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نانسی هارتسوک
برگردان :سارا امیریان

یادداشت کارگاه :نانسی هارتسوک از پایهگذاران »نظریهی منظر فمینیسسستی «2اسسست .عمسسدهی کسسار نظسسری وی در

ساحت فمینیسم تلشای است برای بازخوانی مارکس در جهت کاربست برخی دیدگاههای مسسارکس در اندیشسسهورزی و
راهجویی پیرامون دغدغهها و پرسشهای نظری جنبش فمینیستی )بهویژه در ساحت روششاناسی و معرفتشاناسی(.

سهم نظری وی در پیریزی »نظریهی منظر فمینیستی« نیسز رهساورد خسوانش وی از مسارکس در پیونسد بسا درگیسری
مستمر وی با پویاییهای جنبش فمینیستی بوده است .در عینحال ،دستاوردها و تاملتا درونی نظریهی فمینیسسستی
)در تعامل با سایر نظریههای اجتماعی و فلسف یی نوظهور( در دهههای پایانی قرن بیستم ،طبعسسا خسسوانش هارتسسسوک از
مارکس را دستخوش تغییراتی ساخت ،که متأثر از آن ،وی درک خود از نظریهی منظر را نیز مورد بسسازنگری قسسرار داد.
از آنجاکه از نانسی هارتسوک تاکنون مقالتی به فارسی برگردانده شاده اسسست ،3قصسسد نسسداریم در اینجسسا چکیسسدهای از
دیدگاههای وی را معرفی کنیم؛ تنها در پیوند با انتشار مقالهی پیشرو به ذکر فشردهی نکاتی بسنده میکنیم:
 (۱اهمیت کار هارتسوک جسسسارتا وی بسسرای رجسسوع بسسه مسسارکس و بازاندیشسسی خلقسسانه در نظریسساتا وی )بسسر مبنسسای

پرسشهای مشخص( در دورهای است که بنا به دلیل تاریخی متعدد ،فاصلهگیری پرهیاهو از مارکس عمسسدتا یکسسی از

شااخصهای »آزادمنشی« در محافل روشانفکری و بهویژه در ساحت پژوهشهای اجتمسساعی محسسسوب میشاسسد؛ چنیسسن
جسارتی از آن رو درخور توجه است که چنین رویکردی نه فقط با نفسسی و انکسسار معمسسویل پیسسروان مارکسیسسسم سسسنتی
مواجه بود ،بلکه با نظر به دیدگاههای غالب بر موج جدید فمینیسم ،از جانب اغلسسب نظریهپسسردازان فمینیسسست نیسسز بسسا

1. Nancy Hartsock, 2008: Marxist Feminist Dialectics for the Twenty-first Century.
In Bertell Ollman & Tony Smith (eds.), Dialectics for the New Century. Palgrave Macmillan.
2. Feminist standpoint theory

 .3نانسی هارتسوک» :دربارهی نظریهی دیدگاه فمینیستی«؛ برگردان :روزبه آغاجری؛ تارنمای پروبلماتیکا.
نانسی هارتسوک» :بازنگری منظر فمینیستی «؛ برگردان :گروه فمینیستی؛ تارنمای پراکسیس.

نانسی هارتسوک » :جهانیسازی و انباشات اولیه :ادای سهم مارکسیسم دیالکتیکیی دیوید هاروی«؛ برگردان :آناهید شایرخدایی؛
تارنمای فضا و دیالکتیک.
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اقبال چندانی روبرو نبود .4خود هارتسوک در متن دیگری 5در اشااره به برخی دیدگاههایی که مارکسیسم را ناسازگار با
فمینیسم تلقی میکردند ،مینویسد که در نظر آنان» :مارکسیسم با فرض تأثیرگسسذاریی فمینیسسسم سوسیالیسسستی ،بسسه

روایتی در میان روایتهای دیگر تبدیل میشاود«.

 (۲بر این باور نیستیم که هارتسوک به خوانش جامع یا دقیقی از نظریهی مارکس دست یافته است؛ بهعکس ،پسسارهای

از انتقاداتی که او )از جمله در ابتدای مقالهی حاضر( بهصراحت به مارکس وارد میکند ،نشان میدهنسسد کسسه شاسسناخت

وی از نظریهی مارکس تاحدی نارسا و دچار برخی پیشداوریهای متعارف نسبت به آرای مارکس است .بسسا اینحسسال،
هارتسوک متأثر از تعهداتا و بصیرتاهای فمینیستیاش ،رویکردی مستقل و خلقانه نسبت به مارکس اتخاذ میکنسسد.
فارغ از اینکه وی به خوانش دقیقی از مارکس یا کاربست مسسوثری از آرای مسسارکس درپیونسسد بسسا بنمایههسسای نظسسریهی
فمینیستی رسیده باشاد یا نه ،او بسط نظسسریهی فمینیسسستی را نیازمنسسد بهرهگیسسری از دیسسدگاههای مسسارکس و بهویسسژه
روششاناسی کلننگر وی میداند ،و در همین راستاسسست کسسه از »فمینیسسسم مارکسیسسستیی دیسسالکتیکی« بسسه مثسسابهی
»بازتسخیر فمینیست یی مارکسیسم« سخن میگوید .هارتسوک متأثر از رویکرد دیوید هاروی ،بر ایسسن بسساور اسسست کسسه:

»باید بر امکانهایی تمرکز کرد که مارکسیسم برای نظریه و عمل میگشاید .«6بهباور ما نیز رشاد و غنسسای نظسسریهی
فمینیستی بدون کاربست روششاناسانهی بصیرتاهایی که مسسارکس بسسرای شاسسناخت بنیادهسسای دنیسسای معاصسسر عرضسسه

میکند ممکن نیست؛ همانگونه که رشاد و پویایی نظریهی مارکسی هم نیازمند بازاندیشسسی خلقسسانه و نظریهپسسردازیی
منسجمتیر مسالهی »جنسیت« ،بهسان یکی از سازوکارهای تعیینکنندهی نظم مستقر ،است.
 (۳آنچه در این نوشاتار به نحو بارزی مطرح میشاود و دقیق شاسسدن در آن بهطسسور کلسسی بسسرای اندیشسسهورزی در مسسورد

سرنوشات جنبشهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارد ،مقولهی »سوژهگی« است .پرسش سوژهگی )سسسوژههای بسسالقوهی

پیکارهای رهاییبخش ،نحوهی شاکوفا شادن و فعلیتیسسابی آنهسسا ،و چگسسونگی مفصسسلبندی پیکارهسسای آنسسان در جهسست
دگرگونی دگرگونی اجتماع یی رهاییبخش( بیگمان یکی از مهمترین پرسشهای بازی اسسست کسسه نظسسریهی اجتمسساعی
رهاییبخش باید بر آن تمرکز بیابد .هارتسوک در این نوشاتار بهسهم خود دریچهی جالبی برای جلسسب تسسوجه و تأمسسل
بعدی ما بسسه ایسسن مسسساله میگشسساید .در همیسسن راسسستا ،وی در بخشسسی از مقسساله همچنیسسن درک نابسسسندهی فوکسسو و
پساساختارگرایان نسبت به مسالهی سوژهگی را در برابر درک مارکس قسسرار میدهسسد و تلویحسسا نسسسبت بسسه پیامسسدهای
گسترش رویکرد فوکو هشدار میدهد .و این در حالیاست کسسه تأکیسسد افراطسسیی پسمدرنیسسستی بسسر سسساحیت »میکسسرو-
پولیتیک« ،یکی از رویکردهای نظریی شااخص نزد بسیاری از گرایشهای غیرلیسسبرایل مسسوج دوم فمینیسسستی نیسسز بسسوده

است.

با این توضیحاتا ،ضمن سپاس از مترجم گرامی ،علقهمندان را به خواندن این مقاله دعوتا میکنیم .با این امیسسد کسسه
تلشهای مختلف در ترجمه و معرفی چنین دیدگاههایی بتوانند سهم اندکی در دامنزدن به جستجوگریهای نظری
در حوزهی مباحث فمینیستی ایفا کنند ،همچنانکه پیرامون پرسشهای باز در قلمرو نظریهی مارکسی.
تحریریهی کارگاه دیالکتیک  /فروردین ۱۳۹۶
 . 4در میان جریاناتا نوگرای فمینیستی ،حتی پارهای از نظریهپردازانی که گرایشهای سوسیالیستی داشاتند نیز نسسسبت بسسه گنجانسسدن آرای
مارکس در نظریهی فمینیستی دچار تردید بودند .مقالهی معروف هایدی هارتمن )یکی از نماینسدگان فکسری فمینیسسسم سوسیالیسستی( بسا
عنوان »ازدواج ناشااد فمینیسم و مارکسیسم« ،از نمونههای شااخص در این زمینه است ]ترجمهی فارسی مقالهی هارتمن[ .بهعنسسوان نقسسدی
بر دیدگاه هارتمن برای مثال رجوع کنید به :فروغ اسدپور» :از پرسش های فمینیستی تا پاسخ های مارکسیستی«؛ تریبون چپ.
 .5نانسی هارتسوک» :جهانیسازی و انباشات اولیه« .آناهید شایرخدایی؛ فضا و دیالکتیک.
 .6همان.
2

دیالکتیکمارکسیستییفمینیستیبرایقرنبیستویکم
نانسی هارتسوک
برگردان :سارا امیریان

این مقاله تلشای است برای نشاندادن آنکه از چشمانداز نظریهی فمینیستیی پرداختن به موضوعاتا اکنسسون و آینسسده
نیازمند کاویدن نظریهی مارکسیستی و نیز دگرگونیی تواماین آن است .از دید من کانونیترین مسسساله عبسسارتا اسسست از
دستیابی به توضسسیح تحلیلسسی محورهسسای تلقیکننسسدهی سسسلطه ) (domnationدر امتسسداد خطسسوط نسسژاد ،جنسسسیت و
سکسوالیته و نیز طبقه .در همین راستا ،موضوع اصلیای که در این نوشاسستار بسسدان میپسسردازم آن اسسست کسسه نظسسریهی
مارکسیستی ،بهویژه فهم دیالکتیک یی آن از جهان ،چه منابعی میتواند برای تحلیل معاصر فراهم سازد.
نظریهی فمینیستی مسلما نظریهی مارکسیسسستی را بهچسسالش کشسسیده اسسست و آن را بازنویسسسی کسسرده اسسست .دورهی
»ازدواج ناشااد «7مارکسیسم و فمینیسم که در آن هر دو یکی بودند و آن ییک مارکسیسم بود ،به پایسسان نظسسری خسسود
رسیده است ] .[Hartmann,1981مقولههایی بنیادی از نظریهی مارکسیستی مورد پرسش قسسرار گرفتسسه و رد شاسسدهاند.
اهمیت ]مقولهی[ کار در جایگاه نخست قسسرار دارد .فمینیسسستها دربسسارهی اینکسسه کسسار چگسسونه بایسسد بسسه فهسسم درآیسسد،
پرسشهایی را پیش کشیدهاند و همچنین اهمیت کار بیمزد ) (non-waged laborرا برجسته ساختند .دوم ،تحلییل
فمینیستی با سرشات بنیادی خو ید مرکزیت طبقه بهعنوان تنها پایه برای تحلیل اجتماعی را به پرسش میگیرد .سسسوم،
و در پیوند با دو مورد پیشین ،نظریهی فمینیستیی مارکسیسم بهساین نظریهای غایتگرایانه دربارهی تحول اجتماعی را
به پرسش میگیرد؛ بدینترتیب که اهمیت موضوعاتی بهجز رشاد و توسعهی روابسسط تولیسسدی ،کسسه حسسول زنسسدگیهای
مردان تمرکز مییابند ،را مورد ملحظسسه قسسرار میدهسسد؛ و نیسسز بسسدینطریق کسسه موجسسودیت تسسداوم یسسافتهی مناسسسباتا
مردسالرانه در کشورهای سوسیالیستی را یادآور میشاود .چهسسارم ،نظسسریهی فمینیسسستی در بسسسیاری از حوزههسسا ایسسن
داعیهی مارکسیسم را که تنها نظریهای است که میتواند تمامی جامعه را )شاامل تاریخ و آینسسدهی آن( توضسسیح دهسسد،
بهطور موفقیتآمیزی به چالش کشیده است.
پرسشهای اساسی برای من بدین قرارند (۱) :مارکسیسم با اینحال چهچیسسزی دربسسارهی تحلیسسل سیاسسسی و پراتیسسک
سیاسی میتواند به نظریهپردازان فمینیست بیاموزد؟ و مهمتر این که (۲) :چگونه میتوانیم ایسسن ابزارهسسا و بصسسیرتاها،
بهویژه تفکر دیالکتیکی ،را برای آفرینش نظریههای عدالت و تغییر اجتماعی )نظریههسسایی کسه بسسه دغسسدغههای حاضسسر

7. Heidi Hartman, 1981: The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism, in Lydia Sargent (ed.) Women and
Revolution. Boston, South End Press.

این مقاله تحت عنوان »ازدواج ناخشنود مارکسیسم و فمینیسم « ،بههمت آزاده شاکوهی ،به فارسی برگردانده شاده است.
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بپردازند( بهکار ببندیم؟ یا بهبیان دیگر ،چگونه مارکسیسم را بهسان فمینیسم بازتسخیر ]و از آین خود[ کنیم8؟
در اینجا میخواهم قطعاتی از دو متن بنیادی مارکسیستی را بهمنزلهی راهنمای خودم در نظر بگیرم .قطعهی نخسیت
تز یازدهم دربارهی فویرباخ است» :فیلسوفان تنها جهان را به شایوههای گوناگون تفسیر میکنند ،مساله اما تغییسسر آن
است«] . [Marx & Engels,1973, 3قطعهی دوم ،فرازی از مرثیهی ستایشآمیز انگلس بر مزار مارکس است .انگلس
در آنجا چنین اظهار داشات که »مارکس قانون حرکت ویژهای که بر شایوهی تولید سرمایهداریی کنونی و نیز جسسامعهی
بورژوازیی برآمده از این شایوهی تولیید حاکم است را کشف و شاناسایی کرده است«.
اما آنچه برای منظور من مهمتر است این واقعیت است که انگلس گفتهی خود را چنین ادامسسه میدهسسد» :ایسسن حسستی
نیمی از حقیقت دربارهی او نیست ....مارکس پیش از همهی اینها یک انقلبی بود« ] .[Engels,1978بنسسابراین ،او بسسر
اهمیت میراث سیاسی مار کس تاکید میکند ،و بر نقش او به مثابهی یک انقلبی ،که به دگرگونسازی جهسسان بهنفسسع
طبقهی کارگر متعهد بود .از دید من ،فرازهای نقلشاده این نکته را یادآوری میکنند که مارکسیسم اساسا ]نظریهای[
معطوف به برساختن جنبشهایی برای تغییر اجتماعی است؛ جنبشهایی کسسه ایسسن واقعیسست را بازشاناسسسی کننسسد کسسه
بیعدالتی و سلط یه ]اموری[ نظاممند )سیستماتیک( هستند .این جنبشها ،بهمنظور پشتیبانی از بینشهسسا و مبسسارزایتا
انبوه کسانی که سرکوب و استثمار شاده و بهحاشایه رانده میشاوند ،بهطور تواماین نیازمند سازماندهیی سیاسی و تحلیل
نظریاند.
]اما[ بازتسخیر مارکسیسم همچون فمینیسم به چه معناست؟ برای من محوریترین معنای این پرسش آن اسسست کسسه
رهنمودها و رویههای روششاناختی و معرفتشاناسانهای که به باور من در این نظریه یافت میشاود را جذب و اقتباس
کنیم و ]سپس[ آنها را در جهتهای تازهای به کار ببندیم .این امر بهمعنای آن است که تفکر دیسسالکتیکی را همچسسون
رویکردی قابل کاربست در بسیاری از حوزههای زندگی اجتماعی تلقی کنیم .درحالیکه من بیشسستیر نقسسد مسسارکس بسسر
سرمایهد اری و کالییسازی فزآیندهی حوزههای هرچه بیشتری از حیاتا اجتمسساعی را مجابکننسسده تلقسسی میکسسردم،
کانون توجه من در آن زمان ،مشخصا فهم موقعیت زنان بود .9مسسن در مسسسیر ایسسن بسساور میاندیشسسیدم کسسه فمینیسسسم
ض شاسسیوهای از تحلیسسل اسسست کسسه میتوانسسد
مجموعهای از برداشاتهای ویژه دربارهی موقعیت زنان نیست ،بلکه درعسسو ی
بهطور مفیدی نهفقط برای مطالعهی زنان ،بلکه برای مطالعهی جامعه بهمنزلهی یک کل نیز بهکار بسته شاود.
ما نیاز به فهمی از عینیت داریم که از باورها ی ]عصر[ روشانگری در باب بیطرفی یخرد 10متفاوتا باشاد .میخواهم این
داعیه را پیش بگذارم که بنا به دلیل زی یر بخشهایی از سنت مارکسیستی منبع مهمی بسسرای پسسرورش چنیسسن فهسسم و
برداشاتی عرضه میکنند :بهدلیل پافشاری بر ناممکنیی بیطرفیی و تأکید بر ضرورتا مداخله؛ بهدلیل بازشاناسسسی اینکسسه
روابط اجتماعیای که در آن زیست میکنیم ،شایوههای فهم ما از جهان را ساختار میبخشند )اگرچسسه آنهسسا را تعییسسن
 [۱] .8این عبارتا را وامدار کتی ویکز ) ( Kathi Weeksهستم] .پانویسهایی که با یک شامارهی درون کروشاسسه همراهنسسد ،یادداشاسستهای
مولف بر مبنای شامارهبندی آنها در متن مقالهی اصلی هستند/ .م[.
 [ ۲] .9توجه کنید که من در اینجا از زنان مینویسم ،بدون هیچ تلشای در جهت برجستهسازی و تدقیق این مقوله .دلیل این امر آن است
که بیان مساله بدینترتیب با پروژهای که در زمان مطالعهی مارکس بدان مشغول بودم ،و نیز با پروژههای بسیاری از دیگر فمینیسسستها در
اوایل دههی  ۱۹۷۰همخوانی و تجانس بیشتری دارد.
10. neutrality of reason
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نمیکنند(؛ و نیر بهدلیل اینکه ]این سنت[ ابزارهایی فراهم میسازد که به ما امکسسان میدهنسسد مسسسیرهایی را ردیسسابی
کنیم که از طریق آنها مفاهیم و مقولیتا ]مورد استفادهی[ ما شایوههای تعامل ما بسسا جهسسان را سسساختار میبخشسسند و

توامان بیان میکنند .همانطور که هاراوی بهشایوایی بیان میکند ،مسالهی »ما« آن است که چگونه میتوانیم بهطور
همزماین شاناختی دربارهی موضوعاتا زیر داشاته باشایم :تصادفاتا تاریخی رادیکایل 11مربوط به تمامی داعیههای دانسسش
و سوژههای شاناخت12؛ رویهای انتقادی نسبت به »فناوریهای نشانهشاناسانه «13برای ساختن معنا؛ و تعهدی جسسدی و
معقول 14نسبت به روایتهای وفادار به دنیای »واقعی« … ]تعهدی[ که به روی پروژههای معطوف به آزادیی محسسسدود
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در نقاط مختلف جهان گشوده باشاد.[Haraway, 1990 ,187] … .
من با شاماری از نظریههای خود مارکس مسئله دارم ،که آنها را در قالب زیر برمیشامارم (۱ :اینکه طبقه ،که عمسسدتا
بهساین رابطهای میان مردان فهمیده میشاود ،تنها ]تضاد یا[ شاکافی است که بسسه حسسساب میآیسسد؛  (۲اینکسسه نظسسریهی
س تحلیلی اساسا مرد-محور ) (masculinistاست که زناین کارگران و کار آنان را نادیده میگیرد ]اصسسل :بسسدیهی و
مارک ی
پیشداده فرض میکند[؛  (۳انگارههای زایش مناسباتا تکجنسیتی] 16مردانه[ به شایوههای چشمگیری بر این تحلیل
اثر میگذارند؛  ( ۴زنان در این تحلیل در آمد و رفتاند ،درحالیکه در روایت مارکس از برکشیدن ارزش اضافی  -یعنی
هستهی اصلی تحلیل وی -بهتمامی غایباند؛  (۵مارکس بهروشانی یک نویسندهی اروپا-مدایر 17قرن نسسوزدهمی اسسست
که توجه اندکی بر دغدغهها و نگرانیهای معاصر در رابطه با موضوعاتا زیسسستمحیطی و افزایسسش صسسنایع خسسدماتی
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نشان میدهد.
اما با وجود این مخالفتهای جدی ،چرا میباید بار دیگر اهمیت یک مردسالر اروپایی قرن نوزدهمی را برای نظسسریهی
فمینیستی در پایان قرن بیستم برجسته سازم؟ چرا مارکس؟ چرا اکنون؟ سقوط شاوروی و دیوار برلین موجب برپسسایی
جشن و سرویر جهانی بازار و موفقیتهای سرمایهداری شاد .فردریک جیمسون یادآور میشاود که برای کسانی کسسه بسسه
روشانی میان »خود مارکسیسم بهسان شایوهای از تفکر و تحلیسسل ،و سوسیالیسسسم بهمثسسابهی یسسک هسسدف و چشسسمانداز
سیاسی و اجتماعی ،و کمونیسم به مثسسابهی یسسک جنبسسش تسساریخی« تمسسایز قائسسل نمسسی شاسسوند ،مارکسیسسسم میتوانسسد
پسماندهی شارمآوری از گذشاته به نظر برسد ].[Jameson, 1996 ,14
و مسلما حق با ترزا یابرتا است ،جاییکه اظهار میدارد» :تحت فشار گفتمانهای غسسالیب پستمدرنیسسسم ،بسسرای نسسسل
حاضر فمینیستها ،مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی در حال بدلشادن به دانشهای انقلبی گمشسسده و از دسسسترفته

هستند« ] .[Teresa Ebert, 1996, xبا این حال ،حتی چهرهای همچون دریدا ]نیز[ در اشااره به مانیفست کمونیستی
اذعان میدارد که» :من کمتر متنی ،شااید هیچ متنی ،را در سنت فلسفی میشاناسسسم کسسه آموزههسسای آن بسسرای امسسروز
چنین اضطراری به نظر برسد« )به نقل از .([Ebert, 1996, x] :و من مایلم به گفتهی فوق چنین اضافه کنم کسسه در
11. radical historical contingency
12. knowing subjects
13. semiotic technologies

 .14در اصل :غیر مهمل ][no-nonsense

15. earthwide projects of finite freedom
16. homosocial birth images
17. Eurocentric
18. service industries
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بستر سرمایهداریای که حقیقتسسا جهسسانی شاسسده اسسست ،و در آن سسسهم هرچسسه بیشسستری از حیسساتا ]انسسسانی[ در حسسایل
کالییشادن است ،بیشتر نقد مارکس بر سرمایهداری همچنان بسیار بهجا و درخور است.19
من مارکس را درمجموع بهعنوان چهرهای ضدروشانگری تلقی میکنم .با وجود این ،باید تصدیق کرد کسسه پیونسسد او بسسا
روشانگری و تمامی سنت اندیشهی سیاسی غرب بهگونهای است که هم فرزنید میراثبر آن است و هم فرزنسسید طسساغی و
عصیانگیر آن ] .[Benhabib, 1990,11بنابراین ،فهم و روایت او از فرآیند کار ،خسسود میتوانسسد بسسر حسسسب اصسطلحاتا
جنسی/جنسیتی 20نگریسته شاود :مارکس رابطهی کارگر با فعالیتاش را همچون فعالیتی بیگانه نظریهپردازی میکند،
فعالیتی که به خوید وی تعلقی ندارد» :فعالیت بهساین رنج ،قدرتا بهساین نسساتوانی ،زایسسش /ایجسسادکردن بهسسساین عجسسز و
سترونی … 21از-خودبیگانگی« ] .[Engels,1978, 76بدینترتیب ،روایت مارکس از کار بیگانهشاده ،برخسسی انگارههسسای
»دومین زایش مناسباتا تکجنسیتی «22را بهکار میبندد؛ انگارههایی که در بسیاری از آثار تاریخ اندیشسسهی سیاسسسی
ش دو یم چیرهشاسسدن بسسر نسسواقص زایسسش اولیسسه )بسسدنهای زادهشاسسده از زنسسان( و
غرب یسسافت میشاسسوند .نکتهی ایسسن زایسس ی
جایگزینسازی آن با زایشی پایاتر و فکریتر/معنویتر است .23بنابراین ،از نگاه مارکس کارگر هسسم خسسود و هسسم دنیسسا را
خلق میکند ،و در اینجا هم هستهی مسئله جای گرفته است و هم راهحل بالقوهی آن.
نظریهی فمینیستی هم در رابطهای ضدونقیض ) (ambivalentبا روشانگری قرار دارد .از یکسو ،گسساهی نظریهپسسردازان
فمینیست بهنفع یک موضع »منهم همینطور« ) (me too positionاستدلل میکنند ،تا در جهت شامول زنسسان در
شاماری از نهادهای اجتماعی عمل کنند ][Ferguson, 1993؛ و از سوییدیگر ،از آنجا که زنان بهعنسسوان زنسسان هرگسسز
»سوژههای« ) ( subjectsنظریهی روشانگری و لیبرالی نبودهاند ،آنان بر طرح و بیان مسائل و مشسسکلتا ایسسن نظریههسسا
اصرار میورزند ]) .[Eisenstein, 198مسلما این دریک حاصل پنداشا یت توأم با بدگمانیی من است که مسالهی فوق ،در
کنار استعمارزدایی24و پیکارهای معطوف به بازشاناسیی گروههای ستمدیدهی نژادی و قومی ،دلیلی است بر اینکه چسسرا
نظریهپردازان اروپایی و امریکای شامالی باور به برخی از یقینهایشاان را از دست دادهاند(.
خوانش من از مارکس بهگونهای است که برخی آن را خوانشی پستمدرن تلقی میکنند .من بسیار مسسدیون ایسسدههای
یبریتل اولمن دربارهی دیالکتیک مارکسیستی هستم ،که بر فهم و برداشاتی از »روابسسط درونسسی« )،(internal relations
متکی است ] .[Ollman, 1971من همچنین با آرای بسیار مشابهی کسسه دیویسسد هسساروی در زمینهی دیالکتیسسک دارد،
همنظر هستم ] .[ Harvey, 1996بنابراین ،من این ایده را از مارکس وام میگیرم که این تصور که جهان از »چیزها«
ساخته شاده است میباید با تصور دیگری جایگزین گردد که بر اهمیت »فرآیندها« تأکید میکنسسد .افزونبسسر ایسسن ،بسسر
 [۳] .19برای مثال نگاه کنید به مقالهی دونا هاراوی و بحث او دربارهی » «OncoMouseTMدر کتاب زیر:
;Donna Haraway, 1997: Universal Donors in a Vampire Culture, in: Modest_Witness@Second_Millennium
Feminism and Thechnoscience, New York: Routledge.

 .21در اصل:

بچه پس انداختن همچون عقیمسازی ].[begetting as emasculating

20.in sexual/gendered terms
22. second homosocial birth

 [ ۴] .23آشایل یکی از اولین کسانی بود که میخواست دوباره در افسانه و روایت و آواز متولد شاود .او خواهان این بود که کاری بزرگ قبل
از مرگش انجام دهد تا بتواند بعد از مرگ جسمانیاش زندگی کند.

24. decolonization
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پایهی روش دیالکتیکی مارکس ،آن »چیزها« »بیرون از یا مقدم بر فرآیندها ،جریانها و روابطی که آنها را ایجاد،
حفظ یا زیرورو میکنند ،وجود ندارند.«25
به نظرم خوانش من از مارکس ،در شاماری از جنبهها سهم مهمی در رویکرد من به نظریهی فمینیستی ایفسسا میکنسسد.
نخست اینکه ،رویههای شاناخت دیالکتیک یی مارکس بدیلی در برابر روایت روشانگری دربارهی آنچه حقیقت یا دانش به
حساب میآید عرضه میکنند .دوم اینکه ،کار مارکس مصالحی برای رسیدن به فهمی ظریفتسسر و بهلحسساظ اجتمسساعی
ریشهدارتر دربارهی سوژهگی و عاملیت فراهم میآورد ،در مقایسه با نظریههای موجود در این زمینسسه :خسسواه نظسسریهی
لیبرالی معاصر ،و خواه نظریههای متاثر از پساساختارگرایی .و سوم اینکه ،فهم رابطهی میان دانش و قدرتا که در کسسار
مارکس حضور دارد ،معیارهایی درخصوص دانشهایی که بتوان آنها را بهتر یا مرجحتر تلقی کرد ،به دست میدهسسد.
در ادامه به هر یک از این نکاتا بهطور جداگانه میپردازم.
در روایت مدرنیسم/روشانگری ،حقیقت با کشف چیزی بیرونی و ازپیشموجود سسسروکار دارد ،کسسه اگسسر بتوانسسد برخسسی
معیارها را برآورده سازد ،بهعنوان حقیقت نامیده شاود .افزون براین ،حقیقت میباید از یک ناکجا  26کشف گردد ،بهویژه
بهگونهای که بتواند کیفیتهایی ناب خود را حفظ کند .تعریفی از حقیقت که من بر آن تکیه میکنم ،پیچیدهتر از این
است و به شادتا وامدار خوانش من از مارکس است.
برای اینکه بتوانم بهطور موجز نشان دهم که برداشات من از »نظریهی منظر« چگسسونه بسسه پرسسسش حقیقسست27نزدیسسک
میشاود ،مایلم به مارکس ارجاع بدهم .مارکس در تزهای فویرباخ ،علیه درک »چیزها« بهمنزلهی »ابژههسسا«» ،بهویسسژه،
]بهعنوان[ ابژههای نظرورزی« استدلل کرده است و چنین اظهار داشاته است:

»انسسسان در عمسسل اسسست کسسه بایسسد حقیقسست ،و بهعبسسارتا دیگسسر واقعیبسسودن ،تسسوان ] [powerو
اینجهانیبودین 28اندیشهی خود را ثابت کند.«29
و در اینجا ما باید به دو متنی رجوع کنیم که من بهعنوان خطوط راهنما برای بحث حاضر درنظر گرفتهام :مارکسیسم
]نظریهای[ دربارهی دگرگونی سیاسی و عدالت اجتماعی است؛ و این موضوعاتا ،دغدغههایی محوری برای هر تحلیسسل
دیالکتیک یی روابط اجتماعی ،یا تحلیلهای متأثر از مارکسیسم ،بهشامار میروند.
پس پروژهی مارکسی معیارهای اینکه چهچیزی بهمنزلهی دانش بهحسسساب میآیسسد را تغییسسر میدهسسد :نسسزد مسسارکس
 [۵] .25رجوع کنید به .[Harvey, 1996, 49] :هاروی در ص ۴۸ .این کتاب گفتاورد زیر را از برتل اولمن ذکر میکند:

»دیالکتی یک تفکر ما دربارهی واقعیت را باز-ساختاربندی میکند .بدینطریق که پنداشاسست عقسسل سسسلییم مسسا از چیز ) ،(thing
بهساین چیزی که تاریخچهای دارد و پیوندهایی بیرونی با چیزهای دیگر دارد  ،را با مفاهیم دیگری جایگزین میسازد :یعنسسی

با مفهوم فرآیند )حاوی تاریخ و آیندهی ممکین آن چیز( ،و مفهسسوم روابط کسسه بهسسساین بخشسسی از آنچسسه ]آن چیسسز[ هسسست،
پیوندهای آن با سایر روابط را در بر دارد« ].[Ollman, 1993, 11

 . 29این جمله فرازی است از تز دوم مارکس ،که ترجمهی فارسی آن برگرفته از منبع زیر است:
کارل مارکس» :تزهایی درباره فویرباخ«؛ برگردان :حسن آزاد.
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26. from nowhere
27. question of truth
28. this-worldliness

برخورداری از دانش شاامل مختصاتا زیر است :دیدن ،چشیدن/تجربهکسسردن ] ،[tastingحسکسسردن و فکرکسسردن .اگسسر
حقیقت ،واقعیت و توان/قدریتا ایدههای ما در عمل باشاد ،پس ما میباید به روشهای خاص بهمراتسسب تسساریخیتری بسسا
آنها برخورد کنیم ،و توجه خود را بر شاکل اجتماعی ،تاریخی و سرانجام متعسساریف تمسسامی تعسسارییف حقیقسسیت معطسسوف
نماییم) .و از این منظر ،میتوان داعیهی فوکو مبنی بر این که »حقیقت صرفا خطای مدونشاسسده اسسست «30را بهخسساطر
آورد( .این امر به ما یادآور میشاود که جستجوی دانسسش ،فعسسالیت بشری اسسست کسسه بسسا الزمسساتا و مقتضسسیاتا بشسسری
ساختاربندی شاده است.
اما در اینجا من با زبان حقیقت احساس راحتی نمیکنم .جستجو برای حقیقسست بههیچرو راهسسی بسسرای فهسسم پسسروژهی
مارکس نیست .شااید در این مورد ،کاربست مفهوم »یقین« ) (certitudeبهمراتیب بهسستر باشاسسد :ایسسن حسسس کسسه دانسسش
موثقی در اختیار داریم ،که برای اینکه بتوانیم کردار و عملی بر پایهی آن تدارک ببینیم» ،بهقدیر کافیی خوب «31است.
س ]این مناسباتا قدریتا[ حول توسسسعهی سسسرمایهداری و
بنیادیترین نکته ،فهم مناسباتا قدرتا است ،که از نظر مارک ی
کالییشادن حوزههای هرچه وسیعتری از هستی انسانی متمرکز میگردند .و برای چنین هدفی است کسسه مقولههسسای
]مورد استفادهی[ مارکس در پسسویش و تغییسسر هسسستند ،و سسسیالیتی را بهنمسسایش میگذارنسسد کسه ]از قضسسا[ بسسسیاری از
نظریهپردازان پستمدرن بر آن اصرار میورزند .صرفا برای اینکه نمونههای اندکی از این مساله بهدست بسسدهم یسسادآور
س[ سرمایه در قالبهای زیر توصیف میشاود :بهساین »مصسسالح/مسسواد خسسام ،ابزارهسسای کسسار ،و
میشاوم که ]در آثار مارک ی
هرنوع وسایل معاشای ) ( means of subsitenceکه برای تولید مصالح جدید ،ابزارهای کار جدید ،و وسایل معاش جدید
سودمند هستند« ،بهساین »کار انباشاتهشاده« ،بهساین »کار زندهای که در خدمیت کار انباشاتهشاسسده قسسرار دارد« ،بهسسساین
»یسسک رابطهی تولیسسدی بسسورژوایی یسسا یسسک رابطهی اجتمسساعی تولیسسد« ،و بهسسساین »یسسک قسسدرتا اجتمسساعی مسسستقل«
].[Engels, 1978, 176, 207, 208
سرمایه در گامهای گوناگوین ]خوید[ و برای مقاصد تحلیلیی مختل یف همهی این چیزهاست .پس برای مثال ،هنگامی که
مارکس میخواهد توجه را به ویژگیهای فرآیند تولید جلب کند ،عمدتا به سرمایه بهمثابهی مواد خام و ابزارهای کسسار
ارجاع میدهد .اما وقتی که میخواهد به قدرتا سرمایه بر ساختار جامعه )همچون یک کل( اشااره کند ،محتملتسسر آن
است که به سرمایه بهمنزلهی یک قدرتا اجتماعی مستقل ارجاع دهد .نتیجهی این امر ،اندیشسسهی بسسسیار پیچیسسدهای
دربارهی چیستی »حقیقت« است ،ترمی ]اصسسطلحی[ کسسه حفسسظ آن در دورهی کنسسونی ،اگسسر بخسسواهیم از سسسقوط بسسه
مقولههای تحلیلیی ]عصر[ روشانگری پرهیز کنیم ،دشاوار است .سوزان هکمن 32بهدرستی به وجوید شاسسباهتهای بسسسیار
میان داعیههای مارکس دربارهی حقیقت و برخی از نظرگاههای فوکو اشااره کرده است .وی بهشاسسیوایی اظهسسار میدارد
که بهرغ یم این شاباهتها ،فوکو چنین استدلل خواهد کرد کسه گفتمانهسسای سسستمدیدگان دقیقسا همانهسسا هسسستند ،و
نزدیکتر به »واقعیت« نیستند .اما او ]هکمن[ همچنین تصدیق میکند که این گفتمانها ممکن است به »تعریفسسی از
یک جامعهای کمتر سرکوبشاده« نزدیکتر باشاند ].[Hekman, 1997, 10
نظریههای مارکسیستی )و نظریههای منظر فمینیستی( همچنین به ما یادآوری میکنند که ]آن دسته از[ مقولههسسا و
30. truth is simply error codified.
31. sufficiently good
32. Susan Hekman
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معیارهای ]مربوط به[ داوریی حقیقت که به بیواسطهترین شاکلی به ذهن میآیند ،احتمال به گروههای مسسسلط تعلسسق
دارند .بنابراین ،مارکس میتوانست استدلل کند که در ]فضای[ رقابیت هر چیسسزی واژگسسونه پدیسسدار میشاسسود ،و اینکسسه
انباشات ثروتا در سرمایهداری ،همزما ین انباشات فلکت است .با اینحال ،این مقولهها و معیارهسسا بسسرای همهی اعضسسای
جامعیه همچون اموری »درست/حقیقسسی« ] [trueبرسسساخته میشاسسوند .میتسسوان مثالهسسای بسسسیاری را در ایسسن زمینسسه
برشامرد ،از جمله اینکه :دگرجنسگرایی اجباری 33بهمنزلهی یک »حقیقت« تحمیل میگردد» ،حقیقتی« که کشسسف
نمیگردد ،بلکه از خلل رشاتهی متنوعی از رویهها و تحریمها برساخته/تحمیل میشاود.
استدللهای من در پیوند با اتخاذ یک منظر فمینیستی ،بهپیروی از دیدگاه لوکسساچ دربسسارهی منظسسر پرولتاریسسا ،خطسسر
نهفته در این شاعار که »وقتی حقیقت را بشناسی ،حقیقت تو را رها میسازد «34را مورد تصدیق قرار میدهد .در متسسین
مناسباتا قدریتا مستقر در بخشهای زیادی از جهان ،محتملتر آن است که »شاناخت حقیقسست« بسسه زندانیشاسسدن یسسا
ناپدیدشادین فرد منجر گردد .هم مارکس و هم لوکاچ تشخیص دادند که حقیقت و قدرتا بهطور نزدیکی ) (intimately
در پیوند با هم قرار دارند :آنچه حقیقت شامرده میشاود ،روشهای رسسسیدن بسسه آن ،و معیارهسسای ارزیسسابی آن ،همگسسی
عمیقا متاثر از مناسباتا قدریتا موجود هستند.
در خصوص موضوع دو یم بحث این نوشاتار ،یعنی سرشات سوژه و امکاناتا عاملیت آن ،مسسن نسسزد مسسارکس و نظریههسسای
مارکسیستی انواعی از نظریههسسای سسساختگرایی اجتمسساعیی 35سسسوژه را یسسافتم کسسه دیگسسران تنهسسا بعسسدها در چسسارچوب
پساساختارگرایی با آن مواجه شادند .اما درک من در تقابل با گرایش آمریکایی )که مسلما از مشارکت برخسسی از خسسوید
پساساختارگراهای اروپایی هم برخوردار بوده است( قرار دارد؛ گرایشی کسسه بهسسسمت تفسسسیر و توضسسیح ایسسن نظریههسسا
برپایهی اصطلحاتا پلورالیس یم لیبرالی )و در مواردی برحسب برخی اصطلحاتا لیبرتارین( متمایسسل اسسست و تنهسسا بسسر
33. compulsory heterosexuality
!34. Ye shall know the truth and the truth shall set you free

 .35ساختگرایی ) (constructivismدرمعنایی وسیع ،رویکردی فلسفی در رابطه با ماهیت دانستن است ،که بهطور مشخص متکی بر این
دیدگاه شاناختشاناسانه است که تمامی دانش بشر دانشیست ساختهشاده و بناگردیده ،بهجای اینکه الزاما انعکاسی از واقعیاتا بیرونی باشاد.
معرفتشاناسی ساختگرا شااخهای از فلسفهی علم است که بر این باور مبتنی است که دانش علمی شاسامل سسازوارههایی ذهنسی اسسست کسه
توضیح تجربهی حسی )و آزمایشها و اندازهگیریها( را هدف قرار میدهند؛ و اینکه دانش علمی توسط جسسامعهی علمسسی سسساخته میشاسسود،
یعنی توسط مجموعه کسانی که به جستجوی سنجش و بازسازی الگوهای جهان طبیعی برآمدهاند/برمیآیند .بر مبنسسای چنیسسن دیسسدگاهی،
جها ین مستقل از اذهان بشری است ،اما شاناخت جهان همواره سازوارهای ) (constructبشری و اجتماعی است .از این نظر ،ساختگرایی در

تقابل با عینیتگرایی قرار میگیرد که این باور را پی میگیرد که بشر میتواند بدون میانجی تخمینهای علمی )با درجاتا مختلف اعتبسسار و

دقت( ،حقیقت جهان طبیعی را بشناسد .بر مبنای دیگاه ساختگرایان ،روششاناسی )متدولوژی( معتبیر یگانهای در علم وجود نسسدارد ،بلکسسه
تنوعی از روششاناسیهای مفید وجود دارد .در این معنا ،ساختگرایی همچنین شاالودهی یکی از نظریههای یادگیریست که براسسساس آن،
دانش در پیوند با فرد ساخته میشاود و تولید دانش ،فرایندی مسسستمر اسسست کسسه تجسسربهی انفسسرادی افسسراد از جهسان را سسسازمان میبخشسسد؛
رویکردی که ژان پیاژه از پایهگذاران و نظریهپردازان برجستهی آن بهشاسسمار میرونسسد .سسساختگرایی اجتمسساعی )(social constructivism
نظریهای جامعهشاناختی دربارهی شاناخت/دانش ) (knowledgeاست که بر پایهی آن رشاد و پیشرفت بشری بهلحاظ اجتماعیی موقعیتمند

است ،یا در بستری اجتماعی رخ میدهد ،و اینکه مقولتا دانش و واقعیت بهطور فعال توسط مناسباتا و تعاملتا اجتماعی خلق میشاسسوند.

این تعاملتا همچنین شایوهای که معرفت علمی مطابق آن سازمان داده میشاود را تغییر میدهند .ایسسن نظریسسه در صسسدد آن اسسست کسسه بسسر
پایهی ترکیبی از دیدگاههای آلفرد شاوتس ) ( Alfred Schutzدربارهی جامعهشاناسی دانش و مفهسسوم دورکیسسم دربسسارهی نهادهسسا ،بسسه ایسسن
پرسش پاسخ دهد که چگونه معنای ذهنی به یک واقعیت اجتماعی بدل میشاود] .برگرفته و برگردان از ویکیپدیا  /م[.
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فهمهایی دربارهی خخرده-فرآیندهای قدرتا 36تکیه میکند .بهطورمشخص ،من در اندیشهی مارکسسسی تاکیسسدی بسسر آن
چیزی یافتهام که برخی در تقابل بسسا نظسسریهی »تمسسامیتبخش« ،آن را نظسسریهی »جهسسانی« 37نامیدهانسسد ]Hennessy,

 .[1993در اینجا کانون توجیه بر روی کلن-فرآیندهای قدرتا 38قرار دارد ،که اگرچه ممکن است در زندگیهای فردی
هم نقشآفرینی کنند ،اما ]تنها[ در سطح جامعه بهسسساین یسسک کسسل ) ،(society as a wholeبهطسسور کسساملی بهفهسسم
درمیآیند .این داعیه که میتوان تمامیت مناسباتا اجتماعی را از یک چشمانداز فردی درک کسسرد ،همانقسسدر تلشاسسی
س
بیهوده است که ادعا کنیم میتوانیم همهچیز را از ناکجا ) (nowhereببینیم .اما تمرکز بر روی نیروهای کلن-مقیسسا ی
اجتماعی جنبههای متفاوتی از ]مقولهی[ سوژه را برجسته میسازد.
بنابراین ،خوانش مارکس میتواند بهگونهای انجام شاود که نظریهای برای ]بررسی[ سوژهی تحت انقیسساد) 39همسسانگونه
که مورد توجه فوکو بود( فراهم آورد .یعنی ،میتوان مقولهی کار بیگانهشاده ]در دستنوشاتههای  ،[۱۸۴۴یسسا نظسسریهی
ارزش اضافی در کاپیتال )که از دید من دو رواییت مختلف از استدلل فلسفی یکسانی هستند( را همچون روایتهسسایی
از اینکه چگونه مردان )و نزد مارکس صرفا مردان( از طریق وقف حیاتاشاان در ابژههایی که متعلق به دیگسسران اسسست،
]وضعیت[ انقیادیافتهی خودشاان را برمیسازند .با اینحال ،نظریهی مارکس دربسسارهی سسسوژهها و تسسابعیت ،بهواسسسطهی
تأکید آن بر بالقوگیها و امکاناتا پرورش و رشاد دیگر ااشاکایل سوژهگی ،متفسساوتا بسسا نظسسریهی فوکسسو اسسست .40وانگهسسی،
نظریهی مارکس یی سوژهگی )سوبژکتیویته( ،بهدرستی بهعنوان یک »ضد-انسانمداریی نظسسری «41دسسستهبندی میشاسسود،
ایدهای که تحت این نام نخست توسط آلتوسر پرورش یافت و سپس از طریق او بسسه فوکسسو و دریسسدا انتقسسال یسسافت .بسسه
اینمعنا که ،سوژههای دارای اهمیت ]تحلیلی[ ،سوژههای فردی )بهمنزلهی »افسسراید« بشسسر( نیسسستند ،بلکسه سسوژههایی
هستند که بر اساس پیوندشاان با سوژههای جمعیی 42بزرگتر یا گروهها تعریف میشاوند .و همزمان ،فهسسم و شاناسسسایی
این گروهها میباید بر اساس تعریف کلن-فرآیندهایی )خواه زبانها و ایدئولوژیها ،و خواه گفتمانهسسا( کسسه جوامسسع را
بهمثابهی یک کل برمیسازند ،انجام گیرد .همزمان ،ایسسن گروههسسا نمیبایسسد چنسسان نگریسسسته شاسسوند کسسه گویسسا بهطسسور
غیرمسئلهساز] 43و عاری از دشاوار یی[ توسسسط تابعیتشاسسان ،یعنسسی بهواسسسطهی وجسسود و حضورشاسسان در یسسک مسسوقعیت
اجتماع یی خاص شاکل میگیرند ،و درنتیجه در وضعی قرار میگیرند )یا مجبور میشاوند( که دنیا را بهگسسونهی خاصسسی
ببینند .تلش من برای پرورش اندیشهی »منظر فمینیستی« ) ،(feminist satndpointدر تقابل با »دیسسدگاه زنسسان« )

 ،(women’s viewpointتلشای بود درجهت اقتباس بصیرتا یادشاده ] .[Hartsock, 1983; 1998مفهسسومپردازی چل

36. micro-processes of power
37. „global“ theory vs. „totalizing“ theory
38. macro-processes of power
)یا :سوژهی تابعیتیافته( 39. subject as subjected

 [ ۶] .40از آنجا که من بر آنم که از ]اندیشههای[ مارکسدر جهت دغدغههای فمینیسم معاصر اقتباس کنم ،در پی آن هستم که ایسسدههای
سوژهگی بالقوهی پرولتایا و »رسالت تاریخیاش« را تغییر دهم و مفهوم بالقوهگی را بسط دهم .بل هوکس ] [Bell hooks, 1990بهجسسای
اینکه بهنف یع چنین رسالتی استدلل کند ،سوژهگیهای بالقوه را تحت عنوان »آرزو«ی ) (yearningدنیای متفاوتا و بهتر مسسورد بحسسث قسسرار
داده است.

41. theoretical anti-humanism
42. collective subjects
43. unproblematically
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اسنخدوال 44دربارهی اهمیت هویت استراتژیک برای زنان رنگینپوست ،45پیشرفت مهمی را در فهم ایسسن فرآینسسد نشسسان
میدهد ،همانگونه که مفهومپردازی وی دربارهی »آگاهی مخالف «46نیز چنین سهمی ایفا میکند.47
اسنخدوال چنین استدلل میکند که فمی نیسم جهانسومی در آمریکا میتواند همچسسون الگسسویی بسسرای کنسسش سیاسسسی
مخالف در این سرزمین باشاد .او بر این باور است که ما جهان را بهمانند نوعی »مکاننگاری« ]توپوگرافی[ میبینیم که
بهموجب آ ین نقاطی را متصور میشاویم که حول آنها »افراد و گروههایی که در جسسستجوی دگرگونسسسازیی قدرتاهای
سرکوبگر هستند ،خودشان را بهمثابهی سوژههای مخالف و مقاوم برمیسازند« ] .[Sandoval, 1991 ,4او معتقد
است که هنگامی که »جایگاههای سوژهگیی «48افراید تحتسسسلطه »بهطسسور خودآگاهسسانهای از سسسوی خسسود سسساکناین آن
جایگاهها بازشاناسی گردد« ،این موقعیتها میتوانند »به جایگاههای موثرتری برای مقاومیت دگرگسسونی یابنسسد« ] .[Ibid
اسنخدوال در همینراستا به بحث دربارهی »آگاهی متمایز «49میپردازد که از دید وی هماننسسد کلیج یسسک اتومبیسسل بسسه
راننده این امکان را میدهد که دندهها را متناسب با »سیستمی برای انتقال قدرتا« درگیر سازد ] .[Ibid
در اینجا دیدگاههای اسنخدوال بهموازاتا دیدگاههای گرامشی قرار میگیرند ،جسسایی کسسه گرامشسسی پیشسسنهاد بازاندیشسسی
ش برآمده از آن در جهاین وابستهبه سسسایر کسسسانی
دربارهی سرشات هویت را طرح میکند» :ظرفیت ما برای تفکر و کن ی
است که خودشاان را توامان بهمنزلهی سوژهها و ابژههای تاریسسخ میبیننسسد« ] .[Gramsci, 1971, 346افزونبسسر ایسسن،
میباید مفهوم »فرد« ) (idividualرا بهگونهای اصلح کنیم که آن را همچون »رشاتهای از مناسباتا فعال تلقی کنیسسم؛
فرآیندی که در آن فردیت اگرچه شااید مهمترین عنصر باشاد ،اما تنها عنصری که باید بهحساب بیاید نیسسست« .پسسس،
فردیت میباید بهسان »مجموع این مناسباتا تلقی گردد  ....شاکلگیری شاخصییت یک فرد ،بهمعنای کسسسب آگسساهی از
این مناسباتا است ،و اصلح و تعدیل شاخصیت فرد نیز بهمعنای اصلح مجموع این مناسباتا است ].[Ibid, p. 352
علوه براین ،گرامشی عقیده دارد که »هر فردی سنتزی از این مناسباتا و همچنین تاریخ این مناسباتا اسسست ،یعنسسی
بهمانند عصارهای از گذشاته« ] .[Ibid, p. 353بنابراین ،سرشات و ساختماین ) (constitutionاین سوژه ،نتیجهی تعامل
پیچیدهی »افراد« با نیروهای اجتماع یی کلن-مقیاس است .پس ،نزد گرامشی گروههسسا بهشاسسیوهی مسسورد نظسسر یهکمسسن،
یعنی همچون تودههایی از افراد درک نمیشاوند .علوهبر این ،سرشات و ساختمان »سوژهی جمعی« ،بهگونهای کسسه در
44. Chela Sandoval
45. women of color

ترجمهی لغتبهلغیت این اصطلح» ،زنان رنگ« است ،که در بستر ادبیاتا کنسسونی فارسسسیزبان ،فاقسسد تسسوان رسسسانش معناسسست .درعینحسسال
برگردان بیدردسر این واژه به فارسی ،بهگونهای که موجب سوءبرداشات )در خصوص بار تبعیضآمیز کلم( نشود ،دشاوار اسسست .از آنجسسا کسسه
تاکنون به معادل فارسی قابل قبولی برای این اصطلح برنخوردهام ،عجالتا همین ترکیب متعسسارف )زنسسان رنگینپوسسست( را بهکسسار گسسرفتهام؛
امیدوارم خوانندگان این محدودیت بیانی را با نگاهی اغماضگر تلقی کنند و پیشنهادهایی برای جایگزین )های( بهتر عرضه کنند] .م[.
46. oppositional consciousness

 [۷] .47اسنخدوال در مقالهاش دربارهی چگونگی رشاد مقولهی زنان رنگینپوست از دل »جلساتا ارتقای آگاهی*« در نشسسستهای »انجمسسن
ملی مطالعاتا زنان**« در سال  ۱۹۸۱نکتهی درخشانی را بیان کرده است .نگاه کنید به .[Sandoval, 1990 ] :اغلب آنچه در ادامه به نقل

از اسنخدوال ذکر میگردد ،برگرفته از مقالهی زیر استSandoval, 1991: U. S. Third World Feminism :

* consciousness-raising sessions
** National Women’s Studies Association meetings
48. subject positions
49. differential consciousness
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نظریههای منظر طرح میگردد ،مستلزم دگرگونی-بازسازیی همواره تصادفی و شاکنندهی ایسسن جایگاههسسای پیچیسسدهی
سوژهگی است .همانطور که کتی ویکز بیان کرده است» :پروژهی دگرگونسازی جایگاههسسای سسسوژهگی بسسه منظرهسسا،
مستلرم یک مداخلهی فعال است ،تلشای آگاهانه و هماهنگ برای بازتفسیر و باز-ساختاربخشی به زنسسدگیهایمان... .
یک منظر ،یک پروژه است ،نه یک میراث؛ منظیر داده نمیشاود ،بلکه کسب میشاود« ].[Weeks, 1996, 101
اکنون باید به سومین نکتهی بحث این نوشاتار بپردازم ،یعنی موضوع دانش خمرجسسح .50طسسی سسسالیانی کسسه دربسسارهی دو
برنهادهی فوق و سایر مباحث نظریههای منظر تحقیق و تعمق میکردم ،به این باور رسیدهام کسسه مسسسبب بسسسیاری از
تناقضها ،تداخل و درهمتنیدگیی موضوعاتا سیاست ،با پرسشهای بهطور سنتیی فلسفیتر دربارهی حقیقسست و دانسسش
است ،که با معیارهای متعارض آنها در باب اعتبایر معرفتشاناختی نیز توام میگردد .نظریههای منظر میباید بهسسساین
نظریاتی تلقی شاوند که بههمان شایوهای محل مناقشه و چالشهای اساسی بودهاند که ]پیشتر[ در مورد مناقشسسههای
اساسی مفهوم قدرتا بیان کردم :یعنی توضیحاتی در جهت فهسسم قسسدرتا بسسا اتکسسا بسسه شاناختشاناسسسیهای متمسسایز .بسسا
اینحال ،من همچنان ترجیح میدهم که این امر را همچون نشانهای ببینم حاکی از آنکه داعیههسسای دانسسش خمرجسسح،
زمین حاصلخیزی برای مباحثاتا فمینیستی دربارهی قدرتا ،سیاست و معرفتشاناسی عرضه میکنند.
اساس ا بنا به برداشات من ،مارکس چنین استدلل میکند که معیارهای مزیت/برتسسری برخسسی دانشهسسا بسسر دانشهسسای
دیگر ،معیارهایی اخلقی و سیاسی ،و نیز معیارهسسایی تمامسسا »شاناختشاناسسسانه« هسسستند .علمت گیسسومه بهدویر واژهی
»شاناختشاناسانه« حاکی از آن است که من بهواسطهی خوانش ویژهام از مارکس ،از یکسو مفاهیم اخلقی و سیاسی
را دربردارندهی داعیههای شاناختشاناسانه میبینم؛ و از سوی دیگر ،بر این باورم که اندیشهها و باورهای ناظر بر اینکه
چه چیزی دانش بهشامار میرود و اهمیت دارد ،عمیقا حاوی پایههای مهم سیاسی و اخلقی هستند .مارکس داعیهی
مهمی را مطرح میکند :دانشی که نقطهی عزیمتاش زندگیهای کسانی باشاد که از استثمار و بهرهکشی رنج بردهاند،
شارح و توضیح بهتری از دنیا عرضه میکند ،تا دانش برآمده از گروههای مسسسلط .مسسن میخسسواهم ایسسن ایسسده را پیسسش
بگذارم و این بینش را پرورش دهم که دیدگاههای برآمده از »حاشایه«ها یا دیدگاههای از پایین) 51کسسه در مقایسسسه بسسا
درک مارکس ]از پرولتاریا[ ،با گسترهی ناهمگونتری تعریف میشاوند( توامان بهتر و روشانبینانهتر 52هستند.
معیارهایی که مارکس پیش مینهد میتوانند خطوط راهنمای مهمی برای نظریهپردازان معاصر فراهم سازند .نخسسست
اینکه مارکس توضیح میدهد که با اتخاذ منظر طبقهی کارگر ،یا منظر تولید ،پویایی جامعهی سرمایهداری را بهطسسسور
بسیار کاملتری میتوان درک کرد .بدین معنا که نه صرفا کارهای خنثی انگاشاتهشاسسدهی بسسازایر »آزاد« میبایسسد مسسورد
ملحظه قرار گیرند ،بلکه همچنین شایوههایی که مطابق آنها تولیید دربردارندهی مناسبایتا تولیدی ،محصولتا ،بازارها
و مصرفکنندگان را ]نیز[ خلق میکند .پس ،بازار به یکی از چندین نیروی اجتماعیای که بایسسد مسسورد بررسسسی قسسرار
گیرند ،بدل میشاود .افزونبر این ،چنین نقطهی عزیمتی به فرآیند پرورش یک بینش اتوپیایی کمک میکند ،بینشسسی
که پرورش و حفظ آن ،بهویژه طی سالهای گذشاته )دو دههی پایانی قرن بیستم( که جشن پرهیاهوی بسسازار بهسسساین
راهحل مسایل اجتماعی برپا بود ،دشاوار بهنظر میرسد.
50. privileged knowledge
51. Views from the margines or views from below
52. clear-sighted
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دوم اینکه ،استدلل مارکس درخصوص برتری/مزیت برخی دانشها بر دیگر دانشها بر این پایه است که این دانشهسسا
امکانهایی برای رشاد و گسترش پروژههای بشردوستانهتر 53و آزادیخواهانهتری 54عرضه میکنند .بنسسابراین ،بسسرخلف
موضع فوکو که بر شایوههایی تأکید میورزد که گفتمانهای متفاوتا رشاد و گسترش مییابنسسد و افسسراد را بسسه راههسسای
مختلف تابع میسازند ،مارکس بر قدرتا گروههایی از مردم برای غلبسسه بسسر تابعیتشاسسان و تسسوان آنهسسا در بهکسسارگیریی
خلقیتشاان برای مقاصد خاص خودشاان تاکید میورزد.
جنبهی سومی دربارهی این مدعا که برخی از دانشها »بهتر« از بقیه هستند وجود دارد ،و این جنبهای است کسسه بسسه
باور من در کار چل اسنخدوال برجسته میشاود ،جاییکه وی مهمترین نکتهی تحلیل مسسارکس را پسسرورش و بسسسط داده
است :یعنی کاربست این دانشها برای دگرگونیی خودآگاهی افراد به ]سمت[ سسسوژههای مقسساوم ،مخسسالف و جمعسسی .در
بستر کنون یی پیادهسازی هرچه کاملتر جهانیسازی بازارها ،در هر دو سویهی کار و سرمایه ،رشاد و گسترش سوژههای
مخالف و جمعی صرفا میتواند به رشاتهی بهمراتب پیچیدهتری از وظایف بدل شاود.
ا ما برای پرداختن صریحتر به فرآیندی که آگاهی بهواسسسطهی آن دگرگسسونی مییابسسد ،یسسا تجربسسه بسسر حسسسب منظسسر )
 ( standpointبازتفسیر میگردد ،فکر میکنم این نکته در خور یادآوری باشاد که بینش گروههای حسساکیم بسسه مناسسسباتا
مادیای که همهی گروههای دیگر مجبور به مشارکت در آن میشاوند ،سسساختار میبخشسسد؛ از ایسسن رو نمیتسسوان ایسسن
بینش را ،صرف ا بهعنوان بینشی نادرست ،نادیده گرفت .با درنظرگرفتین این صورتابندی ،مایلم بار دیگسسر ایسسن نکتسسه را
خاطرنشان کنم که داعیههای ناظر بر اینکه تفسییر حاوی تلشای بسسرای کشسسف حقیقسست اسسست ،بهراسسستی مسالهسسساز
هستند .حقیقت ،در مقیاسی کلن ،آن چیزی است که گروههسسای مسسسلط میتواننسسد آن را تحقسسق بخشسسند ]بهکرسسسی
بنشانند [ make true؛ تاریخ همواره توسط فاتحان نوشاته میشاود .بنابراین ،فهم دسترسپذیر بسسرای سسستمدیدگان آن
چیزی است که باید برای آن پیکار کرد ،و ]این فهم[ دستاوردی را بیان میکند که هم نیازمند تحلیل نظاممند است،
و هم آموزشای ) ( educationکه از خلل پیکارهای سیاسی برای دگرگونسازیی آن مناسباتا رشاد مییابسسد .ایسسن نکتسسه
همچنین دلیلی کلیدی است برای اینکه چرا من اصطلح »منظر فمینیستی« را در برابر »دیدگاه زنان« برگزیدهام.
فرآیند اتخاذ یک منظر ،یا بهبیاین دیگیر پرورش و رشاد یک آگاهی مخسسالف ،از سسسوی گلوریسسا آنزالسسدوا چنیسسن توصسسیف
میگردد » :این فرآینید درونی است ...پیکا یر همیشه ]امری[ درونی بوده است ،که در قلمروی بیرونی اجرا میگسسردد« ]
 .[ Anzaldua, 1987, 87جایگاه شاخص در ساختار اجتماعی تغییر نمییابد ،اما فهم معنای این جایگاه بهطور شاگرفی
جابجا و دستخوش تغییر میگردد .در اینخصوص ،اثر میشل کلیف بهطور ویسسژهای آموزنسسده اسسست .او در ایسسن کتسساب
دشاواریهایی را توصیف میکند که بهعنوان یک زن جامائیکاییی دورگه55ی دارای مدرک دکترا )در زمینهی رنسسسانس
ایتالیا( برای دستیابی به سوژهگیی خو ید با آنها مواجه شاده است؛ یا به زبان خود من ،دشاواریهای اتخسساذ یسسک منظسسر.
کلیف در مقالهی »نوشاتاری دربارهی خگنگسسی/زبانبسسستگی «56اظهسسار میدارد کسسه وی پیشتسسر »پیسسام آنگلسسو-مسسداری

57

53. human-friendly
54. freedom-friendly
55. light-skinned
56. Note on Speechlessness
57. anglocentric

13

دربارهی برتری سفید 58را درونی کرده بود« ] .[Michelle Cliff,1985,13وی همچنین اشااره میکند که او نخستینبار
ازطریق مشارکت در جنبش فمینیستی شاروع به شاناسایی بخش آفریقاییی ]وجسسود[ خسسود کسسرد و بسسه بازیسسابیی آن روی
آورد .او البته به دشاواریی این پروژه آگاهی دارد و میگوید کسه در نوشاسستن کتسساب قبلیاش همچسون کسسی دسست بسسه
نوشاتن برده بود که قادر به »بازآموزیی زبان بومی جامائیکایی«اش نبود ،و بنابراین متکی به زبان انگلیسی بود ،امسسا بسسا
اینحال ،کتابش را از زاویهی یک آگاهی فمینیستی ،فهمی از استعمار ،و دانشی دربارهی خود-نفسسرتاورزی 59نگاشاسسته
بود ] .[ Ibid, p. 16اما هنگامیکه او بدین شایوه روی آورد که هویت و تجربهی شاخصی خودش را محور نوشاتن قسسرار
دهد ،دریافت که سبک نگارشاش به نوعی مو جزنویسی بدل شاده است» :تند بنویس ،پیش از آنکه کسی تو را بگیرد؛
پیش از اینکه خودیتا خودتا را بگیری«]  .[Ibidنوشاتههای او از خشماش تأثیر گرفته و ساختایر یافته است و بهروشاسسنیی
مبارزه ،در هر دو جنبهی شاخصی و سیاس یی آن ،را برجسته میسازد و با اتخاذ موضعی همراه است که بهواسسسطهی آین
نظم مسلط با همهی کژتابیهای آن رویتپذیر میگردد.
تلشهای میشل کلیف روشانگرانهاند ،همچنانکه موضعگیریهای اخیر علیه نظریههای منظر ،خواه رهیافت خود من
و یا رویکرد لوکاچ .این نظریهها در واقع ناظر بر توصیف دیدگاههای موجوید طبقهی کارگر یسسا »چشسسماندازهای زنسسان«
هستند؛ یعنی دیدگاههایی که بهواسطهی ستم و سرکوب برسسساخته میشاسسوند ،امسسا بسسه همدسسستیی احتمسسالی خسسود در
سرکوب دیگران واقف نیستند .همانطور که از بحث من دربارهی خصلت برآمده از یک منظیر معلوم میگردد ،این امر
از طریق چیزی بیش از سرکوب ]بیرونی[ برساخته میشاود .فردیک جیمسون 60احتمسسال ایسسن امسسر را بسسه روشاسسنترین
وجهی بیان کرده است ،جایی که میگوید» :کالییسازی نیروی کار ،بهطور دیسسالکتیکیی درونمسسایهی مثبسسیت اسسستقرایر
خود را در قالب خودآگاهی اجتماعاتا ]بشری[ ایجاد میکند« ]. [Jameson, 1988 ,67
باردیگر اثر میشل کلیف آموزنده است ،جاییکه او تلش خسسود را بسسرای فهسسم آنچسسه روی داده اسسست بسسه یسساد میآورد:
»چهزمانی ما جامائیکاییهای طبقهی متوسط دورگه ،بهعنوان ستمگران به خسسدمت آنان درآمسسدیم؟« ],1985 ,,,,67

.[Cliffسس کلیف آشاکارا از همدستی خود با امپریالیسم و نژادپرستی آگاه است .این آگاهیی جنبهی مرکسسزی توانسسایی وی
برای بازیافتین خود و جایگیری در یک بستر انتقادی است.
علوهبر این ،وی دربسسارهی »نسسامعقول«بسسودن و »غیرواقعسسی«بسسودین امسسر »بههنجسسار« )نرمسسال( مینویسسسد .او دربسسارهی
جامائیکاییهای طبقهی متوسط دورگه چنین میگوید» :ما رنگگرا ) (coloristبودیم و خواهان دسترسی بسسه جایگسساه
ستمگر بودیم ... .ما نسبت به برتری سفید متقاعد شاده بودیم .اگر در این مسیر ناکام میماندیم ،بخش سسسیاه ]وجسسود[
ما عهدهدار آن بود :یک عدمتعادل موروثی که سرنوشات دورگهها در آن پنهان شاده بود« .او گامی بهعقب برمیدارد تا
آنچه را نوشاته است بازبینی کند و چنین بیان میکند» :این امر ممکن است افسانهوار یا حتا اسطورهای به نظر بیایسسد.
اینطور هم هست .این امر بی عقلی است« ].[Cliff ,1988 ,78
افزونبر این ،من کلیف ،آنزالدوا و دیگران را بهساین توسعهدهندهگاین نوعی از دانش مرجح می بینم؛ دانشسسی کسسه هیسسچ
58. white supermacy
59. self-hatred
60. Fredric Jameson
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چیزی از فرهنگ مسلط را بهمنزلهی حقایقی بدیهی اقتباس نمیکند .این برتری/مزییت ازطریق پیکار بسسرای غلبسسه بسسر
هرآنچه فرهنگ مسلط دربارهی دنیا و دربارهی خوید ما به ما میگوید بهدست میآید؛ پیکار برای بناکردن یک اجتمایع
) ( communityسیاسی و زیستن در چنین اجتماعی ،و بههمراه آن ،ساختن یک اجتماع شاناخت شاناسانهی مسئول و
پاسخگو.61
مهمترین مسئله برای من این پرسش است کسسه چگسسونه میتسسوانیم ابزارهسسا و بینشهسسای نظسسری را در جهسست تسسدوین
نظریههایی در باب عدالت و تغییر اجتماعیی بهگونهای بهکار بسسبریم کسسه ]ایسسن نظریههسسا[ دغسسدغههای حاضسسر را مسسورد
ملحظه قرار دهند .مسسارکس بسسا همهی مشسسکلتا موجسسود در کسسار نظسسریاش ،و بهرغسسم وضسسعیت سوسیالیسسسم واقعسسا
)نا(موجود ،توجه ما را به موضوعایتا کلن-مقیاسی جلب میکند که باید بسسه آنهسسا ارجسساع داد .افزونبسسر ایسسن ،در آثسسار
نظریهپردازانی مثل گرامشی میتوان مفهومپردازیهای بهمراتب مفیدتر و پیچیدهتری دربارهی مناسباتا میان »افراد«
و جامعه )بهمثسسابهی یسسک کسسل( یسسافت ،کسسه امکانسساتی را هسسم بسسرای خلسسق دانشهسسای جدیسسد و هسسم در جهسست ایجسساد
جمعبودگیهای جدید 62میگشایند.

* * *
منبع :متن فوق برگردانی است از مقالهی زیر:
Nancy Hartsock, 2008: Marxist Feminist Dialectics for the Twenty-first Century.

این مقاله فصل هفدهم از مجموعهمقالتا زیر است:
Bertell Ollman & Tony Smith (eds.), 2008: Dialectics for the New Century. Palgrave Macmillan.

]ترجمهی فارسی پارهای از مقالتا این مجموعه پیشتر در تارنمای پراکسیس )اینجا ،اینجسسا و اینجسسا( و تارنمسسای نقسسد اقتصسساد
سیاسی )اینجا( انتشار یافتهاند[.

* * *
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