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یادداشت مترجم:
مبسساحث فمینیسسستی در فضسسای فکسسری سسسالهای اخیسسرر ایسسران عمسسدتا متسسأثر از دیسسدگاههای پسسسامدرن و
پساساختارگرا شکل گرفتهاند .این تاثیرپذیری نظری و گفتمانی بهطورکلی پیامدی بسسود از تقسسارن تسساریخی
رونسسدهای سیاسسسی جسسامعهی ایسسران )پسسس از انقلبا( بسسا کشسساکشهای درونسسی و تحسسولتا چشسسمگیر در
صورتابندیهای نظریهی فمینیستی در سطح جهانی؛ با این ویژگی مهم کسسه هسسم رونسد تحسولتا سیاسسی
ایرارن پساانقلبی -بهمنزلهی بستر مادی حرکسست فمینیسسستهای بسسومی ،-و هسسم رونسسد تحسسولتا جهسسانی در
نظریهی فمینیستی ،هر دو کمابیش در دورهی نوپدیرد افول جهانی چپ شکل گرفتند و یقینا از پیامسدهای
سیاسی و تاریخی و نظرری آن )نظیر روگردانی فراگیر از مارکسیسم( متأثر بودهاند.1
در چنین بافتار تاریخیای ،در ایرانن پویشهای روبهرشرد نس لهای ج وانتر فمینیس تها )از اواخ ر دههی
 ( ۱۳۶۰برای آشنایی با اندیشههای نویرن جهانی در حوزهی فمینیسم و بناکردن چشماندازی از آرن خویش،
مقارن شد بسسا سسسیر فزآینسسدهی تسسرجمهی متسسون فلسسسفی از مولفسسان شسساخص رویکردهسسای پسامدرنیسسسم و
پساساختارگرایی )فوکو ،دریدا و غیره( ،یا مفسرانی متأثر از این نحلهها؛ آثاری کسسه ترجمسسه و انتشسسار آنهسسا
بهروشنی با اقبال عمومی و حتی نوعی شیفتگی آشکار در فضای روشنفکری )بخشا همچون پادزهری برای
سموم نظریاتا و پراتیک مارکسیستی( همراه بود .این وضعیت در همپوشانی با برخی زمینههای تسساریخی و
سیاسی دیگر ،موجب شد تا اغل ب فمینیس تهای نوج وی ایران ی بدینس و گرای ش بیابن د ک ه نظ ریهی
فمینیستی را از منظ ر رهیافته ای پسسامدرن و پساسساختارگرایانه ب ازخوانی کننسد و ح تی پرس شهای
محوری و استراتژی فمینیستی خود را بر اساس این الگوهای نظری )باز(تعریف کنند .بسسر همیناسسساس ،در
حوزهی ادبیاتا فمینیستی ایران نیز مدتاهاست که -برای مثال -نام جودیت باتلر یا استناد به آموزههای او
بسامد بالیی داشته است .این پدیده مسلما مختص ایران نبود ،بلکه پیش از آن ادبیاتا فمینیسسستی نسسوین،
بهویژه در محافل آکادمیک اروپای غربی و آمریکای شمالی شاهد اقبال زیادی به رویکردهای نظری باتلر و
فمینیستهای پساساختارگرا و پسامدرن بوده است .در همین راستا و متأثر از چنین نظریاتیسسست کسسه در
ای ران نی ز خ وانش رای ج فمینیس تها از مق ولهی جنسسیت عمسدتا ب ر کارکرده ای زبسانی و گفتمسانی و
برساختههای اجتماعی تمرکز میکند ،و بهموازاتا آن مرکز ثقل فمینیسم از جنبشهای اجتماعی به سمت
مقولهی تفاوتا جنسی ،رهیافتهای هوی تی و فرهنگ ی )مث ل فمینیس م اس لمی( و مقاومته ای ف ردی
معطوف میگردد.2

 . 1برای شرح مبسوطی دربارهي زمینههای تاریخی و چگونگی پویش این گرایش فکری در ادبیاتا فمینیستی ایران رجوع کنید به:
سمیه رستمپور» :شب ح فمینیسم هویتگرا بر مطالعاتا جنسیت در ایران« ،تارنمای نقد اقتصاد سیاسی.۱۳۹۷ ،
 .2سمیه رستمپور در مقالهی »شبح فمینیسم هویتگر «...تحلیل انتقادی و هوشمندانهای دربارهی این پیامدها ارائه میدهد.
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مؤلف متن حاضر میکوشسسد از منظسسر رئالیسسسم انتقسسادی روی باسسسکار سسسیطرهی برخسسی پیشانگاشسستهای
پساساختارگرایانه بر نظریهی فمینیستی را به چالش بکشد و با تکیه بر وجوه هستیشناسسسانهی دخیسسل در
پدیدههای مرتبط با جنس و جنسیت و مفاهیم ناظر بر آنها ،یکسویگی نظریاتا پساساختارگرایان در ایسسن
حوزه را مورد نقد قرار دهد .ترجمه و انتشار این متن درواقع تاکیدی است بر امکاناتا مفیدی که چارچوبا
فلسفی رئالیسم انتقادی برای درک جامعتر و ژرفتر مسسسایل اساسسسی فمینیسسسم در اختیسسار مسسا میگسسذارد.
درعینحال ،باید خاطرنشان کنم که اگرچ ه ای ن مت ن بهعن وان کاربس تی از نظ ریهی رئالیس م انتق ادی،
بیشوکم به فهم مقدمات ری این نظریهی فلسفی کمک میکند ،اما از آنجا که نویسنده بهندرتا شرحوتعریفی
از مفاهیم پایهای این نظریه ارائه میدهد ،بهیقینن فهم کامل این مقاله برای خوانندهای که با ایسسن دسسستگاه
نظری آشنایی قبلی ندارد دشوار خواهد بود .از اینرو ،به چنین خوانن دگانی توص یه میش ود ک ه پی ش از
درگیری با این متن ،با مفاهیم مقدماتری فلسفهی علم روی باسکار )نظیر :امر بالفعل ،امر واقعی ،امر تجربی،
لیهمندی ،سیستم باز ،سطح زیرین ،سطح برآینسسد ،ابعسساد گسسذرا و ناگسسذرای شسسناخت ،سسسازوکارهای مولسسد،
نیروهای علیتی ،گرایش و غیره( آشنایی حاصل کنند.3
مقالهی کارولین نیو درواقع دعوتی است برای اندیشیدن به برخی پرسشهای بنیادی فمینیسسستی از منظسسر
فلسفهی رئالیسم انتقادی باسکار؛ فلسفهای که به باور من شالودهی قابلاتکاتری ب رای بازاندیش ی و تعم ق
دربارهی این پرسشها فراهم میسازد .امیدوارم با گسترش آرای باسکار در فضسسای فکسسری ایسسران ،در کنسسار
سایر کاربستهای مفیرد ممکرن آنن مسیر تازهای هم به روی پویشهای نظری فمینیستی گشوده شود.
س .ا - .تیر ۱۳۹۷

* * *

 .3برای نمونه ،رجوع کنید به کتابچهی آموزشی زیر:
فروغ اسدپور» :رئالیسم انتقادی؛ در معرفی و نقد آرای روی باسکار« ،نشر آلترناتیو .۱۳۹۰
بازنشر اصلحشده» :رئالیسم انتقادی – دفتر اول« ،فضا و دیالکتیک .۱۳۹۷
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کارولین نیو

من در این مقاله نشان خواهم داد که اغلب نظریهپردازیهای مربوط به جنسیت در بنبستی قرار دارند که
رئالیسم انتقادی راه برونرفتی برای آن نشان میدهد .در دوران شکوفایی موج دوم فمینیسم ،نابرابریهای
ساختاری نظیر نمایندگینشدرن 5زنان در رهبری سیاسی و سپهر اقتصاد ،دستمزد پسسایین زنسسان ،ابژهسسسازی
جنسی از زنان ،و خشونت گستردهی مردان علیه زنان موضوعاتی تلقی میشدند که دگرگونسسسازری هرچسسه
بهتر آنها نیازمند توضیح آنان بود .درحالیکه فمینیستهای »رادیکسسال« یسسا »انقلبسسی« ایسسن نابرابریهسسا و
معضلتا را بهمنزلهی دردنشانهایی از تفاوتاهای دیرین میسسان زنسسان و مسسردان میدیدنسسد ،فمینیسسستهای
لیبرال ،مارکسیست و سوسیالیست این نابرابریها را ناشی از امتناع حساباشده ]نظام مردسالر[ از تصدیق
همانندیها تلقی میکردند.
همهی این نحلهها زنانگی 6را بهمثابهی شالودهای برای همبستگری استوار ]میان زنان[ میدیدند -حداقل تسسا
زمانیکه ستم بر زنان تداوم داشت .برای پایاندادن به این همبستگی ،منابع مختلف قدرتا مجبور به بسیج
و همدستی شدند .از نظر فمینیسم رادیکال ،قدرتا زنان ،زنانی که فراسوی همهی تفاوتاها برای امتنسساع از
همکاری با پدرسالری متحد شده بودند ،میتوانست موجب بازهنجاربخشری فرهنگی 7به اصطلحاتی گردد
که تحت انقیاد دوگانهانگاری8های مکرر تفکر غربی هستند .دوگانهانگاریهایی مانند :مسسرد -زن؛ فرهنسسگ-
طبیعت؛ انسان -حیوان؛ و عقل -احساس .از نظر فمینیسم لیبرال زنارن متحدشده مجبور اند قدرتا دولت را
مهار کنند تا بتوانند قوانین و شیوههای عمل دولت را به سمت انسجام درونسسی ]فقسسدان تنسساقض[ و برابسسری
جنسیتی سوق دهند .از نظر سوسیالیستها و مارکسیستها زنان مجبور اند برای بهچنگگرفترن دولسست بسسا
مردان متحد شوند ،و همزما نن همبستگی زنانه را به کار ببندند تا تضمین کنند که منافع نیمسسی از طبقهی
کارگر به فراموشی سپرده نمیشود.
 .4برگرفته از:

Carolin New (2005): Sex and Gender: A Critical Realist Approach, New Formations;Autumn2005, Issue 56.

5. under-representation
6. womanhood
7. cultural revalorisaton
8. dualisms
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همانندیها ،تفاوتها
از سسسال  ۱۹۸۰منتقسسدان فمینیسسسرت مسسوج دوم فمینیسسسم چنیسسن اسسستدلل میکردنسسد کسسه فراخسسوان
به »خواهری «9تفاوتاهای موجود میان زنان را مبهم میسازد ،و زنانگی طبقهی متوسرط سفیدپوسرت غربی
را به جایگاه پیشفرض مبدل میسازد؛ و به اینترتیب ،عضویرت دیگسسر گروههسسای تحسست سسستم را صسسرفا بسسه
»ضمیمه«هایی الحاقی به این جایگاه فرو میکاهد ) .(Spelman, 1988, Mohanty, 1992بنا بر دیدگاه
آنان» ،زن« هویتی پارهپاره است ،نه یک هویت واحد .از چنین منظری ،جای تردید بسسود کسسه فراخسسوان بسسه
خواهری بتواند پایهای کاربستپذیر برای همبستگی سیاسی باشد ،چرا که در میسسان خسسود زنسسانن مناسسسباتا
ستمگرانهی بسیاری وجود دارد .بدینترتیب ،سیاست فمینیستی بهطور فزایندهای پارهپاره شد ،و کارزارهسسا
و ائتلفهای تکموضوعنی جایگزین یک جنبش فراگیر و همهجانبه شدند .همهی اینهسسا از یسسک نظسسریهی

معرفتشناختی »ضد ش الودهگرا «10ناش ی میش ود ک ه اگرچ ه هستیشناس ی بخشه ا ) (partsرا مج از
میش مارد ،ام ا تم امیرت در بردارن دهی ای ن بخشه ا را ق دغن میس ازد و تجری د را خی انت بزرگ ی ب ه
جزئیتهای انضمامی 11تلقی میکند .سیاسرت »بازشناسی) «12هویته ای تح ت س تم( بهط ور فزاین دهای
اهمیت یافت و به همراه آن ،ایدهی مبارزه عمدتا در قلمرو گفتمانی جای گرفسستFraser and Honeth,) .

.(1998سس اما هویتهای فرودست چگونه میتوانند باز-هنجاربخشسسی شسسوند ،درحسسالیکه هویتهسسای مسسسلط
)هژمونیک( دست نخورده باقی میمانند؟
»زن« در ابتدا به هویتهای پارهپاره »واسازی« ) (deconstructedشد ،و سپس -هم انطور ک ه میدانیسم-
تفکر پستمدرن از هرگونه هویتی برگذشت و هویتها را بهطور کلی رد کرد .مقولههای پایهای جنسسسیتری
»زن« و »مرد« خودشان به چالش گرفته شدند .زمانیکه نسسا-واقعگرایسسی ،13یعنسسی سسساختگرایری اجتمسساعری
قوی 14بهطور فزایندهای بابا شد ،دنیای اجتماعی همچون قلمروی فرهنگی شناسایی میشد ،یعنی قلمسسرو
گفتمان یا »متن« .فراموشی پستمدرنیستری امر مادی همواره گرایشسسی نسساموزون بسسوده اسسست .تفاوتاهسسای
مادی ،نظیر نابرابریهایی که بدان اشاره کردم ،گاهی بهمث ابهی محص ولتی از رژیمهسای معی ن گفتم انی
قلمداد میشوند ،و گاهی هم بیانگر این رژیمهای گفتمانی شمرده میشوند )اولی ،و نه دومی ،یسسک برنهسساد
علیتی تصدیقناشده 15است(.

’9. call to ‘sisterhood
10. anti-foundationalist epistemological theory
11. concrete particularities
’12. The politics of ‘recognition
13. irrealism
14. storng social constructivism
15. unacknowledged causal thesis
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در هر دو مورد ،درحالیکه که نابرابریهای نهادینهشدهی میان زنان و مردان پابرجا هسسستند ،و بسسسیاری از
کارهای آکادمیک فمینیستی تلشهایی جانبی ب رای حم ایت از اکتیویس م فمینیس تی هس تند ،بیش تر
نظریهپردازارن جنسیت توجه اندکی به ااشکال مادری ستم جنسیتی نشان میدهند ،بلکه توجه آنها بیشسستر
به مقولتی جلب میشود که مناسباتا جنسیتی برحسب آنها توصیف میشوند.
ویدن در چارچوبا پساساختارگرایری کلسیک چنین اظهار میدارد که امر گفتماننی منبع قدرتی اسسست کسسه
»در خلل تکوین سوژهگی 16در درون گفتمان و ]در فرآیند[ تولید عاملیتهای اجتماعنی 17راعمال میشود«

) ، (Weedon, 1997; 163و بنابراین ام ر گفتمسانی را پهنهی م وثری بسرای کنسش میانگسارد .در مقابسل،
فمینیسم بهلحاظ تاریخی ،ازطریق شناسایی باورهای نادرست یا نیازهای برآوردهنشده ،توضیح سازوکارهای
بازتولید آنها ،نقادی وض عیت اجتمساعیای ک ه راعمسال ای ن س ازوکارها را ممکسن میس ازد ،و پیشنه ادن
کنشهایی برای پایان دادن به آنها ،شیوهی »نقدهای توضیحی« را بهکار بسته است ).(Collier,1994
جاییکه »چرخش گفتمانی «18پرنفوذ بوده است ،چنین نقدهایی تضعیف شدهاند و کنشگرایی فمینیستنی
سسست و کمتوان شده است ) .(New, 2003سیاست ساختشسسکنانهی 19معطسسوف بسسه »عسسدم شناسسسایری«20
مقولههای جنسیتی ،برای مثال از طریق تظاهر یا وانمود،(Braidotti, 1997) 21س فاقسسد هرگسسونه اسسستراتژی
برای تغییراتا ساختاری است .در اینجا به ما گفته نمیشسسود کسسه »عسسدم شناسسسایی« چگونه بسسر ذهنیسست )
 ،(subjectivityو از اینطریق بر عاملیت تاثیر میگذارد .جای تعجب نیست که جنبههایی از نظم جنسیتی
که بیش از همه مورد توجه قرار میگیرند ،آن دس ته از م وارد اجتم اعی-فرهنگ ی هس تند ،ک ه در آنه ا
اینگونه ابزارهای مبارزه از بیشترین شانس موفقیت برخوردارند ).(Butler, 1995
زمانیکه ساختارهای اجتماعی و اثراتا آنها بهطور گمراهکنندهای ]صرفا[ به گفتمان تقلیل داده میشوند یا
در درون گفتمان جای داده میشسوند ،توضسیح علیستنی نساممکن جل وه میکنسد .ایسن بنبسستی اسست کسه

نظریهپردازی پستمدرنیستری جنسیت در آن گرفتار میشود .اما این نظریهپردازان ،بهدلیل یسسک بسسدگمانری
عمیق نسبت به استدلل علیتی ،تجرید ،و تعمیم ،چنین موقعیتی را بهعنوان یک بنبست تلقی نمیکننسسد.
برای مثال ،فلکس تمامی ایدههای مربوط به سرشت انسانی را رد میکند ،تا مبادا اینهسسا بهعنسوان »پسایهای
برای توضیحاتا علیتی جبرری) 22برخلف توضیحاتا تفسیری( رفتار یا فرهنگ انسانی« بهکار گرفته شسسوند
) .(Flax, 2002: 1042هیچ تمایزی میان علیت ) (causationو جبرگرایی ) (determinismنهاده نمیشود.

16. subjectivity
17. social agents
18. discursive turn
19. deconstructive politics
20. disidentification
21. parody or mimesis
22. causal deterministic explanations
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علیت ]در اینجا[ بدینمعناست که راعمال نیروهای علیتی  Aموجب ایجاد گرایشی به رخدادن رویداد  Bدر
بسترهایی مشخص شود )درحالیکه اگر گرایشهای مخالفی عمسسل کننسسد ،رویسسداد  Bممک ن اس ت اتفسساق
نیافتد( .جبرگرایی ]در اینجا[ بدینمعناست که گام  Aبهطور گریزناپ ذیری گسسام  Bرا ب ه دنب ال دارد .در
س اینگونه نظریهپردازیهای پستمدرنیستری جنسیت )حتی توسط کسانی مانند باتلر ،کسسه عمسسدتا امر
پر

تصادفی 23را برجسته میسازند( ،روایتهای پسا-لکانی از تفاوتا جنسی 24بهعنوان اصل اساسری تعینبخش
و سازماندهندهی گفتمان قرار دارد )حداقل تاجایی که به تاریخ انسسسانی مربسسوط میشسسود( .اگسسر سسسوژهگی
صرفا بهعنوان پدیدهای همبسته با گفتمان 25در نظر گرفته نشود )که در غیر اینصسسورتا مقسساومت در برابسسر
»نظم فالوسمحور «26را نفی میکند( ،پس میباید وابسته به روایتهای علیتی باشسسد .هرآنچسسه کسسه تغییسسر
ایجاد میکند ،ی ک عل ت اس ت و برمبن ای چنی ن دی دگاههایی ،س ازوکارهای گفتم انری پای دار ،ذهنی ت
جنسیتزده ایجاد میکنند و به آن شکل میدهند.
دربارهی کوچهی بنبستی] 27نویسنده تعمدا واژهای فرانسوی به کار میبرد /م [.که فمینیسسسم پسسستمدرن
ما را بدان هدایت میکند به همین حد بسنده میکنم .اکنون میخواهم به این موضوع بپردازم که رئالیسم
انتقادی مسیری را پیش میگذارد که نه شالودهگراست و نه جبرگرا .و اینکه یک مفهوم غایب در فمینیسم
پستمدرن» ،لیهمندی هستیشناسانه «28است.

رئالیسم انتقادی و هستیشناسی جنس و جنسیت
نهتنها جهان ،مستقل از اندیشهی بشر ،در خوند ناهمسان و متمسسایز اسسست ،بلکسسه خصوصسسیاتا و نیروهسسایش
لیهمند هستند .نشان خواهم داد که این سطوح مورد پرسش ،سرراست و ایستا مانند سسسطوح یسسک کیسسک
سسساندویجی نیسسستند ،بلکسسه در یکسسدیگر حضسسور و نفسسوذ دارنسسد ) (co-presentو درهسسم رونسسده 29هسسستند
).(New, 1996, Dyke, 1988سس پیامد این امر ،گشودگی و پیچیدگی است .استدلل من در ادامهی ایسسن
مقاله در این جهت خواهد بود که تفاوتا جنسی ،امری واقعی است که در تمامی جوامع قابرل تصور بش ری،
بارز و چشمگیر است؛ و اینکه تفاوتا جنسی یک شرط علیتی ) (causal conditionبرای نظمهای جنسیتی
اجتماعی است ،اگرچه با اشکارل بسیار متنوع این نظمها سازگار است .ایسسن موضسسعگیرنی مختسسص رئالیسسسم

انتقادی نیست ) برای مثال نگاه کنید بسسه ،(Connell, 2002سس امسسا ازطریسسق بهکسسارگیری مفسساهیم رئالیسسسم
انتقادی ،بهویژه مفهوم لیهمندی ) (stratificationو برآیند ) ،(emergenceبسیار مستدلتر میشود.

23. contingency
24. post-Lacanian narratives of sexual difference
25. epiphenomenon of discourse
26. phallogocentric order
27. cul-de-sac
28. ontological stratification
29. interpenetrationg
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اگر این رویکرد تا این حد مستدل است ،چرا ]در عمل[ قادر به قانعسازی نبسوده اسست؟ میتسوانم حدسسسی
بزنم که احتماال بخشی از جوابا را در بر دارد .در مورد زیانهایی ک ه ج برگرایری زیستش ناختی بهعن وان
ش بر زنان وارد کرده است ،هر چه بگوییم اغراق نکردهایم .تایید ایسسن امسسر کسسه
یک ایدئولوژی مشروعیتبخ ن
تفاوتا جنسی دارای نیروهایی علیتی در جهت توانبخشیدن و مقیدسسازی اس ت ،بسدون ]کاربسست[ هی چ
مفهومی از لیهمندی هستیشناسانه ،شبیه آن دسته استدللهای قرن نوزدهمی اس ت ک ه م دعی بودن د
زنان طی تحصیلتا عسالی پستانهایشسان را از دسسست میدهنسسد و زهدانشسان پژمسرده میشسود )Sayers

 .(1982اگر رویدادهای تاریخری تکاندهنده ) ،(traumaticطی دههها و حتی سدههای بعدنی اثراتا معینی

بر آگاهی ملی بر جای میگذارند ،جای شگفتی نیست که بیشتر فمینیس تها هن وز ترجی ح میدهن د ب ر

روی بازنماییهسسا ) (representationsکسسار کننسسد ،درحسسالیکه از ]مسسواجهه بسسا[ مراجسسع )  (referentsایسسن
بازنماییها ،تحت عنوان دنبالههایی تخیلی یا کام ا
ل سیال و انعطافپذیر 30اجتنابا میکنند.

ابعاد گذرا و ناگذرا
در رئالیسم انتقادی تمایزی کلیدی میان ابعاد گسسذرا و ناگسسذرا ]ی امسسور و پدیسسدهها[ وجسسود دارد .اشسسیاء و
فرآینسسدها ،در جهسسان بهگسسونهای »فعسسال و مسسستقل از شناسسسایی آنهسسا از سسسوی انسسسانها« وجسسود دارنسسد
).(Bhaskar, 1989:11سس اگر ما این امر را با ارجاع به ]مقولهی[ جنس سرمشق خود قرار دهیم ،میتسسوانیم
بگوییم که )تقریبا همهی( انسانها بهلحاظ جنسی دو-ریختی ) ،(dimorphicزن و مسسرد ،هسسستند ،فسسارغ از
اینکه آنها این تفاوتا را مفهومپردازی کنند ،و یا به چه طریقی مفهومپردازی کنند .و اینکسسه ایسسن سسساختار
دو-ریختنی فعال است ،بهلحاظ علیتی قدرتمند است و نقشهای بازتولیدری متفسساوتا ،و امکانسساتا جنسسسی و

لذتاهای جنسری معینی 31را فعال میسازد و سایر نقشها و امکاناتا را طرد میکند .داعیهی )خطاپسسذیری(
که اکنون بیان کردم در بعد گذرا وجود دارد؛ اما به سبعد ناگذرا ارجاع میدهد .اثراتا ویژگیهای تنهایی که
به آنها ارجاع میدهم ،از اثراتا مفاهیمی که من برای این ارجاع به کار میبرم متمایزند.

سبعد گذرا ،سبعد مربوط به شناخت ) (knowledgeو تفسیر اس ت؛ و نی ز مرب وط ب ه مص الرح خ ارم معرفستی و

مفهومیای است که چنین شناخت و تفسیری را ممکن میسازند .درونمایههای ایسسن بعسسد گسسذرا – یعنسسی
عقاید ،دستهبندیها ،نظریهها ،راههای نگریستن به جهان – خودش ان واقع ی و بهلح اظ علیستی قدرتمنسد

هستند و میتوانند به ابژههای شناخت بدل شوند .اگرچه کار مفهسسومری مسسا درون بعسسد گسسذرا رخ میدهسسد و
ممکن است آن را تعدیل یا بازتولید کند ،درونمایههای ساختارمنرد این سبعد گذرا همچنان برای سسسوژههای
انسانی بیرونی هستند و محدودهی آنچه را که ما میتوانیم انجام دهیم تعیین میکنند .همانگونه که سبعسسد
30. as imaginary or as wholly docile hangers on
31. sexual possibilities and sexual pleasures
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گذرا دارای یک سویهی ناگذرا است ،کنشها و نهادهای همبسته با »رژیمهای گفتمانری« معیسسن نیسسز دارای
یک بعد ناگذار هستند.
قدرتت گفتمانن در بهنظم درآوردن دنیای طبیعی ،سرمشق بحث جودیت باتلر دربارهی نوزدانی بوده است
که با اندامهای تناسلی نامشخص زاده میشوند؛ نوزادانی که از طریق جراحی تعدیل میشسسوند ،تسسا بسسا ایسسن
الزام اجتماعی که همهی شهروندان میباید بهراحتی در قالب زن یا مسسرد قابسسل شناسسسایی باشسسند ،سسسازگار
گردند ).(Butler, 1993, Preves, 2001

اما چنین اقداماتی این برداشت تعمیمیافتهی ب اتلر را م وجه

نمیسازند که تفاوتا جنسی امری صرفا مفهومی است .چراکه اگر بدنهای این نوزدان ویژگیهسای خاصسی
)در بعد ناگذرا( نمیداشتند ،چنین تغییراتی از طریق جراحی ناممکن میبودند .باتلر سبعد ناگذرا را بسسه بسعسسد
گذارا فرو میکاهد .اگرچه نزد باتلر بدنها ممکن است در یسسک معنسسا در بیسسرون از قلمسسرو گفتمسسانی وجسسود
داشته باشند ،صرفا تلشهای معطوف به شناسایی یا توصیف ویژگیهای آنها ،آنچه را که مدعی بازنمایی
آن هستند برمیسازند.
از آنجایی که سبعد گذرا همچنین ناگذراست ،با مطالعهی ویژگیهای درونمایههای آن ممکن است بتسسوانیم
به فهم روابط متقابل آنها ،و نیز تاریخچهها ،نیروها و اثراتاشان نائل شویم .برخی از این ویژگیهسسا عبارتنسسد

از تجریدها ،نظریهها یا بازنماییهای خوبا یا بد در پیوند با مراجع آنها» .ناگذرایری 32هر دو قلمروی باورهسسا
و معانی« ،در مسیری مارپیچوار ب ا »ق ابلیت ای ن دو ح وزه ب رای توض یح علم ی و بن ابراین نق د علم ی«
همزیستی دارد؛ مسیری که علم اجتماعی را همچسون مسسرحلهای از فراینسسدی کسسه ایسسن علسسم آن را توضسسیح
میدهد تصویر میکند ).(Bhaskar, 1989: 22سس جامعهشناسری علم قلمسسرو معتسسبری اسسست ،امسسا متضسسمن
نسبیگرایری هستیشناسانه نیست.

لیهمندی واقعیت
سبعد گذرا ،یسک سسطح تخست و مسسطح نیسست :واقعیسنت لیهمنسد اسست .ایسدههای دوگسانهی »سسطوح« و

»خصلتهای برآیندی« به رئالیسم انتقادنی »عمق« میبخشند .اگرچه بیش ترین اس تناد و ارج اع ب ه آرای
باسکار به تمایزگذاری وی میان ام ر بالفع ل ) ،(the actualام ر تجرب ی ) ،(the empiricalو ام ر واقع ی

) (the realمربوط میشوند ) ،(Collier, 1994: 44با این وجوند این فقط سرآغازی برای شرح پیچیسدگری
لیهمندری هستیشناختی است .امر بالفعل ،بسسه چیزهسسا و رویسسدادها در تاریخمنسسدی انضسسمامی آنهسسا ارجسساع
میدهد که تنها برخی از آنها ممکن است توسط انسانها درک یا تجربه شوند .امر تجربسسی ،زیرمجمسسوعهای
از امر بالفعل است که شامل پدیدههایی است که تجربه میشوند .در اینجا »تجربه« نباید بهعنوان یک امسسر

32. intransitivity
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پیشامدی )حادث( درک گردد ،بلکه باید بهمنزلهی چیزی اجتماعسسا تولیدشسسده از دل امسسر بالفعسسل در نظسسر
گرفته شود؛ »در اینمعنا ،این امر تجربنی پایان راه است ،نه سرآغاز آن« ).(Bhaskar, 1998: 43
امر بالفعل و امر تجربی هر دو البته واقعی هستند ،و در اینمعنا ،در درون قلمرو سسسوم )یعنسسی قلمسسرو امسسر
واقعی( جای دارند .اما قلمرو امر واقعی همچنین دربردارندهی چیزهایی است که بهمعنای متفاوتنی واقعسسی

هستند .اینها شامل ساختارهای اشیاء 33هستند )برای مثال ،روابط درونری بخشهای تشکیلدهندهی آنها،

نظیر روابط درونی اعضای یک خانواده( و نیز ویژگیهای برآیند ،34کسسه ساختاربخشسسری ایسسن سسساختارها در
مورد آنها رخ میدهد) .برای مثال ،نیروها و قابلیتهای یک خانواده ،کسسه بسسا نیروهسسا و قابلیتهسسای فسسردری
اعضای آن خانواده یکسان نیستند( .از آنجا که نیروهای این ساختارها ،وقتی که اعمال گردند ،ممکن است
موجب ایجاد اثراتا معینی گردند ،ما اغلب از »سازوکارهای مولد «35سخن میگوییم .این اسسستعاره بایسسد بسسا
احتیاط بهکار گرفته شود .رابطهی بین علت و معلول ،رابطهای »مکانیکی« ،در معنای امری پیشبینیپذیر
و خودبهخودی نیست ،چرا که در یک »جهان باز« همواره بسیاری از چیزها بهطور همزمسسان رخ میدهنسسد.
خواهیم دید که سازوکارها در بسیاری از سطوح جهارن اجتماعی عمل میکنند ،و بهطور متنوعی با یکدیگر
مرتبط هستند .یکی از سازوکارها ممکن است مبنایی برای امکانپذیرری یسک سسازوکار دیگسر ایجساد کنسد،
سازوکاری در سطحی بالتر ،که تحت شرایطی معین بهسارن مجموعهای از نیروها تجلی مییابد ،نیروهسسایی
که ممکن است تنها زمانی راعمال شوند که سازوکار دیگری فعال شده باشد .اینکه یک سازوکار مولد واقعسسا
اثراتی را که ]علیالصول[ قادر به تولید آن است خلق کند یا نه ،ممکن است ب از ب ه وض عیت فعل ری چی ز
دیگری وابسته باشد.
در متون فمینیستری پساساختارگرا و نیز متون فمینیستی برآمده از نظریهی واسازی ،36اغلب با هشدارهایی
علیه »داعیههای علیتری عام «37مواجه میشسسویم )بسسرای مثسسال  .(Hawkesworth, 1997: 654بسسر مبنسسای
اینگونه آموزههای ضد-شالودهگرایانه ،هرگونه تلشی برای توض یح ام ور در مقیاسسی بس یار ب زرگ ،خ ود
گونهای از سرکوبا است .بهنظر میرسد ک ه ای ن ت رس و نگران ی مبتن ی ب ر ی ک خط ای فلس فی اس ت.
داعیههای علیتری عام )جهانشمول( ،اگر ارزشی داشته باشند ،به نیروهای مولد سازوکارها میپردازند ،نه به
پیوندهای ثابت علت و معلولری هیومی ، 38و ارزش و اهمیت آنها نیسسز در همیسسن اسسست .آمسسوزش مسسردان در
اردوگاههای نظامی ،معطوف به برانگیختن نیروهای روانی معین بهمنظور منفکسازی احساساتا و تعهسسداتا
و قطع دسترسی به احساسارتا منفکشده است .اگر این سازوکارها راعمال گردند ،و اگر بستری که این امسسر
در آن رخ میدهد اجازه دهد که نیروهای علیسستری آنهسسا آزاد گسسردد ،نتایسسج مشخصسسی در سسسطح رویسسدادها
33. structures of objects
34. emergent properties
35. generative mechanisms
36. deconstructionism
37. universal causal claims
38. Humean
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خواهیم داشت که میتواند شامل دفاع قهرمانانه از همرزمان ،قتلعام عمومی و تجاوزه ای گس ترده باش د.
اما سازوکارهای مخالف هم میتوانند قطعا وجود داشته باشند .ما در اینجسسا از گرایشهسسا حسسرف میزنیسسم و
داعیههای مربوط به گرایشها ،بهواسطهی نمونههای مخالف آنها که در سیستم باز اجتناباناپذیرند ،قابسسل
نفی نیستند.
»فعلیتگرایی « 39دیدگاهی است ک ه واقعیب ودرن چیزه ا و روی دادها را میپ ذیرد ،ام ا انک ار میکن د ک ه
»ساختارهای برسازندهای وجود دارند که تعیین میکنند چیزها به رویدادهای معینی مرتبط شسسوند«؛ و در
عوض» ،توالی علت و معلول را در سطح رویدادها جسسای میدهسسد :هسسر گسساه الف رخ دهسسد ،سسسپس ب رخ
میدهد ).(Collier, 1994: 7س در سرزمین چین ،از میانهی قرن دهم تا اوایل قرن بیستم ،میلیونه ا زن
پدیدهی »بستن پاها« 40را تجربه کردهاند ) .(Feng, 1994این پدیده گاهی برحسب رویدادها توضیح داده
میشود» :در نقطهای از تاریخ ،امپراطور لییو ) (Li Yuبه معشوقهاش امر کرد که پاهای خود را ببنسسدد؛ و
در نقطهی دیگری از تاریخ» ،مائوتسه تونگ« ) (Mao Tse Tungاین عمل را قدغن ساخت« .شکی نیست
که حکم اصلی امپراطور )اگر واقعا رخ داده باشد( مسبوق به رخدادهای دیگری در زندگی شخصی او بسسوده
است که بر تمایلتا جنسی او پرتو میافکنند ،اما حتی این تمایلتا نیز نمیتواننسسد صسسرفا بسسا زنجیسسرهای از
رویدادهای هیومی توضیح داده شوند ،بیآنکه به سازوکارهای برسازنده ارجاع داده شود .برای اینکه میل و
تقاضای یک انسارن منفرد به یک شیوهی رفتاری بدل شود ،و این شیوه به یک سنت پایدار و گسترده ب دل
گردد ،بسیاری از چیزها باید وجود میداشت و رخ میداد :اقتسدار ام پراتور و نق ش نم ادین او بای د چن ان
بزرگ میبود که او بتواند شیوههای رفتاری جدیدی را بنا نهد؛ زنها باید پاهسایی بسا نیروهسا و قابلیتهسسای
معین میداشتند ،طوریکه اگر در سنین زیر سهسسسالگنی بیشسستر انگشسستهای کسسودک میشکسسستند و خسسم

میشدند ،پا کوچک میماند؛ سکسوالیتهی انسانها ،بهویژه سکسوالیتهی مردها بای د بهلح اظ فرهنگ ی ب ا

این امر همخوانی میداشت که پاهای کوچک زنان و راهرفتن طن ازانه41ی آن ان برایش ان کش ش جنس ی
ایجاد کند؛ باورها دربارهی تفاوتا جنسی باید به چنین رویهای مشروعیت میبخشسسیدند؛ مناسسسباتا قسسدرتا
میان مردان و زنان ،و میان بزرگسالن و کودکان باید بهگونهای میبود که بسسستگارن مسسونرث کسسودک اقسسدام
اولیهی لزم را انجام دهند و کودک دختر نیز باید چنین کاری را بپذیرد؛ اقتصاد جسسامعه میبایسسد قسسادر بسسه
پذیرش ]تبعاتا[ ناتوانسازری بدنی اکثریت زنارن طبقاتا متوسط و بال میبود .پس برای فراگیر شدن چنین
سنتی در چین ،موارد فوق و بسسسیاری از سسساختارها )و سسسازوکارها( در سسسطوح مختلسسف میبایسسد نیروهسسای
برآیندی خود را به شیوههای خاص و در مناسباتا خاصی با یکدیگر راعمال میکردند.
رویدادها و چیزها نمیتوانند به سطح خاصی از واقعیت نسبت داده شوند ،درحالی که سازوکارها را میتوان
به سطح خاصی از واقعیت نسبت داد .برای مثال ،آدمهسسا خودشسسان سسساختارهایی بسسا ویژگیهسسای برآینسسدی
39. actualism
40. Footbinding
41. mincing gait
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هستند .آدمها را نمیتوان بهطور معقولی بهعنوان ]موجوداتی متعلق به سطوح[ »فیزیکی« ،یا »شیمیایی«،
یا »زیست شناختی« ،یا »روان شناختی« و یا »اجتماعی« خصلتبندی کرد .بعضی از ویژگیهای برآیندی
آدمها )نه الزاما قابل مشاهده در همهی افراد( را میتسسوان بسسه اینطریسسق شسسرح داد :مسسا احتمسسال میتسسوانیم
ظرفیرت همدلی را یک ویژگی روانشناختی ،و ظرفیت تولید تخم را یک ویژگی زیستشناختی ،و نیروهای
علیتی برآمده از عضویت در یک گروه مشسسخص را ویژگیهسسایی اجتمسساعی بنسسامیم .همهی ایسسن سسسازوکارها
بهطور همزمان و در تعاملتی جمعناپذیر 42وجود دارند ،بهگونهای که یکدیگر را فعال یا مقیسسد میسسسازند و
حداقل بر یکدیگر اثر میگذارند .با تأملی دوباره دربارهی پدیدهی بسستن پاهسای زنسان در چیسن میتسوانیم
ببینیم که بهلحاظ هستیشناختی ،ساختار استخوانبندی-عضسسلنری پسسای انسسسان و فراینسسدهای زمانمنسسرد

43

توسعه و رشد ،بر این کردار معین تقدم دارند .ساختارهای یادشده به هیچرو این کردار مشسسخص را تعییسسن
نمیکنند ،بلکه صرفا آن را ممکن میسازند.
ش جنسسسنی از یکسسسو از دل ساختاربخشسسری
من بر این بسساورم کسسه سسساختارهای روانشسسناختی متعیسسرن پسسوی ر

سیستمهای عصبی انسان )و امکاناتی که عرضه میکنند( پدیدار میشوند ،و از سوی دیگر از دل نظامه ای
نمادیرن )س مبولیک( فرهنگه ای انس انی .اگ ر ای ن درک درسست باش د ،چنی ن برآین دی از دو س اختار

همزیست ،44که خودشان در سطوح کام ا
ل متفاوتی جای دارند ،نشان میدهد که لیهمندی هستیشناسسسانه
بهطور سرراستی سلسلهمراتبی نیست )  .(Collier, 1994: 132بهبیان دیگر ،انسانها بهس ارن گ ونهای )
 ( speciesتحول یافتهاند که عواطف جنسی آنها میتواند با نمادها و نشانههای روابط قدررتا جنسیتیشده

45

پیوند بیابد .اینکه این پدیده دقیقا چگونه حادث گشته ،به شیوههای مختلفسسی نظریهپسسردازی شسسده اسسست؛
برای مثال ،از طریق روانکاوی و روانشناسری انسانی ،46که هر کدانم انواع مختلفی از سازوکارها را پیش نهاد

میکنند.

واقعیت جنس
با معرفی و توضیح برخی مفاهیم و تمایزاتا رئالیسم انتقادی ،اکنون میتوانم طرحی از نظ ریهی رئالیس تری
انتقادی دربارهی جنسیت ترسیم کنم .فمینیستهای پستمدرن گاه و بیگاه به یکی از آماجهای انتقسسادی
محبوباشان اشاراتی میکنند» :تمایز زیربنا-روبنا« ،مقولهای که از دید آنها بیاعتباریاش آشسسکارا معلسسوم
است .از نظر ریتا فلسکی ) (Rita Felskiبیشتر اندیشههای پساساختارگرایاننه خود در تقابل میان سطح و
عمق گرفتارند .(1997:17) «.یک نظریهی رئالیستری انتقادی دربارهی جنسیت در حقیقت سسساختارهایی را
42. non-additive
43. diachronic
44. co-existing
45. gendered power relations
46. humanistic psychology
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در سطوح پایینتر شناسایی میکند )»پایه« یا »عمق« (47و به روشی غیرتقلیلگرا به جستجوی توضیحاتی
برمیآید تا نشان دهد که چگونه این ساختارها امکاناتی را در سطوح بالتر )»روبنا« یا »سطح« (48مشسسروط
و مقید میسازند .نظریهی رئالیسم انتقادی این خطا را مرتکب نمیشود که روبنا را تجلیهای صرف زیربنا
فرض کند ،و یا اینکه رابطهی علی تی را بهط ور تغییرناپ ذیری یکس ویه در نظ ر بگی رد .تم ایز برآم ده از
فمینیسرم »مرحلهی دوم «49میان جنس و جنسیت ،که بیشترین نقسسدها بسسر آن وارد شسسده ،نقطهی خسسوبی
برای شروع بحث است.
نزد برخی از فمینیستهای پستمدرن تفاوتا جنسی به قاطعترین وجهی واقعی است ،اما این تفاوتا بایسسد
بهسارن امری گفتمانی درک شود ،نه مادی ) .(Felski, 1997از دید آنها ،کردارهسسا و رویههسسای جنسسسیتری
تکرارپذینر موجب »تفسیرهای بنیادی «50از تن به مثابهی ماده میش وند .تفساوتا جنسسری ف را-گفتم انی،51
پندار توهمآمیزی است که بدون آن نمیتوانیم زندگی کنیم یا فکر کنیم» .جنس« بخشسسی از یسسک روییهی

تنظیمی است که بدنهایی را تولید میکنسد کسه ب ر آنهسا حکمرانسی میکنسد« ) .(Butler, 1993: 1ای ن
دوگانهانگاریهای پایدار و شگفتانگیز از کجا میآینسسد؟ ناچسساریم بسسه »قسسانون پسسدر «52در روانکسساوی لکسسانی
بازگردیم تا این »زیربنا« ) (baseرا درک کنیم.
نزد دیگر فمینیستهای پستمدرن )و همینطور باتلر که گاهی در این جبهسسه میایسسستد( بسسدنهای زن و
مرد در حقیقت تمایزیافته ) (differentiatedهستند .آنها بهلحاظ میزان چربی اضسسافی زیرپوسسستی ،پهنسسای
لگن ،پراکندگری مو ،شکل درونی و بیرونی اندامهای تناسلی ،تعداد کروموزومهای  Xو  Yو غیره متفاوتند.
اما در نظر وی چنین تفاوتاهایی نه لیهمند هستند و نه از جهاتا دیگ ر نظریهپ ردازی ش دهاند .ای ن ی ک
مفهومپردازی رئالیستی است ،اما از نوع تجربهگرا و فعلیتگراری آن .مقولهبنسسدری 53چنیسسن تفاوتاهسسایی بسسه
»مردانه« و »زنانه« امری دلبخواهی تلقی میشود ،که با تقسیمکردن انسانها بسسر مبنسسای اینکسسه آیسسا آنهسسا
نرمهی گوش متصل یا غیرمتصل دارند قاب ل مقایس ه اس ت .در ای ن معن ا ،ای ن رویک رد ب ا نادی دهگرفتن
دستهای از امور یا برجستهکردرن دلبخواهی مواردی مبهم و عمل کردن بسسر مبنسسای آنهسسا ،فهسسم اجتمسساع را
حول چنین تمایزاتی سامان میدهد.
بر این اساس ،از منظر رویکرد فوق ،تمایزگذاری میان »م ردان« و »زن ان« ام ری اس ت ک ه تمام ا بهط ور
اجتماعی شکل گرفته است ،زیرا هیچ جنبهای وجود ندارد که بتوان بر مبنسای آن ایسن دو گسروه را بهطسور
“47. the „base“ or „depth
’48. the ‘superstructure’ or ‘surface
 . 49به نظر میرسد که در اینجا نویسنده برای اشارهی کنابهآمیز به موج دوم فمینیسم ) ،(second-wave feminismعبسسارتا »مسسرحلهی دوم« )
 (second stageرا به کار میگیرد ،که خود ارجاعیست به کتابا معروف بتی فریدان با همین نام ) ،(The Second Stageکه در سال ۱۹۸۱
انتشار یافت و توجهاتا و بحثهای زیادی برانگیخت] .م[.
50. constituitive constractions
51. extra-discursive sexual differences
52. law of the father
53. categorisation
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قابل اتکایی از یکدیگر باز شناخت .زنان سبیل دارند ،مردان سرطان سینه میگیرند و انبوهی از تظاهراتا و
نشانههای فرضی ،که فاق د هرگ ونه بنی ان و اساس ی در پ س خ ود هس تند .ب رای مث ال ،ه اوکسورث )
 (Hawkesworthچنین ادعا میکند که روایتهای جنسیتی )او دیدگاههای مربوط به تفاوتا جنسی را نیسسز
در همین دسته جای میدهد( »افسانههایی تمامیتگرا 54هستند کسسه وحسسدتا کسساذبی از عناصسسر ناهمسسسان
ایجاد میکنند  ،« ...که »در دنیای پستمدرنی که در آن ]مقولههای[ بسسدن ،جنسسس و سکسسسوالیته بهسسسارن
برساختههایی اجتماعی درک میشوند ،حرفی برای گفتن ندارند.(2-651 :1997) «.
س مانند ]مقولهی[ »ن ژاد« اس ت و بای د همانن د آن
این دسته از متفکران چنین استدلل میکنند که جن ن

برای اشاره به ناجور بودناش در گیومه 55آورده شود» .نژاد« در مع رض رش تهای از تفاس یر مختل ف ب وده

است ،تفاسیری شامل عناصری ناهمخوان و فاقد هرگونه محتوای درونزاد» .56نژاد« ،بر حسب اصسسطلحاتا
رئالیسم اجتماعی ،یک تجرید بد 57است ،که بهلحاظ نظری گمراهکننده است )Sayer, 1992, Danermark

 .(et al. 2002اما تمایزاتا در رنگدانههای پوستی بهقدر ک افی واقع ی هس تند و همچنی ن اس ت دیگ ر
نشانههای »نژاد« در سطح تجربی .با اینحال ،در یک سطح ساختاری عمیقتر ،نژادهسسای گسسسسته و مجسسزا
وجود ندارند .برخلف انگارههای نژادگرایی علمی ،58تفاوتاهای زادمونی

59

]مبتنی ب ر سرش ت م وروثی ی ا

ژنتیکی[ در میان این گروهها ،کمتر از تفاوتاهای موجود در درون هر یک از گروههاسسست» .مقسسولهی نسسژاد
بسیار بیش از آنچه به علم مربوط باشند ،با سیاست پیوند دارند ) .(Carter, 2000:3استدلل علیه اعتبار
هستیشناسانهی دستهبندیهای نژادی این است که آنها یک وحدتا کاذبا را بر گروههایی از انسانها کسسه
در حقیقت ناهمگون هستند ،تحمیل میکننسد و اینکسه آنهسا بسا بسدترین دلیلسسی چنیسن کساری را انجسام
میدهند.
کارتر ) ،(Carterکه یک رئالیست اجتماعی است ،چنین استدلل میکند که بهدلیل عدم وج ود چیزه ایی
از قبیل نژاد ،کاربرد جامعهشناختری این اصطلح برای ارجاع به باورها و گفتمانر مربوط به نژاد ،و مناسسسباتا
و رویههای اجتماعیای که ب ر حسسب ن ژاد درک میشسوند ،بسسیار گمراهکننسده اسست.(Carter, 2003) .
پساساختارگراها نیز بهطور مشابهی استدلل میکنند کسسه تمسسامی بحثهسسای مربسوط بسسه جنسسسیت بایسسد از
ایدههای مرتبط با جنس تفکیک شوند ،ی ا بهط ور ج ایگزین ،جن س بای د همچ ون مق ولهای برس اختهی
جنسیت دیده شود» .آن چیزی که بهواقع ادامه مییابد« ،تماما درون گفتمان جای دارد .با اینحال ،جنس
54. totalising fictions
55. Scare quotes
56. intrinsic significance
57. a bad abstraction
58. scientific racism
59. genotypical
زادمون ) (genotypeبخشی از آرایهی ژنتیکی و موروث ری یک سلول و بنسسابراین یسسک ارگانیسسسم یسسا یسسک موجسسود زنسسده اسست و یکسسی از سسسه فسساکتور
تعیینکنندهی برخی خصلتهای بیرونی مشهود و شاخص ) (phenotypeآن ارگانیسم محسوبا میشود؛ دو فاکتور دیگر عبارتند از شرایط محیطی
و عوامرل راپیژنتیک ) ،(epigeneticکه به بخشی از خصلتهای مشهود ارگانیسم مربوط میشوند که در عین موروثیبودن ،رد و نشانی بر آرایسسش
دی .ان .آ .به جای نمیگذارند] .م[.
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س
همانند »نژاد« نیست .انسانها بهمثابهی موجوداتی جنسی تحول یافتهاند ،و علمتها و نشسسانههای جنسس ن
نه پیوندنیافته ) (unrelatedهستند ،و نه هموزن و همارز.
تقریبا  ۹۹.۶درصد از تمام انسانها بسسه لحسساظ زیستشسسناختنی زن یسسا مسسرد بسه دنیسسا آمدهانسسد .از آنجسا کسسه

فرآیندهای متعددی در رشد جنسی دخیلاند ،ق وانین علمسی ب ا قسابلیت پیشبینسی صسد-درصسسدی عمسل

نمیکنند ... .هایپوسپادیاس ،(Hypospadias) 60وضعیتی که در آن دهسسانهی مجسسرای ادرار مسسرد در امتسسداد
زیرین آلت تناسلی وی رشد میکند ،هنگامی توضیحپذیر میشسسود کسسه خاسسستگاه بسسافتری مشسستررک 61تمسسام
اندامهای تناسلی تصدیق گردد .این وضعیت نشانگر کمبود هورمونهایی است که برای تبسسدیل بسسالقوهگی
62
س
زیستشناختری اندامهای تناسلری جنینی به یک آلت مردانه ضروری هستند .بهبیان دیگر ،هایپوسپادیا ن
یک آلت مردانه با مجرای ادرارری زنانه است ... .بنسسابراین ،پدیسسدهی اینترسکسسسوالیته 63بازتابی از ساختار

علیتتی جنس است؛ ساختاری واقعی که بهط ور درون ی و بنی ادنی ب دنهای زن و م رد را ب ه ه م مرتب ط

میسازد ،در همانحال که تفاوتاهای آن دو را نیز توضیح میدهد .این امر ،تاثیر یسسک نسسوع »مقسساومت« در

برابر یک گفتمان ،یا تأثیر یک آشفتگری بیقاعده و یا حتا یک پیوستار نیس ت) . … .ه ول ،Hull ،در دس ت
انتشار ،تاکیداتا از نویسنده است(.
هول اشاره میکند که جنس ژنتیکی 64نمیتواند )در این زمان( تغییر داده شود .بسا بیسانی هستیشناسسسانه،
جنس ژنسستیکی در سسسطح زیرینتسسری از اثسراتا نسوعری پدیسسداریاش 65جسسای دارد )اثراتسسی کسسه فاکتورهسسای
اکولوژیکی هم در آن سهم دارند( .نویسندگان پستمدرن بهطور وسیعی در مسسورد اینترسکسسسوالیته اغسسراق
میکنند و خصوصسسیاتا جنسسی را بهغلسسط خصوصسسیاتی پیوسسته جلسوه میدهنسسد ،بهجسای اینکسه آنهسا را
بهمنسسزلهی خصوصسسیاتی کسسه بهطسسور دو-ریخسستی 66توزیسسع شسسدهاند ،درک کننسسد؛ بهرغسسم گوناگونیهسسا و
همپوشانیهایی که در هر سویهی معین وجود دارد.
آیا وجود این تنوعاتا و گوناگونیها به این معناست که تمایز جنسی واقعی نیست؟ باز هسسم فمینیسسستهای
پستمدرن در مقایسه با دیگران استانداردهای بالتری برای طبقهبندی دارند .هاوکسورث معتقد است که
زنان و مردان» ،انواع طبیعی «67نیستند ،زیرا مجموعهای از خصیصههایی که هر یک از اعضای این دو گروه
واجد آن باشند وجود ندارد ) .(1997از یک چشمانداز رئالیستی» ،انواع طبیعی« به ایندلیل چنین نامیده
 .60عارضهی مادرزادی پیشاباراه که عمدتا در مردان رخ میدهد ]م.[.

61. common tissue origin
62. biopotential fetal genitalia
63. intersexuality
64. genetic sex
65. phenotypical effects
ترکیبی از خصلتهای مشهود یا پدیدارری زیر معرف فنوتایپ ) (phenotypeیک ارگانیسم هستند :ریختشناسی ) ،(morphologyرشد و توسسسعه
) ،(developmentویژگیهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ،رفتار ) ،(behaviorو محصولتا رفتار )نظیر لنهی یک پرنده(] .م[.
66. dimorphically
67. natural kinds
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میشوند که به ما چیزهایی دربارهی ساختارهای علیتی جهان میگویند .خصیصههای بهلحاظ علیتری مهسسنم
بهطور تصادفی توزیع میشوند ،اما بهشیوهای که حض ور برخ ی از خصیص هها حض ور دیگ ر خصیص هها را
محتملتر میسازد ،زیرا خصیصههای زیرین مشترکی وجود دارند که حامل این گرایشان د ک ه دسستههای
چندگانهای از ویژگیها 68را حفظ کنند .(Keil, 1989:43) .کودکان بیولوژیکی هرگز نمیتوانند معیارهای
ذاتاگرایانهی متفکرین پستمدرن را برآورده سازند ) .(Boyd, 1992زیستشناسنی آشفته و پیچیده است و

قاعدهمندیهای آن بیشتر به شسسکل گرایشهسسا تجلسسی مییابسسد ،نسسه در شسسکل قسسوانین ]ثسسابت و مشسسخص[.

درخصوص تفاوتا جنسی ،این گرایشها قوی هستند» :تقسیم بدنها ب ه دو جن س ب ر اس اس مشخص اتا
مبتنسسی بسسر ژنتیسسک و وراثسست ) (genotypicalو مشخصسساتا مبتنسسی بسسر خصسسلتهای مشسسهود شسساخص )
 ،(phenotypicalگونهها و هزارهها را در مینوردد« ) ،Hullدر دست انتشار( .بنابراین ،تفسساوتا جنسسسی یسسک
»تجرید خوبا «69است  .برخلف دیدگاه پیروان نظریهی واسازی ،تفاوتا جنسی مشخصههایی را کنسسار هسسم
میآورد که بهطور درونی با هم پیوند دارند ،و پیوندهای م ورد بح نث واقع ی و بنی ادی هس تند ،ن ه ص رفا
پیوندهایی صوری ) .(Danermark 2002تفاوتا جنسی همچنین بهلحاظ اجتماعی معنادار است .این معنا
یک ویژگری برآین رد 70جوام ع بش ری اسست ،ب اتوجه بسه ان واع و اقس ام موج ودارتا جنسیشسده و مهلکسی
) (mortalکه انسانها هستند .درحالیکه مقولهی »نژاد« میتواند ابطال گردد و اعتبارش را بهعنوان ابزاری
برای طبقهبندی از دست بدهد ،اما چنین چیزی در مورد تفاوتا جنسی صادق نیست .نسبتا ساده است که
جهانی بدون »نژادها« و نژادگرایی را تصور کنیم؛ اما دشوار است جهانی را تص ور کنیسم کسه در آن تفساوتا
جنسی چنان به لحاظ اجتماعی بیمعنا و کم اهمیت باشد که در آن هیچ نظم جنسی -جنسسسیتی 71وجسسود
نداشته باشد .ابزارهای بازتولید جنسی ]اندامهای تناسلی[ احتمال همیشه یک خصلت بارز جوامسسع بشسسری
باقی میمانند ،ابزارهایی که بهطور متفاوتی نهادینه شدهاند ،امسسا همسسواره در نظمهسسای نمادینشسسان بهطسسور
عمیقی معنادار هستند .شاید اگر انسانها دویست سال زندگی میکردند و زندگی جنسی بالغ و مولدشسسان
فقط یک هشتم از دورهی زندگیشان دوام داشت ،مباحث جنسسسیتی از اهمیسست بسسسیار کمسستری برخسسوردار
میشد و هویت جنسیتی یک پدیدهی گذرا میشد ،کسسه در پایسان دورهی مولسسد بیاهمیسست تلقسسی میشسسد،
همچنانکه هویت شغلی-حرفهاری برخی کارگران در دورهی بازنشستگی آنان فاقد اهمیت میشود .ممکسسن
است چنین باشد که تفاوتا جنسی در دومین سدهی این زندگری طولنری فرضی هم اهمیت خسسود را حفسسظ
کند ،چون آسیبپذیری نسبت به برخی بیماریها را تحتتاثیر قرار میدهسسد؛ امسسا بهجسسز ایسسن ،تسسأثیری بسسر
رویههای اجتماعی بر جای نمیگذارد .با اینحال ،حتی چنیسسن آزمایشهسسای ذهنسسی غیرمعمسسول نیسسز یسسک
دنیای اجتماعی بدون جنس )و بنابراین بدون جنسیت( را بهعنوان بخشسسی از پایههسسای سسسازمان اجتمسساعنی
باورپذیر نمیسازند.
68. clusters of features
69. a good abstraction
70. emergent
71. sex-gender order

16

جنس و جنسیت
یک خصلت مثبت تمایز جنس -جنسیت 72آن اسسست کسسه لیهمنسسدی واقعیسست را تصسسدیق میکنسسد .تفسساوتا
جنسنی امری واقعی ،و بخشا برونگفتمانی است .اثراتا مادی آن در درون فرهنگها و در گذر زمان نسسسبتا

)هرچند نه تماما( پایدار هستند .بدنهای بهلحاظ جنسنی تمایزیافتهی ما نقشهسسای تناسسسلی )بازتولیسسدی(
مختلفی را برای زنان و مردان ایجاد میکنن د و امکانه ای جنس ری متف اوتی ب رای آنه ا خل ق میکنن د

)معروفتر از همه ،ارگاسمهای چندگانهی زنان( ،و بههمین منوال آنچه ما میتوانیم انجام دهیم را محسسدود
میسازند .پسرارن کوچک کشف میکنند که فاقد زهدانی هستند که در آن جنیسسن نسسوزاد رشسسد میکنسسد ،و
اینکه آنها هیچگاه پستانی که با آن کودکان را شیر بدهند نخواهند داشت .دخترارن کوچک کشف میکنن د
که آنها نمیتوانند ایستاده بیآنکه پاهایشان خیس شود ادرار کنند .با اینحال ،مسا نیسساز داریسسم کسسه میسسان
نیروهای علیتی تنهای جنسیشده ) (sexed bodiesاز یک سو ،و دو-ریختیبودرن جنسی 73از سوی دیگر
تمایز بگذاریم.
دو-ریخت ریبودرن جنسی ،خصیصهای از جهان بشری است کسسه همهی جوامسسع بسسا آن سسسروکار دارنسسد .اخیسسرا
جامعهشناس ان می ان تف اوتا م ادی ب دنها )جن س( ،و فه م فرهنگ ی از آن و نظ م اجتم اعری ح ول آن
)جنسیت( تمایز قائل ش دهاند .ی ک نویس ندهی رئالیس رت تمامعی ار ای ن مس اله را چنی ن بی ان میکن د:
»جنسی تت ساختار مناسبات اجتماعی است که حول قلمرو بازتولید )زاد و ولد( تمرکییز مییابیید ،و نیییز
دربردارندهی مجموعهای از رویههایی است که )تحییت حکمرانییی اییین سییاختار( تمییایزات تناسییلی/

بازتولیدی 74را وارد فرایندهای اجتماعی میسازند« ).(Connell, 2002:10سس یا آنچنان که کانسل بهطسور
خودمانیتری بیان میکند » :جنسیت مربوط به آن است که جوامع انسانی به چه نحوی با تنها برخییورد

میکنند ،بهویژه با تفاوت بازتولیییدی/تناسییلی« .او درعیسسن حسسال ،متسساثر از پساسسساختارگرایی ،مفهسسوم
لیهمندری هستیشناختی را رد میکند.
از منظر فوق ،جنسیت به ساختارهای تنانه 75و فرآیندهای تناسلری انسان 76ارجاع میدهد .این سسساختارها و
فرآیندها یک »زیربنای بیولوژیکی« ،در معنای یک سازوکار طسسبیعری دارای پیامسسدهای اجتمسساعی ،تشسسکیل
نمیدهند .بلکه آنها برسازندهی یک قلمرو 77هستند ،پهنهی تنانهای که امر اجتماعی در آن رخ میدهسسد،
72. sex-gender distinction
73. sexual dimorphism
اصطلح »دو-ریختیبودرن جنسی« ناظر بر وضعیتی اسسست کسسه در آن دو جنسسس از یسسک گسسونه )(speciesی معیسسن ،فراتسسر از تفاوتاهسسای موجسسود در
اندامهای جنسیشان ،واجد خصلتهای متفاوتا دیگری هم باشند ]م.[.
74. reproductive
75. bodily structures
76. processes of human reproduction
77. arena
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که یکی از آنها خلق مقولههای »زنان« و »مردان« است )و نیز سایر مقولههای جنسیتی که یک جامعهی
معین آنها را برجسته میسازد( ).(Ibid. 48
برای من اما دشوار است که این مقوله را بهسارن چیزی که در یک »پهنهی تنانه« رخ میدهسسد درک کنسسم،
نه بهعنوان چیزی که به آن پهنه ارجاع میدهد .شسسک دارم کسسه کانسسل هماننسسد پساسسساختارگراها فاصسسلهی
محتاطانهای از خوانشهاری لیهمند گرفته باشد ،زیرا او به درستی نسبت بسسه جسسبرگرایری زیستشسسناختی

78

واهمه دارد .در واقع ،بازشناسی تفاوتا جنسی بهمنزلهی یسسک »سسسازوکار طسسبیعی« نیازمنسسد جبربسساروی یسسا
تقلیلگرایی نیست .بنا به همان دلیلی که کانل و بسیاری دیگر شرح دادهاند ،دیدگاههایی که جنسسسیت را
همچون تجلی یا بازتابی از دو-ریختریبودرن جنسی تلقی میکنند ،آشکارا برخطسسا هسسستند .شسسکلبندیهای
جنسیتی بهطور چشمگیری به لحاظ فرهنگی متغیرند .اما آنچه که ایسسن شسسکلبندیها حفسسظ میکننسسد )و
خود کانل علیه مقولهی »تصادف رادیکارل «79مورد ادعای پساساختارگرایانی چون هسساوکسورث و بسساتلر بسسر
آن اصرار میورزد( آن است که آنها به تفاوتا جنسی ارجاع میدهند.
» آنچه یک ساختار نمادین را -به جای هر ساختار دیگری -ب ه ی ک س اختار جنس یتی ب دل میکن د ای ن
واقعیت است که نمادها و نشانههایش مستقیم یا غیرمستقیم بسسه رابطهی تناسسسلی 80میسسان زنسسان و مسسردان
ارجاع میدهند« ).(Connell, 2002:38سس به نظر میرسد که کانل نمیخواهد نظسسام نمسسادین را بهمنسسزلهی
»تاثیری اجتم اعی« از مرج ع )م ورد اش ارهی( آن ببین د ،احتم ال ب ه ایندلی ل ک ه تف اوتا تناس لی 81و
دو-ریختیبودرن جنسی با بسیاری از اشکال متفاوتا نظم جنسسسیتی سسازگار هسستند .افزونبسر ایسن ،نشسان
خواهم داد که دو-ریختیبودرن جنسی یک شرط علیتی 82برای نظمهای جنسیتیای است که پیرامون خود
میشناسیم.
تفاوتا جنسی در حقیقت سازوکاری طبیعی است؛ بهاین معنا ک ه نیروه ای علی تری متف اوتا ول ی مرتب رط
تنهای جنسیشدهی زنان و مردان ،هنگامیکه بهشیوههایی معین وارد تعامل میشوند ،نیروهایی برآیندی
برای بازتولید )زادوولد( هستند .اگر انسانهای زن در اثر تماس جنسسسی مولسسد بسسا انسسسانهای مسسرند آبسسستن
گردند ،میتوانند کودکانی به دنیا بیاوردند و از بسسدنهای خسسود آنهسسا را تغسسذیه کننسسد )و در جوامسسع دارای
فناوریهای پیشرفته ،آنها همچنین میتوانند به شیوههای دیگری صاحب فرزن د ش وند ،ک ه ب از ه م ب ه
تفاوتا جنسی و خصلتهای آن وابسته اس ت( .مع انی و دللته ای ای ن ام ر ،هم انگونه ک ه بس یاری از
پژوهشهای مربوط به جنسیت نشان دادهانسسد ،وابسسسته بسسه بسسستر فرهنگسسی و اجتمسساعی اسسست )»بسسستر« -
 -contextناظر بر دیگر سازوکارهایی است کسسه بهطسسور مسسوازی عمسسل میکننسسد( .در یسسک جسسامعهی دارای
78. biological determinism
79. radical contingency
80. reproductive relationship
81. reproductive difference
82. causal condition
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فناوریهای بسیار پیشرفته با امکاناتا مناسب تغذیهی مصنوعی )بدون شیر مادر( و دسترسپذیری وسایل
جلوگیری از بارداری ،تفاوتا تناسلی بهطور متفاوتی درک خواهد شد ،در مقایسسسه بسسا جسسامعهای کسسه در آن
غذای مخصوص نوزاد و کاندوم در دسترس نیستند و یا اکثریت مردم توان مالی خرید آنها را ندارند ،و یسسا
بهدلیل فرهنگی از کاربست آنها منع میشوند.
نظمهای جنسیتی دربردارندهی بازنماییهای اجتماعری تفاورتا جنسی هستند .آنه ا نمیتوانن د مس تقیما از
نیروهای علیتری واقعری مربوط به تنهایی که بهطور متفاوتی جنسی شدهاند) 83نیروهسسایی کسسه البتسسه تحسست
تأثیر رویهه ای جنس یتی ق رار دارن د( بازشناس ی ش وند ) .(Sayer, 2000تف اوتا جنس ی تنه ا یک ی از
سازوکارهای متعددی است که در تولیرد بسیاری از نظمهای متنوع جنسیتی همکاری میکننسسد و احتمسسال
بهتر است بهعنوان نوعی »سازوکار پسزمینهای «84یا یک شرط علیتی دیده شسسود .در معنسسایی کسسه هیوم

-تحت عنوان »اتصال پایدار -«85از علیت عرضه میکند ،تفاوتا جنسنی نهسساد ازدواج یسسا هسسر شسسکل تسساریخی

ویژهی آن را »موجب« نمیشود ،همچنسسانکه قواعسسد منعکننسسده یسسا مجازدارنسسدهی همجنسگرایسسی را نیسسز

»موجب« نمیشود.
اما در معنای رئالیستری انتقادی ،تفاوتا جنسنی سازوکاری است کسسه در رشسسد و توسسسعهی چنیسسن نهادهسسا و
قوانینی مشارکت میکند .تنها بدیندلیل که تفاوتا جنسی ی ک س ازوکار »پ ایهاری« س طح زیری ن اس ت،

کارکردهای آن با بسیاری از روشهای سامانبخشی )قاعدهبندی( زادوولد و سکسوالیته سسسازگار میشسسوند.
اینکه تفاوتا جنسی را یک »زیربنا« بنامیم ،برخلف آنچه که کانسسل و دیگسسران ظسساهرا از آن واهمسسه دارنسسد،
بهمعنای آن نیست که به آن نیروی تعینبخش بزرگتر و تمامکنندهای نسبت میدهیم ،یسسا نسساظر بسسر ایسسن
مدعا نیست که سازوکار تفاوتا جنسنی از سازوکاری در سطح بالتر تاثیرپذیر نیست؛ بلکه صرفا بسسه معنسسای
آن است که این سازوکار را نسبت به انبوه ساختارهای روبنایری شکلدهنده به نظم جنسیتی )ساختارهایی

که از عوامل فرهنگ ی ت أثیر میپذیرن د( ،در پ ایینترین س طح ]علی تی[ ق رار میدهی م .تف اوتا جنس نی
تعیینکنندهی جنسیت نیست ،همچنانکه جنسیت نیز قابل تقلیل به جنس نیست.

سطوح جنس و جنسیت
بهعنوان نتیجهگیری باید گفت تفاوتا جنسی در معنای تفکیک اکثریت انسانها به مردان و زنان ،و اقلیتی
از انسانها به ااشکال واضرح میانجنسی ،86از دو جنبهی زیر اساسی است .نخست آنکسسه ،میسسان ویژگیهسسای
برآیندی )پدیداری( تنهای زنانه و مردانسه ،و ظرفیتهسای فیزیکسسی و آسسیبپذیریهای آنهسا تفاوتاهسایی
83. differently sexed bodies
84. background machanism
85. constant conjunction
86. intelligible intersexed forms
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واقعی وجود دارد .برای پرهیز از سوءتعبیر ،اجازه دهید یادآوری کنسسم کسسه مسسا اینجسسا از گرایشها صسسحبت
میکنیم ،و نه امور اجتناباناپذیر؛ یعنی گرایش مردان به عضلنیشدرن بیشسستر ،و گرایسسش زنسسان بسسه عسسادتا
ماهانه و قابلیت آنان برای شیردادن نوزاد در شرایطی معین ،آسیبپذیرری میانگین بیشتر برای جنین پسسسر
و چیزهایی از این قبیل .سازوکارهای دیگر ،مانند تمایزاتا جنسیتی در توزیع خوراک یا میزان تمرینهسسا و
فعالیتهای جسمانی میتوانند این گرایشها و پیام دهای یادش دهی آنه ا را متوق ف س ازند .دوم اینک ه،
تفاوتا جنسی مرجع بس یاری از روشه ای مفه ومپردازی تنه ای جنسیش ده اس ت؛ بازنماییه ایی ک ه
نظمهای جنسیتی متنوع را موجه میسازند .تفاوتا جنسی میتواند به شیوههای بسسسیار مختلفسسی فهمیسسده
شود .تنهای زنان را میتوان شبیه به تنهای مردان )اما با آلتهای تناسلی وارونهشده( ،یا کسسامل متفسساوتا
از آنها دید ) .(Helliwell, 2000تجاوز میتواند پیامدی گریزناپذیر از تفاوتا جنسی ،و یا بهمثابهی امری
غیرقابل تصور 87دیده شود ).(New, 2003سس این بازنمودهای متفسساوتا ،تفاسسسیر و برسسساختههایی اجتمسساعی
هستند ،اما:
ما باید استعارهی برساختن )(constructionس را جدی تلقی کنیم :تلشهسای معط وف ب ه برس اختن تنهسا
زمانی موفقیتآمیز خواهند بود که بهقدر کافی ویژگیهای مصالحی که بهکار میبرند را مسسورد تسسوجه قسسرار
دهند ... .این ویژگیها در هر مقطع زمانری معینن مستقل از برسازندگان ]یسا مفسسران[ هسستند :آنهسا صسرفا

محصول خیالتا واهی 88نیستند  ...برساختههای اجتماعی ممکن اسسست ناکسسام بماننسسد ،یسسا تنهسسا بخشسسا بسسه
موفقیت نائل شوند ).(Sayer, 2004: 18

در اینمعنا ،این ویژگیهای »نسبتا مستقنل« ناظر بر بدنهایی هستند که بسسه شسسیوههای متفسساوتی جنسسسی
شدهاند ،و نیز ناظر بر رابطهی میان آنها هستند .بدنها انعطافپذیرند ،اما تنها تسسا حسسدی معیسسن .اساسسسی
بودرن تفاوتا جنسی بهسارن یک واقعیت ،بهخودری خود دلیلی برای همبستگی میان مردان یسسا همبسسستگی
میان زنان فراهم نمیآورد.
در سطحی بالتر ،با ساختارهای اجتماعی و فرهنگ ری نظ م جنس یتی م واجه میش ویم ،ک ه ه ر دو از دل
ص خسوند
خصلتهای زیستشناختری جمعیتهای انسانی بر میآیند )پدیدار میشوند( و در شکلهای مشخ ر
بهطور تاریخی تعین مییابند ) .(Connell 1987درون نظمهای جنسیتی ،در طی زمان و در میان بسیاری
از فرهنگهای دنیا ،زنان بهطور هنجاری به گسترهی کار »تولید آدمها «89تخصیص داده میشوند .معنسسای
این امر برای )انواع مختلفی از( زنان ،مردان ،و کودکان بهطور عظیمی متفاوتا است ،همچنسسانکه عقایسسد و
باورهایی که چنین هنجارهایی را توضیح میدهند ،توجیه میکنند ،و تعیین میکنند نیز بسیار متنوعانسسد.
تفاوتا جنسی یکی از شروط علیتی برای هر شکلی از تقسیم کار جنسی اس ت ،خ واه برابریخ واه و خ واه
ستمگر ،چه جداسازیشده و چه منعطف نسبت به جنسیت؛ و از این رو ،برای توضیح اشسسکال معینسسی کسسه
87. unthinkable
88. wishful thinking
89. producing people
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تقسیم کار جنسی به خود میگیرد ناچاریم به بسیاری از دیگر سازوکارهای دخیل در آن توجه کنیسسم .امسسا
این بهمعنای آن نیست که تفاوتا جنسی تنها بهسان یک »امر کلی مللانگیز «90بیرون از ایسسن سسسازوکارها
قرار میگیرد.
روانشناسری انسانی ،توامان از دل ساختارهای فیزیولوژیکی و اجتماعری انسان تکوین یافته است .خویشسستن
یا خود-بودگری 91ما از امکاناتا نهفته در سیستم عصبی مرکزی ما شکل یافته و پدیدار شسده اسست ،کسسه در
برخوردهای عملی ما با جهسسان فیزیکسسی و اجتمسساعی ،بهسسسان هسسستیهای پیکریسسافته 92شسسناخته میشسسود
) .(Archer, 2000ما ،بهعنوان هستیهایی ب ا ظرفیته ا و نیازه ای معی ن ،از طری ق تص ورکردن )و نی ز
حسکردن و عملکردن( ،به آنچه در زندگی با آن مواجه میشویم پاسخ میدهیم .تاجایی که جنسسسیت )از
میان سایر چیزها( همچون مقولهای توضیحگر به ما عرضه گردد ،برای دریافتن معنای آن به همهی منسسابع
مختلف اطرافمان در میآویزیم .درک و پاسخ ما نسبت به این مقوله ،و پاسسسخهای دیگسسران بسسه پاسسخ مسسا،
موقعیتهای جدیدی خلق میکنند که متضسسمن پاسسسخها و واکنشهسسای بیشسستری اسسست .در ایسسن فرآینسسرد
تکرارپذیر ما بهتدریج خودمان را بهمثابهی موجوداتی جنسسسیتمند ) (genderedتصسور و تجربسسه میکنیسسم:
جنسیت به بخشی از آن چیزی بدل میشود که آرچر )(Archerسس آن را »گفتگوی درونی مسا« نسام مینهسسد
)همان منبع( .نحوهای که این امر در تاریخچهی شخصی ما روی میدهد ،تمایل یا فقدان تمایسسل مسسا بسسرای
تغییر در نظم جنسیتی را متأثر میسازد.
فمینیستها مانند همهی فعالین اجتماعی بهدنبال تغییر هستند .در هر یک از سطوحی کسسه از آنهسا بحسسث
کردم ،برخی از تغییراتا امکانپسذیر انسد )درحسالیکه برخسی دیگسر ناممکنانسد( ،از جملسه تفساوتا جنسسری
بیولوژیکی که نسبتا بادوام است .دو پرسش حیاتی برای فعالین عبارتند از» :چه چیسسزی ممکسسن اسسست؟« و
»ما چه می خواهیم؟« .فارغ از اینکه تغیی راتا مطل وبا چ ه هس تند ،ب رای ایج اد ای ن تغیی راتا نیازمن د
استراتژی و تاکتیک هستیم ،چون عمل سیاسی خود امری لیهمند اس ت .ب رای اینک ه بت وانیم اس تراتژی
موثری تدوین کنیم ،میباید تا جای ممکن به شناخت بیشسستری از سسسازوکارهای علیسستری دخیسسل در همهی
سطوح ،و نیز روابط میان این سازوکارها ،دست پیدا کنیم .داعیههای علیتی در واقع مطالباتی برای قسسدرتا
هستند :قدررتا ممکنسازری تغییرارتا مورد نظر ،که از فهمسسی بسسسنده نسسسبت بسسه پیونسسدهای واقعسسری علیسستی
برمیآید؛ چنین داعیههایی از آنجا که خطاپذیرند ،بهطور گریزناپذیری مخاطرهآمیز هم هستند .امسسا اگسسر از
چنین مخاطراتی سر باز بزنیم ،جنبهای اساسی از عاملیت انسانی خود را وا نهادهایم .محدودکردن فعسسالیت
فمینیستی به یک سطح از واقعیرت اجتماعی ،یا اتکا به عقاید فعلیتگرا 93دربارهی علیسست ،شسسبیه آن اسسست
که هنگام بازی شطرنج بکوشیم قوانین بازی »لودو «94را بر آن تحمیل کنیم.
tedious universal
selfhood
embodied beings
actualist ideas
ludo game

21

90.
91.
92.
93.
94.

REFERENCES
Archer, M. (2000) Being Human: The Problem of Agency. Cambridge: Polity.
Bhaskar, R. (1989) The Possibility of Naturalism. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Bhaskar, R. (1998) ‘Philosophy and Scientific Realism’. In M. Archer, R. Bhaskar, A.
Collier, T. Lawson and A. Norrie (eds) Critical Realism: Essential Readings. London,
Routledge.
Boyd, E. (1992) ‘Constructivism, Realism and Philosophical Method’. In J. Earman (ed.)
Inference, Explanation and Other Frustrations. Berkeley: University of California Press.
Braidotti, R. (1997) ‘Comment on Felski’s “the Doxa of Difference”: Working through Sexual
Difference’. Signs, 23, 1, 21-40.
Butler, J. (1993) Bodies that Matter. London: Routledge.
Butler, J. (1995) ‘Contingent Foundations’. In S. Benhabib, J. Butler, D. Cornell and N.
Fraser, (eds) Feminist Contentions: A Philosophical Exchange. New York: Routledge.
Carter, B. (2000) Realism and Racism: concepts of race in sociological research. London:
Routledge.
Carter, B. (2003) ‘What race means to realists’. In J. Cruickshank (ed) Critical Realism: The
Difference it Makes. London: Routledge.
Collier, A. (1994) Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar’s Philosophy. London:
Verso. 17Connell, R. W. (1987) Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics.
Cambridge: Polity.
Connell, R. W. (2002) Gender. Cambridge: Polity.
Danermark, B. Ekstrom, M. Jakobsen, L. and Karlsson J. Ch. (2002) Explaining Society:
Critical realism in the social sciences. London: Routledge.
Dyke, C. J. (1988) The Evolutionary Dynamics of Complex Systems. Oxford: Oxford
University Press.
Felski, R. (1997) ‘The Doxa of Difference’. Signs, 23, 1, 1-21.
Feng, J. (1994) The Three-Inch Golden Lotus. Honolulu: University of Hawaii Press.
Flax, J. (2002) Re-entering the Labyrinth: Revisiting Dorothy Dinnerstein's The Mermaid
and the Minotaur. Signs, 27, 4, 1047-1055.
Fraser, N. and Honneth, A. (1998) Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical
Exchange. London: Verso, 1998.
( است که در آن حریفان ازطریق تاسانداختن میکوشند چهسسار مهسسرهای کسسه در اختیسسارboard game) بازی لودو یکی از انواع بازیهای صفحهای
[. ]م. این بازی با مهارتاهای تفکر استراتژیک و یا پرورش آنها همبسته است.دارند را به مقصد برسانند

22

Hawkesworth, M. (1997) ‘Confounding Gender’. Signs, 22, 3, 653-685.
Helliwell, C. (2000) ‘”It’s only a penis”: rape, feminism and difference’. Signs, 25, 3, 789-815.
Hull, C. L. (forthcoming) The Ontology of Sex. London: Routledge.
Keil, F. C. (1989) Concepts, Kinds and Cognitive Development. Cambridge, Mass.: MIT
Press.
Mohanty, C. (1992) ‘Feminist Encounters: Locating the Politics of Experience’. In M. Barrett
and A. Phillips (eds.) Destabilising Theory: Contemporary Feminist Debates. Cambridge:
Polity.
New, C. (1996) Agency, Health and Social Survival. London: Taylor and Francis.
New, C. (1998) ‘Realism, Deconstruction and the Feminist Standpoint’ in Journal for the
Theory of Social Behaviour, 28, 4, 349-372.
New, C. (2003) ‘Feminism, Deconstruction and Difference’. In J. Cruickshank (ed) Critical
Realism: The Difference it Makes. London: Routledge.
Preves, S. E. (2001) ‘Sexing the Intersexed: an Analysis of Sociocultural Responses to
Intersexuality’. Signs, 27, 2, 523-556.
Sayer, A. (1992) Method in Social Science: A Realist Approach. London: Routledge.
Sayer, A. (2000) Realism and Social Science. London: Sage.
Sayer, A. (2004) ‘Restoring the Moral Dimension: Acknowledging Lay Normativity’.
Paper delivered at the British Sociological Association Conference, York, April 2004.
Sayers, J. (1982) Biological Politics: Feminist and Anti-Feminist Perspectives. London:
Taylor and Francis.
Spelman, E. V. (1988) Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought.
Boston, Mass.: Beacon Press.
Weedon, C. (1997) Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford: Blackwell.

* * *

Kaargaah.net

23

Sex and Gender:
A Critical Realist Approach

By:

Carolin New
New Fromation, Issue 56, 2005

Translated in Farsi by:
Sara Amirian
Kaargaah.net

24

