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کارگاه دیالکتیک:

دربارهی فمینیسم سرمایهدارانه
مسیرهای ادغام کنشگری فمینیست ِی فردگرایانه در سرمایهداری

مانیا بهروزی
نسخهی ورد | اسفند ۱۴۰۰

مقدمه
در این نوشتار کوتاه میکوشم نشان دهم که چرا امروزه فمینیسم و جنبش فمینیس تی بیش از همیش ه
در معرض گزند سرمایهداری و س ازوکارهای ادغ ام و مستحیلس ازیِ آن ق رار دارند .ه دف متن حاض ر
برجستهسازی این تهدید و بهدستدادن یک زمینهی تحلیلی مقدماتی (در حد ط رح بحث) ب رای تأم ل
دربارهی خاستگاه و خطرات این وضعیت است .نقطهی عزیمت این بحث ،بازاندیشی در تشدید و تعمی ق
شکافهای درون جنبش فمینیستی در پی ظهور و عروج نسبتاً سریع ن وعی فمینیس م تم امیتطلب در
فضای رسانهایست که بهرغم رتوریک و نمایشهای ظاهرا ً رادیکالاش ،عمیقا با سازوکارهای سرمایهداری
چپ نسخهی ام روزی «فمینیس م س رمایهدارانه» را نماین دگی
خویشاوندی دارد و بعضا حتی با داعیهی ْ
میکند؛ نسخهای که از بسیاری جهات متفاوت و فراتر از آن چیزیست ک ه از دیرب از فمینیس م لی برال
خوانده میشود .امیدوارم مضمون خود متن نشان دهد که قصدم بههیچرو کمرنگسازی اهمیت مب ارزات
روزمرهی فمینیستها و دستاوردهای جنبش فمینیستی نیست؛ بهعکس ،این نوشتار  -درس ت از منظ ر
باور به اهمیت تاریخی رشد و تعمیق این مبارزات  -میکوشد نشان دهد ک ه چن دپارگی کن ونی جنبش
فمینیستی نتیجهی طبیعی پویش تکاملی آن در بستر سرمایهداری و خصوصا نتیجهی مواجههی ن اگزیر
و فزآیندهی آن با خود سرمایهداریست؛ و لذا با نظر به ماهیت قطببندیهای موجود در این چندپارگی،
و س ازوکارهای پش تیبانیِ گزینش ی س رمایهداری ،وض عیت حاض ر بخش ی از فرآین د ع امتر ادغ ام
سرمایهدارانهی فمینیسم و جنبش فمینیستیست .دغدغهی نوشتار حاضر آن است که این فرآیند ادغ ام
امروزه تا مرز هشداردهندهای پیش رفته است و تداوم آن نهفقط میتوان د گرایشه ای م ترقی در درون
جنبش فمینیستی را بهحاشیه براند ،بلکه تهدیدیست برای اهداف اصلیِ فمینیسم در مبارزه با بنیادهای
مردساالری .بر این اساس ،قصد نه ایی این متن پش تیبانی از رویکردیس ت ک ه ب ر ض رورت پیکاره ای
هدفمند ضدهژمونیک در درون خود جنبش فمینیستی پای میفشارد.
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 .۱محدودیتهای روشنگری در مسیر غیرخطی تاریخ
ام روزه همهی گرایشه ای درونی جنبش متک ثر فمینیس تی ب ه ض رورت مب ارزه ب ا سکسیس م
(جنسیتزدگی) باور دارند .با این حال ،مشخصهی بارز فمینیسم سرمایهدارانه بدلکردن کنش فردی ضد
سکسیستی به یگانه اکت ضروری و معنادار یا مرکز ثقل مبارزهی فمینیستیست ،راهکاری ک ه در عم لْ
گری فضای ارتباطات دیجیتالی
فمینیسم را به چنین مواجههای فرومیکاهد .مکان اصلی تجلی این کنش ْ
یا شبکههای اجتماعی مجازیست .تصور غالب بر این است که مب ارزه ب ا سکسیس م روزم ره در س احت
فردی و فراگیرشدن این رویکرد میتواند مردساالری را عقب براند .تبع ات س یطرهی مردس االری چن ان
گس ترده و مش هود و زخمزنندهان د ک ه تمای ل معص ومانهای داریم گ زارهی ف وق را کم ابیش دربس ت
(غیرانتقادی) بپذیریم .بر همین اساس ،امروزه رویکرد رایج در فضای کنشگ ری فمینیس تی (ی ا م دعی
چنین عنوانی) ،دعوت به /و روشنگری حول رویارویی فردی با سکسیسم روزم ره است .مس لما در می ان
فمینیستها و همهی کسانی که مبارزه با مردساالری را ضرورتی حیاتی میدانند ،بس یاری از این مس اله
غافل نیستند که توفیق نسبی در بسیج گسترده حول این دعوت/روش نگری ،مش روط ب ه تغی یر عوام ل
ساختاری متعددیست ،که خود نیازمند گشودنِ همزمان سطوح و می دانهای دیگ ری ب رای مب ارزه ب ا
مردساالریست .در عین حال ،دستهایمان در این مبارزهی ت اریخی ن ابرابر (خصوص ا در ج ایی نظ یر
ایران/خاورمیانه) چنان خالیست که بهرغم تصدیق چنین ضرورتی ،به دستاوردهای اندک و تدریجی این
شکلِ بابِرو ِز مبارزه امید بسته و بههمین نسبت بر خاستگاهها و کارکردهای متناقض آن چشم میبندیم.
چون فرض بر این است که از طریق روشنگری تدریجی وگفتمانسازی حول این راهکار در فضای عمومی
(خصوصا بهمیانجیِ فراگیربودن رسانههای دیجیتالی و شبکههای اجتماعی مجازی) ،ح دی از حساس یت
انتقادی در رفتارهای فردی ایجاد میگردد ،که بهنوبهی خود زمینهساز ت دارک گامه ای ض روری بع دی
میگردد.
این همان پیشفرضیست که بهنظرم امروز باید در آن بازنگری کرد و با نظر به تجارب سالهای گذش ته
آن را به محک راستآزمایی سپرد .از میان دالیلی که تشکیک و ب ازنگری در این پیشف رض را ض روری
میسازند ،شاید مهمترین دلیل آن باشد که نوعی خوشبینی ناموج ه در آن دخی ل اس ت ک ه ب ر درکی
ات زمینهس از ش کلگیری و
تکخطی از روند پویش تاریخی استوار است :این درک که گس ترش اطالع ْ
گسترش درک انتقادیست؛ که اینیک نیز گسترش مقاومت جمعی را نوید میدهد .این دریافت از جنس
همان نگاه روشنگران قرن هفدهم است ،که اگر امروز چشم ب از میکردن د قطع ا از حض ور «س رزنده» و
تعیینکنن دهی م ذهب و خرافهپرس تی در حی ات سیاس ی و جمعیِ بش ر ق رن بیس تویکم ب ه لکنت
میافتادند .ولی شاید بهمدد ذهنهای کاوشگرش ان ،پس از فروکشک ردن آن ش وک اولی ه ،ب ا نگ اهی
تاریخی فرآیند تعامل/همستیزیِ سیال و همزم ان
روبهعقب به قرون گذشته درمییافتند که پویش کالن
ْ
سازوکارهای متعددیست که جایی برای انتظار یک روند خطی پیشرفت باقی نمیگذارند.
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بیگمان تجارب و دانش بشر در سیر تاریخ اجتماعیاش پیوسته غنیتر شدهاند ،اما این غنیش دن لزوم ا
بازتاب مستقیمی در بهروزی جمعی بشر (دفع شر و ستم) نداشته است .1خصوصا از آنرو که تاریخی ک ه
از آن حرف میزنیم مشخصا تاریخ رشد و فراگیرشدن سرمایهداری بهس ان ی ک سیس تم پویاست .نظ ام
سرمایهداری بنا به ضرورتهای ساختاری و نیازهای درونیاش ،در وجوه و حوزههای بسیاری زمینهس از و
مشوق این غنای تجارب/دانش جمعی بشر بوده است و دستاوردهای تاریخی غیرقاب ل انک اری در ُزدودن
بسیاری از خرافات و ُسنن و گرایشهای ارتجاعی و موانع بازدارنده داشته است؛ ولی همزمان دسترسی به
بخش این غنای تاریخی را محدود نگه داشته است ،تا بهمیانجی آنها قدرت تعیینکنندگی و
ثمراتِ رهایی ِ
استیالی خویش بر حیات بشر را بسط دهد .بدینسان ،سرمایهداری کنترل انحصاری دستاوردهای تمدن
بشری را در اختیار گرفته است .از این زاویه ،وقتی از کارکرد روشنگرانهی «آگ اهی» 2س خن میگ وییم،
سازی در بستر تاریخی سرمایهداریِ ب الغی رخ میده د
نباید از نظر دور بداریم که اینک خو ِد فرآیند آگاه
ْ
که -برخالف سرمایهداری نوپای عصر روش نگری -از ت وان عظیمی ب رای پیشبی نی و مه ار و م دیریت
پیامدهایهای آگاهی ،و خصوصا دستکاری منابع و مجاری و آماجِ آگاهیِ عمومی برخوردار است.
دانش بهدلیل درهمتنیدگیاش با ملزوم ات پ ویش س رمایهداری ،رون دی بیوقف ه و گریزناپ ذیر
انکشاف
ْ
است 3که حتی در گذر زمان سرعت و ابعاد بزرگتری مییابد؛ و باز بن ا ب ه پیون د ض روری س رمایهداریِ
معاصر با گسترش ارتباطات جهانی ،نشر دانش هم تاحدی مهارناپ ذیر است .درعین ح ال ،تولی د و نش ر
دانش عمدتا بهمیانجی مجاری و سازوکارهایی محقق میشوند که سرمایهداری دس تکم از ابت دای ق رن
بیستم بدینسو هرچه بیشتر هدایت آنان را بهدست گرفته است؛ س ازوکارهایی ک ه همان ا درهمتنی دگی
دانش در نظام قدرت را تضمین میکنند؛ ازجمله و بهوی ژه ب ا تس لط روزاف زونِ س رمایهداری ب ر فض ای
آکادمیک ،نظام آموزشی ،و رسانههای عمومی .4درنتیجه ،چارچوبهای فکری مس لط  -خصوص ا  -ب رای
بازنمایی و تفسیر دانش اجتماعی در یک حوزهی معین ،یا فهم داللتهای عملی آن ،میتوانند با سویهی
رهاییبخش دانش مغایرت داشته باشند و لذا مولد «آگاهیِ » غیرانتق ادی باش ند .در عص ر کاالییس ازی
دانش ،دانش و آگاهی فمینیستی هم از این قاعده و پیامدهای آن برکنار نیست.

 1در گفتمان بورژوایی معیار ارزیابی بهروزی بشر در روند حرکت تاریخی تمدن ،مقایس هی ح ال ب ا گذش ته ب ر پ ایهی ب رخی
فاکتورهای شاخص (مثل بهداشت و سالمت ،تغذیه ،آموزش ،سطح مصرف و غ یره) اس ت .ب ا چ نین مقایس هی خ امی ،تم دن
بورژوایی همواره سربلند بیرون میآید .حال آنکه معیار درست/انتقادی برای این ارزیابی ،مقایسهی وضعیت حال بشر با امکان ات
مادی-اجتماعی موجود امروز است؛ امکاناتی که بخش عمدهای از آنان عامدانه یا بهطرز اجتنابپذیری نامحقق میمانند و تبعات
انسانی هولناکی به جای میگذارند.
 2در اینجا «آگاهی» از آنرو در گیومه قرار گرفته که آگاهی در معنای واقعیاش همواره ماهیتی انتقادی دارد.
 3باید بهخاطر داشت که بخشی از انکشاف دانش بشری ثمرهی مبارزات اجتماعی و خرد جمعی تاملگر در این مبارزات است.
 4تسلط سرمایهداری بر مجاری/فض اهای تولی د و نش ر دانش خ ود هم ناش ی از چ یرگی انحص اریاش ب ر فض ای سیاس ت و
منکوب سیاست مردمیست و هم این چیرگی انحصاری را تضمین میکند.
ِ
مسدودسازی و
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 .۲قدرت ادغامگری سرمایهداری؛ نمونههای تاریخی
بر اساس آنچه در بند باال گفته شد ،ماحصل روشنگری عمومی و آگاهسازی ،مشروط به و متاثر از شرایط
و فرآیندهای رقیب و بازدارندهایست که هژمونی سرمایهداری بر فضای عمومی تحمیل میکند  .در اینجا
نکتهی مهم (برای بحث حاضر) آن است که هژمونی سرمایهداری یک سیطرهی ایس تا و دف اعی نیس ت،
بلکه یک سیطرهی پویا و سیال و بههمان نسبت تهاجمیس ت ک ه اس تراتژیها و س ازوکارهای بازتولی د
خ ویش را درس ت از دل تض ادها و ش کنندگیهایش خل ق میکند .ی ک نم ونهی ت اریخی برجس ته از
سازوکارهای ادغامگری سرمایهداری ،سیر تحوالت جنبش کارگری آلمان از نیمهی دوم ق رن ن وزدهم ت ا
عصر حاضر است (پیوست  .)۱نم ونهی ت اریخی دیگ ر ،خطس یر جنبش زیس تمحیطی از اواخ ر دههی
 ۱۹۶۰تا امروز است (پیوست  .)۲بهطور مشابهی ،میت وان ب ه جنبشه ای اعتراض ی جوان ان در اواخ ر
دههی  ۱۹۶۰و موج عصیانگری علیه فرهنگ مسلط در جوامع غربی اشاره کرد ک ه بن ا ب ه رادیکالیس م
چشمگیری که نوید میداد ،بهسرعت گسترش یافت .ولی این اوجگیری سریع ،بهزودی با ادغام ارزشها و
نمادها و سبکزندگی معرف جنبش هیپیها در جوامع مصرفی غربی به افولی ن امنتظر انجامید .نم ونهی
تاریخی دیگری که میتوان با قدری احتیاط از آن یاد کرد ،ظهور و گس ترش وس یع اس الم سیاس ی در
خاورمیانه است .بهرغم دخیلبودن فاکتورهای متعدد در پیدایش و رشد این پدیده (خصوصا ب ا نظ ر ب ه
مختصات ویژهی دوران جنگ س رد) ،ق در مس لم آن اس ت ک ه تج ارب جنبشه ای ضداس تعماری در
کشورهای مختلف خاورمیانه نشان داده بود که دین اسالم یا گفتم ان اس المی از پتانس یل ب االیی ب رای
بسیج اجتماعی-سیاس ی برخ وردار است .5از اینرو ،بهم وازات برجستهترش دن نقش اس الم در تحرک ات
داخلی کشورهای مستعمره یا شبهمستعمره (بهاصطالح «بیداری اسالمی») ،بس تر ت اریخی ب رای ادغ ام
ابزاری اسالم در مناسبات قدرت امپریالیستی فراهم گردید.
این شواهد تاریخی گواهی میدهند که مهمترین عامل بازتولید سرمایهداری متاخر ،ت وان ادغامکنن دگیِ
مخوف آن است ،که خصوصا به ادغام هر آن چیزی گرایش دارد که از دل پویش تض ادمند س رمایهداری
نخست در هیات ناسازهای خالفآمد ظاهر شده و بهتدریج ب ه ی ک منب ع ن یرو ب رای بس یج اجتم اعی-
سیاسی بدل میشود .از همین روست که امروزه با پدیدههای تماما متناقضنمایی چ ون ک ارگرگرایی ی ا
اتحادیهگراییِ سرمایهدارانه ،چپگ راییِ س رمایهدارانه (نظ یر جریان ات چپ «آن تیامپ» /در ای ران :چپ
«محور مقاومت») ،اومانیسم یا حقوقبشرگراییِ سرمایهدارانه ،محیطزیستگراییِ سرمایهدارانه ،دینگرایی
سرمایهدارانه ،و نظایر آنها مواجه بودهایم/هستیم .بنابراین ،چرا باید از ظهور و رواج فمینیسم سرمایهدارانه
(و کوییرگرایی سرمایهدارانه) ،که درجهت مهار و مدیریت پیامدهای بیداریِ گریزناپذی ِر فمینیستی عم ل
میکند متعجب شویم؟ و اگر چنین است ،چرا باید از ترس امکان سوءاستفادهی مردس االران و مرتجع ان
 5از یکسو ،تجربهی الهیات رهاییبخش در آمریکای التین مؤید آن ب ود ک ه عنص ر دین علیاالص ول میتوان د پیون دهایی ب ا
عصیانهای چپگرایانه برقرار کند .و از سوی دیگر ،تاریخچهی همسازیهای استعماری با علمای دینی و استفاده از نفوذ اجتماعی
آنها برای پیشبرد سیاستهای معین حاکی از آن بود که دین اسالم  -بهرغم خطر یادشده  -قابل «بهرهبرداری»ست.
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یا چندپارهشدن جنبش فمینیستی ،دربارهی ضرورت سخنگفتن از آن دچار تردید گردیم؟ ح ال آنک ه
بهواقع جایی برای اینگونه تردیدها و احتیاطهای خیرخواهانه نمانده است ،چون گس ترهی فمینیس م در
امتداد رشد تاریخیاش ،بیش از آنچه تصور کنیم دچار چندپارگی و همستیزی شده است؛ ستیزی که ب ا
نظر به پهنهی تضادمند حیات سرمایهداری و سازوکارهای ادغامکنن دهی آن ،خاس تگاهی اجتنابناپ ذیر
دارد و الجرم ش دت میگ یرد .م اهیت این س تیز متف اوت ب ا آن ن وع کش مکشهای ن اگزیر در س پهر
آن ب ا
تنوع/تفاوت دیدگاهها و راهکارهاست .توضیح آنکه ب ا فراگیرش دنِ نس بیِ فمینیس م و بهم وازاتِ ْ
برجستهشدن روزافزون امر تنانه ،سکسوالیته« ،حق بر بدن» و سبک زندگی ،پتانسیلهای مادی-تاریخی ِ
فمینیسم برای تاثیرگذاری اجتماعی-سیاسی افزایش یافتهاند؛ نمود بارز این امر در رشد چشمگیر قابلیت
بسیج اجتماعیِ فمینیسم قابل شناساییست .در اینصورت ،نباید دور از انتظار باش د ک ه بهدلی ل امک ان
همنشینی سیال این قابلیت با رویکردهای سیاسی متعارض ،رویارویی این رویکردها الج رم ب ه عرص هی
فمینیسم هم راه یافته است؛ بهویژه آنکه کالنمجموعهی زنان نیز بهسان زیرمجموعهای از کل جامعه در
یک فضای تاریخی معین ،خود متأثر از جمیع تضادها و شکافهاییست که جامعه را پارهپاره و تنشمن د
میسازند .در همین راستاست که امروزه شاهد فشاری روزافزون برای همنواسازی فمینیس م ب ا ملزوم ات
نظم سرمایهدارانه هستیم .درنتیجه ،با نظر ب ه گ رایش درونی س رمایه بهس مت کس ب جایگ اه س وژگیِ
تاریخیِ مطلق ،آنچه حافظان نظم موجود در این روی ارویی دنب ال میکنن د ،تص احب انحص اریِ م یراث
تاریخی فمینیسم و اهلیسازیِ سرمایهدارنهی آن است.
این برداشت بههیچرو نافی اهمیت و دستاوردهای تاریخی جنبش فمینیستی (بهطور عام) نیست؛ و حتی
منکر آن نیست که گرایشهای متنوعی در رشد و اعتالی این جنبش نقش داشتهاند .اما مس اله دقیق اً از
جایی آغاز میشود که یک حوزهی ستم طی تحوالت تاریخی سرمایهداری به یک عرصهی نا ُزدودنی پیکار
اجتماعی بدل میشود و جنبشهای برآمده از آن (به پشتوانهی مجموع مبارزات پیشین و متأثر از پویش
تضادهای اجتماعی سرمایهدارانه) بهقدری رشد و گسترش مییابند که حذف دستوری و آمرانهي آنها از
عرصهی اجتماعی و گفتمانی ناممکن میگردد .در اینجا فرآیند ادغام آنها در مناسبات نظم مسلط آغ از
میگردد ،6که لزوماً مسیری توطئهگون ندارد7؛ بلکه ساختارمند است .چرا که بخش مهمی از آرایش قوای
اجتماعی متأثر از باورها و کنشهای حامالن اصول و ارزشهای نظ ام مس لط ،و متکی ب ر ای دئولوژیها،
ساختارها و نهادهاییست که مولد و پشتیبان چنین باوره ا و کنشه ایی هس تند .درنتیج ه ،مواجه ات
عناصر و نیروهای هوادا ِر نظم مسلط با این نیروی اجتماعیِ سرکش و نوظهور ،در قالب تالشهای ف ردی
 6چنین رویکردی که بر «انگارهی هوشمندی سرمایهداری» تأکید میکند اغلب به انسانانگاری ناموج ه س ازوکارهای بیج ان و
چیزگون متهم میشود .ولی خودآگاهی سرمایهداری چیزی نیست جز برآیند عزم و خرد افراد و نیروهایی که منافع مستقیمی در
بازتولید سرمایهداری دارند .سرمایه برای خودگستریاش الجرم در پیکرهای انسانی و نهادهای اجتماعی هبوط میکن د؛ همچ ون
ویروسی که برای بقا و نشر به حامالن جاندار نیاز دارد.
 7بهسختی بتوان گفت گرایشهای سرمایهدارانه و بازدارندهای که در فرآیند شکوفایی و گسترش یک جنبش اجتماعی پدیدار
میشوند ،از دل اتاقهای فکر قدرتمداران بیرون آمدهاند (با چشمپوشی از موارد خ اص) .ام ا تردی دی در آن نیس ت ک ه این
گرایشها بنا به قابلیتهای همسازی با سرمایهداری بهطور هدفمند مورد پشتیبانی ،دستکاری و تکث یر ق رار میگیرن د ،ت ا ح ول
آنها سازوکارهای ادغام آن جنبش مشخص بنا گردد .از این نظر ،شیوهی گزینشگری سرمایهداری برای بقاء ،مشابهتی ب ا روند
داروینی انتخاب انواع دارد.
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یا جمعیِ آنان برای وفقدادن این نیرو با وضع موجود پدیدار میشود .هرچه پتانسیل دگرگونس ازی این
نیروی نوظهور بیشتر باشد ،این رویارویی پرتنشتر و پردامنهتر ،و تبعات آن خطیرتر خواهد بود.
تاریخچهی تحوالت جنبش فمینیستی از دههی  ۱۹۷۰تا قرن جدید حاکی از آن است که فمینیس م هم
از سازوکارهای دستکاری و ادغام سرمایهدارانه در امان نبوده است .این سازوکارها بهطور کلی معطوفان د
هدایت سوگیریها و مطالبات مرتبط ب ا
ِ
به قالببخشیدن به تفاسیر و کنشهای برآمده از تجارب ستم ،و
آنها در مجاری و جهتهای معین .نانسی فریز در مقالهای موجز و جنجالی ،تمرکز موج دوم فمینیسم بر
سویههای فرهنگی تبعیض جنسیتی و بیتوجهیِ آن ب ه س اختارهای کالن اقتص ادی-سیاس ی را عام ل
فروافتادن فمینیسم به دام نولیبرالیسم میخواند:
فمینیسم همچنین کمک دومی هم به خصایل نولی برال ک رده است .در عص ر س رمایهداری دول تی ،م ا
بهدرستی یک بینش سیاسی بسته را نقد کردیم که چنان روی ن ابرابری طبق اتی متمرک ز ب ود ک ه نمی
توانست بیعدالتیهای «غیراقتصادی» مانند خشونت خانگی ،تع رض جنس ی ،و س رکوب ح ق زن ان در
تولید مثل را ببیند .فمینیستها ب ا رد «اقتص ادگرایی» و سیاس ی ک ردن «ام ر شخصی» برن امهی ک ار
سیاسی را تا چالش با سلسلهمراتبهای موجود و متکی بر ساختارهای فرهنگی تفاوت جنسیتی گسترش
دادند .نتیجه میبایست وسعتبخشیدن به دامنهی مبارزه برای ع دالت و در برگ رفتن هم فرهن گ و هم
اقتصاد میشد .اما نتیجهی عملی ،تمرکزی یکجانبه روی «هویت جنسیتی» بهه زینهی ام ور معیش تی
بود .بدتر از آن ،چرخش فمینیستی در جهت سیاست هویت از هرلحاظ قشنگ با نولیبرالیسمی در ح ال
گسترش جفتوجور شد ،که هیچچیز بیش از پسران دن کام ل هرگون ه خ اطرهای از براب ری اجتم اعی
نمیخواست .در واقع ،ما درست در آن لحظه که شرایط ایجاب میکرد توجهمان را به نقد اقتصاد سیاسی

دو چندان کنیم ،نقد تبعیض جنسی را مطلق کردیم.8
رد و نشان فرایند ادغام سرمایهدارانهی فمینیسم را در فضای جامعهی ایران هم میتوان پی گ رفت :بیش
از چهار دهه سرکوب دولت اسالمی ،که از همان ابتدا قدرتاش را بر بنی ان زنس تیزی اس توار س اخت،
شرایط مادی و انضمامی را بهگونهای بر زنان تنگ کرد که شمار هرچه بیش تری از زن ان ج امعه مس تعد
جذب آموزههای رهاییِ زنان شدند و بیداری فمینیستی در افق امکان قرار گرفت .ابعاد ستم مردس االریِ
متکی بر دین چنان شدید و عظیم بود که در فازه ای اولیهی دع وت ب ه این بی داری ،ن وع گرایشه ای
فکری-سیاسی فعالین فمینیست نقش چندانی در مضمون روشنگریهای آنان بازی نمیک رد .ام ا پس از
جنبش نوپا قوام گرفت و گسترش یافت ،نهفقط تعارضات درونی فمینیستها ش دت
ِ
طی مراحلی که این
گرفت ،9بلکه نحلهای بهنام فمینیسم اسالمی نیز در همنوایی با ایدئولوژی رسمی دستگاه دولت سربرآورد.
در این میان ،با برجستهترشدنِ تف اوت خوانشه ا از آم اج و ش یوهها و مرزه ای مب ارزهی فمینیس تی،
بهتدریج این پروبلماتیک شکل گرفت که اساسا مردساالری چه نسبتی ب ا مناس بات س رمایهدارانه دارد و
مبارزه علیه اولی تا چه حد میتواند مستقل یا در پیوند با مبارزه با دومی پیش ب رود .مش اهدات متع دد
 8نانسی فریزر« :چرخش ظالمانهی جنبش زنان  -چگونه سرمایهداری فمینیسم را به خ دمتکار خ ود تب دیل ک رد»؛ ت رجمهی
فیروزه مهاجر ،نقد اقتصاد سیاسی ،اکتبر .۲۰۱۳
 9یکی از نخستین نمونههای مشهود رشد این تعارضات درونی ،شکافها و انشعابات برآمده از دل «کمپین یک میلیون امض اء»
بود.
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حاکی از آناند که در حال حاضر دامنهی این تعارضات ،بنا به اضطرار شرایط سیاسی-تاریخیِ ای ران ،ب ه
مرحلهی تعیینکنندهای رس یده است :خصوص ا ک ه در پی تش دید ش کنندگی دولت اس المی ای ران در
سالهای اخیر همهی نیروهای سیاسی میکوشند پتانسیل عظیم انباش ته در «مس الهی زن» را بهس مت
افق یا آلترناتیو سیاسی مطلوب خود سوق دهند .درنتیجه ،بهضرورتِ کشاکشهای همین شرایط ،عالی ق
فکری-سیاسی فمینیسم سرمایهدارانه نیز شالودههای محکمتری یافته و نمودهای عیانتری پیدا کردهاند؛
حال آنکه پیش از این در پس رویکرد عام «دفاع از حقوق زنان» تاحدی پنهان و مبهم بودند.
 .۳مختصات و کارکردهای فمینیسم سرمایهدارانه
برای فمینیسم سرمایهدارانه میتوان مختصات متنوعی (بهلحاظ مضمون فکری-نظ ری ،ش یوهی غ الب
کنشگری ،محیط متداول فعالیت ،و آماج و جهتگیری کالن سیاسی) برشمرد که از دی د من مهمت رین
مولفههای آن در رویکردهای زیر نمایان میشوند :الف) بهموجب مجزاانگاریِ ساختارهای سلطه و ستم،10
مبارزات زنان را از کلیت وضعیت اجتماعی و ساختارهای تضادمند سازندهی آن مجزا میانگارد و بههمین
سان زنان را نیز همچون مجموعهای عام و همگن بازنمایی میکند؛ ب) در همین راستا ،با معرفی م ردان
بهعنوان عامل اصلی (بازتولید) ستم و تبعیض جنسیتی ،آماج مبارزهی ضدمردساالری را به روی ارویی ب ا
برتریطلبی و خشونت و امتیازات مردانه فرومیکاهد و متعاقبا کنش فمینیستی را مواجههی بیواسطهی
فردی با سکسیسم روزمره معرفی میکند؛ کنشی که عموما معطوف به داللته ای ف رهنگی و رفت اری-
کالمیِ در فض اهای ارتباطیست11؛ ج) کنشگ ری غ الب در این ن وع فمینیس م ب ر مح وریت ف رد و
فردگراییست و ضرورت کنش جمعیِ سازمانیافته جایگ اهی در رویکرده ای عملی آن ن دارد .درع وض،
معنای کنش جمعی بهسان جمعجبری حمایتهای فردی از چهرهها و کارزارهایی معین و/ی ا اس تفادهی
همگانی از کُدها و نمادهایی معین درک و معرفی میشود؛ د) در همین راستا ،محیط مطلوب کنشگری
فمینیسم سرمایهدارانه ،فضای شبکههای اجتماعیِ مجازیست که زیرساخت مادی مساعدی برای تجمیعِ
همافزایِ خصلتهای زیر ف راهم میس ازند :کنشگ ری فردمح ور در فض ای نم ایش ،سیاس ت نم ادین،
چهرهپروری یا سلبریتیسازی ،و کارزارهای مجازی (عم دتا ح ول تحرک ات س لبریتیها)؛ درعین ح ال:
ه) آماج سیاسی مطلوبِ این رویکرد برای رفع معضل ِ تبعیض و ستم جنسیتی ،پرورش نخبگ ان سیاس ی
زن و تقویت حضور آنان در عرصههای عمومی و نهادها و ساختارهای قدرت است ،و از همینرو گرایش ی
آشکار به مفص لبندی ب ا سیاس ت رس می و اتخ اذ مش ی قدرتم دار دارد؛ و) از آنج ا ک ه رس انههای
 10جداسازی حوزهها در راستای تقسیمکار تخصصی بخشی از کارکردهای اساس ی نظ ام تولی دی س رمایهداری ب رای اف زایش
بارآوریست .توسعهی این نگرش به ساحت اجتماعی بدانجا میانجامد که هر کسی/گروهی بهدلیل تمرک ز مف رط ب ر ح وزهی
زیست اجتماعیِ خاص خود از امکان پرورش این بینش مح روم میش ود ک ه سیس تم (کالنس اختا ِر وض ع موج ود) از مجم وع
عملکردهای این حوزههای ظاهرا ً مجزا شکل یافته و بازتولید میشود.
 11در این میان ،برای مثال ،منابع بازتولید خشونت کالمی-رفتاری و فیزیکی مردان علیه زنان کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ یا
پاسخهای دمدستی برای آنها ارائه میشوند .درخصوص ایران ،مث ً
ال بر همپیوندی و همافزاییِ مذهب دولتمح ور و مردس االری
تأکید میشود .این پاسخ اما تنها بخشی از واقعیت را توضیح میده د ،و درس ت بهدلی ل همین نارس ایی نمیتوان د چش ماندازی
استراتژیک برای مبارزهی زنان علیه خشونت جنسی-جنسیتی عرضه کند .چون نقش مستقیم فق ر اقتص ادی فراگ یر در س ایهی
انسداد سیاسی (در غیاب هرگونه چشمانداز بدیل) در بازتولید گرایش به مذهب و مناسبات پیشامدرن را نادیده میگ یرد؛ ح ال
آنکه خود اذعان دارد که مذهب و مناسبات پیشامدرن تأثیراتی مستقیم در تقویت زنستیزی دارند.
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میناستریم نقش مهمی در فرآیند گفتمانسازی (در فضای عمومی) و نیز سلبریتیپروری دارند ،پیش برد
کارزارهای سیاسی این نوع فمینیسم تنها ازطریق دسترسی ب ه رس انههای میناس تریم میس ر میش ود.
افزایش سرمایهی نمادین سلبریتیها بهواسطهی این رس انهها ،از یکس و م وجب رش د نف وذ اجتم اعیِ
آنهاست و از سوی دیگر ،امکان پیوندیابی با نهادهای قدرت (و البیگ ری سیاسی) را ف راهم میآورد ،ک ه
هدفی راهبردی برای تاثیرگذاریِ سیاسی تلقی میشود؛ ز) ب ا اینک ه فمینیس م س رمایهدارانه ص رفا ب ه
گرایشهای راستگرا محدود نمیشود و در طیف فمینیستهای چپگرا هم نمایندگانی دارد ،اما بهدلیل
ناسازگاری ماهوی خطمشی عملی و آماج سیاس یاش ب ا سیاس ت رادیک ال ،و ن یز در واکنش دفعی ب ه
انتقادات الیههای رادیکال ِ فمینیسم چپ ،گرایش آشکاری به چپستیزی 12و تمامیتخواهی دارد؛ ح تی
گرایش ادبیات و نمادهای خود چپ را عاریه میگیرد.
زمانی که برای پنهانسازی یا موجهنماییِ این
ْ
دربارهی کارکردهای فمینیسم سرمایهدارانه ،با نظر به آنچه گفته ش د ،میت وان م وارد زی ر را برش مرد:
الف) با تقلیل و تحریف مبارزهی ضدستم و برابریخواهانهي زنان به مبارزه با ستم مردانه و بزرگنم ایی
دربارهی تاثیرات رهاییبخش مبارزهی ف ردی ب ا سکسیس م روزم ره ،نهفق ط سیس تم س رمایهداری را از
تیررس نقد و مبارزات زنان خارج میکند ،بلکه در اثر انکار درهمتنی دگیِ مردس االری و س رمایهداری،13
مبارزهی بنیادی با مردساالری را هم مخدوش میس ازد؛ ب) ب ا مع رفی روی ارویی بیواس طه ب ا م ردان
(فاعالن اص لی سکسیسم) بهس ان اص لیترین کنش فمینیس تی ،توجه ات و حساس یتهای انتق ادی را
بهسمت معلولها سوق میدهد؛ و بدینطریق ،همانند صنعت ب ورژوایی حقوقبش ر ،عل ل و س ازوکارهای
ساختارمند بازتولید ستم را فرومیپوشاند؛ حال آنکه سکسیسم و خشونت مردانه اگرچ ه عم دتا از س وی
مردان ابراز میشوند ،اما بهطور سیستماتیک در رسانهها ،نظام آموزشی و ص نعت فرهن گ و س رگرمی و
غیره بازتولید میشوند؛ چرا که پیوند وثیقی دارند با مسیرهای بازتولی د س رمایهداری :خ واه چرخهه ای
دستکاری امیال و نیازها برای تأمین هژمونی سیستم و (توامان) گشایش مسیرهای جدید سوداندوزی؛ و
خواه چرخههای بازتولید رایگان قوهی کار ازطریق فرودستسازی زنان و هنجارسازی ح ول ک ار بیم زد
خانگی؛ ج) بهدلیل پذیرش پیشینی شالودههای مناسبات سرمایهداری عم ً
ال به مشروعیتبخشی زنانه ب ه
این مناسبات گرایش دارد .14این درک نظریِ قابلبحث که «سرمایهداری نظ امی مردان ه است» ،معم والً
بدین چشمانداز مشروعیت میبخشد ک ه ب ا مش ارکت هرچهبیش تر زن ان در ادارهی ام ور کالن جوام ع،
 12مناظرهی مسیح علینژاد با عبدی کالنتری نمونهی خوبیست برای فهم آنکه نس خهی ای رانی فمینیس م س رمایهدارانه چ ه
درک متوهمانهای از جایگاه خویش دارد و مشاهدهی اینکه مشی ته اجمی و قدرتم دار فمینیس م س لبریتیمحور چ ه گ رایش
نیرومندی به چپستیزی و دامنزدن آگاهانه به چپهراسیِ مسلط دارد.
 13انکار این درهمتنیدگی مبتنی بر این خطای نظریست که سرمایهداری صرفا یک سازوکار مسلط اقتصادیست ک ه میت وان
آن را به موازات سازوکار مردساالری تحلیل کرد .حال آنکه سرمایهداری یک نظام ت اریخیِ برآم ده از همنش ینی و همپیون دی
سازوکارهای مختلف ،و برآیند همسازیها و همستیزیهای آنهاست .اینکه سازوکارهای مختلف تحت هژمونی سازوکار اقتص ادی
عمل میکنند ،نظام سرمایهداری را به یک سازوکار اقتصادی بدل نمیکند.
 14نمونهی شاخص امروزی مشروعیتبخش ی زنان ه ب ه مناس بات س رمایهداری ،انتخ اب آگاه انهی وزرای زن در کابینهه ای
دولتهای امپریالیستیست که نظامیگری ماهوی آنها همواره مورد نقد است .برای مثال ،در روزهای اخ یر وزی ر دف اع کن ونی
آلمان تقاضای مجهزشدن ارتش آلمان به پهپادهای جنگی را داده است .همچ نین بهخ اطر بی اوریم ک ه چگون ه در م اه ژانوی ه
کابینهی دولت نروژ که بهعلت شمار زیاد وزرای زن وجههای فمینسیتی کسب کرده ،میزبان نمایندگان دولت اسالمی افغانس تان
(طالبان) شد تا بر معاملهی ننگین اتحادیهی اروپا با زنستیزان افغانستان رنگی زنانه بپاشند.
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تبعیض علیه زنان رفع میشود؛ د) از آنجا ک ه سیاس ت س لبریتیمحور یکی از س ازوکارهای نولی برالیِ
ادغام سرکوبگرانهی گفتمان انتق ادی و قابلیته ای بس یج سیاس ی آن اس ت ،بهعن وان یکی از ارک ان
فمینیسم سرمایهدارانه نیز همین کارکرد را ایفا میکند :از یکسو بهدلیل جذابیتهای هیاهوی رسانهای،
ضرورتهای تدارک مبارزهی سازمانیافته از پایین را کمرنگ میسازد؛ و از سوی دیگر ،با ارائهی روای تی
مخدوش و متناقض از فمینیس م و مب ارزهي فمینیس تی ،پروس هی ادغ ام س رمایهدارانهی فمینیس م را
تسهیل میکند؛ ه) با ترویج و تثبیت شکلهای فردیِ کنشگری فمینیستی ،روند مس لط سیاس تورزی
نولیبرالی برپایهی جایگاه کانونی فرد و هویت فردی را توجی ه و تق ویت ک رده و بازتولی د آن را تس هیل
میکند؛ حال آنکه جذابیت امروزی «سیاس ت بهم نزلهی کنشگ ری ف ردی» ،خ ود ماحص ل بیگ انگی
روزافزون انسانها در سرمایهداری نولیبرال و سیطرهی سازوکارهای جهان نمایش اس ت؛ و) ب ا تبعیت از
سازوکارهای تهاجمیِ رقابت و بازاریابی سرمایهدارانه ،حقانیت مبارزهی زنان و ضرورت توانمندسازی زنان
را محملی برای اتخاذ شیوههای حذفی/تهاجمی علیه مخالفانِ خود در فضاهای عمومی قرار میدهد تا در
بستر پوپولیستی شبکههای اجتماعی ،ملزومات برتریطلبی و تمامیتخواهی خ ود را ت أمین کن د؛ ز) ب ا
غصب و تحریف کلیدواژهها ،شعارها ،نمادها و نشانهای تاریخی جنبش رهاییخواهی زنان (و تهیس ازی
آنان از درون) ،سیر تکامل فمینیسم رهاییبخش را مختل میسازد .و همزمان با اتخاذ شیوههای برخ ورد
تکسویه ،تهاجمی و قدرتمدار (در پوشش حقانیت جایگاه ستمدیده) ،تصویری از فمینیسم ارائه میدهد
که بهرغم برخی جذابیتهای کنونیاش ،درنهایت برای بسیاری از زنان بیگانه یا حتی دافعهانگ یز خواه د
بود.
پدیدهی «مسیح علینژاد» و فمینیسمی که او و هوادارانش عرضه/نمایندگی میکنند ،نم ونهی زن دهای از
تکاپوی فمینیسم سرمایهدارانه در فضای سیاسی-اجتماعیِ متاخ ِر ایران است .با نظ ر ب ه آنچ ه ت ا اینج ا
گفته شد ،شاید روشن شده باشد که بررسی این «پدیده» میتوان د و میبای د مس تقل از برجستهس ازی
خصایل فردی ،نیتمندیها (منفعتطلبیهای فردی) و مسیرهای تاریخچهای این گونه افراد یا جریان ات
تر بیگمان فهم
پیش برود .با اینکه نقش انضمامی این فاکتورهای فردی قابلانکار نیست ،اما مسالهی مهم ْ
شرایط وجودی و مختصات تاریخی ظهور فمینیسم سرمایهدارانه است ،چ را ک ه می دانداری پرهی اهوی
چنین افراد و نحلههایی خود ثمرهی گسترش و تث بیت فمینیس م س رمایهدارانه است .ب ر پ ایهی همین
نگرش ،در بخش بعدی مشخصاً به برخی از زمینههای نظری در سیر تاریخی اندیشههای چپ میپ ردازم
که نهفقط بخشی از نیروه ای طی ف چپ را نس بت ب ه نموده ا و کارکرده ای فمینیس م س رمایهدارانه
خلعسالح (یا بیتفاوت) ساختهاند ،بلکه در بازتولید داوطلبان ه و بعض ا «قهرمانانه»ی این ن وع فمینیس م
توسط پارهای از زنان و مردان چپگرا مؤثر بودهاند.
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چپ» فمینیسم سرمایهدارانه
 .4خاستگاههای نظری-
تاریخی نسخهی « ِ
ِ
فمینیسم بر بسترهای متفاوت و متعارضی بالیده است یا دقیقتر بگ وییم در بس ترهای نظ ری متف اوتی
پژواک یافته است .طی فرآیند رشد تاریخی جنبش فمینیستی ،هر یک از این بسترها بیش و کم ت اثیری
در پیشروی آن داشتهاند ،اما همزمان رد و نشانهایی بر پیکر آن ب اقی گذاش تهاند ک ه لزوم ا در دورهی
فمینیسم کارکردهای مثبت و رهاییبخشی ندارند؛ بلکه بعضا تناقضه ایی را تق ویت و
کنونیِ بلوغ نسبیِ
ْ
بازتولید میکنند که ادامهی ح رکت م ؤثر و رادیک ال جنبش فمینیس تی را دش وار میس ازند .از اینرو،
فمینیسم مانند هر جنبش فکری-سیاس یِ تاریخس از نیازمن د ب ازنگری انتق ادیِ مس تمر در داش تهها و
کولهبار بهمیراثرسیدهی خویش است تا با دورافکندن پاسخها و راهکارهای نادرست/نامناسب برای امروز،
پیکر سیال خویش را از سنگینیهای بازدارنده رها سازد و پویا بماند.
پساساختارگرایی و فمینیسم پساساختارگرا بیگمان یکی از بسترهای فکری بالندگیِ فمینیسم بوده ،ک ه
م یراثِ آن این ک ب ه ب اری س نگین ب رای جنبش فمینیس تی ب دل ش ده است .چ را ک ه فراگیرش دن
پساساختارگرایی با تاکی دات آن ب ر «تف اوت» ،میکروپلیتی ک ،کنش ف ردی بیواس طه ،مرزگ ذاری بین
سوژههای تحتستم و جداسازی حوزهها و س وژههای مب ارزه ،و نفی رهیافته ای کلنگ ر عمال م وجب
وقفهای طوالنی در رویتپذیرشدنِ رویکردهایی شد ک ه مب ارزهی فمینیس تی را در پیون د ب ا کلیت نظم
اجتماعیِ سرمایهدارانه میبینند .امروزه بر کسی پوشیده نیست ک ه ت ا دورهی برآم دنِ ت دریجی جنبش
مستقل فمینیستی (از اواخر دههی  - ۱۹۶۰بسته به جغرافیای سیاسی) ،مطالبات زنان عمدتا در سایهی
مبارزات متعارفِ مردمحور به حاشیه میرفت .در طیف نیروه ای چپ ن یز «مس الهی زن» و سکس والیته
تحت س یطرهی رویک رد س نتی اح زاب چپ در اولویتبخش ی مک انیکی ب ه س تم اقتص ادی-طبق اتی،
دیالکتیک بین امر کلی (یونیورسال) و امر انض مامی ،و غ الببودنِ س اختارها و س نتهای
ِ
بیاعتنایی به
س ازمانیِ مردان ه ،معم والً نادی ده گرفت ه (ی ا س رکوب) میشد .در بطن این فض ای ت اریخی ،بیگم ان
رویکردهایی مثل پساساختارگرایی و رادیکالفمینیسم نقش مفی دی در رهنمونش دن زن ان ب ه برپ ایی
زمان برجستهسازیِ همین ض رورت ت اریخی ،م ایهی
مبارزات مستقل خویش داشتهاند؛ کما اینکه در آن
ْ
جذابیت و فراگیرشدن آموزههای آنها بوده است .کارکرد آرم انیِ چ نین رویکرده ایی آن ب ود ک ه از دل
غالب زمانه ،امکان شکلگیری سوژههای مبارزات نوین و
همگناندیشی و همسانسازیِ سنتهای سیاسی ِ
عروج جنبشهای اجتماعی جدید ،ازجمله جنبش زن ان ،ف راهم گ ردد .ام ا اف راط و یکس ویگی در این
مسیر ،پساساختارگرایی و فمینیسم برآمده از آن را از سیالیت شرایط ت اریخی ،پوی ایی نیازه ای جنبش
فمینیستی ،و سازوکارهای ادغامگری سرمایهداری غافل س اخت .همین عام ل م وجب ش د ت ا (بهتعب یر
نانسی فری زر) فمینیس م م وج دوم بهرغم همهی دس تاوردهایش درنه ایت ب ه «خ دمتکار ناخواس تهی
نولیبرالیسم» بدل شود.
میدانیم که فراگیرشدنِ آموزهها و رهیافتهای پساس اختارگرایی (کم ابیش از دههی  ۱۹۸۰ب ه بعد) ب ا
افول تاریخی جنبش سوسیالیستی و اعتبار ُزدایی فزآینده از اندیشهی مارکسیس تی پیون د داش ته اس ت؛
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کما اینکه اولی عمدتا در واکنش انتقادی به کاستیهای دومی ق وام گ رفت و ب ا داعیهی پاس خی ب دیل
بدین کاستیها اعتبار یافت .بهتبع این وضعیت ،افول چشمگیر جایگاه فمینیسم سوسیالیستی در پهنهي
گرایشهای فمینیستی ،بیگمان در فراگیرشدنِ نسبیِ فمینیس م پساس اختارگرا نقش داش ته است .ام ا
دربارهی وزن این عامل اخیر نباید اغراق کرد .چراکه از یکسو ،خاستگاه برآمدن فمینیسم پساساختارگرا
بازشناسی و برجستهسازیِ نیازهای بهحاشیهرانده یا انکارشدهی زنان در فضای سیاسی-اجتم اعیِ دههی
 ۱۹۷۰بود (بند قبلی)؛ و از سوی دیگر ،فراگیرش دن سهلالوص ولِ این نحله در س الهای بع ْد محص ول
فاکتور تاریخیِ مهمتری ب ود ک ه همان ا خ یز بلن د نولیبرالیس م ب رای فتح جه ان اقتص اد و س پهرهای
اجتماعی-فرهنگی بود .چراکه از قضا نولیبرالیسم نیز در بسیاری از آموزههای ایدئولوژیک و سیاس تهای
عملیاش بر خ اصنگری و جداس ازی س پهرهای اجتم اعی و منفکس ازی پدی دههای انض مامی تاکی د
میورزید/میورزد و در همین راس تا ،ف رد و کنش ف ردی را در مرکزثق ل س پهر واقعیت اجتم اعی ق رار
میداد/میدهد .درنتیجه ،هرآنچه فمینیسم پساساختارگرا زم انی  -کم ابیش  -بهدرس تی ب ر آن تاکی د
میورزید (نظیر ارجگذاری به تفاوتها ،تأکی د ب ر مرزبن دیها ،ض رورت مب ارزات ج داگانهی زن ان ،نفی
اقتدارهای سازمانی ،و اولویت سیاست خُ رد) ،طی دهههای گذشته ،در اثر نیروی محرکهی نولی برالی ب ه
بخش تعیینکنندهای از گفتمان عمومی و سپهرهای اجتماعی-سیاسیِ مسلط بدل شدهاند (مث ً
ال در قالب
تثبیت :رویکردهای جداانگار یا پارهاندیش ،کنشگری خُ رد و ف ردی ،س ازمانگریزی ،و فردگ رایی
ِ
رشد و
افراطی) .در پی فراگیرشدنِ همین رویکردهاست که حیات سیاسیِ روزمرهی جوامعِ معاص ر ب ه عرص هی
تکرار سلسلهی ناهمگرای مبارزات جزئی و پراکنده بدل شده اس ت؛ بیآنک ه جم ع ج بریِ این مب ارزات
مجزا بتواند در پیشروی ویرانگر سرمایهداری وقفهای ایجاد کند ،یا مشخصا جمع جبریِ آنها در س احت
فمینیستی بتواند شالودههای مردساالری را تضعیف کند.
مبارزات
ْ
با این اوصاف ،میتوان پرسید اگر در دهههای پایانی قرن بیستم تاکید پساساختارگرایانه بر تف اوت(ها) و
خاصگرایی و ج داانگاری ،همچن ان ض رورتی ت اریخی ب رای بازشناس ی س تمهای انکارش ده و ت دارک
بسترهای سوبژکتیو برای توانمندسازی ستمدیدگان بود ،آیا امروزه هم آن نیاز تاریخی در همان مختصات
سابق پابرجاست؟ بهباور من ،اگرچه بازشناسی ستمها و توانمندسازی ستمدیدگان نیازی همیشگی ب رای
مبارزات رهاییبخش است ،اما برآوردنِ این نیاز/ضرورت لزوماً از مسیر یکتایی محقق نمیشود ،بلکه امری
تاریخمند و پویاست .ب ا نگ اهی ب ه رون دها و روی دادهای کالنِ پ یرامون م ا ،بهنظ ر میرس د مهمت رین
مشخصههای جهان امروز عبارتند از :پیشروی تهاجمی سرمایهداری تا مرزهای نابودی و تب اهیِ عم ومی،
همزمان نش یب ت اریخیِ سیاس ت
آنچنانکه در تشدید و گسترش بحرانهای سرمایهزاد نمایان است؛ و
ْ
مردمی ضدسرمایهدارانه .اگر این توصیف فشرده ق رین واقعیت باش د ،ام روزه مشخص اً ب ه رهیافته ای
چندبُعدی یا همهجانبهنگری نیاز داریم که قادر باشند پیون دهای س اختاری حوزهه ای س تم و بازتولی د
درهمتنیدهی آنان در متن تحوالت مستمر سرمایهداری را توضیح دهند ،تا از اینطریق بتوانن د ض رورت
مبارزات همبستهی تودههای تحتستم (درعین بازشناسی تفاوتهای درونیشان) علیه کلیت نظم مسلط
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را برجسته سازند .بهبیان دیگر ،در پی آن تحلیل/تجزیهی تاریخا الزم توس ط پساس اختارگرایی ،اکن ون
نیازمند ترکیب/سنتزی دیالکتیکی هستیم .حال آنکه م یراث نظ ری-سیاس یِ بهجامان ده از فمینیس م
پساساختارگرا قادر نیست پاسخ درخوری ب ه این نی از ت اریخی بده د؛ و ب دتر آنک ه س نتهای فک ریِ
پساساختارگرا بهدلیل قرابت با «عقلسلیم» نولیبرالی و کنشگری رایجِ فردی و رسانهمحور (افق فک ری-
سیاسیِ سوژهی نولیبرال) ،همچن ان ج ذابیتهای خ ود را حف ظ کردهان د و در س طوح مختل ف تکث یر
میشوند .15دوام ناهنگام همین جذابیتهاست که در کن ار ل َخ تیِ عادتوارهه ای نظ ری-گفتم انی ن زد
نیروهای چپ ،ضرورت جستجوی چنین سنتزی را کمرنگ کرده و فرآیند عملی جس تجو و بازس ازی آن
را کُند یا مختل ساخته است/میسازد .16فریاد انتق اد (خودانتق ادی) نانس ی فری زر را میبای د در چ نین
بافتاری بازخوانی کرد.
بهطورخالصه ،نولیبرالیسم بهنوبهی خ ود بس تر م ادی-ف رهنگیِ فراگیرش دن روایت پساس اختارگرانه از
ان زمینهس ا ِز پی دایش و رواج ن وع معی نی از رویک رد ب ه سیاس ت و
فمینیسم را هم وار ک رد؛ و همزم ْ
کنشگری سیاسی بود که به خلق و تکثیر «سوژهی نولیبرال» انجامی ده است .بن ابراین ،نق د و پ االیش
سهولت مفص لبندی ب رخی از
ِ
میراث پساساختارگرایی در اندیشه و کنش فمینیستی ،17دستکم بهدلیل
رهیافتها و آموزههای اصلی پساساختارگرایی با مختصات فرهنگی-ای دئولوژیک عص ر نولی برالی ،واج د
اهمیتی بنیادیست .بههمین دلیل ،حتی طیفی از فمینیستها که درهمتنیدگی مب ارزهی فمینیس تی و
مبارزهی ضدسرمایهدارانه را انکار میکنند نیز قاع دتاً نبای د اهمیت چ نین نق دی را انک ار کنند .درعین
اریخی زایش و برآم دن نظریهه ا و آموزهه ای
ح ال ،همچن ان ک ه گفت ه ش د ،از آنج ا ک ه بهلح اظ ت
ْ
پساساختارگرایی در درون سپهر سیاسی -نظری چپ رخ داده است (امری که در همپوش انی ش ماری از
آرمانها ،هنجارها و واژگان نمود مییابد) ،گرایش ی ع ام بهس مت نادی دهگرفتن پیام دها و خط رات این
نشینی وجود دارد .درنتیجه ،به سیاق گذش ته ،ام روزه هم آموزهه ای پساس اختارگرانه
خویشاوندی و هم
ْ
توس ط نیروه ای چپ (بخش ا بهپش توانهی آن س بقهی ت اریخی و همپوش انیها) ،بهط ور غیرانتق ادی
درونیسازی و تکثیر میشوند.
طبع ا داعیهی گزن ده و  -بههمین نس بت  -ناخوشایندیست ک ه فع الین ام روزی چپ (و کنشگ ران
فمینیستِ چپ) هم علیاالص ول ممکن اس ت در جهتگیریه ای فک ری و مش ی عملیسیاس یِ خ ود
مدرن منط ق ف رهنگی
 15این همنشینی ناخجسته یادآور این گزارهی معروف فردریک جیمس ون اس ت ک ه «اندیش هی پس ت
ْ
سرمایهداری متاخر است».
 16بهنظر میرسد که اقبال طیفی از فمینیستهای چپ به بازسازی فمینیس م مارکسیس تی ح ول نظ ریهی بازتولی د اجتم اعی (
 ،)Social reproduction theoryتالشی بدیل برای پاسخ به این فقدان نظری در سپهر اندیشهی فمینیستیست.
 17چنین نقدی تنها زمانی ژرفای الزم را میباید که با نقد ریشههای فلسفی فمینیسم پساساختارگرا همراه باشد .در همین راستا،
برای مثال ،برخی از فمینیستهای متأثر از چارچوب فلسفی رئالیسم انتقادی کمابیش از اوای ل دههی  ۱۹۹۰آث اری در واک اوی
انتقادی شالودههای فلسفی فمینیسم پساساختارگرا منتشر کردهاند (ناشناختهبودن این آثار در فضای فکری فمینیسم ایران عجیب
نیست ،چون متأثر از سیطرهی گفتمان پساساختارگرایی بر جریان اصلی فمینیسم آکادمیک ،ح تی در مج امع فمینیس تی جوام ع
غربی هم دستکم یک دهه زمان الزم بود تا چ نین رهیافته ایی ج دی گرفت ه ش وند) .در همین زمین ه ،در وبس ایت کارگ اه
دیالکتیک ،تاکنون ترجمهی فارسی سه مقاله از کارولین نیو و یک مقاله از آنجال مارتینز دی و همکاران  -بههمت سارا امیریان -
منتشر شده است« :جنس و جنسیت :یک رویکرد رئالیستیِ انتقادی»؛ «رئالیسم ،واسازی و نظریهی منظر فمینیس تی»؛ «فمینیس م،
رئالیسم انتقادی و چرخش زبانی»؛ «یک رویکرد رئالیستی انتقادیِ جایگاهمند به مسالهی تالقی (اینترسکشنالیتی)».
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ناخواسته  -و دستکم بخشا  -در زمینِ هموا ِر «سوژهی نولیبرال» حرکت کنند .تص دیق این خط ر تنه ا
زمانی میسر است که هم به جایگاه کانونی نقد و تفکر انتق ادی پایبن دی داش ته باش یم و هم پتانس یل
عظیم ادغامسازیِ سرمایهداری را جدی تلقی کنیم{ .برای عبور از این کلیگ ویی ،و ب رای بهدس تدادن
یک نمونهی تاریخیِ انضمامیتر ،در پیوست  ۳نقدی فشرده بر شکل بابِ روز «سیاس ت ه ویت» ارائ ه
چپ است}.
میکنم؛ سیاستی که مولفههای پساساختارگرایانهاش ضامن موجهنماییِ آن نزد الیههایی از ْ
 .۵جمعبندی
قابل انکار نیست که رویکرد مواجههی ف ردی ب ا سکسیس م روزم ره ،ک ه فمینیس م س رمایهدارانه آن را
نمایندگی و از آن هویتیابی میکند ،بهرغم انتقادات طرحشده در این نوشتار ،ع اری از دس تاورد نیست.
چون در اثر تنوعات و ابتک اراتی ک ه در ش کل تحق ق این رویک رد پی دا میش وند ،دامنهی ت اثیرات آن
ناهمگونتر از آن چیزیست که قابل تقلیل به محدودهی گرایشهای ساختاریاش باشد .از ایننظر ،حتی
این شکل نارسای کنش فمینیستی هم بیگم ان در ارتق ای حساس یت عم ومی ب ه تبعیض جنس یتی و
خشونت جنسی سهمی ایفا میکند .اما مساله بر سر مض مون س وژگی و چش مانداز سیاس ی -اجتم اعیِ
برآمده از این حساسیت ارتقاءیافته است؛ اینکه ش یوهها و مج اری خ اص تحق ق این دس تاورد مس تلزم
چشمپوشی از چه امکانات و دستاوردهای دیگری ب وده اس ت؛ و اینک ه این روش نگری ج زئی/ناتم ام ب ا

کورکردن چه چشماندازها و تحریف چه حقایقی همراه بوده است .ضرورت نقد این نارس ایی و م واجههی
عملی با آن در ساحت جنبش فمینیستی ،لزوماً ربطی به کمالگرایی و/یا سیاستورزی منزهطلبانه ندارد؛
فراگیر شالودههای مردس االری
بلکه از این باور بنیانی برمیآید که سرمایهداری بهسان یک نظام سلطهی
ْ
معین
ِ
را در درون خود ادغام کرده و متناسب با نیازه ا و پ
ویش ت اریخیاش در ه ر جغرافی ای سیاس یِ
ْ
بازتولید ا ِشکالی از آن تسهیل/ممکن میکند؛ درنتیج ه ،مه ار و ادغ ام س وژههای محتم ل مب ارزه علی ه
مردس االری (همانن د ادغ ام س وژههای محتم ل مب ارزه علی ه اس تثمار اقتص ادی) ،الج رم بخش ی از
سازوکارهای بازتولید سرمایهداریست.18
طبعا چارچوب فک ری فمینیس تهای راس تگرا م انع از آن اس ت ک ه دریابن د جنبش فمینیس تی هم
بهمحض اثبات قابلیتهای عظیماش برای بسیج اجتماعی ستمدیدگان میتواند آماجی برای سازوکارهای
کالن ادغامگریِ سرمایهداری باشد .اما علیاالصول انتظار بر این است که فمینیسم چپگرا با تمام ت وان
در برابر این فرآیند ادغام ،و محص ول مطل وب آن یع نی «فمینیس م س رمایهدارانه» ،ایس تادگی کن د و
مشخصاً در درون سپهر فمینیسم پیکارهای ضدهژمونیک را با جدیت و دوراندیشی پی بگ یرد .کوش یدم
نشان دهم که چگونه فمینیسم پساس اختارگرا بهعن وان ی ک م یراث نظ ری-ت اریخیِ پرنف وذ در می ان
فمینیستهای چپگرا (کمابیش بهسان بدیلِ پارادایمیِ مارکسیسم) ،ضرورت این ایستادگی و م واجههی
انتقادی و ضدهژمونیک را کمرنگ ساخته یا بهحاشیه رانده اس ت/میران د .ی ادآور ش دم ک ه همپوش انی
 18ایندستهبندی انتزاعی ،بهمعنی نادیدهگرفتن تداخل و همپوشانی وسیع میان سوژههای این دو نوعِ کالسیک مبارزه نیست.
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ب رخی آموزهه ای پساس اختارگرایی ب ا مولفهه ای بنی ادین نولیبرالیس م ،خواهن اخواه ت وان فمینیس م
پساساختارگرا در نگرش انتقادی ژرف به مناسبات ساختاری مسلط را محدود میسازد؛ امری ک ه قاع دتا
ضرورت بازنگری انتقادی در خود پساساختارگرایی (و فمینیسم مت أثر از آن) را ض روری میس ازد .ح ال
آنکه ،همانطور که گفتم ،جذابیتهای همچنانموجو ِد فمینیسم پساساختارگرا این ض عفهای بنی ادیِ
آن را ب ه حاش یه میبرن د .ب رای مث ال :اینک ه تالش ش ورمندانهی بس یاری از فمینیس تهای مت أثر از
پساساختارگرایی برای انتساب سوژگی مطلق به زنان (بهمنزلهی ستمدیدگان) ،شرایط و چارچوب مادی-
ت اریخیِ تعینی ابی این س وژگی را نادی ده میگ یرد و ب دینطریق فهم دش واریها ،امکان ات واقعی و
فرآیندهای الزم برای تحقق آن را مختل میسازد .19اینکه تاکید پساساختارگرایی بر سوژگی بیواس طهی
زنان ،اگرچه تاحدی برای بسیج انگیزهها بهسمت لزوم بیداری و استقالل زنان الزم و مفید ب وده ،ام ا ب ه
گواهی مسیر تاریخی ،منبع مناسبی برای ت دوین اس تراتژی مب ارزهی فمینیس تی نب وده اس ت/نیس ت؛
بهعکس ،تأکید بر بیواسطگی (کنش بیواسطه برپ ایهی درک بیواس طه از تج ارب شخص ی) ،در عم ل
امکان ادغام سرمایهدارانهی فمینیسم و عروج فمینیسم سرمایهدارانه را بهسهمِ خود تق ویت ک رده اس ت.
حال آنکه جنبش فمینیستی برای پرهیز از خطراتی که ام روزه ب ا فراگیرش دن ِ نس بیاش پیون د دارن د،
نیازمند استراتژی جدیدی برای پیشرویست که بتواند توامان هم امکانات رشد بیداری زن ان و اس تقالل
مبارزاتیشان را فراهم سازد؛ و هم زمینههای پیوندیابیِ این مب ارزات ب ا پیک اری همهجانب ه علی ه کلیت
نظام سلطه را فراهم آورد ... .بگذارید این سطرهای س رد و عب وس  -و قطع اً نابس نده  -را ب ا ذک ر ی ک
خاطرهی زنده بهپایان ببرم:
حدود سه سال پیش در یکی از جمعهای فعالین چپ آتونوم با فرد مسن موسپیدی آش نا ش دم ک ه ب ه
تأیید سایرین عمر خود را از میانهی دههی  ۱۹۶۰وقف فعالیت سیاسی رادیکال ک رده ب ود .در گرم اگرم
گفتگو از او پرسیدم« :وقتی به تمام فرازونش یبهای این دههه ای سپریش دهی مب ارزه نگ اه میک نی،
جمعبندی انتقادیات چیست؟» .انتظار شنیدن توضیحات مفصلی را داشتم ،اما پاسخاش چن ان کوت اه و
گزنده بود که خواهناخواه در ذهنم نقش بست (کسی چه میداند ،شاید اله امبخش رویک رد انتق ادی این
نوشته هم بوده باشد!) .او گفت:
«ما مسلماً دستاوردهای ارزشمندی داشتهایم ،ام ا آنه ا را عم دتا از راهه ای چن ان پره زینهای
کسبکردهایم که اکنون دستمان خالیتر از آن است که بتوانیم ب ا ت رکیب آن دس تاوردها ،این
سیستم افسارگسیخته را قدمی به عقب برانیم».

در همین امتداد ،من هم بر این باورم که :سرمایهداریِ جهانیشده قادر است به تمامی «زبانهای زن دهی
اجتماعی» تکلم کند .اگر پیچی دگی و س یالیت س رمایهداری را ج دی نگ یریم ،در تم امیِ مبارزاتم ان
محکوم به تکرار بیپایان شکست هستیم ... .به امید پیروزی!
 19نظیر این رویکرد را نزد ورکریستها ( )workeristsمیت وان ی افت ک ه فرآین د کس ب س وژگی طبقهی ک ارگر را طیش ده
میانگارند.
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پیوستها
پیوست  :۱ادغام جنبش سوسیالدموکراسی در آلمان
پس از آنکه بیسمارک ،صدراعظم قدرتمند رایش دوم ،ازطریق پیگرد و سرکوب سوسیالیستها (ازجمله با اجرای
قانون منع تحرکات سوسیالیستی 20بین سالهای  ۱۸۷۸تا  )۱۸۹۰نتوانست این نیروی نوظهور را س رکوب کن د،
سازوکار آشتی طبقاتی را بر بنیان ناسیونالیسم آلم انی بن ا نه اد ،ت ا ب ا س هیمکردن ح داقلی ک ارگران در رف اه
اجتماعی ،شکوفایی «اقتصاد ملی» و اولویت مطلق آن را تضمین کند .تاثیرات تباهکنن دهي این س ازوکار نهفق ط
بهزودی در آستانهی جنگ جهانی اول آشکار شد ،بلکه همین داربس ت نه ادی-ق انونی ،تحت عن وان «همک اری
اجتماعی( »21با مشارکت فعال اتحادیههای کارگری) تا امروز سنگبنای مهار پیک ار طبق اتی در ج امعهی آلم ان
بوده است ،که خویشفهمی و کنش ک ارگران و آرمانه ای آن ان را قالببن دی ک رده است .نکته اینجاس ت ک ه
رهبران سازمانها و اتحادیههای کارگری طبعا هنوز هم همچون گذشته با گفتم ان دف اع از حق وق ک ارگران در
داران روند انضمامی این همسازی طبق اتی را ه دایت میکنن د؛ ام ا ب ا عقبنش ینیِ رس می ح زب
برابر سرمایه ْ
سوسیالدموکرات ( )SPDاز مارکسیسم و سوسیالیسم (کنگ رهی گودِس برگ )۱۹۵۹ ،دیگ ر ح تی بهظ اهر هم
سخنی از آرمان سوسیالیستی در میان نیست؛ و قابلتوجه آنکه این عقبنشینی فاحش در امتداد هم ان مش ی و
بینش السالیست که مارکس از ادغام آن در حزب کارگران سوسیالیست آلمان )۱۸۷۵( 22ناراضی بود و نسبت به
تبعات آن هشدار داده بود.

پیوست  :۲ادغام سرمایهدارانهی جنبش زیستمحیطی
در فاز ابتدایی ظهور گفتمان زیستمحیطی ،زمانی که این گفتمان نوپا هنوز فاق د ت وان بس یج اجتم اعی ب ود و
تهدیدی برای اختالل در کارکردهای سیستم محسوب نمیشد ،سازوکاری هم برای ادغام آن شکل نگرفت ه ب ود.
اما با رشد چشمگیر آن در دههه ای  ،۱۹۷۰-۸۰ازجمل ه بهدلی ل رش د نگرانیه ای عم ومی از خط رات جن گ
هستهای و زبالههای اتمی ،هم اختالفات درونیاش شدت گ رفت ،و هم س ازوکارهای ادغ ام آن در نظم سیاس ی
موجود پدیدار شد .فرآیندی که  -برای مثال -در آلمان با شکلگیری حزب س بزها و پیوس تن آن ب ه پارلم ان و
دولته ای ای التی و ف درال نمای ان شد .23از س وی دیگ ر ،در دههه ای اخ یر ب ا رش د و گس ترش اعتراض ات
زیستمحیطی علیه روند فزآیندهی تغییرات اقلیمی ،دولتها و س رمایههای ب زرگ و اح زاب رس می ش یوههای
)20 Sozialistengesetz (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
21 Sozialpartnerschaft
 22حزب کارگران سوسیالیست آلمان (  )Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlandsدر سال  ۱۸۶۹با مساعی آگوست

بِبِل و ویلهلم لیبکنشت تاسیس گردید.
 23شاید بررسی کارنامهی سیاسی یوشکا فیشر ،مرور فشردهای باشد بر روند ظه ور و اف ول ح زب س بزهای آلم ان و نح وهی
هضمشدن آرمانهای محیطزیستی آن در ملزومات اقتصادی-سیاسی سرمایهی آلمانی( .این حزب در انتخابات اخیر بار دیگر به
ترکیب ائتالف سازندهی کابینهی فدرال آلمان راه یافت).
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مختلفی را برای مهار و (سپس) ادغام این جنبش بهکار بستند .نخست کارزارهای وسیع رسانهای (ب ا بودجهه ای
کالن) برای انکار تغییرات اقلیمی یا خطرات آن برپا شد؛ بهموازات آن قدرتمندان به راهاندازی و پشتیبانی م الی
شبهتحقیقات علمی روی آوردند تا تغییرات مش هود اقلیمی را «ط بیعی» جل وه دهن د و نقش اقتص اد ص نعتی
(حیات سرمایهدارانه) در ایجاد و تشدید آن را انکار کنند .و پس از حدود دو دهه ،زمانیک ه این راهکاره ا در اث ر
گسترش پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش دامنهی مب ارزات زیس تمحیطی ناک ام ماندن د ،گفت ار دولته ا و
کنسرنها و احزاب رسمی بهسمت «اقتصاد سبز»« ،نیودیل» ،سوختهای پ اکیزه و غ یره چرخی د ت ا ب ا ج ذب
دغدغههای برانگیختهشده ،نهفقط رادیکالیسم این جنبش را مهار کنند ،بلکه مسیر جدیدی برای افزایش انباش ت
سرمایه بگشایند .بازتاب این وضعیت در سپهر درونیِ خود جنبش آن بود که تع ارض آش کار و فزآین دهی می ان
آنتیکاپیتالیستها با محیطزیستگرایان لیبرال ،طرفداران «نیودیل» و یا دوستداران بیشائبهی طبیعت پدی دار
شد.

پیوست  :3فروکاست سیاست و هویت در رویکرد غالب به «سیاست هویت»
در فضای تاریخی جدیدی که با پیشروی نولیبرالیسم گش وده ش د« ،سیاس ت ه ویت» همچ ون پاس خی ع ام و
سهلالوصول به مجموعهای از نارساییهای ساختاریِ درهمتنیده پدیدار شد و بهس رعت رش د و گس ترش ی افت.
چون در این دوره  -بهطور خالصه  -فرآیندها و سازوکارهای زی ر بهط ور هماف زا تالقی یافتن د :از یکس و رون د
خودبیگانگی سرمایهدارانه و یکدستس ازی ف رهنگی ش تاب گ رفت ،و همزم ان رش د ناامنیه ای اقتص ادی و
اجتماعی به واقعیتی فراگیر بدل شد؛ و از سوی دیگر ،جمعگرایی و سنتها و سازمانهای زیس ت و کنش جمعی
تضعیف و سرکوب و حذف شدند؛ و درعوض ،س ازوکارهای م ادی و ف رهنگی مس لط درجهت حرک تی فزآین ده
بهسمت فردگرایی سامان یافتند .بهبیان دیگر ،تشدید فالکت اقتص ادی و خودبیگ انگی و حس ه راس و ن اایمنیِ
دایمی ،با غیاب سیاست جمعی و برجستهسازی فرد (در برابر جامعه )24مقارن شد .بهتبع این وضعیت ،انس ان ب ار
دیگر  -ولی عریانتر از پیش -گرگ انسان معرفی ش د و مس ئول تاموتم ام شکس تها و موفقیته ای خ ویش.
پیدایش ا َشکال مختلف هویتگرایی یکی از محصوالت ناگزیر این فرآیند چندالیهی تاریخی بود.
در این میان ،رهیافت متعارف پساساختارگرایی با همراهی در رد «کالنروایت»ها و مراجع اقتدار و برجستهسازیِ
توامانِ مقولههای تفاوت ،تجربهی ستم (و خوانش بیواسطهی آن) ،میکروپولیتیک و کنشگری بیواسطه بهس هم
خود مسیر رواج «سیاست هویت» در میان طیف چپ را هموارتر ساخت .مازادهای نظری این تقارن ناهنگ ام ،هم
در حوزهی دیدگاههای مرتبط با ستم جنسیتی-جنسی مشهود است ،و هم در حوزهی ستم «نژاد»ی (راسیسم) و
ستم ملی ،که بهزودی روایتهایی از نظ ریهی پسااس تعماری نماین دگی نظ ری آن را عه دهدار ش دند .بهلح اظ
تاریخی ،مفصلبندی سیاستورزی چپ با «سیاست هویت» در این مقطع مسلماً فرآیندی بیبنیاد نبود؛ چرا ک ه
از یکس و ،حساس یت ب ه س تم و تبعیض و واکنش دف اعی/اعتراض ی در براب ر آن یکی از ش الودههای بنی ادی
رهیافت بیان نمادیناش را در این گفتهی مارگرت تاچر مییابد که «جامعه وجود ندارد [برساخته است]».
 24عمومیتیابی این
ْ
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چپگراییست؛ و از سوی دیگر ،سیاست پیشین چپ عمدتا هم با کمرنگسازی ستمهای «جانبی» ،تفاوتها ،امر
فردی ،امر تنانه ،امر جزئی و غیره (بهنفع نوعی همگنسازی و یونیورسالیسم انتزاعی) هم راه ب ود ،و هم اغلب در
روشها و ساختارهایی اقتدارگرایان ه (منک وب ف ردیت) تجلی میی افت .ت ا اینج ا میت وان گفت اقب ال ت اریخیِ
«سیاست هویت» نزد طیف چپ قابلفهم و تاحدی اجتنابناپذیر بود .اما مشکل اینجاست که در بافت ار سیاس ی
رویارویی با ستم ،تأکید یکسویه بر تفاوتها بدون قراردادن آن در کانتکست اجتماعی-تاریخیِ وسیعتر میتوان د
زمینهساز پرورش سوژههایی مجزا از هم گردد که جهتیابی سیاسیشان بر مدار هویت (فردی ی ا جمعی) تنظیم
میگردد .با اینکه هویت و مشخصاً ه ویت س تمدیده بهواق ع نقطهی ع زیمت خ ویشفهمی انس ان س تمدیده و
پرورش سوژگیِ سیاسی اوست ،و بههمینسان نقطهی عزیمتی ضروری برای مراحل آغازین بس یج سیاسیس ت،
اما مشکل از جایی آغاز میشود که این نقطهی ع زیمت عم ً
ال ب ه حرک تی در مس یر سیاس ت ره اییبخش (ک ه
بیگمان امری جمعی و عمومیست) نیانجامد ،و بدتر آن که بعضا خ ود ب ه نقطهی ه دف ب دل ش ود .بن ابراین،
غالب «سیاست هویت» ،عدم آمادگی و ظرفیت آن برای پذیرش این واقعیت است ک ه در
ِ
نارسایی عمده در شکلِ
دنیای واقعی انسانها حامل هویتهای چندگانه هستند؛ اینک ه ،بس یاری از انس انها همزم ان مت أثر از چن دین
سازوکار ستم هستند (گیریم با جایگشتهای متنوع و درجات متفاوتِ تاثیرگذاری) .درنتیجه ،این نوع «سیاست
هویت» ،حتی زمانی که ه ویت س تمدیده را نماین دگی میکن د ،اساس اً ق ادر نیس ت از م رحلهی «تج زیه»ی
پساساختارگرایانه بهسمت مرحلهی سنتز عبور کند و بههمین دلیل فاقد چشمانداز ره اییبخش اس ت ،چ را ک ه
شرایط ادغام در نظم مسلط را پیشاپیش در درون خود حمل میکند.
ولی مساله تنها بدینجا ختم نمیشود :از آنجا که «سیاست هویت» پیش از هرچیز متکی بر متمایزسازی خویش
از دیگریست ،خصوصا در مقام ستمدیده نیازمند برجستهسازی مستمر حق انیت خ ویش اس ت .بههمین دلی ل،
کنشگ ری سیاس ی در چ ارچوب «سیاس ت ه ویت» آم ادگی ب االیی ب رای مفص لبندی ب ا ا َش کال ح ادی از
طریق برای حامالن این رویکر ْد حس ی از برت ری
«نزاکتگرایی سیاسی» ( )political correctnessدارد ،تا از این
ْ
اخالقی نسبت به «دیگران» فراهم گردد؛ دیگرانی که بنا بر روایت غالب بر «سیاست هویت» اگر در ستمهای وارد
بر او همدست نباشند ،دستکم نسبت به رنجهای او بیتفاوتاند .بنابراین ،این مفص لبندی در به ترین ح الت از
نیاز به «خودتاییدگری» برمیآید ،حتی اگر عاری از وجههای نمایشی برای کس ب اتوریت ه و س رمایهی نم ادین
باشد .طبعا نزاکتگراییِ سیاسی فینفسه امر الزم و مطلوبیست :اینکه سوژههای سیاسی موظفاند مقدم ب ر ه ر
چیزی در ارتقای مستمر تربیت سیاسی خویش بکوشند ،و رفتار و کالم خود را دایما مورد مراقبت انتق ادی ق رار
دهند ،تا بهشخصه شکلی از سازوکارهای مسلط ستم را بازتولید نکنند؛ تا نهتنها ب ه «دیگ ری» آس یب نرس انند،
بلکه آم ادگی بیش تری ب رای فهم م وقعیت و رنج «دیگ ری» پی دا کنن د .ام ا «نزاکتگ رایی سیاس ی» اگ ر ب ا
یکسونگری یا سوءاستفادهی سیاسی همراه گردد ،میتواند ا َشکال حاد و مخربی بهخود بگ یرد؛ مث ً
ال هنگامیک ه
نقش فرآیند ،تفاوتهای تاریخچهای و اهمیت پداگوژی را نادیده بگیرد؛ یا هنگامیکه صرفاً به محملی برای کسب
اقتدار شخصی یا به ابزاری برای هویتیابی ازطریق نفی دیگری ب دل ش ود .از قض ا ،این ش کل از «نزاکتگ رایی
سیاس ی» یکی از ش کلهای مس لط کنشگ ری سیاس ی س وژهی نولی برال (ازجمل ه ،ن وع چپ آن) در فض ای
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سهلالوصول ارتباطات مجازی امروز است؛ یعنی ایفای نقش بهاصطالح پلیس «رفتاری-کالمی» ب رای دیگ ران از
موضعی باالدست؛ جایگاهی که بخش مهمی از اعتبارش را بعضا از ایفای نقش «ستمدیدهی دانا» کسب میکند.
امی دوارم همین نم ونهی مش خص تاح دی نش ان داده باش د ک ه درک غیرانتق ادی نس بت ب ه آموزهه ای
پساساختارگرایی میتواند کنشگر سیاسی چپ را به مسیرهای متناقضی رهنمون کند که ماحص ل آنها تش دید
س تیزها و ش کافهای درونی در س پهر چپ و ت داوم سرگش تگیها و سرخوردگیهاس ت .ح ال آنکه «دش من
مشترک» همچنان بهطور بیوقفه و سازمانیافته چرخهای سازوکارهای متنوع ستم را روغنکاری میکند( .واقفم
که در قاموس پساساختارگرایی اصطالح «دشمن مشترک» تعبیری مبهم و پادرهواست!)

* * *
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