هاي سياسي جنسيت(و زنان 
هگل در . گردد ريشه اين ايده به فلسفه سياسي هگل باز مي. )Eisenstein, 1984: 16(» باشد

 نشين را آزاد ندانست، و آزادي را در ارتباط ضروري با تعارض با روسو، انسان بدوي جنگل
از نظر او، با شروع زندگي خانوادگي، كه مسؤليت آور بود، آزادي معنا مي . مسؤليت قرار داد

يافت، اما از آنجا كه خانواده و مسؤليت مطرح در آن، اساساً بر مدار عاطفه و عشق مي گردد، 
جامعه مدني و مهم تر از آن دولت، به دليل فراغت . تفضائي مناسب براي تجلي عقالنيت نيس

عقل، /از اينجا دوگانگي عاطفه. مدار است از عاطفه و دلبستگي، مكان اصلي تجلي روابط عقل
راديكال ها اين ايده را . سياسي انطباق يافت/خيابان، شخصي/آزادي بر دوگانه خانه/وابستگي

بنابراين در اولين نگاه، . ند، و به انكار آن رو كردندمبناي پدرساالري دولت و انقياد زنان دانست
تعبير امر شخصي سياسي است، مخالفت با بنياني فلسفي است كه با جدا كردن نظري دو 

 و معرفي حوزه عمومي، يعني جايگاه سياست و دولت به عنوان  حوزه خصوصي و عمومي،
گي، و در نتيجه زنان به عنوان تجليگاه عقالنيت، و معرفي حوزه خصوصي يعني روابط خانواد
به عبارتي، اعتراض متوجه  .كندمحور خانواده، به مثابه جايگاه روابط ماقبل عقالني معرفي مي

) مردانه، عمومي(گذاري مثبت و منفي اين دو حوزه، از طريق نسبت دادن يكي به عقل ارزش
 تفسير، امر شخصي هم در اين . )Bryson, 1999(است ) زنانه، خصوصي(و ديگري به احساس 

  . امر سياسي برخوردار است"ارزش"از 
 ديگر كه از اين تعبير مي توان برداشت كرد، برمال كردن روابط سلطه در روابط يمضمون

مفهوم محوريِ سياست، قدرت است كه معناي نسبتاً روشن و مصاديق . ميان دو جنس است
پناه همين پيچيدگي است كه نظام سياسي از ديدگاه جنبش زنان، در . پيچيده و متفاوتي دارد

 مخالفت با اين پديده، نيازمند درك ،رواز اين. تواند انقياد زنان را مشروع و هنجارمند بنمايد مي
عالوه بر اين، از آنجا كه هر نوع اطاعت . پيچيدگي قدرت و آمادگي براي تحليل سياست است

درست . م عضوي از مجموعه سياست استباشد، مورد انقياد زنان ه فرع بر روابط قدرت مي
پردازان، نجات از وضعيت پدرساالري فقط  در همين جهت است كه از نگاه بعضي نظريه

گذرد امر سياسي  هائي را كه در عمق حيات خصوصي زنان مي هنگامي ممكن است كه جدال
 دگرگوني كه دهد كه شورش، انقالب، اصالح و هر نوع زيرا اين به آنها اجازه مي. تلقي كنند

در سياست روا دانسته شده است در حوزه روابط خصوصي و خانوادگي هم كه زنان قرباني 
ساز بقاي روابط ناعادالنه  دوگانگي مذكور زمينه. نظم حاكم بر آن هستند، جائز شمرده شود

نفي اين دوگانه، در معرض قضاوت و قانون قرار دادن . جنسيتي در عرصه خانواده بوده است
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بط دو جنس درون خانه است كه به عنوان امر شخصي از عرصه نظارت، قضاوت، رقابت و روا
هاي اصلي ستم را تأكيد سنتي جامعه شناسي بر اين كه سرچشمه. دادخواهي بيرون بوده است

كند، مسئله قدرت و سلطه را در نهادهاي دولت و اقتصاد و ديگر نهادهاي عمومي معرفي مي
ه و نيز در مناسبات شخصي در هر دو قلمرو عمومي و خصوصي  نظير خانواد"خصوصي"

همه امور شخصي سياسي است، به اين معني است كه خانواده، روابط . گيردناديده مي
خصوصي و زندگي عاطفي مانند مالكيت و سياست بر اساس روابط نظام يافته قدرت و 

ود بلكه در شخصي ترين شسياست به قلمرو عمومي محدود نمي. گيرندنابرابري شكل مي
در اين تفسير، امر . هاي حيات انساني نيز به دليل وجود روابط قدرت حضور داردحوزه

  . امر سياسي برخوردار است"ضد ارزش"شخصي هم از 
 يعني، نوع سلوك ؛معناي ديگر مدعاي مذكور اين است كه شخصي ناشي از سياسي است

شود كه  آموزه هاي كالن فرهنگي منتج ميشخصي از جمله مواجهه با زن درون خانه، از
تجارب فردي درون ساختار سياسي و اقتصادي جامعه . ساماندهي آن در دست دولت است

 عبارت امر .شودجاي مي گيرد و باعث به وجود آمدن مسائل و مشكالت براي شخص مي
هاي   جلوه روابط مبتني برةشخصي امر سياسي است، بيان شده است، تا ضمن اشاره به گستر

. متنوع قدرت، بر هويت غيرطبيعي و قراردادي و اثرپذير آن از ساختار نظام سياسي تأكيد كند
توانند خود را با انتظارات شود كه مسأله زناني كه نمياز طريق اين شعار بر اين نكته تأكيد مي

عنوان صفتي خواهند فرع بودن يا درجه دوم بودن را به جنسيتي از زنان تطبيق دهند و نمي
 بلكه بخشي از يك رابطه رقابت با مردان يا با نظام ،براي خود بپذيرند، امري شخصي نيست

نجات از اين . تواند يك نارضايي سياسي تلقي شودپس نارضايتي زنان مي. مرد محور است
هاي به صورت متعارف مورد  هاي جنسيتي، يعني نقشوضع، خودداري از دروني كردن ارزش

از طريق اين فرآيند آگاه شدن . آيد از زنان است كه از راه افزايش آگاهي به دست ميانتظار 
است » نظام سياسي متكي بر جنسيت«است كه زنان مي فهمند كه مشكالت آنها ناشي از 

)Chapman, 1995 ( . در اين تفسير، امر شخصي و امر سياسي هيچ كدام واجد برتري ارزشي بر
 شخصي مستقل نيست، طبيعي هم نيست بلكه تابعي از امر سياسي ديگري نيستند، فقط امر

  .است، كه بهبود در آن، از طريق تغيير در اين مقدور است
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه الگوهاي رفتار در خانواده همان قدر از الگوهاي                

    ي، رفتـار فرهنگـي،     رفتـار سياسـي، رفتـار اقتـصاد       . سپذيرد كه بـه عكـ      رفتار سياسي تأثير مي   
      هـا، در يـك گفتمـان پدرسـاالر از مـردان، سـر               هاي متفاوت رفتاري هستند كه از انـسان       جلوه

رابطـه سياسـت و     . زند، رفتار در خانواده هم چيزي جدا از تركيبي از ايـن رفتارهـا نيـست               مي
 و محـيط او برقـرار       تر مجموعه روابط پيچيده ميان انـسان      خانواده دوسويه است؛ به تعبير دقيق     



  

   1387ستان تاب ، 2شمارة ، 38 دوره ،سياست    فصلنامه                                                        236  

 رقابتي از طريق تحت تـأثير قـرار     -روابط سياسي . است، كه اين دو را از يكديگر متأثر مي كند         
. توانـد تغييـر دهـد و بـه عكـس      رفاقتي او را مي   -دادن شخصيت انسان، حوزه روابط شخصي     

 شخصي و خصوصي نيست، به معناي سـپردن امـور          امور شخصي سياسي است به معناي انكار     
وني به دولت نيست، معناي آن فايده روابـط درونـي مثـل مـادري بـراي كـاربرد در عرصـه                در

هـاي فـرد و كـشاندن آن در           عمومي نيست، به معناي اعمال فشار عمومي براي غلبه بر تصميم          
 به اين معناست كه هر عملي را چنان ببينيم كه مستعد آن است كه با معنائي ؛جهت جمع نيست  

 معناي دعواي عمومي و خصوصي اين اسـت كـه آنچـه در خانـه و اتـاق                   .عمومي باردار باشد  
 در مقابـل    "مـن "گذاري است،       علت قانون تر،    البته به شكل اساسي   گذارد، معلول و      خواب مي 

  :Mansbridge, 1995)  درون خانه اسـت  در برابر ديگريِ، بيرون خانه نيست، اين من"يديگر"

270-75(.   

در ابتـدا  سـت كـه   ا مـدعي ن به عنوان علت العلل مشكالت زنان تعبير پدرساالري و نقش آ 
گيرد، سـپس دولـت از طريـق تمـامي         ساخت سياسي الگوي خود را از پدرساالري خانواده مي        

، الگـوي   ...هائي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، قـانون، قـضا، ديوانـساالري             زيرسيستم
شناسان ساختارگرا با اين      ي از فيلسوفان و جامه    اما حتي بسيار    .كند سلطه مردانه را بازتوليد مي    

در كتـاب خـود،     ير بورديو     پي.  از مشكل ساختاري جامعه معاصر موافق نيستند       تبيين فمينيستي 
اساس دائمي شدن رابطه زور فيزيكي و زور نمادي ميـان دو            «: كند كه تصريح مي ،  سلطه مذكر 

ه نيست كـه بعـضي از گفتمـان هـاي           جنس در يكي از مشهودترين مكان هاي آن يعني خانواد         
فمينيستي تمام انتقاد خود را متوجه آن كرده اند، بلكه درون مراكـزي چـون مدرسـه و دولـت                    
است، يعني محل توليد و تحميل اصول سلطه اي كه حتي درون خصوصي ترين بخش دنيـاي                 

). Bourdieu, 1998(» اين ميدان مهم كنش براي مبارزات فمينيـستي اسـت  . ما هم اعمال مي شود
نپـذيرفت و همچنـان بـر    دولـت  فمينيسم راديكال، اگرچه فروكاهش سلطه مردانه را به سـلطه   

به عنـوان علـت اصـلي انقيـاد         و خانوادگي    سياسي و اقتصادي     مجموعةسلطه پدرساالر در هر     
زنان تأكيد داشت، اما ديدگاه آشتي ناپذير را براي مواجهه با دولت پذيرفت، و به جاي تـالش                  

اي استفاده از عرصه سياسي در جهت پيشبرد اهداف خود، به نقد بنيادين دولـت، بـه عنـوان                   بر
  .تجليگاه اصلي پدرساالري رو كرد

گرايانـه و سلـسله      ج، خصلت نخبـه   يهاي موج دوم به سياست را     از اعتراضات مهم راديكال   
ازدواج و  ه  تاكيـد كـرد كـ      ،تيك جـنس    ديالك در كتـاب     فايرستون،    شوالميت .مراتبي آن است  

دهد، و نظام سلسله مراتب سلطه همان         مراتب و سلطه مذكر را پرورش مي        خانواده نظام سلسله  
 .مراتبي جـايگزين آن شـود   چيزي است كه بايد از بين برود و يك نظام دمكراتيك و غيرسلسله     

)Fireston, 1970: 210(  ماننـد  ناگفته پيداست كه دريافت فمينيسم راديكال از دمكراسي واقعـي ه
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 هر نوع سلطه و هـر نـوع سلـسله           ، كه  است مآنارشيسيعني  فلسفه سياسي مسلط دهه شصت،      
 كـه گـاه بـه صـراحت ماهيـت      بر اسـاس چنـين تفكـري   . داند مراتب را نقض كننده آزادي مي  

 نوعي رابطه همياريِ هم سـطح، بـه دور     ، است ها  آنارشيستي آن مورد اعتراف بعضي فمينيست     
نظيم موقعيت به عنوان جايگزين سازماندهي فعاليـت اجتمـاعي و كـنش             از تقسيم مسؤليت و ت    

ها، نه رياستي وجود داشت و هاي متعلق به اين جنبشدر بسياري از سازمان. سياسي مطرح شد 
رفت كه كارها صرفاً بر اساس همدلي و كار جمعـي بـه پـيش               گيري، بلكه اميد مي    نه حتي رأي  

اهداف و مطالبات اين شـيوه جديـد سياسـي نهفتـه بـوده              مالحظات اخالقي نيرومند در     . برود
منـافع  " را بـه جـاي       "ارزش هـاي مـستقل    "طرفداران اين شيوه در پي آن بوده اند كـه           . است

هاي معنوي، از جمله بـه رسـميت شـناختن واقعـي تـساوي              اهميت ارزش .  قرار دهند  "ابزاري
د مادي آن، در حيات سياسـي بـه         ها و رعايت غرور و عزت نفس آنان منهاي نظر به فواي           انسان

   .)Havel, 1985: 112( هاي اخير بوده استپردازان منتقد در دهه فراواني مورد تأكيد نظريه
، چه بسا بتواند ارزشمند تلقي شود، و در مقـام           بيني نظري   چنين مالحظاتي، در مقام باريك    

 تقاضـاها بـه دشـواري       ايجاد بعضي تغييرات عملي ناشي از آوانگارديسم، كه با طرح حـداقلي           
اما تـصور تغييـرات بنيـادين از طريـق           .  چه بسا خالي از فوايدي نباشد      ،يابدميگوش شنوائي   

مرزها و  : انديشة بشري در ذات خود نامحدود است      «. ساختارشكني معموال قرين توفيق نيست    
 دورة  شوند ولـي، در يـك       هاي متفاوت تاريخي جابجا مي      حدود اين انديشه در جريان موقعيت     

  .) 39: 1375اشتراوس، (» تواند آنها را درنوردد كس نميمعين، هيچ
 
 

        نقد و نتيجهنقد و نتيجهنقد و نتيجهنقد و نتيجه

ج مثبت  يجو با هر نيت و هر نوع فعاليتي، اعم از درست و غلط، نتا               تالش فمينيسم مصالحه  
هائي كه با بسياري از مواضع فمينيـستي،         حتي فرهنگ . هم حتي در ميان مخالفانش داشته است      

هائي براي كاسـتن  اند، محمل اند، بر اثر موج تفكر فمينيستي توانسته       دي در تضاد بوده   طور بنيا هب
. از فرودستي زنان در فرهنگ خود جستجو كنند و روايتي بومي از آن را بيابند و تقويـت كننـد                   

اما آيا فمينيـسم    . شود، كاهش يافته است     بر اين اساس، بسياري از آنچه ظلم جنسيتي ناميده مي         
شكنانة خود توانسته است سرعت بيـشتر بـه ايـن حركـت بدهـد؟                 هاي شالوده   ل با طرح  راديكا

  .پاسخ منفي است
هـاي  پـردازي  هاي فمينيسم راديكال، همچون بعضي از ظرافـت         بيني   بعضي از نازك   شك، بي

، از منظر جستجوي علل بعيـدة امـور،         هاي شصت و هفتاد     مكاتب و نظريات مرجع آن، در دهه      
هاي كور در مسائل مربوط بـه حقـوق برابـر و              مثالً اين نكته كه بعضي از گره      . قابل تأمل است  

گردد كه به سادگي بـا تغييـر چنـد            داري باز مي    امكان رشد و توسعة زنان، به ساختارهاي ريشه       
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مردم الاقل يك /برده يا حكومت/يا اين كه روابط سلطه، ارباب. قانون حل و فصل شدني نيست
شود و بعداً به فـضاي        القا و تمرين مي   گيرد و     زن شكل مي  /ه و رابطة مرد   قسم، از درون خانواد   

رسد كـه فمينيـسم راديكـال، بـه روايـت              در عين حال، به نظر نمي      .كند  هم سرايت مي  عمومي  
گـر آن بـوده اسـت يعنـي،           هائي كه الهام    ميلت، فايرستون و هنيش، سرنوشتي متفاوت از فلسفه       

اين مكاتب، ضمن طـرح نكـاتي       . پساساختارگرائي داشته باشد  نئوماركسيسم و نئوفرويديسم و     
بديع، ذهن را به سوي مباني پيچيده و ناپيداي بعضي مشكالت راهنمـائي كردنـد، امـا مـشكل                   

ها در مواردي خالي از حقائقي هم نباشد، امكان درمان بـه             اينجاست، كه حتي اگر آن تشخيص     
كنـد كـه در ايـن جهـان          راً تجربه چنـين القـا مـي       ظاه. خواهند وجود ندارد      اي كه آنها مي     شيوه
هاي   توان مشكالت را به شكل كامالً بنيادي حل كرد؛ حتي اگر فرض بر اين باشد كه تبيين                  نمي

هاي فيزيولوژيـك فـرد و سـاخت نـاگزير اجتمـاعي            حلي كه بنيان   هر راه  .بنيادي درست است  
ز لوازم آن اسـت، ناديـده بگيـرد، يـا     روابط ميان افراد را، كه مراتب قدرت و سلطه و سياست ا       

 باشـد، احتمـاالً     هـا   تفسيري از آن عرضه كند كه اصالح و بهبود، مستلزم تغييرات در اين بنيـان              
  .كند، نخواهد بود كند بيشتر از ميزان مشكالتي كه توليد مي ميزان مشكالتي كه حل مي

شـكن، خـصوصاً بـا     دهفمينيسم راديكال در پي اين بود كـه بـه پيـروي از فيلـسوفان شـالو            
 جديد از امر سياسي، مشكل زنان را در قالب تغييرات بنيادين در اشكال روابط انساني، يتفسير

  چون گمان . چون خانواده و روابط سلسله مراتبي و نظم سياسي با محوريت دولت، متحقق كند
شد، به بازتوليـد    كرد كه هر فعاليتي كه ناگزير در چارچوب نظام علمي و گفتماني موجود با             مي

اين ادعاي ميلت كه در هر شرايطي وقتي گروهي         .  همان روابط پيشين سلطه منتهي خواهد شد      
كند، رابطه ميان آنها سياسي خواهد بود، و هنگامي           به گروه ديگر سلطه دارد و آن را رهبري مي         

 سخن درستي    يك ايدئولوژي تدوين خواهد كرد،      اي از نظر زماني طوالني شود،       كه چنين رابطه  
ها در طول     ها و تمدن     فرهنگ هاي گوناگون، تمام    اين ايدئولوژي است؛ نيز اين كه فارغ از تنوع        

اند و ايدئولوژي بنيادين همه آنها سلطه مذكر بوده است، هم شايد خالي از  تاريخ پدرساالر بوده
 ايـن ايـدئولوژي     اوالً. توان گرفـت    اي مي   اما، مهم اين است كه از اين چه نتيجه        . حقيقت نباشد 

حتي براي الية فرودست، در اينجا زنان، هم سراسر خسارت نبوده است؛ ممكـن اسـت سـهم                  
زنان از تمدن تاريخي نظام مردساالر عادالنه نبوده باشد، اما معناي سلطة ايـن نظـام، خـسارت                  

ال، همانطور كه نظام تاريخي متكي به برتري اشراف، صـنعتي يـا فئـود           . مطلق براي زنان نيست   
ثانياٌ ارائة هر پيشنهادي    . اند  بهره نبوده   عادالنه نبوده ولي عامه هم، اعم از زارع و كارگر از آن بي            

اي كه ريشه در تاريخ دارد، به احتمال زياد، آرزوئي برنيامـدني   براي زير و زبر كردن ايدئولوژي     
  . است
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بايد از بـين بـرود و        نظام سلسله مراتب سلطه همان چيزي است كه          اين گفتة فايرستون كه   
 متكـي بـه برداشـتي آنارشيـست از          مراتبي جايگزين آن شـود      يك نظام دمكراتيك و غيرسلسله    

 هر نوع سلطه و هـر نـوع سلـسله مراتـب را نقـض كننـده آزادي                  ، كه  است دولت و دمكراسي  
گرائـي كـم يـا        نظم سياسي، حتي در فضاي دمكراتيك، از نوعي مركزيـت           در حالي كه   .داند  مي

... ريزي، محاسـبه، بـيالن و        سازماندهي، تقسيم كار، توزيع  مسؤليت، برنامه      . ناگزير است بيش  
اموري است كه همواره در انجام هر كار مهم ناگزير تلقي مي شده است، و انجام مـوارد فـوق،      

اطاعـت و   /حتي با مالحظات كامالً دمكراتيك، تماماً در گرو مركزيت، سلسله مراتب، رياسـت            
چرا كه از ديـد بـسياري از صـاحبنظران سياسـي و اجتمـاعي،               .  و تنبيه، بوده است    نظام تشويق 

كنـد، خـصلت    آنچه يك نظام را از مـشروعيت تهـي مـي          . اقتدار و استبداد با هم متفاوت است      
غيردمكراتيك و زورمدارانه آن است، اما حذف هر گونه قدرت اِعمال نفوذ هم بـه ناكارآمـدي                 

شـده اسـت كـه كارآمـدي و      ، اقتـدار دمكراتيـك سـنتزي تلقـي مـي     بر اين مبنا. منجر مي شود 
هـاي   اما بخشي از جنبش زنان، به پيروي از اغلـب جنـبش           . مشروعيت را تركيب بهينه مي كند     

تر از اين، اساسـاً     مهم جديد اجتماعي، تركيب اقتدار دمكراتيك را يك مفهوم ناهمساز دانسته و          
 به شـمار    اي   منفي ظام تشويق و تنبيه را جلوه هاي      اطاعت و ن  /مركزيت، سلسله مراتب، رياست   

آورده اند كه براي پرهيز از خطرات نظام پدرساالر بايستي از آنها دوري شـود و اسـاس رفتـار                  
شـود؛  مراتبي از آن حذف       اقتدار و نظم سلسله    استوار شود كه     ئيسياسي و اجتماعي بر بنيان ها     

 و كارآمـدي در    بينـي   آيد كه با معيارهـاي واقـع        نظر مي   چيزي كه  بيشتر يك آرزوي رمانتيك به       
 اجتماعي ناسازگار است، و حتي يك مـورد تجربـة موفـق             هاي  نهادهاي سياسي و حتي فعاليت    

   . نداشته استهم
  و از يك نظـر،  تا حدي،تواند  معناي امر سياسي اين نكته كه سلطة سياسي مي       خصوصدر  

اما . ن سلطة مرد بر زن بيابد، جالب توجه است         خانه يا هما   سلطة درون رابطة  ريشة خود را در     
شكن و زير و زبر كننده و لـذا تـصور             شدت شالوده   نفي خانواده به منظور نفي دولت نه تنها به        

دنيـا بـدون دولـت، بـه سـوي      . ناممكن استآور است، بلكه عالوه بر اين،         رعب هاي آن   هزينه
بيني افراطي در مورد ذات بشر اسـت           آنارشيسم مبتني بر نوعي خوش     .گردد  وضع طبيعي بازمي  

ها در غياب دولـت و در غيـاب هـر نـوع حاكميـت                انسان. آيد  شدت مشكوك به نظر مي      بهكه  
مراتبي شانس زيادي براي انجام كارها و برقراري روابطي دارند كه ظلم، از جملـه ظلـم                   سلسله

نـسبت  شدت بدبينانه      به نيز آنارشيسم متكي بر نگاهي    . ناپذير آن است    جزء جدائي مؤنث،  /مذكر
به دولت و حاكميت است كه بيشتر در فضاي بشدت ملتهـب چـون نيمـة دوم قـرن نـوزدهم                      

  فلـسفي  - از سوي ديگر بسا كـه تحليـل روانـشناسانة          .توانسته است جدي گرفته شود      اروپا مي 
دولـت يـك نهـاد بـسيار قـوي و           . باشـد شـناختي      جامعه -گشاتر از تحليل سياسي      آن راه  براي
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 كـه كمبودهـاي خـود را        گيـرد   تمند است و كامالً مستعد آن است كه محسود مردمي قـرار             ثرو
برنـد بـا مـصادرة آن مشكالتـشان حـل       دانند و گمـان مـي    هائي از اين دست مي      ناشي از تراكم  

 بر ايـن     راديكال، هاي  ، از جمله بسياري از فمينيست     ستيز   بسياري از روشنفكران دولت    .شود  مي
 دولـت  بـاره اند و نظريات راديكال خـود را در       مردم تكيه كرده  مصادرة عامة   ميل به    خصوصيتِ

رسد در هر شرايطي وجود دولـت         نظر مي   ، به بداهت  در حالي كه، به   . اند  گاه به جنبش بدل كرده    
هـاي اصـالح      خانواده و دولت هـر دو سـوژه        .ناگزير است و فوائد آن بر مضار آن ارجح است         

اگر روابط نابرابر و متكي بر سلطه منشأ روابـط سـلطة سياسـي              . ازياند نه براند    تدريجي روابط 
پـذيري   است، اين بيشتر مشوق اصالح سياسي است تا انقالب و بيشتر مؤيد ضـرورت اصـالح   

ضرورت براندازي و انكـار مطلـق آن؛ چـرا كـه بـا اصـالح روابـط                   است تا     و حاكميت  دولت
تربيتي ممكن است، و تجربـه ايـن را نـشان    خانوادگي كه، تا حدودي،  با تمهيدات آموزشي و        

داده است، دولت و سلطة سياسي هم، به سبب تشابه بـا آن، نـاگزير درجـاتي از شـانس بـراي         
  .اصالح دارد

هـاي  بينـي شناساني مثـل هربـرت مـاركوزه ميـشل فوكـو، اگرچـه باريـك                فالسفه و جامعه  
ساختن انسان و جهاني نو بـود نـه         هايشان  ارزشمندي داشتند، اما از آنجا كه الزمة اجراي طرح        

هاي ناممكن، به يك    تنها چنين كارهاي بزرگي را از پيش نبردند، بلكه در اثر همين بلندپروازي            
سرنوشت فمينيسم راديكال دهة شصت و هفتاد هم كه         . عملي مطلق رسيدند    كاري و بي    محافظه

هـاي  رسـتون در بـارة زيـان      سخنان ميلـت و فاي    . از چنين الگوهائي پيروي كردند، جز اين نبود       
ناشي از وابستگي زنان حاوي نكات قابـل تـأملي اسـت، ممكـن اسـت حتـي بخـشي از ايـن                       
وابستگي، از تربيت عمومي خانواده شروع شود، اما آيا راه حل مـشكل، نفـي خـانواده و نفـي                    
اتوريته و سلسله مراتب اداري و سياسي است؟ در اين صورت بديل آن چيست؟ تجربه نـشان                 

هاي فمينيستي كه در نظر داشتند بـا روابـط دوسـتانه و برابـر بـدون رئـيس و                    دهد كه گروه  مي
مرئوس و بدون دستور و بازخواست، فعاليت كننـد، بـه زودي از ناكارآمـدي خـسته شـدند و                    

مسئلة اصلي همان ايدئولوژي ناشي از ديرپائي روابط قدرت نابرابر است، كه چاره . فروپاشيدند
هـيچ  . تجربة تاريخي بهترين دليل اين مدعاسـت      . دريجي قانون و فرهنگ است    آن در اصالح ت   

اي از اين دست، چه پيشنهاد ماري استل، چه پيشنهاد شوالميت فايرسـتون، و چـه                  مدينة فاضله 
گرچـه  . پيشنهاد لوس ايرگاري، هرگز جدي گرفته نشد و امكان تحقـق آن هـم وجـود نـدارد                 

هـاي خـشمگين را بـه اهـداف خـود             البتـه فمينيـست    تحقق فرضي مواردي از اين دست هـم،       
توانـد    كم به اين دليل كه روابط سلطه در يك جامعة بدون مرد، به سادگي مي              دست. رساند  نمي

اين ادعا كه زنان بنا به طبع، از خشونت و . از جانب بخشي از زنان عليه بخشي ديگر آغاز شود 
ايد شبيه همان اشتباهي باشد كه مـاركس در         اين ش . رقابت و سلطه گريزانند، اثبات نشده است      
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درك . اي كـارگري در پـي سـلطه نخواهـد بـود             مورد كارگران مرتكب شد و گمان كرد جامعه       
  .بطالن چنين عقايد رمانتيك در پرتو عقل و تجربه،  چندان دشوار نيست

م مثل توانست ببرد، و فمينيسم راديكال ه بر همين اساس، انقالب جنسيتي راه به جائي نمي
اگـر راه حلـي بـراي       . افول كرد ... بسياري از حركات پرشتاب و زير و زبرساز ادبي و هنري و             

وجود داشـته   ... تعديل مشكل روابط نابرابر، چه ميان كارگر و كارفرما و چه ميان زن و مرد، و                 
  . مدت هنجارها و ساختارها است باشد، يك حركت آهسته و پيوسته، با حفظ الاقل ميان

  
        ::::ابع و مĤخذابع و مĤخذابع و مĤخذابع و مĤخذمنمنمنمن

         فارسي فارسي فارسي فارسي----الف الف الف الف 
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