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چکیده

در طول قرن بیستم جنبش های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که ککهی اآ هن ها
جنبش آنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت آنان گردکد .جنهبش آنهان
بعدها فمینیسم نام گرفت و تا ب امروآ تغییرات فراوانی درون خود داشت اسهت
و س دوره را تجرب کرده ک امواج فمینیسم نام گرفت اند.
موج اول جنبش آنان اآ سال  0581شروع شد و تا سال  0291طهول کیهید .آنهان
در اکن دوره ب هآادی های سیاسی اآ جمل حق رای دست کافتند .موج دوم جنهبش
آنان اآ  0291شروع شد و تا  0251ب طول انجامید ،آنان در اکهن دوره موفهق به
برخی اصالحات حقوقی شدند و تحت تاثیر گراکش ههای پهد در هن آمهان قهرار
گرفتند و فمینیسم مارکسیست ،سوسیال و رادککال اآ هن دست می باشند .موج سهوم
اآ ده ی  0251شروع شده و تا ب امروآ نیز ادام دارد.آنان مدعی اند که در مهوج
سوم بر ساختار های فرهنگی جوامع خود تاثیر گذار بوده اند.
فمینیسم اآ گذشت تا ب امروآ نظم مسلط ب وکژه وجوه مرد ساالران ی هن را ب
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نقد کییده است .فمینیست ها مدعی اند ک توانست اند پیم انداآ جدکهدی به
روی دانش بیر بگیاکند.ب اکن ترتیه

مبهارآه بها سهل

ی مهردان در سه وح

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگهی و اقتاهادی رسهازت آنهان در امهواج سه گانه ی
فمینیسم بوده است.فمینیست ها معتقدند ک هآادی و دموکراسی سرنوشت مقدر
هم ی انسان هاست و هن ا هم برای همین مبارآه می کنند.

واژگان کلیدی :فمینیسم ،دموکراسی ،پست مدرنیسم ،تاريخ ،پست مدرن.
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مقدمه
شاکد بتوان گفت ک در طول قرن بیسهتم ککهی اآ جنجهال برانگیهز تهرکن جنهبش ههای
اجتماعی و فکری در س ح ج ان فمینیسم بوده است ،بسیاری اآ دگرگهونی ههای سیاسهی،
اجتماعی و حقوقی در وضعیت آنان را در جوامع مختلف می تهوان ناشهی اآ اکهن جنهبش
دانست .حضورآنان در عرص ی عمومی ب صور مختلهف اآ جمله اشهتغال در حهوآه ی
اقتاادی و رده های مختلف مناص

دوزتی ،حق رای ،عضهوکت در اارزمهان هها ،کابینه ی

دوزت و قوه قضائی  ،ب ره مند شدن اآ حقوق مدنی اآ جمل اکن تغییرات است.
فمینیسم گاه ب عنوان مبارآه بهرای حقهوق برابهر آنهان بها مهردان م هرح بهوده در
فمینیسم زیبرال) ،گاه بر برتری آنان بر مردان ن اآ نظر حقوقی و اجتماعی ،بلک اآ نظر
اخالقی) تاکید داشت و گاه تفاوت آن و مهرد را نق ه ی عزکمهت خهود قهرار داده در
فمینیسم اجتماعی) و گاهی هم اساساً آن و مرد را آنانگی و مردانگی) را اموری غیهر
جوهری و کا بر ساخت اجتماع معرفی کرده است .فمینیسم اسا تجدد گرا).
امروآه دکگر نمی توان نقش آنان را ب عنوان کارگزاران تارکخی نادکده گرفت.آنهان
معتقدند ک توانست اند در دوران معاصر بهر دموکراسهی هها تهاثیر گهذار باشهندو نقهش
موثرتری در تعیین سرنوشت خود داشت باشهند .در نوشهت ی حاضهر به بررسهی اکهن
موضوع خواهیم ارداخت.

 -1موج اول جنبش زنان
موج نخست جنبش آنان در شراک ی شکل گرفت ک در ارواا و امرککا جنبش های
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اجتماعی دکگری نیز فعال بودند .جنبش آنان ب نوعی اآ دل اکهن جنهبش هها در همهد،
آکرا آنان فعال در اکن جنبش ها ک فعازیت عام اجتماعی را تجرب می کردند ،به دزیهل
موقعیت نابرابر خود ،در درون جنبش مانند اجتماع بزرگ تر) در وضعیتی تناقض همیهز
قرار گرفت بودند و همین امر بنیان شکل گیری هوکت جمعی بهرای هن ها مهی شهد .به
عالوه ،میارکت در اکن جنبش ها ک همگی درپارپوب گفتار مدرن برابری بودند ،هم
آمین ی گفتاری طرح م ازبات مستقل هن ا را فراهم می سهاخت و ههم تجربه ی کهار
ساآمان کافت وارتباطات الآم ب منابع مورد نیاآ هن ا برای کنش جمعی را شهکل مهی داد
مییرآاده.)0850:80 ،
در همرککا ب طور خاص ،جنهبش ازغهای بهرده داری نقهش م هم و تعیهین کننهده ای در
ایداکش موج نخست جنبش آنان داشت جنبش ازغا ککی اآ تجلیات برابهری خهواهی مهدرن
بود .طرفداران هن ب دنبال تحقق اکده های مدرن برابری و هآادی بودند ومعناکی ک اآ انسهان
می دادند پنان وسیع بود ک سیاهان رانیز شامل شهود ) (Boggs, 1974:157-58هن ها
ب دنبال «انسانیت میترک» و «عهدازت» عمهومی بهرای کهل انسهان ا بودنهد)میهیرآاده،
 (0850آنان ب وکژه با توج ب مالحظات اخالقی و دکنی خود اآ نخستین گروه هاکی
بودند ک جذب هرمان های جنبش ازغای بردگی شدند .حضهور هن ها در اکهن جنهبش اآ
عوامل موثر در شکل گیری جنبش آنان است )همان).
بعد اآ کنفرانس ضد برده داری ک در زندن  )0581ک در هن آنان نتوانستند اجهاآه
ی حضور در صحن جلسات را بیابند ،بود ک هن ا ب فکر ساآماندهی جداگان و مستقل
اآ جنبش ازغا برای اییبرد منافع و عالکق خاص آنان افتادند و مامم شدند ک «عالوه
بر هآادی بردگان ب فکر هآادی خود نیز باشند» آکرا همانگونه که سهینکلر مهی گوکهد
«هیچ پیز ب انداآه ی کنار گذاشتن و حذف 1باعث بروآ طغیان نمهی شهود» و شهاکد
1. Exclusion
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بتوان گفت ک کنار گذاشتن بیش اآ هر عاملی در شکل گرفتن هوکهت ههاکی که قهبالً
«فعال» نبوده اند نقش دارد.
ازیزابت استنتون و زوکر شامات اس اآ کنفرانس زندن ب بررسی طرح سهاآمان دههی
مستقل آنهان ارداختنهد امها عمهالً در هوکیه ی  )0585بهود که اطالعیه ی تیهکیل
گردهماکی آنان در سنکافاززرا منتیر ساختند و اکهن گردهمهاکی «شهروع سهاآمان دههی
مستقل آنان براساس منافع خاص خودشان» بود.
بعد اآ سنکافازز هم گردهماکی های متعددی در ج ت تاکید بر حقوق آنان تیهکیل
شد و در عین حال ،آنان مبارآ ب فعازیت خود در جنبش ازغا ادام می دادند .عده ای ب
اکن نتیج رسیدند ک آنان «باکد وارد سیاست بیوند و ب کنگره بروند بعضی اآ آنان بها
تاکید بر میارکت خود در هیئت امنای مدارس و شهوراهای محلهی برزهزوم حضهور در
عرص ی عموم ی تاکیهد مهی کردنهد .برخهی اآ آنهان در جنهبش تهاآه ااگرفته ی منهع
میروبات ازکلی نیز فعال بودند .رهبران اکن جنبش بییتر کیییهان و ایهروان کلیسهاها
بودند .اکن جنبش نیز بسیاری اآ آنان را نیز ب خود جل

کرد .بسیاری اآ فعاالن آن در

اکن جنبش نیز ب طرفداران حقوق آنان تبدکل شدند مییرآاده.)85:0850 ،
اآ هنجا ک گفتار حاکم بر جنبش ازغای بردگی نیز خود متهاثر اآ گفتهار مهدرن و در
واقع بسط مفاهیم اصلی هن ب گروهی اآ انسان ها بود ک ب واس

ی رنه

اوسهت و

نژادشان اآ اکن گفتار عمالً مستثنی شده بودند ،جنبش آنان تحت تاثیر جنبش ازغا به
عنوان ککی اآ گفتارهای فرعی در پارپوب گفتار مدرن نیز قرار داشت .عالوه بر هنکه
اصول بنیادی اکدئوزوهکک جنبش ازغا متکی بر مفاهیم مدرن برابری و هآادی بود و می
خواست هن را ب سیاه اوستان نیز بسهط دههد ،برخهی اآ رهبهران جنهبش ازغها نیهز به
صراحت خواستار بسط اکن مفاهیم ب آنان نیز بودنهد .فردرکهک داگهالس ،رهبهر سهیاه
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اوست جنبش ازغا در سال  0585در سر مقاز ی نورت استار 1نوشت :ما اعتقاد خود را
در اکن مورد بیان می کنیم ک هم ی حقوق سیاسی که اعمهال هن بهرای مهردان جهاکز
است برای آنان نیز جاکز می باشد .هم وکژگی هاکی ک مهرد را به عنهوان موجهودی
خردمند و مسئول متماکز می ساآند ،در مورد آن نیز صدق می کنند ..هموآه ی مها اکهن
است ک حق ,جنس ندارد.
در اعالمی ی سنکافازز ب صراحت همده بود «آن با مرد برابر است» و برابری انسان ا
«نتیج ی ضروری واقعیت ککسان بودن نسل بیر در تواناکی ها و مسهئوزیت هاسهت».
اس « هم ی قوانینی ک مانع اآ هن می شوند ک آن ب موقعیتی در جامع دست کابد ک
وجدان او هن را الآم می داند ،کها قهوانینی که او را در جاکگهاهی قهرار مهی دهنهد که
فرودست تر اآ جاکگاه مرد است ،مغاکر اصل بزرگ طبیعت هستند و بنابراکن هیچ نیرو
و اقتداری ندارند» همان.)58:
ب همین ترتی

اگر آن و مرد برابر هفرکده شده اند و آنان جدا اآ مردان کا فروتهر اآ

هن ا نیستند اس جداکی و تماکز میان «سپ رهای آنان ومردان » معنها نهدارد و آنهان باکهد
بتوانند درهم عرص هاکی ک حضور مردان در هن ا جاکز شمرده می شود ،حضور کابند.
الف :خواستهای اصلی زنان و محورهای مبارزه
جنبش آنان در اکن مرحل خواست های کم و بیش متنوع و رادککازی داشت ک می
توان هن را ب بارآترکن شکل دراعالمی ی اصول عقاکد سنکافازز و نیز در هثهار به جها
مانده اآ رهبران جنبش آنان در اکن دوره ب شکل کتاب ،سخنرانی ،نام ههای شخاهی،
در خواست های رسمی و ساکر نوشت هها دکهد .آنهان دراکهن دوره خواسهتار تغییهر در
بسیاری اآ ن ادها ،اآ نوع زباس آنان گرفت تا حقوق فردی ،حقهوق سیاسهی ،خهانواده و
اآدواج و دکن بودند.هدف غاکی ب بیان مهارگرت فهوزر اکهن بهود که « همه ی موانهع
1. North Star
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مستبدان بر سر راه تکامل آنان» فرورکزد.آنان فعال در اکن دوره می خواستند ب حقوق
و امتیاآاتی ک مردان ب هن ا دسترسی داشتند نائهل شهوند و اکهن بنیهان خواسهت ههای
حقوقی هن ا را تیکیل می داد .اآ سوی دکگر هن ا در برخی خواست های خود در اهی
«رهاکی» اآ ساختارها ،عرف هها و اکسهتارهاکی بودنهد که اکیهان را محهدود مهی کهرد
مییرآاده.)55 :0850 ،
م مترکن خواست های جنبش در اکن دوره ب اکن شرح بود:
 -0اصالح زباس
 -9اصالحات حقوقی :در ارتباط بامسئل ی اآدواج
 -8اصالحات سیاسی :ک م مترکن هن دسترسی ب حق رای بود.
 -8مرد ستیزی ،نقد خانواده و اآدواج.
 -8طرح برداشت های جدکد اآ مسیحیت.
درن اکت آنان بعد اآ مبارآات فراوان موفق ب کس

حق رای شدند و بعضهی اآ قهوانین

موجود را تغییر دادند با اکن حال ،هنوآ هم در بییهتر قهوانین موجهود درجوامهع حهق آنهان
نادکده گرفت می شداما همین موفقیت کمی برای آنان نبود .ب اکن ترتیه

در قهرن نهوآدهم

جنبش آنان ب عنوان کک «جنبش ااکدار» شکل گرفت .براکهد نتهال علهت هن را در ترکیه
همزمان انگیزه برای فمینیسم با ظ ور انگاره های مدرنی پون برابری مدنی) اآطرکهق اقهدام
متیکل وابزار تحقق هن می داند و هر دو را نتیج ی سرماک داری تلقی می کند.و برعهواملی
پون ش رنیینی ،تحرک جغرافیاکی واییرفت ارتباطات تاکید دارد.)Bridenthal,1967 .
اما نباکد اکن نکت را نادکده گرفت ک عالوه بر انگاره ههای تجهدد و آکهر سهاخت ههای
مناسبی ک سرماک داری فهراهم سهاخت ،م هم تهرکن نقهش سهرماک داری اکجهاد تغییهر در
وضعیت آنان و قراردادن هن ا در موقعیت های متعارض بود .ب عهالوه نباکهد نقهش سهاختار
فرصت سیاسی ناشی اآ حکومت دوزت زیبرال را در اکن میان نادکده گرفهت .دوزهت زیبهرال
تاثیری پیم گیر و تعیین کننده اآ نظر شکل دادن ب تاکتیک های جنبش و موفقیهت هن هها
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داشت .تع د ب هآادی بیان و هآادی اجتماعات اآ ککسو ،و باآ بودن کانال های تاثیر گهذاری
بر حکومت اآ سوی دکگر ،همراه با تاثیر اذکری حکومت اآ افکار عمومی ،ب اکن معنها بهود
ک حکومت ب عنوان ن اد اصلی ااسخگو در مقابل خواست های جنهبش در میهزان وشهدت
مقاومت در مقابل اکن جنبش اجتماعی دپار محدودکت های پیمگیری بود.
ا آ آمان برگزاری گردهماکی سنکافازز تها هفتهادو کهک سهال بعهد که اصهالحی ی
نوآدهم تاوک

شد ،انجاه و شش مبارآه برای برگزاری هم ارسی ،پ ارصدو هیهتاد

مورد مبارآه برای وادار ساختن مجازس قهانون گهذاری به ارائه ی اصهالحی به رای
دهندگان ،پ ل و هفت مورد مبارآه برای واداشهتن مجلهس موسسهان اکهاالت به وارد
کردن حق رای آنان ب قهانون اساسهی اکهاالت ،دوکسهت و هفتهاد مهورد مبهارآه بهرای
واداشتن گردهماکی های اکازتی احزاب ب وارد کردن حهق رای آنهان به دسهتور کهار و
تاوک

هن ،ومبارآات رسمی در نوآده دوره متوازی کنگره صورت گرفهت میهیرآاده،

 .)098-098 :0850با وجودی ک شراکط ساختاری و گفتاری برای طرح حقوق آنان
مساعد بود اما نمی توان اکن گفت را اذکرفت ک «فرصت ههای جدکهد آنهان توسهع ی
طبیعی کک تمدن صنعتی بود و حتی اگر آنان خواستار حق رای نمی شهدند به وقهوع
می ایوست .ممکن بود رشد هن ههست تر باشد اما ب هرحال ظاهر مهی شهد» .درسهت
است ک شراکط ساختاری می تواند آمین ی مناس

برای کنش جمعی موفهق را فهراهم

کنند اما نباکد اآ نقش فاعالن و کارگزاران تارکخی غافل بود .ن اکتاً اکن انسان ها هسهتند
ک در کنش های فردی و جمعی خود می توانند اآ موقعیت مناس

ساختاری به نحهو

«خوب» کا «بد» استفاده کنند همان.)095 :
ب :تعلیق جنبش زنان ()1691-1691
ایروآی در مبارآه برای کس

حق رای را معموالً ااکان فالی در حقهوق آنهان مهی

دانند .ب بیان زیوناردکنی «اکثر آنهان تاهوک

ن هاکی الاصهالحی ی حهق رایپ را ااکهان
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مبارآه ای طوالنی و ارهزکن اما ن اکتاً همراه با ایروآی می دکدند)همان.)082 ،
معموالً فمینیست ها درتحلیل سال های  0291تا اواخر ده ی  0281و برخی نیهز
تا اواسط ده ی  0251اآافول ورکود فمینسم سهخن مهی گوکنهد .طهی دهه ی0291
کعنی بالفاصل اس اآ کس

حق رای برای آنان اآ کک سو ب نظهر بسهیاری – اآجمله

برخی اآ مبارآ ان جنبش و بی تردکد هم ی دوزتمردان و ب عبارت ب تر هم ی مردان
جنبش ب هدف خود رسیده بود و ب نظر هن عده ک معتقد ب تداوم اکجهاد تغییهرات در
موقعیت آنان بودند ،حال حتی آنان می توانستند ب ساکر خواست ههای خهود نیهز به
تدرکج برسند؛ و اآ سوی دکگر ،در مورد اکنک ساکر خواست ها پیست و اآ پ راههی
باکد ب دنبال تامین هن ا بود در درون جنبش آنان اختالف نظر فراوانی وجهود داشهت-
اختالف نظهری که ککهی اآ جلهوه ههای هن در مهورد دامنه ی اطهالق «فمینیسهم» و
«فمینیست» بود .اکن وضعیت تا ده ی  0251کهم و بهیش تهداوم داشهت .امها افهول
جنب ش ب معنای عهدم فعازیهت آنهان براسهاس بسهیاری اآ هرمهان ههاکی که برخهی اآ
فمینیست های قرن نوآدهم بر هن تاکید داشتند ،نبود.
هن ها در قاز
فعازیت خود ک اغل

گروه های متیکل مختلف با اهداف متفاوت و بعضاً متعهارض به
ب شکل اعمهال نفهوب بهود ،ادامه مهی دادند میهیرآاده:0850 ،

.)095
اکن برداشت ک ده ی  0291تا  0281ده های افول جنبش آنان و فمینیسم بهود به
کک معنا کامالً درست است .در مورد اکن سال ها ،حتی اآ «جنبش» آنان به معنهای فعازیهت
های آنان ب عنوان کک گروه اجتماعی خارج اآ سیاست روآمهره و عهادی ههم نمهی تهوان
سخن گفت آکرا حوآه ی آنان در اکن سال ها بییتر در پهارپوب نظهم کثهرت گراکانه ی
حاکم بر حیات سیاسی همرککا همراه با ساآو کارهای ن ادکن ی هن بود .اما نباکد اکن نکته را
فراموش کرد ک انتقال بخش اعظم فعازیت های آنان ب سیاسهت ن ادکنه به معنهای نهابود
شدن جنبش آنان نبود ،بلک جنبش ها اآ طرکق هن خود را در فضای سیاسی نامساعد حفه
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می کنند و بین دو دوره اآ بسیج ،تداوم جنبش را تیکیل می دهند.جنبش در اکن آمهان وارد
مرحل ی جدکدی شد ک «ورتا تیلور» هن را «تعلیق» می نامد و ب معنای فراکندی اسهت که
جنبش را تیکیل مهی دهنهد .در اکهن شهراکط ،سهاختارهای تعلیهق شهکل مهی گیرنهد تها
پازیگران بازقوه را موقتاً درپارپوب وضع موجود حف و اآ اکن طرکق ،مهانع اآ گسسهت
کا اختالل در نظام اجتماعی شوند.)Taylor,1989:761-2 .
ده ی  ،0291ده ی حمالت سخت علی فمینیسهم و نیروههای پهد در تهارک
همرککاست و طی اکن سال ها فیار بر طبقات فقیر و کارگر ،آنان و سیاهان ب اوج خود
می رسد .فضای سیاسی اس اآ انقالب روسی بسیار تغییر کرد.
ترس اآ کمونیسم و«هراس سرخ» هرنوع حرکت رادککازی را با کمونیسم مربوط می
دانست .ب عالوه سیاست ارآکدنت هاردکن  ،عادی ساآی)بود ک طبعا رادککازیسهم را
برنمی تابید .ب نظر می هکد هرمان رادککال فمینیستی نیز جابب ی خود را اآ دست داد و
همبستگی آنان متزززل گیت.
در عین حال ،اکن سال ها شاهد سهاآمان دههی ههاکی در میهان آنهان در راه تحقهق
اهداف خاصی است ک ب تعبیر خود فمینیست ها« ،فمینیستی» محسوب نمی شوند امها
«آنان ه » 1و گههاه وسههیع تههر اآ هن انسههانی اسههت -ب ه معنههای هن دسههت اآ ارآش ههها و
هنجارهاکی ک در کک فرهن

و جامع «وکژگی آنان» محسوب می شود .انجمهن ههای

آنان در اصناف و میاغل و گروه های مختلف اجتماعی بسیار رشد کرد ،آنهان تجربه
ی کار سیاسی ایدا کردند ،ب البی های خود شکل دادند ،و کوشیدند قوانینی را ک به
نفع آنان می دانستند و کا براساس عالکق خاص آنان الآم تلقی می کردند ب تاهوک
رسانند مییرآاده.)137,1381
فمینیسم در اکن سال ها تحت تاثیر فضای گفتاری ده ههای نخسهت قهرن بیسهتم
1. Feminine
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کعنی جنبش های اصالحی مانند ترقی خهواهی ومنهع ماهرف میهروبات ازکلهی قهرار
داشت و دراکن فضا طبعاً « فمینیسم اجتماعی » جاببه ی بییهتری اآ فمینیسهم زیبهرال
داشت و توانست تحرکات سیاسی بییتری اآ خود نیان دهد.
در مجموع می توان گفت ک نیل ب حق رای نتوانست تاثیر عملی بر آنهدگی آنهان
بگذارد .آکرا آنان نتوانستند اآ هن ب عنوان ابهزاری بهرای رسهیدن به اههداف خهود –
اهدافی ک برای هرگروه اآ فمینیست ها کک معنا داشهت -برمبنهای کهک دسهتور کهار
میترک استفاده کنند و گروهی نیز ک ب دنبال اصالحی ی حقوق برابر بهود نتوانسهت
افکار عمومی را نسبت ب خواست خود متقاعد کند و ن در اعمال فیار بر دستگاه های
حکومتی ب توفیقی رسید.
درعین حال در طول اکن پند ده ای ک فمینیسم و جنبش آنهان در حازهت تعلیهق
بود ،تحوالتی در موقعیت عینی و بهنی آنان در جامع ب وجود همد ک ب ظ هور مهوج
دوم فمینسم منجر شد.

 -9موج دوم جنبش زنان
الف :زمینه های ظهور موج دوم فمینیسم
موج دوم فمینیسم در وااسین سال های حاکمیت صورت بندی اقتاادی ،اجتمهاعی
و سیاسی ای شکل گرفت ک اآ هن با عنوان سرماک داری ساآمان کافته کهاد مهی کننهد.
سرماک داری ساآمان کافت با رشهد تمرکهز در سهرماک و شهکل گهرفتن صهورت ههای
جدکدی اآ ساآمان دهی کار وگسترش بخش خدمات و نیز دگرگونی هاکی درکارکردها
و نیز نقش دوزت درحیات اقتاادی و اجتماعی همراه بهود .تغییهر در موقعیهت اکهاالت
متحده در نظام ج انی نیز ب صورت های مستقیم و غیر مستقیم بر نظهام سهرماک داری
امرککا و دوزت تاثیر داشت .دگرگونی های ناشی اآ اکهن تحهوالت بها تغییراتهی که در
ساختار اشتغال ،نیاآهای باآار کار ،نیاآهای هموآشی و ب تبهع هن نظهام هموآشهی ،فهن
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هوری های منجر ب هآادسای آمان و غیره 1به همهراه داشهت ،درموقعیهت اجتمهاعی و
اقتاادی آنان در قیرها و منززت های متفاوت اجتماعی تاثیراتی برجای گذاشت که اآ
زحاظ ساختاری آمین ساآ ظ ور موج جدکدی اآ جنبش آنان شهد .به عهالوه ظ هور و
رشد ساکر نظرک ها و جنبش های اجتمهاعی بسهتر مناسهبی بهرای شهکل گیهری مهوج
جدکدی اآ جنبش آنان را فراهم ساخت .ب اکن ترتی

پند عامل م م در شکل گیهری

موج دوم فمینیسم تاثیر گذار بود ک عبارتند اآ:
 -0تحوالت سرماک داری
 -9دوزت رفاهی
 –8فضای گفتاری ده ی  0251و اوج گیری جنبش های حقوق مهدنی و پهد
نو.
در کل می توان گفت ک ظ ور جنبش آنان در اواخر ده ی  0251با تاکیهد بهر مبهارآه
ی آنان برای هآادی خود در کک جنبش مستقل ،جدا اآ موج اول فمینیسم نبهود ،بسهیاری اآ
انگاره های هن در گذشت رکی داشتند .همان سواالتی که بهرای فمینیسهت ههای مهوج اول
م رح بود ،بهن فمینیست های موج دوم را نیز ب خود میغول کرد .هن ا نیهز مهی خواسهتند
آنان را اآ هنچ موقعیت فرودست اجتماعی و سیاسی تلقی می کردند رها کنند و به جامعه
ای شکل دهند ک درهن جنسیت مانعی در راه نیل ب انسانیت میترک اکجهاد نکنهد و آنهان
ب عنوان انسان هاکی درج دو تلقی نیوند مییرآاده.)981 :0850 ،
ب :موج دوم جنبش زنان در دهه های ()1691-1691
شاکد ب تعبیری بتوان گفت ک سیمون دوبووار با نوشتن کتاب جهنس دوم )0282
و بتی فرکدن با نگهارش کتهاب آن فرکه

خهورده  )0258تهاثیر اصهلی و م مهی در

 .0منظور وقت هآادی است ک با تس یالت و فن اوری های جدکد ب دزیل باالبردن سرعت انجهام کهار به دسهت
میهکد مانند وساکل برقی و مکانیکی خانگی
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برانگیختن موج دوم فمینیسم داشتند .اآ دکگر متفکران م م در اکن مهوج مهی تهوان به
کیت میلت نوکسنده ی «سیاسهت جنسهیتی» )0251اشهاره کهرد .مهوج اول تها حهدی
توانست وضعیت آنان را در جامع با بعضی مساکل ب بود بخید و همین موفقیت ها در
موج اول باعث شد تا آنان گام های دکگری برای احقاق حقوق خود بردارند.
در موج دوم دو واهه ی جنس 1و جنسیت 2کامالً اآ هم مجزا و منفک شد ،پهرا که
تا قبل اآ اکن تارک دو واهه ی جنس و جنسیت ب جای ککدکگر ب کارگرفت مهی شهد.
در اکن موج ،جنس ب معنی تفاوت ههای آکسهت شهناختی به کهار گرفته مهی شهد و
جنسیت پیزی بود ک در اثر فرهنه

شهکل مهی گرفهت میهیرآاده– 989 :0850 ،

.)980
ب اکن ترتی

با توج ب فضای پد و رادککهازی که در سهاز ای )0291-0251

وجود داشت طبیعتاً فمینیسم موج دوم نیز تاثیراذکر اآ انگاره های پد بهود .به همهین
دزیل فمینیسم با گراکش های مختلفی آمین ی ظ ور ایدا کرد .در اکن دوره س گهراکش
فمینیستی اآ هم اررن

تر بود:

 .1فمینیسم لیبرال

در فمینیسم زیبرال اوزوکت اصلی اصالحات حقوقی است .مخازفت ن تن ا بها مهردان ،بلکه
با ساآو کارهاکی است ک  ،تفاوت شکل می گیرد .در  0258آنان خواست هاکیهان را در پنهد
بند پنین اعالم کردند .0 :حقوق برابر  .9منع تبعیض شغل  .8حقوق اجتمهاعی  .8م هدکودک
 .8کاهش مازیات آنان خان دار  .5هموآش برابر  .5حق آنان در هآادی سقط جنین.
در کل ب دنبال بسط ازگوهای مردان ب عنوان گهروه اجتمهاعی مسهلط به آنهان و
برابر هنان با مردان در سپ ر عمومی .هنان بییتر در ای تغییر در ف هم متعهارف بودنهد تها
تغییر شناخت و توزید علمی و مبانی و اصول اهژوهش ههای مهدرن را اذکرفته بودنهد
1. Sex
2. Gender
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سلدن)0855:958 ،
جان استوارت میل در انقیاد آنان می گوکد« :طبیعت اساساً ساخت ی اجتماع اسهت».
استدالل او در راستای مدرنیت و مف هوم هآادی و نیهز براسهاس فاکهده بهاوری و تجربه
گراکی می باشد .درنگاشت ی او نکات م م عبارتند اآ:
 -0نقد ادر ساالری
 -9انتقاد اآ شیوه ی تربیتی آنان
 -8اعتقاد ب تفاوت طبیعت ها .اما طبیعت کنونی آنان را تانعی می دانند پون آن
در اجتماعی بار همده ک هم ی ن ادها ،هن را ب سمت خاصی هداکت می کند.
 -8استدالل براساس م م ترکن اصل سیاسی و اجتمهاعی زیبرازیسهم کعنهی مازکیهت
خاوصی و اصل فلسفی زیبرازیسم کعنی زوح سپید میل.)58 :0852 ،
 .9فمینیسم راديکال

برخاست اآ جنبش های دانیهجوکی  0255اسهت .اکهن دکهدگاه معتقهد به تفهاوت
جوهری آن و مرد است و م مترکن نوع سهتم در جامعه را ،سهتم جنسهیتی مهی دانهد.
مییرآاده .)85 :0858 ،ابداع کلم ی ادرساالری اآ هن اکن روککرد اسهت و اآ منظهر
اکن روککرد ،هم جا و هم پیز عرص ی مبارآه است .اکن دکدگاه «پیم انهداآ آنهان»
را م رح کرد .اآ ابداعات دکگر رادککاز ا اکده ی «خواهری» و مف وم «شخاهی سیاسهی
است» .اآ اقدامات م م هنان می توان ب ارتقای هگاهی آنان اآ طرکق انتقال تجربیهات و
دکدگاه های خود ب دکگران در ج ت افیای ستم گری مردان اشاره کرد .هنان تغییهرات
اساسی در نحوه ی اوشش ،هراکش و سنت های آنان اکجاد کردند.
کیت میلت در کتاب سیاست جنسیتی می گوکد ک «عیق ،فرکبی مردانه اسهت ،امها
ادر ساالری مردان را هم در بر می گیرد» ابهوت .)095 :0855 ،او درنگاشهت اش به
فروکد ب خاطر مفروضات جنسیتی اش حمله مهی کنهد .همهان .)095 :فاکرسهتون اآ
رهبران جنبش  0255ب جدال با مارکسیست ها ارداخهت .اعتقهاد او بهر اکهن بهود که
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تضاد جنسیتی) است .دو تاثیر م م رادککال ها بر اکن قرار بود )0 :بحهث

خان های امن  )9تجاوآ آناشوکی.

1

 .3فمینیسم سوسیال يا مارکسیستی

اکثر فعاالن فمینیسم سوسیال و مارکسیستی در ساآمان های پهد بودنهد و در اکهن
ساآمان ها ب نابرابری آنهان ومهردان توجه مهی کننهد و به راب ه ی سهرماک داری و
ادرساالری اشاره می کنند .اکن دکدگاه کوشش برای برانهداآی نژادگراکهی و سهرماک ی
مادی را اززامی می داند و بر اهمیت نقش شکل گیری موقعیت فرودست آنان در شهکل
گیری طبقات و مازکیت خاوصی تاکید دارد سلدن.)951 :0855 ،
وارد کردن نقد مارکسیسم در بی توج ی ب اهمیت کارخانگی ،سهل

ی اسهتثماری

در س ح خانواده و رکیه ههای متفهاوت ادرسهاالری و سهرماک داری اسهت .در کهل
سوسیازیست ها بر اجتماع در مقابل فردگراکی زیبرازی تاکید دارند و ب نقد سهرماک داری
ای می ارداآند ک در هن عیق را مرده و مارف گراکی را ب اوج رسهانده اسهت .اکهن
مف وم را ک آن زیبرال ،هیچ منافع میترکی با آن طبقه ی کهارگر نهدارد را در اوزوکهت
قرار می دهند .اآ بزرگترکن طرفداران سوسیال فمینیسهم ،اوکلهین رکهد ،اگوسهت ببهل و
کالرا آتکین می باشند سلدن.)260:1377 ،
ب اکن ترتی

هنچ حائز اهمیت است نقش آنهان به عنهوان «کهارگزاران» تهارکخی

است .الآم ی تغییر در وضعیت آنان ظ ور «کنش جمعی هگاهان » بود .هگاهی آن مهزد
بگیر اآ تضاد میان زیبرازیسم ب عنوان کک اکهدئوزوهیی اآ کهک سهو ،و اهدر سهاالری به
عنوان کک استلزام ساختاری درباآار سرماک داری اآ سهوی دکگهر ،بنیهان خهود هگهاهی
جمعی ای شد ک بر هن نیز کار مضاعف خان داری ،ترکی

و افزوده شد و «امکان کک

خودهگاهی فمینیستی» افزاکش کافت .همان گون ک هکزنستین می گوکد« :برجست کهردن
1. Marital Rap
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تماکز آنان با مردان در باآار ب تدرکج ب هگاهی ای شهکل مهی دههد که مهی تهوان هن
راهگاهی فمینیستی نامید» .)Eisenstein:113-140
اما اکن هگاهی برای اکنک ب کنش جمعی برسد ،مستلزم فضای گفتاری مناسبی بهود
ک جنبش های ده ی  0251هن را فراهم کردنهد -جهنش ههاکی که خهود بهرخالف
داعی های ترقی خواهان و رادککازیان کم و بیش تحت سل
بودند ک ب شکلی تناقص نماکان

1

ی گفتار ادرسهاالران ای

در تسرکع شکل گیری هوکهت و هگهاهی فمینیسهتی

نقش داشت همان).
درکل درده ی  0251آمین ی گفتاری کا «جوّارآشی»  )2مناسهبی بهرای ظ هور جنهبش
های اجتماعی ب وجود همد .جنبش حقوق مدنی و جنبش پد نهو مسهاکلی پهون برابهری،
هآادی و ش روندی درج کک برای اقلیت ها را وارد دستور کار عمهومی کهرده بودنهد .به
بیان اوبرشال« ،نوعی روحی ی تردکد درباره ی ن ادها و حقاکق مهوروثی و به نقهد کیهیدن
هن ا» شکل گرفته بهود .طهرح تقاضهاهای عمهومی و به پهازش کیهیدن مقامهات مسهئول
میروعیت کافت بود و «هرگروهی ک خود را قربانی نیان می داد با همدزی عمهومی روبهرو
می شد .روحی ی زیبرال ده ی  0251و موفقیت های هشکار جنبش های حقهوق مهدنی،
هم ی اقلیت ها و گروه های ناراضی دکگر را ب ساآمان دهی و طرح تقاضاهاکیان تیهوکق
می کرد» و اکن «در مورد آنان نیز صادق بود»و بدون وجود پنین شهراک ی « فمینیسهم نمهی
توانست ب نیروکی دست کابد ک کافت» .مییرآاده.)989 :0850 ،
اس عرص ی سیاست گسترش کافت و ب تبع هن نوع مبهارآه نیهز دگرگهون شهد و
مبارآه در درون جامع ی مدنی اهمیت خاصی ایدا کرد .ب اکن ترتیه

فمینیسهم مهوج

دوم اس اآ کک دوره ی پند ساز اآ اوج فعازیهت در سه ح جنهبش حهدوداً اآ سهال
 0255تا سال  ) 0258وارد نوعی دوره ی تعلیق نسبی همراه با تداوم جنهبش در عهین
1. Pardoxical
2. Value climate
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کاهش پیمگیر در فعازیت های جمعهی بهارآ غیهر ن ادکنه ی هن شهد .اکهن وضهعیت
براساس برخی اآ تحلیل ها تاکنون ادام دارد و براساس برخی دکگهر تها ااکهان دهه ی
هفتاد ادام کافت و اآ هن اس مرحل ای دکگر اآ سیاست بسیج گراکان ونظرکه اهرداآی
فمینیستی شکل گرفت ک تحت عنوان «موج سوم» فمینیسم ب هن خواهیم ارداخت.

 -3موج سوم جنبش زنان
الف :زمینه ی ظهور موج سوم فمینیسم
می توان گفت مجموع ی تحوالت ده های هفتاد تا نود ک ب شکل گهرفتن مهوج
سوم فمینیسم منجرشد ،در برخی اآابعاد تفاوت های بنیادکنی را با شراکط ظ ور دوموج
دکگر فمینیسم نیان می دهند .در جامع ی «اسا صنعتی» و در شهراکط افهول تهدرکجی
دوزت رفاهی ،با وجودی ک آنان در کل با گزکن ها و امکانات جدکدی روبرو شده انهد
در برخی اآ تبعیض ها نسبت ب هن ا حداقل در بعضی اآ آمین ها تعدکالتی اکجاد شهده
است ،وحداقل گروه هاکی اآ هن ا دربرخی اآحوآه ها کم و بیش قدرت کافت اند ،اما به
شکلی فزاکنده درمی کابند ک منافع وبرداشت های ککپارپ ای ندارند وشکاف هاکی ک
آنان را اآهم جدا می کند می تواند قوی تر اآشکاف هاکی باشد ک هنان را به ههم مهی
ایوندد .دگرگونی سیاست های دوزت ،تغییر درنظام اقتاادی ،و حتهی دگرگهونی ههای
فرهنگی برای تمام آنان و حتی برای هم ی آنانی ک خود را فمینیست می داننهد کهک
معنا ندارد و می تواند برای عده ای مفید و مثبت و برای دکگران ،مضهر و منفهی باشهد.
اکن ب معنای هن است ک دکگر نمی توان ب س وزت اآ مقوز ای ب نام «آن» به سهخن
گفت و برای هن حقوق و تقاضاهاکی را م رح کرد.
اکن تحوالت و احساس وجود و اهمیت «تفاوت هها» درحهوآه ههای عینهی حیهات
اجتماعی همراه با رشد و جنبش های اجتماعی متکی بر اکن تفاوت ها و اندکیه ههای
مؤکد تفاوت ها بوده است .ب نظر می رسد ک ظ ور تفاوت و شناساکی هن م م تهرکن

36

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

آمین ی موج سوم را تیکل می دهد و در اکن موج اآ فعازیت جنبش ،فمینیسم هم باکد
اکن تفاوت ها را ب رسمیت بیناسد و هم ااسهخگوی تفهاوت هها و ایامهدهای هن هها
باشد .تفاوت ها می توانند هم اآ نظر حوآه ی فعازیت جنبش و ههم اآ نظهر گسهتره ی
فعازیت هن تاثیر گذار باشند و همانگون ک خواهیم دکد بنیان وکژگی متماکز مهوج سهوم
را تیکیل می دهند.
ب :موج سوم فمینیسم :مبارزه در عرصه ی فعالیت های نظری – آکادمیک
در کل می توان گفت موج سوم فمینیسم در فضای گفتاری متفاوتی با دو موج دکگر
قرار دارد .اکن فضای گفتاری را اسا تجدد گراکی تاحد آکادی تحت نفوب دارد .برخالف
زیبرازیسم ،اصالح طلبی و ترقی خواهی ،سوسیازیسم وپد نهو که همگهی گفتارههاکی
مع وف ب عمل سیاسی و اجتماعی وتوجی کننده ی هن بودند ،اسا تجدد گراکی بییهتر
درحوآه نقد ب کار فمینیسم می هکد و ن درحوآه ی عمل مییرآاده.) 343:0850,
نفوب گفتاری اسا تجدد گراکهی درسه ح روشهنفکری و هکادمیهک باعهث شهده که
فمینیسم هکادمیک ب شدت درگیر هن شود .با وجود اکن ،ب دزیل عمل گرکزی موجهود
در -حداقل برخی رواکت های – اسا تجدد گراکی ،با وجود تاثیر اذکری فمینیسم مهوج
سوم اآ اسا تجدد گراکی در مباحث معرفت شناختی ،بسیاری اآ فمینیست ها به رغهم
استفاده اآ واهگان اکن گفتار و اذکرش برخی اآ بحث های هن ،با اسا تجدد گراکهی به
وکژه در رواکتی ک اائوزین روآنا هن را «بدبینان » می نامد ،مخازفت می کنند .هن ا بر اکهن
نکت تاکید دارند ک فمینیسم نمی تواند ایامدهای ضد عمل گراکان و محافظ کاران ی
اسا تجدد گراکی را بپذکرد .ب بیان هاردکن  ،در شراک ی ک نمی تهوان گفهت «اوضهاع
واقعاً اآ پ قرار است » پگون می توان «دروغ های ...گفتار ادرساالران » را به پهازش
کیید .زورن کُد نیز تاکید دارد ک فمینیسهم نمهی توانهد در شهکاکیت ،بهدبینی و نسهبی
گراکی تاجاکی ایش رود ک «هم ی امکانات موجود برای عمل» را با طرح «عدم امکهان
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داشتن قدرت گزکنش» کا انتخاب موضوع را نفی کند .)Butler, 1992:20
در واقع فمینیسم موج سوم در نقد گفتارهای «مرد مداران » و حتی در زهزوم توجه
ب صداهای متفاوت در میان آنان و قدرت دادن ب حاشی نیین ها با اسا تجدد گراکان
هم صدا می شود ،اما تا هنجا ایش نمی رود ک هرنوع عمل سیاسی را بی معنا بدانهد کها
اآ «نام گذاشتن» بر ستم خودداری کند.
اسا تجدد گراکان بدبین اآ هنجا ک جاکی برای سوهه بودن قائل نیستند و هیچ مزکتی
برای هیچ گفتار خاص کا ترتیبات اجتماعی خاصی نمی بینند ،جاکی بهرای اهروهه ههای
سیاسی در گفتار اسا تجدد گرای خود باقی نمی گذارند ،در واقع ،هن ا خواهان تسهاهل
نسبت ب طیفی اآ معانی و تکثر باورهای سیاسهی هسهتند بهدون هنکه اآ ککهی اآ هن ها
طرفداری کنند و می خواهند در کک «خال ء هنجاری»  )1ب بقای خود ادام دهنهد و در
نتیج  ،فراتر اآ نقد سیاسی نمی روند.
ب عالوه حتی خود نقد هم می تواند به کهک میهکل تبهدکل بیهود آکهرا «قهدرت
دستگاه مف ومی ای را ک می خواهد شراکط هن را مورد مهذاکره قهرار دههد و اآ جمله
موضوع سوهه ی نقد را تحت سل

دارد» ).)ibid

ب بیان باتلر و اسکات اسا تجددگراکی «کک موضع نیست بلکه کاوشهی نقادانه در
عملکردهای حذفی است ک موضع اآ طرکق هن ا تاسیس می شوند  .) ibidاهس همه
ی ف م های سیاسی ب شکلی برابر میروط و نا م مئن هستند آکهرا ههیچ بنیهانی بهرای
تامیم گرفتن در مورد «برتری» کک راهبرد سیاسی بر دکگری و نیز جاکی برای عدازت،
حقانیت ،و غیره وجود ندارد .درنتیجه شهاکد بتهوان اکهن برداشهت سهاندراهاردکن

را

اذکرفت ک فمینیسم رادککال موج دوم و است مدرن مهوج سهوم) کهک اهای خهود را
تجدد و اای دکگر را اسا تجدد ن اده است .)Harding: 1986
1. Nornative Vaccum
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برخی اآ فمینیست ها اساساً اسا تجدد گراکی را ب عنوان کهک اهروهه ی مردانه ی
دکگر مورد نقد قرار می دهند ،اسا تجدد گراکان مت م می شوند ک اساسهاً تفکرشهان به
انداآه ی کافی انتقادی نیست؛ جنسیت رامورد توج قرار نمی دهند؛ جاکی برای تفاوت
ها باقی نمی گذارند؛ اکدئوزوهکک هستند؛ و م م تر اآ هم اکنک موقت بهودن ،تهارکخی
بودن و خاص بودن خود اسا تجدد گراکی ب ب ای خود تمامهت بخیهی ای که خهود
ظاهراً منکر و منتقد هن هستند فراموش می کنند.
در عین حال ب نظر می رسد فمینیست های موج سومی ،به نهوعی بها اسها تجهدد
گراکان خوش بین کا ب بیان روآنا « اثباتی» 1نقاط اشتراک بییهتری دارنهد .اکنهان مبهارآ
فعال و میارکت طل

هستند و براساس ارآش هاکی میخص ،اهداف روشهنی دارنهد.

جنبش هاکی ک اآ هنان با عنوان اسا تجدد گرا کهاد مهی شهود و به دنبهال به حهداکثر
رساندن قدرت گزکنش فردی و «تحقق نفهس» هسهتند ،اآ اکهن شهاخ اآ اسها تجهدد
گراکی تغذک نظری می شوند .تاکید در اکنجا بر «سیاسهت آنهدگی» اسهت که هن را به
جای مف وم «مدرن» رهاکی ب کار می گیرند آکرا رهاکی متضهمن نهوعی «تجهوکز کلهی،
طرح منسجم و کک برنام » است .درعوض ،سیاست آنهدگی که به شهکلی مهب م به
عنوان «صمیمیت 2 ،ج انی شدن ،3تحقق نفهس 4وهوکهت 5تعرکهف مهی شهود ،پنهدان
محتوای میخای ندارد و می تواند برای هر فرد ب طور انفرادی وحتی همهان نیهز به
شکلی سیال و موقت) تعرکف شود .اکن جنبش ها ب تناس

ب دنبال تهاثیر گهذاری بهر

ساختارهای آندگی روآمره هستند و ن دوزت کا نظام اقتاادی .اکن جنهبش هها نیهز به
رغم تاکید بر اجتناب اآ م لق نگری و تمامت خواهی کا دعوی «بی برنامگی» به اصهل
1. Affirmative
2. intimacy
3. globalization
4. Self – actualization
5. indinity
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کثرات گراکی اعتباری می بخید ک با مبانی انکار اعتبار در اندکی شان ناساآگار اسهت.
میکل اکنجاست ک اکن اساتجدد گراکان ک نمی خواهند استدالل اساتجدد گراکی را ب
منت ی ازی من قی خود برسانند ،دپار تناقض گوکی هشهکاری مهی شهوند که فمینیسهم
اسامدرن هم با هن روبرو است:
پگون می توان هم ی بنیان های تجدد و داعی های برتری ،حقیقت ،وثوق ،ترقی،
فردگراکی و غیره را ساآه آداکی و نفی کرد و بعد دکهدگاه خهود را «ب تهر» تلقهی کهرد
تساهل و کثرت گراکی م م ترکن شعارهای سیاسی مورد قبول اکن اسا تجهدد گراکهان و
نیز فمینیست های موج سوم است .در عین حال ،هر دو گروه مانند هم ی گفتارههای
رقی  ،بی وقف حارگفتاری اکجهاد مهی کننهد« ،دکگهری» راتعرکهف مهی کننهد و اکهن
«دکگری» هرپند موقت تعرکف شود ب هر حال ،دکگهری اسهت و معمهوالً ههم شهامل
گروه هاکی است ک کا تکثر م لق را نمی اذکرند کا در ای میروعیت آداکی اآ خواست
های گروه هاکی هستند ک با «هنجارههای» اجتمهاعی مهورد اهذکرش هن ها مخازفنهد .در
مقابل ،اکن اسا تجدد گراکان خوش بین و فمینیست های اسا مدرن کها کثهرت گهرا نیهز
اکنان را بر نمی تابند آکرا با« هنجار» کثرت گراکی م لهق که به هرحهال هنجهار اسهت)
مخازفند و پون مخازفند ،اآ دامن ی شمول کثرت گراکهی نیهز کهم و بهیش «حهذف» مهی
شوند .ازبت اکن حذف فیزککی نیست اما بی تردکد میروعیت آداکی گفتاری در هن دخیهل
است .ب اکن ترتی  ،کثرت گراکی اکن اسا تجددگراکان خوش بین نیز ب کک تنهاقض نمها
می رسد ک راه گرکزی برای هن نیست و ازبت فمینیست ها اآ هن ناخرسهند نیسهتند ،پهون
فمینیسم هم در هم ی گفتارهای فرعی خود زیبرال ،رادککال و اسا تجدد گرا) ن اکتاً کهک
گفتار میروعیت آدا اآ ساکر گفتارهاست .مییرآاده.)821-820 :0850 ،
در اکن میدان کثرت گراکی با شازوده شکنی خود فمینیسهم ،وجه متفهوق هن نیهز اآ
دست می رود .همان گون ک پپمن می گوکد :در اکن شراکط فمینیسهم فقهط به وجه
اشهههتراک جنبیهههی اآ گهههروه ههههای متنهههوع و متهههداخل تبهههدکل مهههی شهههود
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 .(Chapman,1995:94-114اما اکن وج اشتراک نیز فقط موقهت و سهیال اسهت.
نتیج اکن می شود ک اآ قدرت بسیج وسیع و طوالنی مدت جنبش کاسهت مهی شهود و
دعوت ب اذکرش هزکن های هن با میکالت بییتری مواج میگردد.
بخیی عظیم اآ فعازیت های «فمینیستی» ب مناظرات نظری مع وف می شود و اکهن
بییتر شاخ ی ن ادکن و سیاسی تر جنبش است ک اهداف اوزی را دنبال می کند.
براساس هنچ گفت شد می توان درکافت ک فمینیسم در ده های هیهتاد و نهود بها
دگرگونی های عمده ای مواج شده است .اکن دگرگونی ها اآ کک سو رکی در تنوع و
تفاوت های پیم گیر اکجاد شده در وضعیت عینی آنان دارد ک می توان هن را ناشهی
اآ تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتاادی پند دهه ی اخیهر دانسهت .اآ سهوی دکگهر،
بسیاری اآ تفاوت هاکی ک ایش اآ اکن نیهز در وضهعیت آنهان متعلهق به گهروه ههای
اجتماعی ،قومی ،نژادی و اقتاادی متفاوت وجود داشهت ،بهیش اآ حهد احسهاس مهی
شود ،آکرا تقاضاها و خط میی های خود جنبش ک با نادکده گرفتن اکن تفاوت ها بوده
است ،گروه های حاشی ای را نسبت ب اکن تفاوت ها هگاه تر کرده است .در کنارتوجه
ب تفاوت ها ،پیمگیرترکن و م مترکن وکژگی فمینیسم موج سوم حرکت هن ب سهمت
توزیدات نظری است .با توج ب اکنک فمینیست ها در موج اول و به طهور خهاص در
موج دوم ب اکن مسئل توج ایدا کرده بودند ک علت عدم موفقیهت بسهیاری اآ تهالش
هاکیان در ج ت جذب آنان ب فمینیسم با تغییر دکدگاه های مردان و دگرگون سهاختن
هنجارهای اجتماعی و نیز بی اثهری عملهی بسهیاری اآ تغییهرات ن هادی و قهانونی در
آندگی روآمره آنان و باقی ماندن تبعهیض هها و تحقیرهها نسهبت به هن هها رکیه در
فرهن  ،آبان و شناخت دارد ،همیی فمینیسم به مبهارآات فرهنگهی -گفتهاری توجه
داشت .اما با برجا ماندن بسیاری اآ میکالت آنان به رغهم دگرگهونی ههای حقهوقی
ناشی اآ مبارآات موج دوم ،فمینیسم را هرپ بییتر مع وف ب مبارآات گفتهاری کهرده
است .اگر اندکی  ،هوکت ،تجرب و غیره هم در آبان و گفتار قوام مهی کابنهد ،باکهد به
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دنبال اکجاد دگرگونی در اکن س ح بود .در نتیج  ،فمینیسهت هها به نقهد شهاخ ههای
مختلف دانش موجود و ارائ ی شناخت های بدکل فمینیستی روی هورده اند.
گفتارهای انتقادی و ب وکژه اسا تجدد گراکی نیز ب عنوان جنبش ههای فکهری ههم
جوار فمینیسم در سوق دادن هن ب نظرک ارداآی نقش داشت اند .ب طهور خهاص اسها
تجدد گراکی در عرص ی هکادمیک بسیار فعال اسهت ،اآ کهک سهو ،بها تاکیهدی که در
مبارآات گفتاری دارد ،در سوق دادن فمینیسم ب اکهن حهوآه اآ مبهارآات نقهش داشهت
است؛ و اآ سوی دکگر ،با قرار گرفتن مواضعش گاه در کنار و گهاه در مقابهل فمینیسهم،
هن را وارد کک مناظره ی جدی هکادمیک کهرده اسهت .بسهیاری اآ برداشهت ههای اسها
تجدد گرااآ تجدد و نقد هن با مواضع فمینیسم در شاخ های مختلف هن همخوانی دارد
و مفاهیم و انگاره های هن می تواند ب طرح ابعاد نوکنی در اندکی های فمینیستی کمک
کند و در عین حال ،اسا تجدد گراکی با نقد فمینیسم ،خود ب عنهوان پازیهی در مقابهل
بسیاری اآ دعاوی نظری و مواضع عملی هن قرار می گیهرد .در نتیجه  ،سرشهت عمهدتاً
نظری اسا تجدد گراکی و شباهت ها و تقابل های هن با فمینیسم باعث شده ک فمینیسم
در مناظره ی مستمر با هن قرار گیهرد و به سهمت توزیهدات نظهری گسهترده ای اهیش
رود مییرآاده.)0850,
باکد توج داشت ک آمین ی سیاسی – اجتماعی نیز برای انتقال مبارآات به حهوآه
های گفتاری-شناختی ،هم با توج ب نا مساعد بودن فضهای عمهل در شهراکط حضهور
فعال ضد جنبش هاکی پون راست جدکد و هم ب دزیل عدم تاثیر جدی و کوتاه مهدت
هن بر ثبات سیاسی و اجتماعی ،مساعدتر است و مبارآات هکادمیهک نیهز به ههر حهال،
جنب ی درون ن ادی دارند و در نتیج  ،ب معناکی ک بسیج عمومی «گسست هور» است،
حیات اجتماعی و سیاسی را مختل نمی کنند .بنابراکن در کل ،آمین ی مناسه

سیاسهی

 اجتماعی همراه با سرشت مبارآات و خواست های فمینیسم ک ب دزیل گهره خهوردنهن ب حوآه های فرهنگی ،ارآشی ،گفتاری و منوط شدن موفقیت هن ا به دگرگهونی در
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اکن حوآه هاست ،همراه با وجود جنبش های فکری م م هم جوار ب وکژه اسا تجهدد
گراکی و نیز قوی بودن بعد گفتاری و شناختی در مبارآات جنبش های اجتمهاعی پهون
جنبش محیط آکست ،باعث اهمیت فعازیت نظری در فمینیسم شده است .در عین حال
باکد توج داشت ک در جو سیاست تفاوت و تاکید اسا تجدد گراکی بهر تعهدد و تکثهر
شناخت و اجتناب اآ تمامت بخیی ،دکگر نمی توان اآ کک نظرک ی فمینیسهتی سهخن
گفت .ب بیان دکگر ،درست است ک فمینیسم بیش اآ ایش ب سهمت تبهدکل شهدن به
نظرک ی اجتماعی ایش رفت است ،اما اکن نظرک ب معنای «مدرن» هن مجموعه ای کهم
و بیش ثابت ،میخص و منسجم اآ مفاهیم و گزاره ها نیست ،بلک نظرک بییتر ب کهک
فراکند متکثر ،متحول و اوکا شباهت ایهدا کهرده اسهت که ایوسهت در هن توزیهد نظهری
صورت می گیرد و اکن توزید نظری هیچ حد و مرآی ندارد و تن ا کهک عامهل هن را به
طور میخص « فمینیستی» می ساآد و هن قرار گرفتن حول کک نق
«سل

ی مرکهزی کعنهی

بر آنان» کا حتی شاکد «آنانگی») و نفی هن است همان).
ب رغم اکن واقعیت ک موج سوم فمینیسم عمری طوالنی ندارد و ایش بینهی رونهد

هن نیز دشوار است ،اما می توان گفت ک تاکنون نیان داده است ک با ع ف توج به
حوآه ی گفتاری توانست و در هکنده خواهد توانست) در س ح اکدئوزوهکک کا گفتهاری
جامع تغییر اکجاد کند .ازبت اکن تغییر بییتر در حوآه ی گفتهاری هکادمیهک و همچنهین
در ساکر گفتارها و جنبش های ضد هژمونیک بوده اسهت ،امها مهی تهوان بها توجه به
گستردگی هموآش عازی انعکاس هن را درگفتارههای اجتمهاعی عمهومی وحتهی گفتهار
مسلط) نیز دکد در ساکر س وح ،فمینیسم ب رغم مواج

با محدودکت های ساختاری و

نیز فعازیت های ضد جنبش راست جدکد در حوآه های مختلف) توانست کهم و بهیش
برخی اآ م م ترکن دستاورد های موج دوم را حف کند .اما ادام ی توفیق هن ب وکهژه
در س ح هنجاری تا حد آکادی ب سهب

سرشهت نظهام سیاسهی و تهاثیر اهذکری هن اآ

فعازیت ها و تواآن نیروها و فیارهای سیاسی ،ب میزان تواآن نیروهای فعال مخهازف و
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موافق دستور کار فمینیسم جرکان اصلی بستگی خواهد داشت.

نتیجه گیری
معموالً جنبش ها ب شکلی کک جانب برحهوآه ی واحهدی اآ دگرگهونی سهاختاری
متمرکز می شوند .موفقیت جنبش را می توان هم براساس میزان تاثیر هن برسهاختارهای
بیرونی ارآکابی کرد و هم براساس میزان توفیق در حف کا تداوم خود جنبش.
ب نظر می رسد ،فرض جنبش آنان در موج نخست اکن بود ک با افهزاکش اتانسهیل
هنجاری و اصالح قانون ب شکلی ک حق رای آنان را ب دنبال داشت باشد می تواند به
خودی خود ب تغییر در حوآه های دکگر منجر شهود .اییهرفتی که اآ سهال  0585تها
 0291حاصل شد اکن باور را ب وجود هورد ک دستیابی ب حق رای هخهرکن موانهع در
راه نیل ب برابری را اآ بین می برد و حس می شد انقالبی در نقش آنان رخ داده اسهت.
هر تغییری ک اآ جنبش حاصل می شود به نهوعی روی خهود جنهبش اثهردارد .تنظهیم
ساختاری جدکد ناشی اآ تاثیرات جنبش ب توسع ی بییتر جنبش منت ی می شهود که
می توان هن را ب ایروی اآ اتزکونی « )1فرهکند تقوکت متقابل» نامید مییرآاده.)0850,
ب همین ترتی  ،تالش های موفق مرحله ی اول در ج هت تثبیهت مازکیهت آنهان،
فرصت های کم و بیش برابر ،برای هموآش آنان ،تجرب ی کار تیکیالتی در جنهبش و
ساکر فعازیت ها در افزاکش تواناکی های جنبش و امکانات در دسترس هن بهرای بسهیج
تاثیرداشت .اگر بپذکرکم ک هدف جنبش آنهان ههدفی عهام اسهت -کعنهی هنچه خهود
«رهاکی» تلقی می کنند در اکن مرحل کم و بیش ب طورمق عی ب کهک جنهبش خهاص
کعنی جنبش حق رای تبدکل شد .جنبش آنان مانند سهاکر جنهبش ههای عهام بهر طیهف
وسیعی اآ مسائل اآ خان  ،اآدواج و هموآش گرفت تا سیاست ،اقتااد و غیره تاکیهد مهی
1. Etzione
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کند ،اما محور هن ب کس

حق رای محدود شد .)Blumer,1955:101

می توان گفت در اکن مرحل اآ جنبش ،خواست های رادککال همراه بها روش ههای
متعارف تر جای خود را ب خواست ای سیاسی تر و دروغهین حهال اهذکرفتنی تر کعنهی
حق رای) همراه با روش های رادککال تر و نامتعارف تهر داد؛ و در نتیجه هن ایهروآی
مق عی جنبش در ای متجاوآ اآ هفت ده مبارآه ی مستمر بود .بکر اکن نکت نیز شاکان
توج است ک در کنار اکن رادککازیسم در تاکتیک ها و مبارآات ،وجود جنهاح میانه رو نیهز
در ایروآی جنبش کامالً موثر و تعیین کننده بود و شاکد می باکد اکهن اصهل را اهذکرفت که
وجود دو جناح رادککال  -تندرو معتدل  -میانه رو رمهز ایهروآی جنهبش ههای اجتمهاعی
است .نکت ی م متر و قابل توج تر اکن ک آنان توانستند با مبارآات مستمر حهق رای را در
موج اول کس

کرده و برخی اصالحات سیاسی -اجتماعی را ک اآ جمله ی هن ها اصهالح

زباس و اصالح قانون کار بود را انجام دهند و اکن موضوع نیان دهنهده ی قهدرت آنهان در
تغییر شراکط سیاسی و تاثیر بر حکومت ها را نیان می دهد.
اما در موج دوم ،جنبش های آنان را شاکد بتوان حرکت اآ فعازیت های غیر ن ادکنه
ب سیاست ن ادکن نامید .در عین حال ،اکن سال ها شاهد سهاآمان دههی ههاکی در میهان
آنان در راه تحقق اهداف خاصی است ک ب تعبیهر خهود فمینیسهت هها« ،فمینیسهتی»
محسوب نمی شود اما آنان  1وگاه وسیع تر اآهن ،انسانی است -به معنهای هن دسهت اآ
هنجارها و ارآش هاکی ک درکک فرهن

وجامع «وکژگی آنهان» محسهوب مهی شهود.

انجمن های آنان در اصناف و میاغل و گروه های مختلف اجتماعی بسیار رشهد کهرد،
آنان تجرب ی کار سیاسی ایدا کردند ،ب البی های خودشکل دادند ،و کوشیدند قوانینی
را ک ب نفع آنان می دانستند و کا براساس عالئق خاص آنان الآم تلقی می کردنهد به
تاوک

رسانند .فمینیسم دراکن سال ها تحت تاثیر فضای گفتهاری دهه ههای نخسهت
1. Feminine
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قرن بیستم کعنی جنبش های اصالحی مانند ترقی خواهی ومنع مارف میروبات ازکلی
قرار داشت و در اکن فضا طبعاً فمینیسم اجتماعی) جابب ی بییتری اآ فمینیسم زیبهرال
داشت وتوانست تحرک سیاسی بییتری اآ خود نیان دهد.
ب اکن ترتی

بعد اآجن

ج انی دوم وشکست شدن فضای فاشیسهتی و حکومهت

های دککتاتوری در دنیا و حرکت دموکراسی خواهان ی ملت ها اکن بار آنان نیز دست
ب فعازیت های مدنی فراوا نی آدنهد اآ جمله حضهور آنهان در مراکهز همهوآش عهازی،
ن ادهای حکومتی ،مبارآه با تبعیض و فقر اآ جمل م مترکن اقداماتی بهود که آنهان در
قاز

ن ادهای مدنی انجام می دادند و همین اقدامات بود ک دکگهر اجهاآه ی باآگیهت

دککتاتوری ب جوامع اروااکی و همرککا را سد کرد .ب اکن ترتی  ،مجموع ی تحهوالت
ساختاری ،طی ده های اس اآ کس

حق رای آمین را بار دکگهر بهرای شهکل گهرفتن

هوکت جمعی فعال نزد آنان فراهم کرد.
در موج دوم فمینیسم شاهد ظ ور انواع مختلفهی اآ گراکیهات فمینیسهتی هسهتیم اآ
جمل  -فمینیسم زیبرال ،فمینیسم سوسیال و کا حتی بسهیاری اآ سهاآمان ههای کوپهک
فمینیستی ک آنان سیاه اوست برای اآ بین بردن تبعیض ها اکجهاد مهی کردنهد .در اکهن
میان نباکد نقش آنان کارگر را نیز نادکده گرفت .هن ا همواره اههرم فیهاری برحکومهت
های موجود برای تغییر وضع سیاسی-اجتماعی بوده اند .ب اکن ترتیه

هنچه در مهوج

دوم فمینیسم با گراکش های متنوعش نمود ایدا کهرد و اهمیهت کافهت مبهارآه در درون
جامع ی مدنی بود.
ب اکن ترتی

شاکد بتوان گفت فمینیسم و دموکراسهی تهاثیری متقابهل بهر ککهدکگر

داشت اند کعنی با رشد دموکراسی ،فمینیسم نیز اوکا تر شهده و بها رشهد فمینیسهم ههم،
شاهد رشد دموکراسی بوده اکم .در عین حال در موج دوم فمینیسم شاهد ااسخگو بودن
حکومت ها ب جنبش آنان هستیم ب اکن ترتی

ک مثالً فمینیسم زیبرال اآ نیم ی دهه

ی  0251تا نیم ده ی  0251توانست قوانینی را ک تبعیض علی آنان را غیر قهانونی

36

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

اعالم می کرد ب تاوک
ب اکن ترتی

رساند و برای اجرای هن ا فیار وارد هورد.

موارد بکر شده ،حاصل اقدامات دوزت و حکومت در ااس گوکی به

جنبش آنان و خواست های آنان بود ک توانست در همرککها مهوفقیتی نسهبی به دسهت
هورد .ب هر حال با توج ب اکنک در سال های اخیر ،دموکراسی ها به سهوی گفتمهانی
شدن هرپ بییتر ایش می روند ،اکن بار شاکد بتوان گفت ک فضهای گفتمهانی جوامهع
بر جنبش های آنان نیز تاثیر بسیاری گذاشت اسهت .در مهوج سهوم فمینیسهم شهاهد ظ هور
جنبش های متنوع ،متعدد و مرک

فمینیستی هستیم در کنار فعازیت ههای فمینیسهتی صهرف

کا م لق ،فعازیت فمینیستی خاص کا ترکیبی شکل گرفت ک گهاه به دنبهال منهافع و عالکهق
خاص کک بخش خاص و میخص اآ آنان است و گاه همراه ائتالف با «مردان» اآ اههدافی
وسیع تر اآ اهداف خاص آنان را دنبال می کند .ککی اآ حهوآه ههای م هم فعازیهت جرکهان
اصلی موج سوم درسیاست ن ادکن ب «عرص ی سیاست انتخاباتی»  )1وتالش بهرای افهزاکش
حضور آنان در سمت های تامیم گیری و اجراکهی مربهوط مهی شهود .مهثالً در مبهارآات
انتخاباتی رکاست جم وری در سال  0258فمینیست ها موفهق شهدند حهزب دمهوکرات را
وادارند کک آن جرازدکن فرارو)  )9را ب عنوان معاون رئیس جم ور معرفی کنهد و در سهال
 0221کک آن ب مقام ش رداری واشنگتن انتخاب شد .با وجودی که در انتخابهات 0258
جم وری خواهان ایروآ شدند ،اما نفس نامزد شدن فهرارو ،بهرای معاونهت رئهیس جم هور
«اییرفتی بسیار م م» و «ایروآی» آنان تلقی شد همان).
اآ نظر فمینیست های موج سومی ک متاثر اآ فضهای «گفتمهانی» هسهتند ،راب ه ی
قدرت در هم ی شبک های روابط اجتماعی وجود دارد و اکن قدرت را مهی تهوان به
سل

ی مردان و سل

ی حکومتی نیز بسط داد .ب اکن ترتی

سل

ی مردان نیهز در

حکومت ها ب شکل بارآی ادکهدار اسهت .شهاکد بتهوان گفهت فمینیسهت هها اآ ابتهدا
1. Electoral politics
2. Geraldin Ferraro
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خواستار تغییر حکومت ها بوده اند و امروآه ک دموکراسی ب عنهوان ب تهرکن شهیوه ی
حکومتی اذکرفت شده است نیز خواهان تغییر در دموکراسی ها و تاثیرگذاری بر هن ا می
باشند .باکد توج داشت ک آمین ی سیاسی -اجتمهاعی نیهز بهرای انتقهال مبهارآات به
حوآه های گفتاری – شناختی ،هم با توج ب نامساعد بهودن فضهای عمهل در شهراکط
حضور فعال ضد جنبش هاکی پون راست نو و هم ب دزیل عدم تهاثیر جهدی و کوتهاه
مدت هن بر ثبات سیاسی -اجتماعی مساعدتر است .در هر صورت نمی توان اکن امر را
نادکده گرفت ک آنان با مبهارآات طهوالنی و تهالش ههای بسهیار توانسهتند بسهیاری اآ
ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامهع را در ههم بیهکنند و باعهث تحهوالت بنیهادکن
م می درس ح و عمق حکومت شوند .درهرحال شاکد بتوان گفت اگر تالش های آنان
در عرص های مختلف سیاسی و اجتماعی نبود شاکد حکومت هها درعاهر مها اشهکال
دکگری داشتند مثالً تماکل ب دککتاتوری .امروآه و در همین فضای گفتمان شهاکد بتهوان
ب قدرت رسیدن هنگال مرکل درهزمان و ب تاآگی رئیس جم ور شدن دکلماروسهف در
برآکل را دستاورد مبارآات هم ی آنان درهرکجای دنیا دانسهت و تهاثیر اهذکری افکهار
عمومی و حکومت ها اآ آنان.در ن اکت امروآه فمینیسم فقط مف ومی آنان را کدک مهی
کید و در عمل خواستار همراهی با مردان برای دسترسی افراد ب حقهوق انسهانی شهان
در هم ی جوامع است.
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