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دیالکتیک: کارگاه

دربارهیفمینیسمسرمایهدارانه

  در سرمایه داریهفردگرایانِی مسیرهای ادغام کنش گری فمینیست

         

مانیا بهروزی 

۱۴۰۰اسفند |    نسخه ی ورد

مقدمه

بیش از همیش��هدر این نوشتار کوتاه می کوشم نشان دهم که چرا امروزه فمینیسم و جنبش فمینیس��تی 

ه��دف متن حاض��ر. ق��رار دارند آنگزند سرمایه داری و س��ازوکارهای ادغ��ام و مستحیل س��ازِی در معرض 

ب��رای تأم��ل( در حد ط��رح بحث)برجسته سازی این تهدید و به دست دادن یک زمینه ی تحلیلی مقدماتی 

نقطه ی عزیمت این بحث، بازاندیشی در تشدید و تعمی��ق. درباره ی خاستگاه و خطرات این وضعیت است

شکاف های درون جنبش فمینیستی در پی ظهور و عروج نسبتاً سریع ن��وعی فمینیس��م تم��امیت طلب در

فضای رسانه ای ست که به رغم رتوریک و نمایش های ظاهراً رادیکال اش، عمیقا با سازوکارهای سرمایه داری

را نماین��دگی« فمینیس��م س��رمایه دارانه»م��روزی رد و بعضا حتی با داعیه ی چْپ نسخه ی اخویشاوندی دا

می کند؛ نسخه ای که از بسیاری جهات متفاوت و فراتر از آن چیزی ست ک��ه از دیرب��از فمینیس��م لی��برال

امیدوارم مضمون خود متن نشان دهد که قصدم به هیچ رو کمرنگ سازی اهمیت مب��ارزات. خوانده می شود

درس��ت از منظ��ر- روزمره ی فمینیست ها و دستاوردهای جنبش فمینیستی نیست؛ به عکس، این نوشتار 

می کوشد نشان  دهد ک��ه چن��دپارگی کن��ونی جنبش- باور به اهمیت تاریخی رشد و تعمیق این مبارزات 

فمینیستی نتیجه ی طبیعی پویش تکاملی آن در بستر سرمایه داری و خصوصا نتیجه ی مواجهه ی ن��اگزیر

و فزآینده ی آن با خود سرمایه داری ست؛ و لذا با نظر به ماهیت قطب بندی های موجود در این چندپارگی،

و س��ازوکارهای پش��تیبانِی گزینش��ی س��رمایه داری، وض��عیت حاض��ر بخش��ی از فرآین��د ع��ام تر ادغ��ام

دغدغه ی نوشتار حاضر آن است که این فرآیند ادغ��ام. سرمایه دارانه ی فمینیسم و جنبش فمینیستی ست

امروزه تا مرز هشداردهنده ای پیش  رفته است و تداوم آن نه فقط می توان��د  گرایش ه��ای م��ترقی در درون

جنبش فمینیستی را به حاشیه براند، بلکه تهدیدی ست برای اهداف اصلِی فمینیسم در مبارزه با بنیادهای

بر این اساس، قصد نه�ایی  این متن پش�تیبانی از رویکردی س��ت ک�ه ب�ر ض�رورت پیکاره�ای. مردساالری

. هدفمند ضدهژمونیک در درون خود جنبش فمینیستی  پای می فشارد
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 در مسیر غیرخطی تاریخ روشنگریمحدودیت های . ۱

ام��روزه همه ی گرایش ه��ای درونی جنبش متک��ثر فمینیس��تی ب��ه ض��رورت مب��ارزه ب��ا سکسیس��م

با این حال، مشخصه ی بارز فمینیسم سرمایه دارانه بدل کردن کنش فردی ضد. باور دارند( جنسیت زدگی)

سکسیستی به یگانه اکت ضروری و معنادار یا مرکز ثقل مبارزه ی فمینیستی ست، راهکاری ک��ه در عم��ْل

مکان اصلی تجلی این کنش گرْی فضای ارتباطات دیجیتالی. فمینیسم را به چنین مواجهه ای فرومی کاهد

تصور غالب بر این است که مب��ارزه ب��ا سکسیس��م روزم��ره در س��احت. یا شبکه های اجتماعی مجازی ست

تبع��ات س��یطره ی مردس��االری چن��ان. فردی و فراگیرشدن این رویکرد می تواند مردساالری را عقب براند

گس��ترده و مش��هود و زخم زننده ان��د ک��ه تمای��ل معص��ومانه ای داریم گ��زاره ی ف��وق را کم��ابیش دربس��ت

ی��ا م��دعی)بر همین اساس، امروزه رویکرد رایج در فضای کنش گ��ری فمینیس��تی . بپذیریم( غیرانتقادی)

مس��لما در می��ان.  با سکسیسم روزم��ره استفردیرویارویی و روشنگری حول / ، دعوت به(چنین عنوانی

فمینیست ها و همه ی کسانی که مبارزه با مردساالری را ضرورتی حیاتی می دانند، بس��یاری   از این مس��اله

روش��نگری، مش��روط ب��ه تغی��یر عوام��ل/غافل نیستند که توفیق نسبی در بسیج گسترده حول این دعوت

ساختاری متعددی ست، که خود نیازمند گشودِن همزمان سطوح و می��دان  های دیگ��ری ب��رای مب��ارزه ب��ا

خصوص��ا در ج��ایی نظ��یر)در عین حال، دست های مان در این مبارزه ی ت��اریخی ن��ابرابر . مردساالری ست

چنان خالی ست که به رغم تصدیق چنین ضرورتی، به دستاوردهای اندک و تدریجی این( خاورمیانه/ایران

.شکِل بابِ روِز مبارزه امید بسته و به همین نسبت بر خاستگاه ها و کارکردهای متناقض آن چشم می بندیم

چون فرض بر این است که از طریق روشنگری تدریجی وگفتمان سازی حول این راهکار در فضای عمومی

، ح��دی از حساس��یت(خصوصا به میانجِی فراگیربودن رسانه های دیجیتالی و شبکه های اجتماعی مجازی)

انتقادی در رفتارهای فردی ایجاد می گردد، که به نوبه ی خود زمینه ساز ت��دارک گام ه��ای ض��روری بع��دی

.می گردد

این همان پیش فرضی ست که به نظرم امروز باید در آن بازنگری کرد و با نظر به تجارب سال های گذش��ته

از میان دالیلی که تشکیک و ب��ازنگری در این پیش ف��رض را ض��روری. آن را به محک راست آزمایی سپرد

می سازند، شاید مهم ترین دلیل آن باشد که نوعی خوش بینی ناموج��ه در آن دخی��ل اس��ت ک��ه ب�ر درکی

این  درک که گس��ترش اطالع��اْت زمینه س��از ش��کل گیری و: تک خطی از روند پویش تاریخی استوار است

این دریافت از جنس. گسترش درک انتقادی ست؛ که این یک نیز گسترش مقاومت جمعی را نوید می دهد

و« س��رزنده»همان نگاه روشنگران قرن هفدهم است، که اگر امروز چشم ب��از می کردن��د قطع��ا از حض��ور 

تعیین کنن��ده ی م��ذهب و خرافه پرس��تی در حی��ات سیاس��ی و جمعِی بش��ر ق��رن بیس��ت ویکم ب��ه لکنت

ولی شاید به مدد ذهن های کاوش گرش��ان، پس از فروکش ک��ردن آن ش��وک اولی��ه، ب��ا نگ��اهی. می افتادند

هم ستیزِی سیال و همزم��ان/روبه عقب به قرون گذشته درمی یافتند که پویش کالن تاریخْی فرآیند تعامل

. سازوکارهای متعددی ست که جایی برای انتظار یک روند خطی پیشرفت باقی نمی گذارند

۴



بی گمان تجارب و دانش بشر در سیر تاریخ اجتماعی اش پیوسته غنی تر شده اند، اما این غنی ش��دن لزوم��ا

خصوصا از آن رو که تاریخی ک��ه. ۱نداشته است( دفع شر و ستم)بازتاب مستقیمی در بهروزی جمعی بشر 

نظ��ام. از آن حرف می زنیم مشخصا تاریخ رشد و فراگیرشدن سرمایه داری به س��ان ی��ک سیس��تم پویاست

سرمایه داری بنا به ضرورت های ساختاری و نیازهای درونی اش، در وجوه و حوزه های بسیاری زمینه س��از و

دانش جمعی بشر بوده است و دستاوردهای تاریخی غیرقاب��ل انک��اری در ُزدودن/مشوق این غنای تجارب

بسیاری از خرافات و ُسنن و گرایش های ارتجاعی و موانع بازدارنده داشته است؛ ولی همزمان دسترسی به

ثمراِت رهایی بخِش این غنای تاریخی را محدود نگه داشته است، تا به میانجی آنها قدرت تعیین کنندگی و

بدین سان، سرمایه داری کنترل انحصاری دستاوردهای تمدن. استیالی خویش بر حیات بشر را بسط دهد

س��خن می گ��وییم، 2«آگ��اهی»از این زاویه، وقتی از کارکرد روشنگرانه ی . بشری را در اختیار گرفته است

نباید از نظر دور بداریم که اینک خوِد فرآیند آگاه سازْی در بستر تاریخی سرمایه دارِی ب��الغی رخ می ده��د

از ت��وان عظیمی ب��رای پیش بی��نی و مه��ار و م��دیریت- برخالف سرمایه داری نوپای عصر روش��نگری-که 

.پیامدهای های آگاهی، و خصوصا دست کاری منابع و مجاری و آماِج آگاهِی عمومی برخوردار است

انکشاف دانْش به دلیل درهم تنیدگی اش با ملزوم��ات پ��ویش س��رمایه داری، رون��دی بی وقف��ه و گریزناپ��ذیر

 که حتی در گذر زمان سرعت و ابعاد بزرگ تری می یابد؛ و باز بن�ا ب�ه پیون�د ض�روری س�رمایه دارِی3است

درعین ح��ال، تولی��د و نش��ر. معاصر با گسترش ارتباطات جهانی، نشر دانش هم تاحدی مهارناپ��ذیر است

دانش عمدتا به میانجی مجاری و سازوکارهایی محقق می شوند که سرمایه داری دس��ت کم از ابت��دای ق��رن

بیستم بدین سو هرچه بیشتر هدایت آنان را به دست گرفته است؛ س��ازوکارهایی ک��ه همان��ا درهم تنی��دگی

دانش در نظام قدرت را تضمین می کنند؛ ازجمله و به وی�ژه ب�ا تس�لط روزاف�زوِن س�رمایه داری ب�ر فض�ای

ب��رای- خصوص��ا - درنتیجه، چارچوب های فکری مس��لط . ۴آکادمیک، نظام آموزشی، و رسانه های عمومی

بازنمایی و تفسیر دانش اجتماعی در یک حوزه ی معین، یا فهم داللت های عملی آن، می توانند با سویه ی

در عص��ر کاالیی س��ازی. غیرانتق��ادی باش��ند« آگاهِی»رهایی بخش دانش مغایرت داشته باشند و لذا مولد 

.دانش و آگاهی فمینیستی هم از این قاعده و پیامدهای آن برکنار نیستدانش، 

ب�رخیب�ر پ�ایه ی   در گفتمان بورژوایی معیار ارزیابی بهروزی بشر در روند حرکت تاریخی تمدن، مقایس�ه ی ح�ال ب�ا گذش�ته 1
فاکتورهای شاخص )مثل بهداشت و سالمت، تغذیه، آموزش، سطح مصرف و غ��یره( اس��ت. ب��ا چ��نین مقایس��ه ی خ��امی، تم��دن
بورژوایی همواره سربلند بیرون می آید. حال آنکه معیار درست/انتقادی برای این ارزیابی، مقایسه ی وضعیت حال بشر با امکان��ات

بخش عمده ای از آنان عامدانه یا به طرز اجتناب پذیری نامحقق می مانند و تبعاتمادی-اجتماعی موجود امروز است؛ امکاناتی که 
. انسانی هولناکی به جای می گذارند

آگاهی در معنای واقعی اش همواره ماهیتی انتقادی  دارد.گرفته که   در اینجا »آگاهی« از آن رو در گیومه قرار 2

 مبارزات اجتماعی و خرد جمعی تامل گر در این مبارزات است. ثمره ی  باید به خاطر داشت که بخشی از انکشاف دانش بشری 3

 تسلط سرمایه داری بر مجاری/فض�اهای تولی�د و نش�ر دانش خ�ود هم ناش�ی از چ�یرگی انحص�اری اش ب�ر فض�ای سیاس�ت و4
مسدودسازی و منکوِب سیاست مردمی ست و هم این چیرگی انحصاری را تضمین می کند.

۵



ای تاریخینمونه ه قدرت ادغام گری سرمایه داری؛. ۲

بر اساس آنچه در بند باال گفته شد،  ماحصل روشنگری عمومی و آگاه سازی، مشروط به و متاثر از شرایط

در اینجا. و فرآیندهای رقیب و بازدارنده ای ست که هژمونی سرمایه داری بر فضای عمومی تحمیل می کند

آن است که هژمونی سرمایه داری یک سیطره ی ایس��تا و دف��اعی نیس��ت،( برای بحث حاضر)نکته ی مهم 

بلکه یک سیطره ی پویا و سیال و به همان نسبت تهاجمی س��ت ک��ه اس��تراتژی ها و س��ازوکارهای بازتولی��د

ی��ک نم��ونه ی ت��اریخی برجس��ته از. خ��ویش را درس��ت از دل تض��ادها و ش��کنندگی هایش خل��ق می کند

سازوکارهای ادغام گری سرمایه داری، سیر تحوالت جنبش کارگری آلمان از نیمه ی دوم ق�رن ن�وزدهم ت�ا

نم��ونه ی ت��اریخی دیگ��ر، خط س��یر جنبش زیس��ت محیطی  از اواخ��ر دهه ی(. ۱ پیوست)عصر حاضر است 

به طور مشابهی، می ت��وان ب��ه جنبش ه��ای اعتراض��ی جوان��ان در اواخ��ر(. ۲ پیوست) تا امروز است ۱۹۶۰

 و موج عصیان گری علیه فرهنگ مسلط در جوامع غربی  اشاره کرد ک��ه بن��ا ب��ه رادیکالیس��م۱۹۶۰دهه ی 

ولی این اوج گیری سریع، به زودی با ادغام ارزش ها و. چشمگیری که نوید می داد، به سرعت گسترش یافت

نم��ونه ی. نمادها و سبک زندگی معرف جنبش هیپی ها در جوامع مصرفی غربی به افولی ن��امنتظر انجامید

تاریخی دیگری که می توان با قدری احتیاط  از آن یاد کرد، ظهور و گس��ترش وس��یع اس��الم سیاس��ی در

خصوصا ب��ا نظ��ر ب��ه)به رغم  دخیل بودن فاکتورهای متعدد در پیدایش و رشد این پدیده . خاورمیانه است

، ق��در مس��لم آن اس��ت ک��ه تج��ارب جنبش ه��ای ضداس��تعماری در(مختصات ویژه ی دوران جنگ س��رد

کشورهای مختلف خاورمیانه نشان داده بود که دین اسالم یا گفتم�ان اس�المی از پتانس�یل ب�االیی ب�رای

از این رو، به م�وازات برجسته ترش�دن نقش اس�الم در تحرک�ات. 5سیاس�ی برخ�وردار است-بسیج اجتماعی

، بس��تر ت��اریخی ب��رای ادغ��ام«(بیداری اسالمی»به اصطالح )داخلی کشورهای مستعمره یا شبه مستعمره 

. ابزاری اسالم در مناسبات قدرت امپریالیستی فراهم گردید

این شواهد تاریخی گواهی می دهند که مهم ترین عامل بازتولید سرمایه داری متاخر، ت��وان ادغام کنن��دگِی

مخوف آن است، که خصوصا به ادغام هر آن چیزی گرایش دارد که از دل پویش تض��ادمند س��رمایه داری

-نخست در هیات ناسازه ای خالف آمد ظاهر شده و به تدریج ب�ه ی�ک منب�ع ن�یرو ب�رای بس�یج اجتم�اعی

از همین روست که امروزه با پدیده های تماما متناقض نمایی چ��ون ک��ارگرگرایی ی��ا. سیاسی بدل می شود

چپ: در ای��ران«/ آن��تی امپ»نظ��یر جریان��ات چپ )اتحادیه گرایِی سرمایه دارانه، چپ گ��رایِی س��رمایه دارانه 

، اومانیسم یا حقوق بشرگرایِی سرمایه دارانه، محیط زیست گرایِی سرمایه دارانه، دین گرایی«(محور مقاومت»

بنابراین، چرا باید از ظهور و رواج فمینیسم سرمایه دارانه. هستیم/سرمایه دارانه، و نظایر آنها مواجه بوده ایم

پیامدهای بیدارِی گریزناپذیِر فمینیستی عم��ل مدیریت، که درجهت مهار و (و کوییرگرایی سرمایه دارانه)

 مردس�االران و مرتجع�ان یمی کند متعجب شویم؟ و اگر چنین است، چرا باید از ترس امکان سوءاستفاده

  از یک سو، تجربه ی الهیات رهایی بخش در آمریکای التین مؤید آن ب�ود ک�ه عنص�ر دین علی االص�ول می توان�د پیون�دهایی ب�ا5
عصیان های چپ گرایانه برقرار کند. و از سوی دیگر، تاریخچه ی هم سازی های استعماری با علمای دینی و استفاده از نفوذ اجتماعی

آن ها برای پیشبرد سیاست های معین حاکی از آن بود که دین اسالم - به رغم خطر یادشده - قابل »بهره برداری «ست.
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یا چندپاره شدن جنبش فمینیستی، درباره ی ضرورت سخن گفتن از آن دچار تردید گردیم؟ ح��ال آن ک��ه

به واقع جایی برای این گونه تردیدها و احتیاط های خیرخواهانه نمانده است، چون گس��تره ی فمینیس��م در

امتداد رشد تاریخی اش، بیش از آنچه تصور کنیم دچار چندپارگی و هم ستیزی شده  است؛ ستیزی که ب��ا

نظر به پهنه ی تضادمند حیات سرمایه داری و سازوکارهای ادغام کنن��ده ی آن، خاس��تگاهی اجتناب ناپ��ذیر

م��اهیت این س��تیز متف�اوت ب�ا آن ن�وع کش�مکش های ن�اگزیر در س��پهر. دارد و الجرم ش�دت می گ��یرد

به م��وازاِت آْن ب��ا و ب��ا فراگیرش��دِن نس��بِی فمینیس��م توضیح آن که. تفاوت دیدگاه ها و راهکارهاست/تنوع

ِتاریخی-پتانسیل های مادی »حق بر بدن« و سبک زندگی، سکسوالیته،برجسته شدن روزافزون امر تنانه،   

قابلیت چشم گیر رشدبرای تاثیرگذاری اجتماعی-سیاسی افزایش یافته اند؛ نمود بارز این امر در  فمینیسم

به دلی��ل امک��انقابل شناسایی ست. در این صورت، نباید دور از انتظار باش��د ک��ه    فمینیسم  بسیج اجتماعِی 

هم نشینی سیال این قابلیت با رویکردهای سیاسی متعارض، رویارویی این رویکردها الج��رم ب��ه عرص��ه ی

فمینیسم هم راه یافته است؛ به ویژه آن که کالن مجموعه ی زنان نیز به سان زیرمجموعه ای از کل جامعه در

یک فضای تاریخی معین، خود متأثر از جمیع تضادها و شکاف هایی ست که جامعه را پاره پاره و تنش من��د

در همین راستاست که امروزه شاهد فشاری روزافزون برای هم  نواسازی فمینیس��م ب�ا ملزوم�ات. می سازند

درنتیجه، با نظر ب�ه گ��رایش درونی س��رمایه به س��مت کس��ب جایگ��اه س��وژگِی. نظم سرمایه دارانه هستیم

تاریخِی مطلق، آنچه حافظان نظم موجود در این روی�ارویی دنب�ال می کنن��د، تص�احب انحص�ارِی م��یراث

. تاریخی فمینیسم و اهلی سازِی سرمایه دارنه ی آن است

نیست؛ و حتی( به طور عام)این برداشت به هیچ رو نافی اهمیت و دستاوردهای تاریخی جنبش فمینیستی 

اما مس��اله دقیق��اً از. منکر آن نیست که گرایش های متنوعی در رشد و اعتالی این جنبش نقش داشته اند

جایی آغاز می شود که یک حوزه ی ستم طی تحوالت تاریخی سرمایه داری به یک عرصه ی ناُزدودنی پیکار

به پشتوانه ی مجموع مبارزات پیشین و متأثر از پویش)اجتماعی بدل می شود و جنبش های برآمده از آن 

به قدری رشد و گسترش می یابند که حذف دستوری و آمرانه ی آن ها از( تضادهای اجتماعی سرمایه دارانه

در اینجا فرآیند ادغام آن ها در مناسبات نظم مسلط آغ��از. عرصه ی اجتماعی و گفتمانی ناممکن می گردد

چرا که بخش مهمی از آرایش قوای. ؛ بلکه ساختارمند است7، که لزوماً مسیری توطئه گون ندارد۶می گردد

اجتماعی متأثر از باورها و کنش های حامالن اصول و ارزش های نظ��ام مس��لط، و متکی ب��ر ای��دئولوژی ها،

درنتیج��ه، مواجه��ات. ساختارها و نهادهایی ست که مولد و پشتیبان چنین باوره��ا و کنش ه��ایی هس��تند

عناصر و نیروهای هواداِر نظم مسلط با این نیروی اجتماعِی سرکش و نوظهور، در قالب تالش های ف��ردی

 می کند اغلب به انسان انگاری ناموج��ه س��ازوکارهای بی ج��ان وتأکید چنین رویکردی که بر »انگاره  ی هوشمندی سرمایه داری« 6
 خودآگاهی سرمایه داری چیزی نیست جز برآیند عزم و خرد افراد و نیروهایی که منافع مستقیمی درولی. متهم می شودچیزگون 

بازتولید سرمایه داری دارند. سرمایه برای خودگستری اش الجرم در پیکرهای انسانی و نهادهای اجتماعی هبوط می کن��د؛ همچ��ون
ویروسی که برای بقا و نشر به حامالن جان دار نیاز دارد.

 و گسترش یک جنبش اجتماعی پدیدارشکوفاییگفت گرایش های سرمایه دارانه  و بازدارنده ای که در فرآیند به سختی بتوان   7
ام��ا تردی��دی در آن نیس��ت ک��ه این(. با چشم پوشی از موارد خ��اص)بیرون آمده اند می شوند، از دل اتاق  های فکر قدرت مداران 

گرایش ها بنا به قابلیت های  هم سازی با سرمایه داری به طور هدفمند مورد پشتیبانی، دستکاری و تکث�یر ق�رار می گیرن�د، ت�ا ح�ول
از این نظر، شیوه ی گزینش گری سرمایه داری برای بقاء، مشابهتی ب��ا روند سازوکارهای ادغام آن جنبش مشخص بنا گردد. آن ها

 . انواع داردداروینی انتخاب 
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هرچه پتانسیل دگرگون س��ازی این. یا جمعِی آنان برای وفق دادن این نیرو با وضع موجود پدیدار می شود

. نیروی نوظهور بیشتر باشد، این رویارویی پرتنش  تر و پردامنه تر، و تبعات آن خطیرتر خواهد بود

 تا قرن جدید حاکی از آن است که فمینیس��م هم۱۹7۰تاریخچه ی تحوالت جنبش فمینیستی از دهه ی 

این سازوکارها به طور کلی معطوف ان��د. از سازوکارهای دستکاری و ادغام سرمایه دارانه در امان نبوده است

به قالب بخشیدن به تفاسیر و کنش های برآمده از تجارب ستم، و هدایِت سوگیری ها و مطالبات مرتبط ب��ا

نانسی فریز در مقاله ای موجز و جنجالی، تمرکز موج دوم فمینیسم بر. آن ها در مجاری و جهت های معین

سیاس��ی را عام��ل-سویه های فرهنگی تبعیض جنسیتی و بی توجهِی آن ب��ه س��اختارهای کالن اقتص��ادی

: فروافتادن فمینیسم به دام نولیبرالیسم می خواند

در عص��ر س��رمایه  داری دول��تی، م��ا. فمینیسم همچنین کمک دومی هم به خصایل نولی��برال ک��رده است

به درستی یک بینش سیاسی بسته را نقد کردیم که چنان روی ن�ابرابری طبق�اتی متمرک�ز ب�ود ک�ه نمی

مانند خشونت خانگی، تع��رض جنس��ی، و س��رکوب ح��ق زن��ان در« غیراقتصادی»توانست بی عدالتی های 

برن��امه  ی ک��ار« ام��ر شخصی»و سیاس��ی ک��ردن « اقتص��ادگرایی»فمینیست ها ب��ا رد . تولید مثل را ببیند

سیاسی را تا چالش با سلسله مراتب  های موجود و متکی بر ساختارهای فرهنگی تفاوت جنسیتی گسترش

نتیجه می  بایست وسعت بخشیدن به دامنه  ی مبارزه برای ع��دالت و در برگ��رفتن هم فرهن��گ و هم. دادند

به ه��زینه  ی ام��ور معیش��تی« هویت جنسیتی»اما نتیجه  ی عملی، تمرکزی یک جانبه روی . اقتصاد می شد

بدتر از آن، چرخش فمینیستی در جهت سیاست هویت از هرلحاظ قشنگ با نولیبرالیسمی در ح��ال. بود

گسترش جفت وجور شد، که هیچ چیز بیش از پس ران��دن کام��ل هرگون��ه خ��اطره  ای از براب��ری اجتم��اعی

در واقع، ما درست در آن لحظه که شرایط ایجاب می  کرد توجه مان را به نقد اقتصاد سیاسی. نمی  خواست

  . 8دو چندان کنیم، نقد تبعیض جنسی را مطلق کردیم

بیش: رد و نشان فرایند ادغام سرمایه دارانه ی فمینیسم را در فضای جامعه ی ایران هم می توان پی گ��رفت

از چهار دهه سرکوب دولت اسالمی، که از همان ابتدا قدرت اش را بر بنی��ان زن س��تیزی اس��توار س��اخت،

شرایط مادی و انضمامی را به گونه ای بر زنان تنگ کرد که شمار هرچه بیش��تری از زن��ان ج�امعه  مس�تعد

ابعاد ستم مردس��االرِی. جذب آموزه های رهایِی زنان شدند و بیداری فمینیستی در افق امکان قرار گرفت

متکی بر دین چنان شدید و عظیم بود که در فازه��ای اولیه ی دع��وت ب��ه این بی��داری، ن��وع گرایش ه��ای

ام�ا پس از. سیاسی فعالین فمینیست نقش چندانی در مضمون روشنگری های آنان بازی نمی  ک�رد-فکری

طی مراحلی که این جنبِش نوپا قوام گرفت و گسترش یافت، نه فقط تعارضات درونی فمینیست ها ش��دت

.، بلکه نحله ای به نام فمینیسم اسالمی نیز در هم نوایی با ایدئولوژی رسمی دستگاه دولت سربرآورد۹گرفت

در این میان، با برجسته ترشدِن تف��اوت خوانش ه��ا از آم��اج و ش��یوه ها و مرزه��ای مب��ارزه ی فمینیس��تی،

به تدریج این پروبلماتیک شکل گرفت که اساسا مردساالری چه نسبتی ب��ا مناس��بات س��رمایه دارانه دارد و

مش��اهدات متع��دد. مبارزه  علیه اولی تا چه حد می تواند مستقل یا در پیوند با مبارزه با دومی پیش ب��رود

ت�رجمه ی؛ «چرخش ظالمانه ی جنبش زنان - چگونه سرمایه داری فمینیسم را به خ��دمتکار خ��ود تب��دیل ک��رد  نانسی فریزر: »8
. 2۰13فیروزه مهاجر، نقد اقتصاد سیاسی، اکتبر 

نخستین نمونه های مشهود رشد این تعارضات درونی، شکاف ها و انشعابات برآمده از دل »کمپین یک میلیون امض��ا ء«یکی از  9
.بود
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تاریخِی ای��ران، ب��ه-حاکی از آن اند که در حال حاضر دامنه ی این تعارضات، بنا به اضطرار شرایط سیاسی

خصوص��ا ک��ه در پی تش��دید ش�کنندگی دولت اس��المی ای�ران در: مرحله ی تعیین کننده ای رس��یده  است

را به س�مت« مس�اله ی زن»سال های اخیر همه ی نیروهای سیاسی می کوشند پتانسیل عظیم انباش�ته در 

درنتیجه، به ضرورِت کشاکش های همین شرایط، عالی��ق. افق یا آلترناتیو سیاسی مطلوب خود سوق دهند

سیاسی فمینیسم سرمایه دارانه نیز شالوده های محکم تری یافته و نمودهای عیان تری پیدا کرده اند؛-فکری

. تاحدی پنهان و مبهم بودند« دفاع از حقوق زنان»حال آنکه پیش از این در پس رویکرد عام 

مختصات و کارکردهای فمینیسم سرمایه دارانه. 3

نظ��ری، ش��یوه ی غ��الب-به لحاظ مضمون فکری) متنوعی مختصاتبرای فمینیسم سرمایه دارانه می توان 

برشمرد که از دی��د من مهم ت��رین( کنش گری، محیط متداول فعالیت، و آماج و جهت گیری کالن سیاسی

،۱۰به موجب مجزاانگارِی ساختارهای سلطه و ستم (الف: مولفه های آن  در رویکردهای زیر نمایان می شوند

مبارزات زنان را از کلیت وضعیت اجتماعی و ساختارهای تضادمند سازنده ی آن مجزا می انگارد و به همین

در همین راستا، با معرفی م��ردان (بسان زنان را نیز همچون مجموعه ای عام و همگن بازنمایی می کند؛ 

ستم و تبعیض جنسیتی، آماج مبارزه ی ضدمردساالری را به روی��ارویی ب��ا( بازتولید)به عنوان عامل اصلی 

برتری طلبی و خشونت و امتیازات مردانه فرومی کاهد و متعاقبا کنش فمینیستی را مواجهه ی بی واسطه ی

-فردی با سکسیسم روزمره معرفی می کند؛ کنشی که عموما معطوف به داللت ه��ای ف��رهنگی و رفت��اری

کنش گ��ری غ��الب در این ن��وع فمینیس��م ب��ر مح��وریت ف��رد و (ج؛ ۱۱کالمِی در فض��اهای ارتباطی ست

درع�وض،. فردگرایی ست و ضرورت کنش جمعِی سازمان یافته جایگ��اهی در رویکرده�ای عملی آن ن��دارد

ی��ا اس��تفاده ی/معنای کنش جمعی به سان جمع جبری حمایت های فردی از چهره ها و کارزارهایی معین و

در همین راستا، محیط مطلوب کنش گری (دهمگانی از ُکدها و نمادهایی معین درک و معرفی می شود؛ 

فمینیسم سرمایه دارانه، فضای شبکه های اجتماعِی مجازی ست که زیرساخت مادی مساعدی برای تجمیِع

کنش گ��ری فردمح��ور در فض�ای نم�ایش، سیاس��ت نم�ادین،: هم افزاِی خصلت های زیر ف�راهم می س��ازند

:؛ درعین ح��ال(عم��دتا ح��ول تحرک��ات س��لبریتی ها)چهره پروری یا سلبریتی سازی، و کارزارهای مجازی 

آماج سیاسی مطلوِب این رویکرد برای رفع معضل ِ تبعیض و ستم جنسیتی، پرورش نخبگ��ان سیاس��ی (ه

زن و تقویت حضور آنان در عرصه های عمومی و نهادها و ساختارهای قدرت است، و از همین رو گرایش��ی

از آنج��ا ک��ه رس��انه های (وآشکار به مفص��ل بندی ب��ا سیاس��ت رس��می و اتخ��اذ مش��ی قدرت م��دار دارد؛ 

  جداسازی حوزه ها در راستای تقسیم کار تخصصی بخشی از کارکردهای اساس��ی نظ��ام تولی��دی س��رمایه داری ب��رای اف�زایش1۰
 هر کسی/گروهی به دلیل تمرک��ز مف��رط ب��ر ح��وزه یکهبارآوری ست. توسعه ی این نگرش به ساحت اجتماعی بدان جا می انجامد 

 مح�روم می ش�ود ک�ه سیس�تم )کالن س�اختاِر وض�ع موج�ود( از مجم�وعبینشزیست اجتماعِی خاص خود از امکان پرورش این 
ً این حوزه های عمل کردهای  مجزا شکل  یافته و بازتولید می شود.ظاهرا

می گیرند؛ یا مورد توجه قرار کمتر، برای مثال، منابع بازتولید خشونت کالمی-رفتاری و فیزیکی مردان علیه زنان میان در این 11
پاسخ های دم دستی برای آن ها ارائه می شوند. درخصوص ایران، مثاًل بر هم پیوندی و هم افزایِی مذهب دولت مح��ور و مردس��االری
تأکید می شود. این پاسخ اما تنها بخشی از واقعیت را توضیح می ده��د، و درس��ت به دلی��ل همین نارس��ایی نمی توان��د چش��م اندازی

نقش مستقیم فق��ر اقتص��ادی فراگ��یر در س��ایه یاستراتژیک برای مبارزه ی زنان علیه خشونت جنسی-جنسیتی عرضه کند. چون 
 هرگونه چشم انداز بدیل( در بازتولید گرایش به مذهب و مناسبات پیشامدرن را نادیده می گ��یرد؛ ح��الدر غیابانسداد سیاسی )

زن ستیزی دارند.تقویت آن که خود اذعان دارد که مذهب و مناسبات پیشامدرن تأثیراتی مستقیم در 
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و نیز سلبریتی پروری دارند، پیش��برد( در فضای عمومی)مین استریم نقش مهمی در فرآیند گفتمان سازی 

.کارزارهای سیاسی این نوع فمینیسم تنها ازطریق دسترسی ب��ه رس��انه های مین اس��تریم میس��ر می ش��ود

افزایش سرمایه ی نمادین سلبریتی ها به واسطه ی این رس��انه ها، از یک س��و م��وجب رش��د نف��وذ اجتم��اعِی

را ف��راهم می آورد، ک��ه( و البی گ��ری سیاسی)آنهاست و از سوی دیگر، امکان پیوندیابی با نهادهای قدرت 

ب��ا اینک��ه فمینیس��م س��رمایه دارانه ص��رفا ب��ه (زهدفی راهبردی  برای تاثیرگذارِی سیاسی  تلقی می شود؛ 

گرایش های راست گرا محدود نمی شود و در طیف فمینیست های چپ گرا هم نمایندگانی دارد، اما به دلیل

ناسازگاری ماهوی  خط مشی عملی و آماج سیاس��ی اش ب��ا سیاس��ت رادیک��ال، و ن��یز در واکنش دفعی ب��ه

 و تمامیت  خواهی دارد؛ ح��تی۱2انتقادات الیه های رادیکال ِ فمینیسم چپ، گرایش آشکاری به چپ ستیزی

.   زمانی که برای پنهان سازی یا موجه نمایِی این گرایْش ادبیات و نمادهای خود چپ را عاریه می گیرد

: فمینیسم سرمایه دارانه، با نظر به آنچه گفته ش��د، می ت��وان م��وارد زی��ر را برش��مردیکارکردها درباره ی

بزرگ نم��ایی با تقلیل و تحریف مبارزه ی ضدستم و برابری خواهانه ی زنان به مبارزه با ستم مردانه و (الف

درباره ی تاثیرات رهایی بخش مبارزه ی ف�ردی ب�ا سکسیس�م روزم�ره، نه فق��ط سیس�تم س�رمایه داری را از

،۱3تیررس نقد و مبارزات زنان خارج می کند، بلکه در اثر انکار درهم تنی��دگِی مردس��االری و س��رمایه داری

روی��ارویی بی واس��طه ب��ا م��ردانب��ا مع��رفی ( بمبارزه ی بنیادی با مردساالری را هم مخدوش می س��ازد؛ 

به س�ان اص��لی ترین کنش فمینیس��تی، توجه��ات و حساس��یت های انتق�ادی را( فاعالن اص�لی سکسیسم)

به سمت معلول ها سوق می دهد؛ و بدین طریق، همانند صنعت ب��ورژوایی حقوق بش��ر، عل��ل و س��ازوکارهای

ساختارمند بازتولید ستم را فرومی پوشاند؛ حال آنکه سکسیسم و خشونت مردانه اگرچ��ه عم��دتا از س��وی

مردان ابراز می شوند، اما به طور سیستماتیک در رسانه ها، نظام آموزشی و ص��نعت فرهن��گ و س��رگرمی و

خ��واه چرخه ه��ای: غیره بازتولید می شوند؛ چرا که پیوند وثیقی دارند با مسیرهای بازتولی��د س��رمایه داری

گشایش مسیرهای جدید سوداندوزی؛ و( توامان)دست کاری امیال و نیازها برای تأمین هژمونی سیستم و 

خواه چرخه های بازتولید رایگان قوه ی کار ازطریق فرودست  سازی زنان و هنجارسازی ح��ول ک��ار بی م��زد

 به مشروعیت بخشی زنانه ب��هعماًلمناسبات سرمایه داری به دلیل پذیرش پیشینی شالوده های  (جخانگی؛ 

، معم��والً«سرمایه داری نظ��امی مردان��ه است»این درک نظرِی قابل بحث که  .۱۴این مناسبات گرایش دارد

بدین  چشم انداز مشروعیت می بخشد ک��ه ب��ا مش��ارکت هرچه بیش��تر زن��ان در اداره ی ام��ور کالن جوام��ع،

 نس�خه ی ای�رانی فمینیس�م س�رمایه دارانه چ�هآن که نمونه ی خوبی ست برای فهم مناظره ی مسیح علینژاد با عبدی کالنتری 12
درک متوهمانه ای از جایگاه خویش دارد و مشاهده ی اینکه مشی ته��اجمی و قدرت م��دار فمینیس��م س��لبریتی محور چ��ه گ��رایش

. داردنیرومندی به چپ ستیزی و دامن زدن آگاهانه به چپ هراسِی مسلط 

 یک سازوکار مسلط اقتصادی ست ک��ه می ت��وانصرفاسرمایه داری مبتنی بر این خطای نظری ست که   انکار این درهم تنیدگی 13
 برآم��ده از هم نش��ینی و هم پیون��دینظام ت��اریخِیآن را به موازات سازوکار مردساالری تحلیل کرد. حال آنکه سرمایه داری یک 

سازوکارهای مختلف، و برآیند همسازی ها و هم ستیزی های آنهاست. اینکه سازوکارهای مختلف تحت هژمونی سازوکار اقتص��ادی
.  ، نظام سرمایه داری را به یک سازوکار اقتصادی بدل نمی کندعمل می کنند

امروزی مشروعیت بخش�ی زنان�ه ب�ه مناس�بات س�رمایه داری، انتخ�اب آگاه�انه ی وزرای زن در کابینه ه�ای نمونه ی شاخص 14
برای مثال، در روزهای اخ��یر وزی��ر دف��اع کن��ونی. دولت های امپریالیستی ست که نظامی گری ماهوی آن ها همواره مورد نقد است

همچ��نین به خ��اطر بی��اوریم ک��ه چگون��ه در م��اه ژانوی��ه. آلمان تقاضای مجهزشدن ارتش آلمان به پهپادهای جنگی را داده است
کابینه ی دولت نروژ که به علت شمار زیاد وزرای زن وجهه ای فمینسیتی کسب کرده، میزبان نمایندگان دولت اسالمی افغانس��تان

. رنگی زنانه بپاشند افغانستان زن ستیزان معامله ی ننگین اتحادیه ی اروپا با)طالبان( شد تا بر 
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از آنجا ک��ه سیاس��ت س��لبریتی محور یکی از س��ازوکارهای نولی��برالِی (دتبعیض علیه زنان رفع می شود؛  

ادغام سرکوب گرانه ی گفتمان انتق��ادی و قابلیت ه��ای بس��یج سیاس��ی آن اس��ت، به عن��وان یکی از ارک��ان

از یک سو به دلیل جذابیت های هیاهوی رسانه ای ،: فمینیسم سرمایه دارانه نیز همین کارکرد را ایفا می کند

ضرورت های تدارک مبارزه ی سازمان یافته  از پایین را کمرنگ می سازد؛ و از سوی دیگر، با ارائه ی روای��تی

مخدوش و متناقض از فمینیس��م و مب��ارزه ی فمینیس��تی، پروس��ه ی ادغ��ام  س��رمایه دارانه ی فمینیس��م را

با ترویج و تثبیت شکل های فردِی کنش گری فمینیستی، روند مس��لط سیاس��ت ورزی( هتسهیل می کند؛ 

نولیبرالی برپایه ی جایگاه کانونی فرد و هویت فردی را توجی��ه و تق��ویت ک��رده و بازتولی��د آن را تس��هیل

، خ�ود ماحص��ل بیگ��انگی«سیاس��ت به م��نزله ی کنش گ��ری ف�ردی»می کند؛ حال آن که جذابیت امروزی 

ب��ا تبعیت از (وروزافزون انسان ها در سرمایه داری نولیبرال و سیطره ی سازوکارهای جهان نمایش اس��ت؛ 

سازوکارهای تهاجمِی رقابت و بازاریابی سرمایه دارانه، حقانیت مبارزه ی زنان و ضرورت توانمندسازی زنان

تهاجمی علیه مخالفاِن خود در فضاهای عمومی قرار می دهد تا در/را محملی برای اتخاذ شیوه های حذفی

ب�ا( زبستر پوپولیستی شبکه های اجتماعی، ملزومات برتری طلبی و تمامیت خواهی خ�ود را ت�أمین کن��د؛ 

و تهی س��ازی)غصب و تحریف کلیدواژه ها، شعارها، نمادها و نشان های تاریخی جنبش رهایی خواهی زنان 

و همزمان با اتخاذ شیوه های برخ��ورد. ، سیر تکامل فمینیسم رهایی بخش را مختل می سازد(آنان از درون

، تصویری از فمینیسم ارائه  می دهد(در پوشش حقانیت جایگاه ستمدیده)تک سویه، تهاجمی و قدرت مدار 

که به رغم برخی جذابیت های کنونی اش، درنهایت برای بسیاری از زنان بیگانه یا حتی دافعه انگ��یز خواه��د

.بود

نمایندگی می کنند، نم��ونه ی زن��ده ای از/و فمینیسمی که او و هوادارانش عرضه« مسیح علینژاد»پدیده ی 

با نظ��ر ب��ه آنچ��ه ت��ا اینج��ا. اجتماعِی متاخِر ایران است-تکاپوی فمینیسم سرمایه دارانه در فضای سیاسی

می توان��د و می بای��د مس��تقل از برجسته س��ازی« پدیده»گفته شد، شاید روشن شده باشد که بررسی این 

و مسیرهای تاریخچه ای این گونه افراد یا جریان��ات( منفعت طلبی های فردی)خصایل فردی، نیت مندی ها 

با اینکه نقش انضمامی این فاکتورهای فردی قابل انکار نیست، اما مساله ی مهم تْر بی گمان فهم. پیش برود

شرایط وجودی و مختصات تاریخی ظهور فمینیسم سرمایه دارانه است، چ��را ک��ه می��دان داری پرهی��اهوی

ب��ر پ��ایه ی همین. چنین افراد و نحله هایی خود ثمره ی گسترش و تث��بیت فمینیس��م س��رمایه دارانه است

نگرش، در بخش بعدی مشخصاً به برخی از زمینه های نظری در سیر تاریخی اندیشه های چپ می پ��ردازم

که نه فقط بخشی از نیروه��ای طی��ف چپ را نس��بت ب��ه نموده��ا و کارکرده��ای فمینیس��م س��رمایه دارانه

ی این ن��وع فمینیس��م«قهرمانانه»ساخته اند، بلکه در بازتولید داوطلبان��ه و بعض��ا ( یا بی تفاوت)خلع سالح 

.توسط پاره ای از زنان و مردان چپ گرا مؤثر بوده اند
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سرمایه دارانهفمینیسم « چِپ»تاریخِی نسخه ی -خاستگاه های نظری. ۴

فمینیسم بر بسترهای متفاوت و متعارضی بالیده است یا دقیق تر بگ��وییم در بس��ترهای نظ��ری متف��اوتی

طی فرآیند رشد تاریخی جنبش فمینیستی، هر یک از این بسترها بیش و کم ت��اثیری. پژواک یافته است

در پیشروی آن داشته اند، اما همزمان رد و نشان هایی بر پیکر آن ب��اقی گذاش��ته اند ک��ه لزوم��ا در دوره ی

کنونِی بلوغ نسبِی فمینیسْم کارکردهای مثبت و رهایی بخشی ندارند؛ بلکه بعضا تناقض ه��ایی را تق��ویت و

از این رو،. بازتولید می کنند که ادامه ی ح��رکت م��ؤثر و رادیک��ال جنبش فمینیس��تی را دش��وار می س��ازند

سیاس��ِی تاریخ س��از نیازمن��د ب��ازنگری انتق��ادِی مس��تمر در داش��ته ها و-فمینیسم مانند هر جنبش فکری

نامناسب برای امروز،/کوله بار به میراث رسیده ی خویش است تا با دورافکندن پاسخ ها و راهکارهای نادرست

.پیکر سیال خویش را از سنگینی های بازدارنده رها سازد و پویا بماند

پساساختارگرایی و فمینیسم پساساختارگرا بی گمان یکی از بسترهای فکری بالندگِی فمینیسم بوده، ک��ه

چ��را ک��ه فراگیرش��دن.  آن این��ک ب��ه ب��اری س��نگین ب��رای جنبش فمینیس��تی ب��دل ش��ده استم��یراِث

، میکروپلیتی��ک، کنش ف�ردی بی واس��طه، مرزگ��ذاری بین«تف��اوت»پساساختارگرایی با تاکی��دات آن ب��ر 

سوژه های تحت ستم و جداسازی حوزه ها و س��وژه های مب��ارزه، و نفی رهیافت ه��ای کل نگ��ر عمال م��وجب

وقفه ای طوالنی در رویت پذیرشدِن رویکردهایی شد ک�ه مب�ارزه ی فمینیس�تی را در پیون�د ب�ا کلیت نظم

امروزه بر کسی پوشیده نیست ک��ه ت��ا دوره ی برآم��دِن ت��دریجی جنبش. اجتماعِی سرمایه دارانه می بینند

، مطالبات زنان عمدتا در سایه ی(بسته به جغرافیای سیاسی-  ۱۹۶۰از اواخر دهه ی )مستقل فمینیستی 

و سکس��والیته «مس��اله ی زن»در طیف نیروه��ای چپ ن��یز . مبارزات متعارِف مردمحور به حاشیه می رفت

طبق��اتی،-تحت س�یطره ی رویک�رد س��نتی اح�زاب چپ  در اولویت بخش�ی مک�انیکی ب�ه س�تم اقتص�ادی

و امر انض��مامی، و غ��الب بودِن س��اختارها و س��نت های( یونیورسال)بی اعتنایی به دیالکتیِک بین امر کلی 

در بطن این فض��ای ت��اریخی، بی گم��ان. می شد( ی��ا س��رکوب)س��ازمانِی مردان��ه، معم��والً نادی��ده گرفت��ه 

رویکردهایی مثل پساساختارگرایی و رادیکال فمینیسم نقش مفی��دی در رهنمون ش��دن زن��ان ب��ه برپ��ایی

مبارزات مستقل خویش داشته اند؛ کما اینکه در آن زماْن برجسته سازِی همین ض��رورت ت��اریخی، م��ایه ی

چ��نین رویکرده��ایی آن ب��ود ک��ه از دل آرم��انِی کارکرد. جذابیت و فراگیرشدن آموزه های آنها بوده است

همگن  اندیشی و همسان سازِی سنت های سیاسی غالِب زمانه، امکان شکل گیری سوژه های مبارزات نوین و

ام��ا اف��راط و یک س��ویگی در این. عروج جنبش های اجتماعی جدید، ازجمله جنبش زن��ان، ف��راهم گ��ردد

مسیر، پساساختارگرایی و فمینیسم برآمده از آن را از سیالیت شرایط ت��اریخی، پوی��ایی نیازه��ای جنبش

به تعب��یر)همین عام��ل م��وجب ش��د ت��ا . فمینیستی، و سازوکارهای ادغام گری سرمایه داری غافل س��اخت

خ��دمتکار ناخواس��ته ی»فمینیس��م م��وج دوم به رغم همه ی دس��تاوردهایش درنه��ایت ب��ه ( نانسی فری��زر

. بدل شود« نولیبرالیسم

ب��ا(  ب��ه بعد۱۹8۰کم��ابیش از دهه ی )می دانیم که فراگیرشدِن آموزه ها و رهیافت های پساس��اختارگرایی 

افول تاریخی جنبش سوسیالیستی و اعتبارُزدایی فزآینده از اندیشه ی مارکسیس��تی پیون��د داش��ته اس��ت؛
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کما اینکه اولی عمدتا در واکنش انتقادی به کاستی های دومی ق��وام گ��رفت و ب��ا داعیه ی پاس��خی ب��دیل

به تبع این وضعیت، افول چشم گیر جایگاه فمینیسم سوسیالیستی در پهنه ی. بدین کاستی ها اعتبار یافت

ام��ا. گرایش های فمینیستی، بی گمان در فراگیرشدِن نسبِی فمینیس��م پساس��اختارگرا نقش داش��ته است

چراکه از یک سو، خاستگاه  برآمدن فمینیسم پساساختارگرا. درباره ی وزن این عامل اخیر نباید اغراق کرد

اجتم��اعِی دهه ی-بازشناسی و برجسته سازِی نیازهای به حاشیه رانده یا انکارشده ی زنان در فضای سیاسی

؛ و از سوی دیگر، فراگیرش��دن سهل الوص��وِل این نحله  در س��ال های بع��ْد محص��ول(بند قبلی) بود ۱۹7۰

فاکتور تاریخِی مهم تری ب��ود ک��ه همان��ا خ��یز بلن��د نولیبرالیس��م ب��رای فتح جه��ان اقتص��اد و س��پهرهای

 در بسیاری از آموزه های ایدئولوژیک و سیاس��ت هاینیزاز قضا نولیبرالیسم چراکه . فرهنگی بود-اجتماعی

عملی اش بر خ�اص نگری و جداس�ازی س�پهرهای اجتم�اعی و منفک س�ازی پدی�ده های انض�مامی تاکی�د

می ورزد و در همین راس�تا، ف�رد و کنش ف�ردی را در مرکزثق�ل س�پهر واقعیت اجتم�اعی ق�رار/می ورزید

به درس��تی ب��ر آن تاکی��د- کم��ابیش - درنتیجه، هرآنچه فمینیسم پساساختارگرا زم��انی . می دهد/می داد

نظیر ارج گذاری به تفاوت ها، تأکی��د ب�ر مرزبن�دی ها، ض�رورت مب�ارزات ج�داگانه ی زن�ان، نفی)می ورزید 

، طی دهه های گذشته، در اثر نیروی محرکه ی نولی��برالی ب��ه(اقتدارهای سازمانی، و اولویت سیاست ُخرد

مثاًل در قالب)سیاسِی مسلط بدل شده اند -بخش تعیین کننده ای از گفتمان عمومی و سپهرهای اجتماعی

رویکردهای جداانگار یا پاره اندیش، کنش گری ُخرد و ف��ردی، س��ازمان گریزی، و فردگ��رایی: رشد و تثبیِت

در پی فراگیرشدِن همین رویکردهاست که حیات سیاسِی روزمره ی جوامِع معاص��ر ب��ه عرص��ه ی(. افراطی

تکرار سلسله ی ناهمگرای مبارزات جزئی و پراکنده بدل شده  اس��ت؛ بی آنک��ه جم��ع ج��برِی این مب��ارزات

مجزا بتواند در پیشروی ویرانگر سرمایه داری وقفه ای ایجاد کند، یا مشخصا جمع جبرِی آن ها در س��احت

 .مبارزات فمینیستْی بتواند شالوده  های مردساالری را تضعیف کند

و( ها)با این اوصاف، می توان پرسید اگر در دهه های پایانی قرن بیستم تاکید پساساختارگرایانه بر تف��اوت 

خاص گرایی و ج��داانگاری، همچن��ان ض��رورتی ت��اریخی ب�رای بازشناس��ی س��تم های انکارش��ده و ت��دارک

بسترهای سوبژکتیو برای توانمندسازی ستمدیدگان بود، آیا امروزه هم آن نیاز تاریخی در همان مختصات

سابق پابرجاست؟ به باور من، اگرچه بازشناسی ستم ها و توانمندسازی ستمدیدگان نیازی همیشگی ب��رای

ضرورت لزوماً از مسیر یکتایی محقق نمی شود، بلکه امری/مبارزات رهایی بخش است، اما برآوردِن این نیاز

مهم ت��رین ب��ه رون�دها و روی��دادهای کالِن پ�یرامون م��ا، به نظ�ر می رس��د نگ��اهیب�ا . تاریخ مند و پویاست

پیشروی  تهاجمی سرمایه داری تا مرزهای نابودی و تب��اهِی عم��ومی ،: مشخصه های جهان امروز عبارتند از

آن چنان که در تشدید و گسترش بحران های سرمایه زاد نمایان است؛ و همزماْن نش��یب ت��اریخِی سیاس��ت

رهیافت ه��ایاگر این توصیف فشرده ق��رین واقعیت باش��د، ام��روزه مشخص��اً ب��ه . مردمی ضدسرمایه دارانه

ی نیاز داریم که قادر باشند پیون��دهای س��اختاری حوزه ه��ای س��تم و بازتولی��دچندبُعدی  یا همه جانبه نگر

درهم تنیده ی آنان در متن تحوالت مستمر سرمایه داری را توضیح دهند، تا از این طریق بتوانن��د ض��رورت

علیه کلیت نظم مسلط( درعین بازشناسی تفاوت های  درونی شان)مبارزات هم بسته ی توده های تحت ستم 
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ی تاریخا الزم توس��ط پساس��اختارگرایی، اکن��ونتجزیه /به بیان دیگر، در پی آن تحلیل. را برجسته سازند

سیاس��ِی به جامان��ده از فمینیس��م-م��یراث نظ��ری آن کهحال . ی دیالکتیکی هستیمسنتز/نیازمند ترکیب

پساساختارگرا قادر نیست پاسخ درخوری ب��ه این نی��از ت��اریخی بده��د؛ و ب��دتر آن ک��ه س��نت های فک��رِی

-افق فک��ری)نولیبرالی و کنش گری رایِج فردی و رسانه محور « عقل سلیم»پساساختارگرا به دلیل قرابت با 

، همچن��ان ج��ذابیت های خ��ود را حف��ظ کرده ان��د و در س��طوح مختل��ف تکث��یر(سوژه ی نولیبرال سیاسِی

گفتم��انی ن��زد-دوام ناهنگام همین جذابیت هاست که در کن��ار لَخ��تِی عادت واره ه��ای نظ��ری. ۱5می شوند

نیروهای چپ، ضرورت جستجوی چنین سنتزی را کمرنگ کرده و فرآیند عملی جس��تجو و بازس��ازی آن

نانس��ی فری��زر را می بای��د در چ��نین( خودانتق��ادی) فریاد انتق��اد. ۱۶می سازد/را ُکند یا مختل ساخته است

. بافتاری بازخوانی کرد

ف��رهنگِی فراگیرش��دن روایت پساس��اختارگرانه از-به طورخالصه، نولیبرالیسم به نوبه ی خ��ود بس��تر م��ادی

 پی��دایش و رواج ن��وع معی��نی از رویک��رد ب��ه سیاس��ت وزمینه س��اِز ک��رد؛ و همزم��اْن هم��وارفمینیسم را 

بن��ابراین، نق��د و پ��االیش. استانجامی��ده « سوژه ی نولیبرال»و تکثیر  خلق هکنش گری سیاسی بود که ب

، دست کم به دلیل سهولِت مفص��ل بندی ب��رخی از۱7میراث پساساختارگرایی در اندیشه و کنش فمینیستی

ای��دئولوژیک عص��ر نولی��برالی، واج��د-آموزه های اصلی پساساختارگرایی با مختصات فرهنگیرهیافت ها و 

به همین دلیل، حتی طیفی از فمینیست ها که درهم تنیدگی مب��ارزه ی فمینیس��تی و. اهمیتی بنیادی ست

درعین.  کنندانک��اربای��د اهمیت چ��نین نق��دی را نمبارزه ی ضدسرمایه دارانه را انکار می کنند نیز قاع��دتاً 

ح��ال، همچن��ان ک��ه گفت��ه ش��د، از آنج��ا ک��ه به لح��اظ ت��اریخْی زایش و برآم��دن نظریه ه��ا و آموزه ه��ای

 ازش��ماریامری که در هم پوش��انی )نظری چپ رخ داده است - پساساختارگرایی در درون سپهر سیاسی

پیام��دها و خط��رات اینگرایش��ی ع��ام به س��مت نادی��ده گرفتن ، (آرمان ها، هنجارها و واژگان نمود می یابد

 هم آموزه ه��ای پساس��اختارگرانههدرنتیجه، به سیاق گذش��ته، ام��روز. وجود داردخویشاوندی و هم نشینْی 

به ط��ور غیرانتق��ادی، (و هم پوش��انی هات��اریخی س��بقه ی آن به پش��توانه ی بخش��ا )توس��ط نیروه��ای چپ 

می شوند.درونی سازی و تکثیر 

و کنش گ��ران) ک��ه فع��الین ام��روزی چپ ی ستناخوشایند- به همین نس��بت  -داعیه ی گزن��ده  و طبع��ا 

سیاس��ِی خ��ود ممکن اس��ت در جهت گیری ه��ای فک��ری و مش��ی عملیهم علی االص��ول  ِ چپ(فمینیست

 ناخجسته یادآور این گزاره ی معروف فردریک جیمس�ون اس�ت ک�ه »اندیش�ه ی پس�ت مدرْن منط�ق ف�رهنگیهم نشینیاین 15
سرمایه داری متاخر است«.  

 به نظر می رسد که اقبال طیفی از فمینیست های چپ به بازسازی فمینیس�م مارکسیس�تی ح�ول نظ�ریه ی بازتولی�د اجتم�اعی )16
Social reproduction theory در سپهر اندیشه ی فمینیستی ست.نظری(، تالشی بدیل برای پاسخ به این فقدان 

نقد ریشه های فلسفی فمینیسم پساساختارگرا همراه باشد. در همین راستا،چنین نقدی تنها زمانی ژرفای الزم را می باید که با  17
 آث��اری در واک��اوی199۰رچوب فلسفی رئالیسم انتقادی کمابیش از اوای��ل دهه ی  از چامتأثربرای مثال، برخی از فمینیست های 

انتقادی شالوده های فلسفی فمینیسم پساساختارگرا منتشر کرده اند )ناشناخته بودن این آثار در فضای فکری فمینیسم ایران عجیب
نیست، چون متأثر از سیطره ی گفتمان پساساختارگرایی بر جریان اصلی فمینیسم آکادمیک، ح��تی در مج��امع فمینیس��تی جوام��ع
غربی هم دست کم یک دهه زمان الزم بود تا چ��نین رهیافت ه��ایی ج��دی گرفت�ه ش�وند(. در همین زمین��ه، در وبس��ایت کارگ��اه
دیالکتیک، تاکنون ترجمه ی فارسی سه مقاله از کارولین نیو و یک مقاله از آنجال مارتینز دی و همکاران - به همت سارا امیریان -

فمینیس��م،«؛ »رئالیسم، واسازی و نظریه ی منظر فمینیس��تی«؛ »جنس و جنسیت: یک رویکرد رئالیستِی انتقادیمنتشر شده است: »
 )اینترسکشنالیتی(«. یک رویکرد رئالیستی انتقادِی جایگاه مند به مساله ی تالقی«؛ »رئالیسم انتقادی و چرخش زبانی
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تنه�ا« حرکت کنند. تص�دیق این خط�ر نولیبرالدر زمیِن همواِر »سوژه ی و دست کم بخشا - ناخواسته - 

 پتانس��یلهمو به جایگاه کانونی نقد و تفکر انتق��ادی پای بن��دی داش��ته باش��یم  همزمانی میسر است که 

و ب��رای به دس��ت دادنبرای عبور از این کلی گ��ویی، }. عظیم ادغام سازِی سرمایه داری را جدی تلقی کنیم

 ارائ��ه نقدی فشرده بر شکل بابِ  روز »سیاس��ت ه��ویت« 3پیوست یک نمونه ی تاریخِی انضمامی تر، در 

می کنم؛ سیاستی که مولفه های پساساختارگرایانه  اش ضامن موجه نمایِی آن نزد الیه هایی از چْپ است.{ 

. جمع بندی۵

 ب��ا سکسیس��م روزم��ره، ک��ه فمینیس��م س��رمایه دارانه آن را ی ف��ردیقابل انکار نیست که رویکرد مواجهه

.، ع��اری از دس��تاورد نیستدر این نوشتارنمایندگی و از آن هویت یابی می کند، به رغم انتقادات طرح شده 

 پی��دا می ش��وند، دامنه ی ت��اثیرات آناین رویک��ردچون در اثر تنوعات و ابتک��اراتی ک��ه در ش��کل تحق��ق 

از این نظر، حتی.  باشد اشناهمگون تر از آن چیزی ست که قابل تقلیل به محدوده ی گرایش های ساختاری

این شکل نارسای کنش فمینیستی هم بی گم�ان در ارتق��ای حساس��یت عم�ومی ب�ه تبعیض جنس��یتی و

ِیاجتم��اع- اما مساله بر سر مض�مون س��وژگی و چش��م انداز سیاس��ی . خشونت جنسی سهمی ایفا می کند

مس��تلزمی خ�اص تحق��ق این دس��تاورد  ها و مج��ار اینکه ش��یوه ؛یافته استءبرآمده از این حساسیت ارتقا

ناتم��ام ب��ا/این روش��نگری ج��زئیاس��ت؛ و اینک��ه پوشی از چه امکانات و دستاوردهای دیگری ب��وده  چشم

ضرورت نقد این نارس��ایی و م��واجهه ی.  استهمراه بودهکورکردن چه چشم اندازها و تحریف چه حقایقی 

 و/یا سیاست ورزی منزه طلبانه ندارد؛کمال گرایی طی به ربلزوماًعملی با آن در ساحت  جنبش فمینیستی، 

بلکه از این باور بنیانی برمی آید که سرمایه داری به سان یک نظام سلطه ی فراگیْر شالوده های مردس��االری

را در درون خود ادغام کرده و متناسب با نیازه��ا و پ��ویِش ت��اریخی اش در ه��ر جغرافی��ای سیاس��ِی معیْن

 می کند؛ درنتیج�ه، مه�ار و ادغ�ام س�وژه های محتم�ل مب�ارزه  علی�هتسهیل/ممکنبازتولید اِشکالی از آن 

مردس��االری )همانن��د ادغ��ام س��وژه های محتم��ل مب��ارزه علی��ه اس��تثمار اقتص��ادی(، الج��رم بخش��ی از

. ۱8سازوکارهای بازتولید سرمایه داری ست

طبعا چارچوب فک��ری فمینیس��ت های راس��ت گرا م��انع از آن اس��ت ک��ه دریابن��د جنبش فمینیس��تی هم

به محض اثبات قابلیت های عظیم اش برای بسیج اجتماعی ستمدیدگان می تواند آماجی برای سازوکارهای

 انتظار بر این است که فمینیسم چپ گرا با تمام ت��وانعلی االصولاما  کالن ادغام گرِی سرمایه داری باشد. 

در برابر این فرآیند ادغام، و محص��ول مطل��وب آن یع��نی »فمینیس��م س��رمایه دارانه«، ایس��تادگی کن��د و

مشخصاً در درون سپهر فمینیسم پیکارهای ضدهژمونیک را با جدیت و دوراندیشی پی بگ��یرد. کوش��یدم

نشان دهم که چگونه فمینیسم پساس��اختارگرا به عن��وان ی��ک م��یراث نظ��ری-ت��اریخِی پرنف��وذ در می��ان

فمینیست های چپ گرا )کمابیش به سان بدیِل پارادایمِی مارکسیسم(، ضرورت این ایستادگی و م��واجهه ی

 ی�ادآور ش�دم ک��ه هم پوش�انیانتقادی و ضدهژمونیک را کمرنگ ساخته یا به حاشیه رانده اس��ت/می ران��د.

 نیست. همپوشانی وسیع میان سوژه های این دو نوِع کالسیک مبارزه  این دسته بندی انتزاعی، به معنی نادیده گرفتن تداخل و 18
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ب��رخی آموزه ه��ای پساس��اختارگرایی ب��ا مولفه ه��ای بنی��ادین نولیبرالیس��م، خواه ن��اخواه ت��وان فمینیس��م

پساساختارگرا در نگرش انتقادی ژرف به مناسبات ساختاری مسلط را محدود می سازد؛ امری ک��ه قاع��دتا

ضرورت بازنگری انتقادی در خود پساساختارگرایی )و فمینیسم مت��أثر از آن( را ض��روری می س��ازد. ح��ال

آن که، همان طور که گفتم، جذابیت های همچنان موجوِد فمینیسم پساساختارگرا این ض��عف های بنی��ادِی

تالش ش�ورمندانه ی بس�یاری از فمینیس�ت های مت�أثر ازرای مث�ال: اینک�ه آن را ب�ه حاش�یه می برن�د. ب�

پساساختارگرایی برای انتساب سوژگی مطلق به زنان )به منزله ی ستمدیدگان(، شرایط و چارچوب مادی-

ت��اریخِی تعین ی��ابی این س��وژگی را نادی��ده می گ��یرد و ب��دین طریق فهم دش��واری ها، امکان��ات واقعی و

. اینکه تاکید پساساختارگرایی بر سوژگی بی واس��طه ی۱۹فرآیندهای الزم برای تحقق آن را مختل می سازد

زنان، اگرچه تاحدی برای بسیج انگیزه ها به سمت لزوم بیداری و استقالل زنان الزم و مفید ب��وده، ام��ا ب��ه

گواهی مسیر تاریخی، منبع مناسبی برای ت��دوین اس��تراتژی مب��ارزه ی فمینیس��تی نب��وده اس��ت/نیس��ت؛

به عکس، تأکید بر بی واسطگی )کنش بی واسطه برپ��ایه ی درک بی واس��طه از تج��ارب شخص��ی(، در عم��ل

امکان ادغام  سرمایه دارانه ی فمینیسم و عروج فمینیسم سرمایه دارانه را به سهِم خود تق��ویت ک��رده اس��ت.

حال آنکه جنبش فمینیستی برای پرهیز از خطراتی که ام��روزه ب��ا فراگیرش��دن ِ نس��بی اش پیون��د دارن��د،

نیازمند استراتژی  جدیدی  برای پیشروی ست که بتواند توامان هم امکانات رشد بیداری زن��ان و اس��تقالل

مبارزاتی شان را فراهم سازد؛ و هم زمینه های پیوندیابِی این مب��ارزات ب��ا پیک��اری همه جانب��ه علی��ه کلیت

نظام سلطه  را فراهم آورد. ... بگذارید این سطرهای س�رد و عب�وس - و قطع�اً نابس�نده - را ب�ا ذک�ر ی�ک

خاطره ی زنده به پایان ببرم:  

حدود سه سال پیش در یکی از جمع های فعالین چپ آتونوم با فرد مسن موسپیدی آش��نا ش��دم ک��ه ب��ه

 وقف فعالیت سیاسی رادیکال ک��رده ب��ود. در گرم��اگرم۱۹۶۰تأیید سایرین عمر خود را از میانه ی دهه ی 

گفتگو از او پرسیدم: »وقتی به تمام فرازونش��یب های این دهه ه��ای سپری ش��ده ی مب��ارزه  نگ��اه می ک��نی،

جمع بندی انتقادی ات چیست؟«. انتظار شنیدن توضیحات مفصلی را داشتم، اما پاسخ اش چن��ان کوت��اه و

گزنده بود که خواه ناخواه در ذهنم نقش بست )کسی چه می داند، شاید اله��ام بخش رویک��رد انتق��ادی این

نوشته هم بوده باشد!(. او گفت:

»ما مسلماً دستاوردهای ارزشمندی داشته ایم، ام�ا آن ه�ا را عم�دتا از راه ه�ای چن�ان پره�زینه ای

کسب کرده ایم که اکنون دست مان خالی تر از آن است که بتوانیم ب��ا ت��رکیب آن دس��تاوردها، این

سیستم افسارگسیخته را قدمی به عقب برانیم«. 

یزبان های زن��ده » قادر است به تمامی ِ جهانی شدهسرمایه داری که: بر این باورمدر همین امتداد، من هم 

در تم�امِی مبارزات م�ان ، س�رمایه داری را ج�دی نگ�یریمو س�یالیتاگر پیچی�دگی .  تکلم کند«اجتماعی

   به امید پیروزی!محکوم به تکرار بی پایان شکست هستیم.  ... 

( می ت�وان ی�افت ک�ه فرآین�د کس�ب س�وژگی طبقه ی ک�ارگر را طی ش�دهworkerists نظیر این رویکرد را نزد ورکریست ها )19
می انگارند.    
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پیوست ها

 سوسیال دموکراسی در آلمانجنبش ادغام: ۱ پیوست

ازجمله با اجرای)پس از آنکه بیسمارک، صدراعظم قدرتمند رایش دوم، ازطریق پیگرد و سرکوب سوسیالیست ها 

نتوانست این نیروی نوظهور را س��رکوب کن��د،( ۱8۹۰ تا ۱878 بین سال های 2۰قانون منع تحرکات سوسیالیستی

سازوکار آشتی طبقاتی را بر بنیان ناسیونالیسم آلم��انی بن��ا نه��اد، ت��ا ب��ا س��هیم کردن ح��داقلی ک�ارگران در رف��اه

تاثیرات تباه کنن��ده ی این س��ازوکار نه فق��ط. و اولویت مطلق آن را تضمین کند« اقتصاد ملی»اجتماعی، شکوفایی 

همک��اری»ق�انونی، تحت عن��وان -به زودی در آستانه ی جنگ جهانی اول آشکار شد، بلکه همین داربس�ت نه��ادی

تا امروز سنگ بنای مهار پیک�ار طبق�اتی در ج�امعه ی آلم�ان( با مشارکت فعال اتحادیه های کارگری« )2۱اجتماعی

نکته  اینجاس��ت ک��ه. بوده است، که خویش فهمی و کنش ک��ارگران و آرمان ه��ای آن��ان را قالب بن��دی ک��رده است

رهبران سازمان ها و اتحادیه های کارگری طبعا هنوز هم همچون گذشته با گفتم��ان دف��اع از حق��وق ک��ارگران در

برابر سرمایه داراْن روند انضمامی این هم سازی طبق��اتی را ه��دایت می کنن��د؛ ام��ا ب��ا عقب نش��ینِی رس��می ح��زب

دیگ��ر ح��تی به ظ��اهر هم( ۱۹5۹کنگ��ره ی گوِدس��برگ، )از مارکسیسم و سوسیالیسم (�� SPD)سوسیال دموکرات 

سخنی از آرمان سوسیالیستی در میان نیست؛ و قابل توجه آنکه این عقب نشینی فاحش در امتداد هم��ان مش��ی و

ناراضی بود و نسبت به( ۱875) 22بینش السالی ست که مارکس از ادغام آن در حزب کارگران سوسیالیست آلمان

.تبعات آن هشدار داده بود

زیست محیطی جنبش سرمایه دارانه ی ادغام: ۲ پیوست

در فاز ابتدایی ظهور گفتمان زیست محیطی، زمانی که این گفتمان نوپا هنوز فاق��د ت��وان بس��یج اجتم��اعی ب��ود و

.تهدیدی برای اختالل در کارکردهای سیستم محسوب نمی شد، سازوکاری هم برای ادغام آن شکل نگرفت��ه ب��ود

، ازجمل��ه به  دلی�ل رش��د نگرانی ه��ای عم��ومی از خط��رات جن��گ۱۹7۰-8۰اما با رشد چشم گیر آن در دهه  ه��ای 

هسته ای و زباله های اتمی، هم اختالفات درونی اش شدت گ��رفت، و هم س��ازوکارهای ادغ��ام آن در نظم سیاس��ی

در آلمان با شکل گیری حزب س��بزها و پیوس��تن آن ب��ه پارلم��ان و- برای مثال- فرآیندی که . موجود پدیدار شد

از س��وی دیگ��ر، در دهه ه��ای اخ��یر ب��ا رش��د و گس��ترش اعتراض��ات. 23دولت ه��ای ای��التی و ف��درال نمای��ان شد

زیست محیطی علیه روند فزآینده ی تغییرات اقلیمی، دولت ها و س��رمایه های ب��زرگ و اح��زاب رس��می ش��یوه های

20 Sozialistengesetz (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie)

21 Sozialpartnerschaft            

 با مساعی آگوست1869( در سال Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands  حزب کارگران سوسیالیست آلمان ) 22
  بِبِل و ویلهلم لیبکنشت تاسیس گردید. 

ح��زب س��بزهای آلم��ان و نح��وه یروند ظه��ور و اف��ول  کارنامه ی سیاسی یوشکا فیشر، مرور فشرده ای باشد بر بررسی  شاید 23
هضم شدن آرمان های محیط زیستی آن در ملزومات اقتصادی-سیاسی سرمایه ی آلمانی. )این حزب در انتخابات اخیر بار دیگر به

(.  راه یافت فدرال آلمان کابینه یترکیب ائتالف سازنده ی 
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ب��ا بودجه ه��ای)نخست کارزارهای وسیع رسانه ای . ادغام این جنبش به کار بستند( سپس)مختلفی را برای مهار و 

برای انکار تغییرات اقلیمی یا خطرات آن برپا شد؛ به موازات آن قدرت مندان به راه اندازی و پشتیبانی م��الی( کالن

جل��وه دهن��د و نقش اقتص��اد ص��نعتی« ط��بیعی»شبه تحقیقات علمی روی  آوردند تا تغییرات مش��هود اقلیمی را 

و پس از حدود دو دهه، زمانی ک��ه این راهکاره��ا در اث��ر. در ایجاد و تشدید آن را انکار کنند( حیات سرمایه دارانه)

گسترش پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش دامنه ی مب��ارزات زیس��ت محیطی ناک��ام ماندن��د، گفت��ار دولت ه��ا و

، سوخت های پ��اکیزه و غ��یره چرخی��د ت��ا ب��ا ج��ذب«نیودیل»، «اقتصاد سبز»کنسرن ها و احزاب رسمی به سمت 

دغدغه های برانگیخته شده، نه فقط رادیکالیسم این جنبش را مهار کنند، بلکه مسیر جدیدی برای افزایش انباش�ت

بازتاب این وضعیت در سپهر درونِی خود جنبش آن بود که تع��ارض آش��کار و فزآین��ده ی می��ان. سرمایه بگشایند

و یا دوست داران بی شائبه ی طبیعت پدی��دار« نیودیل»آنتی کاپیتالیست ها با محیط زیست گرایان لیبرال، طرفداران 

   . شد

 فروکاست سیاست و هویت در رویکرد غالب به »سیاست هویت« : 3 پیوست

در فضای تاریخی  جدیدی که با پیشروی نولیبرالیسم گش��وده ش�د، »سیاس�ت ه��ویت« همچ�ون پاس��خی ع��ام و

سهل الوصول به مجموعه ای از نارسایی های ساختارِی درهم تنیده پدیدار شد و به س�رعت رش�د و گس�ترش ی�افت.

از یک س��و رون��د و سازوکارهای زی��ر به ط��ور هم اف��زا تالقی یافتن��د: فرآیندها در این دوره - به طور خالصه - ونچ

خودبیگانگی سرمایه دارانه و یک دست س��ازی  ف��رهنگی ش��تاب گ��رفت، و همزم��ان رش��د ناامنی ه��ای اقتص��ادی و

های زیس��ت و کنش جمعیسازمان اجتماعی به واقعیتی فراگیر بدل شد؛ و از سوی دیگر، جمع گرایی و سنت ها و 

تضعیف و سرکوب و حذف شدند؛ و درعوض، س��ازوکارهای م��ادی و ف��رهنگی مس��لط درجهت حرک��تی فزآین��ده

به سمت فردگرایی سامان یافتند. به بیان دیگر، تشدید فالکت اقتص�ادی و خودبیگ�انگی و حس ه�راس و ن�اایمنِی

( مقارن شد. به تبع این وضعیت، انس�ان ب�ار2۴دایمی، با غیاب سیاست جمعی و برجسته سازی فرد )در برابر جامعه

 گرگ انسان معرفی ش��د و مس��ئول تام وتم��ام شکس��ت ها و موفقیت ه��ای خ��ویش.پیش-دیگر - ولی عریان تر از 

پیدایش اَشکال مختلف هویت گرایی یکی از محصوالت ناگزیر این فرآیند چندالیه ی تاریخی بود. 

با همراهی در رد »کالن روایت «ها و مراجع اقتدار و برجسته سازِیدر این میان، رهیافت متعارف پساساختارگرایی 

تواماِن مقوله های تفاوت، تجربه ی ستم )و خوانش بی واسطه ی آن(، میکروپولیتیک و کنش گری بی واسطه  به س�هم

مازادهای نظری این تقارن ناهنگ��ام، هم هموارتر ساخت. رواج »سیاست هویت« در میان طیف چپ راخود مسیر 

 مشهود است، و هم در حوزه ی ستم »نژاد«ی )راسیسم( وستم جنسیتی-جنسیحوزه ی دیدگاه های مرتبط با در 

ستم ملی، که به زودی روایت هایی از نظ��ریه ی پسااس��تعماری نماین��دگی نظ��ری آن را عه��ده دار ش��دند. به لح��اظ

 بی بنیاد نبود؛ چرا ک��ه فرآیندیمسلماًتاریخی، مفصل بندی سیاست ورزی چپ با »سیاست هویت« در این مقطع 

حساس��یت ب��ه س��تم و تبعیض و واکنش دف��اعی/اعتراض��ی در براب��ر آن یکی از ش��الوده های بنی��ادیاز یک س��و، 

عمومیت یابی این رهیافْت بیان نمادین اش را در این گفته ی مارگرت تاچر می یابد که »جامعه وجود ندارد ]برساخته است[«.24
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با کمرنگ سازی ستم های »جانبی«، تفاوت ها، امر هم عمدتاچپ گرایی ست؛ و از سوی دیگر، سیاست پیشین چپ 

فردی، امر تنانه، امر جزئی و غیره )به نفع نوعی همگن سازی و یونیورسالیسم انتزاعی( هم��راه ب��ود، و هم اغلب در

روش ها و ساختارهایی اقتدارگرایان�ه )منک�وب ف�ردیت( تجلی می ی�افت. ت��ا اینج�ا می ت�وان گفت اقب��ال ت�اریخِی

در بافت��ار سیاس��ی»سیاست هویت« نزد طیف چپ قابل فهم و تاحدی اجتناب ناپذیر بود. اما مشکل اینجاست که 

می توان��د بر تفاوت ها بدون قراردادن آن در کانتکست اجتماعی-تاریخِی وسیع تر یک سویه تأکید با ستم، رویارویی

زمینه ساز پرورش سوژه هایی مجزا از هم گردد که جهت یابی سیاسی شان بر مدار هویت )فردی ی��ا جمعی( تنظیم

می گردد. با اینکه هویت و مشخصاً ه��ویت س��تمدیده به واق��ع نقطه ی ع��زیمت خ��ویش فهمی انس��ان س��تمدیده و

پرورش سوژگِی سیاسی اوست، و به همین سان نقطه ی عزیمتی ضروری برای مراحل آغازین بس��یج سیاسی س��ت،

اما مشکل از جایی آغاز می شود که این نقطه ی ع�زیمت عماًل ب�ه حرک��تی در مس��یر سیاس�ت ره��ایی بخش )ک�ه

بی گمان امری جمعی و عمومی ست( نیانجامد، و بدتر آن که بعضا خ��ود ب��ه نقطه ی ه��دف ب��دل ش��ود. بن��ابراین،

نارسایی عمده در شکِل غالِب »سیاست هویت«، عدم آمادگی و ظرفیت آن برای پذیرش این واقعیت است ک��ه در

دنیای واقعی انسان ها حامل هویت های چندگانه هستند؛ اینک��ه، بس��یاری از انس��ان ها همزم��ان مت��أثر از چن��دین

سازوکار ستم هستند )گیریم با جای گشت  های متنوع و درجات متفاوِت تاثیرگذاری(. درنتیجه، این نوع »سیاست

هویت«، حتی زمانی که ه��ویت س��تمدیده را نماین��دگی می کن��د، اساس��اً ق��ادر نیس��ت از م��رحله ی »تج��زیه «ی

پساساختارگرایانه به سمت مرحله ی سنتز عبور کند و به همین دلیل فاقد چشم انداز ره��ایی بخش اس��ت، چ��را ک��ه

شرایط ادغام در نظم مسلط را پیشاپیش در درون خود حمل می کند.  

»سیاست هویت« پیش از هرچیز متکی بر متمایزسازی خویشولی مساله تنها بدین جا ختم نمی شود: از آنجا که 

از دیگری ست، خصوصا در مقام ستمدیده نیازمند برجسته سازی مستمر حق��انیت خ��ویش اس��ت. به همین دلی��ل،

»سیاس��ت ه��ویت« آم��ادگی ب��االیی ب��رای مفص��ل بندی ب��ا اَش��کال ح��ادی ازدر چ��ارچوب نش گ��ری سیاس��ی ک

political»نزاکت گرایی سیاسی« )  correctnessدارد، تا از این طریْق برای حامالن این رویکرْد حس��ی از برت��ری )

اخالقی نسبت به »دیگران« فراهم گردد؛ دیگرانی که بنا بر روایت غالب بر »سیاست هویت« اگر در ستم های وارد

بر او هم دست نباشند، دست کم نسبت  به رنج های او بی تفاوت اند. بنابراین، این مفص��ل بندی در به��ترین ح��الت از

نیاز به »خودتاییدگری« برمی آید، حتی اگر عاری از وجه های نمایشی برای کس��ب اتوریت��ه و س��رمایه ی نم��ادین

باشد. طبعا نزاکت گرایِی سیاسی فی نفسه امر الزم و مطلوبی ست: اینکه سوژه های سیاسی موظف اند مقدم ب��ر ه��ر

چیزی در ارتقای مستمر تربیت سیاسی خویش بکوشند، و رفتار و کالم خود را دایما مورد مراقبت انتق��ادی ق��رار

دهند، تا به شخصه شکلی از سازوکارهای مسلط ستم را بازتولید نکنند؛ تا نه تنها ب��ه »دیگ��ری« آس��یب نرس��انند،

بلکه آم��ادگی بیش��تری ب�رای فهم م�وقعیت و رنج »دیگ�ری« پی��دا کنن�د. ام��ا »نزاکت گ��رایی سیاس�ی« اگ�ر ب�ا

یک سونگری یا سوءاستفاده ی سیاسی همراه گردد، می تواند اَشکال حاد و مخربی به خود بگ��یرد؛ مثاًل هنگامی ک��ه

نقش فرآیند، تفاوت های تاریخچه ای و اهمیت پداگوژی را نادیده بگیرد؛ یا هنگامی که صرفاً به محملی برای کسب

اقتدار شخصی یا به ابزاری برای هویت یابی ازطریق نفی دیگری ب��دل ش��ود. از قض��ا، این ش��کل از »نزاکت گ��رایی

سیاس��ی« یکی از ش��کل های مس��لط کنش گ��ری سیاس��ی س��وژه ی نولی��برال )ازجمل��ه، ن��وع چپ آن( در فض��ای
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ازسهل الوصول ارتباطات مجازی امروز است؛ یعنی ایفای نقش به اصطالح پلیس »رفتاری-کالمی« ب��رای دیگ��ران 

کسب می کند.  »ستمدیده ی دانا«اعتبارش را بعضا از ایفای نقش  جایگاهی که بخش مهمی از ؛موضعی باالدست

درک غیرانتق��ادی نس��بت ب��ه آموزه ه��ایامی��دوارم همین نم��ونه ی مش��خص تاح��دی نش��ان داده باش��د ک��ه 

 تش�دیدآن هاپساساختارگرایی می تواند کنش گر سیاسی چپ را به مسیرهای متناقضی رهنمون کند که ماحص�ل 

 »دش��منآن کهس��تیزها و ش��کاف های درونی در س��پهر چپ و ت��داوم سرگش��تگی ها و سرخوردگی هاس��ت. ح��ال 

سازوکارهای متنوع ستم را روغن کاری می کند. )واقفمسازمان یافته چرخ های بی وقفه و مشترک« همچنان به طور 

که در قاموس پساساختارگرایی اصطالح »دشمن مشترک« تعبیری مبهم و پادرهواست!( 

*   *   *

   kaargaah.net 

۲۰
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