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هایم تهیه هایی است که از یکی از سخنرانییادداشت متنحاضر،  بحث: چکیده

سعی کردم حالت غیر رسمی و خودمانی آن  ام.. اندکی آن را ویرایش کردهشده است

جا به صورت در این که برمبنای چیزی استفعلی من  پژوهشم. جزئیات را حفظ کن

 شود. می مطرح مقدماتیکلی و 

 

عنوان شعار ی جان استوارت میل را بهجملهسخنرانی امروزم انتزاعی خواهد بود. 

اعتقاد  1«شود.می ندرت لگام گسیختهبهزن  ،پس از انتزاع»ام: آمیز خود برگزیدهکنایه

نیسم، ی: فموجود داردمایزی مبهم پیرامون سه جنبش انتقادی متأخر ت دارم

مضحک ت هم فمینیسمخاطب برای حتی ی اخیر واژهمارکسیسم، ساختارشکنی. )

به آنچه آرلین دایموند و نوشتی پیخواهم میای، از این موضع حاشیه( رسدنظر میبه

دایموند درمورد نیاز به کسب بدهم. وقتی آرلین  ائهارند گفتکارول نیلی پیش از من 

ای هزمینههای جدید و ضروری پیرامون ادبیات و در نتیجه تحلیل کل ماهیت بینش

 تنها باید نقد سنتی را تعدیلآن صحبت کرد یا زمانی که کارول نیلی گفت که ما نه

کنم میر فک ایاندازهبلکه باید آن را تغییر دهیم، تا  اصلاحاتی در آن انجام دهیمیا کنیم 

 خواهم بگویم پرداختند.به آنچه من می

طور کلی صحبت کنم بلکه از کارهایی خواهم گفت که بهخواهم از فمینیسم نمی 

عنوان یک زن بسیار ساده به خودمدهم. تعریف نقد ادبی انجام می عنوان یک زن دربه

شود می تفادهدر متونی اس که ایبه گونه است، ی مردمتکی به واژه تعریفاین  :است

 دهد. ممکنآن مأوا دارم ارائه میای از گوشهنقد ادبی را که در فعالیت که پایه و اساس 

ت؛ ی مرد ارتجاعی اسی زن با تکیه بر کلمهحال بگویید که تعریف کلمه این است در

یک زن تعریف مستقلی از خود ارائه بدهم؟ دراینجا باید برخی از  عنوانبهآیا من نباید 

که ام. اول اینی گذشته آموختهکه در دههتکرار کنم ی را اانههای ساختارشکنوزهآم

تواند پذیر نیست، بنابراین اگر کسی بخواهد میچیزی امکانهیچ تعریف دقیقی از هیچ

راحتی تضاد بین زن و مرد را ساختارشکنی کند و در نهایت نشان دهد که این امر به
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ساختارشکن  عنوانبهرو من ازاین 1.شودمیخود جایگزین خود تقابلی دوگانه است که 

 کنم و درعین حال هم احساسنمیوجه این نوع از ساختارشکنی را توصیه هیچبه

نم تواگیری ضروری است. تنها راهی که میی راه و موضعکنم که تعاریف برای ادامهمی

آمیز است: من تعریف خود هکننده در نظر بگیرم مشروط و مجادلتعریف عنوانبهخود را 

های رایج خواهم یک زن نه بر اساس ماهیت عرفی زن بلکه بر اساس واژه عنوانبهرا 

مه یک کل صرفاً ای با کاربرد رایج و مستعمل استی مرد که کلمه. همچنین واژهساخت

کنم یم این کلمه متمرکز نیست بلکه خودِ کلمه است. بنابراین من هم نگاه خود را بر

 ای را بازتعریف کنم.حتی اگر بخواهم مقدمات هر نظریه

ترین نظریه در بخش آکادمیکی که من در آن ترین معنای ممکن، انتقادیدر وسیع

ای از فعالیت دارم )ژاک دریدا، ژاک لکان، میشل فوکو، یورگن هابرماس( خود را حوزه

  1ود.شدر آن مطرح می داند که مسائل گفتمانی علوم انسانیمی گفتمان علوم انسانی

د ادبیات رسکنند، به نظر میسبک فعلی کار می دربنابراین برای منتقدان ادبی که 

 .در آن به خطیرترین شکل ممکن در دسترس است گفتمان یمسألهجایی است که 

ست. ا یک وضعیتسوی حقیقت نهایی حرکتی به که دیگر انواع گفتمان صرفاًدرحالی

ا توانیم آن رانسانی مسیری است که نمی موقعیت د که حقیقتدهادبیات نشان می

حل وجود دارد راهبیابیم. در گفتمان عمومی علوم انسانی نوعی تلاش برای یافتن 

حل مطرح راه عنوانبهمسئله است که  ی طرحنحوه درحالی که در گفتمان ادبی

 . شودمی

ود را خ تغییریابندهفهوم ی گفتمان علوم انسانی در سه مرسد مسئلهبه نظر می

صورتبندی زبانی شناسیم که ی را نمیجهانکند: زبان، جهان و آگاهی. ما بیان می

عنوان یک زبان، ساختار یافته کنیم که بهآگاهی عمل می برمبنایباشد. ما  نداشته

 یهبرساختها را در اختیار داشته باشیم، چراکه خود توانیم آنهایی که نمیباشد؛ زبان

                                                      

دی ام. پاراگراف بعخودم از ساختارشکنی را در پیشگفتار خود بر گراماتولوژی دریدا ارائه داده برداشت1 

 ای از آن موضع است.چکیده

 شودنامیده می humanities انسانیمطالعات در آمریکا  1
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ی دیگر جهان و دو مقولهی خود دربردارندهزبان ی مقولهها هستیم. پس همین زبان

ا که جآن تر ازدقیق طوربه شود.می یینتعاین دو مقوله  بانیز  خود اگرچه، استگاهی آ

به  که کمک بیشتری نقشیدهیم، بر تولید زبان مورد بحث قرار می ما کنترل انسان را

 1کننده محرز است.دریافتو  تولیدکنندهغیبت  جازیرا در آنکند نوشتن است، ما می

 ارشنگ-)سخن(-ی زبانورای دوگانهرسد که به نظر میاست اطمینان قابل متن نقشی

 گوید دانستن چیست.هایی که به ما میو نادانسته هااز دانسته ایآمیزه ؛است

از مارکس و فروید  یرندگاز آن بهره میهای جهان و آگاهی که این منتقدان نظریه

 های متفاوتیگر شیوههای فروید و مارکس بیاناست که نام روشنگیرد. سرچشمه می

 پرداز جهان )تاریخعنوان نظریهمحور مارکس را بهپردازان متناز اندیشیدن است. نظریه

 عنوانبهکنند و فروید را مطالعه می از نیروهای کار و تولید متنیو جامعه( در 

د. کنناز خودآگاه و ناخودآگاه مطالعه می متنییا روان( در  «هستی»پرداز آگاهی )ریهنظ

رمبنای ببازنمایی جهان  عنوان، بهعنوان جهان و آگاهیبهتنها نهرا انسان  متنیتبنابراین 

ی جهان و آگاه درعلاوه بر آن بلکه  ،این بازنماییها و خلق آگاهی و بازی با سایر آگاهی

 «یتبینامتن»در یک  طور تلویجیبینند که این همه بهمی از جهان و آگاهی متشکل و

  2.اندجای گرفته

صحبت  گرانوعی امر تقلیل عنوانبهشناختی بنابراین من از نقد مارکسیستی یا روان

اسب نکند که کجای کتاب متسادگی در هر کتابی سناریویی را مطرح میکنم که بهنمی

متن  انگفتم ،منی تفکر شیوهنظر مشناختی است. از یستی یا روانبا معیارهای مارکس

حل واحد یا حل که در نبود راهطرحی از راه ؛است یتبندی متنهبخشی از پیکر ادبی

به مواجهه دست  این عدم دسترسیاغلب با  کند.همگن، آگاهی را خلق یا دریافت می

                                                      

ل کنند که این اصوساختارشکنان رادیکال مثل پل دو مان، دریدا یا لکان متأخر پیشنهاد می1 

ا نظمی مغایر با آگاهی رممکن است خود راهی برای این باشند که بی -زبان، نوشته، متن-یافته سازمان

 مهار کنند.

ها، تابها یا سنتی اعم از کشده به معنای تقلیل جهان به متون کلامی، کتابدریافت« متنیت»بنابراین 1 

ژاک دریدا  «ی متنیتمسئله»می که در تدریس نیست. ادوارد سعید هنگا نقد درمعنای محدود خود و

شود: دو مورد مثالی، کند دچار همین اشتباه میو میشل فوکو را به لحاظ متنیت باهم مقایسه می

 .1991تابستان  ،ی انتقادیمطالعه
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 یکدستی شود، شاید برمبنایل میظاهر حرویم و مسأله بهاز آن طفره می زنیم.نمی

 یدیگری نیز وجود دارد، ولی واژه سازمفاهیم یکدست ی مرد. قطعاًمفاهیمی مثل واژه

  هاست.ترین آنمرد کلیدی

ه خواهم این را بگویم کراحتی از مارکس و فروید استفاده کنم اما میتوانستم بهمی

 رسند. به نظر می قیاسیهایی لطور کلی در بنیاد نقد ادبی، این دو مورد مدبه

دو اندیشمند ساخت و ورای این  های غیرقیاسی نیزروشتوان حالا اگرچه می

 مندبرمبنای مدل قاعدهرسد که مارکس و فروید در نگاه اول پرداخت اما به نظر می

و آگاهی  انسان ها شواهدی از جهانرسد آنکند. به نظر میشواهد و برهان استدلال می

اثبات  آگاهیع خاصی از حقایق را پیرامون جهان و انوارو ازاینو ند کنمیارائه  انانس

ه ب متکی کنم که بگویم توصیف آنان از جهان و آگاهیکنند. خیلی ریسک میمی

سترگ و سهمگین است(  از نظر خودم )که واقعاً اموظیفهشواهدی ناکافی است. پس 

است. من اینجا دو مورد را نشان خواهم  رادیکال نه بازنگری و بازبینی، بلکه بازنویسی

خواهم بر توانید درمورد کل متن بیاندیشید. در مورد مارکس میداد و بعد شما می

 ی و سلامت تمرکز کنم. هنجاربهی ی فروید بر ایدهی ازخودبیگانگی و در مقولهایده

ای ، ارزش مبادلهی مارکسیسم پیوند ارزش مصرفیهای ورود به اندیشهیکی از راه

چیزی ارائه آن عنوانبه را و ارزش اضافی است. مارکس منظور خود از ارزش مصرفی

ای به برآوردن نیازی کند. ارزش مبادلهمستقیم شخص مصرف می طوربهدهد که می

شود که ممکن است با چیزی در نظر گرفته می عنوانبهشود بلکه خاص مربوط نمی

ا ی تر کردن ساعات کار کارگر بیش از حد لازمدله شود. با طولانینیروی کار یا پول مبا

ه که بیش از آنچ ، از طریق مبادله در این فرایند انتزاعی،اندوزبا استفاده از ابزارآلات کار

کند. )در مبادله( این کار کار دریافت میکارگر برای امرار معاش باید کار کند صاحب

  1ت.ارزش بیشتر همان ارزش اضافی اس

نامحدود تمثیلی  شکلیبه را ی خاص )مصرف، مبادله و مازاد( گانهتوان این سهمی

که زن در موقعیت اجتماعی سنتی بیش از آنچه بدین ترتیب ، ی زن دانستاز رابطه

                                                      
1 Mehrwert 
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کند، بنابراین برای مردی که صاحب کند کار میکه برای گذران زندگی دریافت می

لید توکه  واقعیتاین  شود. فارغ اززاد محسوب میاوست منبع مستمری برای تولید ما

را با  نشده است، چنین تحلیلی ما دهیسازمانداری سرمایه یشیوهکار خانگی در 

 است، در گیخانکند. زن معاصر وقتی در پی غرامت مالی برای کارِ رو میتناقض روبه

الگوی مارکسیستی  ای است.حقیقت به دنبال انتزاع از ارزش مصرفی به ارزش مبادله

مزد زن برای کند که حداقل دو سؤال بپرسیم: ارزش مصرفی کار بیما را مجاب می

همسر یا خانواده چقدر است؟ آیا اِعمال ساختار دستمزد بلاست یا موهبت؟ چگونه 

از جانب مردان پذیرفته شده است مبارزه کرد که دستمزد  توان با این ایده که عموماًمی

کنم با این شعار که کارهای خانه دلپذیر مند است؟ )فکر نمیکار ارزشی تنها نشانه

داری( چه است ممکن باشد.( منع ورود زنان به ساختار اقتصادی فعلی )سرمایه

 1پیامدهایی خواهد داشت؟

 یتفمینیس ی مارکسیستی را از منظرنظریه ها سؤالات مهمی هستند اما لزوماً این

اهمیت  3یا ازخود بیگانگی 1شدنیبرون یایده ه اهداف ما،با توجه ب دهد.توسعه نمی

کن را داری فرایند کار هم خودش و هم کارگر یا کاردر سیستم سرمایه .بیشتری دارد

ی انسان با خودش و رابطه گسست ازکند. براساس این دیدگاه می یبرون همچون کالا

ی دارعلیه سرمایهبحث مارکس در اخلاقی  اتهاممبنای تمامی  ،عنوان کالابا کارش به

 4.است

                                                      

. ی بگیرددارانگیز از سرسپردگی کمونیسم به سرمایهتواند درسی عبرتم رادیکال میفمینیسجا این1 

 ی انحصاری: تنزل کار در قرن بیستم،کار و سرمایهی هری بریورمن، برای مثال بنگرید به: مقدمه

 1991نیویورک و لندن، 
1 Entaüßerung/ Veraüßerung 
3 Entfremdung 

 یدکانهکو بازی»مسئولیتی بورژوایی در کند با بیکه بریورمن توصیف میگونه آن رابحث  نیا من1 

توجه من به . کنمبیان نمی« از مارکس بدون درک اهمیت آن "یگانگیازخودب" در اخذ ریاخ یهاسال

 ارنکمعنای » کند:می نقل را آن زین بریورمن کهاست  تیاشم آلفرد یادآوری این مسأله به تبعیت از

ه این ک مادی را طیشرا نظری لحاظ به قدتمن که ستین نیا اصطلاحاتی چنین از مارکس یکل گذاشتن

 (19،11صورمن، ی)بر «.کندینم دنبالدیگر  صطلاحات طراحی کردها
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فرزندی و از نظر جسمی و احساسی و حقوقی و -ی مادرمن براساس رابطه

ر کنم که این تصویسرپرستی و حالت احساسی محصول زن یعنی کودک، استدلال می

ر د محل تولید ملموسی انسان با تولید و کار و مالکیت، ناقص است. تصرف از رابطه

دهد. دیالکتیک ی تولیدی قرار میدر هر نظریه تولیدی عنوان عاملا بهزهدان زن، او ر

 ، خودش ناکافی است،وارگیبتدنبال به شدنیبرون-مارکس پیرامون ازخودبیگانگی

 1شود.ی اساسی انسانی با تولید و کار در آن درنظر گرفته نمیچراکه رابطه

 ازخودبیگانگی-شدنین معنی نیست که اگر شرح مارکسیستی از بروندااین ب

 تی بازنویسی شود، به زایمان و فرزندآوری و فرزندپروری نیزفمینیسدیدگاه  رمبنایب

تنها در جنسیت نه پرسماناست که  معنایش اینبلکه  ،توجهی ویژه خواهد شد

اظهار این شود. با می طرح املطور کاجتماعی بلکه به-های عمومی جنسیسیاست

داشته  مارکسیستی یمسئلهبر لزوم تفسیر بازتولید در  دوباره تأکیدی خواهممی موارد

 . باشم

در هر دو نوع جوامع مادرتباری و پدرتباری تملک قانونی کودک حق مسلم مرد 

ازنظر این تملک مشروع،  2.آوردمی «تولید»همان کسی که کودک را یعنی است، 

تعریف متداول حضانت به این معنی که زنان توانایی بیشتری در مراقبت از کودکان 

د . پس مردارد تظاهر به خیرخواهی به نظر برسد که دارند، ممکن است ژستی ارتجاعی

حکم  قعیت مجزاکند و در هر مومالکیت قانونی خود را بر محصول بدن زن حفظ می

 شود.تلقی می انحق و حقوق مردعاطفی  زیر سؤال بردن بهبه حضانت، 

 تییسفمیناز دیدگاه  نکنیم و صرفاً تأکیدحق قانونی مردان بر که فقط برای این

بیگانگی  خود ی تولید و ازنظریهبر باید  ،به متن مارکسیسم اضافه نکنیمنوشتی پی

 و آن استوار استی مارکسیسم بر که نظریه و به تصحیحش بپردازیم کنیم تأکید

های ام بسیاری از نظریهطور که پیش از این مطرح کرده. همانکندبرمبنای آن عمل می

ارزش  ای وقیاس با روابط ارزش مصرفی، ارزش مبادله مبناییستی برسم مارکفمینیس
                                                      

 توجه شود.« سرمایه»در  های جنسیباید به استفاده از استعاره زمینهدر این 1 

 .1991ی بومی، کمبریج، ی تطبیقی، حوزهبنگرید به: جک گودی، تولید و بازتولید، مطالعه1 
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بهبود شرایط  منظورد زنان و کودکان بهرهای خود مارکس هم درمو. نوشتهاستاضافی 

 دمکه اگر نوعی از بازنویسی  1است. زدایی شدهتجنسیعنوان نیروی کار به نیز آنان

؛ دشدشوارتر میقوانین اقتصادی و اخلاق اجتماعی  ترسیم شد،اعمال می است نظر من

ی در صورتال بردن تعاریف اساسی ؤزیر س عنوانبهساختارشکنی  ای،تا اندازه ،واقع در

 قوانین بشریکه در آن  فراروی مهمی استی مارکس لحظهدر که بخواهیم دریابیم که 

یک سرمایه مارکس از جمله  متون 2شواهد ناکافی است. متکی برو انتقاد از جوامع 

رود از کار باید ازبین ب شدنگیرد: ازخود بیگانگی یا برونی اخلاقی را در نظر مینظریه

اهم بگویم که خوکند. میعاملیت سوژه و کارش و مالکیت او را تضعیف می چراکه

ه چیزی است ک ماهیت و تاریخ ازخودبیگانگی، کار و تولید ثروت چیزی متفاوت از آن

 خواست تا ما باور کنیم.مارکس می

 ی و سلامتهنجاربهطور گفته بودم، توجه خود را بر مفاهیم در مبحث فروید همان

ی ماهیت درد وجومندم که به جسته از فروید علاقهکنم. من به آن وجمتمرکز می

« فراسوی اصل لذت»که کتاب  متأخرخصوص فروید پردازد، بهعنوان تعویق لذت میبه

برانگیز فروید از درد تصور شده، درد مورد انتظار و درد های تحسینسازوکاررا نوشت. 

بودن را  هنجاربهدهد و پیوسته مفهوم پرهیز شده، نظریه و تاریخ سوژه را شکل می

 : اضطراب، بازدارندگی،که پیش از این کامل تعریف نشده بود کندمیمطرح و بررسی 

عنوان خواهم بگویم در زهدان که بالاتر بهپارانویا، اسکیزوفرنی، مالیخولیا و غیره... می

بودن و  هنجاربهدر مفاهیم  3مکان تولید ملموس توصیف کردم، امکان دارد که درد

است که در بیش از نیمی از جمعیت مردم  چیزیداشته باشد. این  وجود هره وریب

نجار ی ناهکنندهعنوان تعییننباید به شود. درک و دریافت مفهوم درد صرفاًیافته می

                                                      

 .1999 ورک،یوین ،«کودکان و زنان زش،آمو رامونیپ مارکس کارل» در شده یگردآور1 

ی متون قصدی توان نشان داد که در هر دو اندیشمند مارکس و فروید، درواقع در همهمی1 

کند. )برای این بحث که متن همیشه ساختارشکنانه وجود دارد که سرسختی این قوانین را تضعیف می

از روسو، پل دو مان، کوری و بصیرت: مقالاتی کند، بنگرید به: خوانش دریدا از می ساختارشکنیخود را 

 .(1991در بلاغت نقد معاصر، نیویورک، 

 رسدقدر آشناست که به نظر پیش پاافتاده میاین واژه این3 
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بودن نیز باید به همراه خود داشته  هنجاربهبودن در نظر گرفته شود بلکه درکی از 

 ردیم.گتولید مثل زنان باز می خطیرباشد. بار دیگر به اصول فیزیولوژیکی 

روید متون فبودن و سلامتی که در سراسر  هنجاربهی اگر ما به مفاهیم تعریف نشده

ان در نحو یکس. درد بهکنیم بازنگری ندازیم، باید در ماهیت دردتداوم یافته نگاهی بی

قوانین دشوارتر خواهد شد و  وینکند و باردیگر شرایط برای تدمردان و زنان عمل نمی

 های ساختارشکنی مطرح خواهند شد. دغهعلایق و دغ بازهم

 ترین متنگر زنانگی نزد فروید رشک آلت است. مهمترین تعیینشدهشناخته

مطرح  «های مقدماتی جدیدرانیخنس»مورد زنانگی در  ای درپیرامون این بحث مقاله

است.  پسربچه سکسکند که دختربچه تا قبل از کشف فروید استدلال می 1شده است.

 حِمرَرسد که فروید با میاند، به نظر و دیگران نشان دادهطور که لوسی ایرگاری همان

که ما نه تنها با آن مواجه پس روش ما باید اصلاح شود، وقتی 2داشته است.نمواجهه 

 آگاهی یرا در تولید نظریه رَحِممسیر رشک  توانیممی. آن هستیم ملاشویم بلکه حمی

دو  در هر عنوان مکان تولید ملموسرحم بهبر اساس آن از ای که ترسیم کنیم: ایده

ت فالیک اس ی آلت غالباًاب شده است. در فروید مرحلهناندیشمند فروید و مارکس اجت

الا توجه است. حدر فروید بسیار قابلخصوص بهو نه کلیتورال یا واژینال. این شکاف 

کند. را تولید می 1هیستریا ماند که تنها متن تحقیرآمیزجایی باقی می 3هیسترون

در قالب سمینارها  محِرَی رشک با ایده ی عدم مواجههجا هم مسئلههمچنان که همه

ک ی مردود رشی ما در بازنویسی متن فروید فقط این نیست که ایدهوجود دارد. وظیفه

زی یعنوان چی رشک رحم بهخواهیم با جایگزین کردن ایدهآلت را عنوان کنیم بلکه می

ی رشک آلت است به تعریف جنسیت بشری و ساخت جامعه که در تعامل با ایده

 بپردازیم. 

                                                      

 .11ها(، لندن جلد.ی استاندارد از آثار کامل زیگموند فروید، جیمز و الیکس استراچی )ویرایشنسخه1 

1 'La Tache aveugle d'un vieux reve de symetrie', Luce Irigaray, Speculum: 
de l'autre femme, Paris, 1974. 

 گرفته شده است« زهدان / هیسترون»هیستری از معادل یونانی  یکلمه3 

 ، زیگموند فروید و یوزف بروئر«مطالعاتی در باب هیستری»1 
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ها )فروید و مارکس زمینه باها آن رمبنایب هستند که های کلیایدهبرخی موارد این

های ما را از جهان و آگاهی که ایدهکنم کار میای شان هستد( و مبانی نظریمفیدترین

ها را نادیده بگیریم و بگوییم که کار ی آنممکن است که بخواهیم همهشود. شامل می

باید  کاوی است. نقدهای انقلاب یا تحلیل رواننقد ادبی نه جنسیت شماست و نه نظریه

های جهان و آگاهی از هایی را که ایدهو کاربردی باشد. نباید زمینه خنثیطور پایا به

کنید  دقت نگاهریافت متن ادبی اشتباه گرفت. اما اگر بهگیرد با درک و دها نشأت میآن

ها وجود ، انواع خاصی از اندیشههیا ن یمها را تشخیص بدهنام این خواهبینید که می

. ها نشأت بگیردباید از آن نیز گراترین منقدهاعملنزد دارند که مفاهیم جهان و آگاهی 

ی کافی ارائه دهد درجهت اینکه تی ممکن است شواهدفمینیسهای بخشی از فعالیت

کنند، بدل به رقبایی بزرگ یا الگوهایی ها را تولید میمتون مردان نامدار که این اندیشه

ایم و آنان را بازبینی کرده و ارزیابی مجدد های خود را از آنان گرفتهکه ما ایده نشوند

د رک ادبیات و تولیایم. این متون باید بازنویسی شوند تا مباحث جدیدی برای دکرده

ی کسانی ادبی مرتبط با تولید عمومی آگاهی و جامعه وجود داشته باشد. درکل همه

قرار  های کلی جهان و آگاهیممکن است تحت تأثیر ایده پردازند،د ادبی میکه به تولی

 ها برده نشده است.که شاید هرگز نامی از آندرصورتی بگیرند 

. من با نیستفروید و مارکس اندیشمندانی مانند  گردنی تقصیرها بر همه

توانید به می ام چراکه از نظر من دو مدل عالی هستند.های این دو کار کردهاندیشه

کار هبرا در اشاره به مردان « جهانی»نگاه کنید و ببینید که وقتی او صفت  1توکویل

خواهید انتخاب کنید هرکس را می دهد.اش اشتباهاتی رخ میگیریبرد، در نتیجهمی

 گزینید(.اما البته که باید مارکس و فروید را بر)

تی است که فمینیسنقد وار کیشوتی بزرگ و دونبراین این همان پروژهبنا

خواهم با آن شناخته شوم. اگر ما به این روش ادامه بدهیم، معیار معمول درک می

کنم که این تغییر و ایجاد یک واحد جدید در حال فکر میجامعه نیز تغییر خواهد کرد. 

قطع یقین دارم که با پژوهش پیرامون نویسندگی زنان بهرسد. حاضر ضروری به نظر می

و شرایط زنان در گذشته و غیره، چنین آمال و اهدافی تکمیل خواهند شد. اما به نظر 

                                                      
1 Alexis de Tocqueville 
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ایط کند و شرام به آکادمی مردان هم نفوذ میبیان کردهکارهایی که  رسد که این نوعمی

ی های انسانبخشی از فعالیت عنوانبهن ادبی درک و دریافت ما را از بافت و محتوای مت

 بازبینی خواهد کرد.
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