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 روزپردازان انتقادی و متفکران فمینیست امنظریهترین نانسی فریزر یکی از برجسته

 )نیو اسکول( یاجتماعهای پژوهش عالی یمدرسهاست. او استاد فلسفه و سیاست در 

(the New School for Social Research .در آمریکا است )یآثار وی در 

در ، «سیاسی-فلسفی ینظرتبادل؟ 1شناسیرسمیتبهبازتوزیع یا »جمله ازخواننده پر

کند و استدلال میعدالتی ارائه برداشتی نظری از عدالت و بیای با اکسل هونت، مناظره

 معطوفسازی کرد: عدالت بازتوزیعی و عدالتِ مفهومتوان به دو شیوه که عدالت را می

شناسی، در رسمیتبهکند که هم بازتوزیع و هم او ادعا می«. شناسیرسمیتبه»به 

های کنونی نقش اساسی دارند. او همچنین تعداد زیادی کتاب و عدالتیمبارزه با بی

 ناعنوبهپژوهشگر و چه عنوان بهمقاله در مورد فمینیسم و مسائل فمینیستی، چه 

های فمینیسم: از بخت»توان به ها میآن یجملهکنشگر، منتشر کرده است که از

جا او با کریستین ( اشاره کرد. در این3112) «لیبرالنوداریِ دولتی تا بحران سرمایه

شناسی دانشگاه جامعهرشد در گروه -شیکرت، مدیر اداری گروه پژوهشی جوامع پسا

 کند.مصاحبه می« گلوبال دیالوگ»دستیار سردبیر ینای آلمان و 

*** 

فمینیسم، »ی شما با عنوان ک ش: تقریباً ده سال از انتشار مقاله

کنید که گذرد. در آن شما استدلال میمی« ی تاریخداری و خدعهسرمایه

یازی به اهدافش، سرمایه داری برای دست راجریان اصلی یا لیبرال  فمینیسمِ

تان را اینجا بیان توانید به صورت اجمالی استدلالاست. میده کر از آن خود

 کنید؟

ن ف: من آن مقاله را در یک موقعیت خاص نوشتم، درست زمانی که بحران مالی 

و باراک اوباما، با صحبت از امید و تغییر، به ریاست جمهوری  شدپدیدار میجهانی 

ای بود که در آن همه اذعان داشتند که ما در یک موقعیت انتخاب شد. این دوره

کننده قرار داریم و امید زیادی وجود داشت که ممکن است تعیینترسناک و بسیار 

اتفاق متفاوتی رخ بدهد. چیزی در آن زمان وجود داشت که سبب شد ناگهان بتوانم 

                                                      

 Recognition -1 
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ی تاریخ آن مقطع و فمینیسم به طور کلی فکر کنم. برای مدتی طولانی، من از درباره

سعی  و گرفته بود، ناخشنود بودممسیری که فمینیسم لیبرال و جریان اصلی در پیش 

به  توجهیکمشناسی و رسمیتبهی آن با تأکید بر تمرکز زیاد بر کرده بودم درباره

تری نسبت به این موقعیت بحرانی به من داد. بازتوزیع بنویسم، اما این بحث دید واضح

 داری رخ داده استسرمایهی ای در ماهیت جامعهاحساس من این بود که تغییر عمده

ی فمینیسم در جریان است. هنگامی که موج دوم که همسو و به موازات توسعه

و  اوج گرفت، ما واقعاً در اوج بودیم 01 یو اوایل دهه 1691ی فمینیسم در اواخر دهه

داری دولتی، سوسیال دموکراتیک و ایمن سرمایهکردیم که هنوز در یک رژیم فکر می

کردیم که دستاوردهایی که آن رژیم به ارمغان آورده بود فکر میکنیم. عمل می

-اهانهخوتوانیم از آنجا به سوی جهانی دموکراتیک و برابریما میبیش ایمن است و وکم

 اما آنچه در عوض روی؛ ودتر برویم که در آن فمینیسم بازیگر اصلی خواهد بیکالرادی 

دیِ بنصورتلیبرالیسم بود. این نودموکراسی و ظهور و پیدایش سوسیالداد بحران 

 ها که بسیاری از کنشگرانینیستفمها و نه تنها ینیستفمسرمایه داری بود و  جدید

های اجتماعی، در درک این موضوع بسیار کند عمل کردند. به بیان ساده، مترقی جنبش

 که اقتصاد سیاسی چگونهشناسی متمرکز بودیم غافل از اینرسمیتبهما کماکان بر 

که بدون دیم، بلتغییر کرده است. تنها فقط این نبود که ما بازتوزیع را فراموش کرده بو

را  یویژگی مثبت و بنیادینما  -یا حداقل بسیاری از مردم متوجه نشدند -که بدانیماین

کاریزما و مشروعیت به آن بخشیده بودیم و  ینوعلیبرالیسم اعطا کرده بودیم. ما نوبه 

عنوان نوعی ابزار بهبخش ما آزادیبخش و رهاییاجازه داده بودیم که از کاریزمای 

گرای جدیِد اقتصاد سیاسی یک رژیم واپس برایبخشی و اعطای حقانیت مشروعیت

موقعیت بحرانی بودیم، جایی که ما در استفاده کند. بحث اصلی ما همین بود. از آن

توان بزرگ کردم که اکنون زمانی است که میفکر می 3116-3112های یعنی در سال

بندی جدید از فمینیسم را با اصلاح صورتفکر کرد و خارج از چارچوب اندیشید، یک 

لیبرالی ونی واقعی ضد یا تغییر مسیر معرفی کرد که در آن ما بتوانیم بخشی از یک پروژه

 باشیم.
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زنانی که به عنوان فعالان یا توانم تصور کنم که بسیاری از میک ش: 

شدند، دیدند که کارشان زیر سؤال رفته پژوهشگران فمینیستی شناخته می

 است و به تحلیل شما پاسخ دفاعی دادند.

 

وم. رو شبهن ف: وقتی این مقاله را منتشر کردم انتظار داشتم که با فشار زیادی رو

کم از سوی محافل دستتر از آنچه انتظار داشتم، واقعیت این است که در واقع کم

کاملاً  افرادی اگر حت آمد داشتم، واکنش گرفتم.ورفتها آکادمیک فمینیستی که با آن

نیسم فمی خطایی درهستم و  کار مهمیکردند که من درگیر با من موافق نبودند فکر می

کردیم پیش آمده است. این حس گسترده وجود داشت که دنیایی که فکر می

م نتظاراکنیم. بیش از در آن زندگی می در واقعخواهیم بسازیم، دنیایی نیست که ما می

کنم که این نه یک احساس میافراد تمایل داشتند که در مورد این ایده بیندیشند. 

ت و نه یک سرزنش، بلکه نیاز مبرم به درک این مسئله است که چگونه شکل اتهام اس

خاصی از هژمونی لیبرال توانست ساخته شود و در نبرد با عقل سلیمِ آن زمان پیروز 

کنم که ما نیاز داریم بفهمیم که چه نقشی ممکن است ناخواسته داشته فکر میشود. 

تی اصلاح مسیر انجام دهیم. هیچ فمینیست سفیدپوسباشیم تا بتوانیم بهتر عمل کنیم و 

 رارتکات زیادی را ضوفرم ناخواستهدوست ندارد که از زنان سیاه پوست بشنود که ما 

یت متفاوت به موقعنسبت پوستان مرتبط بودند و یا اصلًا ایم که یا به برتری سفیدکرده

اما ما باید این عتاب گوش فرا دهیم و بایستی آن را ؛ حساس نبودندپوست رنگینزنان 

 .توانید فقط در آن حالت بمانیدنمیکاملاً بفهمیم. اولین واکنش اغلب تدافعی است اما 

 

های لیبرال خودشان را کنم که فمینیستک ش: اما من فکر می

ر برای برابری بیشتبینند، بلکه لیبرال نمینوی ی یک برنامهبرندهپیش

 جنگند...می

 

جا است: منظور ما از برابری چیست؟ برابری اساساً یکی از مفاهیم ن ف: پرسش این

مورد مناقشه و دارای تفاسیر متناقض است. تفسیر لیبرال از برابری را من یک تفسیر 
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دی های منفرنامم. این ایده بدین معناست که در نهایت زنان، سوژهسالارانه میشایسته

هستند که بایستی همچون مردان، فرصت و شانس برابر داشته باشند که 

را شکوفا کنند. برابری در اینجا به معنای تلاش برای از  فرداستعدادهایشان به عنوان 

تبعیض  یی نابرابری، مسئلهشود. مسئلهیبین بردن موانعی است که موجب تبعیض م

ی ندازهتوانند به اآمیز، این زنان منفرد و با استعداد میتبعیضاست و با برداشتن موانع 

 رمانآخواهم بگویم این است که این یک مردان ارتقا پیدا کنند. اولین چیزی که من می

خواهند با مردان استریت ها میکه آنخاص طبقاتی است. معنای واقعی آن این است 

دهد، ی خودشان برابر باشند. آنچه برای من فمینیسم معنا میطبقههم پوستسفید

تر از برابری است که در واقع به معنای تنوع بخشیدن به تر و رادیکالای قویایده

راین نابب؛ مراتب جنسی نیست، بلکه منسوخ کردن یا حداقل کاهش آن استسلسله

ال سالاری لیبرشایستهنامم. سالارانه را من واقعاً برابری نمیشایستهی برابری ایده

به همراه داشته است اما تنها برای قشر ی واقعی یعنوان تفسیری از برابری دستاوردهابه

در  هاآن شکنند،ای را نمیاندکی از زنان. اکثریت قریب به اتفاق زنان سقف شیشه

ها هستند. من و در حال تمیز کردن و جارو کردن خرده شیشه اندزمین گیر کردهزیر

سالار ایستهشفمینیسم  در برابر بدیلفمینیسم  ینوعبخشی از تلاش برای شرح و بسط 

 و لیبرال هستم.

 

راستی در ایالت متحده دستک ش: از زمان انتخاب تعدادی از رهبران 

آمریکا و اروپا، بحثی پیرامون این پرسش وجود دارد که آیا تمرکز ظاهراً یک 

های های اجتماعی به بهای غفلت از نابرابریدر جنبش« هویت»جانبه بر 

 های جناح راست دارد؟اقتصادی، ریشه در موفقیت

 

 در سطح مفهومی، منکنم بتوانیم در سطوح مختلف به آن بپردازیم. ن ف: فکر می

های هویتی و برخی ها، جنبشام که این ایده که برخی جنبشهمیشه استدلال کرده

های تفاهم است. جنبشهای طبقاتی هستند، یک بدفهمی و سوءها، جنبشجنبش

ام که آن ی ساختاری دارند که من تلاش کردهها یک جنبهدارند آن طبقاتی دو جنبه
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های دیگری برای توضیح آن نیز وجود کنم، اما راه پردازینظریهرا از منظر بازتوزیع 

ی مبارزات طبقاتی، حتی بدین معنا که همه .ی هویتی دارندو همیشه یک جنبه دارد

زمانی که صراحتاً بر این موضوع متمرکز نباشند، بر به دست آوردن و یا از دست دادن 

داری از لحاظ ساختاری به همان اندازه سرمایهچیزی تأکید دارند. انقیاد زنان در جوامع 

هویتی  که فمینیسم یک جنبش شنوممیبنابراین وقتی ؛ طبقاتی است که استثمار است

طالبات کنم که مفکر میآیم. به ستوه میاست و فلان جنبش، یک جنبش طبقاتی است، 

ی عین حال، همه در ما عمیقاً ساختاری هستند و ریشه در تضادهای اولیه دارند.

تواند شما را به بیراهه بکشاند. امروزه ها بنیاد هویتی دارند اگرچه بنیاد هویت میجنبش

وجود دارد. من انتقاداتی به این اصطلاح دارم  3یافتگیتقاطعی کلیدی به نام یک کلمه

ک قایق ی زنان در یاما بحث اصلی آن درست است. بحث اصلی آن این است که همه

در یک  پوستانرنگینی کارگر در یک قایق نیستند و همه یی افراد طبقهنیستند، همه

های ساختاری متقاطعی وجود دارد، عدم تقارن قدرت، مزایا، تقارنعدمقایق نیستند. 

ما به آن مسائل کاری نداریم و فقط »گوید: ینیسمی که میفم فقدان منافع و غیره.

در نهایت فقط برای یک قشر ممتاز از زنان صحبت « کنیمزنان صحبت میی درباره

الار انجام سشایستهکنم فمینیسم لیبرال و کند. این همان کاری است که من فکر میمی

داده است. فمینیسم باید نسبت به طبقات، نژاد و سایر محورهای اصلی سرکوب در 

 اندازه حساس باشد.داری به همان سرمایهجوامع 

 

ی فمینیست، ک ش: شما خودتان، همراه با تعدادی از متفکران برجسته

 ایدتهپرداخ ری ایجاد یک جنبش فمینیستی فراگیرتاخیراً به این سؤال درباره

اید. ممکن است در را شرح و بسط داده« درصد 99فمینیسم برای »ی و ایده

 مورد این ایده بیشتر توضیح دهید؟

 

                                                      

3 - Intersectionality 
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استریت وام والزبان پوپولیستی است که ما از جنبش اشغال  ینوعاین  ف:ن 

شناختی چندان دقیق نیست، اما قدرت جامعهایم. ممکن است بگویید که از منظر گرفته

دهد که این فمینیسمِ کریستین لاگارد و هیلاری نشان می فوراًای دارد، العادهبسیج فوق

صیف خود برای تو «کلمات جنگنده»گیری از بهرهتقریباً یک روش  کلینتون نیست. این

-the crack-the-glass)«ایرخنه در سقف شیشه»در مقابل فمینیسمِ 

ceiling ِیشپبه »( و فمینیسم» (Lean In)2  است. این دقیقاً تلاشی برای اصلاح

در آن مقاله طور که های اخیر اتفاق افتاد، همانیک مسیر و جریان است. آنچه در دهه

 -های مهم و مسلط فمینیسمیا جریان –ذکر کردم، این بود که به یک معنا فمینیسم 

با نیروهای  4«رابطه خطرناک»را به نوعی اتحاد و یا به قول هستر آیزنشتاین به یک 

درصد  یک یلیبرالی که نمایندهنوتز نیروهای بنابراین آنتی؛ لیبرال کشیده شده بود

بسیار  خطابیدرصد است. این یک استراتژیِ  66ی هستند، این فمینیسم نماینده

ی اکثریت قریب به اتفاق زنانی را دارد که درصد دغدغه 66است. فمینیسم  ایساده

م شان تحت رژیدارند ولی شرایط زندگیسهم بالایی در بازتولید اجتماعی و کار مزدی 

 داری نسبتسرمایهلیبرال و مالی رو به وخامت نهاده است. این شکل از نوداری سرمایه

داری، به ساعات کار مزدی بیشتری در ازای هر خانواده نیازمند سرمایهبه سایر اشکال 

و از بدهی  دهدهای تأمین اجتماعی را مورد حمله قرار میاست، رفاه اجتماعی و نظام

کند. زنان در خط مقدم این حمله به بازتولید اجتماعی به عنوان یک سلاح استفاده می

ها را ناشی از این نوع ها متمرکز است و آندرصد بر این جنبه 66هستند و فمینیست 

 ی)دانشجویان برای یک جامعه SDSطور که قبلاً در داند. همانداری میسرمایه

گفتیم، در حالی که فمینیسم لیبرال در مورد دسترسی به سیستم میدموکراتیک( 

ها سیستم زندگی ما را، کنیم که از طریق آنهایی صحبت میی شیوهاست، ما درباره

 کند.زیستن میقابل غیر

                                                      

 2-Lean In: Women, Work, and the Will to Lead   عنوان کتابی از شریل سندبرگ

 که به فارسی هم ترجمه شده است.

 A Dangerous Liaison? Feminism and»ای از هستر آیزنشتاین به اسم عنوان مقاله -4 

Corporate Globalization» 
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به  6102درصد زنان سفیدپوست در ایالات متحده در سال  35ک ش: اما 

ه( زدجنسیت) یستسکستنها آشکارا نهدادند، نامزدی که  رأیدونالد ترامپ 

م ی فمینیساست بلکه به هیچ نوع برابری جنسیتی توجهی ندارد. آیا ایده

 شود؟درصد شامل این زنان هم می 99برای 

 

شود. البته برخی ها را شامل میاز آن بزرگیها بلکه بخش ی آنن ف: نه همه

خواهانی هستند که جمهوریها دادند؛ آن رأیدرست همانند مردانی هستند به ترامپ 

خواهند فقط به او رأی ندهند، تاجران، حامیان بازار و می از هیلاری کلینتون متنفرند

خواهان رأی جمهوری های معمولی هستند که بهها بدگمانآزاد و غیره. بسیاری از آن

ای زدایی شدهصنعتیکارگر از مناطق  یها زنان طبقهدهند، اما نه همه. برخی از آنمی

زنان جنوبی  آنانو برخی از  اندهستند که به دلیل تغییر سیستم تولید، کاملاً نابود شده

ای بود که یهاتحادشدن جدیدی در جنوب وجود داشت که اغلب غیر صنعتیهستند. 

اند. زنان روستایی نیز یدهدها نیز آسیب های اخیر نیز ویران شده است. آندر سال

هستند، زنان شهرهای کوچکی که آنجا بیکاری، وحشتناک است، اعتیاد به مواد مخدر 

مِ ها کسانی نیستند که از فمینیسیناجاست که کند و غیره و غیره. نکته اینبیداد می

لیبرال سود ببرند. هنوز نوو یا فمینیسم پیشروی  (5لوی )شریل سندبرگرو به ج

                                                      

فقیت کند که سخت کوشی و موبوک به زنان توصیه میشریل سندبرگ یکی از مدیران میلیاردر فیس -5 

ی از گوید: اگر تنها نیمترین راه برای رسیدن به برابری جنسیتی است. او میکار عالیوکسبدر دنیای 

شدند دنیا جای بهتری ها به دست مردان اداره میخانهها به دست زنان و نیمی از کشورها و شرکت

بود و ما تا پیش از رسیدن به این هدف، نباید دست از تلاش برداریم. سندبرگ یکی از نمایندگان می

که از طریق تشویق زنان به رسیدن به است ( Corporate Feminismاصلی فمینیسم شرکتی )

ی او فمینیسم را همچون خدمتکاری برای دبرگ و طبقهها به شهرت رسید. سنی شرکتهیئت مدیره

خواهند که در آن مزایای استثمار در محل کار و سرکوب در نظم ها جهانی میبینند. آنداری میسرمایه

ی حاکم تقسیم شود، شکلی از برابرِی فرصِت اجتماعی، به نحوی برابر بین زنان و مردانِ طبقه

 درصد نانسی فریزر( 66تن کتاب فمینیسم برای طلبی. )از مسلطه



 آزاده شعبانیی / ترجمه وگوی کریستین شیکرت با نانسی فریزرگفت 8 

ی کسانی که رأی دادند صورت نگرفته است ی دقیقی دربارهنگارانهقوممطالعات جدی 

ی او چه حسی زدهجنسیتدیدیم که مردم از نوع ادبیات ضد زن و شخصه میبهاما من 

کردند و احترامی تلقی میو آن را بی شدیمدارند، حس بدی برایشان ایجاد 

گونه صحبت کند اما با توجه به آنچه گفته شد او را بهترین خواستند که او ایننمی

صحبت او در مورد  یدانستند. علاوه بر این افرادی نیز هستند که نحوهضربه می

 یدیدند که او وعدهدوست نداشته باشند، با این حال میها یا مسلمانان را مکزیکی

 دانیم کهی حامیان ترامپ قطعاً نژادپرست نیستند. ما میدهد. همهبهبود اوضاع را می

به  3113در سال  ،به ترامپ رأی دادند 3119در سال  نفر از کسانی کهمیلیون  2.5

ی ترین نکته این است که تا زمان انتخابات نوامبر، تنها گزینهند. مهمه بوداوباما رأی داد

رز لیبرالیسم مترقی بود. برنی سندنودیگر هیلاری کلینتون بود و این به معنای یک 

 چیز دیگری بود که در آن مقطع از بازی خارج شد. ینماینده

 

میلیون آمریکایی  5.3به این  ندتوانمی هاچپ کنید چگونهک ش: فکر می

 ؟بنددست یا

 

درصد بخشی  66که فمینیسم برای  کنمن ف: سیاستی که من از آن حمایت می

ائل ی کارگر و مسی کارگر، خانوادهاز آن است تلاش برای تجمیع مسائل مربوط به طبقه

 هااز بانک تضعیف های بهداشتی برای همگان، مربوط به معاش است، از جمله مراقبت

 کارگر منظورم فقط سفیدپوستان یگویم طبقهها. وقتی میرایگان دانشگاه یو شهریه

ود. این شپوستان زیادی میرنگیننیست، در ایالات متحده، طبقه کارگران شامل زنان و 

مسائل در کنار مسائلی همچون اصلاح سیستم کیفری به سود رنگین پوستان، آزادی 

درصد و غیره  66گرایی برای زیستمثل به عنوان یک حق برای زنان، محیط  تولید

 شمول شود.همهتواند منجر به ایجاد یک جنبش می
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