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مهدی

خلفخاني

چکيده
از ديد راقم اين مقاله مهمترين چالش زنان در قرن بيستم مسأله ظهور ايدئولوژیهای سياسي بوده است.
اگرچه همه ايدئولوژیهای سياسي داعيه عدالت داشتهاند در حال حاضر زنان سهم كمي را از عدالت خواهي
و مهر ورزی ايدئولوژیهای سياسي داشتهاند .البته اين به معني اين نيست كه ايدئولوژیهای سياسي به نفع
مردان عمل نمودهاند .مردان نيز سهم عدالت خواهي ايدئولوژیهای سياسي را با تبعيد ،اعدامها و حبسها
دريافت نمودهاند .علت محروميت زنان از دسترسي به حقوق در ايدئولوژیهای سياسي موضوع اساسي اين
مقاله را تشكيل ميدهد .نويسنده بهعنوان مفروض كار خود معتقد است كه ايدئولوژیهای سياسي بهصورت
ذاتي دارای جنبههای پارادوكسيكال هستند .تمامي ايدئولوژیهای سياسي واجد ويژگي نشانگي هستند .اين
موضوع مانع اساسي دو سويه شدن گفتمان در ايدئولوژیهای مورد پژوهش اين تحقيق ميگردد .از اين روی
در اين تحقيق با مورد پژوهشي انجام شده سعي شده است كه نشان داده شود كه چگونه ايدئولوژیهای
سياسي در عمل به مانع جدی پيشبرد حقوق زنان تبديل شدهاند.
کلید واژهها
فمنيسم ،حقوق زنان ،ايدئولوژیهای سياسي ،خاصيت نشانگي ،فاشيسم ،ليبراليسم ،كاپيتاليسم ،آزادی،
شهروندی.

عضو هياتعلمي و استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
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مقدمه
نقش ايدئولوژیهای سياسي در توسعه حقوق زنان به شكل متعاارض و پارادوكسايكالي دياده
شدهاند .ايدئولوژیهای سياسي نقش مبهمي را در توسعه حقوق و نقض آن ايفاا نماودهاناد .ايان
مقاله بر جنبهی سلبي ايدئولوژیهای سياسي متمركز شده است .اين موضوع به معني رد تاأ يرات
ايجابي ايدئولوژیها در توسعه حقوق زنان و مردم ساارری نيسات .نگارناده مقالاه بااور دارد كاه
ايدئولوژیهای سياسي اگرچه بهمنظور پاسخ به سؤارت جديد پيش آمده توسعه يافتهاند ،ولاي باه
دريل زيادی واجد ويژگيهای خاصي هستند كاه آنهاا را دچاار تنااقض كااركردی نماوده اسات.
نويسنده در اين مقاله بر اساس رويكارد مكتا سالگشات فرانساوی فرناناد برودلاي و باا تمركاز
موضوعي به ايدئولوژیهای سياسي بر آن است كه نقشهای متناقض نمای ايدئولوژیهای سياسي
و نقش آنها را بهعنوان مانع اساسي برای توسعه آزادیهای سياسي و حقاوق شاهروندی و حقاوق
بشر تشريح نمايد .در اين مطالعه نويسنده نشان ميدهد كه ايدئولوژیهای سياسي از لحاا ذاتاي
ميل شديدی به تقليل گرايي دارند .تقليل گرايي شديد در ايدئولوژیها موج قبض حقاوق زناان
شده و مانع اساسي ايجاد پارادايم و جنبشهای سياسي مستقل فمنيستي شاده اسات .خاصايت
نشانگي در ايدئولوژیهای سياسي آنها را از درون دچار چالشهاای جادی بارای برقاراری عادالت
مينمايد .اين ويژگي ضمن ممانعت از ايجاد رابطه دو سويه متكثرانه (پلوراليستي) به عنوان پايش
شرطهای گفتمان و رفتارهای دموكراتيك ،موج تقليل ارزشهاای گاروههاای متعادد از لحاا
زباني ،جنسيتي ،نژادی ،فرهنگي و اعتقادی در ارزشهای كه واقعيت محسوب ميگردند ميشود.
گفتار اول :تعریف مفاهیم
الف) درباره ایدئولوژیهای سیاسی
در مورد تعريف ايدئولوژی نظر واحدی وجاود نادارد و از ايان روی باا انباوهي از تعااريف و
آشفتگي در تعاريف مواجه هستيم دارد .جال اينكه برای هر نظرياهای هار آنهاه ياك معرفات
است ب رای ديگری ايدئولوژی است و برعكس به همين ساب مااركس خاود را دانشامند و آدام
اسميت را ايدئولوگ مايدانسات .ليبارالهاا مااركس را ايادئولوگ و آدام اساميت را دانشامند
ميدانستند .به هر حال در مورد تعريف ايدئولوژیهای سياسي دو سنت سياسي متعارض توسعه
يافتهاند كه ميتوان از آنها به عناوان سانت ماركسيساتي و سانت ميار ماركسيساتي ناام بارد.
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نمايندگان سنت ماركسيستي را كارل ماركس ،لنين ،لوئي آلتوسر ،گرامشي ،مكتا فرانكفاورت
(ماركوزه،هابرماس) تشكيل ميدهند .ماركس ايدئولوژی را چون افكار ملطي كه داد و ستدهاای
مادی به فاعلهای اجتماعي تلقين ميكند تعريف ميكند .از دياد لناين ايادئولوژی نظاامهاای
فكری و نظريههايي هستند كه طرفين مبارزه طبقاتي در جنا علياه هماديگر از آن اساتفاده
ميكنند .البته ممكن است بعضي از آنها درست يا كم و بيش نادرست باشاد ،اماا مهام فايادهی
آنها است و فايده آنها هم الزاماً به درجه درستي آنها وابسته نيست .عالوه بار ايان هار طبقاهای
ايدئولوژی خود را دارد .آلتوسر ايدئولوژی را يك نظام (باا منطاق و دقات خااد خاود) صاوری
(تصويرها ،اسطورهها ،ايدهها ياا مفااهيم) مايداناد كاه موجوديات و نقشاي تااريري در ماتن
جامعهای معين دارد .بدون اينكه در مسأله روابط ياك علام باا گهشاته (ايادئولوژيك) اش وارد
شويم ميگوييم كه ايدئولوژی بهعنوان نظام صوری ،از علام باه ساب تسالط كااركرد علماي-
اجتماعياش بر كاركرد تئوريك (يا كاركرد شناختي) اش متمايز ميگردد .در هار جامعاهای باه
يك فعاليت اقتصادی پايه يك سازمان سياسي و اشكالي از ايدئولوژی (مهه  ،اخالقيات ،فلسفه
و نظر آنها) بر ميخوريم .بدينترتي ايدئولوژی به شكل انداموار ،جز هر نوع كليات اجتمااعي
است .جوامع انساني ايدئولوژی را بهعنوان عنصر و فضايي ضروری برای تنفس و حياات تااريري
خود به وجود ميآورند (بودن.)73: 8731 ،
در مقابل سنت ماركسيستي ،سنت ميار ماركسيساتي توساط افارادی چاون ريماون آرون،
ادوارد شيلز ،گيلفورد گيرتاز ،پارساونز ارائاه شادهاناد .ريماون آرون در كتااب افياون (ترياا )
روشنفكران مينويسد كه ايدئولوژیهای سياسي خوشبرتانه املا باا پيشانهادهای ملماوس و
قضاوتهای ارزشيدر هم آميرتهاند و چشماندازی از جهان را توصيف ميكند و ارادهای معطوف
به آيندهاند .مستقيماً با درست و نادرست سروكار ندارند و حتي به سليقهها تعلق ندارند .فلسافه
آخرين و سلسله مرات ترجيحات مستلزم گفت گو است نه رد و تاييد .تحليل وقاايع حالياه ياا
پيشبيني وقايع آينده با حركت تاريخ و شناختي كه ما از آن بهدست ميآوريم تغيير مايكناد.
تجربه كم كم ساختارهای عقيدتي را تصحيح ميكند (همان.)73 :
ادوارد شيلز در كتاب ايدئولوژی خود ،ايادئولوژی را ناوعي از نظاامهاای اعتقاادی مثبات و
هنجاری ميداند (همان تمايز بين قضاوتهای عيني و ارزشي) كه در تمام جوامع بشری شاكوفا
ميشوند .در مقايسه با جهانبينيها ،ايادئولوژیهاا باا خصالت صاراحت فرماولبنادیهايشاان
مشرص ميشوند ،اما ضمناً در مقابل نوآوری بستهتر ،سرتتر و مقااومتار هساتند .جنباههاای
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عاطفي در انتشار و دفاع از آنها قوی است و سرسپردگي هماه جانباه و كااملي از پياروان خاود
ميطلبند .ايدئولوژی از اين جهت تكيه بر ساختارهای فكری يا ساختارمند شبيه ديگر نظامها و
جريانات فكری مثالً (اگزيستانسياليسم ،پراگماتيسم يا ايده اليسم هگلي) هستند .لكن نظامهاا و
جريانات فكری از دو جهات با ايدئولوژیها اختالف دارند .اورً نسابت باه ناو آوری بازترناد و در
اني از پيروان خود تسليم كامل و بودن قيد و شرط را نميطلبند .از ديد شيلز ايدئولوژیهاا باه
سب وضعشان نسبت به هشت ضابطه ،با ديگر نظامهای اعتقادی تفاوت دارند .اين هشت ماورد
عبارت هستند از خصلت واضح تبيين آنها ،تمايال باه گارد آمادن باه دور اعتقاادی مثبات ياا
هنجارهای خاد ،تمايل به تمايز با ديگر نظامهاای اعتقاادی گهشاته و حاال ،بساته باودن در
مقابل نو آوریها ،خصلت ناشكيبايي دستورالعملهاا ،خصالت عااطفي انتشاار ،الازام پيوساتگي
كامل و همه جانبه و مشاركت با ديگر نهادهايي كه وظيفاهشاان تصاوي و تحقاق اعتقااد آنهاا
است .از ديد پارسونز ،ضابطه اساسي در ايادئولوژی ،انحاراف از عينيات علماي اسات .پديادهی
ايدئولوژی وقتي سرو كلهاش پيدا مايشاود كاه تضاادی مياان اعتقاادات و نتيجاهگياریهاای
صحيحي علمي وجود داشته باشد (همان.)73:
آندرو هي وود ديدگاههای هر يك از ايدئولوژیها و جريانات فكری در باره ايدئولوژیها را
بهصورت ذيل خالصه نموده است:
 -8ليبرالها بهويژه در دورهی جن سرد ،ايدئولوژی را نظام عقيدتي تاييد شدهای كه مدعي
است حقيقت را در انحصار خود دارد و مالباً اين ادعای كاذب را دارد كه جنبه علمي دارد
تعريف ميكنند .از اين روی ،ايدئولوژی ذاتاً سركوبگر و حتي توتاليتر است نمونههای اصلي آن
عبارتند از كمونيسم و فاشيسم؛
 -2محافظه كاران معمورً ايدئولوژی را به مثابه تجلي استكبار خرد گرايي به شمار آوردهاند.
ايدئولوژیها عبارتند از نظامهای پيهيدهی تفكر كه خطرنا يا مير قابل اعتماد ميباشند چرا
كه چون از حقيقت دور افتادهاند .از اين روی اصول و هدفهايي را تعيين كردند كه يا به
سركوب شديد ميانجامد و يا دست نيافتنياند در اين راستا ،سوسياليسم و ليبراليسم آشكارا
جنبهی ايدئولوژيك دارند؛
 -7سوسياليستها ،به پيروی از ماركس ايدئولوژی را بهعنوان مجموعه ای از عقايد ميدانند كه
بر تضادهای طبقاتي سرپوش گهارده و بدينسان موجد آگاهي كاذب و عدم تحر سياسي در
طبقات فرودست ميشود؛
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 -4فاشيستها مالباً ايدئولوژی را مردود ميشمارند زيرا آن را يك شكل از حد نظام مند شده،
خشك و عقالني شده فهم سياسي ميدانند كه مبتني بر علل مطلق است و نه اشتياق و اراده.
نازیها ترجيح دادهاند كه عقايد خود را در قال يك جهان بيني عرضه كنند نه بهعنوان يك
فلسفه نظام مند شده؛
 -5بومگرايان 8گرايش دارند كه تمامي آيينهای سياسي را بهعنوان برشي از يك ابر ايدئولوژی
صنعتي كردن 2به شمار ميآورند .از اين رو ،ايدئولوژی در ا ر پيوند با انسان گرايي استكباری و
اقتصاد صادرات مادی تباه ميشود .ليبرالها و سوسياليسم نمونههای بارز آن هستند؛
 -3بنيادگرايان 7متون كليدی ديني را به مثابه ايدئولوژی به شمار آوردهاند .با اين دليل كه
بنيادگرايان با آشكار كردن كالم وحياني خداوند ،برنامه ای را برای بازسازی اجتماعي عرضه
مينمايند .از اين روست كه ايدئولوژیهای مير ديني را مردود ميشمارند زيرا ايدئولوژیها بر اصول
ديني استوار نبوده و در نهايت فاقد بنياد اخالقياند (هي وود.)43-41 :8733 ،
در مورد علل پهيرش و رواج ايدئولوژیهای سياسي هام ديادگاههاای متفااوتي وجاود دارد.
بعضي علت پهيرش ايدئولوژیها را باهدليال وجاود هساتههاايي علماي در آنهاا كاه مقادمات
پهيرششان را توسط گروهي از را فراهم ميآورد ميدانند .از ديد بودن ،رواج و گساتره محبوبات
و نيز طول عمر ايدئولوژیها به عواملي چون وجود افراد واسطه ،ميزان نياز جامعاه بارای ياافتن
پاسخ به پرسشهای بنيادين و همهنين همسويي پاسخهای يك ايدئولوژی با اميال و آرزوهاای
افراد وابسته است(همان.)45 :
ب) خاصیت نشانگی 4و تقلیل گرایی در ایدئولوژیهای سیاسی
ايدئولوژیهای سياسي بهدليل ذات خود تقليلگرا اند .در تمامي ايدئولوژیهای سياسي ميل
شديدی برای تقليل امور در خود وجود دارد .اين موضوع بهدليل ادعای امراق آميز ايدئولوژیهاا
مبني بر عام بودن و كلگرايي شديد آنهاست .البته مشاكل اساساي ايادئولوژیهاای سياساي
بيشتر در سطح عملي است .در سطح نظاری هايي ياك از ايان نظرياات خاود را خااد گارا و
تقليلگرا نميدانند .در مقطع عملياتاند كه چالشها شروع ميگردد .كارل پوپر ،هانا آرنت ،جي
1- Ecologists
2- Super ideology of industrialism
3- Fundamentalism
4- Property of signficaly
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ال تاالمون ،برناارد كرياك و نظرياهپاردازان پاياان ايادئولوژی كااربرد و برداشات محاادودی از
ايدئولوژی دارند كه شايد نمايانگر قسمتي از خاصيت نشانگي ايادئولوژیهاا باشاد .از نظار ايان
گروه ايدئولوژیها عبارتند از نظامهای بسته تفكر كه يا مدعي انحصاری حقيقتند و يا حاضر باه
تحمل عقايد و باورهای مرالف نميباشند .از ديد اين گروه ايدئولوژیها در حكام ادياان دنياوی
هستند و يك خصلت انحصاری كردن قدرت و لزوم فرمانبرداری مردم در اين ايادئولوژیهاا در
آنها وجود دارد (همان.)71-73 :
گفتار دوم :چارچوب نظری
بحث و بررسي حقوق زنان بهدريل عمده ای چون توسعه و مشاركت در كانون مطالعات
فرهنگي ،مطالعات پست مدرن و پساساختارگرا گرفته است .برای ساليان متمادی به دليل تمركز
علم سياست به قدرت ،نهادهای سياسي ،حقوقي و برش عمومي ،مطالعات زنان در خارج از كانون
اصلي مطالعات سياسي قرار ميگرفت .گرگور مك لين در كتاب خود تحت عنوان پلوراليسم در اين
زمينه مينويسد :در مورد اين ديدگاه كه علوم سياسي ،كثرت گرايي متعارف و ايده دژ نفوذ ناپهير
مردان با هم متناس است ،ترديدی وجود ندارد (مك لنان.)83 :8718،
اما در نتيجه تحورت ساختاری و نهاادی انجاام شاده در ساطح جهااني و باهوياژه انقاالب
صنعتي ،رشد نظام سرمايهداری ،پيروزی بلشويسم در روسيه و فاشيسم در آلمان ،ايتاليا و رشاد
دموكراسي در قرن بيستم و بعدها دو جن بزرگ جهاني شااهد چارخش جدياد در مطالعاات
علوم سياسي به زمينههای فرهنگي و نرم افزاری شد و بسياری از مباحث جديد و به ويژه زناان
در كانون مطالعات سياسي زنان قرار گرفتند .كارل دويي در كتاب خود تحت عناوان سياسات و
حكومت (چگونه مردم سرنوشت خودشان را تعيين ميكنند) در اين باره مينويسد :ماا در عصار
رشد امور سياسي زندگي ميكنيم .بسياری از چيزهای كه قابالً در حاوزه سياسات نبودناد باه
عنوان مسأله سياسي ديده مايشاوند .شاهرهای ماا تارهاای از سياسات هساتند .آباي كاه ماا
ميخوريم ،انرژی كه مصرف ميكنيم،هوايي كه تنفس مايكنايم ،امنيات خياباانهاا ،بهداشات
جمعيت ،همه با مسأله تصميمات سياسي ما كه در شاهر ،شاهرداری و ياا واشانگتن دی دساي
اتراذ ميگردد ارتباط دارند (.)Deutsch,1980: 3
در باب تعريف فمنيسم بايستي توضيح داد كه فمنيسم در مفهوم حاضر به معني جنبش
سياسي زنان است .اين جنبش به دنبال ساماندهي نهضت زنان و به دنبال يافتن پاسري به
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سؤال اساسي ذيل است كه چرا و چگونه مردان بر زنان سلطه يافتهاند؟ چرا اين سلطه پهيرفته
شد و نتايج اين هژموني بر حيات سياسي زنان چگونه بوده است؟ اصل اساسي انديشه فمنيسم
در بررسي عنصر جنسيت است .مفروض اساسي نهضت فمنيسم اين است كه مردان بر زنان به
اشكال متفاوت سلطه يافتهاند.از اين روی فمنيسم به دنبال تبيين عوامل فرهنگي و ايدئولوژيك
مو ر بر تابع شدن زنان است و ميخواهند نشان دهند كه چگونه عوامل فرهنگي زمينه اساسي
برای تابع شدن زنان را فراهم ميآورد .در جوامع متفاوت ،فمنيسم گاهي به عنوان مبارزه برای
حقوق برابر بين زنان و مردان ،گاهي برتری زنان بر مردان ،گاهي تفاوت نهادينه عملكردهای
سياسي روزمره و حتي زنانگي و مردانگي معرفي شده است .عالوه بر اين جنبش زنان در كنار
تالش برای خلق فرصتهای عملي جهت تسهيل مشاركت زنان تالشهای دامنه داری را برای
از بين بردن تصورات و كليشهای سنتي در مورد زنان را در كانون فعاليتهای خود قرار داده
است (درپورتا و دياني.)883 :8717 ،
دوناتال درپورتا زايشگاه اساسي جنبش فمنيستي را در سازمانهای چپ جديد ميداند .از
ديد او جنبش فمنيستي تاكيد كننده اين پيش بيني مكت شيكاگو است كه جنبشهای
اجتماعي حامالن مهم تغيير هستند (همان .)727:
با توجه به تعاريف فوق نظريات متعددی در باب فمنيسم توسعه يافتهاند كه ميتوان آنهاا را
شامل جبر گرايي ديترمنيستي ،نظريه پان فرهنگي ،نظريه تقسيم حوزه عماومي و خصوصاي و
نظريه فرهنگي طبقهبندی نمود .از ديد جبرگرايي ديترمنيستي ،مسأله نابرابری زناان و جايگااه
كم ارزش آنها در ذات مسائل ژنتيكي قرار دارد كه مردان را باه جانس مسالط تباديل گرداناده
است .از اين منظر ،زنان به صورت طبيعي مرئوس و به اين وضعيت رضاايت مايدهناد .مبحاث
زيست شاختي عاملي بنيادين در توجيه نابرابر جنسيتي بوده است .از ايان دياد ظرفيات زناان
برای زايمان ،شير دادن و قدرت جسماني كمتر آنها ،تعيين كننده نقش زنهاا بارای حضاور در
خانه و تربيت فرزندان شد و عالوه بر آن ،تصور اين بود كه آنهاا از مشااركت در حاوزه عماومي
ناتوان هستند .در اين رابطه زيست شناسي و كالبد شكافي به كمك اين نظريات آمد باه نحاوی
كه در دهه  39قرن بيستم ،شاهد رشد دارونيسم اجتماعي به نفع تكامل طبيعي مردان هستيم.
اين نظريه در تبيين مسأله بي ارزشي زنان با چالشهای بسياری مواجه است كه از جمله اينكاه
هر انساني دارای جسم فيزيكي و مير فيزيكي است كه مانناد هار عضاوی از جامعاه وار ياك
سنت فرهنگي است .هر انسان از مادر متولاد مايگاردد و در نهايات مايميارد و هماه دارای
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اجتمااعي نياز ساود مايبرناد ( Landes,

منفعت در بقا شرصي هستند و همهنين از فرهن
.)1998:26
در ديدگاه پان فرهنگي ،وضعيت جنس دومي زناان باه صارت سامبليك باه خااطر تشاابهات
وضعيت زنان با طبيعت و مردان با فرهن ارزيابي شاده اسات .از دياد ايان گاروه ،باين نقاش و
كاركردهای فرهنا و طبيعات تماايزاتي وجاود دارد .زن باه عناوان قسامتي از طبيعات تلقاي
ميگردند .از اين ديد ،سرشت و جسم زنان به طبيعت نزديك است ،در حالي كه مردان به فرهن
نزديك هستند و از اين روی زنان را در مرتبه پايين و فرع بر مرد قرار ميگيرند (.)Ibid:27
آنها معتقد هستند زنان به علل ذيل به طبيعت نزديك هستند:
 -8به خاطر مسائل جسمي و كاركرد آن :فيزيك زنان بهدليل تشابه به ارگانيزمهای زنده قابل تبديل
به ژن ،به طبيعت نزديك است در حاليكه در مردان اين مسأله و جود ندارد و اين موضوع ،مردان را
به كار فرهنگي سوق ميدهد (نقش مادری زن او را به طبيعت نزديك ميكند؛
 -2جسم و كاركرد زن ،او را در نقشهای اجتماعي كم اهميتتری قرار ميدهد كه دارای
اهميت كمتری از فرايند فرهنگي مردانه است؛
 -7نقشهای اجتماعي زنان به او ساختار رواني 8متفاوتي را داده كه به طبيعت نزديكتر است
(.)Ibid:28
اين ديدگاه در كل معتقد به نزديكي زن به طبيعت و مرد به فرهن است كه نقاش جانس
دومي زنان را توجيه مينمايد .نقش مادری در زن او را به طبيعت نزديكتر مينمايد .از نظر اين
نظريه ،با توجه به نياز جامعه به مشاركت زنان در فرهن در نهايات زناان جايگااه ميااني را در
ميان فرهن و طبيعت كس مينمايند .از ديد طرفداران نظريه پان فرهنگي ،نقاش بازتوليادی
(حاملگي) و شير دادن به كودكان امل در مركز جنسيت مؤنث قرار دارد ،در حاالي كاه ماهكر
بودن با توجه به تفاوت با مؤنث تعريف ميگردد .نتيجه اينكه ارزشهايي كه برای زناان حاصال
ميگردد چون ارزش تغهيه كردن ،خدمت كردن است .در مقابل اين موضوع برای مردان وجاود
ندارد و از اين روی جای اين موضوع را ارزشهايي چون رقابت ،پيشرفت و دساتاورد مايگيارد.
مسأله ی مهمي كه قابل ذكر است اين است كه فعاليت و ويژگي خااد ماردان از فعالياتهاا و

1- Psychic structure
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ويژگي زنان متفاوت نيست ولي برای آنها ارزش بيشتری در نظار گرفتاه شاده اسات(ماارش و
استوكر.)837 :8731 ،
كليد اين نظريه اين است كه ،جنسيت صرفاً مربوط به تقسيم بندی مهكر و مؤنث نيست
بلكه اولويت مهكر بر مؤنث است در نتيجه ارزشهايي چون نگهداری و تغهيه و به وجود آوردن
كود بي ارزش و ارزشهايي مردانه با ارزش ميگردند.
انسانشناسان فرا فرويدی چون ميد معتقد هستند حركت مردان برای موفقيت و دستاورد
در پاسخ آنان به حق انحصاری زنان و مادر بودن نهفته است و معتقد هستند مردان بهدليل
داشتن هويت امن و مرموز و كشف نشدني و به سب جدا بودن كم و زياد از تجربه مادر بودن
خود را با مردانگي دوری گزيننده تعريف ميكنند .اين مردانگي بايد بهطور مداوم ابراز گردد و
نه تنها بر زنان بلكه بر مردان ديگر نيز تحميل ميشود .روان متفرق توضيح منطقي برای ويژگي
سلسله مراتبي جنسيتي است .اين نياز ميتواند اين واقعيت را كه مردان امل با جدا نگه
داشتن عمدی زنان عرصه ويژگيها و دستاوردهای مهكر گونه را تضمين ميكنند توضيح داده
شود .اين نظريه در ظهور فمنيسم جديد و سياسي نقش اساسي داشته است (همان.)834 :
نظريه تقسيم حوزه عمومي و خصوصي تمركز خود را به تقسيمات انجام شاده باين حاوزه
خصوصي و عمومي معطوف نمودهاند كه در اين تقسيم بندی ،زنان در حوزه خصوصاي و عمادتاً
داخلي قرار گرفتهاند .اين ديدگاه معتقد است تمامي فعاليتهای ميار تغهياهای 8ارزشامند و در
حوزه عمومي قرار ميگيرند .تماايز حاوزه خصوصاي و عماومي اساساي بارای سياسات ماهكر
ساخت 2است .فمنيسم در اين راستا به دنبال ملبه بر تبعيضاتي است كه باعث جدا شادن زناان
از حوزه عمومي شده است .از منظر جنسيتي ،حوزه عمومي محصول جنسيت ماهكر باود .ايان
حوزه هم در تنظيم حوزه خصوصي از طريق قوانين ،عرف و قدرت شرصي مردان در خاانواده و
هم در ساخت سازی موقعيت سياسي ،اجتماعي و اقتصادی مردان بازتاب ارزشهاايي رقاابتي و
نابرابر بود .از ديد آنها فرهن مسلط از طريق سكسيسم نفوذ ميكند .در حالي كاه پدرساارری
در ابتدا به عنوان يك اصطالح فمنيساتي بارای نشاان دادن قادرت و سياسات ماهكر انترااب
ميگردد .زيرا اين مفهوم به خوبي نشان دهنده ارتباط پيوسته سلطه ماردان بار زناان و سالطه
مردان بر ديگر مردان بوده است .ارزشهای جنسيتي مؤنث در خارج از حوزه عماومي قارار داده
1- Non nutrition
2- Male-constructed

911

Archive of SID

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال پنجم ،شماره  ،98زمستان  9919ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده اما مردان و زنان هر دو بايد برای آن هزينه پرداخت نمايند .از اين روی وظيفاه فمنيسام
اين است كه خود را وارد حوزه عمومي نمايند (همان.)833:
از ديد فمنيستها ،حوزه خصوصي به هيي وجه جدا از حوزه عماومي و مساتقل از آن نيسات.
برای نمونه زندگي زنان از طريق وضع حقوقي زوجهها ،سياست دولت درباره سرپرستي كودكاان،
ترصيص كمك هزينههای بيمههای اجتماعي ،قوانين كار و تقسيم جنسي كار و قوانين مربوط باه
تجاوز جنسي ،سقط جناين ،آزار جنساي تنظايم و مشاروط مايشاود .در كال ،ايان گاروههاا از
فمنيستها معتقدند قدرت در تمامي زمينهها مشهود است و به دنباال سااختار شاكني در حاوزه
عمومي و خصوصي هستند (فريد من.)41: 8718 ،
نظريه فرهنگي نيز به دنبال نقد عوامل فرهنگي است كه موجبات دوگانگي جنسيتي شده
است .سؤالي كه مطرح ميكنند اين است كه چرا در همه جوامع زنان در درجه پايينتری قرار
ميگيرند .از اين ديد هدف ارزيابي فرهنگي است .از نظر آنها عوامل زيادی چون ايدئولوژی
فرهنگي ،ابزار سمبليك و تدابير اجتماعي ساختاری باعث بي ارزش شدن زنان ميگردد .يكي از
نظريات مرتبط با اين مسأله اين است كه گفته شده كه تصور اخالقي زنان با مردان متفاوت و از
اين روی اين مسأله عامل نابرابری زنان مردان ميگردد  .از اين ديد تفكر اخالقي مردان اكثراً
حول ت صورات مربوط به عدالت است و به همين دليل است كه تاريخ تفكر فلسفي و اخالقي
معتبر بر مبنای مفهوم و تعاريف متفاوت از عدالت نگاشته شده است .در حالي كه اخالقيات
زنان بيشتر ارتباطي است و حول نظام اخالقي مسؤوليت و مراقبت متمركز شده كه مالباً
بياعتبار ،بي اهميت و احساسي تلقي ميگردد.
برشي از نظريات فمنيستي در ارتباط با مسأله توليد مثل و مادری است ،آنها معتقد هستند
كه ظرفيت توليد مثل زنان سر منشأ سلطه مردان بر زنان بوده است .فايرساتون تنهاا راه آزادی
زنان را رهانيدن آنها از بار توليد مثل به كمك تكنولوژیهای علمي جدياد مايداناد .آرمانشاهر
فايرستون آرمانشهری است كه در آن تفاوت جنسي ريشه كن شاده اسات .تفااوت در ظرفيات
بهه زاييدن به ياری علم محو شده است و نقش بزرگ كردن كود را در جامعه مردان و زناان
به طور مساوی بر عهده دارند (همان.)887:
برخي ديگر از فمنيستها معتقد هستند كه بايستي به جای اين كار ،شرايط و ساختارهای
فرهن  ،اجتماعي و سياسي به گونه ای تغيير يابد كه تجربه مادری تبديل به تجربههای لهت
بار و توان برش شود .در مقابل اين ديدگاه بعضي از فمنيستها ضمن موضع گيری خصمانه در
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اين رابطه ميگويند كه تكنولوژی جديد با كوتاه كردن دست زنان از توانايي منحصر به فرد
خودشان و در واقع تقسيم مادری به اجزايي تكنولوژيك ،قدرت زنان را كاهش ميدهند و
كنترل مردان را افزايش ميدهند.
در بررسي و ارزيابي اين نظريات بايستي گفت تفاوتهای بينشي و نظری در فمنيستها
شكافهای جدی و عميقي را بر پيكره فمنيسم وارد ساخته است .از سوی ديگر بايد اعتراف
نمود كه نظريات توضيح داده شده گويای قسمتي از واقعيتهای زنان است ولي پوششي برای
تمامي مسأله زنان نيست .برای هر يك از ديدگاههای فوق ايرادات زيادی وارد است كه موضوع
اين تحقيق نيست ولي تأ يرات رشد اين نظريات متعارض بر فمنيسم شديد بوده است.
نكته مهم و قابل توجه مسأله ظهور جريانات نحلههای متعدد فمنيساتي اسات كاه بار مساأله
خاصي از زنان متمركز شدهاند .برای نمونه فمنيسمهای ساختار گارا و نهاادگرا باه دنباال نقاد و
بررسي ساختارها و نهادهای سياسي تأ ير گهار بر جنبش زنان هستند .هدف آنهاا ارزياابي عوامال
فرهنگي و سياسي و ساختارهای اساسي ماو ر در ايان زميناه اسات .فمنيسام پسات مادرن ،بار
گفتمان مردسارر بر دنيای امروز متمركاز شادهاناد و معتقدناد كاه گفتماان ماهكور باا حاس و
تجربيات زنان با بي اعتنايي بر خورد مينمايد .از ديد آنها ساختارها و كاركردهاا ،فرهنا  ،عارف،
قانون و آموزش نيز به اين فرايند كمك نموده است .فمنيستهای مدرن نيز معتقدناد تفكار ياك
انسان خنثي و انتزاعي نبود بلكه فردی مهكر بود .از ديد آنها در بهترين وضعيت و در عاين حاال
در موذیترين شرايط از زن به طبيعت تعبير ميگردد و رجرم وظيفه انسانها كاه هماان ماردان
اند در تفكر مدرن تسلط ،شناخت و رسوخ در طبيعت برای بهره برداری و سااختن و تولياد اسات.
به اعتقاد فمنيستهای فرا مدرني نظير نانسايهارتساا 8هرگوناه بازساازی مفهاومي قادرت اورً
محتاج آن است كه تئوری را عرصه معرفت شناختيای قرار دهيم كه توسط زندگي زناان تعرياف
شده است و انياً ميبايد جنبههای از قدرت را مورد تاكيد قرار دهد كه مرتبط با انرژی ،ظرفيات و
استعداد (و نه مربوط به اطاعت ،تمكين و سلطه) باشند .از منظری مشابه ،آليسون جااگ 2نياز بار
اين نظر است كه خاستگاه معرفت شناختي فمنيستي متمايزی وجود دارد كاه صارفاً در بساتر آن
ميتوان به يك مفهومي تثبيت از قدرت دست يازيد (كل .)78: 8733 ،

1- Nancy hartsock
2- Allison jaggar
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نظر فالسفه نيز در باب فمنيسم و زنان به گونه متعارض ديده ميشود .برای در
موضوع به نمونههای انتراب شده ذيل توجه شود.
 -8افالطون در كتاب پنجم جمهوريت خود برابری زن و مرد پاسدار را ميپهيرد .او ميخواهد با
طرح برابری زن و مرد در آرمان شهرش ،مسأله نزاع مردان و زنان را از بين ببرد.
 -2ارسطو زن را هم مرتبه مرد قرار نميداد و او را زير دست رئيس خانواده (مرد) برمي شمرد.
ارسطو ميگويد كه طبيعت زماني كه از آفريدن مرد ناتوان است زن را ميآفريند (ويل دورانات،
.)842 :8734
 -7ژان ژا روسو معتقد به تمايز طبيعي زنان و مردان است و بر بار عاطفي و معنويت نوع
زنان تاكيد داشت .روسو در كتاب «اميل» خود ،اميل را كه يك پسر بود مركز و محور آرا و
نحوه تربيت خود قرار ميدهد و دومين چهره زن كتاب خود را موظف به رعايت آموزه زنانهگي
و در نهايت هماهنگي با اميل ميگردد .روسو مدعي بود كه زنان مير قابل كنترل و آزار دهنده
و احمق هستند 8.او در مقاله ای تحت عنوان دريلي برای حقوق زنان در  8338اعالم نمود كه
بهترين ازدواج ،ازدواج افراد دارای حقوق مساوی است كه باعث ميگردد زن و مرد شريك
حقوق مساوی گردند .از ديد او تساوی ازدواج تنها با آموزش مساوی ممكن ميگردد.
 -4جان استوارت ميل در رسالهی خود به نام انقياد زنان (كنيز كردن زنان) كه در سال
 8133مهمترين ا ر فمنيستي قرن  83است انقياد هر يك از دو جنس نسبت به يكديگر را رد
و از اصل برابری دفاع مينمايد  .او تصور ناتواني زنان در كار و اشتغال را ناشي از نحوه رفتار
اجتماعي و اينكه مردان نميتوانند يك رابطه متساهالنه را تحمل نمايند ميدانست .او با حمله
به مشكالت و آفات انقياد زنان ،آشكارا از وضع موجود انتقاد ميكند.
نتيجه مبحث ارائه شده در باب نظريات ،آرای فالسفه و نحلههای فكری اين است كه عدم
تمركز جنبش زنان بر مهمترين مسائل زنان و مردانه بودن تئوریها و فلسفهی سياسي  ،مانع
اساسي برای ايجاد پارادايم واحد فمنيستي شده است .لوول فيلد و جان هيلي در كتاب نربه
گرايي پارادايم را واژه عمومي كه بر شيوه روشنفكری خاد برای جستجوی مسائل علمي،
معنوی و ذوقي و يا ديگر زمينهها تاكيد دارد ،ميدانند .ديكشنری آكسفورد نيز پارادايم را به
عنوان يك الگو ،مثال و نمونه تعريف مينمايد .از ديد اين كتاب تفاوت اساسي بين پارادايم و
اين

1- Sentimental and frivolous
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تئوری در اين است كه پارادايمها دارای دقت بسيار كمتری هستند و امل نميتوانند به فوريت
فرضيههای قابل آزموني را ايجاد نمايند (.)Lowell & Higley,1981: 1
از ديد حاتم قادری پارادايم از جهت نظری به چند گونه قابل تصور است.
يك :وحدت نظريه در چارچوب يك آيين و آموزه؛
دوم :وحدت نظر ميان جمعي از متفكران در چارچوب يك آيين و آموزه؛
سوم :وحدت نظر ميان جمعي از صاح نظران در چارچوب يك آموزه با صاح نظراني در
چارچوب آموزه ديگر؛
چهارم :پارادايم يعني به مفهوم اجماع نظر ميان صاحبان تمامي صاح نظران و صرفنظر از
خصوصيات متمايز كننده ميان آنها؛
پنجم :پارادايم در ذات خود عليرمم منشأ و خاستگاه آن بيانگر ،سرمشق و اسوه و الگو واقع
شدن است (قادری.)84-85 :8731 ،
با توجه به تعاريف ارائه شده از پارادايم ميتوان به وضوح از نبود پاارادايم واحاد در جنابش
زنان و به ويژه اختالفات عقيدتي نحلههای متعدد فمنيستي در باب علل ،عوامل و برداشتهاای
متعدد از مسأله زنان صحبت نمود .نويسنده عدم تشاكيل پاارادايم واحاد فمنيساتي را مشاكل
اساسي برای توسعهی جهاني فمنيسم ميداند .مشكلي كه زنان شمالي و جنوبي و زناان سافيد
پوست و رنگين پوست را در سنگرها و جبهه روياروی هم قرار ميدهد و به شدت بار كارآمادی
يونيورسال جنبش تأ ير ميگهارد .از سوی ديگر نويسانده باا الهاام از روش ساي رايات ميلاز و
بينش جامعه شناختي 8او ،مسأله زنان و چالشهای آنها را مساأله جهااني و ناشاي از معضاالت
كالن جهاني به نام ايدئولوژی ميداند .نويسنده برای تبيين اين موضوع رويكرد كثرت گراياناه
متدولوژيك را اتراذ نموده است.
گفتار سوم :فمنیسم و مسأله کالن جهانی به نام ایدئولوژیهای سیاسی
جنبشهای فمنيستي عمدتاً حول و يا در درون ايدئولوژیهای سياسي در قرن بيساتم و باه
ويژه دو جريان اساسي در انديشههای سياسي قرن بيستم يعني كمونيسم و ليبرالي دموكراسي
توسعه يافتهاند .پيامد اين موضوع اين بود كه در هر ماوقعيتي كاه ايادئولوژیهاای سياساي باا
1- Sociological imagination
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چالش مواجه شدند پيكرهی فمنيسم نيز دچار چالش گرديده است .از سوی ديگر اين وابساتگي
تئوريك و نظری به ايدئولوژیهای سياسي مانع تبديل فمنيسم به پارادايم واحد و مستقل شاد
و فمنيسم را به جرياني فرعي در درون اين ايدئولوژیها تبديل نمود .مباحث مهكور به معناي
زياار سااؤال بااردن قطعااي نقااش اي ادئولوژیهااای سياسااي در پيشاابرد مسااأله زنااان نيساات.
ايدئولوژیهای سياسي چون ليبراليسم ،كمونيسم و سوسياليسم هر ياك تاأ ير عماده ای را در
تكوين انديشههای فمنيستي بر جای گهاردهاند ولي اين موضوع نميتواند تاوجيهي بارای عادم
اجرای كارهای تحقيقاتي مرالف شود .از اين روی ميتوان گفت ايدئولوژیهاا دارای نقاشهاای
دوگانه و متعارضي در خصود قبض و بسط فمنيسم بودهاناد و ايان مقالاه بيشاتر باه توضايح
جنبههای سلبي ايدئولوژیها توجه دارد .ايدئولوژیهای سياسي مورد بررسي اين مقاله را ليبرال
دموكراسي ،كمونيسم ،سوسياليسم و فاشيسم تشكيل مايدهناد كاه در ذيال باه توضايح آنهاا
پرداخته ميشود.
الف) لیبرالیسم
بدون شك ليبرال دموكراسي بيش از تمامي ايدئولوژیهای سياساي مادعي آزادی خاواهي،
برابری طلبي بوده است .ليبراليسم توجه خود را بار آزادی و براباری معطاوف نماوده اسات .در
زمينه فمنيسم اولين شكاف ايجاد شده در ليبراليسم بار اسااس شاكاف نگرشاي باين برداشات
آمريكايي و اروپايي از حقوق زنان بوده است .در فمنيسم آمريكايي بار آزادی ،براباری و حقاوق
برابر تمامي افراد توجه شده است .اين جنبش اداماه تحاورت و انديشاههاای اصاحاب قارارداد
اجتماعي و ادامه تفكرات روشنگری است كه در قالا انديشاههاای دموكراتياك و برابار خاواه
مطرح و رشد نموده است .در مقابل برداشت نوع اروپايي بر تفاوتهای بين زن و مارد متمركاز
اساات .اياان در حااالي اساات كااه در برداشاات آمريكااايي تاكيااد باار تفاااوتهااا حاااكي از نااوعي
زيستشناسيگرايي يعني پهيرش تفاوتهای ذاتي است و باا نژادگراياي نسابت دارد (بشايريه،
.)891: 8733
اين شكاف بهصورت روشني در آرای آنتوني آربالستر و كتاب ظهور و سقوط ليبراليسم مرب
منعكس شده و او در اين باره مينويسد :ليبراليسم كاه فارد ،حقاوق و آزادیهاای فاردی را در
رأس مسائل قرار ميدهد ،منطقاً بايد بين اشراد به لحا جنسيت فرقي نگهارد ،يعناي هماان
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عدم تمايزی كه در مورد مليت ،نژاد و مقام وجود داد در اين جا نياز رعايات گاردد (آربالساتر،
.)751 :8731
دولت ليبرال ،سرمايه داری و پلوراليسم سه مفهم كليدی در ليبراليسم هستند كه ميتوانند
ما را در در نگرش ليبراليسم به فمنيسم ياری نمايند كه به توضيح آن ميپردازيم.
 -1دولت لیبرال
دولت ليبرال در ابتدای تكوين و رشد خود ،به رمم تاكيدی كه بر اصال براباری انساانهاا و
شهروندان داشته است ،شهروندی را به مردان محدود و در تعارض با اصل برابری عمل مينمود.
در واقع در ليبراليسم ،جامعه سياسي بر روی زنان بسته بود و زنان نميتوانستند به عضاويت آن
درآيند .از اين روی تعقي مستقيم خواستهاای گروهاي زناان از طرياق كاناالهاای سياساي
نهادينه نشده بود .از سوی ديگر قوانين و مقرراتي كه دولت تصوي ميكرد و ياا اجارای آنهاا را
تضمين مينمود بر خالف اصل برابری انسانها ،مويد نابرابری زنان و مردان بود .زنان در زميناه
ار  ،مالكيت ،كار ،ازدواج و طالق با محدوديتهای حقوقي جدی مواجه بودند و در واقع دولات
نه تنها از نظر حقوقي آنان را در موقعيت نابرابر قرار ميداد بلكه در زمينه آزادی عمل آنهاا نياز
به شدت محدوديتهای ايجاد ميكرد .نمونه اعالی اين روند را ميتوان در ساير توساعه حقاوق
زنان و رشد فمنيسم در ايارت متحده آمريكا بهعنوان نماد ليبراليسم مشاهده نمود .اما عليارمم
اين مسأله نبايستي از ياد برد كه دولت در ايجاد ساختهای ارتباطي ضمانتهای رزم را بارای
آزادی آنها فراهم نمود (مشيرزاده.)592 :8712،
دولت ليبرال در پاسخ به ضعفهاای ماهكور ،سياسات بازگشاايي دربهاا باه روی زناان و
نهادينه سازی حقوق زنان را با ايجاد برابری حق رای و حقوق مدني و سياسي آمااز نماود .ايان
موضوع با هزينهها و صرف زمان بسيار طورني انجام گرفت.
 -2سرمایهداری (کاپیتالیسم)
سرمايهداری يكي از مهمترين ستونها و تئوریهای اقتصادی ليبراليسم باوده اسات .نقاش
سرمايه داری نيز در توسعه حقوق زنان متعارض ديده شده است .قابل توجه تارين بحاثهاا در
اين زمينه توسط ايمانول والرشتاين و آينده نگران سياسي چون پاتريش آبردی ،نيزبيت ،آلاوين
تافلر و نظريهپردازان ماركسيست و نئو ماركسيتها ارائه شده است .منتقدين معتقدناد سارمايه
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داری در درجه نرست با تفكيك سپهر و حوزه عمومي و خصوصي و مهمتر با قارار دادن قلمارو
توليد در حوزه عمومي از طريق انتقال كار به خارج باعث شد زناان برشاي از حاوزه خصوصاي
تلقي شوند كه ديگر حتي كاركرد اقتصادی هم نداشت .كاری كه در آن صورت مايگرفات ميار
مولد و توليدی كه در آن انجام ميشد مير كاريي و ارزش توليدات آن در حاد ارزش مصارف و
نه مبادله و كم و بيش بي ارزش تلقي ميشود( .ايمانوئل والرشتاين) معتقد است كه:
آنهه در سرمايهداری تاريري تازگي داشت ،روابط متقابل تقسيم كار و ارزشگهاری كار باود.
مردان امل كارهاای متفااوت از زناان انجاام مايداناد (و بازرگساارن متفااوت از كودكاان و
سالمندان) اما در سرمايهداری تااريري كاار زناان ،جواناان و ساالمندان باهطاور مرتا كمتار
ارزشگهاری ميشد و متقابالً ارزش كار بزرگسارن مورد توجه بود .در صورتي كه در نظاامهاای
ديگر زنان و مردان وظايف خاصي (اما معمورً برابر) ترصيص ماييافات .در نظاام سارمايهداری
تاريري ،مردان بزرگ سال مزد بگير به عنوان نان آور خانواده تلقي ميشدند و زنان بزرگ ساال
كه به كارخانه مشغول بودند خانم خانهدار خوانده ميشدند .بدينترتي  ،هنگامي كه جمعآوری
و تدوين آمار ملي شروع شد از آنجا كه خاود محصاول نظاام سارمايهداری باود بناابراين هماه
نانآوران بهعنوان اعضای به طور اقتصادی فعال نيروی كار مورد توجه قرار گرفتند ،اما خانمهای
خانه دار در خارج از اين قشر بندی ماندند .بدين ترتي  ،جنسيت گراياي نهاادی شاد .دساتگاه
حقوقي و قضايي متمايز و تبعيض جنسيتي ،كامالً بهطور منطقي به دنبال ايان تفااوت اساساي
ارزيابي كار به وجود آمد (والرشتاين.)79 :8718 ،
از سوی ديگر سرمايهداری بهصورت متناقض نمايي مشوق ايدئولوژی خانه نشيني بود كه بار
جايگاه زنان در خانه تاكيد داشت .اين ايدئولوژی ميتوانست كالً از مشاروعيت حضاور زناان در
نيروی كار بكاهد و با هژموني يافتن آن ،كارگران و كارمندان مرد را نيز در براشهاای مرتلاف
صنعتي ،خدماتي ،حرفهای و آموزشي با سرمايهداران در مورد ضرورت خاناه نشايني زناان هام
صدا گرداند .در نتيجه به رمم اصل بنيادی نظاام سارمايهداری در ماورد عرضاه نياروی كاار در
شرايط برابر و عام و به دور از تبعيضهای خاد ،زنان در بازار كار دوگاناه در وضاعيتي تبعايض
آميز از نظر سطح دستمزدها ،تأمين شغلي قرار گرفتند .ايدئولوژی خاناه نشايني باه معناای آن
بود كه جايگاه اصلي زنان در خانه اسات و بناابراين كال وظيفاه خاناهداری ،باهرمام اينكاه در
بسياری از خانوادهها هم مرد و زن شامل بودند به عهده زنان ميافتاد كه معنای بازتوليد نياروی
كار و نيز دادن يارانه به سرمايهداری بود تا بتواند با توجه به تأمين برشاي از نيااز كاارگران در
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خانه ،از پرداخت دستمزد در حد معيشت آنها نيز سرباز بزند .به ايان ترتيا سارمايهداری باه
شكلي تناقض نما از يك سو زنان را وارد عرصه عمومي نمود و هم از اين ورود مشاروعيت زدای
كرد .از سوی ديگر هم بر برابری همه در عرصه كار تاكيد نمود و هم با توسل به عدم مشروعيت
حضور زنان در اين عرصه ،آنان را مورد تبعيض قرار داد.
در همين راستا ديويد رين معتقاد اسات كاه انقاالب صانعتي نياز همانناد سارمايه داری،
تغييرات ژرفي در روابط بين جنسيتها پديد آورد ،خانه را به حوزه خاد زنان و عرصاهعماومي
را به حوزه ويژه مردان تبديل نمود و بدينسان الگوهای كهن سلطه را تقويت كرد (رين.)8718،
منتقدين سرمايهداری اعتقاد دارند كه حمايت و توسعه حقوق بشر هدف اساسي كاپيتاليسم
نيست .از ديد آنها ،حمايت از طبيعت و انسان در زمره اهداف اساسي سارمايهداری قارار نادارد.
هدف اساس كاپيتاليسم نفع شرصي برای سرمايهداران و در حال حاضر برای شركتهای بزرگ
در نظام مالي جهاني است .در ايدئولوژی سرمايهداری افزايش كار و اجناس مادی و روت هدف
اساسي را تشكيل ميدهد و توسعه خوشبرتي برای نوع انسان ماورد مفلات اسات از ايان روی
مفهوم رفاه انساني مفهاوم ماترياليساتي و فردگراياناه اسات .از نظار ايان دساته هادف اسااس
سرمايهداری حركت تدريجي فرايند سودهای مالي از طريق نظاام باازار آزاد اسات .انتظاار ايان
است كه مسأله حقوق بشر بعد از فرايند رشد عمومي اقتصادی مورد توجه قرار گيرد .آنها اضافه
ميكنند كه ،بين حقوق بشر و جهاني شدن از لحا مفهومي و معني هم تعارض اساسي وجاود
دارد .برای اينكه حقوق بشر به دنباال احتارام باه انساان و شرصايت انسااني بادون توجاه باه
مالحظات مادی است.
مطال ذكر شده در بار به معنای انكار نقش سرمايهداری در فراهم نمود امكاان بااز شادن
پای زنان به مشامل كارگری و كارخانجاات نيسات .مهامتارين نقاش سارمايهداری در زميناه
توسعهی آموزش زنان و اهميت آموزش زنان برای جاهب در مشاامل باوده اسات (مشايرزاده،
.)433-433 :8712
 -3پلورالیسم
پلوراليسم عموماً در بستر ليبرال دموكراسي و نظام ليبراليسم تكوين يافته است .شايد بتوان
پلوراليسم را مهمترين آرمان ليبراليسم و مهمترين تالشهای انجام شده در موج سوم فمنيسام
تلقي نمود .مهمترين ويژگي موج سوم فمنيسم اين بود كه در موج سوم ،بسياری از فمنيستهاا
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ميكوشند از ارائه تصويری يكپارچه از فمنيسم جلوگيری شود .دلوريتس از مهمتارين مرالفاان
گفتمان فمنيستي يكپارچه است و معتقد اسات كاه بايساتي باا ايان گفتماان برخاورد نماود.
آيزنستين ميگويد ،نه تنها ديگر فمنيسم مربي تنها يكي از گو نههای فمنيسم تلقاي مايشاود،
بلكه خود آن نيز روايتهای متفاوتي دارد و معنای آن متعدد است(همان .)412:
منتقدين پلوراليسم معتقد هستند يكي از آخرين ترفندهای كثرت گرايي ليبرال برای طفره
رفتن از گنجاندن واقعيت وضعيت زنان در نظريه ،آن است كه به بهانه چندگونگي زنان ،....اناواع
و اقسام فمنيسمها را تكثير ميكند .در اين توصيفها ،كثرت گرا بودن به معنای ليبارال باودن،
طفره رفتن از مسائل ،ناديده گرفتن مشرصههای اصلي واقعيت رجوع نكردن به واقعيت قلماداد
ميشوند .گهشته از آن ،مساوی سبك مغزی نظری و تنها به خود ارجاع كردن است (مك لنان،
 .)23 :8718از سوی ديگر كثرت گرايي با شالوده شكني خود ،فمنيسام و وجاه متفاوق آن را
نيز از بين ميبرد .همانگونه كه چپمن ميگويد در اين شرايط فمنيسم فقط باه وجاه اشاترا
جنبشي از گروههای متنوع و متداخل تبديل ميشود كه از قدرت بسيج وسيع و طاورني مادت
جنبش كاسته ميشود و دعوت به پهيرش هزينههای آن با مشكالت بيشتری مواجاه مايگاردد
(مشيرزاده.)438: 8712 ،
ب)کمونیسم و سوسیالیسم
از ديدگاه كمونيستي رهايي كامل زنان در گروه پيشبرد مبارزات طبقاتي است .مااركس راه حال
مسأله زنان را مسأله سرمايه داری و مسائل اساسي را ماركسيسم ميدانسات .از ديادگاه كمونيساتي،
اگر زنان دچار تبعيض سياساي و اقتصاادی هساتند بهتار اسات باه جنابش عماومي ماركسيساتي
بپيوندند تا مشكل بهطوركل حل و سامان مناس يابد .گرايش كمونيساتي فمنيسام را مايتاوان در
انديشههای اوفه ،گرامشي و نئو ماركسيستها مشاهده نمود .اينها فمنيسم را تحتالشاعاع مقاورت
ماركسيستي ارزيابي مينمايند .بسياری از فمنيستها از ماركسيتهاای چاپ هساتند كاه باه علات
سكسيسم سوسياليستهای مهكر از خواب مفلت بيدار شدهاند .برای آنها كاه باه درون فمنيسام راه
يافتهاند (به ويژه در بريتانيا) كنار نهادن اعتقادشان مبناي بار اولويات مباارزه طبقااتي و احتارام باه
اقتدار ماركسيستي به شكل معضلي در آمده است .فمنيسم ماركسيساتي سرچشامه اصالي انقيااد و
ستمديگي زنان را در نظام سرمايه داری ميداند .از اين ديدگاه سلطه مردان بر زناان يكاي از مظااهر
سلطه سرمايه بر كار در نظام سرمايه داری است .به عبارتي سلطه مردانه جزئي از نظام سارمايه داری
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است و از اين رو تغيير روابط سلطه آميز جنسي تنها با پيروزی سوسياليسام ممكان خواهاد(هماان:
.)891
ديدگاههای سوسياليستي در زمينه فمنيسام نياز در درون گفتماان تفااوت جنساي بارای
رهايي زنان قرار ميگيرند .در درون اين گفتمان نيز خطوط فكری مرتلفي قابل تشريص است.
برخي از اين خطوط (به ويژه در فرانسه) مبتني بر نظريات روانكاوی است .برخي ديگر (فمنيسم
ايتاليايي ) بيشتر بر نظريههای فلسافي و سياساي تاكياد ماينمايناد و تعاابير راديكاالتاری از
گفتمان تفاوت بهدست ميدهند .فمنيسم سوسياليستي در مقابل محافظه كاری ،سنت گراياي و
در مقابل كمونيسم سنتي موضعگيری مينمايد (همان.)888 :
فمنيست های سوسياليستي ،چارچوب جامعه گرايي و همبساتگي را محاور و از جهااتي باه
برخي از تفاسير روانشناسانه كه زن را بيشتر در پيوند با ديگری و ديگران قرار ميدهاد نزدياك
ميسازند .سوسياليسم تريلي زنان را در اجتماع و خانه مورد ستم ارزيابي مي كند و مايل است
كه با سازوكارهای مناس اقتصادی كه رن و بوی تحميلي داشت آنها را از تبعيض كار رهاناده
و در عين حال ويژگي طبيعي زنان از جمله احساس و عاطفه آنها محفو گردد .باا ايان هماه،
سوسياليم چون ليبراليسم به دنبال بي قدرت كردن زنان و حاشيهای نمودن آنها است .اين ادعاا
كه هيي راه حلي برای مسأله زنان وجود ندارد مگر يك انقالب سوسياليستي بدين معناي باوده
است كه در نظر سوسياليستها ،فمنيسم بايد از نهضت سوسياليسم پيروی نمايد .در حاالي كاه
فمنيسم اولويتها را برعكس ساخته يعني معتقد شده هييگونه تحول واقعي در ماهيات رواباط
ميان مردان و زنان بدون تحول اساسي در جنسيت ممكن نيست .برای سوسياليساتهاا آشاتي
دادن (مارش .)832: 8731 ،فمنيسم و ماركسيسم به نحوی كه اين نتيجه حاصال نگاردد ،ياك
ضرورت به حساب ميآيد.
سوسيال فمنيستهای چون ايولين ريد ،معتقد هستند كه يكي از بزرگترين مواناع توساعه
حقوق زنان ،نبودن اصالحات واقعي درباره پيشينه تاريري زناان و خاانواده اسات .بادين ساب
زنان از همه چيز بي خبر مانده ،افسانههايي را كه درباره آنها بافتهاند مايپهيرناد .بيشاتر زناان
نميدانند كه پيش از پيدايش جامعه طبقاتي اين دشواریهاا وجاود نداشات و زناان در جامعاه
كهن بدوی برای يك بار در تاريخ از جايگاه ارجمند و برابری جنسي برخاوردار بودناد و پاس از
ظهور جامعه طبقاتي آن را از دست دادند .پيش از برقاراری سيساتم كناوني جامعاه باه گوناه
متفاوت وجود داشت كه پارهای از حوزههای روابط بشری اگرچه نه در همه آنها  ،برتر از جامعاه
911

Archive of SID

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال پنجم ،شماره  ،98زمستان  9919ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بود ،زيرا جامعه بدوی بدون طبقه بر دموكراسي اصيل و برابری كامال از جملاه براباری زن و
مرد استوار بوده است .نيروهای سرمايهداری در برابر دانشهايي كه واقعيتهای موجود را درباره
جامعه های ميگويند كه در آن كارگران و زنان استثمار ميشوند شكيبا نيستند .او معتقد اسات
در جامعاه باايطبقاه باادوی ،ابازار توليااد را زن و مارد بااهطاور اشااتراكي در مالكيات داشااتند
نيازمندیهای هر جامعه برای برابری با سايرين در اختيار او قارار داده مايشاد كاه از بنيااد باا
جامعه ما متفاوت بود .چيزی به نام طبقه فرمانروای روتمند كه در بار بايستد و ساود جاويي و
برای كس قدرت به استثمار طبقه كارگر بپردازد وجود نداشت.
ج) سندروم فاشیسم
انديشههای سياسي فاشيسم را مجموعهای از عدم اعتقااد باه عقال ،انكاار مسااوات بشاری،
حكومت اليتيستي ،اعمال خط و مشي توتاليتر در كليه روابط انساني ،نژاد پرستي و امپرياليسم،
مرالفت با حقوق و قواعد بينالملل تشكيل ميدهد .عاده زياادی از متفكاران سياساي مسائول
تئوريزه شدن فاشيسم هستند .افالطون ،ماكياولي ،هابز ،فيرته ،روسو ،هگل ،كانات ،دوگوبيناو،
نيهه ،سورل ،پارتو از زمره فالسفه و انديشمنداني هستند كه بنيانگهاری فاشيسم به آنها نسابت
داده شده است .از ديد فاشيسم تنهاا اقليات معادودی از جمعيات باا فااكتور تولاد ،آماوزش و
موقعيت اجتماعي برتر قادر به در آن هستند كه چه چيزی برای جامعه بهتر اسات .باه نظار
ميرسد انديشههای فاشيسم چيزی فراتر از انديشاههاای كالسايك در ارتبااط باا نرباهگراياي
مطروحه توسط ميرلز و پارتو و موسكا و ديگر تئورسينهای نربهگرايي است .از دياد فاشيسام
چون افراد نابرابر زاده شده ميشوند برابری سياسي  ،اقتصادی و اجتماعي امكان ناپاهير اسات و
فرودستان بايستي از بار دستان اطاعت نمايند .بر اساس نظام سلسله مراتبي ارائه شده توساط
فاشيستها مردان بر جامعه سياسي تسلط و زنان تحت انقياد بزرگسارن خانواده و مايهن ملاي
قرار ميگيرند .عنصر مهم ديگر در انديشههای نرباه گراياناه فاشيسام عنصار قادرت اسات .در
فاشيسم اصرار بر عدم تساوی بشر وجود داشته و از آنجا كه قدرت عنصر اساسي را در فاشيسام
بازی مينمايد .از اين روی ،فاشيسم اولين عارضه را در پيكر جامعه از طرياق ايجااد تماايز باين
زن و مرد ايجاد مينمايد كه نگارنده از آن با عنوان يك از عارضه و يا سندروم قرن بيساتمي بار
پيكره فمنيسم و زن ياد ميكند.
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فاشيسم با محور قرار دادن عنصر قدرت ،تمايز حقوق زن و مردان را مطرح ميكنناد .چاون
زنان با محور بودن قدرت ناتوان در حمل اسلحه تلقي ميشوند ،به همين دليل تفكيك شهروند
درجه يك و دو آماز ميگردد .تأ ير اين نگرش فاشيسم ،تلقاي شاهروند درجاه دوماي از زناان،
محروميت از كار سياسي و باه قاول فمنيسام محروميات از حاوزه عماومي اسات .نقاد پسات
مدرنيستهای فمنيسم در همين زمينه است .فاشيسم تاكيد را بر قدرت ميگهارناد و زناان باه
دليل ناتوانايي فيزيكي در حمل اسلحه به ميرنربه تبديل ميگردند .با ظهاور فاشيسام جنابش
زنان عارضه ديگری را متحمل ميگردد كه تحمل و بازساازی آن كاار باس دشاواری را پاس از
سقوط آلمان و ايتاليا طلبيد.
گفتار چهارم :یافتههای تحقیق
جنبش فمنيسم را نبايد جنبشي واحد و يكپارچه و با حدود و غور ،جهتگياری و مفااهيم
واحد ،روشن و واضح تلقي نمود .فمنيسام تظااهر عقاياد و كانشهاای بسايار متفااوتي و گااه
متناقض نما (پاردوكسيكال) است كه عموماً در برابر همديگر قرار ميگيرند عموماً به نقض هام
ميپردازند .سؤال اساسي اين مقاله اين بود كه چارا فمنيسام نمايتواناد باه پاارادايم مساتقلي
تبديل شود؟ تأ يرات ايدئولوژیها در بر فرايند شكلگيری پارادايم واحد و مجزا بارای فمنيسام
چگونه بوده است؟ پاسخ اين است كه چندين عامل سب گرديده كه فمنيسم نتواناد باهعناوان
جنبش واحدی عمل نمايد .اين موارد شامل عوامل داخلي ناشي از تفاوتهای بينشي در زناان و
نيز تأ ير عامل كالني به نام ايدئولوژی است كاه موجباات شاكافهاای بينشاي ،زبااني ،رنگاي،
جغرافيايي و ايدئولوژيك بين زنان گرديده است كه ميتوان آنها را به شكل ذيل تلريص نمود:
تفاوتهای بينشي در جنبش زنان شامل:
 -8ابهام گفتاری جنبش حق رای و در نتيجه بروز اختالف نظر در ميان خود فمنيستها؛
 -2شكل گيری و تعميق تفاوت بينشي در ميان زنان و در نتيجه تضعيف هويت زنان؛
 -7تفاوتهای بينشي از آنجا ناشي ميشد كه بعضي از جريانات و بهوياژه زناان خاناهدار حاس
ميكردند كه آرای فمنيستها هم منكر نقش بنيادی آنها در حيات اجتماعي و ارزش آنان است
و هم حقوق كامالً برابر ميتواند آنان را از مزايای سنتي همهون نفقه كه باهعناوان تكليفاي بار
عهده شوهر بود و زنان از آن بهعنوان يك امتياز بهره ميبردند محروم سازد .همين تفااوتهاای
بينش باعث شد كه اولين شكاف بين زنان خانه دار و زنان فمنيست ايجاد گردد؛
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 -4در جامعه چندين نژادی و زباني چون آمريكا ،زنان رنگاين پوسات نمايتوانساتند موقعيات
خاد فرودست خود به عنوان اقليتي جنسي و در عين حال اقليت نژادی را با آرا فمنيساتهاا
ی جدايي طل كه به مبارزات سياهان و ميره توجهي نداشتند همساز ببينند .اين امر در ساطح
جهاني و در ارتباط با جهان سوم نيز حاكم بود و از ايان روی فمنيساتهاای سافيد از ساياه و
فمنيستهای اروپايي را از فمنيسم جهان سوم جدا ميشدند؛
 -5عاليق ايدئولوژيك ميان خود زنان مسأله مهم ديگر و مو ر جدای در ميان زنان بود .چنانكاه
عالئق ايدئولوژيكي و سياسي آنان به مرات قویتر از آن بود كه هويت زنانه خود را فعال سازند.
زنان متشكل بودند و فعاليت ميكردند اما صرفاً به عنوان زن عمل نميكردند .در نتيجه به رمم
اين فعاليت به جنبش فمنيستي شكل نميدادند (مشيرزاده.)833: 8712 ،
اين تفاوتها موقعيت اجتماعي زنان را نشان ميدهد .زنان در چناان شاكافهاای سياساي،
اجتماعي ،اقتصادی و فكری جامعه پراكنده شدند كه به آساني هويات زناناهشاان تحاتالشاعاع
ساير وابستگيهای اجتماعيشان قرار ميگرفت و نميتوانستند در بلندمدت به همبساتگي خاود
تداوم برشند.
در چارچوب تحليلي مك لنان ،هر طرحي كه از نوع نظريه ،نظامهای دوگاناه باشاد ،آشاكارا
مهمل نما (پاردكوكسيكال) خواهد بود .زيرا اگر چنين مينمايد كه تصاور موجاود از جامعاه باه
موازات دو منطق جداگانه (جنس و طبقه) پديد ميآيد و اين منطقها در اينجا و آنجاا باه هام
چفت ميشوند در نتيجه از همان ابتدا بايد گفت كه هيي كادام از ايان دو نمايتوانناد اولويات
تحليلي يا سياسي داشته باشند ،اما آيا در آن مورد ميتوان دقيقاً يك نظام را متصور شاد كاه از
عناصر به لحا تحليلي قابل تفكيك جنس و طبقه تركي يافته باشد؟ به هر حال ،آن راه حال
به گونهای تنظيم شده كه بتوان جنسيت /جنس را در كنار يك مرجع اصالي از پايش موجاود،
يعني طبقه قرار داد .اين امر به ناگزير چنين پيامد گفتمااني را در پاي داد كاه از شاور انقالباي
نظريه فمنيستي تا حدودی ميكاهد .از اين حيث ،ظاهراً دمدمههای سياسي فمنيساتي ،دوبااره
در اولويتي پايينتر قرار ميگيرند ،يا آنكه در سياستهای طبقاتي متعاارف ادماام مايشاوند .از
سوی ديگر فمنيسم نميتوانسات در درون جرياناات اساساي ماركسيساتي و سوسياليساتي باه
نحوی كاه مطلاوب باود رشاد نماياد .نظرياات فمنيساتي ظرفيات آن را داشاتند كاه بتوانناد
ماركسيسم را به نقد كشانند و از برخي بنيادهای اساسي انديشههای ماركسيستي انتقااد كناد و
اين موضوع موج ايجاد شكاف جهاني بر روی خطوط گسل ايدئولوژیهای سياسي و نقادهاای
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متقابلي گرديد كه هر گونه ابتكار عمل جهاني را از زنان برای تحقق آرمان خود سل نمود .ايان
نقدها در جريانات بعدی به اين ايدئولوژیها و فمنيسم نيز سرايت ولي زمينه ساز وحادت زناان
را فراهم نياورد .اين نقدها را ميتوان در مجموعهای باه ناامهاای نقادهاای متقابال فمنيسام و
ماركسيسم و ليبراليسم طبقهبندی نمود.
فمنيسم به اشكال متعدد به نقد گفتمان كمونيستي پرداخته است .نرستين مساأله اهميات
كار در انديشههای فمنيسم است .فمنيستها سؤارتي را دربااره ايان كاه كاار چيسات مطارح
نمودند و در عين حال اهميت كار بدون مزد را عنوان كردهاند؛ دوم ،نظريههای فمنيستي دقيقااً
اساس مركزيت طبقه را بهعنوان تنها مبنای تحليل اجتمااعي زيار ساؤال مايبردناد؛ ساوم ،در
ارتباط با مسأله قبلي ،نظريههای فمنيستي با توجه به اهميات مساائلي ميار از رشاد مناسابات
توليدی كه بر محور زندگي مردان ميچرخند و با توجه به تداوم حيات مناسبات پدرساررانه در
كشورهای سوسياليستي ،سؤارتي درباره ماركسيسم در مقام يك نظريه تحاول اجتمااعي مايات
شناختي طرح كردهاند؛ چهارم ،نظرياه فمنيساتي در بساياری از حاوزههاا باا صاراحت ادعاای
ماركسيسم را مبني بر اين كه تنها نظريهای است كه ميتواند هماه مساايل اجتمااعي از جملاه
تاريخ و آينده آن را توضيح دهد به زير سؤال ميبرد (احمدی خراساني.)81 :8733 ،
البته ماركسيستها نيز ضمن پاسخ باه نقادهای فمنيساتي از خاود ،ديادگاههاا و نقادهای
متقابلي را از فمنيسم ارائه مينمايند .نظريات ماركسيستي باه نحاوی باه فمنيسام و بارای آن
مشكل آفرين بود .از جمله اينكه در اين نظريهها اورً ،طبقه عمدتاً به مفهوم روابط ميان ماردان
تقسيمبندی شده است؛ انياً ،تحليل از اساس نرينه ساررانه است .بارای اينكاه در آن ماردان و
كار آنها مسلم فرض شده است؛ الثاً ،انگارههای تولد انسان اجتماعي كه بنا به آن هار گروهاي
خودش را باز توليد ميكند به شيوههای مهم ا ر خود را روی تحليل ميگهارند؛ رابعااً ،زناان در
تحليل ميآيند و ميروند و در شرح ماركس از استرراج ارزش اضافي كه هسته مركازی تحليال
او است ،جايي نمييابند؛ خامساً ،ماركس يك نويسندهی اروپا محور قارن ناوزدهمي اسات كاه
چندان كاری با دمدمههای فعلي ما از قبيل مساائل فمنيسام ،محايط زيسات و ظهاور صانايع
خدماتي ندارد (همان.)83 :
دوناتال درپورا معتقد است كه در درون جنبش كمونيستي انواع گوناگون منازعاات در پرتاو
ماركسيستي ،تفسير و طبقهبندی ميشدند .به جنبش زنان در درجه اول از ديدگاه آزادی برش
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و كس فرصتهای برابر نگاه ميشد و نه از ديدگاه تاييد تفاوتهای جنسايتي(درپورتا ،ديااني،
.)883 :8717
با وقوع انقالب شوروی و به قدرت رسيدن كمونيستهاا در روسايه فضاای سياساي پاس از
انقالب در جهان به شدت تغيير يافت .ترس از كمونيسم و هراس سرخ هر نوع حركت راديكالي
را با كمونيسم و بلشويسم مربوط ميدانست .از سوی ديگر سياسات پريزدناتهاردينا رئايس
جمهور وقت آمريكا سياست عادی سازی بود كه به هيي وجهاي راديكاليسام را بار نمايتافات.
دهههای  8329تا  ،8359دهه افول اساسي جنبش فمنيستي بود .در اين سالها مسأله زنان در
چارچوب نظم كثرت گرايانه حاكم بر حيات سياسي (عمدتاً در آمريكا) هماراه باا ساازوكارهايي
نهادينه آن بود .به قول تيلور انتقال فعاليتهای سياسي زنان به سياست نهادينه باعث تعليق در
جنبش زنان گرديد و تعليق به معني فرايندی است كه جنبشها از طريق آن خود را در فضاای
سياسي نامساعد حفظ ميكنند و بين دو دوره از بسيج ،تداوم جنبش را شكل ميدهناد .داگان
تاكيد دارد كه دهه فوق ،دهه حمالت سرت عليه فمنيسم و نيروهای چپ در تاريخ آمريكا بوده
است .در اين دوره فشار بر طبقات فقير ،كارگر ،زنان و سياهان به اوج خود مايرساد .همهناين
نظام سياسي دموكراتيك ،پاسخ گويي نسابي حكومات باه خواسات جنابشهاای اجتمااعي و
سازوكارهای موجود بارای جاهب ايان جنابشهاا در چاارچوب نهاديناه موجاود و نياز گفتاار
هژمونيكي كه نظام سياسي مبتني بر آن بود باعث گرديد جنبش نتواند و يا حتي مقتضي نبيند
سياست عملي خود را به شكلي بسيج مستمر و فعاليت در عرصه سياست مير نهاديناه جنابش
در مقابل سياست روزمره ادامه دهد .از سوی ديگر از آنجا كه بر اساس ايدئولوژی ليبارال دولات
در آمريكا ،شهروندان به عنوان فرد انتزاعي تعريف ميشدند ،موضع فمنيستهای كه بر جادايي
عالئق زنان در عرصه سياست تاكيد ميكردند ،با واكانش منفاي دولات روبارو مايشاد .حتاي
سناتورها و نمايندگان طرفدار اعطای حق رای به زنان ،با سياست مبتني بر جنسيت باه شادت
مرالف بودند و مبارزات سياسي بر اساس تضاادهای جنساي را ميار قابال تصاور مايدانساتند.
(مشيرزاده.)831 :8712،
بدين ترتي بود كه زنان تنها ميتوانستند در راه خواستهاای خاصاي فعاليات نمايناد اماا
نبايد اين خواستها مبنای سازماندهي سياسي و مجزايي بر اساس جنسيت ميگرديد .از سوی
ديگر نظام سياسي دو حزبي آمريكا از موانع اساسي رشد و موفقيت فمنيسم به حساب مايآماد.
بسياری از زنان در فعاليتهای سياسي خود ترجيح ميدادند كه متكي به ماشاين حزباي قاوی
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باشند و اگر برابری با مردان را ميجويند ،در نهادهای كه مردان دارند باا آنهاا ،در كناار آنهاا و
همانند آنها فعاليت نمايند و اين برداشت مير از آنكه ناشي از اين يعني برداشت نسابتاً مالا از
برابری در موج اول جنبش زنان بود كه محور آن مردان بودند و زنان ميتوانستند با مردان برابر
شوند تا حد زيادی اقتضای سياسي را از ديد زنان نيز نشان ميداد (همان.)832-838 :
اين اقتضای سياسي در چارچوب نظام حزباي و انترابااتي يكاي از عاواملي باود كاه اجاازه
نميداد زنان ،فعاليت سياسي مستقل از فعاليت احزاب اصلي را مفيد و مو ر بدانناد و در نتيجاه
بايد در چارچوب همين نظم عمل نمايند .به مير از محدوديتهای ساختاری و ايدئولوژيكي كاه
نظام سياسي و حزبي آمريكا برای زنان ايجاد ميكرد ،ايجاد پيوند ميان آرمانهاای فمنيساتي و
هراس سنتي آمريكاييان از كمونيسم و بلشويسم ،ابزاری بود كه برخي از جناحهای حااكم از آن
برای تضعيف مستقيم فمنيسم استفاده ميكردند .همهنين انگارههاای ضاد جنا در جنابش
زنان باعث شده بود در وزارت جن فمنيسم به شدت مورد سو ظن باشد و حتي جان ويكاس
وزير جن آمريكا در سال  8322چارت عظيمي به نام تارهای عنكبوت كشيده بود كه ساازمان
زنان را به بلشويسم ربط ميداد .وزارت جن بر آن بود كه سازمانهای مرتبط باا فمنيسات باا
صلح طلبي و سوسياليسم معطوف به نابود ساختن آمريكا بود .حتاي گاروههاای مياناه رو زناان
مانند انجمن زنان جوان مسيحي ،انجمن آمريكايي اقتصاد منزل و لي زناان رای دهناده آمااج
حمالت وزارت جن بودند (همان.)834 :
از سوی ديگر مطرح ساختن انگاره خانه نشيني با برداشت سنتي از نقش زنان كه برشهای
عظيمي از جامعه اعم از زنان و ماردن آن را مسالم مايانگاشاتند انطبااق داشات .از ياك ساو
تبليغات رسانهها و از سوی ديگر مواضع راديكال برخي از فمنيستها كه به تدريج ميرفتناد تاا
برداشت خود از فمنيسم را بهعنوان برداشت مال در جنبش تحميل كنند باعث گرديده بود كه
اين طور به نظر برسد كه فمنيسم ،انديشه و رويه ای در جهت بر هم زدن كل نظام اجتمااعي و
روابط حكم بر آن در سطوح مرتلف است كه ميتواند بسياری از ارزشهاا و آرماانهاای ماورد
توجه و حتي دلبستگيهای عاطفي افراد را از ميان ببرد .تحت تأ ير تبليغات در حاوزه مدرساه،
سينما ،خانه و افكار عمومي نيز به شدت موافق ايدئولوژی خانه نشيني زن بود.
چالشهای روياروی فمنيسم محدود به موارد بار نبوده است .در پاياان باهصاورت تيتار وار،
اهم چالشهای فمنيسم آورده ميشود.
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در بحث مربوط به تفاوتهای فمنيسم ناوع اروپاايي و آمريكاايي انگليساي گفتاه شاد كاه
فمنيسم انگليسي آمريكايي بر آزادی و براباری و حقاوق برابار تماامي افاراد توجاه ماينماياد.
فمنيسم ليبرال نوع اروپايي بر تفاوت باين زن و مارد تاكياد داد .هناوز كاه هناوز اسات ايان
مشاجرات در مورد مفهوم برابری و تفاوت ادامه يافته است .رابطه ميان برابری و تفااوت موجا
گشته كه برخي فمنيستها از دو حوزه جداگانه يكي حوزه عمومي سياسي ياا حاوزه براباری و
ديگری حوزه خصوصي ميرخصوصي يا حوزه بيان تفاوتهای گونااگون و از جملاه تفااوتهاای
جنسي صحبت نمايند.
حسين بشيريه معتقد است كه دو مفهوم برابری و تفاوت عمالً به زيان زنان بكار رفته اسات
به اين معني كه برابری در ليبراليسم املا در حاوزههاای عالئاق مرداناه تعرياف شاده اسات.
بنابراين ممكن است تاكيد بر تفاوت دو جنس هم در توجيه ناابرابری آنهاا عناوان شاده اسات.
بنابراين ممكن است تاكيد بر برابری يا بر تفاوت اگر بي تميز صورت گيرد به زيان عالئاق زناان
تمام شود .يعني از يك سو برابری در حوزه عالئق مردان به حوزه عالئق زناناه نياز تساری داده
شود و از سوی ديگر تفاوتها بهانه پهيرش ناابرابری گاردد .براباری موجا نفاي هويات زناناه
ميشود و در اين صورت ديگر نميتوان از فمنيسم صحبت نمود .از سوی ديگر تاكيد بار هويات
متفاوت زنانه بهعنوان هويتي مستقل (و نه مير هويت مردانه) نبايد چندان نيازی باه ايادئولوژی
فمنيسم داشته باشد (بشيريه.)893 :8733 ،
آنتوني گيدنز يكي از چالشهای اساسي جنبش زنان را در تحورت مربوط به تقابل مدرنيتاه
و سنت ميداند .او معتقد است در جريان بسط مدرنيته ،انديشه روشن انديشي همه گونه سانت
را بي بات كرده بود .با اين همه تأ ير سنت همهنان نيرومناد بار جاا ماناد .از ايان باارتر ،در
نرستين مراحل تحول جوامع مدرن ،تاكيد دوباره بر سنت نقش عمده ای در تثبيات اجتمااعي
بازی كرد .سنتهای بزرگي چون مليت گرايي و سنتهای مههبي بدعت گهاشته يا بااز بادعت
گهشته شدهاند .از اين مهمتر ،سنتهای بازسازی شده زميني بودند كاه باا حاوزههاای زنادگي
اجتماعي از جمله خانواده ،جنسيت و رابطه جنسي سرو كار داشتند .اين سنتها به جای منحل
شدن به گونه ای اصالح شدند تا زنان را استوار تر در خانه بنشانند ،تقسيم بندیهاای مياان دو
جنس را استوار تر سازند و برخي آداب بهنجار رفتار جنسي را تثبيت كنند (گيدنز.)83 :8712،
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نتیجهگیری
مطابق يافتههای تحقيق ،فمنيسم در توسعه و بسط ايدهها و عملي ساازی اهاداف خاود باا
بحرانهای جدی زيادی مواجه بوده است كه ميتوان اين بحرانها و موانع را به دو دسته مواناع
داخلي و موانع بيروني تقسيم نمود .در سطح داخلي مهمترين چالش فمنيسم نااتواني در ايجااد
اجماع پارادايمي در ارتباط با اهداف ،برنامهها بوده است .به عبارتي عليرمم تالشهای گساترده
انجام شده در بيش از نيم قرن ،جناحهای عمده فمنيستي ناتوان در ايجااد اجمااع تئورياك در
زمينه اهداف خود بودند كه اين موضوع به صورت مفصل در تحقياق شارح داده شاد .از ساوی
ديگر يافتههای اين تحقيق نشان داد كه در سطح جهاني و خارجي نيز ايدئولوژیهاای سياساي
در قرن بيستم به دليل ويژگيهای نشانه شناختي و تقليل گرايانه خود و بر خالف داعياههاای
گسترده ای كه در زمينه دفاع از حقوق زنان داشتند ،به مهمترين مانع اساسي تحقق ايدههاا و
برنامههای فمنيستي تبديل گرديدهاند .در اين تحقيق نشان داده شد كه ايدئولوژیهای سياساي
ذاتاً تقليل گرا هستند و ايدهها را تا جايي تحمل مينمايند كه در راستای اهداف اصليشان قارار
گيرد و در مير اينصورت به مهمترين مانع آن تبديل ميگردند.
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