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سيطره جنس عنوان كتابي است درباره فمينيسم كه در آن فمينيسم
به عنوان يك نظريه سياسي و از دو زاويه ليبراليستي و
راديكاليستي بررسي ميشود .نويسنده سيطره جنس هم مونث است و
هم مذكر ،كتابي كه با قلم مشترك مرتضي مرديها و همسرش
محبوبه پاك نيا نوشته شده با اينهمه خوانندگان ثابت مكتوبات
دكتر مرديها شايد با خواندن اين كتاب خيلي زود حدس بزنند كه
گويا قلم «سيطره جنس» چندان مرديهايي نيست و از اين رو شايد
بتوان سيطره جنس مونث در نگارش كتاب را حس كرد .هرچه هست
اما «سيطره جنس» كتابي است خوشخوان كه هم تاريخ فمينيسم
سياسي را بررسي ميكند و هم خواننده را با بستر نظري
گرايشهاي مختلف فمينيسم سياسي آشنا ميكند.
فمينيسم جنبشی اجتماعی بوده که در جستوجوی پشتوانههای
فلسفی ،به مکاتب مختلفی رو آورده است .ليبراليسم در عصر
روشنگری ،رمانتيسم در قرن نوزدهم ،اگزيستانسياليسم در نيمه
قرن بيستم ،و چپ نو در دهههای شصت و هفتاد .کتاب حاضر در پی
توضيح چگونگی اتکای فمينيسم به اين مکاتب و نيز در پی پاسخ
اين پرسش است که تا چه حد اعتبار و کارآمدی و پايايی
گرايشهای مختلف زنانهنگری متناسب با اعتبار و کارآمدی و
پايايی مکاتبی است که پشتوانه فلسفی آن بودهاند.
«سيطره جنس» در نظر دارد فمينيسم را با توجه به تأثيری که
از مکاتب مختلف داشته است مورد بررسی قرار دهد؛ «فمينيسم
جنبشی اجتماعی بوده که در جستجوی پشتوانههای فلسفی ،به
مکاتب مختلفی رو آورده است؛ ليبراليسم در عصر روشنگری،
رمانتيسم در قرن نوزدهم ،اگزيستانسياليسم در نيمه قرن بيستم
و چپ نو در دهههای شصت و هفتاد .کتاب حاضر در پی توضيح
چگونگی اتکای فمينيسم به اين مکاتب و نيز در پی پاسخ اين
پرسش است که تا چه حد اعتبار ،کارآمدی و پايايی گرايشهای
مختلف زنانهنگری ،متناسب با اعتبار ،کارآمدی و پايايی
مکاتبی است که پشتوانه فلسفی آن بودهاند».
کتاب از چهار بخش «فمينسم و ليبراليسم»« ،فمينيسم و
«فمينيسم
و
اگزيستانسياليسم»
و
«فمينيسم
رمانتيسم»،
راديکال» تشکيل شده است.
خواننده كتاب با خواندن چهار فصل فمينيسم را همجوار با
ليبراليسم ،رمانتيسم ،اگزيستانسياليسم و مكتب انتقادي در
مييابد و با كاربست هريك از اين نظريات در فمينيسم همراه
ميشود .شايد از رهگذر خوانش كتاب بتوان دركي واقعي و ملموس
از فمينيسم سياسي كه محصول دوران جديد است به دست آورد و
موارد افتراق و اشتراك اين نظريه را با ساير نظريات بهتر
درك كرد و همچون نويسندگان كتاب براين باور بود كه:
«همانطور كه ديدگاههاي متفاوتي از آزادي داريم ،فلسفههاي
فمينيستي متعددي نيز داريم كه نه به دليل دعاوي يا توصيههاي
خاصشان بلكه براي اهتمام به يك موضوع مشترك به هم پيوند
خوردهاند ».بدين ترتيب است كه نويسندگان «سيطره جنس» در
همان پيشگفتار كتاب تعريفي ساده از فمينيسمي كه در ذهن
دارند با خواننده كه قرار است تا انتهاي كتاب با آنها باشد
2

درميان ميگذارند ،تعريفي چنين« :فمينيسم را ميتوان مكتبي
دانست كه بر هويت انساني و ارزش مستقل زنان تاكيد ميكند و
در مورد آنان به توانايي و شايستگياي دست كم همارز با مردان
باور دارد».
اين تعريف ساده اما جامع دست نويسندگان «سيطره جنس» را باز
ميگذارد تا در مكتبها و نظريات مختلف سربكشند و ردپاي
فمينيسم را در آنها پيگيرند و سويههاي سياسي اين جنبش
اجتماعي را براي مخاطبان كتاب خود توصيف كنند .همان ابتدا
هم در ميان تقسيمبنديهاي متعدد فمينيسم به تقسيمبندي رايج
فمينيسم يعني فمينيسم راديكال و فمينيسم ليبرال(غير
راديكال) اشاره ميكنند و مثالهايي هم براي درك بهتر اين
تفكيك همراه متن ميكنند از آن جمله« :ديدگاه همزيستي برابر
كه معتقد است ستمديدگي زنان معلول عدم مساوات سياسي و
اجتماعي در برابر مردان است و آن را ميتوان با اعطاي حقوق
سياسي و اجتماعي مساوي برطرف كرد و در مقابل ديدگاه جدايي
طلبي كه معتقد است عامل ستمديدگي زنان انقياد جنسي آنان در
برابر مردان است و فقط درجوامعي ميتوان بر آن غلبه كرد كه
مختص به زنان باشد ».اما باور غالب فمينيسم ليبرال را به
ايدههاي مصالحهجو نسبت ميدهد و فمينيسم راديكال را به
ايدههاي منازعهجو اما آنچنانكه نويسندگان كتاب فرض گرفتهاند
ميتوانيم «فمينيسم ليبرال را فمينيسمي بدانيم كه از
ليبراليسم الهام گرفته است بدون اينكه ضرورتا همواره
مصالحهجو و داراي درخواستهاي شخصي باشد ولي در عين حال براي
نيل به مقاصد خود ،تغييرات در بنيادهاي جامعه را ضروري
نميبيند و به دنبال ساختن عالم و آدمي از نو نيست در حاليكه
فمينيسم راديكال در برابر اين قرار ميگيرد».
اما فمينيسم سياسي چگونه ظهور يافت و چه مسيري را پيمود وچه
سرانجامي نيز پيدا كرد .اينها پرسشهايي است كه خواننده كتاب
«سيطره جنس» در نهايت قرار است به پاسخ آن برسد چراكه
فمينيسم در بعد سياسي در آغاز حركتي ليبرالي بوده و در مسير
ناكاميهاي خود به نظريهاي راديكال تبديل شده است و به تعبير
نويسندگان كتاب« :فمينيسم ليبرال در اولين قدم نميتوانسته
در پي انقالب باشد بلكه راه چاره خود را در فعاليت اجتماعي و
گسترش باورهاي خود ميديده اما به نظر ميرسد كه با اولين
ناكاميها در پذيراندن استداللهاي ليبرالي خود ناگزير به
تدريج نوعي راديكاليسم را كه انگشت اتهام را به سوي مردان
اشاره ميكرد به عنوان چاشني فشار ضميمه استداللهاي ليبرالي
خود كرده است ».در اين طي طريق اما داستان همراهي و همجواري
فمينيستها با مكتب رمانتيسم نيز داستاني خواندني است:
«آشكار شدن بيشتر نگاه ابزاري به انسان به خصوص زنان در عصر
انقالب صنعتي به تدريج در صحت عقل روشنگري راه برد و همين
ايده نيز بر جنبش زنان تاثير مهمي داشت و از جمله مهمترين
اعتراضات فمينيستي استفاده ابزاري از زنان بود .نهايتا نيز
در غياب عقالنيت احساس زنانه به محصور شدن بيشتر زنان در
قالبهاي ناكارآمد منجر شد».
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در پي رواج چنين ديدگاهي بود كه فمينيسم هم همچون جنبش
كارگري موجد شورش بود و تجليات آنارشيستي فمينيسم رمانتيك
به اميد نفي اقتدار در روابط زن و مرد در ديدگاهي
شالودهشكن ،نهاد خانواده را منشا اصلي مشكالت زنان تلقي كرد
اگرچه« :همانگونه كه آنارشيسم نتوانست به عنوان مكتبي مستقل
در فلسفه سياسي ،در نظر يا عمل توفيقي حاصل كند ،آنارشيسم
فمينيسم رمانتيك هم به موضع برجسته و قابل دفاعي تبديل نشد.
فمينيسم الهام گرفته از رمانتيسم اگرچه ممكن است در به صدا
درآوردن زنگ خطري موفق بوده باشد و نسبت به اينكه توسعه
صنعتي و ساختار اجتماعي ليبراليسم زنان را هم گرفتارتر كرده
هشداري بدهد اما تصور رمانتيك مبني بر اينكه اتوپياي شهر
هروم (شهر افسانهاي شاهنامه كه در آن فقط زنان ميزيستهاند)
ميتواند محقق شود و مشكلي از زن در دنياي امروز حل كند،
حيرت انگيز است».
در ادامه مسير فمينيسم سياسي ناگزير بايد با فمينيسم
اگزيستانت همراه شد و اگر اين سخن درست باشد كه
فمينيسم
پس
است
رمانتيسم
فرزند
اگزيستانسياليسم
اگزيستانسياليستي هم بيتاثير از فمينيسم رمانتيك نبوده است.
اما مگر فمينيستهاي اگزيستانت چه ميگفتند كه نتيجه نظريه
پردازيهاي آنها – فارغ از همراهي يا عدم همراهي فكري
نويسندگان كتاب سيطره جنس با آنها -تقويت تئوريك فمينيسم و
البته خشمگين كردن آن بوده است« :نكات باريكي كه در
نوشتههاي فمينيستهاي اگزيستانسياليست مطرح شد كمكي بود به
تقويت تئوريك جنبش زنان با وجود اين همچون در خود
اگزيستانسياليسم ،مصداقيابي خود/ديگري ميتوانست خطرناك
باشد .يعني معادل نوعي اعالم جنگ جنسي ملهم از خود/ديگري
فمينيستي شد .اين مصداقيابي در مرد/زن اگر تفسير راديكال
برميداشت به راحتي ميتوانست زمينهساز راديكاليسم و دشمنخويي
زنان نسبت به مردان شود و چنين نيز شد.
راديكاليزه شدن مطالعات زنان در نوشتههاي دوبووار به جايي
رسيد كه در مورد مسائلي همچون ازدواج و خانواده و عشق
تفاوتي با راديكالترين فمينيستهاي بعد از او همچون ميلت و
راديكاليسم
گفت
بتوان
شايد
ندارد...
فايرستون
اگزيستانسياليستي تفنگي بود در دست چپ فمينيسم تا شاخههاي
زيتون رفرميسم در دست راست او نسبت به كم هزينگي خود بيشتر
متقاعد كند ».خواننده با مرور آنچه در «سيطره جنس» به طبع
رسيده و نيز مرور نظريات و آرا صاحب نظراني كه درباره
جنبشهاي زنان بحث و گفتگو ميكنند نهايتا همچون نويسندگان
كتاب اين باور در ذهنش تقويت ميشود كه« :فمينيسم بيشتر يك
جنبش اجتماعي و فرهنگي تلقي شده چراكه از پايان قرن هجدهم
كه زمزمه تساوي حقوق دو جنس مطرح شد تا اوايل قرن  02كه
گروههاي متعددي تحت نام جنبش حقوق زنان فعاليت ميكردند
نظريات و مطالبات فمينيسم از حدود يك جنبش اجتماعي در
چارچوب نظام فكري – سياسي مستقر فراتر نرفت».
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«فمينيسم» مکتبی است که بر هويت انسانی و ارزش مستقل زنان
تاکيد دارد و دربارة آنان به توانايی و شايستگیهايی دستکم،
هم ارز با مردان اعتقاد دارد .همچنين جنبشی اجتماعی است ،که
در جستوجوی پشتوانههای فلسفی ،به مکاتب مختلف رو آورده است.
کتاب حاضر دربارة چگونگی اتکای فمينيسم به مکاتب ليبراليسم،
رمانيسم ،اگزيستانسياليسم و نيز در پاسخ اين پرسش است ،که
تا چه حد اعتبار و کارآمدی و پايايی گرايشهای مختلف
زنانه نگری متناسب با اعتبار و کارآمدی و پايايی مکاتبی است
که پشتوانة فلسفی آن بودهاند؟ برخی از مطالب کتاب عبارت است
از :فمينيسم و ليبراليسم ،فمينيسم و رمانتيسم ،و فمينيسم و
اگزيستانسياليسم.
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