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  يي فمينيستي ي جنبش زنان؛ مناظره درباره
  چه بر سر جنبش زنان در آمريكا آمد؟: يكمي  مقاله

  منيژه نجم عراقي :ـ برگردان اپستاينباربارا 
  

امريكـا    ي وضعيت جنبش زنان در اياالت متحده پرسشي را درباره 2001ي مانتلي ريويو در سال  مجله
آيد برگردان فارسي چهـار   متني كه در پي مي. نظران به آن پاسخ دادند مطرح كرد كه جمعي از صاحب

ي آمريكـا در   پيرامون شرايط حـاكم بـر جامعـه    يي تر شكل مناظره مجموعه است كه بيش مقاله از اين
  .هاي جنبش فمينيستي در آن جامعه البته از ديدگاه زنان، و فراز و نشيب - ابتداي قرن جديد را دارد

هاي فرهنگي و  ي سياست كه عضو شوراي سردبيري نشريه ،نوشته باربارا اپستايننخستين مقاله را 
. كنـد  و در دانشگاه كاليفرنيا تدريس مـي است هاي اجتماعي و از همكاران نزديك مانتلي ريويو  جنبش

هـر دو مـدرس دانشـگاه و    ( هستر آيزنشـتاين و  جوآن آكري است كه ياهدوم و سوم انتقاد هايي همقال
مباحـث  . است ياهادي چهارم پاسخ اپستاين به اين انتق و مقاله ،اند ردهآوي او وارد  به مقاله )فمينيست

تواند عالوه بر فعاالن جنبش زنـان ايـران، بـراي مـردان آگـاه و فعـال در        مي ها هطرح شده در اين مقال
  .اي در برداشته باشد هاي اجتماعي ما نيز نكات قابل توجه يا آموزنده عرصه

  
 .و زنـده داشـت   گيـر  چشـم هشتاد ميالدي حضـوري   ي ي دهه ي شصت تا ميانه مريكا از اواخر دههجنبش زنان در آ

هـاي ملـي بـود و زنـاني كـه بـراي        ي فرهنگ و سياست، كه طيف ليبرال آن شامل سازمان حضوري موثر در عرصه
هـوادار  هـاي   گـروه زدنـد، و طيـف راديكـال آن را     دستيابي به حقوق برابر و اصالحات ديگر دست به تظاهرات مي

ان هزاران حلقه و انجمن در ميـان  نجنبش ز. داد هاي فرهنگي مردمي تشكيل مي خواه و برنامه ارتقاي آگاهي و آزادي
اين جنبش تغييراتي اساسي در زندگي . گرفت ساالران دولتي و ديگر نهادها را نيز در بر مي ها، ديوان شاغالن، اتحاديه

راه ورود زنان را به مشاغل و مناصبي گشـود كـه پـيش از آن در    . ي آمريكا پديد آورد چنين در كل جامعه زنان و هم
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ي سياست، مذهب،  درخواست برابري زنان را به عرصه. ها دگرگون كرد تصوير زنان را در رسانه. انحصار مردان بود
جنبش زنان با . جامعه بود آمد آن آغاز تغيير تعادل جنسيتي در مشاركت و رهبري ورزش و ديگر نهادها كشاند و پي

افكار عمومي طرح كرد  ي مباحثي را در صحنه ،نابرابري و ستم در خانواده و روابط خصوصي ي لهاسياسي كردن مس
ي انديشـيدن مـا را    ي حركـت مـا و شـيوه    جنبش زنان شـيوه . شد كه پيش از آن خصوصي و انتقادناپذير شمرده مي

مردان اسـت يـا    ي اي او در زندگي به اندازهه د كه فرصتكرن امروزي باور ي آن، زن جوا و در نتيجه. دگرگون كرد
  .بايد باشد
ي  هـاي جامعـه   جنبش زنان و مقبوليت آرمان تسـاوي زنـان در اغلـب بخـش     گير چشمآوردهاي  رغم دست اما به

اما هنوز بسـياري   ،ندنك تري در بيرون از خانه كار مي زنان بيش. آمريكا، برابري جنسيتي هنوز تحقق پيدا نكرده است
تر از مردان درآمد دارنـد، فقـر در ميـان زنـان هنـوز       اند؛ زنان هنوز بسيار كم درآمد متمركز شده از آنان در مشاغل كم

تـر بـر    چنـان بـيش   تر از مردان است؛ خشونت عليه زنان هنوز بسيار گسترده است؛ مسووليت فرزندان هم بسيار بيش
در هـيچ كجـا بـار ايـن مسـووليت از دوش       ،كنند تر زنان بيرون از خانه كار مي بيش كه آنرغم  دوش زنان است و به

ي قـدرت ميـان    ها به عدم موازنـه  هاي شصت و هفتاد، فمينيست در دهه. ي جامعه قرار نگرفته است خانواده بر عهده
  .ار استچنان برقر زنان و مردان در خانواده و روابط خصوصي اعتراض داشتند و اين عدم توازن هم

ي  هاي بسياري هستند كه براي برابري زنان در عرصه سازمان. ي زنان وجود نداردي از همه بدتر، ديگر جنبش توده
و ) NOW جنـبش ملـي زنـان    ماننـد (هاي خـاص زنـان    كنند؛ از جمله سازمان عمومي و نهادهاي خصوصي كار مي

هاي ديگر كـه بـه مسـايل     عدالت اجتماعي و عرصهي محيط زيست، بهداشت و سالمتي،  هاي فعال در زمينه سازمان
اكنون ساختارهاي  ،گرفت مي ي از زنان فعال داوطلب را در برزياديي كه جمع ها اما به جاي تشكل. پردازند زنان مي

بخـش و   ي فمينيستي كه زمـاني انگيـزه   نظريه. كنند ها را اداره مي بگير آن بوروكراتيك وجود دارد كه كارمندان حقوق
اين حقيقت دو پرسـش را  . بار شده است اكنون به شرايط زندگي زنان توجهي ندارد و متظاهر و كسالت ،مي بودمرد

هـاي   مند كه زماني توانست دگرگوني ي افول تدريجي جنبشي چنان قدرت چرا بحث چنداني درباره :كشد به ميان مي
  رد؟ و علت افول اين جنبش چيست؟گي اندازهاي اجتماعي و فرهنگي ايجاد كند درنمي ي در چشمي عمده
  

  سكوت چرا؟
هـاي فعـال اجتمـاعي     چنين افول ديگـر جنـبش   گرايان به فمينيسم، و هم ي راست افول جنبش زنان مصادف با حمله

جنبش . اند ي پيش شده تر از چند دهه تر و چندپاره هاي حقوق مدني و سياهان نيز امروزه بسيار ضعيف جنبش. است
بسياري . اند گرايان نيز انسجام خود را از دست داده و جهت خود را گم كرده جنس و حقوق همفعاالن محيط زيست 

گرايان خواهد   راست هاي هها و ديگر فعاالن پيشرو با اين استدالل كه قبول تضعيف دستاويزي براي حمل از فمينيست
ي پرهيز از بررسي مسايل يك جنـبش  اما اين دليل موجهي برا. روند ي تضعيف طفره مي شد از بحث عمومي درباره

تـر از آن   ها پيچيده علل تضعيف اين جنبش. ي عمومي محل ديگري براي طرح ندارد اين بحث جز در صحنه. نيست
هـاي   گرايان نقش مهمي در شكست برخي طرح حمالت راست. ها پرداخته شود است كه در محافل خصوصي به آن
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بيرونـي باشـد از    هـاي  هناشي از حمل كه آناما افول جنبش زنان بيش از  فمينيستي مانند حق سقط جنين داشته است
  .گيرد فقدان حس اضطرار در درون جنبش سرچشمه مي
 هـاي  در درون جنبش هراس از اين است كه طرح مشـكل  انتقادهابه نظر من دليل واقعي پرهيز يا خاموش كردن 

انـد؛ چيـزي كـه     هـا شـكننده   جنبش. آغاز شده است پاشي آن شود كه از پيش جنبش سبب شتاب گرفتن روند ازهم
هنگامي كه جنبشـي  . هاست ي آن بلكه اطمينان به قدرت فزاينده ،كند نه تنها اعتقاد به اصول ها را حفظ مي انسجام آن

شود بـه ايـن اميـد كـه كسـي       گير مي خيالي دامن و نوعي خوش انتقادهاي خاموش كردن  رود وسوسه رو به افول مي
ها سبب از ميان رفتن مشكالت  و مطرح نكردن آن ها اما اعتراف نكردن به وجود مشكل. خامت اوضاع نشودو  متوجه
درك علت افول يك جنبش شايد نتواند آن را به وضـعيت گذشـته   . كند تر مي بلكه اغلب مشكالت را بيش ،شود نمي

  .هاي تازه كمك خواهد كرد بازگرداند اما به يافتن جهت
تواند ريشه در اين ترس نيز داشته باشد كه موج دوم فمينيسـم   هاي جنبش كنوني زنان مي ضعف ميلي به طرح بي

موج اول جنبش زنان در آمريكا كه در اواخر قرن نوزده . ممكن است به سرنوشت موج اول دچار شود و باقي نماند
ي تـاريخ محـو    به كلي از خاطرهي كه تا ظهور موج دوم طول كشيد ي و اوايل قرن بيستم جريان داشت در چهار دهه

مـوج اول  . هـا در مـوج دوم فمينيسـم وجـود نداشـت      هاي موج اول بود كه بسـياري از آن  علت اين امر ضعف. شد
انـداز   ي متوسط و مرفه بود، و در جريان حيات تاريخي خـود چشـم   فمينيسم عمدتا متعلق به زنان سفيدپوست طبقه

ي اين موج در آمريكا جنـبش   سرچشمه. هاي پيشرو جدا نگه داشت ر جنبشي را هدف گرفت كه آن را از ديگي بسته
هـاي   داري و ارتباط آن با ديگر جنـبش  جنبش ضدبرده هفمينيسم ب پيوستنهاي آغازين،  سال در. داري بود الغاي برده

يافـت و   اما همين كه جنگ داخلـي پايـان  . هاي پيش از جنگ داخلي به آن خصوصيتي انقالبي بخشيد اعتراضي دهه
ي جنبش زنان از ائـتالف بـا سـياهان دسـت      هاي پيشين دادند اما از زنان دريغ شد، بخش عمده حق راي را به برده

ي  هاي ميان جنگ داخلي و آغاز قرن بيستم، احساسـات نژادپرسـتانه و ضـد مهـاجران درميـان طبقـه       در دهه. كشيد
ي اول قرن بيستم جنبش زنان اهـداف خـود را بـه     دهه هاي پاياني قرن نوزدهم و دو در دهه. متوسط گسترش يافت

هـاي   درخواست حق راي براي زنان محدود كرد و رهبران فمينيست بـراي هـواداري از ايـن درخواسـت بـه بحـث      
 ،هاي كارگري زنان از جمله اتحاديه ،هاي ديگر جنبش زنان البته شاخه. نژادپرستانه و ضديت با مهاجران روي آوردند

اما در اواخر قـرن  . پرهيز كردند و كوشيدند فمينيسم را با اهداف راديكال و انقالبي در پيوند نگه دارند از نژادپرستي
ي  و زماني كه حق راي به دست آمد موج اول فمينيسم مساله. هاي هوادار حق راي زنان بود غلبه با سازمان ،نوزدهم

كاري كه   نيروهاي محافظه. قي بسيار فاصله گرفته بودهاي متر ديگري را در دستور كار خود نداشت و از ديگر جنبش
  .در قرن بيستم حاكميت را به دست گرفتند به سادگي فمينيسم را كنار زدند

هاي اياالت متحد هر سمت  سياست. تر از موج اول بوده است تر و عميق اما تاثير موج دوم فمينيسم بسيار گسترده
هاي سي و چهل و  صور كرد كه فمينيسم را بتوان، به همان شكلي كه در دههتوان ت به دشواري مي ،و سويي پيدا كند

ي زنـان چنـان    ي اخير فمينيسم در زنـدگي و انديشـه   در سه دهه. ها زدود ي اين سياست پنجاه اتفاق افتاد، از صحنه
كز بر يـك هـدف   موج اول فمينيسم با تمر. رسد تغييري پديد آورده است كه به عقب برگشتن آن ناممكن به نظر مي
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هـاي مـوج دوم فمينيسـم در     محـدوديت . هاي گوناگون گسترش يافـت  مشخص از هم پاشيد اما موج دوم در جهت
 ،ي كارگر در ايـن مـوج مشـاركت داشـتند     پوست و زنان متعلق به طبقه هرچند زنان رنگين. هاي آغازين آن بود سال

ي متوسط را به فمينيسـم متمايـل    ي بود كه زنان طبقههاي دانشجويي و صنف ورودشان به جنبش از مسير همان حلقه
كارگر به معناي آن نبود كه فمينيسـم در جوامـع ايشـان مقبوليـت يافتـه       ي پوست و طبقه حضور زنان رنگين. كرد مي

. اند كردند كه سخنگوي تمامي زنان هاي پرشور ابتداي جنبش گمان مي هاي موج دوم به ويژه در سال فمينيست. است
ادعايي البته چندان خالي از حقيقت نبود اما تركيب جنبش را كه از زنان جوان، سفيدپوست، دانشـگاه ديـده و   چنين 

  .گرفت ناديده مي ،شد متوسط پس از جنگ دوم جهاني تشكيل ميي  طبقه گراي جنس همرغي
هاي هفتاد  ر دههد. انداز گسترش يافت موج دوم فمينيسم برخالف موج اول در طول زمان از نظر تركيب و چشم

پوسـت رفتـه رفتـه     زنـان رنگـين  . ي در درون جنبش شـكل گرفـت  ي گرا به صورت شاخه جنس و هشتاد فمينيسم هم
گام  ي دانشجويان و متخصصان پيش هاي خود از فمينيسم را مطرح كردند و آن دسته از زنان كارگر كه در زمره نسخه

ها، ايجاد مهدكودك و حقوق باروري  ي در محيط كار و اتحاديههاي خود براي برابر پيرامون خواست ،جنبش نبودند
ي خود يعنـي جنـبش سـياهان و ديگـر      برخالف موج اول فمينيسم كه در طول زمان از متحدان اوليه. متشكل شدند

هاي مترقي به ويژه با جنـبش   هاي مترقي فاصله گرفت، موج دوم فمينيسم روز به روز پيوند خود را با جنبش جنبش
هـاي مـوج دوم روز بـه روز نسـبت بـه       از ايـن گذشـته فمينيسـت   . تر كرد گرايان مستحكم جنس پوستان و هم ينرنگ

  .تري پيدا كردند گيري جنسي در درون جنبش زنان حساسيت بيش هاي جهت  هاي نژادي و تفاوت تفاوت
  

  از جنبش به نظريه
هـاي هشـتاد و نـود مـيالدي      در دهـه . ي بـود ي هفتـاد مـيالد   ي شصت و اوايل دهه اوج جنبش زنان در اواخر دهه

امـروزه  . انداز يا هويتي فمينيستي رواج يافت و اكنون آگاهي فمينيسـتي كمـابيش در همـه جـا گسـترده اسـت       چشم
هـا متـاثر از    شماري وجود دارند كـه اهـداف و رويكردهـاي آن    هاي فرهنگي و اجتماعي بي هاي فعال و برنامه گروه

ها مسايل مربوط به  هاي گوناگون زنان معمولي هوادار آن ي متعدد زنان وجود دارد كه گروهها سازمان. فمينيسم است
مرز به مشـكالت زنـان كـارگر و     ي ملي زنان هم كنگره. دهند پوست را مورد توجه قرار مي زنان كارگر و زنان رنگين

مادران شرق ها گروه  اي از آن نمونه هاي محلي بسياري با همين اهداف وجود دارند كه پردازد؛ گروه پوست مي رنگين
ي محيطي نقش مهمي داشته است؛ يا اقدام زنان براي خلع سالح  خواهانه عدالت هاي هاست كه در مبارز آنجلس لس

پوست و سفيدپوست را پيرامون مسايل بهداشت و محـيط زيسـت گـرد هـم آورده اسـت و       ي كه زنان رنگيني هسته
هـاي مردمـي تشـكيل     ترين وجه جنبش زنان را فعاليـت  بخش غالب يا نمايان  د اين،با وجو. هاي ديگر بسياري گروه

ي زنان  ي به مسايل مورد عالقهي سازند كه با كادري حرفه هايي مي دهد، بلكه تصور عمومي از فمينيسم را سازمان نمي
گسـتردگي عمـومي آگـاهي    . شـود  ها منتشر مـي  و نشريات فمينيستي كه در دانشگاه .پردازند ي متوسط مرفه مي طبقه

آمد مقبوليت  همگي پي ،فمينيسم دانشگاهي گير چشمي زنان، و حضور  هاي عمده ساالري در سازمان فمينيستي، ديوان
فمينيسـم  . اما اين تغييرات را نبايد يكسره به سود جنبش تلقي كرد. ي جامعه است هاي عمده فمينيسم در ميان بخش
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ه به حاشيه رانده شده است، يعني به لحاظ نظري مقبوليت عام يافته اما پويايي خـود را  به همان اندازه كه نهادينه شد
ها يا مباحث فمينيسـتي   البته تحرك اجتماعي فمينيسم متوقف نشده و شمار زناني كه در فعاليت. از دست داده است

ي مسايل زنان با  اژگان فمينيستي دربارهگيري از و ها زن آمريكايي اكنون با بهره ميليون. درگيرند نيز كاهش نيافته است
شماري وجود دارد كـه بـر خشـونت خـانگي، حقـوق       ي فمينيستي بي يافته هاي سازمان برنامه. كنند وگو مي هم گفت

هـايي را كـه در همـايش     المللي زنان وجود دارد كه تالش هاي بين شبكه. باروري و بهداشت زنان متمركز شده است
هايي خطاب به نسل خود يـا از   گيرند و نويسندگان جوان فمينيست كتاب آغاز شد پي مي 1995المللي پكن سال  بين

  .سازند جانب آن منتشر مي
شمار افرادي كه  1970ي  رسد از دهه به نظر مي. تر است ي تحرك فمينيستي بخشي از طرحي بزرگ رشد فزاينده

هرچنـد راهـي بـراي    (ر كلي رو به افزايش بـوده اسـت   كنند به طو با اهداف مترقي براي عدالت اجتماعي مبارزه مي
بـه ويـژه    ،نيسـت  اتحرك فمينيستي نيز از اين روند مستثن). ها وجود ندارد شمارش تعداد افراد درگير در اين فعاليت

پردازنـد، در ايـن    كه به مسايل زنـان نيـز مـي     هاي محيط زيست و بهداشت عمومي، اگر مشاركت زنان را در جنبش
ي جنبش زنان، يعني  هايي بيرون از حوزه هاي فمينيستي در ميان جنبش اين واقعيت كه ديدگاه. ي منظور كنيمبند دسته

. آيـد  آورد به شـمار مـي   ي خود دست ها فعاليت دارند، پذيرفته شده است به نوبه هايي كه مردان نيز در آن در سازمان
كـم برابـر بـا مـردان دارنـد، در       رامليتي نقشي دستهاي ف محيطي و عليه شركت هاي زيست زنان در راهبري حركت

هـا   اما هيچ يك از اين فعاليـت . دهد ها فمينيسم يكي از عناصر اصلي نگرش گروه را تشكيل مي بسياري از اين گروه
هاي دانشگاهي كه به تصور عمومي از فمينيسم  ها و شبكه سازمان. ي تصوير فمينيسم نزد افكار عمومي نيست سازنده
گيري و پويايي خود  اند و هدف بخشيد دور افتاده ها حيات مي ي خود كه زماني به آن دهند از عناصر متشكله يشكل م

  .اند را از دست داده
ي كه ديگر آن كيفيت رويـايي خـود را   ي جنبش باشد به يك نظريه تبديل شده است، نظريه كه آنفمينيسم پيش از 

ي نسـبتا   ما اكنون عرصـه . نيز عموما صادق است) يا جنبش چپ(پيشرو هاي  ي ديگر جنبش اين حرف درباره. ندارد
با اين همه گويي نفوذ چنداني . آيند فمينيستي و پيشرو در آن بديهي به شمار مي هايوسيع و آبرومندي داريم كه نظر

مينيسـتي و  هـاي ف  بر حـوزه » افسردگي نازل«رسد نوعي  هاي كلي آمريكا نداريم و به نظر مي گيري سياست در سمت
هاي اخير است، واكنشي در  اين پديده هم حاصل و هم محصول تضعيف جنبش چپ در دهه. چپ حاكم شده است

هـاي   جنبش زنان نيز همراه با ديگر جنـبش . داري وجود ندارد ي جز سرمايهي ي اين فكر كه گزينه برابر رواج گسترده
  .توان جامعه را دگرگون كرد، تضعيف شده است يپيشرو به دليل دست شستن از اين اميد كه با عمل جمعي م

  
  جنبش زنان افول كرد؟چرا 

در آن زمـان در  . راديكال فمينيسم گرايش غالب در جنبش زنان بـود  1970ي  و اوايل دهه 1960ي  هاي دهه در سال
يا گاه (ياليست ها خود را فمينيسم سوس يكي از آن. تر مشخص بود شد كه كم اين جنبش دو گرايش ديگر نيز ديده مي

بـه ويـژه سـتم نـژادي و طبقـاتي       ،ناميد و ستم بر زنان را در پيوند بـا ديگـر اشـكال سـتم     مي) فمينيسم ماركسيست
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گـرايش ديگـر كـه فمينيسـم     . هـا برخيـزد   زمان به مبارزه با تمامي اين سـتم  دانست و به دنبال سياستي بود كه هم مي
دانست و معتقد بود ديگر اشكال ستم از نابرابري جنسيتي سرچشمه  مي شد ستم بر زنان را مقدم راديكال خوانده مي

  .گيرند مي
ي  ي عمومي جدا از نـابرابري در عرصـه   ها در عرصه هاي هر دو گرايش تاكيد داشتند كه نابرابري جنس راديكال

هـايي ميـان    فهاي راديكال خواهان برابري زنان در هر دو عرصه بودند و به رغم اخـتال  خصوصي نيست؛ فمينيست
هاي فرودستي، توافق داشتند كه برابـري ميـان زنـان و مـردان      ي فرودستي زنان با ديگر شكل خود از نظر نوع رابطه

هـاي   هاي فمينيسـت  هدف. تحقق يابد ،هاي ثروت و قدرت چند پاره شده است كه با نابرابري  ي تواند در جامعه نمي
  .ها بر برابري استوار باشد زيستي بود كه بنيان آن ي از همي ازههاي ت طلب و گونه ي مساواتي راديكال جامعه

برد، اما چيـزي كـه بـيش از     جريان راديكال جنبش زنان بود كه جنبش را به پيش مي 1970و  1960هاي   دههدر 
هـاي   خواسـته . ي اشتغال با شرايطي مساوي با مردان بـود  ي زنان براي ورود به عرصه همه خواهان پيدا كرد خواسته

هـاي ليبـرال و    شـاخه . يافتني نبـود  طلب به سادگي دست ي مساواتي يابي به جامعه ها براي دست تر فمينيست راديكال
. كردند در مطالبات خـود مـرز قـاطعي نداشـتند     بندي مسايل با هم تفاوت مي راديكال جنبش زنان اگرچه در اولويت

هـاي ليبـرال    ي بسـياري از فمينيسـت   خواسـتند و خواسـته   يها برابري جنسيتي در محيط كار را م راديكال فمينيست
در  لـين  نانسـي مـك  . تبعيض مثبت فقط ابزار زنان طبقات مرفـه نبـود  . طلب باشد تر مساوات ي بود كه بيشي جامعه
كند كه زنان كارگر نيـز از ايـن سياسـت بـراي      خاطرنشان مي 1999در سال  مطالعات فمينيستيي  ي در نشريهي مقاله
براي برابري در محيط كار بهره گرفتند و عالوه بر گشودن راه ورود زنـان بـه مشـاغل سـنتي مـردان، بخـش        مبارزه

آورد  تا زماني كه جنبش زنـان رو بـه رشـد بـود و نفـوذي بـه دسـت مـي        . كارگري جنبش زنان را به وجود آوردند
  .مكمل يكديگر بودندي اجتماع  هاي شغلي و برابري در عرصه هاي دسترسي برابر به فرصت درخواست

آمدهايي متفاوت بـا آنچـه در نظـر بـود داشـته       هاي يك جنبش وقتي به نتيجه برسند ممكن است پي اما خواسته
كـرده و   هاي تخصصي نتيجه داد و زنـان تحصـيل   حرفه  تر در سطح مبارزه براي تبعيض مثبت در مجموع بيش. باشند

ي از ناتواني جنبش كارگري ي آمد تا اندازه اين پي. ها بهره ببرند رصتغالبا سفيدپوست بيش از همه توانستند از اين ف
بنـدي   چرخش نژادي و طبقاتي تبعـيض مثبـت نيـز حاصـل اليـه     . شد پوستان ناشي مي دهي زنان و رنگين در سازمان

. ير بودو شكاف رو به فزوني ميان قشرهاي ثروتمند و فق 1990و  1980، 1970هاي  ي آمريكا در دهه پرشتاب جامعه
ي طبقـاتي را   تفـاوت فزاينـده   رثـا آتوانسـت   ي دسترسي به مشاغل پردرآمد نمي آوردهاي زنان كارگر در زمينه دست

تر رفت و زنان كه از ابتدا فقيرتـر بودنـد    به بعد سطح زندگي كارگران عموما پايين 1970ي  از اوايل دهه. جبران كند
  .بيش از همه آسيب ديدند
از . هاي شديد جناحي از نفـس افتـاد و از هـم گسـيخت     گرايي و تعارض يسم به سبب تفرقهروياي راديكال فمين

هـاي فمينيسـتي    فرهنگ نوعي فمينيسم فرهنگي كه بيش از تغيير مناسبات اجتماعي به خلق خرده 1970ي  اواخر دهه
بـا   آلـيس اكـول  كتـاب  . جايگاهي را كه پيش از آن متعلق به راديكال فمينيسم بود اشغال كرده است ،گرايش داشت

اين روندها را به درستي و با همدلي تشـريح   1975تا  1967فمينيسم راديكال در آمريكا از : جسارت بد بودنعنوان 
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زنـان   ،چگونـه جنـبش نـوين   : جهاني از هم گشودهي جنبش زنان با عنوان  درباره روث روزنبررسي اخير . كند مي
ايـن  . دهـد  يق و روشني از تاثير اين روندها بر كل جنبش زنان به دست مينيز تصوير دق  ،آمريكا را دگرگون ساخت

. افتد اما جنبش زنان در آن زمان قوي و رو به رشد بود هاي در حال شكست اتفاق مي ها معموال در جنبش بازي جناح
يـابي بـه آن    ستهاي راديكال و امكان د مساله اين بود كه شكاف عظيمي ميان دگرگوني اجتماعي موردنظر فمينيست

كم  د، دستيمنجاااي نوين ني اين جنبش فقط بستري شد كه اگر به خلق جامعه. كم در كوتاه مدت وجود داشت دست
توانست حاصلي  كردند نمي ها از يكديگر طلب مي ميزان خلوصي كه فمينيست. شرايط ظهور زني نوين را فراهم كرد

  .داشته باشد ها جز سرخوردگي و واكنش به اتهام
هـاي راديكـال    به گمان من راديكال فمينيسم نيز به همان داليلي كمابيش اختيار از كف داد كه بسياري از جنبش

ها نه تنها انقالب را هدف  بسياري از راديكال 1970ي  و اوايل دهه 1960ي  در اواخر دهه. عصر آن را گرفتار كرد هم
هـاي مختلـف از انقـالب     تصور گروه. يابد كا به زودي تحقق ميبردند انقالب در آمري دانستند بلكه گمان مي خود مي

هـاي   ها هر كدام روايت خود را از سياست لنينيست  ها، ماركسيست پوستان، آنارشيست سياه ها، فمينيست. متفاوت بود
رويكـرد  . نـد افك ها سـايه مـي   نوعي انقالب به زودي رخ خواهد داد بر اين تفاوت كه اينانقالبي داشتند اما اعتقاد به 

ايراد در . داد ها را از عمق مشكالت روياروي جنبش نشان مي انقالبي به خودي خود چيز بدي نبود، چون درك گروه
ي  جنگ ويتنام بحراني اساسي در جامعـه . دانست الوقوع مي ها قريب تصوري بود كه انقالب در آمريكا را در آن سال

هاي نـژادي و جنسـي، بـراي برخـي ايـن       همراه با اعتراض به تبعيض اعتراض به جنگ،. آمريكا به وجود آورده بود
را ) بـا هـر روايتـي   (در واقعيـت، هـواداران انقـالب    . ي نوين فراهم استي تصور را پديد آورد كه امكان خلق جامعه

ن جنگ ويتنـام  با پايان يافت. اندازي انقالب كافي نبود دادند و اين براي به راه تشكيل مي نتر دانشجويان و جوانا بيش
فمينيسم راديكال، به دليل تـداوم  . ي راديكال خود را تنها گذاشت انبوه هواداران جنبش اعتراضي پراكنده شد و هسته

هاي اعتراضـي   تر از ديگر نظريه ها، بيش ي مقبوليت افكار انقالبي نزد بسياري از فمينيست قدرت جنبش زنان و ادامه
ينيسم راديكال نيز از حالت جنبشي فعال با دستور كاري منسجم بـه در آمـد و بـه    فم 1980ي  اما در دهه. دوام آورد

  .ي سياسي اياالت متحده رانده شد ي عرصه حاشيه
يابي به برابري جنسيتي در محيط كار بود، كـه هنـوز    منظور از تبعيض مثبت براي زنان كوششي در راستاي دست

هاي شـغلي بـراي زنـان، بـرخالف هـدف اصـلي آن،        ايجاد فرصتآمد موفقيت جنبش در  اما پي. تحقق نيافته است
دادنـد   فمينيسم هنگامي كه اكثريت جنبش را جوانان تشكيل مي. انداز و اهداف جنبش بوده است محدود كردن چشم

اندازي ايجاد كند كه از بسياري جهات مستقل از پايگاه طبقاتي اغلـب   و افكار انقالبي بر آن حاكم بود توانست چشم
نفس، بخـش   ي جوان و تازه رغم حضور نيروهاي برجسته به ،امروزه. آمد ها و حتا گاه منتقد آن به شمار مي مينيستف

البتـه  . دهند كه آغـازگران مـوج دوم فمينيسـم بودنـد     نسالن من تشكيل مي ي زنان را هم يافته ي جنبش سازمان عمده
هـا   ورزي انسـان  كنم سياست شوند، و تصور مي كارتر مي ظهمنظور من اين نيست كه مردم با باال رفتن سن حتما محاف

. نـد بسـتگي دارد  ا ي كه در آن درگير بودهي سياسي  ي آنان و فعاليت هقدر كه وابسته به باالرفتن سن است به زمان همان
دسـت  شـود، جنبشـي كـه رهبـري آن بـه       گـر مـي   ه جلوههوج براي جوانان نيز بي اي كه راديكاليسم حتي هاما در زمان
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  .طلبي دچار شود تواند به عافيت ي متوسط باشد به سادگي مي سال طبقه متخصصان ميان
هاي كمابيش محتاطي مانند  جنبش كنوني زنان ما از سويي سازمان. اين البته توصيفي از تمامي جنبش زنان نيست
تري  هاي پردل و جرات سازمان دهند و از سوي ديگر ها تشكيل مي سازمان ملي زنان، انجمن سياسي زنان و امثال آن

چيزي كه كم داريـم بخشـي از   . آيد تر به چشم مي ها كم پردازند و البته حركت آن تر مي كه به مسايل خاص و مردمي
ي فرودسـتي   جنبش زنان است كه به حركتي مشابه حركت راديكال فمينيسم در دوران گذشته دست بزند، به مسـاله 

ي حقـوق   فمينيسم ليبرال در مـاجراي اصـالحيه  . ن مساله را محور نقد جامعه قرار دهدزنان به طور كلي بپردازد و اي
هايي را پـيش   اگر امروز دختران و زنان جوان فرصت. آوردهاي بسياري داشت شكست خورد اما دست (ERA)برابر 

ين بـه شـدت   هـاي پيشـ   دارنـد كـه بـراي نسـل     هاييي پيش وجود نداشت و انتظار بينند كه چند دهه روي خود مي
  .هاي ليبرال است ي فمينيست يافته همه محصول تالش سازمان نكرد، اي غيرواقعي جلوه مي

تر در دانشگاه و در ميان روشنفكران، نه در ميان رهبران  هايي از فمينيسم انقالبي هنوز وجود دارد اما بيش روايت
هـاي مردمـي ايـن     ا برقراري ارتبـاط بـا جنـبش   ي فكري خود و ب اند در عرصه ها كوشيده برخي فمينيست. ها سازمان

ي دانشگاهي به اين معني است كه بسـياري   در حوزه) ها از جمله فمينيست(شمار روزافزون زنان . شكاف را پر كنند
ي انديشيدن   هاي فمينيستي و مترقي بر شيوه گيرند و نوشته از دانشجويان در معرض افكار فمينيستي و پيشرو قرار مي

ي مترقـي در   هاي دانشگاهي و بـه طـور كلـي شـاخه     فمينيست  اما در مجموع،. ز مخاطبان اثر گذاشته استبسياري ا
هـاي دانشـگاهي اسـير     ها دستور كار سياسي روشـني ندارنـد و اغلـب در چنگـال منطـق و ارزش      ي دانشگاه عرصه

ا فمينيسم پيوندي تنگاتنگ دارنـد،  پردازي و تا حدودي در مطالعات فرهنگي، كه هر دو ب ي نظريه در حوزه. دنشو مي
نوعي ذوق و شوق . و پيشرو را وارونه كرده است  هاي فمينيستي طلبي ارزش تالش براي ارتقاي مقام و منزلت و جاه

آيد، جاي نقد راديكال فمينيستي سلسـله   براي سلسله مراتب و منافعي كه از رسيدن به مراتب اعالي آن به دست مي
  .وجود داشت گرفته است 1960ي  مراتب را كه در دهه

ي  كـه آفـت مـوج گذشـته    (هاي نژادي و قومي و تمركز بر يك هـدف   داوري هرچند جنبش كنوني زنان از پيش
ي متوسط مرفه بـه مـوج    ي خود و جايگاه طبقه پرهيز كرده است، به مرور با فاصله گرفتن از نقد طبقه) فمينيسم بود

 ،ي نـژاد  توجهي به مقوله اول فمينيسم در جريان حيات خود نه تنها از نظر بي موج. كند اول فمينيسم شباهت پيدا مي
هاي پيش از جنگ داخلـي، مـوج    در سال. نظري شد هاي سرمايه و طبقه دچار تنگ توجهي به مقوله بلكه به سبب بي

هاي انتقادي  جمله ديدگاهها افكار انقالبي، از  هايي بود كه در ميان آن ي جنبش اول فمينيسم بخشي از ائتالف شكننده
داري صـنعتي مسـتحكم    در اواخر قرن نوزدهم كه سـاختارهاي سـرمايه  . داري صنعتي، رواج داشت نسبت به سرمايه

ي كـارگر   دسـتان و طبقـه   گرا كه از تهي هاي اصالح ها در جنبش گرفت، فمينيست شد و برخورد طبقاتي شدت مي مي
ي  داري برخاست و تا نقـد مقولـه   شي از  جنبش زنان به انتقاد از سرمايهكرد نقش مهمي ايفا كردند و بخ حمايت مي

كشي سرمايه از كار را مورد نقد قرار داد و بـه   ي زنان مسيحي بود كه بهره ي از آن اتحاديهي نمونه. استثمار پيش رفت
م و سوسياليسم در حزب هاي آغازين قرن بيستم اتحاد ميان فمينيس در سال. پرداخت» سوسياليسم انجيلي«حمايت از 

داري را كنـار   ي جديد، جريـان رسـمي فمينيسـم هرگونـه نقـد سـرمايه       اما با ورود به سده. سوسياليست ادامه يافت
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مـوج اول  . ي متوسط مرفه خالصـه كـرد   هاي طبقه ها و خواسته هاي زنان را در ارزش ها و خواسته گذاشت و ارزش
داري يا خاستگاه طبقاتي خـود را   گونه ديدگاه انتقادي نسبت به سرمايهشد هر فمينيسم هنگامي كه از صحنه محو مي

  .از دست داد
  

  متوسط را جذب كرده است ي فمينيسم ديدگاه طبقه
ي آن بـوده   متوسطي را كه خاستگاه عمده ي ان ديدگاه طبقهمفمينيسم معاصر نيز همانند موج اول فمينيسم در طول ز

ي  ي اخيـر در سـايه   در طول چنـدين دهـه  . اين طبقه نيز دگرگون شده استدر عين حال ديدگاه . جذب كرده است
ي متوسط بدل  مهم طبقه هاي فها، آرزوي پيشرفت فردي به يكي از هد ناامني روزافزون اقتصادي و افزايش نابرابري

بـراي  . كننـد  ي متوسط چندان دخيل بودن در جامعـه را احسـاس نمـي    بسياري و شايد اغلب مردم طبقه. شده است
چون مذهب پيدا كرده و تنها منبع هويتي اسـت كـه بـه     بسياري از مردم، به ويژه متخصصان، كار مفهومي مقدس هم

در عين حال محيط كار براي بسياري از مـردم بـيش از پـيش    . رسد هنوز اعتبار خود را از دست نداده است نظر مي
ي كل فرهنگ جامعه نيـز صـادق    د محيط كار بلكه دربارهاين مساله نه تنها در مور. آور شده است رقابتي و اضطراب

ي نداشته گير چشمتر شده و فمينيسم با اين مساله برخورد  اين كشور روز به روز فردگراتر، سردتر و خودخواه. است
اهميت داشته و دارد و هنوز براي بسياري از زنان هـم  » دستيابي به تساوي در محيط كار«ي فمينيستي  خواسته. است

طلبي مـادي را جـايگزين آرزوي    ترين بخش جنبش زنان جاه رسد فعال اما به نظر مي. اين خواسته محقق نشده است
 ،هـاي آغـازين   سـاز سـال   هاي انقالبي و تحول گرداني از ارزش اين روي. برابري اجتماعي و امنيت خاطر كرده است
درگير در آن پنهان بماند، اما بازتـاب تغييـر ديـدگاه     توانسته از توجه افراد چنان آرام صورت گرفته كه به سادگي مي

هاي ديگري  يابند كه ارزش از يك جنبش انقالبي بودند و اكنون خود را در شرايطي مي يزناني است كه زماني بخش
  .كند بر آن حكومت مي

هـا راه   دانشگاه تري به كردند كه كافي است زنان بيش ها گمان مي بسياري از فمينيست 1980و  1970هاي  در دهه
تر پيـدا كنـد و    جويي از آن رخت بربندد و شكلي انساني گرايي و رقابت نخبه ،ي دانشگاه دگرگون شود يابند تا حوزه

 ي رسـد حـوزه   هـا داريـم ولـي بـه نظـر نمـي       اكنون ما زنان بسياري در دانشـگاه . تر به مسايل اجتماعي بپردازد بيش
انـد، بـه ويـژه از نظـر      هـا بـدتر شـده    دانشگاه ها تدر واقع از بسياري جه. ددانشگاهي تغييري اساسي پيدا كرده باش

امـا   .شود داري و گسترش اخالق كاسبكارانه كه از آن حاصل مي هاي سرمايه ي حمايت مالي غول درخواست فزاينده
ـ  ها، در مبارزه با اين روند و درخواست براي دانشگاهي انسـاني  تاكنون زنان و به ويژه فمينيست ر و عـاري از روح  ت

هاي اخيـر حركـت شاخصـي در     دانشگاهيان فمينيست در سال. اند مراتب گام مهمي برنداشته  جويي و سلسله رقابت
ي فمينيسم دانشگاهي فضاهايي هست كـه در آن بحـث    البته در حوزه. اند ها نشان نداده ي پايبندي به اين ارزش زمينه

امـا  . دارنـد  گذارند و با برابري كامل به سوي هدفي مشترك گام برمي حترام ميها به يكديگر ا آزاد جريان دارد، انسان
تـرين بخـش    پـردازي كـه بامنزلـت    ي نظريـه  در حوزه. ي فمينيستي عموميت ندارد هاي انديشه اين وضعيت در حوزه

  .زند طلبي حرف اول را مي رقابت و جاه غلبفمينيسم دانشگاهي است ا
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هـاي   بندي گيري تقسيم جاو. تر بوده است زنان رخ داده بخشي از روندي گسترده هاي جنبش تغييري كه در ارزش
ي  تر و رواج روحيـه  هاي چندمليتي به كسب سود هرچه بيش ي شركت اقتصادي و اجتماعي كه شاخص آن خواسته
تصـوير زن  . تندنيسـ  ااين قاعده مستثناز ها نيز  فمينيست. طلبي كرده است آزمندي است، تمامي يك نسل را اسير جاه

بـه بيـان ديگـر،    . ها نيسـت  ي خصومت رسانه فمينيستي كه فقط به دنبال موفقيت شغلي است تنها ساخته و پرداخته
ي متوسـط تحـت    ي ديگر اعضاي طبقه هاي تخصصي به اندازه هاي دانشگاه و حرفه ها نيز به ويژه در حوزه فمينيست

ي خـود را بـه    هـا عالقـه   ايم كه فمينيست گر اين حرف را بپذيريم يعني پذيرفتهاما ا. اند ها قرار گرفته تاثير اين ارزش
  .ندا دنيايي بهتر از دست داده

ي امكان حضور موفق  متوسط عليه خانگي شدن و مطالبه ي فمينيسم معاصر برخاسته از شورش زنان جوان طبقه
وجه ديگر ايـن  . داد را تشكيل مي 1970و  1960هاي  هاي جنسيتي دهه در بيرون از خانه بود كه يك وجه از سياست

ي مبتني بر سرمايه و درخواست هدفي بامعناتر بـود كـه   ي گرا عليه كار در جامعه ها شورش مردان جوان چپ سياست
تقسيم كار جنسي، سقوط فرهنگ مـدني و ظهـور   ي با عنوان ي در مقاله كريستوفر الش. هرگز به طور كامل بيان نشد

مقاالت خود با عنوان زنان و زندگي معمولي كه پس از مرگ او منتشر شد استدالل  ي مجموعه در هاي شهري حومه
 كه اينيكي  :به نظر او دو ايراد وجود داشت. ها هر دو درست و در اصل مكمل يكديگر بودند كند كه اين اعتراض مي

ي ميـان ايـن دو حركـت     فاصـله  هيچ يك از دو ديدگاه نتوانست ديدگاه ديگر را درك و جذب كنـد و ايـراد ديگـر   
به اعتقاد او بايد به دنبال مشـاركت  . كرد هاي كار و خانواده را منعكس مي اعتراضي بود كه شكاف عظيم ميان عرصه

تـر پيـدا    هر دو عرصه شكلي انساني ،برابر زن و مرد در خانه و در محيط كار بود و كوشش كرد كه با نقد فمينيستي
  .كنند

نياز داريم كه هر دو ديدگاه سوسياليستي و فمينيستي را  1960ي  تي امروزي از راديكاليسم دههبه نظر من به رواي
. خود قـرار دهـد   هايي بازار را هدف مبارزاه هاي چندمليتي و نفوذ ارزش گيرد و قدرت رو به فزوني شركت بر در

كـنم بـه    آمريكايي بيزارند، اما فكـر مـي   حاكم بر فرهنگ  طلبي ها از فردگرايي و جاه اطمينان دارم كه اغلب فمينيست
سـنجيم و در ايـن    مان در كار مي ما خود را با ميزان موفقيت: كنيم ها زندگي مي ما منطبق با اين ارزش تر بيشهرحال 
يابي به ثروت و مقـامي   توان با ميزان دست براي ما بديهي است كه موفقيت در زندگي را مي. كنيم تر تامل مي باره كم
ي متوسـط   گير متخصصان طبقه ها شايد بيش از همه گريبان اين ارزش. آيد اندازه گرفت كار كردن به دست مي كه از

ناامني اقتصادي، ترس از عقب ماندن، از دست دادن شـغل و سـقوط بـه    . باشد اما از اين حد بسيار فراتر رفته است
  .كند ها را تقويت مي قهقرا اين ارزش

اجتماعي بيرون از محيط كار چنين سست شده و چيز ديگري جـز موفقيـت در كـار     هنگامي كه قواعد و روابط
كيفيـت  . شود، برخالف جهت آب حركت كردن حتا براي افراد انقالبي هم بسـيار دشـوار اسـت    باارزش قلمداد نمي

. دهيم نمي تر در كار خود نشان خوريم اما اغلب واكنشي جز فرورفتن بيش ما افسوس مي. جوامع ما نزول كرده است
هاي اجتماعي را تشديد و  بندي شود، تقسيم تر مي داري را كه روز به روز افسار گسيخته به گمان من الزم است سرمايه
كشد نقد كنـيم و بـه دنبـال جـايگزيني      ها را به درون گرداب خود مي كند و تمامي حوزه همه چيز را به كاال بدل مي



  11 / )ي يكم مقاله( يي فمينيستي ي جنبش زنان؛ مناظره درباره 

توان از مدافتاده تلقي  هاي راديكال فمينيسم بود مي يت خاطر را كه از خواستهدرخواست برابري و امن. براي آن باشيم
  .ي انقالبي نوين دانست زمينه توان آن را پيش كرد، يا مي

  ...داردادامه 
  

  نوشت پي
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