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به یاد آوردن فمینیست شدن مان دشوار است، آن هم تنها به این دلیل که اصوال به یاد آوردن زمککانی کککه  حس و

حال فمینیستی نداشته ایم سخت است. آیا می توانک ازک همان آغاز کار یا ازک ابتدا یک فمینیست بود؟ یککک داسککتان

فمینیستی می تواند یک سرآغاز برای یافتن پاسخ این سوال باشد. اگر بتوانیم روایتی به دست دهیم از چگونگی

تبدیل فمینیسم به یک احساس درونی و یککک راه یکا مسکیر بککرای ارتبککاط گیری بکا جهککان و درک این ارتبککاط و

همه چککیز را داو می گککذاریممعنای رابطه ی ما با جهان اطراف به این شیوه، یا فمینیسم به عنوان چیزی که در آن 

و قمار می کنیم، آن گاه شاید بتوانیم پیچیدگی فمینیسم به عنوان یک فضای کنش گری را بهتر درک کنیم. چکه

زمانی »فمینیسم« به کلمه ای تبدیل شد که نه فقط با شککما حککرف می زد بلکککه خککود شککما را هم بیککان می کککرد، ازک

موجودیت شما می گفت یا حتی شما را به وجود / اگزیستانس معرفی و بیان می کرد؟صککدای آن صککدای شککما؟

چگونه می توانیم با دورهم آمکدن اطکراف این کلمکه بکاهم متحکد شکویم؛ چگونکه می تکوانیم بکا کنکار »فمینیسکم«

ایستادن، زیر نام آن جنگیدن، در فکرازک و نشکیب های آن، فکرازک و نشکیب های خودمکان، یعکنی فکرازک و نشکیب های

شخصی مان و اتفاقاتی را که برای مان می افتد درک کنیم؟

داستان من چیست؟ مثل شما، من هم داستان های بسکیاری دارم.  یکی ازک داسکتان های فمینیسکتی من بکا یکک مکیز

شروع می شود. اطراف یک میز، میزی که خانواده گرد آن جمع می شود. هر کدام از مککا همیشککه در یککک جککای

مشخصی دور میز نشسته ایم: پدرم یک طرف، خودم طرف دیگکر، دو خکواهرم بکه یکک طکرف و مکادرم طکرف

 منتشر گردید:2010 . این نوشته بخشی از این مقاله ی »سارا احمد« است که در تابستان سال 1
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دیگر. همیشه ما به این صورت نشسته ایم، گویی می خواهیم به این شکل از جککای خککود محککافظت کککنیم. پککدرم

سؤال هایی می پرسد من و خواهرها تالش می کنیم به آن ها پاسخ بدهیم. مککادرم همیشککه سککاکت اسککت و چککیزی

نمی گوید. چه زمان این وضعیت به یک تنش منجر می شود؟

 ناگهان یکی چیزی می گوید که شما آن راک بغرنج و مسأله ساز حس می کنید. حاال شما ناراحت و برآشککفته اید و

فضا هم تاحدودی متشنج است. چقدر دشوار است درک تفاوت بین این که چه چیزی خود شککما اسککت و چککه

چیزی شما را برآشفته کرده است.  شما با احتیاط به دیگران توضیح می دهید که چرا آنچه گفتند مشکل ایجککاد

کرده است. ممکن است شما با مالیمت صحبت کنیککد، امککا احسککاس می کنیککد »زخم خورده ایککد«، واین زخم ازک

سوی کسی که شما را مضطرب و آشفته کرده به شما وارد شده است. اینکه شما گفته های دیگری را به عنککوان

یک مشکل توصیف کرده اید و ناراحتی تان را ازک وضعیت بیان کرده اید خودش به این معنی اسککت کککه شککما هم

یک مشکل ایجاد کرده اید و به این ترتیب شما خود تبدیل بککه مشکککل شککده اید؛ یعککنی حککاال شککما خککود مشکککل

هستید چون ناهار و شام دیگری را خراب کرده اید.

در این شرایط، یک اجماع علیه شما شکل می گیرد. آن نگاه هایی که بککرای مؤاخککذه بککه سککمت شککما چرخانککده

شده اند، در واقعیت شما را حذف می کنند. این تجربه ی بیگکانگی و مکنزوی شکدن می توانککد جهککانی راک متالشککی

کند. خانواده دور میز جمع می شوند تا به این ترتیب بککه مناسککبتی کنککار هم بککودن را تجربککه کننککد و سککاعت های

خوشی راک باهم بگذرانند. اکثر ما تالش می کنیم تا این مناسبت ها را به شادی برگزار کنیم، مبادی آداب باشیم و

چهره ی موجه و خوبی از خانواده راک نشان دهیم. آن قدر این تصویر مهم است که شما برای حفککظ آن، نککه  قککرار

است چیزی بگویید و نه کاری انجام دهید که تصویر راک به هم بزند، و اگککر ناگهککان چککیزی وسککط بیایککد کککه آن

تصویر شاد معمول ازک خانواده راک مخدوش سازد، آن وقت است که جهان کج و معوج می شود و همه چیز به هم

می ریزد. شما علت آن آشفتگی و کژی و به هم ریختگی می شوید. شککما خککود آن کککژی و انحککراف از وضککعیت

می شوید. یک شام دیگر، خرابک می شود. اما بیگانه شدن از یک تصویر می تواند به شککما اجککازه دهککد تککا متوجککه

شوید که آن تصویر چه چیزی راک بازتاب نمی دهد.

فمینیست بودن هم به این معنا می تواند بیگانگی از خوشبختی توصیف شده در باال باشد و ترک جایگاهی که به

شما داده شده بود. وقتی در مجاورت چیزهایی احساس خوشبختی می کنیم، با آنها خویشاوندی حس می کنیم؛

واین حالت در ما ایجاد می شود که در مسیر درستی قرارک داریم. اما هنگامی که احساس خوشبختی از چککیزی یککا

وضعیتی ما راک ترک می کند، آنگاه حس غریبگی به ما دست می دهد یا به عبارتی ازخویشاوندی بککا همبککودی و

( خارج می شویم. شکاف بین ارزش عاطفی یک چیز و این که چگونه آنaffective communityجمع عاطفی )

چیز را تجربه می کنیم می تواند طیف وسیعی ازک عواطککف راک شککامل شککود کککه جهت پککر کککردن این شکککاف، مککا

توجیهات متفاوتی راک بیان می کنیم.
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خوشی ُکش ها

با این اوصاف، کنککار گذاشته شکدن از آن سککفره ی سکعادت و خوشکبختی می توانککد نککه تنهککا تهدیکدی علیکه کککل

]موجودیت[ آن میز بلکه هرآنچه که اطراف میز و روی آن است هم محسوب شود. شما به عنوان کسککی کککه از

آن میز کنارگذاشته شده اید، می توانید مزاحم کسانی باشید که اطراف میز نشسته اند، کسانی که بیش از هر چککیز

راک دور آن میز حفظ کنند. تهدید به از دست دادن صندلی یا جایگاه می تواند بککاعث ازکمی خواهند جایگاه خود 

بین رفتنک شادی افککرادی شکود ککه دور مکیز نشسکته اند. این همکان تهدیککدی اسکت ککه تصکویر خوشککی ُکش های

فمینیست ایجککاد می کنککد. پس بیاییککد تصککویر خوشکی ُکش های فمینیسککت را جککدی بگککیریم. یکی از پروژه هکای

فمینیستی می تواند این باشد که صدای ]خفه شده[ خوشی ُکش ها را بازپس بگککیریم. در حککالی کککه خوشککی ُکش

طردکردن به نحوی کنایه بککار، عککاملیتیشد، با این حال همین نامیدن فمینیست ها می تواند نماد طرد فمینیست ها با

را فاش می کند)عاملیت ما(. پس ما می توانیم با یک »بله« به این اتهام پاسخ دهیم. ]بله ما خوشی ُکش  هستیم.[

است که سر راهک سعادت و شادی دیگککران قککرارک می گککیرد. یککا کسککی اسککت کککه سککد راهک تلقیخوشی ُکش  کسی 

می شود - سد راه هرچیزی و هرکاری. اگککرک شککما پیشککاپیش بککه عنککوان مککانع و سککد راه تلقی شککده باشککید در این

صورت سر راه همه کس و همه  چیز می توانید قرارک بگیرید. ورود شما به یک اتاق، یککادآور تاریخ هککای متعککددی

است ازک شما و کسانی که »سر راه اشغال آن اتاق قرارک گرفته اند«. چند داستان فمینیستی در مورد اتاق ها، کسککانی

که آنها راک اشغال می کنند و ساختن اتاق هایی از آن  خود وجککود دارد؟ هنگککامی کککه حضککور شککما در جککایی بککه

انجککام می دهیککد؟ تصککویرمعنای سر راه دیگران قرارگرفتن است، چه اتفاقیک می افتد؟ در این حالت چککه کککاری 

( هم بککازنگری شککود. تککاریخwillfulnessازک نظککر سیاسککت خککودرایی و اراده منککدی )یک خوشککی ُکش می توانککد 

کنش گری در واقع به معنای ثبت نارضایتی  هایی است که توسط مبارزاتک کسانی شکل گرفته که قصد مبارزه با

خوشبختی مرسوم و رایج را دارند. ما باید این مبارزاتک راک از نقطه نظر کسککانی کککه مایککل بککه اعمککال اراده خککود )

willfulness( هستند بازنگری کنیم. ثبت و ضبط نارضایتی ها باید تبدیل به جمع  آوری لحظه هککای اعمککال اراده )

willfulness.بشود )

اگرک راهیک که شما می روید »راه اشتباه« تلقی می شود، شاید باید خودرای شوید تا بتوانید راهتان راک ادامه بدهیککد.

همه ما تجربه »رفتنک به راهک اشتباه« در میان یک جمعیت را داشته ایم: به نظر می رسککد همککه در جهت عکس مسککیر

شما پیش می روند. برای اینکه فشار جمعیِت رو به جلِو در جهت مخالف راک احساس کنید الزم نیست کسککی بککه

شما فشار آورده یا تنه بزند، شما به راحتی فشار حککرکت عمککومی یکک جمعیت را احسککاس می کنیککد. در نتیجکه

برای ادامه ی راهتان شما باید فشار بیشتری راک وارد کنید در مقایسه با کسانی که راه درست را در پیش گرفته اند.

کسی که »در حال رفتنک به راه اشتباه است« همان کسی است کککه بککه عنککوانک »سککد راه«ک اعمککال اراده ی نیرو هککایی

عمل می کند که به سمت جلو یعنی به سمت مسیر معمول حرکت می کنند. برای برخی ازآدم ها، خود مقاومت،
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به معنای »اصرارک بر تداوم و استواری« و اصرارک بر ادامه ی حرکت در جهت خالف جریان اصککلی،ک تالش زیککادی

می طلبد، تالشی که ممکن است برای دیگران کله شقی یا لجککاجت بککه نظککر برسککد. شککما بایککد اصککرارک کنیککد کککه

مخالف و مقابل جریان پیش بروید. شما برای مخالف جریان حرکت کککردن قضککاوت می شککوید علت هم مصککر

بودنتان است. پارادوکس زندگی: شما باید به آنچه که با آن قضاوت می شوید تبدیل شوید.

نباید تصور کنیم که خودرایی و اراده مندی صرفًا مربوط است به افراد تنهایی که خالف جریان اجتماع حرکت

می کنند. در عین حال می توانیم تصور کنیم که چگونه جامعه می تواند به عنوانک یک نیروی فشککار تجربککه شککود:

شما زمانی که می خواهید در برابر آن مقاومت کنید متوجه آن نیرو می شوید. این تجربه »مواجهه و تقابل« است

که با خودرأی بودن مترادف  است، به همین دلیل است که سیاست خودرأیی و اراده مندی باید به یک سیاست

جمعی تبدیل شود. زمانی که  شما هم جهت با بقیه حرکت نمی کنید نیاز بککه پشککتیبانی داریککد. بککه همین دلیککل من

سیاست فمینیسم کوئیر را همچون سیاست میزها می بینم: میزها ازک دورهم جمع شدن پشتیبانی می کنند، زمانی که

روش زیست ما از طرف دیگران به عنوان خیره سری و معاندبودن برداشت می شود، ما به پشککتیبانی بیشککتری نیککاز

داریم.

اگرک خودرأی بودن و اراده مندی به عنوان دلیل بروز مشکل شناخته شود، می توانیم خودرأی بککودن را بککه عنککوانک

یککک انگککیزه ی سیاسککی تصککدیق کککنیم. تککاریخ کوئککیر فمینیسککم پککر از سککوژه های خککودرأی اسککت. بککه باشککگاه

فکر کنید که در اوایل قرن بیستم در دهکده ی گرینویچ فعالیت می کرد، باشگاهی (Heterodoxyهترودوکسی )

(. آنهککا خککود را بککا عنککوان »گککروه کککوچکی از زنککان خککودرأی« توصککیفunorthodoxبککرای زنککان غککیرمعمول )

می کردند. هتروودوکسی »عدم تطابق با عقاید پذیرفته شده یا عقاید نامشروع داشتن« است. خککودرأی بککودن این

است کککه حاضککر باشککید عککدم مککوافقت خککود را اعالم کنیککد. حککتی ممکن اسککت بیککان عککدم مککوافقت بککه معنککای

ناسازگاری و در افتادن با دیگران هم باشد. می توانیم بگوییم فمینیسم درواقع خلق زنان ناسازگار است.

دربککاره ی گفتن سککخن تنها نه کککرد: چراکککه تصککور بودن خودرأی عنوان به توان نیز می راک آگاهیوجوه سیاسی 

 کنارزده شککدن هم قککرارک گککرفت.آن بایککد سککرراه بلکه، است دشککوار کنارزده می شککود، که طرد می شود یا آنچه

کککه این اسککت ،سیاسککت رنگین پوسککت ها( و )الهام گرفتککه ازک مارکسیسککم دوم مککوجفمینیسککم  مند ارزش اسککتدالل

 اینزیککرا است دشککواری کککار آگککاهی افککزایش. است سیاسککی جمعی کککار مهم جنبه ی، یککک آگککاهی افککزایش

اشککغال قککدرت  ها بعضی به که باشدن دیگککران این زد پس پس زده شدن است. اگککرک هککدف از از آگاهی آگاهی،

برابر در مقککاومت، آگککاهی افزایش پس ،(شود می بازتولید اشغال عالئم کردن پنهان توسط اشغال بدهد )راک فضا

.استچنین اشغالی 

بحث در مورد نژادپرستی بسیار دشوار است زیرا نژادپرستی می تواند ادله و شواهد موجودیت خود راک الپوشانی

کند. بنابراین، کسانی که در مورد نژادپرستی صحبت می کنند نه به عنوان کسانی که دارند یک مشکل جدی را

توصیف می کنند بلکه بککه عنککوان کسککانی کککه اتفاقککًا دارنککد مشکککل ایجککاد می کننککد شککناخته می شککوند. در واقککع
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مخاطرات بسیار زیاد است: صحبت کردن در مورد نژادپرستی، اشغال فضایی است که ازک تنش اشباع شده است.

خود تاریخ حتی امری اشباع شککده اسککت. یکی ازک یافته هککای یککک پککروژه ی تحقیقککاتی من کککه در مککورد تنککوع )

diversity،بود نشان می داد به دلیل این که نژادپرستی فضاهای روزمره و نهادهای عمومی راک اشباع کککرده اسککت )

افراد رنگین پوست اغلب و به صورت استراتژیک از زبانی که به نژادپرستی بپردازد استفاده نمی کنند. اگککرک شککما

( مبتنی بر جمعیت سفیدپوستinstitutionsمشکلی راک وضع کنید یا مطابق استانداردهای سازمان ها و موسسات )

ظاهر نشوید، دالیل خوبی وجود دارد که نخواهید و نتوانید از آنچه به عنوان واژگان تهدیدآمیزدرک می شککود،

استفاده کنید. صحبت نکردن در مورد نژادپرستی درواقع سکونت و ماندن در فضاهای نژادپرستی است. شما بککا

مالیمت  و نرم کردن زبان و ظاهر خود و  با فاصله گرفتن هرچه بیشتر ازک تصویر ساخته شده از یک رنگین پوسککت

به عنوان فردی همیشه عصبانی، در واقعک ازک تصویر غالب فاصله می گیرید و آن را به حداقلک می رسککانید تصککویری

که شما راک تهدید بالقوه  قلمداد می کند. البته همان طور که می دانیم صرف واردشدن به یک اتاق خود به تنهککایی

می تواند این تهدید راک پررنگ کند، زیرا تصویر شما )به عنوان یک رنگین پوست همیشه عصبانی( قبل ازک شما به

آنجا رسیده است.

 

نتیجه گیری: یک مانیفست خوشی ُکش

تککاریخ انتقککادات فمینیسککتی از خوشککبختی می توانککد بککه عنککوانک یککک مانیفسککت ترجمککه شککود. خککودرأی بککودن و

اراده مندی می تواند به عنوان نوعی از یک سیاست جدید بازخوانی شود: چسم ازک موضوع برندار، به موضوع بی

توجهی نشان نده. کسانی که دست بردار نیستند و مککرتب بککه این موضککوعات برمی گردنککد و روی آن هککا اصککرارک

می کنند عهدشکن و سست پیمان در می شوند اما یادمکان باشککد بایککد بککه تمککدن خیککانت کککنیم. تککا زمککانی کککه این

کسککانی کککه بکر این نظککر هسکتند ککه نژادپرسککتی،وضعیت ادامه دارد ما خائن به اوضاع و احوال بکاقی می مککانیم. 

اموری واقعی و جدی هستند و متهم بککه خککودرأی بککودن می شککوند، اجککازهسکسیسم و دگرجنس گرایی همگی 

نمی دهند این واقعیت ها کم رنگ شوند.

حککتی صککحبت کردن از انککواع و اقسککام  بی عککدالتی، خشککونت، قککدرت و فرودسککتی در دنیککایی کککه از چهککره ی

رنگین پوست ها برای اهداف تبلیغاتی استفاده می  شود، می تواند به معنای تبدیل شدن به یک مانع باشد، زیککرا کککه

»سد راه« شادی دیگران می شوید. درحالی که شما در حال محافظت ازک چیزی هستید: یککک خکاطره ی فککردی یککا

جمعی ، یک حس و یک درک از یک تاریخ ناتمام؛ چککون داریککد درد می کشککید و رنج می بریککد و در عککذاب

هستید. اما کلمات و حرف های شما درباره ی بی عدالتی ها همچون یک تالش مذبوحانه در راستای بزرگ نمایی

زخم های سطحی درک می شود. مردم غالبًا می گویند که مبارزه ی سیاسی علیه نژادپرسککتی ماننکد این اسکت ککه

سر خود راک به دیوار آجری بزنید. چراکه دیوار همان طور که هسککت می مانککد ولی شککما زخمی می شککوید. بککا این

بمانیم. البته این همه ی آن چیزی نیست کککه مککاهمه باید زخم خورده و پرجراحت همچون نقطه نظرهایمان سر پا 
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می گوییم یا انجام می دهیم. ما می توانیم درباره ی  این صحبت کککنیم کککه سککوژه  ی خودرأی بککودن، خوشککی ُکش 

فمینیست  بودن، زن سیاه عصبانی بودن چگونه چککیزی اسککت؛ مککا می تککوانیم این نقش هکا و بککدن ها راک از آن خککود

کنیم؛ ... در به قتل رساندن خوشی می تواند سرخوشککی بسککیاری نهفتککه باشککد. شککادی و خوشککی ها را بُکشککید، مککا

، هستیم و خواهیم بود.می توانیم. خودرأی باشیم

*   *   *                                                             

kaargaah.net                                                             
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