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 *معنی تکیه بر دیگران استبه« پیشروی»فمینیسمی که 

 با نانسی فریزر نگیگوت یگروگوی گفت

 رضا جاسکی یترجمه

 

 

 

کردم که با مبارزه در راه رهایی  عنوان یک فمینیست تصور میمن همیشه به»اید  وتینگ: شما به تازگی نوشتهگری گ
در حال حاضر نقد ما از  ...ام که تازگی دچار این نگرانی شدهسازم. اما به منصف و ازاد را می -برابرتر -ن، دنیایی بهتر زنا

ممکن است توضیح دهید که به چه فکر  .«تبعیض جنسی توجیهی برای اشکال جدید نابرابری و استثمارشده است
 ؟کنید می

شود. برای من فمینیسم صرفا به معنی  گیرد و هنوز با فکر آن زمان رنگین می می نانسی فریزر: فمینیسم من از چپ نو سرچشمه

تر مربوط به غلبه بر این ورود تعداد کمی از زنان در موقعیت قدرت و گرفتن امتیاز در سلسله مراتب اجتماعی نیست. آن بیش

باالتر از همه،  -داری سیتی در جامعه سرمایهها و منابع ساختاری سلطه جن امتیازات است. این نیاز به چالش کشیدن سرچشمه

، که از نظر تاریخی با کار مردان و پاداش «تولیدی»طرف، کار به اصطالح  الیتِ ظاهراً متمایز دارد: از یکجداییِ نهادینه شده دو فع

ون مزد بوده و عمدتا توسط ، که از نظر تاریخی اغلب بد«مراقبتی»های  شود؛ از سوی دیگر، فعالیت مزد پیوند زده میبر اساس دست

کننده در  ، یک ساختارِ مشخص«بازتولید»و « تولید»مراتبی بین  شود. از نظر من، این تقسیم جنسیتی، و سلسله زنان انجام می

باشد که جامعه در ان به سختی گرفتار شده است. تا زمانی که این  داری است و منبع عمیق عدم تقارن جنسیتی می جامعه سرمایه

 .وجود نخواهد داشت« رهایی زنان»نخورده باقی بماند،  تار دستساخ

های فمینیستی را به مثابه یک گام بزرگ در تصحیح معایب اجتماعی و  توان پاسخ به دغدغه گری گوتینگ: چرا نمی
 دارِی ما دید و نه یک تغییر اساسی سیستم؟ اقتصادی جامعه سرمایه

ه این شکل دید. اما سؤال من این است که آیا فمینیسم امروز واقعاً چنین روندی را به پیش توان آن را ب نانسی فریزر: قطعاً می

تواند حتی به عدالت برای  هایی را اتخاذ کرده است که نمی بینم، جریان اصلی فمینیسم دوران ما روش گونه که من می برد. آن می

کرده  ، که این فمینیسم تمرکز خود را بر تشویق زنان تحصیلجاستزنان دست یابد، چه رسد به برای هر کس دیگری. مشکل این

عبارتی یا به - (crack the glass ceiling) «شکستن موانع نامرئی»و  (lean in) «یک گام به پیش»طبقه متوسط به 

وانند زنانِ متعلق به ت گذاشته است. پس با این تعریف، صاحب امتیازان فقط می - های بزرگ دیگر، باال رفتن از نردبان ترقی شرکت

توانند با تکیه بر  داری، آن زنان فقط می خاطر فقدان دگرگونی ساختاری در جامعه سرمایههای باشند. و ب طبقه مدیران حرفه
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مزد پایین، که معموالً کارگران ها به کارگران موقت با دست با خالص شدن از شرِ کار مراقبتی و خانه خود و سپردن ان -دیگران

 !تواند باشد / یا زنان مهاجر هستند، صاحب این امتیازات شوند. از این رو، این فمینیسم برای همه زنان نبوده و نمی دیگرنژادهای 

ا بینش صنفی مسلط محور از برابری دارد، که غالباً ب-اما این همه موضوع نیست. جریان اصلی فمینیسم، دیدی باریک و بازار

 -چیز همه صاحب -داریِ یغماگر و برنده ویژه فرُمِ سرمایهرو آن گرایش به افتادن در خط بهاز ایناست.  جور شدهونئولیبرالی جفت

شوند. بدتر از همه، این  تر می یگر فربهدرحمی در استانداردهای زندگی افراد  گذاران از طریق بی ، را دارد که در آن سرمایهاست

ای از آزادی  ای، این طرز تفکر لیبرال فمینیستی، گیرایی و هاله طور فزایندههدهد. ب ای به دست این یغماگران می فمینیسم، بهانه

 .دهد کند و بر اساس آن نئولیبرالیسم، بازتولیدِ به شدت صعودیِ ثروت خود را مشروع جلوه می فراهم می

نظر شما به استثمار توانید چند نمونه مشخص از جریان اصلی فمینیسم را نام ببرید که از  گری گوتینگ: آیا شما می
 کنند؟ داری کمک می سرمایه

مزد دست»های فرهنگی پس از جنگ، مشهور به  آل ها انتقاد قدرتمندی از ایده ، فمینیست۱۹۷۰نانسی فریزر: قطعا. در دهه 

از طریق کسب شان، داران تمام وقت شوند و شوهران آل به معنی آن بود که زنان بایستی خانه را بسط دادند. آن ایده« خانواده

های آمریکایی موفق  اور اصلی( بدل گردند. بدیهی است، فقط اقلیتی از خانواده آور خانواده )یا حداقل نان آمد کافی، به تنها نان در

ار ای و ک داری بوجود اورد ، که بر تولید انبوه کارخانه الی دست یابند. اما آن جریان عظیمی در فازی از سرمایه گشتند به چنین ایده

مزد ای نسبتاً خوب )به ویژه برای مردان سفید( استوار بود. با این حال، همه چیز با فوران موج دوم فمینیسم، که دست اتحادیه

کرد، تغییر نمود. در این مرحله جنبش هنوز در  ای برای تسلط مردان و وابستگی زنان رد می گرا، پایه خانوادگی را به عنوان جنسیت

مزدی نبود، و به هیچ وجه قصد بدنام گذاری کار دست اری چپ نو سهیم بود. هدفِ ان انتقاد مربوط به ارزشد روحیه ضد سرمایه

و تولید  ،«سود را بر مردم»های ان دوره، مردساالری جامعه، که  کردن کار بدون مزد مراقبتی را نداشت. در مقابل، فمینیست

دنبال تبدیل ساختارهای عمیق سیستم و ها به کشیدند. آن را به چالش می داد، اقتصادی را بر بازتولید انسانی و اجتماعی ترجیح می

های غیرمزدی، به ویژه کار  قائل شدن برای فعالیت بخشا از طریق تمرکززدایی کار مزدی و ارزش -ها بودند جانی نو دمیدن در ارزش

 .شد مراقبتیِ از نظر اجتماعی ضروری که توسط زنان انجام می

 مزد خانوادگی چه تغییری کرده است؟: انتقاد از دستگری گوتینگ

مزد خانوادگی حالت کلمال متفاوتی به خود گرفته است. فحوای عمده فعلی ان اعتبار نانسی فریزر: امروز نقد فمینیستی از دست

شرده کردن زمانِ کار مراقبتی است که نیاز به اشتغال زنان و ف« اور خانواده دو نان»تر  آل خانوادگی جدید و مدرن بخشیدن به ایده

داری  های سرمایه آل، خود را در راستای نیازها و ارزش پرداخت نشده دارد. جریان اصلی فمینیسم کنونی در حمایت از این ایده

ن داری، در مقیاس بزرگی زنان را برای نیروی کار مزدی به خدمت گرفته است، در عی دهد. این سرمایه نئولیبرال معاصر قرار می

مزد پایین و موقتی را های کارگری را تضعیف، و کارهای با دست ای را به جهانِ جنوب منتقل کرده، اتحادیه که تولیدات کارخانهآن

های کار مزدی برای تأمین  مزدهای واقعی در حال کاهش و تعداد ساعتکند. البته، این بدان معنی است که، دست تکثیر می

تر برای کار مزدی ستند، و نیز تالشی ناامیدانه برای انتقال کار مراقبتی به منظور یافتن وقت بیشخانواده بشدت در حال افزایش ه

مزد در جریان است. و چقدر طنزامیز خواهد بود وقتی که به این امر یک جالی فمینیستی داده شود! نقد فمینستی از دست
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گذاری  اکنون در خدمت تشدید ارزش ،کار مراقبتی بود گذاری بر ، که زمانی بر علیه کاهش کاپیتالیستی ارزشخانوادگی

 .کاپیتالیستی کار مزدی است

های کوچک  های فمینیستی بر زنان طبقه باال متمرکز نشده است. راجع به پروژه ارائه وام گری گوتینگ: اما همه تالش
 گوئید؟ کارهای کوچک چه می نیافته برای کمک به توسعه کسب و )اعتبارات خرد( به زنان فقیر در کشورهای توسعه

باشد که مورد  های فمینیستی می آن سؤال کردید، زیرا این نمونه دیگری از ایدهبه نانسی فریزر: من خیلی خوشحالم که راجع 

داران خدمت کند. اعتبارات خرد به عنوان روشی برای  ها و سرمایه کاری قرار گرفته تا به اهداف نئولیبرالتحریف و دست

چنین قرار است که روش جدیدی، با زنان در مناطق روستایی جهان جنوب سر و صدا ایجاد کرده است. اما آن هم« زیتوانمندسا»

های توسعه بوروکراتیکِ روبان قرمز در مقیاس  تر، و از پایین به باال برای مبارزه با فقر باشد، و در عین حال از پروژهمشارکت بیش

بازار و شد، اجتناب کند. بنابراین اعتبارات خرد همان قدر که در مورد تجلیل از  هدایت می های قبل بزرگ که توسط دولت در دوره

های یادشده را در هم  واقع، آن در یک ملقمه مشکوکی، ایده قدر نیز در مورد برابری جنسیتی است. درفحاشی به دولت است، همان

 .شود سم میکرده و برای اراستن ایدئولوژی بازار آزاد، متوسل به فمینی

تعدیل »المللی برای  اما همه چیز یک تردستی است. اعتبارات خرد دقیقاً در زمانی به مد تبدیل شد که مؤسسات مالی بین

با گذاشتن شرایط وام که بر اساس آن از کشورهای پسااستعماری، ازادسازی و  - اوردند به جهان جنوب فشار می« ساختاری

فقر و استخدامی در سطح کالن را درخواست های ضد های اجتماعی، و رها نمودن سیاست هسازی اقتصادی، کاهش هزین خصوصی

گفتن هر چیز دیگری یک فریب  ها شود. گزین این سیاستنمودند. و هیچ راهی وجود ندارد که اعتبارات خرد بتواند جای می

 .رحمانه است بی

شود که عمیقاً برای اکثریت  هایی استفاده می وعیت بخشیدن به سیاستهای فمینیستی برای مشر بنابراین دوباره با احضار استعاره

 .قریب به اتفاق زنان، و همچنین کودکان و مردان مضر هستند

داری، آن را به یک جنبش از دست رفته تبدیل  ای از سرمایه گری گوتینگ: آیا با گره زدن فمینیسم به انتقاد پایه
 ماند؟ جا باقی میداری در این دارند که سرمایه کنیم؟ اکثر مردم آمریکا اعتقاد نمی

داری نئولیبرالی یک آرمان تباه شده است. به نظر من، این سیستم  قدر مطمئن نیستم که تغییر سرمایهنآ نانسی فریزر: خوب، من

اجتماعی و سیاسی  زمان اقتصادی، زیست محیطی، هایی که هم بحران -برد های بسیار عمیق، چند بعدی بسر می اجتماعی در بحران

توانم بگویم که سؤال این نیست که آیا این  داشتیم. بنابراین من می ۱۹۳۰کند که ما در دهه  و آن به ما چیزی را اعطا می -هستند

 .داری دگرگون خواهد شد، بلکه چگونه، و توسط چه کسی و با چه منافعی سرمایه

های اجتماعی مترقی و  رای شکل دادن جهت تغییر، به دیگر جنبشها هم از نظر فکری و هم عملی، ب من مایلم که فمنیست

 .بخش بپیوندند رهایی
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داری کنونی به خاطر امید  گری گوتینگ: آیا این به معنای محدود کردن تالش برای بهبود شرایط زنان در نظام سرمایه
 به یک انقالب نیست؟

اکوسوسیالیستی فرانسوی، اندره گورز استفاده کنم، من یک استراتژی از نانسی فریزر: به هیچ وجه! اگر بخواهم از اصطالح متفکر 

دهند، در  معنی تصور و اتخاذ اصالحاتی است که نتایج واقعی و جاری ارائه میکنم. این به را توصیه می« رمیستیاصالح غیر رف»نوع 

ها  کنند. فمینیست تر در آینده را باز میتر و بیش میقبه منظور دگرگونیِ ساختاریِ ع  که مسیر مبارزه برای مبارزات رادیکالعین آن

 (مسانی قادر به درک وجود خدا نیست.ای که بنا بر آن فکر ان کیشی )اگنوستیک، الادری یا فلسفه توانند این روش با روحیه ندانم می

 .داری شود یهرا بپذیرند. ما الزم نداریم اکنون تصمیم بگیریم که نتیجه نهایی باید یک جامعه پساسرما

توان بر سلطه مردان به جز از طریق لغو اولویت اقتصادیِ عمیقاً جاافتاده  طور که قبالً گفتم، این است که نمی نظر من، همان

تری  بینانه واقع این دگرگونیِ رادیکال یک برنامه واقع کنم که در اری بر بازتولید اجتماعی، غلبه کرد. و من هم چنین فکر میدهسرمای

داری بتواند  کنم، ناراضی نخواهم بود؛ اگر نوع جدیدی از سرمایه باشد. اما اگر ثابت شود که من اشتباه می می« این لین»ت به نسب

که سر کس دیگری را کاله بگذارد، من موافق آن هستم. بنابراین من زنان )و منظور من همه زنان است( را آزاد کند، بدون آن

 .شوند ها به کجا ختم می رفرمیستی را دنبال کنیم و ببینیم آنگویم، بیائید اصالحات غیر می

تعصباتی که حتی در  -گری گوتینگ: امروزه بسیاری از زنان به ویژه نگران تعصبات ناخودآگاه در رابطه با زنان هستند
ر مهم ارزیابی شما این موضوع را چقد -کنند، از جمله خود زنان، وجود دارند میان کسانی که از حقوق زنان دفاع می

 کنید؟ می

فراگیر است. و حق  -دارد« فمینیستی»واقع علیه هر چیزی که کُد  و در -نانسی فریزر: در جامعه ما، تعصب ناخودآگاهانه علیه زنان

نقل کنم،  های فراوانی را توانم نمونه گذارد. من می های تام و تمام نیز تأثیر می با شماست: آن بر تفکر خود زنان، از جمله فمینیست

های مورد عالقه من یک معما است. این در رابطه با یک جراح بخش اورژانس است که قرار است پسری را جراحی  اما یکی از مثال

کند که در یک تصادف رانندگی بشدت مجروح گشته و پدرش نیز در ان فوراً کشته شده است. جراح نگاهی به صورت پسر 

 تواند ممکن باشد؟ معما این است که این امر چگونه می«. توانم جراحی کنم؛ این پسرم است  من نمی» گوید:  اندازد و می می

زده  کشد تا کشف کنند که جراح یک زن است، شگفت ها، چقدر طول می که برای اکثر مردم، بشمول زنان و فمینیستشما از این

تری وجود دارند، مانند  های مهم باشد. و البته، نمونه جنسگرا میبسیاری احتماالً خواهند گفت که آن یک مرد هم -خواهید شد

 .دهد طرقی که تعصب جنسی، قضاوت در مورد صالحیت متقاضیان کار را تحت تأثیر قرار می

 باشد؟ گری گوتینگ: اما آیا این فقط یک تعصب فردی، خوداگاه یا ناخوداگاه، می

ها و نهادهای  در شیوهدهند، به شدت  قرار می« زنانه»را باالتر از « ردانهم»نانسی فریزر: به هیچ وجه. هنجارهایی که رتبه کیفیت 

    رفاه اجتماعی مستحکم شده است. بنابراین جای  پزشکی، فرهنگ صنفی و معیارهای حق، از جمله قانون، حرفه اجتماعی ما

ها فقط در سر مردم وجود ندارند.  گونه تعجبی نیست که در سر مردم نیز وجود داشته باشد. اما حرف من این است که آنهیچ
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دهد عمیقاً در ساختارهای اجتماعی که فعل و انفعال اجتماعی در  های فرهنگی، که زنان را در درجه دوم قرار می برعکس، ارزش

چنین باید همتواند خود را محدود به تغییر آگاهی نماید. ما  اند. از این رو فمینیسم نمی کند، تعبیه شده زندگی روزمره را تنظیم می

گزین نمائیم که مشارکت برابر بین مرد و هایی جای ها را با ارزش های جنسی را از نهادهای اجتماعی خود حذف نموده و آن ارزش

 .دهد زن، و در واقع، در میان همه را رواج می

اند، را نام  حکم شدههایی که در عادات و نهادهای اجتماعی ما مست توانید چند نمونه از ارزش گری گوتینگ: آیا می
 ببرید؟

اند که ضعف کارفرمایان در ارائه مرخصی زایمان موجب  ها حکم داده نانسی فریزر: البته. این یک نمونه است: تعدادی از دادگاه

قرار  فرض کند. این احکام، با پیش شوند، محروم نمی شود، زیرا آن زنان را از مزایایی را که به مردان اعطا می تبعیض جنسی نمی

چنین بعدا، مقررات رفاِه کنند. هم مجازات می« متفاوت»دادن یک کارگر مرد به عنوان استاندارد، به طور قانونی زنان را به عنوان 

شود، این  کنند. از طریق این فرض تلویحی که پرورش بچه، کار محسوب نمی وادار می« کار»فعلی، مادران دارای بچه کوچک را به 

کنند. در نهایت،  ستانند، تلقی می کارانی که چیزی را در ازای هیچ می کنندگان کمک را به عنوان تلکه افتقوانین عمال دری

کند که  توان دفاع از خود شمرد، نوعی سازگاری مردانه با جامعه را فرض می کنند چه چیزی را می هنجارهای حقوقی که تعیین می

ل کند. بنابراین، زنان مضروبی که در انتظار گشایشی برای از کار انداختن ضارب درنگ حمله متقاب گیرد که بی در آن فرد یاد می

تری نیز وجود دارند، نهادها و شوند. در تمام این موارد، و موارد بسیار بسیار بیش کنند، دچار مشکل دفاع از خود می خود صبر می

و زنان را از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، تحت کنند،  عادات اجتماعی ما بر اساس هنجارهای مردانه و جنسیتی عمل می

 .دارند شرایط برابر با مردان باز می

درک « فرهنگ تجاوزر»های عمده فمینیستی مربوط به آنچه که بسیاری آن را  گری گوتینگ: یکی دیگر از دغدغه
 ورد چیست؟باشد. نظر شما در این م های دانشگاهی وجود دارد، می کنند، و به ویژه در محیط می

شود و من باید اعتراف کنم خودم احساسات متناقضی راجع این  انگیزی محسوب می نانسی فریزر: خوب، امروز قطعاً این مسأله بحث

شود که بقیه برنامه کار فمینیستی را  موضوع دارم. بخشی از آن به خاطر آن است که من همیشه وقتی که موضوعی چنان غالب می

درست مانند مسأله سقط جنین که همیشه در ایاالت متحده چنین بوده است. اما در این  -شوم دهد، نگران می یالشعاع قرار م تحت

« حمایتی»این درست مانند پخش دوباره استدالل قبلی بین رشته  -دیدگی دارم شناپنداری و پیشآرابطه یک نوع احساس 

حل از طریق قوانین جزایی است، و بخش دیگری، خط  پی راه فمینیسم، که پیرامون خشونت بر علیه زنان تمرکز نموده و در

 .باشد ن، که در پی اعتبار دادن به قدرت زنان و آزادی جنسی است، میآخواه  ازادی

های مدنی برای همه را  زادیآچنین من شخصاً همیشه خواهان یک رویکرد سوم هستم که نه فقط استقالل جنسی زنان بلکه هم

این رویکرد را نه فقط در رابطه با تجاوز جنسی، بلکه در ارتباط با مسائل دیگر، اشکال بیشتر غیر شخصی و  کند. و من تضمین می

خواهم  دهم. برای نمونه، من می کند، نیز ترجیح می ها را محدود می یا سیستمیک که خودمختاری زنان در امور جنسی و دیگر حوزه

در « گزینه خروج»های اجرایی، بلکه بر  یا کنم، که بر اهمیت نه فقط ضمانترا اح« جنبش زنان مضروب» ۱۹۷۰های دهه  بینش



 
 6 

هایش را تأمین نماید، تأکید  قدر باشد که بتواند خود و بچهنآآمدشان برای یک زن  قالب مسکن مناسب و معقول و مشاغلی که در

 .نمودند می

 در کالج به کار گیرید؟ خواهید بر مسأله تجاوز گری گوتینگ: چگونه این دیدگاه کلی را می

نانسی فریزر: من نگران گزارشاتی هستم که کالج و دانشگاه را به عنوان میدانِ باز و فراخی برای شکار کردن متجاوزان ترسیم 

هستند، اما من معتقدم که « فرهنگ تجاوز»های کوچکی وجود دارند که واقعاً شایسته عنوان  کنم که گروه کنند. من درک می می

ربط استفاده شود که معنا و نیروی خود را از دست بدهد. موارد  قدر بی ا خیلی محدود هستند و مایل نیستم که این اصطالح آنه آن

سات امیخته، دشواری باشد( اغلب توسط ابهام در ارتباطات، احسا می« تجاوز»تر از  کشی جنسی )و این عبارت مناسب تر بهره متداول

همه شرایطی که در مقابلِ  -شوند دم وجود ان، و تقلیل احساسِ حق بیان آن مشخص میجنسی و یا ع در تعیین کشش

کنند. بسیار مهم است که درک عمیق  گرا عمل می های دگرسکس ویژه )اما نه تنها!( در محیطخودمختاری جنسی و روابط زنان، به

تر  معنی بی« فرهنگ تجاوز»میز کنونی بر علیه آر مبالغهتکنم که کمپین بیش و دگرگونی از این پویایی ترویج شود. اما من تصور می

 .یدآاز آن باشد که از عهده آن بر

 

باشد، را سکه زده است. این اصطالح ربط  که عنوان کتاب نیز می ، «lean in»شریل سندبرگ در کتاب خود اصطالح جدید* 

استفاده شده، در « این لین»های اروپایی، از خود کلمه  مدن و امثالهم ندارد. در اکثر ترجمهآ  شدن، کوتاهدادن، کژ  زیادی به تکیه

ای آن را به معنی جسارت  ترجمه گشته است. عده« زنان به پیش»، و در فارسی این اصطالح ، «یک قدم به جلو بردار»زبان ژاپنی، 

بازی کرده است. الزم  «lean on» و «lean in» جا نیویورک تایمز با کلماتایناند. در  در دفاع از خود و غیره تفسیر کرده

که با این توضیحات در عنوان استفاده کرده که بسیار ناقص است ولی امید آن« پیشروی»به تذکر است که مترجم ناچاراً از کلمه 

 .این کاستی برطرف شود

 

 ۲۰۱۵ اکتبر ۱۵ مز،یتا ورکیوین  :منبع

 اهچهیدر از برگرفته


