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تاوضیح «گروه فمینیستی» درباره ی انتشار مجموعه مقالتای درباره ی «نظریه ی منظر فمینیستی»

یی گزیسسده ای از مقسسالتا موجسسود در کتسساب «فمینیسسسم و روش شناسسسی» را در۱۳۹۴در ماه اسفند   کتابچه ای حاوی ترجمه ی فارس
ر منتشس۱۹۸۷. کتاب «فمینیسم و روش شناسی» کسسه به  ویراسستاری سساندرا هاردینسسگ در سسسال ۱وبسایت پراکسیس منتش کردیم

 به عنوان2شده بود، حاوی مقالتی درباره ی روش شناسی و شناخت شناسی فمینیستی بود. در برخی از آن مقالتا نظریه ی منظر
اا فمینیستی طرح شده و بسط یافته بود، مقالتی که امروز از آن ها به عنوان مباحث کلسیک مربوط بسسه یی مشخص شناخت شناس
نظریه ی منظر فمینیستی یاد می شود. از آن دوره تا کنون بحث های بسیاری دربساره ی نظسسریه ی منظسر فمینیسستی مطسسرح شسسده
ین ایسن بحث هسای است، که برخی از این بحث ها نقدهایی جدی به مباحث کلسسیک مسسورد اشساره وارد آورده انسسد. بسسا مطرح شسسد

http://docs.praxies.org/Feminism-and-Methodology_Farsi.pdfدریافت نسخه ی پی.دی.اف. کتابچه ی «فمینیسم و روش شناسی»: ۱
Standpoint استفاده از معادل فارسی «نظریه ی دیدگاه» برای ترجمه ی ترم 2  theoryل تی حام ، در مقالتا فارسی موجود* در حوزه ی فمینیس

ه درStandpointیک ابهام است. زیرا با این که معادل «دیدگاه» برای ترجمه ی  داول ن ور مت دگاه» به ط  دقیق و صحیح به نظر می رسد، اما «دی
اا در معنای تلویحی «نظر» یا «نقطه نظر» به کار می رود. در نتیجه، برای جلسسوگیری از ایسسن معنای لغوی ریشه ای آن (محل نگریست)ن بلکه عمدت
ابهام، با این که به نظر ما عباراتا «دیدگاه» و «منظر» تا حد زیادی هم معنی هستند، ما بسسرای رسسساندن معنسسای دقیق تسسر مسسوردنظر در رابطسسه بسسا

Standpoint  Theoryای اجتم اا معادل «نظریه ی منظر» را به کار بسته ایم. چرا که این نظریه بر تأثیراتا جایگاه و موقعیت گروه  ه عیا ترجیح
(یعنی منظر آنها)ن بر مضمون بینش ها و باورهای آنان درباره ی موضوعاتا مشخص (نظیر مسائل زنان)ن تأکید دارد. 

* برای نونه می توان به مقاله ای از ساندرا هاردینگ با نام «شناخت شناسی های دارای دیدگاه فمینیستی» به  ترجمه ی نیکسسو سخوش
و افشین جهاندیده اشاره کرد که در کتاب «از مدرنیسم تا پست مدرنیسم»، عبدالکریم رشیدیان (نش نی)ن منتش شده است. در ایسسن

Feministمقسساله ، ابهسسام یادشسسده حسستی تسسرجمه ی عنسسوان مقسساله را آشسسکارا مخسسدوش سسساخته اسسست، چسسرا کسسه ترکیسسب:   Standpoint
Epistemologies .به «شناخت شناسی های دارای دیدگاه فمینیستی» ترجمه  شده است 
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یی این نظریه، در جهت گیری های نظری  خود در این بسساره یی نظریه پردازان منظر فمینیستی، ضمن دفاع از درون مایه ی اصل انتقاد
ت از نحله هسای بازنگری کرده و به درجاتا مختلسف بسه جسسرح و تعسدیل آرای خسود پرداختنسسد. همچنیسن نظریه پسسردازان فمینیس
یف خوانش های جدیدی از نظریه ی منظر فمینیستی ارائه کردند. به این ترتیب، نظریه ی منظر فمینیستی طی چنسسد دهه ی مختل
احث یی بحث برانگیز و مهم بین فمینیست ها بدل شد. با این توضیح، بسرای آگساهی نسسبی از مب اخیر به یکی از موضوعاتا نظر
اا به بحث هسسای کلسسسیک، از جملسسه مقسسالتی اا نظریه ی منظر نی توان صف مربوط به حوزه ی شناخت شناسی فمینیستی و مشخص
که ما در کتابچه ی «فمینیسم و روش شناسی» منتش کردیم، اکتفاء کرد. بر این اساس، ما در امتداد هدفی که در راستای معرفی
آرای نظریه پردازان فمینیسم سوسیالیستی برای خود در نظر گرفته ایم، ترجمه و انتشار شش مقاله ی دیگر را در نقسسد و معرفسسی
نظریه ی منظر فمینیستی در دستور کار خود قرار داده ایسسم. ایسسن مجموعه  مقسسالتا شسسامل بازنگری هسسای دو تسسن از نظریه پسسردازان

)ن، آرای یکی از نظریه پردازان فمینیسم سسسیاه در رابطسسه بسسا ایسسن2 و نانسی هارتسوک۱کلسیک منظر فمینیستی (ساندرا هاردینگ
اا جسسامع از ایسسن نظریسه (ابیگسسل بروکسسس۳موضوع (پاتریشیا هیل کالینز )ن، یسک بررسسسی بسسا۴)ن، یکی از بررسسسی های آکادمیسسک نسسسبت

اسی درخشسان بسسر اسسس)ن، و در نهسسایت یسسک بررسسس5خوانشی از فمینیسم مارکسیستی دربسساره ی نظسریه ی منظسر (سسینتیا کساک برن
)ن می شود. این مقالتا ابتدا به طور یک به یک طی سه ماه آینسسده در6چارچوب نظری و فلسفی رئالیستی و انتقادی (کارولین نیو
 در قالب یک کتابچه بازنش می شوند.—برای سهولت در دستسی—وبسایت پراکسیس منتش خواهند شد، سپس همه ی آن ها 

ترجمه ی دو مقاله از این مجموعه به طور جمعی توسط گروه فمینیستی انجام شسسده اسسست، و بسسرای تسسرجمه ی سسسایر مقسسالتا از
یی آن ها برای زحمتا شان در همکاری رفقا امین حصوری، معصومه فراهانی، هومن کاسبی و فرداد راد بهره برده ایم، که از همگ
ترجمه و همراهی با ما در راستای اهداف مشتک مان صمیمنه سپاس گزاری می کنیم. همچنین از رفقای مان در گروه پراکسسسیس

برای زحمتا ویرایشی و انتشار این مقالتا سپاس گزاریم.  

گروه فمینیستی

۱۳۹5تیر 

1 Standpoint methodologies and epistemologies: a logic of scientific inquiry for people; Sandra Harding (2010)ن
2 The feminist Standpoint revisited; Nancy Harstsok (2002)ن
3 Black Feminist Thought in the Matrix of Domination; Patricia Hill Collins (1990)ن
4 Feminist Standpoint Epistemology: Building Knowledge and Empowerment Through Women’s Lived Exprience; Abigail

Brooks (2006)ن
5 Standpoint Theory; Cynthia Cockburn (2015)ن
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رتاوضیح متجرم ریه ی منظ اه نظ اله ی کوت ن مق ت، در ای ناس فمینیس وف و معرفت ش گ، فیلس : ساندرا هاردین
فمینیستی را به طور فشده  و با بیانی روشن معرفی می کند. این مت در کتابی که سازمان جهانی یونسکو چنسسدی

وم انسسانی منتش وان گزارشسی از وضسعیت جهسانی عل اخت (رپیش به عن World س  Social  Science  Report
یی روش شناسسسانه و شناخت شناسسسانه ی2010 )ن، درج گردیده است. هاردینگ در این نوشتار کوتسساه پایه هسسای فلسسف

نظریه ی منظر را واکاوی نی کند، بلکه توصیف فشده ای از برخی بنیان ها و دللت  های اجتمعی-سیاسسسی و نیسسز
برخی حوزه های کاربست این نظریه عرضه می کند.

* * *

 و۷۰ مبتنی بر منظر فمینیستی و نیز فلسفه های علم متکی بر این نظریه طسسی دهه هسسای شناخت شناسی ها و روش شناسی های
یی فمینیستی، زیست شناسی فمینیستی، و فلسسسفه ی فمینیسسستی پدیسسدار شسسدند. امسسا این هسسا تنهسسا۸۰   در حوزه  های دانش اجتمع

تلش هسایی نبودنسسد کسه در حسسوزه ی شناخت شناسسسی و روش شناسسسی  فمینیسسستی انجسام گرفسست. سسسایرین هسم کوشسسیدند نیازهسسای
 جسای دهنسد. امسا کسار۱ در چارچوب های متعارف روش شناسی های تجربه گرایسانه و قوم نگسارانه—با فشار و تقل—فمینیستی را 

تند کسه در برابسر گرایشسی کسه آن هسا را درون چارچوب هسای دسته ی نخست خلقانه تر بود؛ آن ها نیازمند این تلش بوده اند/هس
تجربه گرایانه و قوم نگارانه جای می دهد مقسساومت کننسسد. از آن زمسسان ایسسن دیسسدگاه ها بسسه طسسور وسسسیعی در گسسسته ی دانش هسسای
اجتمعی و حوزه هایی از علوم طبیعی نظیر سلمتی، پزشکی، دانش زیست محیطی و پژوهش  فن آورانه نفوذ کرده اند. علوه بسسر
ال پدیسسدار یی رهایی بخش طی حسسداقل نیم  قسسرن گذشسسته مسسستق یق» آن ها کمبیش در همه ی حرکت های اجتمع این، «منطق تحقی
شده است. در این معنا، آن ها متعلق به مردم اند، به جای اینکه به علیق/منافع نهادها و گروه های مسلط تعلق داشته باشند. 

ن حسال،2منطق نظریه های منظر ریشه در داعیه هسای مارکسسی دربساره ی ارزش شناخت شناسسانه ی منظسر پرولتاریسا  دارد. در عی
فمینیست ها و سایر جنبش های عدالت اجتمعی این نگره ی مارکسی را به گونه ای رادیکسسال متحسسول سسساخته اند تسسا بتواننسسد ایسسن
استاتژی ها و توضیحاتا پژوهشی را متناسب با بستهای سیاسی و فکری معاص قابل استفاده بسازند. با این همه، تحقیسسق بسسر

ید کفسسایت ایسسده های متعسسارف۳پایه ی نظریه ی منظر  هنوز هم برای بسیاری از پژوهش گران مناقشه انگیز است؛ چرا کسسه ایسسن رویکسسر
یت عاری از ارزش  گذاری ، عقلنیت ابسسزاری، و درکسسی نارسسسا و محسسدود از یسسک۴عص روشنگری در خصوص علم را به چالش می کشد: عینی

یی جنبش هسسای  عسسدالت5«روش خوب» ید هم زمان ایده هایی پرورش می دهد تا به نیازهای تجربی، نظری و سیاس . در عین حال، این رویکر
اجتمعی پاسخ دهد. این رویکرد همچنین کانون تسسوجه روایت هسسای قوم نگسسارانه را بسسه سسسوی نهادهسسا و گروه هسسای مسسلط در

اتا ا مباحث ایی گشسوده اند ت ر فض ریه ی منظ یتا پروژه های پژوهشی متکسی بسر نظ جامعه بازمی گرداند. در این گونه ابتکارا

1 ethnographic
2 standpoint of the proletariat
3 Standpoint research
4 value-neutral objectivity
5 a narrowly conceived “good method”
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سازنده ی جدیدی درباره ی روابط واقعی و مطلوب میان تجربه و تولید دانش شکل بگیرد (نگاه کنید بسسه مقسساله ی جیمسسسون در
)ن. 2۰۰۴: هاردینگ ۱مجموعه  مقالتا

ترکز نوشتار حاض بر روی مضامین کانونی نظریه ی منظر است و در این راستا نونه هایی برای چنین تحقیقاتی ارائسسه می کنسسد،
و درکنار آن به انتقادهای مربوطه هم اشاراتی خواهد شد. 

)ن است. نحوه ی تعامل مسسا بسسا مسسردم و2۰۰۴» (هاراوی، در مجموعه  ی هاردینگ 2همه ی دانش انسانی «دانش در وضعیت معین
باتا اجتم بیعت و مناس ین دانش ما از ط رادنیای پیرامو ع مبتنسی ب دود می کنسد. در جوام ین مح اخته و هم زمسا ن س عی را ممک

یی گروه هسای ال مسورد نادیسسده انگاری و بی اعتنسسای یم سکوب شده، همن تجربیاتی که معمسسو یب فعالیت های روزانه ی مرد سلسله مرات
عی اسسست. چنیسسن بینش هسسایی را نی تسسوان ازامسلط قرار می گیرند، حامل بصیرتا هایی درباره ی نظسسم طسسبیعی و عمل کسسرد اجتمسس

ر دستسسسی بسسه آن هسسا بسسه آسسسانی میسسس—در این چشم انداز—چشم انداز فعالیت های گروه های مسلط به دست آورد، یا حداقل 
—در خانه هایشان، در منازل سایر مردم، در رستوران ها، دفاتر اداری و بیمرستان ها—نیست. مردمی که «کار خانگی» جهان را 

عیاانجام می دهند، تجارب متمیزی دارند. این تجارب به آن ها کمک می کند تا دنیای مادی، تن های انسان  ها و مناسباتا اجتمسس
ید)ن آکادمیک قرار دارد؛ یعنی دور از دستس کسانی کسسه اا مر ین (عمدت را به شیوه هایی بشناسند که دور از دستس بیشت متخصصا
یی رشته های پژوهشی را تولید می کنند. آنچه برای این مسسردم در خلل شناخت شناسی، نظریه ی اجتمعی و چارچوب های مفهوم
ن ود. از ای ی می ش یی متعلق به قشهای کم استعداد تر تلق یت جسمنی پدیدار می شود، به منزله ی فعالیت های طبیع کارهای سخ
یل به عادی سازی قدرتا اجتمعی گرایش دارند. روشنفکران زن و به ویژه زنان رنگین پوست گرایسسش رو، شناخت شناسی های متداو

»؛ چون زندگی های روزمره ی آنان در هر۴» باشند: کنش  در مقام «بیگانه ای در درون۳بدان دارند که حامل یک «آگاهی  دو-پاره
» جدا می کند (نگاه کنید به مقاله ی کسسالینز، اسسسمیت و دیگسسران در5دو سوی شکافی رخ می دهد که «حاکمن» را از «محکومان

)ن.  2۰۰۴کتاب: هاردینگ 

آیا این به معنای آن است که فقط کسانی که به این طریق استثمر می شوند و چنین تجربیاتی دارنسسد قسسادر بسسه فهسسم مضسسامینی
هستند که روش شناسی ها و شناخت شناسی های متکی بر نظریه ی منظر بیان می کنند؟ البته که نه. کسانی که از میان گروه های

ازگی—استثمرشده برخاسته اند، سخن می گویند، اعتاضاتا عمومی برپا می کنند، می نویسند و  ورتی،—به ت ای مش  در هیئت ه
ن آن ها گرایش بدان دارند که پیچیدگی های تبعیضاکمیته های آکادمیک و شوراهای ویراستاری نشیاتا فعالیت می کنند. بی گم

را که در وهله ی نخست از دید افراد متعلق به گروه هسسای مسسسلط پنهسسان می مانسسد درک ناینسسد؛ امسسا حسستی کسسسانی کسسه در میسسان
یی گروه های دارای امتیاز جای دارند نیز می توانند یساد بگیرنسسد کسسه ایسن ویژگی هسسای جسسامعه را ببیننسد. بی تردیسسد ایسن صسورتا بند

ال ایین به  ب یتا از پ وع تحرکسا  را6مختص قادر نیست که هم چندگانگی اشکال سلطه (جنسیت، طبقه و نژاد)ن و هم اشسکال متن

1 Sandra Harding ن(ed.), 2004: The Feminist Standpoint Theory Reader. New York, Routledge.
2 situated knowledge
3 a “bifurcated consciousness”
4 outsiders within
5 the “ruling” and the “ruled”
6 upward mobility
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ایی از مسردم کسه در زنسدگی  خسود از چنان که لزم است بیان و تشیح کند. اما در اینجا نکته ی قسابل توجه آن اسست کسه طیف ه
ججح)ن برخوردارند و کسانی که [بنا به جایگاه خود] اغلب برای تنظیم و اداره کردن زنسسدگی  ممر امتیازهای اجتمعی (یا جایگاه های 
اا به درک های نادرستی از حقایق مربوط به زندگی خود و زندگی افراد فاقد امتیاز می رسند. همگان سیاست گذاری می کنند، غالب

با این وجود، حتی آن ها نیز اگر تلش کنند می توانند یاد بگیرند که به طور دقیق تری به دنیا بنگرند.

یی مسورد اسستفاده ی نهادهسای اجتمسعی مسسلط، بسه یی رشسته های پژوهشسسی، نظیسر چارچوب هسای مفهسوم چارچوب هسای مفهسوم
شیوه هایی سامان یافته اند که رضایت گروه هایی که از این نهادها حمیت یا پشتیبانی مالی می کنند را جلب ناینسسد. از ایسسن رو،
یع چنیسسن گروه هسسایی خسسدمت کننسسد (نگسساه کنیسسد بسسه: مقسسالتا هارتسسسوک و آن ها گرایش بدان دارند که به مقاصد و علیق/منسساف

 )ن. پژوهش علمی برای اینکه بتواند بسسه چشسسم اندازی انتقسسادی از ایسسن چارچوب هسسای مفهسسومی2۰۰۴اسمیت در کتاب هاردینگ 
اا نی توان به طور کامل از تاثیراتا چارچوب هسسای مسسسلط خلص شسسد، برسد، باید کار خود را از منظری «بیرونی» آغاز کند (قطع
یی متکی بسسر نظسسریه ی منظسسر چنیسسن کسساری را از ایسسن طریسسق انجسسام اما قدری «بیرون رفت» مفید خواهد بود)ن.  پروژه های پژوهش
اا از سوی نهادهای مسسسلط می دهند که پژوهش های خود را از زندگی های روزمره ی گروه های اجتمعی ای آغاز می کنند که عموم

Cherylمورد بی توجهی یا محرومیت قرار می گیرند. برای نونه، شلی داس (  Dossن مشسسکلتی را بررسسسی می کنسسد کسسه بسسا ورود(
یی «پیشفته» به آفریقا برای زنان افریقایی ایجاد شده است. اشسستفانی سسسگونو ( Stephanieفن آوری های کشاورز  Seguinoن در(

یی زنان در مناقشاتا مربوط بسسه کسسار را مسسورد تحلیسسل یی «بانک جهانی» درباره ی قدرتا چانه زن پژوهسسش خود شیوه ی مفهوم پرداز
)ن. بنیادهای مفهوم «توسعه ی جهان سوم» و اینکه چگونه زنان به واسطه یKuiper and Barker, 2006انتقادی قرار می دهد (

.۱آن رنج و آسیب می بینند، طی دو دهه ی گذشته به طور فزایند ه  از سوی منتقدان فمینیسسست مسسورد چسسالش قسسرار گرفتسسه اسسست
توجه به این نکته اهمیت دارد که هدف چنین مطالعاتی آن نیست که گردآوری مجموعه ای از داده  هسسای قوم نگسسارانه دربسساره ی
زندگی های زنان را بر عهده بگیرند،  بلکه هدف آن ها بررسی انتقادی نهادهای مسلط، و سیاست  ها، فرهنگ ها و خط مشسسی های

. 2عملی آن ها در حوزه هایی  است که زندگی زنان را متأثر می سازند

یر «چشم انداز»ی نیست که به سادگی قابل دستس باشسسد؛ بلکسه همسس ن طور کسه نانسسی هارتسسوک اشسساره کسرده اسست،ایک منظ
)ن: نیازمند علم است تا بتوانسسد سسسطح زیریسسن و2۰۰۴دستاوردی است که به طور توأمان نیازمند علم و سیاست است (هاردینگ 

 بسسهنپنهان ایدئولوژی های مسلط را که همگان در دایره ی نفوذ آن ها زندگی می کنند ببیند؛ نیازمند سیاست است، چون پرداختسس
یی نیازمند مصالح مادی و نیز دستسی به نهادهای مسلط برای فهم چگونگی کارکرد آنهاست.    چنین علم

یر دستاوردی جمعی است، نسسه وابسسسته بسه یسسک فسسرد. یسک منظسر نیازمنسسد بحسث میسان کسسسانی اسست کسه علوه بر این، یک منظ
یی شناخت شناسسسانه و روش شناسسسانه هسسستند کسسه بسسه مواضع شان بیان و نایندگی می شود. بنابراین، منظرها استاتژی های پژوهش

 رجوع کنید به: ۱
Tinker, Young, Braidotti et al., in Visvanathan, et al. ن(eds), 1997:  The Women, Gender and Development Reader. London,

Zed Books.
برای آشنایی با نونه های بیشت در این زمینه رجوع کنید به:2

Kuiper and Barker, E. Kuiper & D. Barker ن(eds), 2006: Feminist Economics and the World Bank. New York, Routledge.
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ا۱لحاظ سیاسی متعهدند د ی د کنن ا رش . آن ها در جهت تولید انواعی از دانش می کوشند که مردم ستمدیده بدان ها نیازمندند ت
یش مسسلط اینسسک بسسه طسسور اسسستواری در چسسارچوب نیازهسای ملی گرایسان و اا زنده باننسسد. بسا ایسن وجسود، نظام هسسای دانس حتی صف
یت ین نظامی و صاحبان شکت های بزرگ (و کسانی که از آن هسا نفسع می برنسد)ن جسای گرفته انسد. سیاسس کارپردازان حکومتی، رهبا
ین حسسوزه ی اینک با چنین ترکیب بندی ای در برنامه های پژوهشی مختلف حی و حاض اسسست. فمینیسسست ها یسسا سسسایر پژوهش گسسرا

یتاعدالت اجتمعی می کوشند فضاهای ذهنی و سیاسی ای ایجاد کنند که دانش بتواند بسسرای گروه هسسای برسسسازنده ی مسسورد حمسس
آنان تولید شود.    

یش یر پژوه یی یک ایده آل تنظم  گ یم «عینیت قوی2نونه ی خوبی از دگرگون » اسست. کسل اعضسای یسک جسامعه ی پژوهشسی در۳ مفهو
یی هم برتری مسسردانه ی سسسفید یی غرب برخی علیق و ارزش های اجتمعی سهیم هستند. در گسته ی عظیمی از تاریخ علوم اجتمع

 به مثابه ی هنجارهای مسلط پذیرفته  شده اند. روش های سنتی بسسرای «عملیسساتی کردن» پژوهسسش۴و هم انگاره ی دگرجنس خواهی
یی» فاقد منابعی بوده اند که نشان دهنسسد چگسسونه چنیسسن تعهسسداتی [نسسسبت بسسه برتری  هسسای یت عاری از ارزش گذار مبتنی بر «عینی

، روش شناسی ها و فرهنگ های نهادین جسسای گرفته انسسد.5مردانگی سفید دگرجنس خواه] به طور ضمنی درون نظریه های رشته ای
وجب ته ای را ناینسدگی می کردنسد، م اما پیدایش جنبش های اجتمعی ای که گروه های مورد تبعیض در این دست نظریه  های رش

اا بسسهاشد تا سایر افراد (نه فقط گروه های تحت تبعیض)ن بتوانند نسبت به شیوه هایی که ارزش  های اجتمسس یی تبعیض آمیسسز عمیقسس ع
یی محرک انتقسساداتا لسسورد بناریسسا ( پژوهش اجتمعی شکل داده اند آگاه شوند. کار جنبش های فمینیستی، کارگری و پسا-استعمر

Lourdes  Benaria) ن نسسسبت بسسه ایسسن امسسر بسسود کسسه چگسسونه نهادهسسای بین الللسسی در درک دقیسسق کسسار زنسسان ناکسسام می ماننسسد(
Visvanathan 1997ن. تلش های فمینیست ها و سایر گرو ه های اکتیویست  در سطح جهانی درباره ی مقولتا مربوط به بازتولید(

)ن نسبت به پیش فرض های جنسیت زده و نژادگرایانه ی «آژانسBetsy Hartmannدر شکل گیری نظراتا انتقادی بتسی هارتن (
Visvanatha» و اثراتا آن ها بر سیاست های کنتل جمعیت این آژانس سهم موثری داشته اسسست (6آمریکایی توسعه ی بین الللی

n 1997   .ن(

علوه بر بدفهمی ها و انتقاداتی که به آن ها اشاره شد، نظریه ی منظر فمینیستی متهم بدان شده است که بر درکی ذاتا گرایانه
یت موضع شخصی خود را به طور نامناسبی تعمیم داده اند. گسسو از مفهوم «زنان» متکی است. بی گمن برخی نویسندگان فمینیس
اینکه منطق نظریه ی منظر علیه چنین  گرایش هایی عمل می کند، چرا کسه نظسریه ی منظسر هسر پژوهشسی را بسدین سسمت سسوق
می دهد که سآغاز خود را در زندگی های واقعی گروه معینی از زنان یا سایر مردم، به طریقی که آن ها زندگی های خود را فهسسم
می کنند،  قرار دهد (ارجاعاتا قبلی را ببینید)ن. نظریه ی منظر همچنین به رویکرد اروپا-محوری متهم شده اسسست، از ایسسن جهسست
که بر مسایلی نظیر پوزیتیویسم ترکز می کند، که برای زنان متعلق به سایر صورتا بندی های فرهنگی مسایل با اهمیتی نیستند.

1 politically engaged 
2 regulative ideal for research
3 strong objectivity
4 heteronormativity
5 disciplinary theories
6 US Agency for International Development ن(USAID)
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ی اد سیاس ویه های ح اا دارای س ر هندوسستان لزومس وامعی نظی ان،  در ج علوه بر این، دگرگونی و تحول یابی دوباره ی تجارب زن
[نظیر جنبش های رادیکال زنان] نبوده است؛ جوامعی که اگرچه در ظاهر به تجسسارب سسسنتی زنسسان ارج می گذارنسسد، امسسا در عمسسل

)ن . 2۰۰۴همچنان تبعیضاتا عمیقی نسبت به زنان روا می دارند (نگاه کنید به مقاله ی نارایان در: هاردینگ 

یی این گونه انتقاداتا توجه ما را به این نیاز دایمی جلب می کنند که می باید پروژه هسسای پژوهشسسی را بسسا بنیان هسسای تجسسارب محلسس
یی برآمده از نظریه ی منظر می باید بحث انگیز و جدل آمیز  باشسسند. آن هسسا مولسسد و۱انضممی مفصل بندی کرد. منطق های پژوهش

اا تحسست یش روی شناخت شناسی های مسلط بوده انسسد و در آنچسسه امسسروزه وسسسیع سامان دهنده ی برخی از جدی ترین چالش های پی
یی یی غرب» از آن یاد می شود، سهم داشته اند؛  بحرانی که خسسود می توانسسد یسسک بحسسران  شناخت شناسسس عنوان «بحران شناخت شناس

یی [مربوط به] مردانگی باشد. جهان
 

 منبع:

Sandra Harding, 2010:   Standpoint methodologies and epistemologies: a logic of scientific inquiry for people

 in:  World Social Science Report: Knowledge Divides. ن(chap. 5, Homogenizing or pluralizing social sciences?, p. 173-175),

Paris: UNESCO Publishing.
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