
  

  

  

  

  

  

  فمينيستى شناسى معرفت تبيين و بررسى

  *آبادی محمدعلی حاجی ده
  **ه زارع چاهوکیمفهی

  چكيده 

يك جنبش اجتماعى و سياسى مطـرح  عنوان بههای ابتدايى خويش  دهه در ،جنبش فمينيسم

ی فلسـفى، نقـد ها نظريـه ۀی نظـری بـه ارائـها عرصـه تـرين مهمبود اما در ادامه بـا ورود بـه 

ی فلسفى است كـه ها حوزهيكى از  ،شناسى معرفت. ی فرهنگى پرداختها نظريهفرهنگى و 

پرسـش اصـلى مقالـه . انـد دادهو نظريـه ارائـه  انديشمندان فمينيست به آن ورود پيـدا كـرده

اين مقاله با روش تحليلى و با استفاده . است» فمنيستىشناسى  معرفتبررسى و تبيين «حاضر 

. پـردازد مىفمينيستى و سپس نقد آن شناسى  معرفتابتدا به تبيين مبانى  ،ای از منابع كتابخانه

 است عبارتفمنيستى  شناسى معرفتبانى م ترين مهمی تحقيق حاكى از آن است كه ها يافته

نقــد «و » نقــش عوامــل اجتمــاعى ـ سياســى در معرفــت» «نقــش جنســيت در معرفــت«: از

  .»علم گرايى عينيت

بـه ارائـه  ،رسـمىشناسـى  معرفتانتقـاداتى بـر كـردن  فمينيستى پـس از واردشناسان  معرفت

ــه ــديل روی ها نظري ــد مىی ب ــه .آورن ــه گرايى تجرب ــتى، نظري ــه  چشــم فمينيس ــداز و نظري ان

 ُ فمينيسـتى از شناسـى  معرفت. فمينيسـتى اسـتشناسـى  معرفتمدرنيسم، سه نظريه مهم  ستپ

ايـن پـژوهش های  بررسـى. سوی انديشمندان مختلف با انتقادات فراوانى مواجه شده اسـت

دينـى و هـم بـا نگـاه  منظـرفمينيسـتى هـم از شناسى  معرفتهای  بيانگر آن است كه ديدگاه

  .ی جدی روبروستها چالشينى، با د برون

  ها كليدواژه
  .فمينيستىشناسى  معرفتفمينيسم، معرفت، 
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  مقدمه

و  موقعيـتی احقـاق حقـوق زنـان و تثبيـت بـرايك جنبش اجتماعى كه  عنوان به ،فمينيسم

يكـى از  .اثرگذار بوده است  مىی گوناگون علها عرصهی اجتماعى زنان است در ها منزلت

خاصى  شناسى معرفتطرفداران اين جنبش، اصول . است شناسى معرفت ، بحثها عرصهاين 

های خاصى در باب مسائل اجتماعى، سياسى و علوم  را پذيرفته و بر پايه اين اصول، ديدگاه

های  فمينيسـتى بـرای فهـم ديـدگاه شناسى معرفتاز اين نظر، بررسى . اند كردهتجربى اتخاذ 

آنهـا مـدخل خـوبى  شناسى معرفتو نگاهى به مبانى  طرفداران فمينيسم اهميت بنيادی دارد

  .باشد مىشان  اجتماعى -های فلسفى گيری برای آشنايى با موضع

از فلسفه است كه به بررسـى سرشـت معرفـت،  ای شاخهيا نظريه معرفت،  شناسى معرفت

، از چيسـتى معرفـت و شـرايط آن شناسـان معرفت .پـردازد مىاقسام معرفت و منابع معرفـت 

 مىرسـ شناسى معرفتاين، جريان . اند كردهمطرح  باره اينكرده و آرای گوناگون در بحث 

فمينيستى، شورش عليه اين جريان است و بايد آن را در سياق نقد  شناسى معرفت. بوده است 

 شناسـى معرفتعبـارت ديگـر، طرفـداران فمينيسـم بـا  بـه. فهميد  مىرس شناسى معرفتو رد 

نقطـه آغـاز . در مقايسه با آن قابـل فهـم و ارزيـابى اسـتشان  آرایسر ستيز دارند و   مىرس

: 1382نیא،  قאئمی( فمينيستى، طرح مجدد پرسش از معرفت با اندكى تغيير است شناسى معرفت

 مىرسـ شناسـى معرفتنمـايى  فمينيسـت بـا ادعـای عـدم واقع شناسـان معرفت ،در واقع .)40

انـد و در پـى آن بـا  رايج برآمـده شناسى رفتمعگيری مردانه در  درصدد اثبات وجود جهت 

تأكيد بر تأثير عوامل اجتماعى و جنسيت و نيز تأثير ارتبـاط و همـدلى بـر معرفـت و برتـری 

  .)83: 1384نبویאن، ( اند كردهشناختى خويش را بنا  های معرفت ديدگاه زنانه، پايه

های  ها و داعيـه شناسـى ، مفـاهيم، روشها نظريـهها،  ها بر اين باورند كـه سـؤال فمينيست

فراغت ارزشى ـ جنسيتى دارند، در حقيقت درك  ،شود مىمعرفتى دانش متعارف كه فرض 

عـالوه بـر . اند دست داده مخدوش و ناعادالنه هم از طبيعت و هم از زندگى اجتماعى به

گرايى حـذف يـا  های مرتبط و مبتنى بر جهان اجتماعى زنان در دانش اثبـات اين، تجربه

از منظــر رويكــرد فمينيســتى، معرفــت دارای . اند كم گرفتــه شــده حالــت دســت هتــريندر ب

 شمول و فرابسـتری خصلتى محلى، موقعيتى، بسترگرا و تاريخى است و نه موجوديتى جهان

  .)465: 1389محمدپور، (
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كه در آن جنسيت بر  كند مىيى را مطالعه ها شيوهو فلسفه علوم فمينيستى  شناسى معرفت

 ۀفلسـف. گـذارد های پـژوهش و اسـتدالل تـأثير مى از دانش، موضوع شناسا و رويه فهم زنان

ی متفـاوت از ها شـيوههای دانش مسلط، زنـان را بـه  كه رويه كند مىعلم فمينيستى استدالل 

آنهـا از كردن  مانند طـرد آنهـا از فرآينـد پـژوهش، انكـار. كند مىزندگى اجتماعى محروم 

ی شناخت فمينيستى دانش؛ توليـد ها شيوهها و  شمردن سبك كه، كوچشناسان معرفتاقتدار 

موجـودات پسـت، غيرطبيعـى و نابهنجـار نشـان  مثابـه بهنظرياتى در مورد زنـان كـه آنهـا را 

رنـگ  های اجتماعى كه فعاليت و منـافع زنـان را كم ، توليد نظرياتى در مورد پديدهدهند مى

يـا صـرفاً جنسـيت و يـا  ف سودمند نيست و؛ توليد دانشى كه برای اقشار ضعيدهد مىجلوه 

  .)192: 1392سمیعی אصفهאنی، ( كند مىمراتب اجتماعى را تقويت  ساير سلسله

ی ها انديشـه ۀمان در برابر هجمـ اسالمى ۀسازی جامع گام اول برای ايمن ،رسد مىبه نظر 

مطالبـات  كه ازجمله ق اين مكاتب است كه افزون بر اينفمينيسم، شناخت دقيازجمله  غربى

ی علميـه نيـز هـا حوزهها و  های نهادهـای تحقيقـاتى، دانشـگاه از رسالت ،است  مىنظام اسال

ای مهم در مبارزات فمينيستى محسـوب  حوزه ،شناسى معرفت كه اينويژه  ؛ بهآيد مى شمار به

در هر  .و جريان فمينيستى است  مىتقابل گفتمانى انديشه اسال ۀمقدم ،و شناخت آن شود مى

های  ديـدگاه ای، كوشد با روش تحليلـى و بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه مى اين مقاله ،لحا

پـس از تبيـين  رو، ايـن از. معرفت را توضيح داده و مورد نقـد قـرار دهـد بارهدر ها فمينيست

  .پردازيم مىبه نقد آن  ،فمينيستى شناختى معرفتهای  ديدگاه

   رباره معرفتفمينيستى دهای  تبيين ديدگاه: مبحث اول

 رو، از ايـن. ، وابسته به ايضاح مفاهيم كليدی آن نظريـه اسـتديدگاههرگونه تبيينى از يك 

  .وضوح تبيين شود ضرورت دارد تا در ابتدا مفاهيم اساسى بحث به اختصار اما به

  شناسى مفهوم: گفتار اول

   1فمينيسم. بند اول
ای كـه  حقاق حقوق زنان و گاه به نظريهيافته برای ا های سازمان فمينيسم را گاه به جنبش

                                                           
1. Feminism 
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ی سياسى، اقتصادی، اجتمـاعى و حقـوقى معتقـد اسـت، معنـا ها جنبهبه برابری زن و مرد از 

ی انگليسى، فرانسوی و آلمانى به يك ها زباناين واژه با اندكى تغيير در تلفظ، در . اند كرده

، باشد مىدر فرانسوی و آلمانى  Femininكه معادل  Feminineو از ريشه  رود مىمعنا به كار 

التينـى  ۀزن يا جنس مؤنث است كـه خـود از ريشـ معنای به Feminin ۀكلم. اخذ شده است

Femina 14 و 13: 1382نژאد،  زیبאیی( گرفته شده است(. 
ميالدی و در يك متن پزشكى به زبان فرانسه  1871بار در سال  نخستين» فمينيست« ۀواژ 

ها و خصايص جنسى بيماران مردی به كار رفته، كه  قفه در رشد اندامو ای گونهبرای تشريح 

اگرچـه . انـد بدن خود در رنج» يافتن خصوصيات زنانه«از  ،ه است بر اين اساسشد مىتصور 

يافتن مردان بـود، در اصـطالح سياسـى  خصوصيات زنانه ،در فرهنگ پزشكى معنى فمينيسم

استفاده از  .)6: 1381فریدمن، (زنان به كار رفت  يافتن اين واژه در توضيح خصوصيات مردانه

زنان مرسـوم نبـود و های  شصت و هفتاد ميالدی برای اشاره به تشكل دهۀتا » فمينيسم«واژه 

صـرفاً در همـين . يى خـاص داشـتهـا گروهكاربردی محدود در ارتباط با مسائل خـاص و 

مـرتبط بـا مسـئله حقـوق زنـان، هـای  گروه مىاواخر است كه استفاده از اين واژه، بـرای تما

، »زن وری«، »گرايـى زن«يى چـون هـا دلدر زبـان فارسـى، معا. متداول و فراگير شده اسـت

 تـوان مىن واژه پيشـنهاد شـده اسـت كـه البتـه نآبـرای » خواهى زنان آزادی«و » گری زنانه«

  .)14: 1382نژאد،  زیبאیی(ها را در بيان حقيقت فمينيسم ناديده گرفت  نارسايى برخى واژه

ــم را  ــوان مىفمينيس ــازمان ت ــى س ــت جنبش ــرای دس ــز  يافته ب ــان و ني ــوق زن ــه حق يابى ب

يى برای دگرگونى جامعه دانست كه هـدف آن صـرفاً تحقـق برابـرِی اجتمـاعِى  ايدئولوژی

ــواع تبعــيض و ســتم ــای رفــع ان ــان نيســت بلكــه رؤي ــره را در ســر  زن نژادی و طبقــاتى و غي

-1920(مـوج اول : شـود بررسى تاريخى به سه موج تقسيم مى فمينيسم در يك. راندپرو مى

موج اول فمينيسم كه معروف ). به بعد 1980(و موج سوم ) 1960-1980(موج دوم  ،)1848

بستر ارائه مباحث حقوقى زنـان را در كشـورهای غربـى پـس از  ،است» جنبش حق رأی«به 

ى كسـب اصـالحات حقـوقى و ر اين مرحلـه در پـدجنبش زنان . انقالب فرانسه فراهم كرد

ــودها فرصــت ــر قــانونى ب ــان،  ،دســتاوردهای ايــن مــوجازجملــه  .ی براب تثبيــت مالكيــت زن

: 1381مשیرزאده، ( بيش برابر برای آموزش زنان و تجربه كار تشكيالتى استو ی كمها فرصت

 )1920-1960( های فتـرت شدن سـال و پس از سپری 1960دوم جنبش كه از سال موج  .)124
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: ھمـאن( در جنـبش اسـت» سـازی هويـت«و » آگـاهى«مرحله  ،فمينيستى آغاز گرديد جنبش

. های مـوج دوم فمينيسـم اسـت شاخصاز  ی فرهنگىها نظريهتأكيد بر نقد فرهنگى و  .)234

به بعد در غرب زمينه ظهور موج سوم فمينيسم را فراهم كرد  1970 دهۀتحوالتى كه از نيمه 

مـدرن  شـدن نظريـه پسـت داری و رخـداد مطـرح نظام سـرمايهآنها تحوالت  ترين مهمكه از 

  . های موج سوم است مشخصهاز  های مختلف علوم، ها و نقد شاخه تأكيد بر تفاوت. است

ی غالب و مهم فمينيسم ها گرايشبندی است و آن  ديگر نيز قابل تقسيم لحاظ بهفمينيسم 

فمينيسم . 4 فمينيسم ماركسيسم. 3اديكال فمينيسم ر. 2فمينيسم ليبرال . 1: اند از است كه عبارت

يى كه زيـر چتـر ها گرايش ۀهم .)18: نژאد، جهאن زیبאیی(مدرنيسم  فمينيسم پست. 5سوسياليسم 

 عـدالتى بىجنس خود با  ۀواسط بر اين باور كه زنان به ،اند اين ايدئولوژی گرد آمده ۀگسترد

هـای مختلفـى  عوامل ستم بر زنـان تحليلاتفاق نظر دارند، اما برای علل و  ،شوند مى رو روبه

. كننـد مىو بر همين پايه راهبردهای متفاوتى نيز برای رفـع ايـن سـتم پيشـنهاد  دهند مىارائه 

نابرابری حقـوق  ،تری دارد طوالنى ۀی ديگر سابقها گرايشليبرال فمينيسم كه نسبت به  مثالً 

و مبـارزه بـرای كسـب  دانـد مىی آموزشـى را سرچشـمه سـتم بـر زنـان ها فرصـتمدنى و 

راديكـال . موجـود را هـدف قـرار داده اسـت ۀهای فردی زنـان در چـارچوب جامعـ آزادی

انگارد و هدف خـود  جويى مردان مى های ستم و سلطه را ناشى از برتری شكل ۀفمينيسم هم

های  فمينيسـت. كنـد مىمحـور معرفـى  جوامع مردساالر كنـونى بـا جوامـع زن ىرا جايگزين

داننـد  مـىداری و جدايى كار از خانه  توليد سرمايه ۀانقياد زنان را در شيو ۀريش ،ماركسيست

ديـدگى  رفع ستم ۀكه به تقسيم كار جنسى انجاميد و دگرگونى بنيانى اقتصاد را تنها راه چار

سـتم در نظـام اقتصـادی  ۀريشـ ،های سوسياليسـت بـه زعـم فمينيسـت. كنند مىپيشنهاد   زنان

گـرايش . ويژه زنان نيـاز دارد برای دوام خود به استثمار كارگران و بهداری است كه  سرمايه

و به  داند مىسوسياليستى به خالف گرايش راديكال كه ستم اقتصادی را فرع بر ستم جنسى 

، بـر ايـن كنـد مىخالف گرايش ماركسيستى كه ستم طبقاتى را مقدم بر ستم جنسى معرفى 

نيازمنـد دگرگـونى  ،هـم شـكل زنـدگى اجتمـاعى باور است كه هم مالكيت ابزار توليـد و

ی متفـاوت و ها انديشـهی فمينيستى ديگری با ها گروه ،ها گرايشافزون بر اين . بنيادی است

راهبردهای گوناگون در جهـت بهبـود شـرايط اجتمـاعى زنـان و دفـع سـتم و تبعـيض گـام 

تمـاعى يـا فرهنگـى دارند كه بسته به خاستگاه تاريخى، جغرافيـايى، ايـدئولوژيك، اج برمى
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  مىطلب و مسيحى و اسال خود با عناوين ديگری چون پسامدرن و اگزيستانسياليست و صلح

  .)322: 1380אبوت و وאאس، ( شوند مى زيست و غيره شناخته و هوادار محيط

  معرفت شناسى. بند دوم
های مربـوط بـه حـدود و  ای از فلسفه است كه در آن بـه پرسـش حوزه ،شناسى شناخت

دانيم؟ و چـه راهـى  يم بدانيم؟ چگونه مىتوان مى؛ چه شود مىپرداخته   مىايط شناخت آدشر

های مـا وجـود دارد؟ در سـنت فلسـفى، از ايـن حـوزه  برای تشخيص اعتبار و درستى داشته

 شناسـى معرفتپـس  .شـود مىو متمايز با آن نام بـرده » شناسى هستى«همواره در كنار حوزه 

 ،عبـارت ديگـر بـه. )12و  11: 1389نـوریس، (و حـدود شـناخت يعنى پژوهش در چگـونگى 

دانش مـورد مالحظـه  عنوان بهكه چه چيزی  كند مىبيان  و نظريه دانش است شناسى معرفت

و چـه معيارهـايى بايـد موجـود باشـد كـه معرفـت  شود مى، چه چيزی شناخته گيرد مىقرار 

فلسفه و فلسفه علوم مطرح است  ۀز، اساساً در حوشناسى معرفت. دانش، مطرح شود عنوان به

 1هـاملين. كنـد مىرا در كسـب شـناخت از واقعيـت هـدايت   مىدهى فرايندهای عل و جهت

مربوط به ماهيت دانش، امكان دانش، دامنه دانش و مبـانى كلـى  شناسى معرفتمعتقد است 

در قالـب  كه پردازد مىبه ايجاد بستری فلسفى شناسى  معرفتمعتقد است  2»مينارد«. شود مى

 تـوان مىچگونـه  كـه اينامكـان حصـول دارد و  ،چه انـواعى از دانـش شود مىآن مشخص 

 :عبـارت اسـت ازشناسـى  معرفتتعريـف اصـلى . مطمئن شد آنها مناسب و درسـت هسـتند

  .)63: 1391بلیכی، (های دانش  نظريه يا علم روش يا بنيان

فلسـفى  ۀغرب، بـه ايـن شـاخ پيش از سقراط، يعنى نخستين فالسفه سنت فلسفه ۀفالسف

آنـان . چون توجه اصلى آنان به ماهيت و امكـان تغييـر معطـوف بـود ؛توجه اساسى نكردند

گرفتند، ولى برخى از آنان معتقد بودنـد كـه بعضـى  امكان معرفت به طبيعت را مفروض مى

 ،بــه همــين دليــل. منــابع اكتســاب معرفــت بــه ســاختار واقعيــت بهتــر از منــابع ديگــر اســت

عمـًال نقـش عقـل را  4پارمينـدس كـه درحالى؛ كـرد مىحواس تأكيد  ۀبر فايد 3كليتوسهرا

                                                           
1. Hamlyn 
2. Maynard 
3. Heraclitivs 

4. Parmendes 
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چنـين شـكى در . نـدكرد نمىكدام در امكان علم به واقعيت شك  ؛ اما، هيچكرد مىبرجسته 

سوفســطاييان  .قـرن پــنجم قبـل از مــيالد ظهــور كـرد و بــانى اصــلى آن سوفسـطاييان بودنــد

عينـى اسـت و  واقعـاً  ،دانيم طبيعـت مـى ۀزعم خـود دربـار چقدر از آنچه ما به :پرسيدند مى

ــدر ســاخت ــيم ۀچق ــاور كن ــا اســت؟ اگــر روايــت افالطــون را ب ــه نظــر  ،ذهــن م  رســد مىب

و  شـود مىبر اين قول بوده است كه هر چيز همان است كـه بـر انسـان ظـاهر  1پروتاگوراس

معروفـى اسـت كـه بـه او  سخناين معنا يا بخشى از معنای . ظواهر تنها واقعيت هستند اينكه

رود و  از ايـن هـم فراتـر مـى 2گرگيـاس. »مقياس همه چيـز اسـت ،انسان« :منسوب است

 ،داشـت عنوان واقعيت وجود ندارد و اگر هم وجود مى شود كه اصالً چيزی به مدعى مى

توانسـتيم بـه آن علـم پيـدا كنـيم  توانستيم به آن علـم پيـدا كنـيم، و اگـر هـم مى ما نمى

ــ نمى ــيمتوانس ــل كن ــه ديگــری منتق ــم خــود را ب ّ . تيم عل ــن شــكاكي ــاماي ســرآغاز  ،ت ع

شناسى به تعبير مرسوم آن، واقـع شـد؛ تعبيـری كـه بنـابر آن در توجـه ايـن ادعـا  معرفت

امری ممكن است و سهم حـواس و عقـل در اكتسـاب آن  ،شود كه معرفت كوششى مى

چون او بود كـه بـه طـرح  ؛افالطون است ،شناسى بانى واقعى معرفت. قابل ارزيابى است

طور عام كجـا يافـت  معرفت چيست؟ معرفت به: های بنيادی و حل آنها پرداخت پرسش

معرفـت اسـت؟  واقعـاً دانيم،  مـى كنيم مىمتعارف فكر  طور چه ما به شود و چقدر از آن مى

 منبـع معرفـت هسـتند؟ نسـبت ميـان معرفـت و بـاور صـادق چيسـت؟ ،آيا حواس و عقل

  .)2 و 1: 1374ھאملین، (

   3فمينيستى شناسى معرفت. بند سوم

 1980 دهـۀبه اوايـل  شناسى معرفترويكردهای فمينيستى به  ۀنخستين اظهارنظرها دربار

ای عـالى از رويكـردی اجتمـاعى بـه  نمونـه ،فمينيست شناسانِ  معرفتو امروزه  گردد مىباز 

تى بررسى اين نكته است فمينيس شناسى معرفتكه كار چرا ؛كنند مىرا عرضه  شناسى معرفت

حـال  و در عـين گذارنـد چگونه بر دانش عملـى مـا تـأثير مى ،فمينيست كه روابط اجتماعىِ 

                                                           
1. Protagaras 

2. Gorgias 

3. Feminist Epistemology 



  71  ىستينيفم ىشناس معرفت ىو بررس نييتب

  

دهد كه امكان ايجاد تمايزاتى هنجار  كوشد الگوهای اجتماعى مناسبى را از دانستن ارائه  مى

سـتى از ايـن درك فميني. كسب دانش بهتر و بدتر را فـراهم كنـد ۀبنياد بين اقدامات در زمين

ــاد هــم در چــارچو ــراهم(ب معرفتــى تمــايزات هنجاربني و هــم در ) آوردن دانــش اصــيل ف

آثــار فمينيســتى در . گيــرد مىقــرار ) ايجــاد شــرايط عادالنــه اجتمــاعى(چــارچوب عــدالت 

شــناختى از قبيــل عقــل،  مفــاهيم مهــم معرفت ۀمطــالبى انتقــادی دربــار ،شناســى ۀمعرفتزمين

هايى هستند كه قبًال  مشتمل بر موضوع ،حال در عين. گيرد مىبرآوری و عينيت را در  حجت

فردی، نقش عاطفه در دانستن و نقش اجتماعات  مياناند؛ نظير دانش  مورد اهمال قرار گرفته

  .)140: 1382ھאم و گمبل، (در دانستن 

آيـا «كـه  1با پرسش خانم لـورين كـد 1981فمينيسم از  شناسى معرفت ،تاريخى لحاظ به

ــ جنســيت ــد شــناخت اهميــت دارد؟ آغــاز شــد و  شــناختى معرفت ۀســوژه از جنب در فرآين

ترسيم  شناسى معرفتجديدی از ساحت  ۀبه اين پرسش دادند، نقش 1983هايى كه در  پاسخ

كسـب درصـدد  ای كـه وی فمينيست بر موقعيت سوژه و زمينـه شناسان ۀ معرفتبا تكي. كرد

شـكل  شناسـى معرفتر جهان پر پـيچ و تـاب معرفت دۀ معرفت است، نگاه جديدی به مقول

  .)86: 1386אمیری، (» گرفت

گرا به معيارهـای صـدق دانسـت  نگاهى كثرت توان مىفمينيست را  شناسان معرفتنگاه 

دق بسـيارند و از جـايى بـه معيارهای صِ  ،آنهاۀ زيرا به عقيد ؛گرايى است كه حاكى از زمينه

يـك پديـده يـا ۀ بيش از يك روايت معتبـر دربـار بسا بتوان كنند و چه مىجايى ديگر تغيير 

ای  جريانى قـاره عنوان بهفمينيستى  شناسى معرفتامروزه . های گوناگون در ميان آورد پديده

ورزی بـدل  ی مهم و مـؤثر تحليـل و انديشـهها حوزهدر كشورهای انگليسى زبان به يكى از 

  .گشته است

به رشد خود ادامـه دادنـد  1990اوايل  و 1989ی ها سالهای فمينيستى در  شناسى معرفت

 بنـدی طبقهساندرا هاردينگ به يـك  ،و به سرعت از يكديگر بارور شدند و بر همين اساس

ُ  تجربـه شناســى معرفتيعنـى  ؛شـكل داد و از سـه رويكــرد پايـه  مـىعل مدرنيســم  سـتگرا، پ

  .)18-14: 1390روאیی، ( سخن به ميان آورد ،ديدگاهى شناسى معرفتفمينيستى و 
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  شناسى فمينيستى مبانى معرفت: گفتار دوم

شناســانه فمينيســم ايــن اســت كــه جهــان اجتمــاعى و طبيعــى هــر دو بــر  مــدعای هستى

ی اجتمـاعى ها موقعيتيى كه در ها انسانها از سوی  های اجتماعى هستند و اين جهان ساخته

های متفـاوتى  نـهگو به ،)بـرای مثـال مـردان و زنـان(متفاوت بوده و تجارب متفـاوتى دارنـد 

 ،از ديـدگاه فمينيسـم. پـذير اسـت ای امكان های چندگانـه بنابراين، واقعيت. شوند مى ساخته

های  های زنـان در جهـان، بـا ايـن واقعيـت كـه شـكل ضروری است كه با تأكيد بـر سـاخته

  .ها را بر اساس يك ديدگاه مردانه ساخته است، مقابله كرد آميز علم، اين جهان سلطه

مبنـايى بـرای  عنوان بهفمينيستى، تجارب زنان را جايگزين تجارب مردان  ناسىش معرفت

بر اساس اين رهيافت؛ زنان به دليل داشـتن تجربـه كـار مراقبتـى، فهـم . دهد مىمعرفت قرار 

/ عينى، عقل/ های ذهنى های دوگانه سنتى، نظير تقابل تقابل .برتری از جهان اجتماعى دارند

غيرمتخصـص و تفكيـك بـين فاعـل شناسـا و متعلـق / متخصـصارزش، / احساس، واقعيت

پژوهشگر بايد در همان . مردمحورانه، مردود است شناسى معرفتبخشى از  عنوان بهشناخت 

 ها انديشهتا  شوند مى پژوهشگران فمينيست ترغيب. موقعيت موضوع تحقيق قرار داشته باشد

ونى و امور عقالنى را با امـور عـاطفى های منطقى را با احساسات در را با احساسات، توانايى

در پژوهش، ترجيح با طبيعتى است كه به جای متغيرها، با محـيط و سـاختار . زند مىدرهم آ

 ىّمـی كهـا روشی كيفـى بـر هـا روشطبيعى سـروكار داشـته باشـد، همچنـين اسـتفاده از 

 ،ه و بـه جـای آنهای سنتى در مورد عينيت و عقالنيت را رد كرد آنان ديدگاه. ارجحيت دارند 

و  گذاری احساسـات كننـد كـه برآمـده از اشـتراك هايى در بـاب عينيـت را جـايگزين مى ايده

  .)201: بلیכی( شود مىای واقع  تجارب است كه در يك بستر سياسى و در فرآيندی محاوره

  نقش جنسيت در معرفت: بند اول

بـا انـدكى تغييـر  طرح مجدد پرسـش از معرفـت ،فمينيستى شناسى معرفتآغازين ۀ نقط

فاعل شناسا و جنسيت اين فاعل، بسـيار ۀ مسأل» شناسى معرفت«ها معتقدند در  فمينيست. است

معرفت، به معرفت ۀ از خود بپرسند كه در تحليل مسأل شناسان معرفتتأثيرگذار است و بايد 

صـورت  بهها، جنسـيت  مردان نظر دارند يا به معرفت زنان؟ زيرا به نظر بسـياری از فمينيسـت

  .)4: 1388مستقیمی، (تأثيرگذار است   بسيار مؤثری در معرفت
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ای  علم و فلسفه] تا[پيشين سبب شد ۀ فالسفۀ ها مدعى هستند كه جنسيت مردان فمينيست

در معرفـت ) سـوژه(بر اين باور بود فاعـل شناسـا » كانت« ،مردانه رقم بخورد، به تعبير ديگر

بعـدها . گيـرد مىشـكل .  ...و» مكان«و » زمان«يى چون ها گذارد و معرفت در قالب تأثير مى

های ديگری را نيز اضافه كردند و قائـل  فرض پيشديگران سخن كانت را گسترش دادند و 

حال اگـر يكـى از . گذارد های قبلى در معرفت تأثير مى تربيت، آداب و رسوم و داده :شدند

 عنوان بـهنيـز » جنسـيت«از  توان ىمپس  ،دهد مىابعاد وجودی هر فرد را جنسيت او تشكيل 

د در توانـ مىها، جنسـيت  از نظـر فمينيسـت. های تأثيرگذار در معرفت ياد كرد يكى از قالب

را نيازمند به تحقيق ببيند، يا چـه روشـى را بـرای تحقيـق ای  دانشمند چه مسأله كه اينتعيين 

چـه  كـه ايند و حتى در بندی كن چگونه فرضيه خويش را تقدير و فرمول كه اينبرگزيند يا 

  .)155: 1387رودگر، (ای را تأييد كند، تأثير بگذارد  فرضيه

د به بررسى روابـط رَ ترين سهم فمينيسم در نقد خِ  از منظر برخى از پژوهشگران، مبتكرانه

اند  به اين معنا كه زنان چون موجوداتى عاطفى تعريف شده ؛بين خرد و نرينگى ارتباط دارد

  .)488: 1389محمدپور، ( عقالنى ندارند كه قدرت استدالل

ها به دليل اهميت فلسفه در فرهنگ غربى كه فلسفه را گفتمان برتـر و گفتمـان  فمينيست

ــه ســراغ آرای فيلســوفان غــرب مىداننــد مىهــا  دربــاب گفتمان رونــد و خصــلت  ، بيشــتر ب

، به 3ميشل لدوفو  2لوس ايريگاری ،1ژنويو لويد. كنند مىنظريات آنان را نقد ۀ مردمحوران

سعى دارد سرشـت  عقل مـذکر كتاب در ،ژنويو. اند بررسى مردمحوری فلسفه غرب پرداخته

نشـان دهـد و  -از باسـتان تـا روشـنگری -غرب را در آرای يكايك فيلسوفان ۀ فلسفۀ مردان

، بـرخالف ادعـای رود مـىثابت كند عقلـى كـه در فلسـفه و سـپس در علـوم از آن سـخن 

به  ،ميشل لدوف. عقل فارغ از جنسيت نيست، بلكه عقل مذكر است ،ندانفيلسوفان و دانشم

و معتقد است در طول تاريخ، فلسفه  كند مىفلسفه اشاره ۀ مردانگيری  ابعاد ديگری از جهت

فيلســوف  ،لــوس ايريگــاری. فلســفى تلقــى شــده اســتغيرمردانــه و زن، موجــودی   مــىعل

هـای پدرسـاالری را در آثـار  بنيان نـدك مىی خـود تـالش هـا پژوهشفمينيست معاصر، در 
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 ،د مـدرن و بـه بيـانىرَ معتقد است كه عقل و خِ  ،فلسفى نشان دهد، ايريگاری هم مانند لويد

زن را  تـوان مىستيزی شكل گرفته اسـت، لـذا ن زنۀ ی عصر روشنگری، با خميرمايها ارزش

كـه  كنـد مىتأكيـد  ،ايريگاری. بر ضد او شكل گرفته است، جای داد كامالً در جريانى كه 

جنسـى و در  اش، تـك طرفى و فراگيـری بى فرهنگ، فلسفه و انديشه غرب برخالف ادعای

  .)155 -1530: 1388رودگر، ( مذكر استۀ حقيقت حاصل انديش

كه اين امـر نـه از بابـت ايـن  كند مىفلسفه، عنوان بودن  در مقام بيان دليل مردانه ،1شمن

يك خاصى دارند يا ترشحات هورمـونى خاصـى آنهـا های فيزيولوژ است كه مردان ويژگى

، بلكـه مسـأله يـك امـر فرهنگـى اسـت، مـردان بـا دهـد مىپردازی سوق  را به سمت فلسفه

انديشند  به طريقى خاص مى" هنجارهای فكری، احساسى و رفتاری"ای از  آموختن مجموعه

يى را مفيد تلقـى ها روشو  دانند مىچيزهای خاصى را مشكل  ،فالسفه مرد«و به همين دليل 

ی آن ها روشو  شوند مى »مردانه«، مشكالت آن شود مى »مذكر«فلسفه  ،در نتيجه. »كنند مى

  .)460: 1381مשیرزאده، ( »كند مىدر جهان را تجويز بودن  ی مردانهها شيوه«

چه مستقيماً بـه زنـدگى  آن نتيجه چنين رويكردی آن است كه هر :معتقدند ،ها فمينيست

خصوصـى، عواطـف، روابـط ۀ يعنـى خـانواده، سـپهر خـانگى، حـوز ؛شـود مى زنان مربوط

و در  شـوند مىمنـدی بـرای مطالعـه قلمـداد ن موضوعات ارزش.. .االشخاصى، جنسيت و بين

سـازد،  در فضای نظری كه علوم اجتماعى بر مى«: نويسد مى 2آنا ييتمن. مانند حاشيه باقى مى

 »گر اساساً جايگاهى داشـته باشـد، در حاشـيه اسـتو عشق، ا گيرد مىاقتصاد در مركز قرار 

  .)628: 1382، ھمو(

به دليـل غفلـت   مىرس شناسى معرفت :گيرند فمينيست نتيجه مى شناسان معرفت ،بنابراين

  .رود مىزير سؤال  طوركلى به» نقش فاعل معرفت در معرفت«از مسأله مهم، 

  نقش عوامل اجتماعى و سياسى در معرفت: بند دوم
 ،انسـان. گيـرد مىمعتقدند كه معرفت هـر انسـانى در درون اجتمـاع شـكل  ،ها ستفميني

موجودی اجتماعى است و معرفت انسانى امری نيست كه در انـزوا شـكل بگيـرد، بلكـه در 
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  .شود مىدرون اجتماع و متأثر از شرايط اجتماعى و سياسى حاكم بر انسان، ساخته 

دنبـال  - كه معرفت سرشت اجتمـاعى دارد -ها از اين اصل  معنای ديگری كه فمينيست

موجـود انسـان در جامعـه چـه  كـه اين. ، اين است كه جنسيت در معرفت تأثير داردكنند مى

معرفت او هـم  ،جايگاهى دارد، جايگاه او جايگاه زنانه و يا مردانه است و چه موقعيتى دارد

اجتماعى زن و مـرد در  تمايز كه اينيعنى  ؛سرشت اجتماعى دارد ،معرفت .شود مىمتفاوت 

  .)33: 1384نیא،  قאئمی(معرفت آنها تأثير دارد 

همچنين معتقدند عالوه بر شرايط اجتماعى، احساسات و عواطف بشـر هـم  ،ها فمينيست

معاصـر نيـز بـر تـأثير زمينـه و شـرايط  شناسان معرفتبرخى از . در عقل و معرفت تأثير دارد

يى را كـه هـا روشبـه نظـر آنهـا، . تأكيد دارنداجتماعى در معرفت و روش تحصيل معرفت 

آورند  مى دست بهاز طريق اجتماع  ،گيرند شان به كار مى به باورهایدادن  مردم برای صورت

بنـابراين، . را بـه كـار بگيرنـد هـا روشآمـوزد كـدام  و شرايط اجتماعى است كه به آنها مى

ای دارنـد  كننده اين امر، نقش تعيينگذارند و در  شرايط اجتماعى در باورهای افراد تأثير مى

  .)41: 1382، ھمو(

پردازانى است كه خود را با سـاختارهای فمينيسـتى منطبـق  نظريهاز  )1990( 1لين نلسون

يافتـه در  ه و معارف را درهم تنيـده و تشـكيلها را جوامع و نه افراد دانست و شناسانده كند مى

قابل سنجش اسـت، » جمعى«ۀ كه هميشه با تجرب داند مىباورها و معارف ۀ پيوست به همۀ شبك

فقط در جامعه ممكـن اسـت، لـذا در واقـع » فردی«ۀ از ديدگاه نلسون، چون معرفت و تجرب

های فمينيسـتى، ارزش ايـن  شناسى معرفتبه نظر نلسون، از ديدگاه . جوامع، شناسنده هستند

راجـع بـه ايـن كـه شـناخت تا بر مسـائلى » اجتماعى شوند«تحقيقات به اين بستگى دارد كه 

تأكيـد  ،شده چگونه بايد داوری شود جنسيتى و در طبقات اجتماعىِ  آيد مى وجود بهچگونه 

  .)207و 206: 1382כد، (كنند 

ترين بيـنش  و قابـل بحـث تـرين مهمعوامل سياسى نيـز بـر معرفـت انسـانى تـأثير دارد و 

 كنند مىن دانش و قدرت ترسيم شناختى فمينيسم در ارتباط با پيوندهايى است كه بي معرفت

ايريگاری، فيلسوف فمينيست موج سوم، اين اهميت را چنين ترسـيم . )480: 1389محمدپور، (
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، و آنچـه زنـان را از سياسـت محـروم كنـد مىنمايد كه آنچه زنـان را از فلسـفه محـروم  مى

يت غربـى و وضـعۀ ، يك چيز واحد و همسان است و ميان وضعيت زنـان در انديشـكند مى

  .)151: 1388 رودگر،(ای وجود دارد  غربى رابطهۀ زنان در جامع

. رويكرد فمينيستى از نظر معرفتى و روشى همواره نيازمند داشتن نظريۀ قدرت اسـت

كند در دسترس همگان قرار نـدارد، لـذا  جا كه قدرت، دانش مرجعى را توليد مى از آن

محمـدپور، (؟ ه چيـزی را داردشود كه چـه كسـى قـدرت دانسـتِن چـ اين سؤال مطرح مى

1389 :485(.  

صـدای  ،صـدای داسـتان جهـانى مـردان«: نويسـد پردازان فمينيسـت مى از نظريه ،1فرای

زيـرا حقيقـت بـا  ؛سخنگويى است كه مجبور نيسـت كلمـاتش را بـا حقيقـت منطبـق سـازد

اص و مؤيد و پيشتيبان اراده و قدرتى هستند كه اشـخ ،كلمات. كلمات او منطبق خواهد شد

روابط قـدرت در درون گفتـار فلسـفى . كرده كه با كلمات بخوانندبندی  اشيا را چنان قالب

بـا تأكيـد بـر  ،و در نتيجـه كنند مىگفتاری را نيز تعيين  مرزهای مشروعيت و مقبوليت درون

مـبهم، «آثـاری را كـه .. .و بودن چـون وضـوح، نظـم منطقـى، مسـتدل» ای مردانه«معيارهای 

  .)461: 1381مשیرزאده، (» دانند مىباشند، فلسفى ن» كننده رفاً اقناعتوصيفى، يا ص

ــ ــق گفت ــر طب ــان شــد و ب ــابر آنچــه بي ــرين مهمهاردينــگ، ۀ بن ــه  ت ــاد ب ــرای انتق ــه ب زمين

با عاليق غيرشناختى و بـه بيـان   مىهای عل ساختن فعاليت علوم معاصر، مرتبط شناسى معرفت

فمينيسـتى،  شناسـى معرفت ،از نظـر هاردينـگ .ساختن علـم بـا سياسـت اسـت تر، مرتبط عام

كوشـد  به اين معنا كـه مى ؛دهد مىارتباط ميان دانش و سياست را در قانون تبيين خود قرار 

. هـايى علّـى فـراهم آورد برای توضيح آثار مختلفى كه سياست در توليد دانـش دارد، تبيين

لت توليـد دانـش اسـت و عبارت ديگر، مقصود آن است كه فضای سياسى و اجتماعى، ع به

نتيجـه . آيـد مى وجود بـهمعـين از دانـش  ای گونـهمشابهت با هر فضای سياسى و اجتماعى، 

برقراری رابطه ّعلى ميان سياست و علم، زمينه مناسبى برای اتخاذ موضع فمينيستى در  كه اين

مردانه  فضای غالب بر علم معاصر را فضايى توان مىاست؛ زيرا بر اساس آن،  شناسى معرفت

  .)109: 1382بאقری، ( و به نفع اقتدار مردان دانست
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  علم گرايى عينيتنقد : بند سوم

طـرف اسـت،  ارزشى بى لحاظ بهبوده و  »ابژكتيو«مدعى است كه  ،مدرن شناسى معرفت

تعلقى كه در منظر همگـان و جـدا از  ؛جانبدارانه به متعلق شناسايى داردغيريعنى رويكردی 

بنابراين، تفكيـك ميـان فاعـل شناسـايى و متعلـق شناسـايى و . قرار دارد های ناظران ويژگى

های روانـى و  ندادن ويژگى و دخالتبودن  طرف ارزشى بى لحاظ بهعينيت در معرفت، يعنى 

معاصـر اسـت  شناسـى معرفتعاطفى فاعل شناسايى در حصول معرفت، از عناصـر برجسـته 

  .)84: 1386فضאئلی، (

ه با تصورهای روشنگری از خرد و عينيت كه توسط كانت و هاست ك ها مدت فمينيست

» درَ ِخـ«ها با طرح موضـوع  فمينيست. اند، دست به گريبان هستند دكارت ارائه و تشريح شده

 معمـوالً آنان معتقدند كه . كنند مىپژوهشگر و امِر مورد پژوهش داوری ۀ دربار» احساس«و 

بودن  همين اساس، زنان به علـت احساسـى احساسى فرض شده و بر ،عقاليى و زنان ،مردان

كـه علـم  شود مىها چنين برداشت  از اين فرضيه. اند از فرآيند خردورزی كنار گذاشته شده

 ،سـادگى ها به در اين خصوص، فمينيست. مبتنى بر خرد بود و خرد نيز بر حقيقت تكيه دارد

 ،هشگر از امر مورد پژوهشجدايى پژوۀ ايد. پندارند د و احساس را از يكديگر جدا نمىرَ خِ 

كـه  كننـد مىها اسـتدالل  فمينيست. د و احساس از همديگر استرَ ناشى از تصور جدايى خِ 

يك فرآيند دوطرفه بوده و جـدايى شناسـا و شـناخته در فرآينـد پـژوهش هـدفى  ،پژوهش

دادن،  آنـان معتقدنـد كـه دانـش از طريـق گـوش. نيافتنى است ای، موهوم و دست افسانه

شـود؛ امـور عقالنـى و عـاطفى بـه يكـديگر پيونـد  كردن ايجـاد مى و و صحبتوگ گفت

جـدايى عاطفـه . ناپذير زندگى اجتماعى است داشته و عواطف و احساسات جزء جدايى

 تصـنعى بـوده و صـرفاً بـرای حفـظ نظـم سـنتى پدرسـاالرانه مفيـد اسـتۀ ساز د يكرَ و خِ 

  .)488-487: 1389محمدپور، (

شناختى بايد از  ها اغلب معتقدند كه در تحقيقات جامعه فمينيستبه همين دليل است كه 

را بيابنـد و » شـدن شنيده«ی كيفى بهره گرفت تا زنان و مردان مورد پژوهش امكـان ها روش

 ،از منظـری ديگـر. امكان نگرش و درك جهان از جايگاه افراد مورد پژوهش فـراهم شـود

د توانـ مىگـر ن پژوهش :خالفنـد و معتقدنـدپـژوهش فمينيسـتى مبـودن  »عينى«ها با  فمينيست

از . آيـد مى شـمار بهبخشى از موضوع پـژوهش  ،چرا كه وی ؛درگير موضوع پژوهش نشود
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گـر  كـه پژوهشچرا ؛ضـروری اسـت. ناپذير اسـت ضروری و اجتنابشدن  درگير ،نظر آنها

ذير اسـت از ناپـ كنـد و اجتناب مىپنداری كنـد كـه  همسان ،اند بايد با زنانى كه مورد تحقيق

بنـابراين بازتابنـدگى از . بخشى از موضوع پژوهش است و درگير اسـت ،رو كه در واقع آن

 ،هـا گر بايد مـدام بـه خـود هشـدار دهـد كـه نگرش معنا كه پژوهش ضروريات است به اين

  .)128: 1381 אبوت،(گذارند  های او بر روند تحقيق تأثير مى و دريافت ها ارزش

اگـر در . دوران ماقبل مـدرن دارد شناسى معرفتتقابلى آشكار با معاصر،  شناسى معرفت

جديد، جنبه درونـى و  شناسى معرفتآن دوران، حس و ادراك حسى، قابل اعتماد بود، در 

آيـا بـازنمود درسـتى از جهـان خـارج اسـت، مـورد  كه آنيابد و بنابراين از حيث  ذهنى مى

در   مـىدوران ماقبل مدرن، عواطف نقـش مه به عالوه، اگر در. گيرد مىترديد و تأمل قرار 

َ  شناسى جديد، به معرفتمعرفت داشتند، در  َ ت ، شـود مىجان تصـور  طبيعت، ماده بى كه اينع ب

در نتيجـه، مفهـوم . شـوند مى عواطف و هيجانات نسبت بـه آن مـانع شـناخت آن محسـوب

ديگر، كسب شناخت عبارت  به. يابد ای مى يا پااليش در شناخت، جايگاه ويژهكردن  خالص

ــل از دخالت ــااليش عق ــه اســت در گــرو پ ــای حــس و عاطف ــناخته . ه ــن ش ــا حصــول اي ب

  .شود مىيافته، دانش از عينيت برخوردار  پااليش

های  هايى چـون عينيـت در علـم، متنـاظر بـا خصيصـه برآنند كه ويژگى ،2و كلر 1بوردو

كـه از آن  انـد كردهشناختى استفاده  ای روان آنان برای توضيح اين مسأله از نظريه. اند مردانه

اين نظريه در واقع در مـورد روابـط كودكـان . ياد شده است» نظريه روابط با شىء« عنوان به

بر اسـاس ايـن نظريـه، دختـران در جريـان كسـب . ويژه از منظر جنسيت است با ديگران، به

وی همجنس اسـت،  طور معمول مادر يا دايه است و با هويت جنسيتى، با پرستار خود كه به

اما پسران، برای كسب هويت جنسيتى، ناگزير بايد خود را متفاوت با . كنند سازی مى همانند

داشتن با  كه دختران، بيشتر به ارتباط شود مىاين امر موجب . نگهدارنده خود در نظر بگيرند

قالل، ديگران و پيوند و صميميت با آنـان روی آورنـد، در مقابـل پسـران، بيشـتر بـرای اسـت

گيرنـد  با تكيه بر اين نظريـه، نتيجـه مى ،بوردو و كلر. شوند مى فاصله و جدايى، ارزش قائل

                                                           
1.Pierre Bourdiea  

2. Claire Johnston 
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علوم معاصر با توجه به تأكيدی كه بر عينيت و جدايى و استقالل دارنـد،  شناسى معرفتكه 

، علـم معاصـر و شـود مىبر اين اساس است كـه گفتـه . ترند های مردانه، هماهنگ با ويژگى

  .)108-104: 1382بאقری، (آن، سوگيری مردانه دارد  ناسىش معرفت

فمينيسم  شناسى معرفتدر علم، يكى از مبانى مهم  گرايى عينيتنقد  ،آنچه گذشت بنابر

سـوزان بـوردو  كـه چنان ؛ها با جريان اصلى علم است ی مهم فمينيستها از چالش است كه

ايت، مسئوليت آشكارسازی ادعاهـا نبود كه در نه ای حرفههيچ صدای فكری «: كند مىبيان 

. شناختى را بر عهده گيرد طرفانه و عينيت معرفت های داوری بى و توهمات مربوط به آرمان

هـــای  ســـازی، ابتـــدا در عمـــل سياســـى اتفـــاق افتـــاد؛ و عـــامالن آن، جنبش ايـــن آشكار

تنهــا مطالبــات مربــوط بــه مشــروعيت  شصــت و هفتــاد بودنــد كــه نــه دهــۀخواهانــه  آزادی

شـده را  های سركوب شده و روايت نشنيده گرفته داهایص ،هشد های به حاشيه رانده هنگفر

را بـرمال  مىهای رس توضيحبودن  مطرح ساختند، بلكه همچنين ديدگاه محوری و جانبدارانه

  .)508: 1390رتیزر و گودمن، (كردند 

  شناسى فمينيستى های معرفت نظريه: گفتار سوم

اند، در  علـوم معاصـر وارد دانسـته شناسى معرفتها بر  ه فمينيستبا توجه به انتقادهايى ك

ــنهاد، راه حل ــام پيش ــود وضــع  مق ــرای بهب ــايى را ب ــى معرفته ــىعل شناس ــه  م ــع آن،  و ب تب

علمـى،  شناسـى معرفتانتقـاد اساسـى ايـن اسـت كـه . انـد كرده مطـرح  مـىشناسى عل روش

نيز آن اسـت كـه بايـد ايـن سـوگيری بنابراين، پيشنهاد اساسى . سوگيری مردانه داشته است

 مـىشناسـى عل و روش شناسى معرفتای فراهم شود كه از مواضع فمينيستى، به  مهار و زمينه

مـورد نظـر خـود،  شناسـى معرفتچـارچوب  بندی صورتها در مقام  اما فمينيست. بينديشيم 

را مطـرح جنسيتى، اتفـاق نظـر كامـل ندارنـد، و پيشـنهادهای متفـاوتى  ىشناس يعنى معرفت

  .)112: 1378بאقری، (اند  كرده

  مـىعل بنـدی طبقه، به يك )1986(» مسأله علم در فمينيسم«در كتاب  1ساندار هاردينگ

ــر ســه رويكــرد  ــه: رســد مىمشــتمل ب گرايى فمينيســتى، نظريــه ديــدگاه فمينيســتى، و  تجرب

                                                           
1. Harding, Sandra 
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رويكـرد  شـناختى خـود از پسامدرنيسم فمينيستى، كه هر يك به ترتيب در تعهـدات معرفت

  .)94: 1391مبلغ، ( تر است قبلى راديكال

طــرف در  بــى اصــول پوزيتويســتى پــژوهش ،گرايان فمينيســت تجربــه كــه درحالى

ها  آل در تطبيق با اين ايـده  موجود را به سبب ناتوانى  مىگذاری را پذيرفتند و كار عل ارزش

طـور اجتمـاعى  الزاماً بايد به ،پردازان فمينيست بر اين باورند كه دانش به نقد كشيدند، نظريه

ــه و چشــم ــرا برخــى چشــم ؛اندازپذير باشــد اســتقرار يافت ــه  اندازها، زي اندازی  چشــمازجمل

ها اين سـؤال را مطـرح  اما، پسامدرنيست. ارجحيت دارند شناسى معرفتفمينيستى، از لحاظ 

ايـن امـر  انداز نسبت به ديگری ارجحيت دارد؟ و يك چشم :گفت توان مىكه آيا  اند كرده

توضـيح هـر يـك از ايـن سـه  )162: 1382ھـאم، (هـدايت كـرد  گرايى نسبىۀ ها را به جاد آن

  .نمايد رويكرد مفيد مى

  گرايى فمينيستى تجربه: الف

ی فمينيسـتى هـا ارزشپردازنـد كـه چگونـه  گرا بـه ايـن مسـأله مـى های تجربـه فمينيست

 تـوان مىرا   مـىی علها روشچگونه ی تجربى را تحت تأثير قرار دهد و ها پژوهشد توان مى

های پوزيتيويستى سـنتى علـم  داری جنسى رويه جانبۀ از منظر استدالالت فمينيستى، از جنب

های موجود در شـكل  نقص ؛كند مىگرا عنوان  تجربه فمينيسمِ  شناسى معرفت. رهايى بخشيد

روش مطالعـه و ، ها نظريـهمسلط علم سوگيری شده مردانه در مراحل طرح مسـأله، مفـاهيم، 

سمیعی אصـفهאنی، (اسـت  مىدر به كارگيری اين نوع از روش عل  مىناشى از ناكا ،تفسير نتايج

1392: 193-194(.  

گرايى سـنتى را از سـه جهـت بـه چـالش  هـای تجربـه ويژگى ،گـرا تجربه های فمينيست

  : كشند مى

نتايج تحقيق  بودن ربطى به خوبكننده  مشاهده كه هويت اجتماعىِ  فرض پيشاول، اين 

ندارد، جای تأمل دارد؛ آنها بر اين نكته اصرار دارند كه مردمحوری علم، به شدت آشـكار 

يـك گـروه اجتمـاعى تجربـه انسـانى را  عنوان بهدر اين ديدگاه، چون زنان . و مخرب است

يـك گـروه اجتمـاعى صـالحيت بيشـتری در  عنوان بـه، نسبت بـه مـردان كنند مىتحريف ن

  . تحقيقاتى دارندانتخاب مسائل 
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شناسـانه علـم را بـرای حـذف  شناسانه و جامعه آنها همچنين توان هنجارهای روش: دوم

خودشـان بـه حـدی دارای  ،برنـد؛ ايـن هنجارهـا های مردمحورانـه زيـر سـؤال مى سوگيری

  . باشند سوگيری هستند كه قادر به تشخيص مردمحوری نمى

بايد از علم در برابر سياست حفاظـت كـرد،  گرايان فمينيست اين باور را كه تجربه: سوم

هـا بـرای  های جنبش ها همچـون سياسـت كشند و معتقدند كـه برخـى سياسـت به چالش مى

  .)171-170 :1391بلیכی، (ند بر عينيت علم بيفزايند توان مىبخش،  تغييرات اجتماعى رهايى

و دارای گـرايش گرايان فمينيست، ايجاد شناختى است كه مردانه  هدف تجربه ،در واقع

 واقعـاً گرايى  ها معتقدند كه يك تجربـه آن. نباشد ها گرايشای و ديگر  جنسى، نژادی، طبقه

يى كه متخصصـان آنهـا از ويژگـى و همدسـتى آن ها روشحال دقيق، از  باارزش و در عين

از ديـدگاه . كنـد مىتری توليـد  جنسـيت غافلنـد، شـناخت مناسـب -در نظام جنس ها روش

ند همچون ناظران مستقل، عمـل كننـد و اطالعـات توان مىان فمينيست، محققان نگراي تجربه

تجربـى ۀ شناختى محقق و عاليق او نيز بايد در معرض مداقـ موقعيت معرفتۀ تفصيلى دربار

  .)206: 1382כد، (قرار گيرد 

  : كند مىعنوان  گونه اينخطوط راهنمای پژوهش فمينيستى را  )1988(ماگريت آيچلر 

شونده قيـد  ها بايد آشكارا جنس پژوهش در عنوان(ها  پرستى در عنوان يز از جنسپره. 1

مانند تعيـين (پرستانه  حذف مفاهيم جنس. 3؛ پرستى در زبان تحقيق رهيز از جنسپ. 2 ؛)شود

پرسـتى در طراحـى  غلبـه بـر جـنس. 4 ؛)اجتمـاعى بـر مبنـای شـغل سرپرسـت خـانوارۀ طبق

پرستى  حذف جنس. 5 و زن هر دو در تحقيق منظور شوند؛ تحقيقات، تا در موارد لزوم مرد

پرسـتى از  حـذف جنس. 7 پرسـتى از تعبيـر و تفسـير اطالعـات؛ حذف جنس. 6 ؛ها روشاز 

هايى پشـتيبانى شـود كـه در خـدمت هـر دو گـروه زنـان و  ها، تا از سياست ارزيابى سياست

  .)282: 1381אبوت، ( مردان باشند

 معنای به  مىعل  اصول بنيادی علم و پژوهش ،گرا های تجربه تبايد يادآور شد كه فمينيس

ــع ــه واق را ) فــرض وجــود عــالم مســتقل از انســان شناســا(گرايى فلســفى  مــدرن آن ازجمل

در پـژوهش و توليـد دانـش را مـورد تأكيـد قـرار » عينيت«پذيری  اند، لزوم و امكان پذيرفته

توصـيف كنـد و از  ،كه هست ت را چناند واقعيتوان مى  مىو برآنند كه پژوهش عل دهند مى

حـال، آنهـا برآننـد كـه فـرض تفـوق  راه تغيير آن را نيز مشخص سازد و درعـين ،اين طريق
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مשـیرزאده، ( اسـت  مـىيكى از موانع نيل به شناخت عينـى عل» سكسيسم«اصطالح  مردان يا به

1382 :636(.  

  )ديدگاه(انداز  نظريه چشم: ب

مبتنى بر اين انديشه است كه اعضـای فرودسـت يـا  ،دگاهىديدگاه يا فمينيسم ديۀ نظري

به اين دليـل . تری از جهان دارد ی مسلط ديدگاه كاملها گروهتر جامعه نسبت به  كم قدرت

اندازهای گـروه  اندازهای فرودسـتى خـود را ببيننـد و هـم چشـم كه آنها مجبورند هم چشم

بودن  ای كه تجربه زنان از حاشيه كنند مىاستدالل  ،ديدگاه پردازان فمينيستِ  نظريه. مسلط را

/ فرهنـگ :هـايى ماننـد های مادرِی توليِد مثل، زايمـان و امتنـاع از ثنويت در تلفيق با فعاليت

بخشد كـه متمـايز و شـايد برتـر از  من، به آنان دركى از زندگى اجتماعى مى/ طبيعت، ذهن

  .)428: 1382ھאم، (درك مردان است 

های هگل، ماركس و فرويـد اسـت و  طور خاص مبتنى بر ديدگاه فمينيسم ديدگاهى، به

توجه خود را بـر نتـايج تجـارب زنـان در تقسـيم كـار اجتمـاعى در توليـد و بازتوليـد و 

تجارب متفاوت دختران و پسران در ارتباط با مادرشان در تقسيم كار جنسـى در تربيـت 

مسـلط مـردان در زنـدگى  اعتقاد به اين است كه جايگـاه. فرزندان معطوف ساخته است

كـه موقعيـت تحـت انقيـاد زنـان،  حالى انجامد، در اجتماعى به فهم جانبدارانه و خطا مى

 :گويـد گونه كه ماركس مى همان. تر و با خطای كمتری را فراهم آورد امكان فهم كامل

طـور بـالقوه از ظرفيتـى برتـر بـرای  بـودنش بـه در نتيجۀ تجـارب تحـت سـلطه ،پرولتاريا

انـد كـه يـك  ها نيز ايـن بحـث را مطـرح كرده جهان برخوردار است، فمينيست شناخت

لحاظ اخالقــى و عملــى مبنــای قابــل  ديــدگاه زنانــه در مــورد جهــان وجــود دارد كــه بــه

های ما در مورد طبيعت و زندگى اجتماعى در اختيـار قـرار  تبيين تری برای تفسيرها و قبول

  .)173 :1391بلیכی، ( دهد مى

معرفت، محصول منظـر ) 1: ناظر به ديدگاه سه مؤلفه اصلى دارد شناسى معرفت ،در واقع

منظـر زنـان از ) 3 ؛منظر زنان نسبت به منظر مردان، متفاوت است) 2 ؛ای خاص است و زاويه

  .)41: 1384نیא،  قאئمی( شناختى نسبت به منظر مردان، تفوق و امتياز دارد لحاظ معرفت
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ماركس نسبت  شناسى معرفتهايى است كه از مدل  ستفمينيازجمله  1نانسى هارتسوك

ميـان ۀ گرايانه ماركسيسـتى تعبيـر ماترياليسـتى رابطـ وی از سنت انسان. به زنان استفاده كرد

اشــكال شــناخت را، از يــك طــرف و روابــط و كردارهــای اجتمــاعى را، از طــرف ديگــر، 

ات اجتمـاعى مبنـای ، تقسـيمگيـرد مىماركسى كـه او از آن كمـك  در آن سنتِ . گيرد مى

رتل گفته بـود كـه تقسـيم  -زون. های متفاوت و متضاداند شناسى ها و شناخت شناسى هستى

مبنـای تفكـر انتزاعـِى علـم  ،داری مدرن تشديد شده ميان كار فكری و يدی، كه در سرمايه

داری بـوده  گر اجتمـاعى و سياسـى سـرمايه های سـلطه ايـدئولوژیشـدن  مدرن و نيز انتزاعى

متفـاوت از   مـىمبنـايى بـرای فه ،داری كارگران مزدبگير مرد در لوای سـرمايهۀ تجرب .است

تر  واسـطه كـارگران در سـطح بنيـادی اين امر ناشـى از شـركت بى. دهد مى دست بهواقعيت 

اين فعاليت توليدی از . است -شود مىتوليد كاالهايى كه در بازار مبادله  - فعاليت اجتماعى

ی فكـری و يـدی كـردار را جمـع كـرده بـا ها جنبهلوگيری كرده، جداسازی كار فكری ج

ولى از ديدگاه . كند مىهای كيفى آگاهى ايجاد  جهان طبيعى درگير شده و نسبت به تفاوت

سنت ماركسـى  ؛شناخت متفاوت كارگران به دليل ديگری محدود و ناقص بود ،هارتسوك

. كشـاند اش نمى منطقـىۀ ت تـا نتيجـميان تقسيمات اجتماعى و شناخۀ اش را از رابط دريافت

. اول تقسيمات كار مردانه اسـتۀ تقسيم ميان سرمايه و كار، ميان كار يدی و فكری در وهل

جايگـاه متمـايزی را  واقعـاً سهم زنان،  ،ورزد در مقوالت اين سنت كه از جنسيت غفلت مى

ه چرا و چگونـه ايـن دوم بايد نشان داد ك. كنند مىكار در جامعه اشغال ۀ جنبۀ در تقسيم هم

ــ مىجايگــاه متمــايز  ــرای شــيوتوان ــايى را ب ــا فمينيســتى، شــناختن و ۀ د مبن ــه ي مشخصــاً زنان

سوم بايد نشان داد كه اين شناخت چيزی بـيش از شـناخت صـرفاً . جهان بسازدكردن  تجربه

ق تنها اگـر ايـن ادعـای سـوم موفـ. بهتر، يا معتبرتر استۀ متفاوت بلكه شناختى برتر، با زمين

كار  در باب تقسيم. محسوب شود) اپيستمولوژی(شناسى  تواند شناخت اين رويكرد مى ،شود

زنان را هـم در كـار دسـتمزدی و هـم در كـار خـانگى ۀ حضور دوجانب ،جنسى، هارتسوك

زنــان در مقــام كــارگران دســتمزدی در تجــارب كــارگران مــرد در . كنــد مىخــاطر نشــان 

ــد، و فرآينــدهای كــار توليــدی ســهيم ــه بيــرون از سيســتم كــار  ،حــال عينلــى در ان در خان

                                                           
1. Nancy Hartsook 
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جا آنان به كاری مشغولند كه مربوط  در اين. كنند مىمردانه نيز كار ۀ دستمزدی، تحت سلط

ط بـه مثلـى مربـو هـای توليـدِ  و روانـى و فعاليت  مىجسـ بخشـى به ضـروريات حيـات، توان

 .بارداری و پرورش كودكان است
متفـاوتى كـه » شـناختۀ شـيو«كشـاند،  دوم بحث مىۀ لاين مطلب پيشاپيش ما را به مرح

ی اجتمـاعى و ها جنبهبافتگى  اين درهم. كار اجتماعى است  مربوط به جايگاه زنان در تقسيم

و  دهـد مىشناسـى و جامعـه را نشـان  نقطه ضعف هرگونه دوگانگى محـض زيست ، مىجس

كار زنان در محيط خانه . ستتر از شناخت ا گرايانه تر و كل بنابراين حاكى از شكلى منسجم

تفـاوت كيفـى، امـور مـادی بنيـادی و  بودن، هايى است كه انضـمامى شامل پرورش مهارت

و  شـود مىتر خـوار شـمرده  ضروريات زندگى را كه غالباً در نظام ارزشـِى فرهنگـى وسـيع

 قاعـدگى، شـيردادن، - تجارب جنسى زنـان. كند مىورند، تأييد  ها اجتناب مى مردان از آن

شـان نسـبت بـه آنچـه در مـورد  تری از حدود جسمى احساس ضعيف -خوابگى، زايمان هم

شان  احساس پيوستگى بيشتری با جهان اطراف ،و به اين ترتيب دهد مىها  مردان است به آن

سرانجام، در بارداری و پروش كودك فعاليت توليد مثل زنـان بـا اشـتغال . سازد را ميسر مى

ۀ منزلـ ثل متضـّمن انتقـال از جنـين، كـه بـهتوليـدمِ . ستامتفاوت  امالً كمردان به توليد مادی 

ايـن . موجـودی مسـتقل اسـت گيری  شـكلشـود، بـه  مـى ای از بدن خود شخص تجربه تكه

ای از تجربـه و ارتبـاط را بـه خـدمت  های بسـيار متفـاوت و يگانـه فرآيندی اسـت كـه اليـه

  )276-272: 1384بنتون و כرאیب، ( گيرد مى

شناسى  شناختۀ پردازی است كه به بحث در مورد توسع ، ديگر نظريه1هاردينگسندرا 

های مدرن دانش تا چـه حـد  آل كه ايده پردازد مىفمينيستى و تالش آن در كشف اين نكته 

طـور  های ممكـن دانـش را ـ كـه بـه طور اخص مردانه را مجسم كرده و شـكل های به آرمان

  . اند دهكرسنتى زنانه توصيف شده است ـ طرد 

و برای مقابلـه بـا » مردمحوری«در مقابل » محوری زن«ها با طرح لزوم  فمينيست ،بنابراين

گسـترش شـناخت انسـانى  معنای بـهانداز  اين چشـم. كنند مىزنانه را مطرح » انداز چشم«آن 

 فـرض پيشجا كه شناخت زنـان كمتـر از مـردان متكـى بـر  ها از آن است و از نظر فمينيست

                                                           
1. Harding, Sandra 
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جا كه متكـى بـر تجربـه گروهـى اسـت كـه بـه  نيز خواهد بود و از آن» تر عينى«است، پس 

انداز  بنيان اين چشم» های زنان تجربه«پس . است» بازانديشانه«عميقاً  ،حاشيه كشيده شده بود

  .)637: مשیرزאده، ھمאن( دهد مىزنانه را تشكيل 

  مدرنيسم ستنظريه پُ : ج

 ُ  ها انسـانكـه  كنـد مىمدرنيسـتى را رد  اسـىشن معرفتمدرنيسم اين اصـل اساسـى  ستپ

 ؛جهـان دسـت يابنـدۀ د محض به يك دانـش كامـل و عينـى دربـاررَ ند با توسل به خِ توان مى

ُ . ای از طبيعـت اسـت دانشى كه بازنمود واقعيت و يا آيينـه ها عملكردهـای  مدرنيسـت سـتپ

ی هـا گروههای  اشـتزدايى كـه بردمركز :، مانندكنند مىشناختى جايگزينى را ارائه  معرفت

چگونـه  دهـد مى؛ ساختارشكنى كه نشان دهد مىامتياز را به مركز گفتمان و دانش انتقال  بى

ــاهي ــا زده مىمف ــان ج ــق جه ــای دقي ــه جــای بازنموده ــود را ب ــه خ ــاريخ  ك ــتن ت ــد؛ در م ان

ُ اند و دارای تناقضاتى هستند و ت يافته ساخت ها  مدرنيسـت سـتوجه به تفاوت كه برابر با آن پ

های  تنها بر اساس اظهارات خـود آن دانـش، بلكـه بـر اسـاس گفتـه بندی دانش را نه اختس

» يا آن/ يا اين«ويژه از طريق منطق دوتايى مدرنيست  ها، به مانده شدگان و در حاشيه فراموش

  .)509: 1390رتیزر و گودمن، ( كنند مىنيز بررسى 

ــا عقايــد و اصــطالحۀ اگرچــه فمينيســم در عرصــ مدرنيســتى در  ات پســتدانشــگاهى ب

يـك نظريـه  عنوان بـهمدرنيسم نه  ها از پست بسيار تالقى داشته است، اما فمينيست 1990دهۀ

مدرنيسـم  پست. اند بردهسود  شناختى يك رويكرد معرفت عنوان بهجامعه، بلكه بيشتر ۀ دربار

، يعنـى يـك اهميت دارد» تقابلىشناسى  معرفتنوعى « عنوان بهفمينيستى عمدتاً ۀ برای نظري

شـده از سـوی  كشيدن ادعاهای مربوط به حقيقت يا دانشى مطرح نوع راهبرد برای به پرسش

  .)507: ھمאن(معين ۀ يك نظري

پسامدرنيســم و بــا تأثيرپــذيری از مكتــب  شناســى معرفتتحــت تــأثير مبــانى  ،فمينيســم

بش بـا ايـن جنـ. گری را اعـالم كـرد روشنۀ پساساختارگرايى فرانسوی، مرگ و افول سوژ

ــه ــان  حفــظ درون ماي ــأثير جري ــان تحــت ت ــاع از حقــوق زن ــورد دف های اصــلى خــود در م

  .)116: 1388رאد و دیگرאن،  قאنعی(پسامدرنيسم از حيث بينش معرفتى تغيير جهت داد 

ــرخالف  ــهب ــهها نظري ــم  ی تجرب ــى فمينيس ــت معرفت ــدگاه، رهياف ــتى و دي گرايى فمينيس
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ها هيچ اسـتاندارد غـايى و  آن. غايى وجود نداردكه هيچ حقيقت  دارد مىمدرن فرض  پست

ايـن . معينى در ذهن ندارند كه درست را از اشتباه و عقالنيت را از غيرعقالنيت تمييز دهنـد

 ِ  ،حله، تضاد بين دانش مطلق و دانش نسبى را رد كرده و بر اين باور اسـت كـه كـل دانـشن

  .)483: 1389محمدپور، (بسترمند و تاريخى است 

ـــ ـــوم  تفمينيس ـــاتجددگرايان مفه ـــد پس ـــدرن«ها همانن ـــه » خردم ـــالى«و داعي و » متع

بخـش را نفـى  و مفـاهيم تماميـت ها انديشـهكشـند و  آن را به چـالش مىبودن  »شمول جهان«

بخش عقـل را  بندی مجدد عقالنيت هسـتند و مفهـوم تماميـت ها خواهان مفهوم آن. كنند مى

كننده  معتقد است كه فمينيسم ارائه ،1مايلز. كنند مىامری از نظر جوهری مردانه رد  عنوان به

پـذيرد كـه عقالنيتـى  او مى. عقالنيتى متضاد بـا عقالنيـت مسـلط جامعـه پدرسـاالرانه اسـت

و مالحظـات  هـا ارزششمول وجود نـدارد و عقالنيـت فمينيسـتى ريشـه در  يا جهان» يگانه«

طرفى  وتار يا ريچارد رورتای بىكه فوكو، لي گونه همان ؛مربوط به قدرت باروری زنان دارد

و حتـى رابطـه تسـاوی ميـان قـدرت و  دانند مى» جانبدارانه«و آن را  كنند مىرا انكار » خرد«

  .)462: 1381مשیرزאده، ( كنند مىخرد برقرار 

كـه بتوانـد از تكـرار  مـىپذيری تأسيسى هـر نـوع عل مدرن در امكان های پست فمينيست

ها بـا  ايـن شـاخه از فمينيسـت. اجتناب كند، شـك دارنـد های نامطلوب حيات انسانى شكل

كاوی  شناسى، ساختارشكنى، روان مكتب نشانه :های روشنفكرانه مانند پيدايش برخى جنبش

فمينيستى  شناختى های معرفت های مشترك هر دو نوع استراتژی فرض پيشو ساختارگرايى، 

های پيشـرفته، بتـوان بـه  و سياست هكه از طريق عقل، مشاهد يعنى اين؛ كشند را به چالش مى

ها است، رسيد كه بتواند يك داستان حقيقى  فمينيست  اصيلى كه حاصل چالش» خود«يك 

ۀ اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت واقعيـت، تحـت سـلط. بيان كنـد» جهان«در مورد 

د، يا از سوی مجموعه خاصى از روابط اجتماعى ايجاد شـده باشـ ای از قواعد باشد مجموعه

بنابراين، پذيرش اين موضوع ضـروری اسـت . اگر تنها تحت استيالء يك فرد يا گروه باشد

هـم تضـاد داشـته  كه ممكـن اسـت بـا ی از واقعيت وجود دارندكه هميشه ساختارهای زياد

  .)235: 1391بلیכی، (د وجود داشته باشد توان مىباشند و فقط يك واقعيت زنانه ن

                                                           
1. Miles 
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پردازان فمينيست، رهيافت فمينيستى نبايد در تالش  نظريهيكى از ) 1997(از نظر هكمن 

گری باشـد، بلكـه بايـد  به مفهوم جايگزينى مفـاهيم روشـن شناسى معرفتبندی  برای فرمول

بـه دركـى از جهـان مشـترك  ها انسـاندنبال تبيينى از فرآيند گفتمان باشد كه بدان وسيله  به

ای  رابطـه«يان دارای گو پاسـخكـه محققـان و  ها بر اين باورند فمينيست. يابند خود دست مى

بـين محقـق و ۀ ها تأكيد دارنـد كـه رابطـ با وجود اين، آن. »نابرابر و متفاوت با دانش هستند

بـه حـداقل  گو پاسـخمراتبـى بـا  سلسلهغيرو » دوستانه«د با ايجاد روابط توان مى ،مورد تحقيق

  .)198: محمدپور و دیگرאن(خود برسد 

اعتبـاری علـم عموميـت  ارزش و بى مدرنيسـم، بـى كه در پست گونه همان ،كه ايننتيجه 

مدرن نيز بـا اسـتخدام  های پست نيستيافت و كاشفيت هرگونه معرفتى زير سؤال رفت، فمي

ای را در پـيش  هشناسـان معرفتچنـين مشـى  ،علـم و حقيقـتبودن  چون سـاختگى  مىمفاهي

  .)171: 1387رودگر، (گرفتند 

  شناسى فمنيستى رفتنقد مع: مبحث دوم

 مثابـه به» جنسـيت«كـردن  فمينيسم از منظر فلسفه علم، با اتخاذ رويكردی انتقـادی و بـا وارد

شناسـى  و روش شناسـى معرفت» امپرياليسـم« گيری  شـكلموضوع و همچنين ابـزار تحليـل، 

نهادی، بـا و از جنبه ايجابى و پيش داند مى» مردانه«های معرفتى  رايج را متأثر از ويژگى  مىعل

  مىگيـری از تمـا شـناختى بـر آن اسـت كـه ضـمن بهره روش» پلوراليسـم«اعتقاد بـه نـوعى 

در معرفــت را وارد علــم و » زنانــه«هــای  ی موجــود بايــد ويژگىهــا روشهــا و  رهيافت

ساالرانه اين رويكرد را واسازی و بنيان هژمونى مرد ،و به اين ترتيب كرد مىشناسى عل روش

  .)184: 1392ی אصفهאنی، سمیع(اصالح نمود 

های خاص خود  شناسى معرفتها به  اين مسأله كه آيا فمينيست ،پردازان اما در بين نظريه

متغيرهای زيـادی در مـورد ايـن . نياز دارند، به شكلى انتقادی مورد بررسى قرار گرفته است

ناسـى ش معرفتد توانـ مىسـادگى  فمينيسـتى بـه شناسـىِ  معرفتپرسش وجود دارد؛ آيا يك 

محـور تبـديل كنـد؟ آيـا دانـش فمينيسـتى يـا علـم  مؤنـث شناسـى معرفتمحور را بـه مذكر

دارد؟  شناسـى معرفتچـه نيـازی بـه يـك  ،ها است؟ فمينيسم فمينيستى يك تناقض در واژه

منظـور سـازواری و انطبـاق ايـن سـؤاالت،  پرسـد آيـا مـا بـه كه مى  مىهنگا ،لوئيس آنتونى
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شناسى موجود به يك آلترنـاتيو فمينيسـتى  های معرفتى ای چارچوبج ها، به ها و پروژه بينش

اسـت كننـده  هخير» نـه«و پاسخ وی آشـكارا يـك  دهد مىنيازمنديم؟ به سؤاالت باال پاسخ 

 .)198: ھمאن(

  نقد درون دينى: گفتار اول

عنصـر جنسـيت دادن  مسيری را كه فمينيسم معاصر با محور قـرار  مىبر مبنای فلسفه اسال

و غفلـت از اسـتقالل قلمـرو   مـىيعنى بـر اسـاس غفلـت از هويـت عقالنـى آد ؛كند ىمطى 

عقـل نظـری ،  مىاسالۀ در فلسف. معرفت عقلى از ابعاد مادی وجود انسان قابل استمرار است

ها و ابعاد عميق خـود  در ابعاد متافيزيكى و متعالى خود و همچنين عقل عملى در اليه ويژه به

هـا و رفتـار مربـوط بـه  مادی و دنيوی بوده و عنصر جنسيت در دريافتفارغ از همه تعلقات 

  .ها فرصت تأثيرگذاری ندارد آن

در نگاه مطلوب فلسفه اسالمى، عقـل در مراتـب عـالى خـود فـارغ از ابعـاد جسـمانى و 

يكسان به هدايت و استفاده از آن نيـاز  ای گونه بهجنسى بوده و زن و مرد برای سعادت خود 

گيرنـد، نيـز  اسبات و روابط اجتماعى كه در چارچوب فرهنگ انسـانى شـكل مىدارند و من

يكسـان فـراهم آورنـد و امـا عقـل  ای گونـه بهيافتن آن را برای همگان  ی فعليتها زمينهبايد 

از ابعاد مادی وجود انسان بيشتر اثرپذير است و هم از  ،وجودی لحاظ بهجزيى و ابزاری هم 

كار، توزيع  ای يكسان برای همگان ندارد و بلكه در فرآيند تقسيم فايده ،جهت نياز و كاربرد

های مختلف اجتماعى ضروری و الزم است  متعادل آن در بين بخش حال عينمتفاوت و در 

د و بايـد در توانـ مىعادالنه   مىو در مراتب اين تصميم برای عنصر جنس و جنسيت نيز سه

  .)25: 1384پאرسאنیא، (نظر گرفته شود 

فمينيسـتى ايـن  شناسـى معرفتهای  منظر رئاليسم حكمت صـدرايى، يكـى از كاسـتىاز 

ای انسانى اسـت و جنسـيت فاعـل شناسـا  شاخصه ،است كه توجه ندارد كه خرد و عقالنيت

ها از هويـت عقالنـى انسـان موجـب شـده  غفلت فمينيسـت. دخالتى در معرفت بشری ندارد

گرايى گرفتار آيند كـه سـر از  و در دام نسبيت بردار تصور كنند  است كه معرفت را جنيست

  .)34: 1390چرאغی כوتیאنی، (آورد  شكاكيت درمى

حقيقـت ايـن  .تفسير مـادی از حقيقـت شـناخت اسـتۀ گرايى و شكاكيت، الزم  نسبيت
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است كه علم، گوهری مجرد و مبرا از اوصـاف مـادی و فراتـر از مقـدمات مـادی شـناخت 

 شود مىحقيقتى است مجرد كه نزد روح مجرد انسانى حاضر  ،در فلسفه اسالمى، علم. ستا

 ؛ بنـابراين علـم، حضـور امـری مجـرد بـرای موجـودی مجـرد اسـتگردد مىو با آن متحد 

 ؛شـود مىوبن برچيـده  گرايى از بـيخ با اين تعريف از علم، بساط نسبيت .)97: 1 طبאطبאیی، ج(

بـرخالف اوصـاف . استعداد اسـتچراكه امر مجرد فعليت محض و خالى از هرگونه قوه و 

  .مطلق، ثابت و كلى استكه  )نسبيت، تغيير، جزئيت(ماده 

علـم، محكـوم بودن  اصل وجود بديهيات و اصل مجرد گرايى بنابر وقتى نسبيت ،بنابراين

شـناخت و علـم، عـين كاشـفيت دانسـته شـود،  و وقتى حقيقت، امری ثابـت و قابـل شود مى

بندی علوم به مردانه و زنانـه و ايـن ادعـا كـه  علم، تقسيم بودن ساختگى :ای مانند دعاوی

 باشـد ای مى پايـه قـول بى ،انـد انـد، علـوم مردانه چون تاكنون اغلب دانشمندان مـرد بوده

  ) 179: 1387رودگر، (

  نقد برون دينى: گفتار دوم

شناسـى را از گذشـته  سوال اساسى اين است كه آيا اين امكان وجود دارد كه علم معرفت

های مردانه بدانيم؟ البته اين موضوع غيرقابـل انكـار اسـت كـه  تا به امروز تحت تأثير سوگيری

اند، منجر به  های مردانه و زنانه داشته های فمينيستى بر اساس حساسيتى كه نسبت به جنبه تحليل

، )121: 1382بـאقری، (وبيش پنهان شده است  های جنسيتى كم ای از سوگيری ساختن پاره روشن

  .توان قبول كرد و انتقاداتى بر آن وارد است ها را نمى اما ادعای كلى فمينيست

دو  عنوان بودن بـه ها اين است كه در جامعـه، مـذكر و مؤنـث يكى از ادعاهای فمينيست

گيرنـد، تـا هـم  و پسران از لحـاظ فرهنگـى تحـت فشـار قـرار مى شود مىقطب مقابل تلقى 

ها پاك  ای از جنس مؤنث در آن ند و هم هرگونه نشانهرشد ده ای گونه بهذكوريت خود را 

پرورانند و رشد  از سوی ديگر، پسران، احساس استقالل شديدی را در خود مى .و محو شود

خود از محـيط و كردن  ها با جدا آن. ها مرتبط است شان با رشد استقالل شخصى آن معرفتى

معرفتى  ،معرفت مردانه ،به هر صورت. يابند جنس مقابل، واقعيت را امری خارج از خود مى

كه جنسيت در آن تـأثير نـدارد  رود مىاست كه در آن استقالل، حاكم است و چنين گمان 

اين، محصول استقالل از جنس مؤنث اسـت كـه  كه آنحال . باشد مىو فردگرايى نتيجه آن 
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قابـل نقـد اسـت البته اين ادعا از جهت ديگری نيـز ؛ ها ايجاد شده است در اثر تربيت در آن

كه خود را مستقل ببينـد،  كند مىكه حتى اگر بپذيريم جامعه، كودكان پسر را چنين تربيت 

ها جهان خارج را مستقل از خود بدانند و اين تأثير جنسـيت در  شود كه آن مىباز اين دليل ن

سـايى، ميان اين دو امر، يعنى استقالل از زنان و استقالل واقعيـت از فاعـل شنا. معرفت باشد

نتيجه گرفت كه مهفوم استقالل واقعيت هم در اثر  توان مىارتباطى منطقى در كار نيست و ن

  .)44: 1382نیא،  قאئمی(جنسيت شكل گرفته است 

فمينيستى اين است كه عوامـل خـارج از وجـود فـرد فاعـل  شناسان معرفتادعای ديگر 

ترين  بسا محكم تماعى است و چهآن، عوامل اج ترين مهمگذارد و  شناسا بر معرفت تأثير مى

  :باشد گونه اينبرای ادعای خود بيان نمايند شناسان  تقريری كه اين معرفت

عوامل اجتمـاعى بـر معرفـت ۀ هم: كبری-جنسيت از عوامل اجتماعى است؛ : صغری -

  .جنسيت بر معرفت تأثيرگذار است: نتيجه- تأثيرگذارند؛

فقر، ثروت، عزت و  :شرايط اجتماعى نظيراوالً، كليت كبری مخدوش است و برخى از 

اند كه فـارغ  ذلت در برخى از موارد تأثيری در معرفت نداشته است و هميشه متفكرانى بوده

ی انديشـه و معرفـت گـذر نماينـد؛ ها راهها و شرايط فردی و اجتماعى، از  ها و عالقه از علقه

ای كه جنسيت بر آنها تحميل  ماعىلذا امكان دارد زن يا مردی هم بتواند فارغ از شرايط اجت

  .نمايد، به معرفت دست يازد مى

مفهوم تأثير در اين برهان واضح و متمايز نيست و ابهام فراوانى كه در اين ناحيـه و : ثانياً 

تر از آن است كه  وجود دارد، بسيار پيچيده شناسى معرفتچگونگى تأثير و فرآيند ۀ در ناحي

  .)5: 1388ستقیمی، م(بتواند به راحتى ثابت شود 

ها در تأكيـد بـر نقـش ديـدگاه و منظـر در  فمينيسـت رسـد مىبه نظـر  ،كه ايننقد ديگر 

هـا تنـاقض وجـود دارد؛  ميان دو ادعای آن كه آنضمن . كنند مىمعرفت بيش از حد مبالغه 

؛ از طـرف آيـد مى دسـت بهكه هـر معرفتـى از منظـری خـاص  كنند مىها از سويى ادعا  آن

حال سؤال اين است كـه از . انداز زنانه، بر منظر مردانه برتری دارد اند كه چشم ىمدع ،ديگر

انداز زنانه بر مردانه تفـوق دارد؟ اگـر هـر معرفتـى از منظـری  پى برد كه چشم توان مىكجا 

از منظری » منظر زنانه بر منظر مردانه تفوق دارد«خاص صورت گيرد، همين معرفت هم كه 

. شـود مىآمده است و اعتبار آن هـم بـه همـين منظـور، محـدود  دست بهيعنى زنانه  ؛خاص
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يم بگوييم كه منظـر زنانـه توان مى، نآيد مىاگر هر معرفتى از منظری خاص حاصل  ،بنابراين

ها با مشكالت ديگـری نيـز  های فمينيست عالوه بر اين، استدالل. بر منظر مردانه ترجيح دارد

كه زنـان منظـری متفـاوت و ممتـاز نسـبت بـه منظـر  ها هم مواجه است و به اصل ادعای آن

  : مردان دارند انتقاداتى وارد شده است

 فـرض پيشگويند كه ادعای يادشـده بـر ايـن  برخى مى: گری و تعميم نادرست ذاتى) 1

ميان زنان  كه آنهای ذاتى مشتركى دارند و حال  نادرست مبتنى است كه تمام زنان، ويژگى

 تـوان مىها تـا حـدی اسـت كـه ن سياری وجود دارد و اين تفاوتگير ب های چشم هم تفاوت

  .برای آنها ويژگى ذاتى مشتركى قائل شد

جهت كه  ها بر اين نكته تأكيد دارند كه زنان بدين برخى از فمينيست: بودن در حاشيه) 2

 كـامالً هـا بـه واقعيـات  كار قرار داند، منظـر آن نظام تقسيمۀ اجتماع و نيز در حاشيۀ در حاشي

بايد اثبات كند كه هـر گروهـى كـه : اوالً : با دو مشكل روبرو است ،اين ادعا. متفاوت است

بايد اثبات كند كه منظـر : نگرند، ثانياً  از منظری متفاوت به واقعيات مى ،در حاشيه قرار دارد

 ؛بـه هـر دو انتقـاد شـده اسـت. منظری ممتاز و ويژه است ،گروهى كه در حاشيه قرار دارند

با مشكالت و شـرايط اجتمـاعى خـود بيشـتر آشـنا  شوند مى سانى كه در حاشيه واقعزيرا ك

به آن مشكالت توجه ندارند و يا اصًال از  معموالً  ،هستند و كسانى كه در حاشيه قرار ندارند

منظـری  ،كسانى كه در حاشـيه قـرار دارنـد ؛اثبات كرد توان مىآن آگاه نيستند؛ اما چگونه 

عيات اجتماعى دارند؟ عالوه بر اين، اگر هم بپذيريم منظر آنها متفاوت متفاوت نسبت به واق

اثبات كرد كه اين منظر نسبت بـه منظـر كسـانى كـه در حاشـيه قـرار  توان مىچگونه  ،است

  .)217-218: 1382نیא،  قאئمی(امتياز دارد  ،اند نگرفته

كـه در  توضـيح آن. تمام علت نيسـت ،كه سوژه در فرآيند توليد معرفت و نقد آخر اين) 3

صـورت، اگـر نتـوانيم مالكـى بـرای  در ايـن. دنبال شناخت واقـع هسـتيم جريان شناخت، ما به

عبـارت ديگـر،  به. توانيم ادعای شناختى مطابق واقع داشته باشيم بودن آن ارائه دهيم، نمى عينى

واقـع و  دنبال شناخت برای خود شناخت نيسـتيم، بلكـه شـناخت را بـرای رسـيدن بـه امـر ما به

اين رسيدن بـه . رسيدن به واقع عينى است ،خواهيم؛ آنچه برای ما ضروری است االمر مى نفس

) الـف: فرض است شناسى همراه است دارای چند پيش در معرفت» مطابقت«واقع، كه با نظريۀ 

تـوان واقعيـت را شـناخت و بـدان معرفـت پيـدا  مى) ب. واقعيتى وجود دارد ،بيرون از ذهن ما
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معنا  نفسه است، نه معرفت پديداری؛ بدين معرفت ما به واقعيت، معرفت به واقعيت فى) ج. كرد

كـه  اين. شـود كـه بـرای مـا پديـدار مى شناسيم، نـه چنـان كه ما واقعيت را چنان كه هست، مى

هـای ديگـر را كنـار  فرض توان واقع را شناخت و بـدان دسـت پيـدا كـرد، بسـياری از پيش مى

های سـوژه در امـر شـناخت  زمينـه هـا و پيش فرض كه موقعيت سوژه، پيش ينمانند ا. گذارد مى

هايى كـه سـوژه در  ها و موقعيت فرض كند و در واقع، شناخت برآيند تأثيرگذاری پيش اثر مى

دسـت  تـوان شـناختى مطـابق واقـع به وجـه نمى رو، به هيچ از اين. آن قرار دارد، به خارج است

كـه  ها بـا پـذيرفتن اين فمينيسـت. كننـد بودن شـناخت تعبيـر مى خىاز اين امر هم به تاري. آورد

توانـد در شـناخت از جهـان تـأثير بگـذارد و شـناختى  عنوان يك امـر اجتمـاعى مى جنسيت به

بودن امر شناخت تن  نوعى پذيرفتن پديداری متفاوت و متمايز برای سوژه فراهم آورد؛ عمًال به

طـور  شـود و نـه آن طور كه شىء برای من ظاهر مى نى آنيع ؛عبارت ديگر، شناخت به. اند داده

زيـرا  ؛شـود مطابقـت مطـرح نمى ها بحث از مطابقت و عدم در نتيجه، برای آن. كه وجود دارد

دهند و نيازی ندارنـد كـه  دادن سوژه، ذهنيت و شناخت او را محور قرار مى انسان با محور قرار

البتـه از نگـاه  ؛شناسـى اسـت ی اين نوع معرفتبه واقع دست پيدا كنند و همين امر مشكل جد

  .)94: 1386אمیری، (دانند  شان صدق را مطابق با واقع مى شناسى كسانى كه در معرفت

  گيری نتيجه

بنـدی  توان در سه مرحله طبقه شناسى، مى ها را در عرصه معرفت های نظری فمينيست فعاليت

تصـاص دارد كـه هسـتۀ مركـزی ايـن ها اخ به نقد علوم توسـط فمينيسـت ،كرد، مرحله اول

ها بـا  در مرحلۀ دوم، فمينيسـت. ها در ابعاد مختلف است بودن علوم و دانش انتقادات، مردانه

های جنسيتى را كه  گيری كنند جهت مطالعه و بازبينى علوم در تاريخ انديشه غربى، سعى مى

پس از . م پرده بردارنددر عمق انديشه غربى ريشه دوانده است، نشان دهند و از مردانگى عل

معتبر برای جايگزينى بـا   گيری و رد اعتبار علوم مردانه، مسألۀ طرح علومى اثبات اين جهت

های نادرست  گيری جا كه ريشۀ مشكالت علوم، جهت شود؛ اما از آن علوم مردانه مطرح مى

قد نظريـات ها در مرحله سوم، به بازبينى و ن شود، فمينيست شناختى تشخيص داده مى معرفت

» شناسـى فمينيسـتى معرفت«پردازنـد و نظريـاتى را تحـت عنـوان  شناختى موجود مى معرفت

كوشـند،  ها مى شـناختى اتخـاذ شـده، فمينيسـت با اسـتفاده از اصـول معرفت. كنند مطرح مى

شناختى فمينيستى و به دور از اشتباهات موجـود در  جايگزين با رعايت اصول معرفت  علمى
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  .)152: 1387رودگر، ( ارائه دهندعلوم مردانه 

معرفـت زنانـه بـا معرفـت مردانـه  ،ها معطوف به اين اسـت كـه اوالً  تمام تالش فمينيست

 ،بنـابراين. معرفت زنانه امتياز و ويژگى خاصى بـه معرفـت مردانـه دارد ،ثانياً  ؛متفاوت است

. وت اسـتاين اسـت كـه معرفـت بـا جنسـيت متفـا شناسى معرفتها در باب  ادعای اول آن

زن و مـرد از ايـن لحـاظ كـه موقعيـت  ؛طور نيست كه معرفت در زن و مرد يكـى باشـد اين

معرفت متفاوتى هم دارنـد و معرفـت زن بـر معرفـت مـرد امتيـاز و  ،اجتماعى متفاوتى دارند

  .)33: 1384نیא،  قאئمی( فمينيستى است شناسى معرفتاين خالصه . ويژگى دارد

دنبـال  يك پروژه سياسى بـه عنوان بهفمينيسم  ،كه اينقابل ذكر ای  در مورد فمينيسم نكته

ها بـرخالف جريـان  فمينيسـت. طرفـى نـدارد بىۀ اهداف خاصى است و به هيچ عنوان داعيـ

صراحتاً بـر پيامـدهای آن بـرای  ،ها نظريهو  ها انديشهاصلى در علوم و فلسفه در نقد خود از 

يـا » فلسـفى«آن را ندارنـد كـه از منظـری صـرفاً  عمل سياسى فمينيستى تأكيد دارند و داعيه

و » صدق«وی ها در نفى دعا به بيان ديگر، فمينيست. پردازند به نقد ساير گفتارها مى» علمى«

در نقـد نيسـتند، بلكـه » يـابى حقيقت«انـد و مـدعى  گرايان هـم عقيدهبا پساساختار» حقيقت«

مراتبى موجود در اين  ط قدرت و سلسلهدار، رواب شكنى گفتارهای مردم خواهند با شالوده مى

  .)459: 1381مשیرزאده، ( گفتارها يا متون را نشان دهند

رنگ شـده و  شناسانه در پايان سده بيستم كم گانه معرفت بندی سه دسته ،كه ايندر پايان 

ــازه ــن  شناســى معرفتتر  مباحــث ت ــدام از اي ــر ك ــونگى توصــيف در ه ــه چگ ــتى ب فمينيس

ها بـه  آيـا نحلـه كـه اينبر مسائلى مانند  ،عبارت ديگر به. ز كرده استها تمرك شناسى معرفت

 دهـۀطـى . اند يـا نـه گـذاری شـده ها نام شناسى معرفتشناسى و  نظريات روش مثابه بهخوبى 

تا حدودی جايگزين تأكيد بر » شده شناخت، شناسنده و شناخته«تفكر در فرآيندهای  1990

سؤاالت خاص مربوط بـه ذهنيـت و موضـوعات . استشده  گانه سههای  شناسى معرفتاين 

اين سؤاالت . اند ه فمينيستى قرار گرفتهشناسان معرفتبازنمايى و مشروعيت در مركز مباحث 

شـناخت؟ و  تـوان مىد شـناخت حاصـل كنـد؟ چـه چيـزی را توانـ مىچه كسى : عبارتند از

 شناسـى معرفترجـاع بـه هرگونـه ا ،شناسيم؟ عالوه بر اين دانيم، مى چگونه چيزی را كه مى

مدرن، پساساختارگرا و پسااستعماری كـه ايـن  فمينيستى به دليل تأثير رو به رشد تفكر پست

د وجود داشته باشد را رد كنـد، توان مىايده كه يك شيوه يا چندين شيوه شناخت فمينيستى 

    .)197: 1392سمیعی אصفهאنی، ( تضعيف شده است
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