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  يي فمينيستي ي جنبش زنان؛ مناظره درباره
  پاسخ به آكر و آيزنشتاين: مچهاري  مقاله

  منيژه نجم عراقي: ـ برگردان باربارا اپستاين
  

امريكـا    ي وضعيت جنبش زنان در اياالت متحده دربارهپرسشي را  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 مقاله از اين مجموعه است كه بيش
  .هاي جنبش فمينيستي در آن جامعه ه از ديدگاه زنان، و فراز و نشيبالبت - 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 ياهي چهارم پاسخ اپستاين به اين انتقاد و مقاله ،اند ردهآوي او وارد  به مقاله )فمينيست

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

  
هاي  از آن جايي كه پرسش. ي من واكنش نشان دادند جاي خوشوقتي است كه جوآن آكر و هستر آيزنشتاين به مقاله

اند نه تنها براي  كه مطرح كردههايي  كنم پرسش گمان مي. دهم پوشاني دارد به هر دو در همين جا پاسخ مي آن دو هم
هاي  ي وضعيت كنوني جنبش تر، براي بحث درباره ي وضعيت كنوني جنبش زنان بلكه در مقياسي وسيع بحث درباره

  .بنابراين براي دنبال كردن بحثي كه آغاز كردم از آن دو سپاسگزارم. سياسي در آمريكا اهميت دارد يپيشرو
اند كه افول فمينيسم در بستري رخ داده كه ثروت  هاي متفاوت، خاطر نشان كرده آكر و آيزنشتاين هر دو، به شيوه
راديكـال    قصد من اين بود كه افول و محـو ويژگـي  . گرايان افزايش يافته است و قدرت دوقطبي شده و نفوذ راست

ي مـن خـالي    نشتاين هر دو اشاره به اين نكته را در مقالهاما اگر آكر و آيز. جنبش زنان را در همين بستر بررسي كنم
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خواستم نشـان   من بيش از هرچيز مي. ام منظور خود را به روشني بيان كنم بينند حتما ايراد از من بوده كه نتوانسته مي
اطرنشان جنبش به تغييراتي كه آنان خ) يا عدم واكنش(بدهم كه چگونه اين بستر به جنبش زنان شكل داده و واكنش 

تر به اين نكته است كه ايـن بسـتر متغيـر چگونـه مخالفـت بـا        ي آكر و آيزنشتاين بيش اشاره. اند چه بوده است كرده
  .فمينيسم را تقويت كرده است
ي كـارگر را در برابـر    جنگ بر سـر اشـتغال، مقاومـت مـردان طبقـه     : ي مهمي اشاره دارد آكر در اين باره به نكته

به نظر . دانند هاي فمينيستي را تهديدي براي جايگاه خود مي است زيرا بسياري از آنان خواسته تر كرده فمينيسم بيش
ي  ي متخصصـان طبقـه   من آكر حق دارد كه اين مساله را مانع مهمي بر سر راه گسترش فمينيسم به بيـرون از حـوزه  

ي متخصصـان   نيسـم در حـوزه  هـاي شـغلي و پـذيرش فمي    اما قبول ندارم كه ميان گسترش فرصـت . داند متوسط مي
ي متخصصان كه مـن بـا آن    ي دانشگاه، يعني بخشي از حوزه كم در حوزه دست. ي مستقيمي وجود داشته باشد رابطه
هايي كـه تعـداد زنـان در     در واقع در عرصه. كنند بسياري از افراد باصالحيت بدون شغل سر مي. تر آشنايي دارم بيش
مـثال در  . شـود  تر نفوذ دارد، مشاغل ثابت و پردرآمد، به ندرت يافت مـي  ها بيش آنتر است و فمينيسم در  ها بيش آن

توانند شـغل ثـابتي    ي دكترا حضور دارند كه نمي ي زبان انگليسي تعداد زيادي از زنان و درصد زيادي با درجه رشته
هاي شغلي و اقبال بـه   فزايش فرصتي ميان ا كنم آكر حق دارد كه به رابطه تر، فكر مي اما در مقياسي وسيع. پيدا كنند

ي متوسـط   هاي شغلي براي جوانان متخصـص طبقـه   فمينيسم در آمريكا در دوراني كه فرصت. كند فمينيسم اشاره مي
تجديـد  . پرور فمينيسـم از ايـن بسـتر سرچشـمه گرفـت      افزايش يافت بار ديگر احيا شد، و خصوصيت بارز و خيال

كنند رقابت را تشديد و فرهنگي مبتني بر رقابت را در دنياي  شتاين خاطرنشان ميسازمان اقتصادي نيز كه آكر و آيزن
  .متخصصان و صنعتگران نهادينه كرده و در چنين بستري فمينيسم حالتي محتاط و دفاعي به خود گرفته است

سـي بـه   ام كه بايد تحول جنبش زنان را در بستر تشـديد تفـاوت طبقـاتي و چـرخش سيا     من با آيزنشتاين موافق
گيري او از ايـن رويـداد    اما با نتيجه. ي اخير در اياالت متحده رخ داده است راست در نظر بگيريم كه در چندين دهه

هـاي طبيعـي اسـت امـا در      اط و سردرگمي جنبش زنـان در چنـين فضـاي خصـمان    يي او احت به گفته. موافق نيستم
درون جنبش زنان مخالف است چون اعتقاد دارد كه اين او با بررسي مشكالت . درازمدت فمينيسم پيروز خواهد شد

ايـن تصـوري متنـاقض    . شوند و ضعف كنوني جنبش نيز گذرا اسـت  مشكالت به عوامل بيرون از جنبش مربوط مي
تـر، و   داري روز بـه روز خشـن   هاي خود دست بردارند به احتمال زياد سرمايه هاي مترقي از تالش اگر جنبش. است

كنم بتوانيم مسلم بدانيم كه تاريخ  گمان نمي. شود ور كه جايگزيني براي آن وجود ندارد فراگيرتر مياعتقاد به اين تص
تـر   هاي مترقي هرچـه بـيش   اگر بخواهيم تا زماني كه فضا مناسب شود صبر كنيم جنبش. كند حقانيت ما را اثبات مي

گرايـان، ايـن اسـت كـه چگونـه       امي چپها و به طور كلي براي تم پرسش اساسي براي فمينيست. شوند تضعيف مي
طلب بسيج كرد؟ بـه   اي مساوات ها را براي ايجاد جامعه شود جنبش تر مي توان در فضايي كه روز به روز خصمانه مي

هاي مترقي، اعم از جنبش زنان و ديگران، تقويت شوند بايد از خود بپرسـيم كـه ايـن     خواهيم جنبش نظر من اگر مي
كننـد، يعنـي    هايي براي مقابله با موقعيتي كه آكر و آيزنشتاين توصيف مـي  ما بايد راه. دندها كجا شكست خور جنبش

هـاي   هاي بازار، پيدا كنيم تا بتوانيم با مردم بيـرون از حلقـه   قطبي شدن روزافزون ثروت و قدرت و حاكميت ارزش
  .تر را گوشزد كنيم اي انساني خود حرف بزنيم و امكان تحقق جامعه

امـا ممكـن نيسـت بـدون     . نويسد كه گويي انتقاد از فمينيسم موجود در دانشگاه ابلهانه است چنان مي آيزنشتاين
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فمينيسـم دانشـگاهي در آمريكـا بـه     . بررسي فمينيسم دانشگاهي به بررسي وضعيت كنـوني جنـبش زنـان پرداخـت    
از سوي ديگـر  . تر است جا بيش ها در اين حوزه از همه تمركز فمينيست. ي فمينيسم بدل شده است بانفوذترين حوزه

اگـر  . تـري برخوردارنـد   ها از مقبوليت بيش ها دارند و در رسانه تري به رسانه هاي دانشگاهي دسترسي بيش فمينيست
گيـر   فرهنگي بـا نفـوذ چشـم    بخواهيم به شرايط كنوني فمينيسم نگاه كنيم ناگزيريم فمينيسم دانشگاهي را كه به خرده

هـاي فمينيسـتي    در دانشـگاه حـوزه  . اشاره به يك يا دو فمينيست دانشگاهي كـافي نيسـت   .بدل شده است بپردازيم
طلبانه حاكم است و كار فكري با جهان بيرون از دانشگاه  هاي مساوات ها ارزش در برخي از آن. بسياري وجود دارند

  .مينيستي، غلبه نداشته استي ف ي نظريه اما بيش از يك دهه است كه چنين روندي به ويژه در زمينه. پيوند دارد
آكـر  . كنـد  آيزنشتاين، به گمان من به درستي اشاره دارد كه فمينيسم در بيرون از آمريكا بهتـر از درون عمـل مـي   

كنـد،   ي رعايت و مراقبت را پيشنهاد مي ورزي فمينيستي است و تمركز بر مقوله خواهان ديدگاهي جهاني در سياست
ارزش شدن هرچيـزي كـه بيـرون از     فمينيستي خود را به هم پيوند بزنيم و به روند بيدهد عاليق  كه به ما امكان مي

ي گذشته  به گمان من بعيد است كه فمينيسم به اندازه. اين پيشنهادي عالي است. روابط كااليي بازار است حمله كنيم
در درون ) هاي بسيار يا جريان( تر احتمال دارد كه به شكل جريان هاي مترقي فاصله بگيرد، بلكه بيش از ديگر جنبش

در حال . چنين در دل هر جنبش خاصي پيرامون محورهاي خاص، به حيات خود ادامه دهد هاي پيشرو، و هم جنبش
كـه در خـارج از آمريكـا    (سازي اسـت   اي كه با شتابي روزافزون در حال رشد است جنبش ضدجهاني حاضر حوزه
  .هاي اين جنبش بدل شود مايه ي رعايت و مراقبت بتواند به يكي از بن لهشايد مقو) شود داري ناميده مي ضدسرمايه
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