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دكتر احمد نقیب زاده
مونا سعیدلویی

**

چکیده

فمینیسم از ظهور نخستین موجش تا به امروز دچار تغییر و تحوالت شگرفی حتی
در ریشه ای ترین خواستگاههای فکری خود بوده است .به ویژه در موج سوم کهه
بر پایه تکثر ،تنوع و تعدد بنا شده است .فمینیسم پست مدرن یکهی از متهرخرترین
گرایشهای فمینیسم است و به دلیل پیچیدگیهای بنیادین که در تعریف خود پسهت
مدرنیسم وجود دارد بررسی این گرایش از منظر پساساختارگرایی که زیر مجموعه
ای از پست مدرنیسم است پیچ و تابهای فمینیسم در طول زمهان را بیشهتر کشهکار
می کند .نوشتار حاضر پس از پس ذکر فضای گفتمانی دوره مدرن و رابطهه کن بها
مفهوم جنسیت ،به بررسی نقش زبان و ترثیر کن در انقیاد زنان شکل گیری ماهیهت
کنها و همچنین از بعد روانکاوی به بررسی نظرات اندیشمندان مختلف فمینیسهم و
نقشههی کههه کنههها بههرای زبههان ایههل هسههتند مههی پههردازد .در ایههن راسههتا فمینیسههم
پساساختارگرا و بنیادیترین مبحثش یعنی زبان و ترثیر کن بهر اندیشهمندان فمینیسهم

* استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه کزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
** دانش کموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه کزاد اسالمی واحد کرج
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بررسی می شود .در کخر نیز نگاهی بهه تفاوتههای فمینیسهم پساسهاختارگرا در دو
کشور کمریکا و فرانسه می اندازیم.

واژگان كلیدی :فمینیسم ،زبان ،گفتمان ،هویت ،پست مدرن ،پساساختارگرایی
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مقدمه
فمینیسم بیانگر حرکتی در جهت بازپسگیری حقوق ،کزادی و نقش اجتمهاعی بهرای
زنان است ( )Hook,2000:26اما این واژه زمانی پدید کمد که مسئله جنسهیت گهرای
مطرح شد .جنسیت گرایی زمانی رخ می دهد که برخی ویژگی ها را براساس جنسهیت
دیگران به کنها نسبت دهیم .هرچند ممکن است نسبت به مردان یا زنان تعصه
باشیم .اما جنسیت گرایی معموال نوعی تعصه

داشهته

اسهت کهه علیهه زنهان بکهار مهی رود.

جنسیت گرایی این گونه ظاهر میشود که ما زنان را از نظر ژنیتیکی پست تر از مردان به
حساب می کوریم ،و از روشهای تبعیض کمیز علیه کنها حمایت می کنیم و برعلیه زنانی
که نقشهای جنسی سنتی خود را ایفا نمی کنند موضعی خصمانه میگیریم و برای اشهاره
به زنان از اسامی توهین کمیز استفاده می کنیم و تصورات هالبی منفهی نسهبت بهه کنهها
داریم یا اینکه با زنان به عنوان ابزار جنسی برخهورد مهی کنهیم (دوبهووار.)9831:04،
حال یکی از پرسشهای اصلی مدنظر در این تحقیق این اسهت کهه فمینیسهم چگونهه در
پارادایم زمان دچار دگرگونی شده است و این دگرگونیها در کدام یه

از حهوزه ههای

زندگی زنان وارد شده است .همانطور که اشاره شد فمینیسم در ابتدا مسئله جنسیت بود
ولی رفته رفته به یکی از مسایل مهم در حوزه ماهیت و زبان تبدیل شد کهه ههر دو نیهز
زیر شاخه ای از مباحث پساساختارگرایی هستند .هدف از این تحقیق بررسی فمینیسهم
در حوزه های مذکور وترثیر پساساختارگرایی در گسترش و پیشرفت فمینیسم به عنهوان
ی

جریان غال

در دهه های واپسین رن معاصر است.
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گفتمانی در تقابل با مفهوم جنسیت یا در تفاهم با آن
دوران مدرن توسط فضایی به نام فضای گفتمانی توجیه شد که فضهایی عمهودی در
میان حدتال ی روشنایی و تاریکی بود که میشل فوکو 1از کن به عنوان تولد ادبیهات یهاد
می کند .میشل فوکو معتقداست ،توانمندی و حقیقت یه

گفتمهان در پیونهد بها «چهه»

گفتن نبود و وابسته به کن بود که چه کسی میگوید وچگونه میگوید .انسانها ،چهه زن و
مرد با هویت معین زاده نمی شوند .در فرایند زندگی خود را می سازند و کن را روایهت
می کنند .این طور هم می توان گفت که ساختار اجتماع هویت کنها را شکل مهی دههد.
این ساختار در وا ع برکمده از محدودیت ها و فشارهایی است کهه بهه اشهکال و انحها
گوناگون در رفتار دیگران دیده می شود و ممکن است شکلی فرهنگی ،مادی یا سیاسی
داشته باشد .منظور از فشارهای سیاسی کن است کهه در پهاره ای شهرایط ،دیگهران ایهن
درت و مجال را پیدا می کنند که افزون بر تعیین شکل و رفتار دیگران ،در تمام امهور،
حتی نحوه اندیشیدن کنها نیز دخالت کنند .در سده نوزدهم که مفهوم جنسهیت موضهوع
گفتمان شد ،جنسیت به حوزه دیگری رانده شد و یا به ناخودکگاه تبعید شد ( ره بهاغی،
 )129 :1:08جنسیت هرگز بیش از دوره ای مدرن اسیر گفتمان نبوده است و کهارکرد
گفتمان در بال جنسیت از اوایل سده نوزدهم تا فروید2والکان ،3همواره بهنجارسازی و
تجدید کرایش بدنها و بتابراین تسههیل بازتولیهد اجتمهاعی بهوده اسهت .فوکهو در دههه
 1498مفهوم زبان غیر گفتمانی را پرواند که می توانست بهرای واکهنش یها تفهاوت در
برابر گفتمان مورد استفاده رار گیهرد (لهش .)128-121 :1:0: ،شهاید سهودمندترین
شیوه درک این مدل برحس

مفاهیم همهان و دیگهر باشهد .فضهای همهانی بها روشهنی

مشخص می شود این فضها ،فضهای گفتمهانی اسهت .عناصهری کهه فضهای دیگهری را
1. Michel Foucault
2. Freud
3. Jacques Lacan
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مشخص می کنند لمرو تاریکی و عناصری هستند که توسط گفتمهان (همهانی) حهذف
میشود (.)12:

تأثیر زبان غیرگفتمانی در آرای اندیشمندان فمینیسم معاصر
دهه  ،1408فمینیسیم شکل مخالفت کشکار با مدرنسیم را به خود گرفت و روشهها
و نظریه فمینیستی جایگزین هایی برای تحول مدرنیسم کهه اکنهون ماشهینی و بهی روح
لق

گرفته بود فراهم کورد .فمینیست ها در بسیاری از نظریات مدرن با نگهاهی تردیهد

کمیز و منتقدانه می نگریستند و برکن بودند که در تمام این نظریات ،مساله سرکوب زنان
و به حاشیه راندن کنان شکلی شرعی و انونی داشته است و مردان غریزی جهت ههای
تاریخ بوده اند .به ویژه به گفتمان اومانیسم (انسان مهداری) بهه دیهده تردیهد نگهاه مهی
کردند و معتقد بودند که در این گفتمان منظهور از انسهان ،همهان مهرد اسهت .در تمهام
گفتمان های انسان مدارنه مردان مثال واره های انسانیت بوده اند و زنان دیگران شهمرده
شده اند .فمینیست ها برکنند که اومانیسم نه تنها تسلط مردان بر زنان را تاکید مهی کنهد
بلکه کن را یکی از اساس ساختار اجتماعی می داند .همه فمینیست ها ریشهه یهی تهرین
عامل سرکوب زنان را ساختار فرهنگی اجتماع می دانند که همواره زن را در جایگهاهی
فرودست تر از مرد تصویر کرده است ( هره بهاغی .)251-258:1:08،در ایهن راسهتا
روشنفکران فرانسوی توجه خود را معطوف این نکتهه سهاختند کهه کلمهات و واژه هها
چگونه می گویند نه اینکه چه می گویند .کنان با سو ظن و بی اعتمادی نسهبت بهه ایهن
ادعا که زبان تنها حامل و رساننده پیام های واحد و ا تدار گرانه هست ،شروع کردند به
کشف این نکته که چگونه می تواند در ی

کن بطور همزمان بسیاری چیزهای متفهاوت

را بگوید (پاول .)185:1:34،پس از ماه مه  1490جنبش فمینیستی به زنان جهوانتری
اختصاص دارد که به این جنبش پیوسته اند و از سویی دیگر به زنانی تعلهق دارد کهه از
تجربه های زیبا شناختی و روانکاری برخودار بودندکه به انکار و رد کمابیش تمام عیهار
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زمانبندی ت

خطی و در نتیجه بدگمانی شدید نسبت به ساحت سیاسی متکی هسهتند.

این نسل جدید از زنان در ایالت متحده پراکنده تر و شاید با کگاهی کمتر و در اروپهای
غربی با گستردگی بیشتری تجلی یافته اند و ایهن ناشهی از گسسهتی وا عهی در روابهط
اجتماعی و در ذهنیت هاست .گسستی ،محصول سوسیالسیم و فرویدیسم .این نسهل از
زنان دیگر خود را درگیر تحقق تساوی نمی کننهد بلکهه بهرای تحقهق تمهایز و ویژگهی
تالش میکنند و درست درهمین نقطه از خط سهیر ،نسهل جدیهد بها مسهئله ای مواجهه
میشود که میتوان کن را نمادین خوانهد .تفهاوت جنسهی -کهه تفهاوتی زیسهت شهناختی
فیزولوژیکی و مرتبط با تولید مثل است -تفاوت در روابط افراد را به رارداد نمادین که
خود رارداد اجتماعی است بر می گرداند و بدان بر گردانده می شود ،یعنی تفهاوتی در
ارتباط با درت ،زبان و معنا( .کریستوا )112-115:1:39،در ارتباط کنونی میان زنهان
و نماد ،زنان خود را به منزله موجوادتی ناخواسته احسهاس میکننهد کهه حضورشهان در
رار داد اجتماعی– نمادین و همچنین در زبان به مثابهه یه

پیمهان اجتمهاعی بنیهادین

نادیده انگاشته شده است .زنان نسل جدید نشان داده اند که رارداد اجتمهاعی–نمهادین
به منزله راردادی ربانی خواه به دلمشهغولی اجتمهاعی اولهی اش تبهدیل شهده اسهت.
امروزه زنان تاکید میکنند که زنان بر خالف اراده خود مجبهور بهه تجربهه ایهن هرارداد
ربانی خواه بوده اند و سعی در برپایی انقالب دارند که خود کن را رستاخیز می انگارند
و به ی

نوکوری فرهنگی رهنمون می یابد (.)121-114

زبان و نقش آن در انقیاد زنان
دغدغه فمینیسم ،یعنی جنسیت و جنسیت گرایی یکی از مسرلی است کهه بیشهتر از
طریق زبان ظاهر میشود .جنسیت گرایی دارای سه شکل عمده در زبان است:
الف) انکار زنان
ب) نحوه تعریف زنان
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ج) تقبیح زنان
رهایی از بی عدالتی اجتماعی بدون اصالح یا انقالب در شیوه تولید و ارتبهاطی کهه
رمزگان زبانی بر کنها مبتنی است امکان ندارد .امروزه این رمزگان ها در شرایطی بحرانی
به شماری از زنان که وارد محیط های کموزشگاهی ،دانشگاهی و دنیای کهار شهده انهد،
نیز تعلق گرفته .چنین زنانی خود سوژه های ارزشمند ارتباطاتند و نه صهرفا ابهژه ههای
مورد استفاده و مبادله مردان .زبان باید شکوفا شود ،مگر این که سیاستمداران یها نظریهه
پردازان خودخواهانه بخواهند کن را چون ابزار سرکوبی به کار گیرنهد .پهی یهر بوردیهو

1

معتقد است که زبان رسمی از درت جداییناپذیر است .او این پیوند را هم در تکهوین
زبان رسمی و هم در کاربرد اجتماعی کن میبیند .بوردیهو همچنهین از مفههومی بهه نهام
بازار زبانی سخن میگوید که در کنجا مبادله زبانی صورت مهیگیهرد .زیهرا بهه زعهم او
برای کنکه زبان رسمی بتواندخود را تحمیل کند ،ابتهدا بایهد در بهازار زبهانی بهر دیگهر
زبهان (یها یه

زبانها (به ویژه زبان مسلط پیشین) چیره شود .او میگوید هرچهه یه

گوینده) سرمایه زبانی بیشتری داشته باشد ،در بازار زبانی کزادانهتر و کهامرواتر فعالیهت
میکند و شگردی را به کار میبرد که بوردیو کن را «راهکارهای تمکین» مهینامهد .ایهن
راهکارها به اعمال نفوذ و سلطهجویی مربوط میشوند (فراستخواه .)231:48،همچنهین
والدین نیز در کاربرد زبان جنسیتی شده نقش بسهزایی دارنهد کنهان اغله

ناکگاهانهه بها

فرزندان پسر و دختر خود رفتارهای متفاوتی دارند .کنها زبهان جنسهیتی شهده معینهی را
مورد استفاده رار دادند .پسرها به عنوان افرادی وی ،متمهایز و منضهبط و دخترهها بهه
عنوان موجوداتی لطیف ،ضعیف و شکننده تشهریح مهی شهوند .رفتهار بچهه ههای ایهن
والدین درکینده منعکس کننده نظرات کنها (والدین) است .حال کنکهه کنهها ناکگاهانهه یها
کگاهانه کن را انجام میدهند )Rezetti&Curran,1992:32( .رابین 2نیز معتقد اسهت
1. Pierre Bourdieu
2. Rubbin
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تفاوتهای جنسیتی دلیل محدودیتهای مداخله اجتماعی است که به زنان و مهردان دیکتهه
می کند که چگونه باید رفتار کنند .به هر حال از کنجایی که جنسهیت ،اجتمهاعی اسهت،
تغییرپذیری و ابلیت جایگزینی بوسیله سیاست و اصهالحات اجتمهاعی کهه نهایتها بهه
محرومیت زنان پایان دهد ابل ترمل است .فمینیسم باید هدف خود را برای ایجاد یه
جامعه بدون جنسیت متمرکز کند .جامعه ای که در کن جنسیت اشهخاص رابطهه ای بها
هویت ،شغل و زندگی عاطفیش نداشته باشد )Rubbin,1975:204( .بنابراین مشکل
تنها ی

مشکل گفتمانی نیست .بی فایده است که با این گفته که تمام نابرابری ها ناشی

از وضعیت خاص زنان یا تقصیر خود ایشان است دوباره گناه را برگردن زنان بینهدازیم.
چراکه زبان به سختی به کنان اجازه می دهد تا چیزی دیگری جز کن چه هسهتند باشهند.
زنان به ندرت به خود به عنوان فاعل جمله ارجاع می دهند کنها جا را برای مرد ،یها بهه
ندرت برای ی

زن دیگر خالی می کنند .زنان در گفتمان شان نظم اجتمهاعی و واعهد

زبانی را منعکس می کنند کنها جامعه ایی را کشکار می کنند که سازمان دههی اش ،ایهده
ها یا اعتقاداتش میان مردان جریان دارد زیرا خودشان هیچ نظم اجتماعی و زبانی ندارند
که به خودشان اختصاص یا فته باشد .اگر زنهان از صهمیم له

بهه نظهم پهدر سهاالرانه

موجود تن در می دهند ،به این دلیل است که فا د رمزگان ههای زبهان الزم بهرای جهدا
کردن خود از کن نظم پدر ساالرانه هستند .در راسهتای رههایی ،زن دو وظیفهه شهاق بهر
عهده دارد :کگاه شدن جسورانه از نظم زبانی و زبان انسان به عنوان زبان جنسی شهده و
نیز خلق ی

ریخت شناسی نمادین جدید که در کن بتواند بگوید «من موجودی جنسی

زن ،چنین و چنان می گویم» تنها فعالیتی که می کوشد تا زنان را وارد زبان کند گفتمهان
روایی است (رایل مورتلی. )181-18::1:0:،البتهه تاکیهد بهر زبهان و معنهی در کثهار
فمینسیت های فرانسوی حاکی از حضور عناصهر پسهت مهدرنس پسها سهاختار گهرا در
تحلیل ایشان است (کیپ نیس .)1:1:03،نخستین هم صحبت زنان مادرشان است کهه
شخصی است از همان جنسیت خودشان .ساختن زبان به نقل مکان به گفتمان فرهنگهی
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(او) مرد و بین او ها (مردان) بیش از همه به این معناست کهه کنهها از نخسهتین ارتبهاط
سازنده شان -از نخستین «تو» شان -و از نخستین هم صحبت شهان محهروم شهده انهد.
عالوه بر این این امر باعث تبعید زنان از هویت جنسی شان میشود .هویتی که به عنهوان
فرایندی زنانه و در رابطه با « تو» و « او» یی که زن هستند شکل گرفتهه .زنهان بایهد تها
ر وزی که جنسیت جمعی مونث محتمل شود داخهل روابهط زنانهه بها ی بماننهد .بهرای
منظور کردن او (مونث) به عنوان فاعل ،شرایطی کامال اطعانه الزم است تا این الگهو را
تغییر دهد .زنان باید این اجازه را بیابند تا کزادنه از ارزش خود دفاع کنند .کنها در همان
حین زن با ی ماندن یا به زن تبدیل شدن و نه در جد و جهد مهرد شهدن بهه سهوژهایی
کزاد تبدیل خواهند شد(کیپ نیس )2 :1:03 ،درهمین راستا اندیشه افرادی مانند لوس
ایریگاری،1زاک دریدا ...،2ابل ترمل است.
لوس ایریگاری ،فیلسوف ،زبان شهناس و روان کهاو فرانسهوی ،حهذف زنهان از زبهان
مردساالری را بررسی می کند و از این رو می کوشد تا شکلهای بدیل نوشتار زنانه راپیهدا
کند که به زنان امکان می دهد خودشان را به خودشان معرفی کنند .از نظر او ،امر نمهادین
منحصرا زبان و تفکر مردانه است وتحلیل امر نمادین به معنای د یق کلمه صهرفا توصهیفی
از فرهنگ مردساالری است که زنان را طرد می کند .هرچیزی کهه حقیقتها بیهرون از نظهم
باشد ناشناخته و بیان نشده با ی می ماند .مردان می توانند از طریق این نظم نمهادین خهود
را بشناسند .عالوه بر این مردان می توانند از طریق این نظم نمادین زنان را به عنهوان ابهژه
بشناسند .نظم نمادین از کن جایی که مردساالرانه است برای زنان بیگانه و بی مهورد بها ی
می ماند .نظم نمادین زنان را صرفا به عنوان مادران بالقوه و نه به عنوان سوژه های مستقل
معرفی می کند .زنان از دسترسی به زبهان موجهود (واز ایهن رو از دسترسهی بهه جامعهه)
محروم مهی شهوند و بیشهتر در خطهر ابهتال بهه روان پریشهی (و گرفتهار شهدن در زبهان
1. Lucy Irigarray
2. Juck Drida
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خصوصی ،که به گمان ایریگاری ممکن است با این حال زبانی باشد کهه زنهان بها کن مهی
توانند با زنان(دیگر) ارتباط بر رار کنند) هستند .ایریگاری معتقد است زن موجودی متکثر
است و به معنای د یق کلمه در فرهنگ مردانه که ظاهرا همه چیز را در یکان ها می بینهد،
محدود نمی شود .روانکاوی و فرهنگ مردساالر ،در حهالی کهه از بهه حسهاب کوردن یها
اشاره به جنسیت زنانه ناتوان است ،کن را نادیده و کن را هیچ می شمارد .او امکهان نهوعی
نوشتار زنانه از طریق خوانش سنت فلسفی ای را بررسی می کند که کن چه سرکوب شهده
یا همیشه در سرکوب رها شده را در معرض دید رار می دهد و نیهز درجسهت و جهوی
(خدای زنانه)( ،تکثروجریان) است که نه تنها بیرون از چنگ االهیات و دیهن مردسهاالرانه
است بلکه هنوز (نیامده است) (ادگار ،وی ):0-98 :1:04 ،
ژاک دریدا معتقد اسهت کهه زبهان روزمهره معصهوم یها خنثهی نیسهت .او همچهون
نیچه،1هرگونه اعتقاد به تضاد ارزشها
را "متافیزی

حضور" می نامد ،به نظر او اسهاس متافیزیه

غهرب بهر ایهن فهرض

استوار است که معنا ،همواره حاضر است و نشهناخته مانهدنش ناشهی از نهاتوانی مها در
یافتن راه درست ،یا نادرستی ابزاری است که برگزیده ایم .دریدا می گوید که در تهاریخ
فلسفه غرب ،همو اره فرض بر این بوده که معنها در کهالم و خهرد (کهه ههر دو بها واژه
یونانی  Logosبیان مهی شهود) حاضهر اسهت .او ایهن بهاور حضهور مسهتقیم معنها را
"متافیزی

حضور" خوانده است .نقد دریدا از متافیزی

د یقا همهان نقهدی اسهت کهه

نیچه از کن دارد ،او تقابل ها را بول ندارد( :نقد کغازین دریدا به متافیزیه

غربهی ایهن

است که اندیشه فلسفی-علمی غربی همهواره زنهدانی عناصهری دو طبهی بهوده اسهت.
شالوده شکنی دریدا نیز د یقا به همین معناست یعنهی او در صهدد بهه پرسهش کشهیدن
گرایش سنتی و متافیزیکی فلسفه غرب است .او به تضاد ارزشها اعتقاد ندارد کنچه برای
1. Nietzsche
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برای او وجود دارد "تفاوت" اسهت نهه "تضهاد" (شهاهنده .)48-04 1379،او معتقهد
است این زبان غیر معصوم ،زبان متافیزی

غرب است و نهه تنهها حاصهل حجهم ابهل

مالحظه ای از پیش پنداشتهای گوناگون بوده است بلکه پیش پنداشتهایی را نیز در خود
دارد که از متافیزی

ناگسستنی اند(دریدا .)2: :1:01 ،بنابراین متافیزی

بایهد شهالوده

شکنی شود .شالوده شکنی به معنی اندیشه کردن به مومنانه ترین و باطنی ترین وجه در
تبارشناسی ساختارمند مفاهیم و در عین حال ،تعیین کن چهه تهاریخ توانسهته کتمهان یها
دغن کند است ( .)21شالوده شکنی غالبا متضمن نهوعی رایهت اسهت ،کهه بها مرکهز
زدایی و نفی مرکزیت و با کشکار یا افشا کردن ماهیهت پیچیهده و معمها گونهه هرگونهه
مرکز سروکار دارد .به عقیده دریدا تمام اندیشه ها و تفکرات غربی بر ایده وجهود یه
مرکز استوارند :ی

منشر ،خاستگاه ی

حقیقت و اشکال مراکزنهد کهه سهعی دارنهد تها

چیزهای را از شمول خود خارج سازند ،بیرون کنند ،چیزی را به دورن خود راه ندهنهد.
مراکز با این کار دیگران را نادیده می گیرند سرکوب می کنند ،یا کنان را به حاشهیه مهی
رانند(.بطوری که بصهورت غیهر یها دیگهری در مهی کینهد) در جوامهع مهرد سهاالر یها
مذکرساالر مرد محور و مرکز است (و زن دیگر یا غیره حاشیه ای شده ،سرکوب شهده،
نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده است) .اشتیاق و میل وافهر بابهت داشهتن یه
مرکز ،تقابل ها و تضادهای دوگانه ای را می پروراند ،که در ی

سمت تقابل و یا تضاد

مذکور ،مرکز رار می گیرد و در سمت دیگر کن حاشیه رار می گیهرد .وانگههی مراکهز
خواهان تثبیت یا منجمد ساختن بازی تقابل ها و تضادهای دوگانه هستند .تقابل مهردان
تنها یکی از تقابل های دوگانه است .وا عیت و زبهان بیشهتر شهبیه اشهکال ،صهورتها و
مجازهای مبهم و دو پهلو هستند .دریدا معتقد است که تمهام اندیشهه ههای غربهی زوج
هایی از تضادهای دوگانه تشکیل می دهند که در کنها ی
بشمار می رود و سب

عضو برتهر و ممتهاز و مقهدم

تو ف و انجماد بازی سیستم می گردد و عضو دیگر زوج را بهه

حاشیه می راند .شالوده شکنی نگاهی تاکتیکی مرکزمندی به عضو مرکهزی مهی انهدازد.
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سپس سعی می کند تا عضو مرکزی را وارنه و واژگون سازد به نحوی که عضو حاشهیه
ای شده بتواند به مرکز راه یابد و به صورت عضو مرکزی در کید .کنگاه عضو حاشیه ای
مو تا به نابودی و از میان برادشتن سلسه مرات
شالوده شکنی ی

ا دام می کند .دریهدا مهدعی اسهت کهه

کاربست سیاسی است .او معتقد است تمهام زبهان هها و تمهام متهون

هنگامی که شالوده شکنی و ساختار زدایی می شوند دیگر هیچگونه پیکربنهدی مرکهزی
وجههود نههدارد کههه بههه انجمههاد یهها متو ههف سههاختن بههازی ایههن سیسههتم ا ههدام کنههد
(پاول .)183-112:1:34،به نظر دریدا کنها اصال تقابل و دوگهانگی ندارنهد زیهرا ههر
ی

برای حضور و ایفای معنای خود نیازمند غیبت دیگری است (بشیریه.)41:1:34،

فمینیسم و رابطه آن با مسئله ماهیت
یکی دیگر از انتقادهای فمینیستها به مسئله ماهیت کدمی است .کنها معتقدنهد ماهیهت
به عنوان یکی از مسایل بنیادی فلسفه ،در وا ع در پی صورت بندی ویژگی های مهردان
یا ماهیت مردانگی بوده است و این ماهیت نه تنها زنان را در بر نمهی گرفتهه ،بلکهه در
عمل کنان را از صحنه اندیشه و ترمل فلسفی خارج ساخته اسهت (بها ری. )90:1:02،
کنها به شیوه های متعددی بیان می کنند که هویت"خهود" چیهزی اسهت کهه در بیهرون
ساخته می شود .هویت شما چیزی ساختگی است که می توانید کن را به دلخهواه کهم و
بیش کنترل کنید .حتی جنسیت نیز می تواند چیزی باشد و که شما دارید یها عمهل مهی
کنید ،نه کنچه هسهتید( .وارد )109-109 :1:0: ،زنهان ،بسهته بهه اینکهه از مالکههای
درونی برای تعیین عضویت گروهی خود استفاده کنند یها از مهالک بیرونهی ،تعریفههای
مختلفی از خود ارایه مینمایند .البته مالکی بیرونی برای زنان وجود ندارد که مورد بهول
همگان باشد هنگامی که زنان تعریف درونی خود را با مالک بیرونی مقایسهه مهی کننهد
همواره نوعی مغایرت مشاهده می کنند .این مغایرت به نوعی احساس در حاشهیه هرار
گرفتن و نوعی هویت اجتماعی ناخوشایند برای زنان در مقایسه با مردان منجر میشهود.

فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

611

نحوه ارتباط زنان و مردان ،با جهان تفاوت هایی دارد کهه ایهن تفهاوت هها بهر هویهت
اجتماعی شان تاثیر می گذارد .هویت اجتماعی زنان بیشتر نسبتی بر فرکیندهای گروههی
است تا فرکیندهای تمایز بخش ،گذشته از این زنان در مقایسه با مهردان ارزش بیشهتری
برای رابطه با افراد دیگر گروه ها ایل اند .این بدین معناست که زنان و مردان از حیهث
رفتار بین گروهی با یکدیگر تفاوت دارند .همچنین تفاوت های مهمهی در شهیوه ههای
ارتباط زنان و مردان به چشم میخورد .از نظر زنان پرسهش راههی بهرای تهداوم گفتگهو
است .اما مردان ،پرسش ها را نوعی درخواست برای اطالعات مهی داننهد .زنهان تمایهل
دارند میان گفته همسرشان و کنچه خود باید بگویند رابطه بر رار کنند اما مهردان از پهل
گفتگو استفاده چندانی نمی کنند و گاه ممکن است کنچه را همسرشان در گفتگهو بیهان
کرده نشنیده بگیرند .از نظر مردان پرخاشگری روشی برای ارتباط اسهت ،در حهالی کهه
زنان کن را نوعی تهاجم می دانند .زنان ممکن است مشکالت خود را تنها به ایهن دلیهل
مطرح کنند که طرف مقابل کنها را دلداری دهد.
اما مردان طرح مشکالت را نوعی درخواست برای راه حهل تفسهیر مهی کننهد .ایهن
تفاوت در الگو ارتباطی نشان می دههد بهین زنهان و مهردان از حیهث معنهای گفتگهوی
دوستانه و واعد کنان برای ورود به چنین گفتگو شاید از همه مهمتر واعهد کنهها بهرای
تغییر کن ،تفاوت های خرده فرهنگهی وجهود دارد .از ایهن رو ارتبهاط مهردان -زنهان را
می توان شکلی از ارتباط بین گروهی بهه شهمار کورد کهه در شهکل دههی هویهت کنهها
مؤثراست (گودیکانست.) 08-34:1:0:،

نفوذ بایسته های روانکاوی دراندیشه های فمینیستی وارتباط آن با زبان
در دهه  08روانکاوی یکی از پر نفوذترین جریان هایی بود که توسط فمینیست هها
هم در کشورهای غربی انگلیسی زبان و هم غیر انگلیسی زبان مورد ارزیابی مجدد وا ع
شد .فمینیسم های ملهم از روانکاوی در کنار فمینیسم های رادیکهال در عال منهدی بهه
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مساله تفاوت در رابطه با دو جنس سهیم هستند .دلمشغولی با تصوری از زنان به منزلهه
موجوداتی متفاوت با مردان .در بیان کلی نفوذ روانکهاوی دو گهرایش عمهده را ایجهاد
کرده است :نخستین گرایش فیمنیسم فرویدی است که به اهمیهت روانشناسهی و شهکل
گیری ویژگی های شخصی به لحاظ جنسی(سوبژکتیوتیه)در ال

بنهدی سهلطه مردانهه

توجه می کند .از کن طریق که به تحلیل تاثیر مسئولیت مادری زنان می پردازد .فمینیسهم
فرویدی مرتبط است با گروه معینی از نویسندگان انگلیسی زبان به ویژه کنانی کهه اههل
امریکایی شمالی هستند .دومین گروه بندی متکهی اسهت بهر کثهار ژاک الکهان ،کهه بهر
شکنندگی شهدید هویهت جنسهی و پیونهدهای کن بها یهادگیری زبهان تاکیهد مهی کنهد.
رهیافتهای فمینیستی الکانی معموال مرتبطند بها نویسهندگان فرانسهوی .مهی تهوان درون
فمینسیم الکانی دو خرده گروه را تمییز داد -یعنی کسانی که کمهابیش تفسهیر الکهان از
روانکاوی را دنبال می کنند و کنانی که می توان کنها را پست الکانی نامید .الکان تکهوین
خود ( به لحاظ جنسی ) را با تعابیری زبان شناختی یا نمادین – فرهنگی توصهیف مهی
کند نه با تعابیری ملموس ،سر راست و حتی زیست شناختی که گهاهی فرویهد تهرجیح
می دهد .نفوذ الکان حرکتی به سوی معنای نمادین – فرهنگی رمز گذاری شده در زبان
است .زبان به منزله ی

نظام داللت تلقی می شود که توسط تعیین کنچه ابل تشهخیص

و شناسایی است و چیزهایی که غیر ابل شناخت می باشد ،به سازماندهی یا شکل دهی
فرهنگ می پردازد .زبان به منزله شالوده ،یا فشرده یا عصاره فرهنگ انگاشته میشود .هم
جامعه و هم مردمی که جامعه را میسازند و به زبان وابسهته انهد ،حهول محهور معیهاری
مردانه سازماندهی میشوند .شاخه خاصی از فمینیست های الکانی فرانسوی تحت برنامه
ای به عنوان «نوشتار زنانه » مطرح هستند .برنامه ای که متضمن تالش در جههت زنانهه
نوشتن  ،یا نوشتن از موضع زنان (از موضع بدن جنس مونث) است .این گروه بنهدی از
فمینیست های الکانی در جهان انگلیسی زبان عموما برچس
را به خود می گیرند.در همین راستا مکت

«نوشتار زنانه»

فمینیست ههای فرانسهوی
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در این انگارش که زنانگی را فقط می توان از نقطه نظهر فرهنهگ مهذکر درک کهرد،
چون و چرا می کند و به نفع امکان دیگر استدالل می کنند .طبق رای الکان هر شهخص
از رهگذر درونی سازی واعد ارتباطی یا نظهم نمهادین جامعهه بهه یه

شهخص بهدل

می شود و به فرهنگ بشری راه می یابد .افراد میتوانند بهه زبهان نظهم نمهادین صهحبت
کنند ،اما این نظم به تعبیر روانکاوی به منزله انون پدر تلقی می شود .در اندیشه الکانی
به ترسی از فروید ،فرهنگ ،مذکر است ،نه ایهن کهه صهرفا تحهت سهلطه مهردان باشهد.
زنانگی چیزی بیش از ط

منفی در رابطه با واعهد نمهادینی نیسهت کهه افهراد و لهذا

جامعه را تنظیم می کنند .سخن گفتن از زنانگی فقط بر حس

مردانگهی ممکهن اسهت.

بیرون از نظم مذکر زبان ،هیچ مونثی وجود ندارد .برنامه «نوشهتار زنانهه» تعبیهر الکهانی
بیرونی بودن زنانگی را می پذیرد ،اما پیشنهاد پروراندن زبانی بدیل را مطهرح مهی کنهد.
شیوه ای از تفکر ،که ممکن است از کن حالت بیرونی بودن استفاده کند .بنابراین جهنس
مونث صرفا به منزله فقدان ی

کیفیت ،بر ساخته نمی شود(.که نمهی توانهد چیهزی بهه

وجود کورد) بلکه به منزله ارایه کننده ی

خال یت شورشگر فرهنگهی ،بهر سهاخته مهی

شود .کنها این انگارش فرهنگی را که زنان را فقط درمقایسه با مردان می توان درک کرد
رد می کنند .هرچند که فمینیسم رادیکال کغازگر این مانور اسهت ،بهرخالف اکثهر کثهار
فمینیست های رادیکال ،رهیافت فمینیسم فرانسوی از مشخص کردن مضهمون زنهانگی
امتناع می کند با این تلقی که ا دام مزبور به منزله تکرار احکام پدر ساالرنه خواهد بهود
که به ما میگوید زنان چه هستند و چه باید باشند .نزد کنها زن مثالی از اصل فرهنگهی و
زبان شناختی حقارت زدایی است که با هنجار (نرینه) جور در نمی کید و از به رسمیت
شناختن یا ارج گذاردن تفاوت با هنجار امتنهاع مهی ورزنهد .یعنهی امتنهاع از شناسهایی
هرگونه تفاوت نه فقط تفاوت جنسی (بیسیلی.)181-18::1:04،
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فمینیسم پساساختارگرا و ارتباط آن با زبان
فمینیسم پساساختارگرا معتقدند زبان با ال

بندی و طراحی زندگی زنان بهه انقیهاد

کنها دست میزند و این کار را نه تنها با واژه های بیان شده ،حتی بها چیزههای ناگفتهه و
ناشنیده انجام می دهند .فمینیسم پساساختارگرا به چیزهای غیر ابل تفکر می اندیشهد و
از چیزهای غیر ابل بیان صحبت می کند که این همهان اسهتراتژی مقاومهت مخالفهت و
واسازی است( .)Spende,1980:XVبنهابراین فمینیسهم پساسهاختارگرا از مفهاهیمی
همچون زبان سوبژکتیویته ،سازمان اجتماعی و ترثیر درت استفاده میکند برای فهمیهدن
چرایی این مسئله که چرا زنان روابط اجتماعی که تحقیر کننده تواناییها و عالیق کنها در
برابر فرهنگ مردانه است را تحمل می کنند )Weedon,1987:40(.برای کنها تجربه و
معنا مفهوم پایه ای و اساسی ندارد بلکه معنا در طول استفاده از زبهان همهواره در حهال
تولید و بازتولید است .زبان ،کنسان را به اندیشیدن و سخن گفتن و معنا دادن به محهیط
اطرافشان مجهز می کند )32( .کنها مفهوم زنانگی را که رویه ای ممکهن بهرای واژگهون
سازی ساز وکارهای درت است را مطهرح میکننهد و کن را بها تعیهین ناپهذیری جهنس
مونث که برتفکر پسا ساختارگرایی ژاک دریدا مبتنهی اسهت ،ترکیه

مهی کننهد .دریهدا

پیشنهاد می کند که معنی در نظم نمادین بدیهی یا ذاتی نیست بلکه بهه طهور مهدوام بهه
لحاظ فرهنگی و زبان شناختی در حال تولید شهدن از طریهق یه

فراینهد تمهایز یهابی

سلسله مراتبی است .خلق و ابداع تفاوت ها که به طهور مشهخص در اله

زوج ههای

متضاد سازماندهی می شوند (مردس زن) و این ماهیت بهر سهاخته شهده دوانگهاره ههای
سلسله مراتبی ،نظم نمادین را می سازد و نشهان میدههد کهه سلسهله مراته

معنهی در

فرهنگ نه بی طرف است و نه ابدی .بدین سهان او دل مشهغول واسهازی یها واگشهایی
انگارش های فرهنگیس زبان شناختی ،درباره ثابت و بدیهی بودن صور درت اسهت بها
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ایههن هههدف کههه امکههان هههایی بههدیل گشههایش یابد(.بسههیلی )189بنههابراین فمینیسههم
پساساختارگرا در پی حذف سلسله مرات

کنترل شده توسط مردان و حهذف مرکزیهت

نامشروع کنها در جامعه است و در این جههت یکهی از راهکارهها هدرت بخشهیدن بهه
افرادی است که مورد تحقیر و توهین رارگرفته اند و رار دادن این افراد در مسهیرهای
مناس

برای شناختن و کگاهی یافتن از محیط پیرامون خود که برای تحقهق کن ،ههر دو

عملکرد سیاسی و شخصی در کشف و ریشه کنی موارد ضعف که به سیستم محرومیت
و انقیاد زنان می انجامد ،الزم است (.)Quinby & Diamond,1988:xv

انتقادهای پساساختارگرایی به علم و تکوین معرفت شناسی فمینیستی
هاردینگ 1معتقد است علم تنها یکهی از داده ههای ابقها و مشهروعیت بخشهیدن بهه
سلطه مردانه است .او معتقد است کنچه همواره عینیت علم را تهدید کهرده ،گونهه ههای
مختلفی از سلطه جویی بوده است و سلطه جویی مردانه ،یکی از اشکال رایج کن است
و سایه های کن بر علم ،مانع از کن شده است که عینیتی به در کافی د یق فهراهم کیهد.
فمینیستها پساساختارگرا نگرشهای علمی مسلط مبتنی بهر نگهرش ههای مردسهاالرانه را
بوسیله استراتژی مخالفت ،مقاومت و واسازی به چالش میکشند .کنهها معتقدنهد تئهوری
در میان تغییر پارادایم است :دیدگاههای علمی همچهون ابژکتیهو و واژه ههای خهالی از
احساس در حال تبدیل شدن به مفروضه های دانهش بهه عنهوان سهاختار و مفروضهات
ر ابت کمیز ،متنوع وپایهان ناپهذیر ایهده هها هسهتند )lather,1991:xx(.ایریگهاری در
رابطه با علم به معنای مدرنیستی کن ،به نقد از فیزی
مکانی

سیاالت نسبت به مکانی

مردانه می پردازد .او ادعها میکنهد

جامدات ناشناخته تر است .زیرا (بهه هول او) جامهد

بودن یا صالبت با مردان و سیاست یا مالیمت با زنان یکی دانسته می شوند .بهه همهان
1. Hardings
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ترتیبی که زنان در نظریه ها و زبان مردانه محو شده اند و فقط به صورت نهامرد وجهود
دارند .سیاالت هم ازعلم محو شده اند و فقط بهه صهورت غیرجامهدات وجهود دارنهد
(سوکال ،بوکلبمون. )198-154:1:09 ،انتقادهای پساساختارگرایی و پسهانوگرایی بهه
علم و عینیت گرایی مطلق نگرانه کن ،زمینه گرایشی معرفت شهناختی را در دیهدگاههای
فمینیستی فراهم کورده است .تا از نگاه فمینیستی یا (معرفت شناسی دیدگاهی) به علم
و معرفت سخن بگویند (بها ری .)95-92:1:02،اندیشهه ههای فمینیسهتی در عرصهه
معرفت شناسی و انتقاد اساسی کنها به علوم اجتماعی معاصر این است که زیرسهاختهای
معرفت شناسی به گونه ای سامان یافته که در کن سوگیری مردانه ایجهاد شهده اسهت .و
میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی تمایز اطعی وجود دارد که این تفکی
دوران مدرن است )189(.رویکرد فمینیستی در معرفت شناسی ،به جای تفکی

متعلهق بهه
(فاعهل

شناسا و موضوع شناسایی) ،بر ارتباط ترکید دارد .ارتباط ،خصیصه ای اساسا زنانه است.
این رویکرد با ظهور اندیشه های پسانوگرایی به طور کلی و افکار فمینیسهتی ،بهه طهور
خاص ،شکل می گیرد .در این مرحله مرزها میان خود و دیگری ،میهان فاعهل شناسها و
موضوع شناسایی،به صورت ابل تبادل و غیر اطع در نظهر گرفتهه مهی شهود .کلهر 1از
همدردی یا همدلی و عشق به منزله روش هایی بهرای کسه
( )11:-118از طرفی هاردینگ معتقد است ،زنان به سب

دانهش نهام بهرده اسهت.
وضع سیاسی خاص خهود،

یعنی در حاشیه رار گرفتن ،از دیدگاه ویژه ای برای علم ورزی برخوردارند کهه مهردان
از کن محروم مانده اند و به سب

همهین وضهعیت خهاص ،کمتهر در معهرض تحریهف

وا عیت رار می گیرند و می توانند عینیتی اصیل تر و غنی تر برای علم فهراهم کورنهد.
هاردینگ از این عینیت به عنوان عینیت شدید یاد می کند)121-119(.

پساساختارگرایی و نفوذ آن بر اندیشه متفکران فمینیسم
1. Keller
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پساساختارگرایی در حضور نظریه پردازان زن نیهز لمرویهی گسهترده پیهدا کهرد از
جمله در رابطه با توانمند ترین نظریه پردازان پست مدرن زن ،می تهوان از ایریگهاری و
کریستوا نام برد .این دو بر کن بودند که زن درسراسر تاریخ به حاشیه رانده شده و ههیچ
جایگاهی که متناس

با شرن و منزلت او باشد به او داده نشده است .در حقیقت همواره

زن یا نماد بازنمایی بیرونی چیزی جزخود بوده است و یا در او به عنوان شهیئی تزیینهی
برای بهرکوردن کرزوی مهردان نگریسهته شهده اسهت ( هره بهاغی .)183:1:08،لهوس
ایریگاری معتقد است جنسیت زنانه همواره بر پایهه پارامترههای مردانهه در نظهر گرفتهه
شده است( .الرنس،کهون)901:1:01،
طرد و حذف تخیل زنانه یقینا زن را در مو عیتی رار می دهد که خهود را فقهط بهه
گونه ای تکه تکه ،در حاشیه های نهه چنهدان سهاختارمند ایهدیولوژی غاله

بهه منزلهه

ضایعات یا اضافات کینه ای تجربه کند که سوژه مردانه برای منعکس و مضاعف کهردن
خود تعبیرکرده است .وانگهی نقش زنانگی بوسیله این نظریه کینه ساز مردانه مقهرر مهی
شود و این نقش فقط سازگاری بسیار اندکی با میل زن دارد(.همان )903او معتقد است
زنان باید به طور تاکتیکی اعتصاب کنند و از مردان فاصله بگیرند تها فرصهت یهادگیری
دفاع از میل شان را به ویژه از طریق گفتار بیابند .برخالف گهرایش یکسهان سهازی کهه
مشخصه نوعی فمینیسم است ،ایریگاری توامان در پی کشف کوششهای ریاکارانه یافتن
وجوه تفاوت و افشای شارحان کیفی کنهاسهت .گفتهار او در پاسهخ بهه مسهایل فلسهفی
خاصی می کید که تبانی در موافقت بر سر مشخصه های خهاص و نادرسهت زنهانگی و
شیوه ایی را که زنان از کن طریق چنین ضاوت ههایی را پذیرفتهه و درونهی مهی کننهد،
مشخص می سازد .گریز زنان از داشتن نقش فاعلی در جمالت نمونه یی از این دسهت
است (مورتلی .)1-13 :1:0:،زبان بر پایه وا عیت های اجتماعی یا داده ههای وا عهی
رمز گذاری شده است .از طرفی نوع بشر دوست دارد فکر کند که وانین نحهوی ،ذاتهی
و غیر ابل تغییرند .این حس ،بخشی از ترس از تغییرات اجتماعی است .چنان که نیچه
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می گوید تا و تی که به دستور زبان باور داریم به خدا هم باور خواهیم داشت .این ههم
در وا ع جز همان مجموعه باورهاست .خدای مردان ،نیازمند حفظ واعد دستور زبهان
است و خدای زنان ،یا االهگان شان – مفرد یا جمع -نیازمند تغییر رمزگان زبهانی .الزم
و ضروری است که به مردان و زنان حقوق سوژه یی(فاعلی)برابر داده شود ،البتهه برابهر
به معنای متفاوت .زنان در کفرینش جهان سهمی مساوی با مردان به عنهوان فاعهل ههای
جنسی ندارند .این مساوی بودن فقط از راه جهش زبانی ممکن می شود .اما این جههش
خود تنها می تواند از راه تقویت مجدد ارزش جنسیت زنانه انجام بپذیرد .در کشورهای
انگلوساکسون فرهنگ ها به مفعول عالمت جنسیت زن می دهند .در این کشهورها یه
زن می تواند بچه خودش ) (herرا داشته باشد در حالی که در فرانسه او .بچه مهرد 1را
دارد .بنابراین زنان انگلوساکسونی می توانند به خاطر تمل

بر مفعهول هها از راه نشهانه

های جنسی خودشان ادعای برابر با مردان را رد کنند .اما بها کسه

ایهن برابهری ،کنهها

نهایتا از حق نشانه جنسی بهودن در سهطح فاعهل چشهم میپوشهند .امها بهرای کشهوری
همچون فرانسه هدف این است که به ی
زبان ی

سوژه زنانه کزاد تبدیل شود .برای این کزادی،

ابزار است ،ابزاری کار کمد چون هر ابهزار دیگر(.همهان( )42-43بنهابراین در

کشورهای انگوساکسون تمایل به اصالحات وجود دارد در حالیکهه در کشهوری ماننهد
فرانسه تمایل به نوعی انقالب حتی از نوع انقالب زبانی) .ایریگهاری در مهورد بیمهاران
روانی زن ،معتقد است کنچه مانع می شود که کنان هویت متمایزی بهرای خهود بسهازند
گرایش مردانه زبان است .خود زبان تبلور گرایش مردانه است حتی از راهههای سهاده و
نسبتا پیش و پا افتاده ای مثل کاربرد ضمیر مذکر در مواردی که ههیچ جنسهیت خاصهی
مورد نظر نیست .اما همین ویژگی پیش و پا افتاده دسهتور زبهان بازتهاب چیهزی اسهت
بسیار ژرف که در کل تهاریخ فلسهفه رسهوخ کهرده اسهت(.ماتیوز .)232:1:30،ژولیها
1. Son Enhont

فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

615

کریستوا 1معتقد است امروزه زن به جای متروک مانهدن در بیهرون معنها ،خهود فضها و
مکان بازنمایی و معنا است .شهکلی افهراط کمیهز طبقهه بنهدی زن را انکهار مهی کنهد و
میخواهد زن را فراسوی طبقه و چارچوب جنسیت مطرح کند (.ره بهاغی)183:1:08،
کریستوا معتقد است مشکل ساختارگرایی این اسهت کهه فقهط و فقهط بهر سهاختارهای
صوری و ایستای زبان تکیه میکند و این وا عیت را به حساب نمی کورنهد کهه زبهان را
مردم بکار می برند و بهمین دلیل در معرض تغییر و تحول است.
داللت چیزی است که مردم کن را انجام می دهند اگرچه این کار را لزوما کگاهانه یها
عامدانه نمی کننهد (مهاتیوز .)1:303202،کریسهتوا بهرخالف سهاختار شهکنان ،ارزش
کارکرد منطق محورانه زبان را به رسمیت می شناسد اگرچهه کن را فقهط یکهی از چنهد
کارکرد زبان می داند .هدف ،حذف سوژه استعالیی نیست ،بلکهه ایجهاد سهوژه ارتبهاط
کالمی است ،که"کگاهی عمل کننده اش نه فقط وجوه منطقی بلکه رابطه هم سهخنی"را
نیز شامل میشود .به نظر او تاکید مبالغه کمیز برخی از انواع فمینیسم بهر تفهاوت جنسهی
هم ،متافیزیکی است ( .)205کریستوا با نظر به همین گرایش ساختارزدا می گوید تنهها
نقشی که زنان برای غلبه بر این فرهنگ مردساالری می توانند ایفا کنند ،نقشهی منفهی و
تخری

کننده است .زنان باید در حرکتی انقالبی ،همه واعهد و سهاختارهای اجتمهاعی

مردساالرانه را در هم بریزند .از نظر کریستوا الزم نیست منطق محهوری در زبهان زدوده
شود ،بلکه کنچه الزم است این است که کارکرد دیگری بر کن افزوده شهود و کن ارتبهاط
کالمی است.در این کاکرد زبان ،معنا به صورت جملهه ای کهه بهین دو گوینهده ارتبهاط
بر رار می کند ،بیان می شود .بنابراین کریسهتوا بهر کن اسهت کهه کگهاهی فاعهل شناسها
بایدعالوه بر وجوه منطقی ،شامل رابطه هم سخنی نیز بشود (با ری.)9531:02،
هلن سیسکو 2نیز معتقد است که فرهنگ غال

به نوعی تفکر سلسله مراتبی اولویت
1. Julia Kristeva
2. Helene Cixous
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می دهد که ریشه در مجموعه ای از تقابل ها دارد .مرد در یاس با زن منفعل که صهرفا
موضوع مشاهده است ،فعال و مشاهده گر است بنابراین ،زنانگی فقهط هنگهامی وجهود
دارد که مورد مشاهده مردا ن باشد .از نظر سیکسو ،مرد اساسا در حالی که زن برای مرد،
دیگری است ،به این دیگری فقط برای بازگشت به خودش عال ه مند است-یعنهی ایهن
که میل مردان به زنان در نهایت نوعی عشق بهه خهود اسهت .در نتیجهه ،زن از فرهنهگ
پدرساالر حذف می شود خاصه که زن حتی نسبت به خودش ههم غایه

اسهت .زن از

بدن خودش و از تمایالت خودش جدا می شود .زن مطلقها نمهی توانهد بها اسهتفاده از
زبانی که برای بیان و مفهوم سازی مردانه طرح شده ،خودش را درک کند .سیکسهو بهر
کن است تا زنانگی را بر اساس کثرت کن بازیابی کند (بیسیلی.)183:1:04،

مقایسه فمینیسم فرانسوی و آمریکایی از منظرپساساختارگرایی
امروزه در کانون مشاجرات بر سر معنای فمینیسم دو مفهوم اساسی برابری و تفاوت
رار دارند .در این اختالف نظر فمینیسم اروپایی عموما بر روی تفاوتها تاکیهد میگهذارد
در حالی که فمینیسم کمریکایی و انگلیسی بر برابری تکیهه میکنهد .فمینیسهم کمریکهایی
اغل

از تاکید بر تفاوت احتراز کرده و کن را مورد نقد رار داده اند زیهرا بهه نظهر کنهها

چنین تاکیدی حاکی از نوعی زیست شناسی گرایی یعنی پذیرش تفاوتهای ذاتی است و
با نژاد گرایهی نسهبت دارد (بشهیریه .)180-183:1:34،در بحهث ههای فمینیسهتی،
گفتمان تفاوت اخیرتر و رادیکال تر از گفتمان برابر و یکسانی بهوده اسهت .در ایهن
گفتمان تفاوت جنسی شرط رهایی زنان تلقی میشود .در درون این گفتمهان نیزخطهوط
فکری مختلفی ابل تشخیص است .برخی از این خطوط (به ویژه در فرانسه) مبتنی بهر
نظریهات روانکههاوی هسههتند .از دیههدگاه فمنیسهتهای رادیکههال (گفتمههان تفهاوت) همههه
گفتمانهای پیشین درباره زنان و به ویژه گفتمان برابری ،گفتمان هایی مردانه اند و مهادام
که تسلط مردانه و انقیاد زنانه در جامعه پابرجاست ،مورد نقد و حمله رار میگیرند .بهه
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نظر کنان زنان فا د حوزه خاص خود یعنی حوزه زنانه بوده اند .پس سهلطه مردانهه ههم
در حوزه زندگی عمومی و هم در عرصه زندگی خصوصی گسترش یافته است .به نظهر
کنها ذات زنانه به عنوان چیزی مستقل از تاریخ و فرهنهگ جامعهه ابهل تصهور نیسهت.
ماهیت و ذات زن بودن تا زمانی که به وسیله گفتمان مردانه در جامعه ساخته شده است
ماهیت و ذات زنانه نیست .ذات و ماهیت زنانه تنها و تی زنان ،کزادی الزم برای ایجهاد
کنرا داشته باشند پدیدار خواهد شد .اما کنچه امهروز هسهت محصهول انقیهاد و گفتمهان
غیرزنانه است .تنها با امکان از میان بردن این انقیاد است کهه امکهان تشهکیل فرهنهگ و
زبان و ذهنیت زنان فراهم خواهد کمد و تنها در این صورت اسهت کهه تفهاوت جنسهی
کشکار خواهد گشت .به طور خالصه فمینیسم رادیکال بهر ضهرورت تشهکیل سهوژگی
زنانه و یافتن راههایی برای بیان فرهنگ و تجربیات خاص زنانه تاکید می گذارد .از این
دیدگاه توانایی زنان در خود فهمی به واسطه فرهنگ و زبانی مردانه صهورت میگیهرد و
این گونه خود فهمی باید مورد تحلیل و نقد رار گیرد .درجوامع مردساالر و پدرسهاالر
زنان فا د خود فهمی جمعی از کن خویش هستند در حالی که خود فهمی ههای مهردان
در ال

افسانه ها و داستان ها و در کل فرهنگ نمود می یابهد .پهس یکهی از وظهایف

اصلی فمینیسم یافتن زبانی است (شالوده شکنی زبان) کهه در کن تفهاوت جنسهی ابهل
بیان باشد و از عرصه نهان کگهاهی فهردی وارد حهوزه نمهادین زبهان و فرهنهگ گهردد
( .) 118-11:کنچه بیشهتر در فرانسهه و بهی تردیهد فلسهفه فرانسهه در هرن بیسهتم را
مشخصا فرانسوی میکند کن است که این فلسفه از دکارت کگوسیتنی سر چشمه میگیرد
و نه از دکارت گالیله ای .کنها در مجموع دلبستگی خاصی به ریاضیات یا علهوم طبیعهی
نداشته اند .علم تا کن جا که در عالیق فلسفی کنان جایی داشته ،در شهکل نهرم زیسهت
شناسی -روانشناسی و یا علوم اجتماعی و یا حتی روانکاوی بوده اسهت .رشهته ای کهه
حتی بسیاری از فیلسوفان کنگلوساکسن کن را اصال علمی نمی دانند .در سنت فرانسهوی
فرض براین بوده است که فلسفه بیشتر با فرهنگ ادبهی و هنهری خویشهاوندی طبیعهی
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دارد(.ماتیوز )1::1:30،فلسفه فرانسهه بازتهاب صهرف فرهنهگ عمهومی اسهت)15(.
فمینیسم فرانسه لحن فلسفه تری از فمینسیم دنیای انگلیسی زبان دارد .این فمینیسم نقد
جامعه مرد ساالر را با اصطالحات صرفا جامعه شناختی یها سیاسهی بلکهه بهه صهورت
تحلیل فلسفی کل سنت فکریی بیان می کند که به ادعای کن حامی مرد سهاالری اسهت.
کنها خود فلسفه را محور فرهنگ مردساالر می داند و دستاوردهای فلسفه سهاختارگرا و
پساساختارگرای فرانسه را به کار می گیرد تا این سنت مرد ساالر را ساختار شکنی کنهد
( .)294شخصی شدن در اندیشه فلسفه فرانسوی با معنای فردشدن
مورد نظر لیبرالیسم مدرن متفاوت اسهت .سرشهت اساسهی شهخص در ارتبهاط بها
اشخاص دیگر نهفته است ،حال کن که فرد گرایی لیبهرال (کمریکهایی) انسهانها را اساسها
جدا از یکدیگر می دانند .از نظر سونیه 1شخص فقط با در دسترس هرار دادن خهود و
بدین سان شفاف تر کردن خود برای خود و دیگران به شخص تبدیل می شود .هریه
از ما باید دیگریت محض تمام نشدنی و تعریف ناپذیر اشهخاص دیگهر را بپهذیریم .او
معتقد است عشق وا عی عبارت است از در شناسی از شخص دیگر صرفا برای دیگهر
بودن او ( .) 95به نظر گابریل مارسل پرسش های فلسفی نهه در مسهایل غیهر شخصهی
بلکه برای افراد خاص و از این که خود را در وضعیت شخصی خهویش راحهت حهس
نمیکنند به وجود می کیند( .)31او معتقد است فلسهفه سهنتی ،خهود را بها علهم اشهتباه
گرفته از این رواست که (دکارت رابطه ما با جسم مان را مسرله ذهن – جسم نگریسهته
است) گویی این رابطه غیر شخصی و صرفا فکهری اسهت .از ایهن زوایهه جسهم ،فقهط
نوعی ابژه است ،تکه ایی ماده که ممکن است از کن هر کس دیگری باشد( .نزدی

تهر

به مفاهیم فمینیسم کمریکایی) حال کنکه یکی از مضامین اصلی فلسهفه فرانسهه در هرن
بیستم وجود داشتن به عنوان انسان اساسا به معنی جسهمیت داشهتن ،کهنش متقابهل بها
1. Saunie
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چیزهای دیگر جهان و دانش ،دست کم امکان ارتباط با انسهانهای دیگهر اسهت .درایهن
دیدگاه رابطه من با جسم خودم رابطه ای منفصل و فکری نیست .رابطه ی احسهاس یها
حس ،رابطه ی شرکت مستقیم در جهان واز این رو در جمع مردمان دیگر اسهت (-39
 .)3:مارسل 1می گوید" نخستین راه ما برای کن که خودمان را به عنوان من تثبیت کنیم
عمل جل

توجه به سوی خودمان است" .شخص شدن به معنهای کامهل کن بهه معنهی

پذیرش درگیر بودن با جهان و با دیگران و به عههده گهرفتن مسهئولیت زنهدگی اسهت.
(همان ) 30فلسفه فرانسه در مقایسه بها کشهورهای انگلیسهی زبهان همیشهه بهه ادبیهات
نزدی

بوده است .در فرانسه معاصر فیلسوف زن یا مهرد نسهبت بهه همتایهان خهود در

بریتانیا یا امریکا به هنر جل

توجه و فریبندگی بیشتری دارنهد .ارتبهاط میهان فلسهفه و

ادبیات در سنت اصلی انگلیسی_کمریکایی را می توان رابطه ای همراه با سو ظن متقابل
توصیف کرد .فالسفه رشته خود را چیزی مربوط به معرفت و حقیقت می دانند و رشته
ادبیات را مربوط به احساسات .در حالیکه در فرانسه بیش از بریتانیا به نقهش تخیهل در
فلسفه می پردازند و روشن است که فلسفه انگلیسی زبان بیش از فلسهفه فرانسهوی بهه
علم نزدی

است و پیوند دایمی میان فیزیه

و فلسهفه یها ریاضهیات و فلسهفه کهه در

فلسفه کنگلوساکسونی یافت میشود ،در فرانسه چندان کشکار نیست .در نوشهتار معاصهر
فرانسه هستی شناسی نقشی پر اهمیت دارد و این امر کشکارا بها سهنت پدیهدار شناسهی
پیوند دارد و این مفهوم که شاید ذات هستی پوشیده و سوژه ی

اصل رازورزانهه باشهد

و تعبیر عاری از وا عیت باید بر اساس کنش اندیشه گرایانهه تخیهل نوسهازی شهود ،بهه
سنت پدیدار شناسی نزدیه

اسهت(.رایل مهورتی،1:0:،ص )13-1فمینیسهم متهداول

کمریکایی به طور کلی بر نظریه زبان به مثابه امری شفاف مبتنی است .به تمرکز بر گفتار
به جای زبان ،به برتری خودکگاه بر ناخودکگاه و به نرینگی فایوس (به مثابه موجدی
1. Marcel
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زیستی ،نه نمادین)استوار است .در این اردوگاه ،از نشانه به مرجع راههی کوتهاه بهیش
نیست و این امر با فراهم کوردن زمینه تعهد سیاسی به تالش بهرای رسهیدن بهه لمهروی
زبان ریالیستی محقق می شود .تقاضا برای دستیابی به گفتمان ذهنیت ،امکان بهره گیری از
تصویر یا نشانه ای مجزا به مثابه مکان بالقوه کنش سیاسهی و بهه طهور کلهی بهه سیاسهت
اصالح طلبی می انجامد .بر خالف فمینیسم کمریکایی ،فمینیسم اروپایی یا پساساختاری از
تقسیم بندی سوسوری نشانه پیروی می کند .بر مادیت دال تاکید می کند .امر همزمهانی را
بر در زمانی ،ساختار را بر فاعل و داللت را بر معنا برتری می دهد و بر کن است که زنهان
دارای جایگاهی برای سخن گفتن نیستند .تکیه این نوع از فمینیسم بهر اولویهت نظهام بهه
برتری ناخودکگاه به عنوان حیطه کاوش و کشف و گسسهت مدرنیسهتی بهه عنهوان عمهل
زیباشناسی می انجامد .از این دیدگاه ،اولویت نظریه روانکاوی و زیباشناسی مدرنیستی در
فمینیسم پساساختاری را میتوان محصول فرعی میراث سوسور 1یعنی امر همزمانی دانسهت
که از لوی استروس 2تا الکان ادامه می یابد .استدالل فمینیست ههای پساسهاختاری ایهن
است که نهادن نام جنس زن بر سوژه های سیاسهی فمینیسهم بهه بازتولیهد همهان ماهیهت
باوری زیست شناختی و منطق دوتایی می انجامد که به زنهان نقهش کمتهر را داده اسهت.
کریستوا معتقد است این باور که فالنی ی
اندیشانه است که باور فالنی ی

زن است به همان انهدازه بهی معنها و تاریه

مرد است .این استدالل به ایجهاد یه "مکهان"بهه مثابهه

موضوع تعهد و توجه سیاسی می انجامد ،نه یه

جهنس ،حاشهیه واپهس رانهده ،غایه ،

ناخودکگاه غیرعقالنی ،زنانه که در تمامی موارد از جنبه منفی یا ناتوان کن بهه حسهاب مهی
کید .در مقابل گفتمان فمینیسم کمریکهایی کهه سهوژه سیاسهی کن ،زنهان از لحهاظ زیسهت
شناختی هستند ،فمینیسم اروپایی گفتمانی سیاسی و سوژه کن جایگهاهی سهاختاری اسهت
که زن و جسم کن دیگری متناوبا اشغالش می کند .از این نظریات بنیادی دربهاره فمینیسهم
1. Saussure
2. Lévi-Strauss
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ضهد زبهان برعلیهه منطهق

پدرساالرانه و دوتایی نر-زبان مداری تالشی بشمار می رود در جهت تولید زبانی که فقط
به نظریه پردازی صرف درباره کزادساالری نمی پردازد ،بلکه بهه وا هع رههایی بخهش نیهز
است .برای سیکسو ،این زبان همان ساختار خیالی جسم زنانه بهه مثابهه جایگهاهی ممتهاز
برای نوشتن است .برای ایریگاری ،زبان پوزخند زنان به گفتمان نرساالرانه اسهت و بهرای
هر دوی کنها ،این نوشتار خصوصی و ارزشمند است که بر مکانهایی خیالی متکهی اسهت،
مکانهایی که خارج از حوزه درت و نرینگی (فالوس) راردارند .بهه طهور کلهی دو نهوع
تفسیر در مورد انتقادهای فلسفی فمینیستی مطرح است .در تفسیر اول ،نظر بر ایهن اسهت
که منتقدان ،با پذیرش چارچوب اساسی اندیشه فلسفی غرب ،می کوشهند خهههای کن را
مشخص و در جهت رفع کنها اندیشه ورزی کنند .این خههها ،بهه طهور عمهده ،نهاظر بهر
نادیده گرفتن مقام و مو عیت زن در تفکر فلسفی است(.دیدگاه کمریکایی) .درتفسهیر دوم،
مسئله بسی ژرف تر است .بر این اساس ،انتقادهای فلسفی فمینیسهم ،نهه از درون لمهرو
فلسفه رایج ،بلکه از بیرون کن است .به عبارت دیگر ،در ایهن انتقادهها چهارچوب اساسهی
اندیشه فلسفی غرب ،مورد سؤال رار می گیرد .یعنی از پایان فلسفه سهخن بهه میهان مهی
کید .ویژگی خاص فمینیسم در این زمینه کن است که جریان بلنهد دامنهه اندیشهه فلسهفی
غرب را دچار کژبنیادی جنسیتی می بیند ،به این معنا که مفههوم اساسهی فلسهفه و فلسهفه
ورزی ،معیار اندیشه فلسفی و لمروهای این اندیشه ،همه مبتال به سهوگیری مردانهه بهوده
است .چنین بنیان کژبنیادی را تنها می توان خراب کرد زیرا ههر چهه بهر فهراز کن سهاخته
شود ،به همین سو گیری مبتالست .بنایی دیگر با بنیادی دیگر در فلسفه ،چیزی اسهت کهه
نیاز بدان وجود دارد .در فمینیسم ،این بنیاد نو ،معطوف به ویژگی های زنانه است .برخهی
از متفکران فمینیست در چالش اساسی با روند فلسفه غرب ،کن را چنان در نظر گرفته انهد
که در عین کنکه متافیزی

حضوراست ،متافیزیه

مردانهه اسهت .ایریگهاری در انتقهاد بهه

فلسفه غرب ،بر کن است که در کل این فلسفه ،از افالطون به این سو ،همواره (حضور) و
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بازنمود اساسی دانسته شده است .او معتقد است انسان تا کنون همواره اسهیر تکهرار بهوده
است .هرچیزی میان تمرین و اجرا ،تکرار و بازنمود ،یا بازتولیهد صهورت مهی پهذیرد.بهه
ویژه از کنجا که این بازنمود چون حضور طراحهی شهده اسهت ،یها حضهور ،یه

وضهع

ظاهری را چون بازنمود معرفی می کند ،انسان هارا نسبت بهه مبنهایی کهه وضهع ظهاهری
مذکور از کن نشرت یافته ،طی نمایش یا شبه نمایش دیگری از فراموشی ،به فراموشی مهی
کشد(با ری .)94-51:1:02،در مقابل متافیزی

مردانه ،فمینیسم دست کهم در شهکلهای

تند کن در پی کن است که دور نوینی را در فلسفه کغاز کند و حمله از بیرون ،نهه از درون،
به کن را کغاز کرده اند(.گرایش فرانسوی)در دور نوین ،همان چیزی کهه در دوره پیشهین،
سرکوب شده ،اساس رار خواهد گرفت و به این ترتی  ،متافیزی
شد .یگانگی یا همانی ،برای متافیزی

زنانهه کشهکار خواههد

مردانه مهم بوده است و به همین دلیهل هادر شهده

است تفاوت جنسیتی را پایه ریزی کند .همچنین ،بازتولید و بازنمود برای کن ،اساس بهوده
و به همین دلیل ،کنچه را به بازنمود تن نمی داده انکار کرده است .ایهن نظهام فلسهفی ،تها
جایی که تفاوت جنسی را پنهان کند .به وا ع نظامی است که باید مورد سوال رار گیهرد و
در هم ریخته شود .در متافیزی

زنانه ،تفاوت وتفاوت جنسیتی ،اهمیت می یابد .در بسهتر

همین تفاوت ،اهمیت ویژه جنس مادرانه و زنانه کشهکار مهی گهردد کهه منشهر پیهدایش و
واسطه ای است که تفکر بازنمودی نیز بر کن مبتنی اسست .به این ترتی  ،غیاب نیز چهون
حضور بلکه بیشتر و به گونه ای عمیق تر از کن مورد نظهر هرار مهی گیهرد .بهه تبهع ایهن
دگرگونی ها در حوزه تفکر و معرفت شناسهی نیهز ،خصیصهه ههای مردانهه بهه صهورت
انحصاری در نظرگرفته نخواهد شد ،بلکه خصیصه ههای زنانهه نیهز ،بهدون کنکهه اهمیهت
کمتری داشته باشد ملحوظ خواهد بود(.)53-54

نتیجه گیری
فمینیسم اروپایی ظاهرا بالقوه رادیکالترین جریان در حیطهه نظریهه سیاسهی معاصهر
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است که خود را از ماهیت باوری و سنت لیبرال فمینیسم کمریکایی رها می سازد .با این
حال ظاهرا این فمینیسم در محاصره همان عناصر بحهران زایهی اسهت کهه بها سیاسهت
زدایی مارکسیسم غربی مرتبط بودند و مستعد زیبایی باوری ،اسهتقالل نظهری و فاصهله
گرفتن عقلی از پراکسیس سیاسی است .فمینیسم اروپایی جایگاه سهاختاری یه

ذههن

سیاسی جدید را شناسایی می کند ،خود را در کن لحظه ثبت می کنهد و سهپس در عهین
کوری جنون کمیز ،بها توسهعه نیهافتگی سیسهتماتی

بها ی دنیها و بهه تعویهق انهداختن

مرکززدایی سیاسی به هر وسیله ممکن ،پیش میرود .مرکززدایی سیاسی به معنهای پایهان
این دوره تاریخی خواهد بود .نقد پست مدرن روشهنگری در وا هع نهوعی مرکززدایهی
است تالش امر حاشیه ای و غای
ی

برای بازنویسی وانین به نفع خویش .بهرای برپهایی

کرمانشهر سیاسی بدون سلسله مرات  ،توسط زنهان .در ایهن راسهتا امکانهات و راه

های سیاسی به وا ع محدود می شوند .دو راه بیشتر نمی ماند :حرکت از جریهان غاله
به سوی انقالب یا از انقالب به سوی متن .هر نظریه ساختارشکن هم تا و تی کهه مهتن
مستقل را برتر و حایز اولویت بداند از این کوری خالص نخواههد شهد و مرکزیهت کن
مرکز را بارها تولید و تکرار خواهد کرد .تا و تی که نظریه فمینیستی این ضایای مهم و
حیاتی را نه در فعالیت سیاسی بلکه در متن بجویند و بیابند همچنان خود نیز جز سود
برندگان در این چرخه مردانه هستند( .کیپ نیس )2:1:03،برعکس کمریکا ،در فرانسه
بحث همچنان بر همه گستری حقوق-همه گستری که در اساس انتزاعی مانده اسهت –
تمرکز یافته است .هرچند فمینیست ها موفق شدند بهه برخهی مسهایل انتزاعهی فعلیهت
بخشند اما چنین می نماید که ساخت و پرداخت اندیشه ورزی انتقادی درباره سوژه یها
کنشگر سیاسی چندان پیش نرفته است .به این معنا فمینیسم در فرانسه و در کشهورهای
دیگر همچنان یه

مدینهه فاضهله بها ی مانهده اسهت یعنهی پیکهاری بهرای برابهری در

تحول(سارسه.)100-109:1:05،
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