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یادداشت گروه فمینیستی
فمینیسم سیاه بهعنوان یکی از پیشگامان صورتبندی فمینیسم رنگینپوستان ،و از جمل ه جنبشه ایی اس ت ک ه در تقاب ل ب ا
فمینیسم لیبال و غربیی سفید و فرا-رفتتن از نارس اییها و یکس ویهگیهای آن پ ا ب ه عرص هی ن بد علی ه ان واع س تم طبق اتی،
جنسیتی و نژادی گذاشته است .چنان که در مت »بیانیه گروه رودخانهی کومباهی« آمده است ،1یکی از دستتتاوردهای نظتتری-
سیاسیی مهم فمینیسم سیاه نظریهی تلقای )اینتسکشنالیتی( است ،نظریهای که بر تلقای گونهه ای مختلف ی از س تم/س لطه ،از
جمله طبقاتی ،جنسیتی ،نژادی و ملیتتی و غیتتره ،در اشتتخاص انضتممی روشتتنی میبخشتتد و نشتتان میدهتتد کته ستازوکارهای
مختلف ستم بهطور همزمان ،و به درجات مختلف ،بر موقاعیت اجتمعی اشخاص یاعمل میشود و تجربیات منحصتتربهفردی از
ستمگری و ستمبری را در آنها شکل میدهد .این نظریهی فمینیسم سیاه دربارهی تقاطع گونههای مختلف سلطه در هر یتتک
از اشخا صص همچنین به درک متمیزی نسبت به نظامهای همبستهی ستتلطه و نیتتز شتتیوههای مبتتارزه/مقتتاومت علیتته آنهتتا راه
میبرد .فمینیستهای سیاه ،با ارجاع به زیست روزمرهی زنان سیاه و رنگینپوست و بررسی تجارب متنوعی که از بطتتین تلقاتتی
انواع ستمها بیرون آمده است ،سهم بهسزایی در پرورش نظریات فمینیستی در حتتوزهی شتتناخت مناستتبات ستتلطه داشتتتهاند و
چشمانداز مبارزاتی جدید چندستتویهای علیتته ایتن مناستبات گشتتودهاند ،و بتته ایتتن ترتیتب ادبیتتاتی غنی حاصتتل از مبتتارزات و
مقاومتهای زنان سیاه و رنگینپوست در طول قارن بیستم و نیز قارن جدید خلق شده و توشهی ارزندهای بته انبتان ستنتهای
مبارزاتی زنان افزوده شده است.
پاتریشیا هیل کالینز یکی از نظریهپردازان فمینیسم سیاه و از جمله چهرههای برجستهی پرورش و بسط نظریهی تلقاتتی استتت.
او آثار متعددی را در این حوزه متنش کرده است ،که یکی از آثار اولیهاش کتاب »اندیشهى فمینیستی ستتیاه :دانتش ،آگتتاهی و
 1ترجمهی فارسی این مت از طریق لینک زیر در وبسایت پراکسیس در دستسر است:
صدایی از »فمینیسم سیاه« :بیانیهی »گروه رودخانهی کومباهی« | ترجمه :امین حصوری http://praxies.org/?p=3654
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سیاست توانندسازی ( 1۹۹۰) «1است ،که مت حاض از این کتاب برگرفته شده است .کالینز در این مت بتتا ارجتتاع بتته مطتتالعهی
تجربیات زنان آفریقایی-آمریکایی و بررسی مسألهی فرودستی و به حاشیه راندهشدن این زنان بتتر ضتترورت بتتاز-مفهتتومپردازی
نژاد ،طبقه و جنسیت تأکید میکند ،و با تکیه بر فهم نظریی حاصل از اندیشهی فمینیستی سیاه ،مفهوم ماتریس سلطه را بتترای
تبیین درهمتنیدگی ساختارهای سلطه بهدست میدهد .کالینز باور دارد که ماتریس سلطه دارای ساختاری در امتداد محورهتتای
سلطه همچون نژاد ،جنسیت و طبقهی اجتمعی بوده و نیز بر سطوح س هگانهی زنتدگی شخص ی ،س طح گروه ی ی ا اجتم عیی
بست فرهنگی ،و سطح نظاممند نهادهای اجتمعی مبتنی است .کالینز همچنین بر مقولهی دانش بهمثابهی منبع قادرت متمرکز
میشود و از زنان سیاه بهعنوان عاملن دانش سخن میگویتد .او ایتن درک را برجستته میکن د کته زنتان ستیاه بترای مقتابله بتا
نظامهتتای ستتلطه و مقتتاومت در برابتتر ستتازوکارهای بازتولیدکننتتدهی موقاعیتهتتای فرادستتت و فرودستتت در متتاتریس ستتلط صه
شناختشناسی و روششناسیهای منحصبهفرد خود را بهدست میآورند ،و به این طریق میتوانند بهطور همزمتتان نظامهتتای
دانش سلطهگر و معیوب موجود را به چتالش کش یده و نظامه ای دان ش بتدیلی خل ق کننتد .او در ادام ه بته بح ث درب ارهی
شناختشناسی و نظریهی منظر فمینیستی میپردازد و با تأکید بر درک تکسویهگیی منظرهای برآمتتده از مبتتارزه علیتته یکتتی از
ساختارهای سلطه ،از اهمیت دیالوگ بین منظرهای گروههای تحتسلطهی مختلف برای فرا-رفت از این تکستتویهگیها ستتخن
میگوید؛ و نظریهی منظری را رهاییبخش میداند که مبتنی بر دانش برآمتده از موقاعیتهتای اجتمتاعی مختلتف در متاتریس
سلطه و مقاومت علیه ساختارهای درهمتنیدهی سلطه باشد.
امید داریم که انتشار مت فارسیی این مقاله 2سهمی هر چند کوچک در جهت آشنایی با ادبیات غنیی فمینیسم سیاه و رویکرد
این جریان به نظریهی تلقای ،و بهطور کلی با ادبیات فمینیستیی رهاییبخش ایفا ناید.
 ۸مارسر  1۸ / 2۰1۷اسفند 1۳۹۵
گروه فمینیستی
***

Collins, H. (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Boston: Unwin
Hyman
 2ما پیشتر کتابچهای با عنوان »فمینیسم و روششناسی« را در وبسایت پراکسیس منتش کردیم ،که حاوی متهای کلسیکی دربارهی
شناختشناسی فمینیستی بود .همچنین دو مت از ساندرا هاردینگ و نانسی هارتسوک در ارتباط با بحث نظریهی منظر فمینیستی منتش کردیم.
این متون از طریق لینکهای زیر در دستسراند:
فمینیسم و روششناسی :مقالتی دربارهی روششناسی و شناختشناسی فمینیستی | ویراستار :ساندرا هاردینگ http://praxies.org/?p=5334
روششناسیها و شناختشناسیهای متکی بر نظریهی منظر | ساندرا هاردینگ | برگردان :امین حصوری http://praxies.org/?p=5533
بازنگری منظر فمینیستی | نانسی هارتسوک | ترجمه :گروه فمینیستی http://praxies.org/?p=5549
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اندیشهی فمینیستی سیاه بیانگر قادرت نوپدید زنان سیاه بهعنوان عاملین دانش است .اندیشهی فمینیستی افریقا-محور ،با بتته
تصویر کشیدن زنان افریقایی-امریکایی بهمثابهی افرادی متکیبهخود و خود-تعیینگر 1که با س تم ن ژادی ،طبقتاتی و جنس یتی
مقابله میکنند ،اهمیت دانش در توانندسازی خلق سکوبشده را بیان میکند .جنبهای که اندیشهی فمینیستی سیاه را متمایز
میکند ،پافشاریاش بر این باور است که عناص ضوری برای تغییر اجتمعی هم تغییر آگاهی افراد و هتتم دگرگتتونی اجتمتتاعی
نهادهای اقاتصادی و سیاسی هستند .برای تغییر در هر دو بعد دانش نوین اهمیت دارد.
دانصش بخشی مهم و حیاتی از روابط اجتمعی سلطه و مقاومت است .بیشتیر جهانبینی مردانهگرای 2اروپا-محور بتتا ابژهستتازی
زنان افریقایی-امریکایی و با تغییر ریخت ۳تجارب ما ]زنان سیاه[ در جهت خدمت به منافع مردان سفیید نخبه ،فرودستی زنتتان
سیاه را در س میپروراند .اما جایدادن تجارب زنان سیاه در مرکز تحلیصل بصتتیرتهای تتتازهای دربتتارهى مفتتاهیم ،پارادایمهتتا و
شناختشناسیهاى راییج جهانبین یی مردانهگرای اروپا-محور و هم دربارهى نقدهای فمینیستی و افریقا-محور بر آن را بهدستتت
میدهد .دیدن جهان از خلل عدسی مفهومیی هم این و هم آنتی ،کته ستتم نتژادی ،طبقتاتی و جنستیتی را بته طتور توأمتان و
همزمان دریافت میکند و نیاز به دیدی انسانگرا از اجتمع را در خود دارد ،امکانهای نوینی بتترای دانتتش میآفرینتتد؛ دانشتتی
توانندساز که فمینیستی و افریقا-محور است .بسیاری از روشنفکران فمینیست سیاه از مدتها پیتتش به ایتتن طریتتق دربتتارهى
دنیا اندیشیدهاند ،زیرا این همن راهیست است که ما ]زنان سیاه[ دنیا را تجربه میکنیم.
اندیشهی فمینیستی افریقا-محور به دو طریق سهم شایانی در راستای ارتقتتای فهتتم متتا از روابتتیط مهتم میتتان دانتتش ،آگتاهی و
توانندستتازی ایفتتا میکنتتد .نخستتت ،اندیشتتهی فمینیستتتی ستتیاه پرورشدهنتتدهى چرختتش پتتارادایمی بنیتتادینی در چگتتونگی
اندیشهورزی ما دربارهی ستم است .اندیش هی فمینیستتی س یاه ب ا دربرداشتت پتارادیمی از ن ژاد ،جنستیت و طبق ه بهمثتابهی
نظامهای درهمتنیدهی ستم روابط سلطه و مقاومت را باز-مفهومپردازی نوده است .دوم ،اندیشهی فمینیستی ستتیاه بتتا متتورد
توجه قارار دادن مباحثات شناختشناسانهى جتتاری در نظتریهى فمینیستتی و جامعهشناستیی دانتتش کته بته روشهتای ارزیتتابی
»حقیقت« میپردازند ،دانشی جدید به گروههای فرودست ارزانی میدارد؛ دانشی در این باره کتته تجربههتتای ختتود گروههتتای
فرودست میتواند توانندساز باشد ،اما پردهبرداری از راهه ای جدیتد دانتش ک ه ب ه گروههتای تتابع فرودستت اجتازه دهتد ت ا
واقاعیت خود را تعریف کنند کاربردهای بسیار بزرگتری دارد.

باز-مفهومپردازی نژاد ،طبقه و جنسیت بهمثابهی نظامهای درهمتنیدهی ستم
باربارا اسمیت 4میگوید” :آنچه بهراستی برای من رادیکال است ،تلش برای اتحاد با مردمی است که با تو متفاوتنتتد .متتن حتتس
میکنم که پرداخت همزمان به نژاد ،جنس ،طبقه و گرایش جنسصی امری رادیکال است .فکتتر میکنتتم ایتتن کتتار حقیقتتتاا رادیکتتال
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است ،چراکه تا قابل از این هرگز انجام نشده است“ .اندیشهی فمینیستی ستتیاه چرختتش پتتارادایمی بنیتتادینی را میپرورانتتد کتته
رویکردهای افزودنی دربارهى ستم را رد میکند .اندیشهی فمینیستی سیاه ،بهجای آنکه از جنسیت شروع کنتتد و ستتپس دیگتتر
متغیرها ،مانند سن ،گرایش جنسی ،نژاد و طبقهى اجتمعی و مذهب ،را بر آن بیافزاید ،این نظامهای متمیز ستم را بهمثتتابهی
اجزای یک ساختار فراگیر سلطه در نظر میگیرد] .اندیشهی فمینیستی سیاه[ در هر بست تاریخی-اجتمتتاعی معلتتوم بتته روابتتط
سلطه بر زنان سیاه بهمثابهی روابطی مینگرد که بهوس یلهی نظ امی درهمتنی ده از س تم ن ژادی ،جنس یتی و طبق اتی س اخت
یافتهاند] .به این طریق[ کانون تحلیل را از توصیف صفر تفاوتها و شباهتهای این نظامهای ستم و تایزگذاری صفر میتتان
آنها بزرگتر میکند ،و توجه بیشتری را متوجه چگونگی پیوند درونی این نظامها میکند] .اندیشهی فمینیستی سیاه[ با فرض
این که هر نظام برای کارایی خود به دیگر نظامها نیازمند است ،ایستار 1نظری متمیزی را میافریند که بازاندیشی در مفتتاهیم
مبنایی علوم اجتمعی را ترغیب میکند.
انگارههای 2فمینیستی آفریقا-محور از خانواد صه گویای همین فرایند بازمفهومپردازی است .تجربهى زنان سیاه بهعنوان مادرهای
خونی ،دایه و دایهی اجتمع این حقیقت را آشکار میسازد که هنجار افسانهایی زوج متأهل دگرجنسخواه ،خانوادهی هستتتهای
متشکل از زن خانهدار و شوهری که »نانآور خانه« است ،با امر جهانشمول ،طبیعی و مرجح فاصتتلهی زیتتادی دارد .درعتتوض،
این هنجار عمیق اا در شکلبندیهای نژاد و طبقهای مشخص نقش بسته استتت .جتتایدادن زنتتان افریقتتایی-امریکتتایی در کتتانون
تحلیل ،نهتنها اطلعات بسیار ضوری را پیرامون تجربهی زنتتان ستتیاه آشتتکار میستتازد ،بلکتته چشتتمانداز مردگتترای اروپتتا-محتتور
دربارهی خانواده را نیز به پرسش میکشد.
تجارب زنان سیاه و باز-مقولهپردازی آنها توسط اندیشهى فمینیستی افریقا-محور تعتتاریف رایتج از اجتم ع را نیتتز بته چتالش
میکشد .کنشهای زنان سیاه در مبارزه یا در راستتای بقتای گتتروه ،تصتوری از اجتم ع را عرضتته میدارد کته در برابتتر نستخهی
موجود ]از اجتمع[ در فرهنگ مسلط میایستد .آن تعریف از اجتمع که در مدل بازار بهطور تلویحی موجود است ،اجتم ع را
چیزی بیقااعده و شکننده میداند که از اساسر توسط رقاابت و سلطه ساخته شتتده استتت .در مقابتتل ]ایتتن تعریتتف[ ،الگوهتتای
افریقا-محور برای اجتمع ،بر پیوندها ،مراقابت و پاسخگویی شخصی تأکیتتد دارنتتد .زنتان افریقتایی-امریکتایی همچتون کتارگران
فرهنگی برای حفظ مفهومپردازی آفریقا-محور از اجتمع ،ایدئولوژی تعمیمیافتهى س لطه ،ای دئولوژیای ک ه گروهه ای مس لط
ارائه میدهند ،را رد کردهاند .زنان سیاه ،که دستسی به جایگاه سخنان از آنها سلب شده ،قاادر نبودهانتتد بتترای نظریهپتتردازی
دربارهى مفهومپردازیهای اجتمع وقات صفر کنند .در عوض ،زنان افریقتتایی-امریکتتایی از خلل کنشهتتای روزانتتصه اجتمعتتات
بدییل توانندسازی را خلق کردهاند.
این تصور از اجتمع ،که بهکوشش زنان افریقایی-امریکتتایی بتتا همراهتتی متتردان افریقتایی-امریکتتایی استتتمرار یتافته استت ،بته
مسألهى بزرگتری پیرامون باز-مفهومپردازی قادرت میپردازد .آن نوع قادریت زنان سیاه که در اینجا مورد بحث اس ت ،دقایق اا ب ا
نظریههای فمینیستی قادرت همنند است که بر انرژی و اجتمع تأکید دارند .با وجود این] ،بحث قاتتدرت زنتتان ستتیاه در اینجتتا[
stance
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در مقابل ادبیات نظری فمینیستیای قارار میگیرد که در آنهتا تجلیتتل از قاتتدرت زنتتان غالبتاا بتتا نادیدهانگاشتتت اهمیتت قاتتدرت
بهمثابهی سلطه همراه است .چنین به نظر میرسد که تجارب زنان سیاه در مقتتام متتادر ،دایهی اجتم ع ،معلتتم آموزگتتار ،رهتتب
کلیسا ،زن عضو در اتحادیهى کارگری و رهب اجتمع ،حاکی از این ]نکته[ باشد که قادرت بهمثابهی انرژی میتواند با کنشهتتای
خلقاانهى مقاومت پرورش یابد.
حوزههای نفوذی که زنان افریقایی-امریکایی خلق و حفظ کردهاند ،تنها به منظور تأمین آرامش نسبی از موقاعیتهای ستتتمگر
یا گریز از اثرات این موقاعیتها نیست .بلکه این حوزههای نفوذ زنانهی سیاه مؤسس حریمهای امن بتتالقوهای هستتتند؛ جتتایی
برای تکتک زنان و مردان تا برای رویارویی با نهادهای اجتم اعی س تمگر تغ ذیه ش وند .قا درت م ورد نظ ر از ای ن چش مانداصز
قادرتی خلقا است که برای استفاده در راستای مصالح اجتمع استت؛ فتارغ از ایتن کته اجتم ع در غتالب ختانوادهى شتخص یتا
اجتمع کلیسایی مفهومپردازی شده باشد ،و یا کودکان نسل بعد اجتمع .زنان افریقایی-امریکایی با قاویتر کردن اجتمصع توانند
میشوند و همین اجتمع میتواند هنگام رویارویی زنان سیاه با ستم نژادی ،جنسیتی و طبقتتاتی ماننتتد یتتک منبتتع حمتتایتی در
خدمت آنان باشد.
رویکردهایی که جنسیت ،نژاد و طبقه را درپیوندیافتگی درونیشان در نظرمیگیرند ،کاربردهای عملی بیواسطهای دارند .برای
نونه ،زنان افریقایی-امریکایی کمکان تنها بهنحوی نابسنده تحت حمیت سفصل  ۷از لیحهى حقوقا مدنی  1۹64قارار دارنتتد.
هدفر اصلی این اساسرنامه ریشهکنکردن تامی جنبههای تبعی ض اس ت .ام ا رس یدگی قاض ایی ب ه دع اوی زن ان س یاه درم ورد
تبعیض شغلی موجب تشویق این زنان به سمت این امر شده است که یا نتتژاد یتتا جنتتس را بهعنتوان تبعیتیض بهاصتطلح اصتلی
بشناسند .توصیهى یاسکاربورو 1این است که ”دادگاهها برای حل نابرابریهایی که زنان سیاه با آن مواجهاند ،نخست بایتد آنهتتا
را بهعنوان »زنان سیاه« ،بهعنوان طبقهای مجزا که تحت حمتتایت سفصتتل  ۷قاتترار دارنتتد ،درستتت مفهتتومپردازی کننتتد“ .چنیتتن
جابهجایی ]مفهومی[ از مقولههای تحتحمیت سفصل  ۷به طبقاتی از مردم که دعاوی حقوقایشان تحتتت سفصتتل  ۷ممکتتن
است بر مبنای بیش از دو نوع تبعیض باشد ،منجر به جرحوتعدیل ساس بنیانهای تلشهای ضد-تبعیض فعلی میشود.
تحلیل فراگیر نژاد ،طبقه و جنسیت در جهت بازمفهومپردازی پدیدارهایی نظیر رشد سیع خانوارهای تحت سپرستی زنتتان در
اجتمعات افریقایی-آمریکایی نیز سودمند خواهد بود .مطالعات موردی زنان سیایه سپرست خانوار باید به موارد بسیاری توجه
کند؛ به بازارهای محلی کار و الگوهای اجتمع که بر مبنای نژاد پارهپاره شدهاند ،به تغییرات اقاتصاد سیاسی مختص هر شهر یتتا
ناحیهای معلوم ،و به ایدئولوژی نژادی و جنسیتی که در یک مکان معلوم تثبیت شده است .این رویکرد تا جتتایی پیتتش میرود
که تحلیلهای اروپا-محور و مردانهگرایی را واسازی میکند که تلویحاا بر تصاویر کنتلکنندهای از مادرسالر 2و یا متادر-رفتاهی

۳

بهمثابهی مبانی مفهومی راهنم تکیه دارند .اندیشهى فمینیستی سیاه ک ه تج اربی از ای ن دس ت را ب از-مق ولهپردازی میکنتد،
پرورشدهندهی فهم نظری متقایای از این امر است که نژاد ،طبقه و جنس یت اعض ای نظ ام واحدیان د ک ه بهنح وی ت اریخی
ایجاد شده است.
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ماتریس سلطه
الگوهای افزودنی 1برای درک ستم عمیقاا در اندیشهيورزیی یا این یا آنیی دوگانهانگار اندیشهى اروپ ا-مح ور و مردانهگ را ریش ه
دارند .در این نظایم اندیشهورزصی شخص ناگزیر است که یا سیاه باشد یا سفید؛ اشخاصی ک ه هویته ای مبهتم ن ژادی و قاتومی
دارند ،دائ اا با سوالتی از قابیل »تو بالخره چه هستی« دست به گریبانند .چنین تأکیدی ب ر کمیس ازی و مقولهبن دی بهن اگزیر
رتبهبندی مقولیت یا این یا آنی را بههمراه دارد .تکاپو برای قاطعیتبخشی به ایتتن رتبهبنتتدی نیازمنتتد آن استت کته بتته یکتتی از
طرفی ین این دوتایی امتیاز دهیم و طرفر دیگر را از امتیاز محروم کنیم .برتری در رابطه با دگر خویش تعریف میشود.
استفاده از الگوهای درهمتنیدهی ستم بهجای الگوهای افزودنی امکانهایی برای پارادایمهای نوین خلق میکند .اهمیت فهتتم
نژاد ،طبقه و جنسیت بهمثابه نظامهای درهمتنیدهی ستم در این است که چنین رویکردی چرخش پارادایمی را میپروراند کتته
بهنحوی جامع دربارهى دیگیر سکوبها مانند سن ،گرایش جنسی ،مذهب و قاومیت میاندیشد.
جنسیت ،نژاد و طبقه ،توضیحدهندهى نظامهای ستمی هستند که شدیدترین تأثیر را ب ر زنتان افریقتایی-امریک ایی دارن د .امتا
ممکن است این نظامهای ستم و شایط اقاتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیکی که از آنها پشتیبانی میکننتتد ،بنیتتادینتریین ستتتمها
نباشتند و یقینت اا ایتن نظامهتای ستتم علوه بتر زنتان ستیاه بتر گروههتای بستیار دیگتری نیتز تتتأثیر میگذارنتتد .توجیهگریهتای
ایدئولوژیک مشابهی ب رای ]توض یح[ فرودس تی دیگتر رنگینپوس تان ،یهودی ان ،زن ان س فید فقی ر ،متردان همجنسگترا و زن ان
همجنسگرا ارائه شده است .تام دستهبندیهای انسانها که عنوان دیگری داشته باشند با یکدیگر ،بتتا حیوانتتات و بتتا طتتبیعت
برابر شمرده میشوند.
وقاتی زنان افریقایی-امریکایی و دیگر گروههتتای محرومشتتده در کتتانون تحلیتتل قاتترار میگیرنتتد ،امکانهتتایی بتترای یتتک ایستتتار
مفهومی هم این و هم آنی گشوده میشود؛ ایستاری که در آن همهی گروهها ]موقاعیتهایی حاویی[ مقادیر متنوعی امتیتتاز و
تنبیه را درون یک نظام بهطور تاریخی ایجادشده اشغال میکنند .برای مثال ،در این نظام زنان سفید بته واستتطهى جنسیتشان
در موقاعیت نامساعدی قارار گرفتهاند ،اما به دلیل نژادشان در موقاعیت برتری هستند .یک شتتخص بستتته بتته متتوقاعیت ختتویش،
میتواند ستمگر ،عضوی از گروه تحتستم یا همزمان ستمگر و تحتستم باشد.
اعتقاد وفاداری به ایستار مفهومی هم این و هم آنی به این معنا نیست که ستمهای نژادی ،طبقاتی و جنسیتی میتوانند جای
یکدیگر را بگیرند نیست .برای مثال ،در حالی که ستم نژادی ،طبقاتی و جنسیتی ]هر سه[ در سطح ستتاختار اجتمتتاعی نهادهتتا
عمل میکنند ،به نظر میرسد ستم جنسیتی بهت میتواند قادرت پایهایی امر اروتیک را ضمیمهى خود سازد و ]همینطور[ بهتتت
میتواند از طریق پویاییهای خانوادگی و از درون آگاهی فردصی مخل روابط شخص ی ش ود .ای ن ]تفتاوت می ان س تم ن ژادی و
جنسیتی[ ممکن است به این دلیل باشد که ستتتم نتتژادصی متتوجب پتترورش اجتمعتتاتی در میتتان افریقتتایی-امریکاییهتتا و دیگتتر
گروههای قاومی/نژادی شده که بهلحاظ تاریخی انضممی هستند .این اجتمعات موجب ترغیب فرهنگهای مقاومت شتتدهاند.
این اجتمعا صت با تفکیک سیاهان از سفیدها همزمان حائلهای ضد-نهادی فراهم میکنند؛ حائلهایی که گروههتتای فرودستتت،
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مانند افریقایی-امریکاییها ،از آنها برای مقتتاومت در برابتتر ایتتدهها و نهادهتتای گروههتتای مستتلط استتتفاده میکننتتد .طبقهی
اجتمعی نیز احتمال بهنحو مشابهی ساختاریافته است .شتتاید بهتت باشتد بتته جتتای ]پرداختتتن بتته[ طبقهى اجتمتتاعی کتته طبتق
مفهتتومپردازی ستتنتی آن] ،یعنتتی[ همچتتون رابطهای بیتتن کتتارگران منفففرد و کارفرمایشتتان ،طبقهى اجتمتتاعی را رابطهای بیتتن
اجتمعاات و اقاتصاد سیاسی سمایهداری ببینیم .از این گذشته ،اگر به ستم نژادی و طبقاتی بهواسطهى لنز جمعگتترای ختتانواده
و اجتمع نگاه کنیم ،همپوشانی چشمگیری میان این دو ستم میبینیم .ساختارهای اجتمعتتات 1موجتتود مقتتاومتی اولیه را علیته
ستم نژادی و طبقاتی مهیا میسازد .اما جنسیت ،در مقایسه با طبقه و نژاد ،به پایههای نهتادی کمتتی ب رای پترورش مقتاومت
دست مییابد  ،زیرا جنسیت بهتنهایی محور یک اجتمع نیست ،بلکه در تامیی ساختارهای اجتمعات موجود وجود دارد.
با استقبال از ایستار مفهوم یی هم این و هم آنی ،ما از رویکردهای نظامهای افزودنی و مجتزایی ستتم بته ستمت چیتزی حرک ت
میکنیم که من اکنون آن را بهعن وان مستألهی اساس یتیر رواب ط اجتمتاعی س لطه میبین م .ن ژاد ،طبق ه و جنس یت محوره ای
سلطهای را تشکیل میدهند که سشت تجارب زنان سیاه را درون ماتریس عتامتری از ستلطه نتودار میکننتتد .گروههتتای دیگتر
احتمال با ابعاد دیگری از ماتریس سلطه ،مانند گرایش جنستتی ،متتذهب و ستتن مواجهانتتد ،امتتا رابطهی غتتالب ]نتتزد هتتر گتتروه
اجتمعی[ رابطهای برآمده از سلطه و انواع کنشگریهای ناشی از آن است.
یبل هوکس 2این ماتریس را »سیاست سلطهی استیل« مینامد و به توصیف نحوهی عملکرد ایتتن متتاتریس در امتتتداد محورهتتای
درهمتنیدهى ستم نژادی ،طبقاتی و جنسیتی میپردازد .این سیاست سلطه:
”به زمینهی ایدئولوژیک مش تک ]می ان ان واع س لطه[ رج وع میکنتد .ای ن زمینه ب اور ب ه س لطه و ب اور ب ه
بازناییهای فرادست و فرودستی است که اجزای ستتازندهى تتامی نظامهتتای ستلطه هستتتند .ایتن ]سیاستت
سلطه[ برای من همچون خانهایست که بخشه ای مختلتف آن بتر ش الودهی مش تکی بنتا شتدهاند ،بتا ایتن
تفاوت که شالوده ]در اینجا[ باورهای ایدئولوژیکی است که انگارههای سلطه بر آن بنا شدهاند“.
جانل باتلر ۳ادعا میکند که روششناسیهای جدیدی که از دل این پارادایم جدید میبالند ”بدون سلسلهمراتب“ خواهند بود و
”از تقدمبخشیدن به نژاد ،یا طبقه ،یا جنسیت یا قاومیت اجتناب کرده ،در عوض خواهان شناسایی کنش متقابل ماتریسگونهى
این ستمها خواهند بود “.نژاد ،طبقه و جنسیت شاید بنیادینترین یا مهمترین نظامهای سلطه نباشند ،اما عمیقترین تتتأثیرات
را بر زنان افریقایی-امریکایی داشتهاند .یک ببعد قاابلتوجه در اندیشهى فمینیستی سیاه بتتالقوگی ایتتن اندیشتته در آشکارستتازی
بصیرتهایی دربارهى روابط اجتمعیی سلطهای است که در امتداد سایر محورها از قابیل مذهب ،قاومیت ،گرایش جنسی و ستتن
سازمان یافتهاند .از این رو ،تحقیق و بررسی پیرامون تجتارب منحص بهفرد زنتتان ستیاه ،نویتدبخش آشکارستتازیی هرچته بیشتتیر
فرایندهای جهانشمولتر سلطه است.
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سطوح چندگانهى سلطه
ماتریس سلطه علوه بر داشت ساختاری در امتداد محورهایی همچون نژاد ،جنسیت و طبقهی اجتمعی ،بر سطوح متعددی بنا
شده است .مردم در سه سطح سکوب را تجربه میکنند و در سه سطح در برابر آن مقتتاومت میکننتد :ستتطح زنتتدگی شخصتتی،
سطح گروهی یا اجتمعیی بست فرهنگیای که توسط نژاد ،طبقه و جنسیت ایجاد میشود؛ و سطح نظاممند نهادهای اجتمعی.
اندیشهی فمینیستی سیاه بر هر سه سطح بهعنوان جایگاه محلهتتای ستتلطه و بهعنتتوان جایگتتاه محلهتتای بتتالقوهی مقتتاومت
تأکید میکند.
هر شخص زندگی شخصی بیمانندی دارد که از تجارب ،ارزشها ،انگیزهها و احساسایت انضممی ستتاخته شتتده استتت .هیتتچ دو
شخصی فضای اجتمعی یکسانی را اشغال نیکنند؛ از اینرو ،هیچ دو زندگینامهای یتتافت نیشتتوند کتته کتتامال یکستتان باشتتند.
پیوندهای انسانی ،مانند نونههایی همچون روابط عاشقانهی دگرجنسخواهانهی زنان سیاه و یا قادرت مادری در خانوادههتتا و
اجتمعات افریقایی-امریکایی ،میتوانند آزادیبخش و توانندساز باشند .پیوندهای انسانی همچنین میتواننتتد محدودکننتتده و
سکوبگرانه باشند .موقاعیتهای خشونت و سوءاستفادهی خانگی یا مواردی که در آنها تصورات کنتلکننده متتوجب پتترورش
ستم درونیشدهی زنان سیاه هستند ،سلطه را در سطح شخصصی بازنایی میکنند .از این رو ،موقاعیتی یکسان میتواند بسته بتته
آگاهی کسانی که آن موقاعیت را تفسیر میکنند ،کامال متفاوت دیده شود.

این سطح از آگاهی فردی پهنهی بنی ادینی است که دانش جدید میتوانتتد در آن تغییتتری ایجتتاد کنتتد .بررستتیهای ستنتی فتترض
میکنند که قادرت بهمثابهی سلطه ،از طریق کنتلکردن و مجبورستتاخت قاربانیتتانی کتته نیخواهنتتد در برابتتر ارادهی فرادستتتان
قادرتندتر تسلیم شوند ،عملکردی از بال ب ه پ ایین دارد .ام ا ایتن بررستیها در ارائهی پاس خ ب ه پرس شهایی نظی ر ای ن ناک ام
میمانند که مثال چرا زنان حتی بهرغم فرصتهای بیشمر برای ترک مردانی بدرفتار با آنها میمانند و یا چرا کشتتت بتتردهداران
توسط بردهها کم روی داده است .در تبیینهای سنتی میل قاربانی بتته همدستتی در قاربانیستتازی ختتویش گتم میشتتود .آنهتتا
همچنین در تبیین مقاومت پایدار قاربانیان موفق نیستند ،مقاومتی که حتی در شایط دور-بودین شتتانس پیتتروزی وجتتود دارد.
اندیشهی فمینیستی سیاه با تأکید بر قادرت خ ودتعیینگری و ض وریت ذهن ی آزاد ،از اهمی تی ک ه اندیش مندان زن افریق ایی-
امریکایی برای آگاهی بهمثابهى قالمرو آزادی قاائلاند ،سخن میگویند .زنان روش نفکر سیاه دریافتهاند که سلطه نهتنها از طریق
ساختاردهیی از بال به پاییین قادرت ،بلکه بهطور همزمان از طریق تصاحب قادرت موجود در انرژی کسانی که در پایین هستتتند
در راستای رسیدن به اهدافر خود ،عمل میکند .اندیشمندان فمینیست ستتیاه ،در تلششتتان بتترای بتتازمقولهپردازی منظتتر زنتتان
افریقایی-امریکایی بهمثابهی یک گروه ،ابزارهای مفهومی برای مقتتاومت در برابتتر ستتتم را در اختیتتار تکتتتک زنتتان افریقتتایی-
آمریکایی میگذارد.
بست فرهنگی سطح دوم تجتربهی ستتلطه و مقتتاومت در برابتر ستلطه را تشتکیل میدهتد .ایتتن بستت از آن دستته تجربیتتات و
ایدههایی شکل گرفته است که در میان دیگر اعضای گروه یا اجتمع مشتک هستند و به زندگیهای فردی معنا میبخشند .هر
زندگی فردی در چندین زمینهی فرهنگیی همپوشان ریشه دارد ،برای مثتتال گروههتتا بتتا نتتژاد ،طبقهى اجتمتتاعی ،ستتن ،جنستتیت،
۸

مذهب و گرایش جنسی تعریف میشوند .عنص فرهنگی در مسائل بسیاری دخیل است ،از جمله مفتتاهیمی کتته در اندیشتته و
کنش به کار میروند ،در تأیید گروهی بر تفسیری که یک فرد از مفاهیم دارد ،در »الگوهای اندیشه«ای که در کسب دانش بته
کار میروند ،و در استانداردهایی که برای ارزیابی رفتار و اندیشههای فردی مورد استفاده قارار میگیرند .منسجمترین بستهای
فرهنگی آنهایی هستند که دارای تاریخ و مکان جغرافیایی و اجتمعیی قاابلشناستایی هستتند .اجتمع ات افریقتایی-امریک ایی
مکان پایندگیی چشمانداز گروهیی افریقا-محور را برای زنان سیاه تأمین کردهاند.
شناختهای تحتانقیاد ،مانند فرهنگ مقاومت زنان سیاه ،در آن بستهای فرهنگیای توسعه مییابند که تحتکنتل گروههای
ستمدیده هستند .هدفر گروههای مسلط این است که اندیشهی مختص به خود را جایگزین دانش تحتانقیاد کنند ،زیرا آنهتتا
دریافتهاند که با در دست گرفت کنتل این ببعد از زندگیهای گروههای فرودست ،کنتل آنها آسان میشود .اگرچتته تلش بتترای
تأثیرگذاری بر این ببعد از تجارب گروه تحتستم میتوانتتد تتتا حتتدی متتوفقیتآمیز باشتتد ،امتتا کنتتتل ایتتن ستتطح دشتتوارتر از آن
چیزیست که گروههای مسلط به ما القاء میکنند .برای نونه ،اعتقتاد بته استتانداردهای زیبتایی کته بهنح وی بیرونتی ]توس ط
گروههای مسلط[ بهدست آمدهاند ،منجر به بیزاری بسیاری از زنان افریقایی-امریکایی از رنگ پوستشتتان یتتا بتتافت مویشتتان
میگردد .بهنحو مشابهی ،درونیسازی ایدئولوژی جنسیت اروپا-محور منجر به ستتوءرفتار برختتی از متتردان ستتیاه بتتا زنتتان ستتیاه
میشود .اینها مواردی از نف وذ موف ق اندیش هی مخت ص ب ه گروهه ای مس لط ب ه درون بس ت فرهنگ ی روزم رهی افریق ایی-
امریکاییهاست .اما موجودیت دیرپای فرهنگ مقاومت زنان سیاه ،همنگونه که از خلل روابط زنان ستیاه بتا یکتتدیگر ،ستنت
بلوز زنان سیاه ،و صدای نویسندگان زن افریقایی-امریکایی معاص بروز یافته است ،گوایه دشواری از بین بردن بست فرهنگیای
است که محلی بنیادی برای مقاومت است.
در سطح سوم ،یعنی در سطح نهاده ای اجتمتاعیی تح ت کن تل گروهه ای مس لط ،مانن د متدارسر ،کلیس اها ،رستانهها و دیگ ر
سازمانهای رسمی ،نیز سلطه تجربه میشود و همچنین مقاومت در برابر آن رقام میخورد .این نهادهتتا اشتتخاص را در معتترض
دانش اختصاصیشدهای قارار میدهند که بازنایی منظر و منافع گروههای مسلط است .اگرچه این گونه نهادهتتا ستتواد و دیگتتر
مهارتهایی را نوید میدهند که میتوانند در راستای توانندسازی فردی و دگرگونی اجتمعی به کار آیند ،اما همزمان خواهتتان
تکین و انفعال هستند .چنین نهادهایی قاصد القای این باور را دارند که کل نظریه از نظریهپردازی نخبگان تشکیل شده است.
اندیشتتمندان زن افریقتتایی-امریکتتایی نظیتتر ماریتتا استتتوارت ،بستتبژرنا تتتروسر ،بزرا نیتتل هورستتتون ،و هفنتتی لتتو ههمتتر  1بهرغتتم
کنارگذاشتهشدن و به حاشیه راندهشدن از درون چنین نهادهایی ،به تولید نظریه ادامه دادند .وجود چنین اندیشمندانی بهنحو
موثری با دیدگاه هژمونیک این نهادها مقابله میکند .علوهبراین ،خیزش متأخر اندیشهى فمینیستی سیاه درون این مؤسستتات،
]یعنی[ طغیان اندیشهی معایص فمینیستی سیا یه در تاریخ و ادبیات ،اندیشهی مردانهگرای اروپا-محور رایج در این مؤسسات را
مستقیما به چالش میکشد.

Maria Stewart, Sojourner Truth, Zora Neale Hurston, and Fannie Lou Hamer
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مقاومت در برابر ماتریس سلطه
سلطه از طریق فریب ،فشار و یا اجبا یر زنان افریقایی-امریکایی و اعضای گروههای فرودست بهکار میافتد تا اندیشهی مختص
گروههای مسلط را جایگزین راههای فردی و فرهنگیی شناخت کند .در نتیجه ،همنطور که آدری لتترد 1میگویتتد” :هرگتتز ترکتتز
حقیقی تغییر انقلبی منحص به ]تغییر[ موقاعیتهای ستمگرانهای نیست که قاصد فرار از آنها را داریتتم ،بلکتته ترکتتز حقیقتتی
تغییر انقلبی همچنین بر بخشی از ستمگر است که در اعمقا درون هریک از ما کاشته شده است “.و یا در بیان متتوجز تتتونی
یکید بامبارا” 2انقلب از خود و در درون خود آغاز میشود“.
فرضهای لرد و بامبارا به روش نفکران فمینیس ت س یاه و ت امی محققی ن و فع الینی ک ه در راس تای تغیی ر اجتم عی فع الیت
میکنند ،مسألهى مهمی را یادآوری میکند .فرض آنها این است که گرچه بیشت افراد در شناسایی قاربانیشدگیی خویش در یک
نظام بزرگ سکوب با مشکل چندانی مواجه نیستند —خواه این قاربانیشدگی تحت سکوب نژادی باشتد ،ختواه تح ت سکوب
طبقاتی ،مذهبی ،توانایی فیزیکی ،گرایش جنسی ،قاومیت ،سن و یا جنسیت ،اما آنها معموال در درک ایتن امتر نتاتوان هستتند
که چگونه اندیشهها و کنشهای خود آنها موجب تقویت فرودستی دیگری میشود .از همی ن رو ،فمنیس تهای س فید دائتا ا
سکوب شدنشان بهعنوان زن را متذکر میشوند ،اما نیخواهند ببینند که پوست سفیدشتتان تتتا چتته انتتدازه برایشتتان امتیتتازآور
است .همچنین افریقایی-امریکاییها که به تحلیلهای رسایی دربارهی نژادگرایی مستلط هستتند ،غالبتاا اص ار دارنتد کته زنتتان
سفید فقیر را بهعنوان ناد قادرت سفید ببینند .وضع چپ رادیکتتال هتتم خیلتتی بهتتت نیستتت .بحتتث آنهتتا ایتتن استتت کتته ”اگتتر
رنگینپوستتتان و زنتتان قاتتادر بودنتتد منتتافع طبقتتاتی حقیقیشتتان را تشتتخیص دهنتتد ،آنگتتاه همبستتتگی طبقتتاتی نژادگرایتتی و
جنسیتزدگی ]یا سکسیسم[ را ریشهکن مینود“  .در واقاع ،هر گروه آن سکوبی را بهعنوان سکوب بنیتتادین شناستتایی میکنتتد
که با آن راحتتر استت و تتامی سکوبهای دیگتتر را در جایگتتاهی بتا اهمیتت کمتت دستتهبندی میکنتتد .سکوب سشتتار از
ایندست تضادهاست ،زیرا رویکردهای فوقاالذکر در فهم این نکته درمیماننتتد کتته یتتک متتاتریس ستتلطه شتتامل انتتدک شتتمری
قاربانی خالص یا سکوبگر خالص است .هر فرد مقادیر متفاوتی از امتیازها و تاوانهای حاصل از نظامهای چندگانهی سرکوب
را با خود حمل میکند؛ سکوبهایی که چارچوب مشخصی به زندگی همگان میبخشند.
یک زاویهی دید وسیعتر بر طبیعت درهمتنیدهی انواع سلطههایی تأکید میکند که بتتر ستتطوحی چنتتدگانه ،از ستتطح فتتردی تتتا
اجتمعی ،ساختار یافته و جزئی از ماتریس گستدهتر سلطهاند .پایبندی به این مدل فراگیصر فضتتایی مفهتتومی را فراهتتم میآورد
که هر فرد ب رای پیبتردن ب ه ای ن نکت ه ب ه آن نیتاز دارد کته وی ه م در گروههتای چنتدگانهی فرادس ت و ه م در گروهه ای
چندگانهی فرودست عضویت دارد .انتقال ]سطح[ تحلیل به بررسی چگونگی ساختارمندشدین ماتریس سلطه —در امتداد نتتژاد،
جنسیت و طبقه ،که محورهای پژوهش برای زنان امریکایی-افریقایی هستند— از این امر پرده برمیدارد که نظامهای متفاوت
سکوب ممکن است به درجات مختلف بر سازوکارهای نظاممند سلطه و/یا سازوکارهای بینافردیی سلطه تکیه کنند.

Audre lorde
Toni Cade Bambara
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توانندسازی شامل نفی ابعادی از دانش شخصی ،فرهنگی یا نهادی است که روند ابژهسازی و انستتانزدایی را دائتتی میستتازند.
زنان افریقایی-امریکایی و دیگر افرادی که در گروههای فرودست جای میگیرند ،زمانی توانند میشوند که ما ابعادی از دانش
فردی ،گروهی و روشهای دانش آکادمیکی که پرورشدهندهی انسانیت ما بهعنوان ستوژهای تامتتاا انستتانی هستتتند را دریتتافته
باشیم و مورد استفاده قارار دهیم .این امر مستلزم آن است که زنتان س یاه اقا دامات خ ود-تعریفگران ه را ارج نهن د ،در س نت
کنشگرانهی زنان سیاه مشارکت جویند ،به شناختشناسیی فمینیستیی افریقا-محور بهعنوان مرکزیت جهانبینیمان تکیتته کننتتد،
و مهارتهای کسبشده در مدارسر را بخشی از آموزش متمرکزی در نظر بگیرند که هدفش توسعهی اجتمع سیاهپوستان است.
سی رایت میلز این شناختشناسیی کلیگرا را »تصویر جامعهشناسانه« مینامد و رسالت و بشارتش را بهعنتتوان روشتتی از دانتتش،
تواناساخت اشخاص در ]جهت[ فهم روابط بین تاریخ وزندگی آنان در بطن جامعه میداند .اس تفاده از نقط ه نظ ر فترد جه ت
آمیخت ]آن[ با پنداره جامعه شناسانه فرد را توانند میکند.
آدری بلرد میگوید ” :تنها هنگامی نهایت نیرویم را در اختیار خواهم داشت که همهی بخشهتتای آنچتته کتته هستتتم را یکپتتارچه
سازم و به قادرتی که از منابع مع یینی از زندگیام میآی د اج ازه ده م ت ا آزاد از قایدوبن دهای تع اریف تحمیل ی از بی رون ،بی ن
خودهای متفاوتم شناور باشد“.

زنانا سیاه بهمثابهی عااملنا دانش
زندگیکردن بهعنوان یک زن افریقایی-امریکایی پیشنیاز ضوری تولید اندیشهی فمینیس تیی س یاه اس ت ،زیترا ای ن اندیش ه در
بطن اجتمعات زنان سیاه و با ارجاع به مجموعهای از شایط تاریخی ،مادی و شناخ شناسانه تولید شده و اعتبار مییابد .زنتتان
افریقایی-امریکایی که به این ایده باور دارند که متتدعاهای دانتتش در متتورد زنتتان ستتیاه میبایستتت توستتط درک زنتتان ستتیاه از
تجارب خودمان اثبات شود و مدعای دانش ما را بر شناختشناسی فمینیستی افریقتتا-محتتور استتتوار ستتاختهاند ،ستتنتی غنتتی از
اندیشهی فمینیستیی سیاه را تولید کردهاند.
چنین زنانی بهطور سنتی از میان خوانندگان بلوز ،شاعران ،خ ود-زنتدگینامهنگاران ،قاص هگویان ،و خطیب انی بودهان د ک ه زنتان
سیاه معمولی به ایشان بهمنزلهی کارشنایسر منظر زنان سیاه اعتبار بخشیدهاند .تنها معدودی از محققان فمینیستتیت غیرمعمتتویل
افریقایی-امریکایی قاادر بودهاند شناختشناسیهای مردانهگرای اروپا-محور را به مبارزه طلبیده و صاحتاا یک شناختشناستتی
فمینیستی افریقا-محور را با تام وجود پذیرا شدند .به توصیف آلیس واکر 1از بزرا نیل هرستون توجه کنید:
”در ذهن من بیلی هالیدی ، 2بزرا نیل هرستون و یبستتی استتمیت ۳چیتتزی شتتبیه بتته تثلیتتثی نامقتتدسر را شتتکل
میدهند .بزرا بیشت به سنت خوانندگان زن سیاه تعلق دارد تا به ادبیات …  .مانند بیلی و یبستتی او دنبتتالهرو
Alice Walker
Billie Holiday
Bessie Smith
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راه خویش بود ،به خدایان خود باور داشت ،رویاهای خود را پی گرفت و از جدا-کردن خود از مردم »عادی«
س باز زد“.
بزرا نیل هرستون تا سال  1۹۵۰یک استثناء بود؛ در آن دوران عدهی قالیلی از زنان افریقایی-امریکایی به متتدارج بتالی تحصتتیلی
دست مییافتند و اکث آنها به شناختشناسیهای مردانهگرای اروپا-محور باور داشتند .با وجود این که این زنان بتته ناینتتدگی
از منافع زنان سیاه کار میکردند ،اما این فعالیتها در بطین محدودیتهای ناشی از سکوب نتتژادی و جنستتیتیی فراگیتتر انجتتام
میشد .محققان زن سیاه در جایگاهی قارار داشتند که متوجه حذفر زنتتان افریقتتایی-امریکتتایی از گفتارهتتای مستتلط آکادمیتتک
بشوند و زمینهی محتواییی آثارشان غالب اا گویای علقاهشان به آزمودن نظرگاه زنان سیاه بود .اما به هر حال ،پایگاه متتتزلزل آنهتتا
در نهادهای آکادمیک وادارشان میکرد که به شناختشناستتیهای مردانهگتترای اروپتتامحور پایبنتتد باننتتد تتتا آثارشتتان در فضتتای
آکادمیک پذیرفته شود .در نتیجه ،آنان بهرغم این که در حال تولید اندیشهی فمینیستتتیی ستتیاه بودنتتد ،امتتا آن زنتتان افریقتتایی-
امریکاییای که بیشترین احتمل کسب اعتبار آکادمیک شاملش ان میش د ،غالب اا دارای کم تین امکتان ب رای تولی د اندیش هی
فمینیستی سیاهی بود که از شناختشناسی فمینیستی افریقا-محور استفاده کند.
تنشی مداوم برای زنان سیاه در قاامت عاملن دانش وجتود دارد؛ تنشتی کته ریشته در مطالبتات گتاه متضتاد افریقتا-محتوری و
فمینیسم دارد .زنان سیاهی که فمینیست هستند ،نسبت به نقتش فرهنتگ ستتیاه و بستیاری از ستتنتهای آن در سکوب زنتتان
انتقاد دارند .برای مثال ،عقاید قادرتند حامی زادوولد 1در اجتمعات افریقتتایی-امریکتتایی کتته بتته متتادر شتتدین زودهنگتتایم دختتتان
نوجوان میانجامد ،کمبود خودشکوفایی که میتواند با کار در دو شیفت در یک روز ،2یکی کار با حقوقا و دیگری کار در خانه
همراه شود ،و سوءاستفادهی احساسی و فیزیکیای که ممکن است زنان سیاه از جتتانب پتتدر ،معشتتوقا و همستتر ختتود تجربتته
کنند ،همگی بازتاب رویههایی هستند که زنان فمینیست افریقایی-امریکایی در مقابلشان ایستادهاند .اما ممکن استتت همیتتن
زنان در جایگاه عضوی از گروه تحت سکوب نژادی ،میلی موازی به تأیید ارزش آن فرهنگ و سنتها داشته باشتتند .در نتتتیجه،
مادران سیا یه قادرتند در ادبیات زنان سیاه پدیدار میشوند ،نقش زنان سیاه در کمک به اقاتصاد خانواده ستتتایش میشتتود ،و در
مقابیل سوء رفتار خانگی ]نسبت به زنان[ سکوتی غریب حکمفرماست.
هراندازه که زنان افریقایی-امریکاییی بیشتی به مدارج بالی تحصیلی میرستند ،ببتترد دانتش فمینیستتتی ستتیاه وستتعت مییابتتد.
تعداد فزایندهای از محققان زن امریکایی-افریقایی صیح اا تجارب زنان سیاه را بهعنوان زمینهی کاری خود انتخاب میکنند و با
این کار تلویح اا به شناختشناسی فمینیستی افریقا-محور میپیوندند .ایتتن زنتتان ،بهجتتای محدودمانتتدن در وضتتعیت حاشتتیهایی
»هم این و هم آنی« ،بهطور خلقای از وضعیت بیرونی/درونی ۳خود بهره میبرند و اندیشهی فمینیستی افریقا-محویر بدیعی را
تولید میکنند .مشکلتی که این زنان با آن روبرو هستند ،بیش از آن کته مربتوط بته اثبتات تسلطشتان بتر شناختشناستتیهای
مردان سفید باشد ،حاصل مقاومتشان در برابر طبیعت هژمونیک این الگوهای فکری در راستای فهم ،ارجگذاری و استتتفاده از
شیوههای دانیش جایگزین موجودی است که فمینیسم افریقا-محور ارائه میدهد.
pronatal
double-day
outsider-within
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این احتمل وجود دارد که محققان زن سیاهی که در پی پرورش اندیشهی فمینیستی افریقا-محورند ،در مسیر ایجاد مشوعیت
برای مدعای دانششان ،بتا استتانداردهای غالبتاا متضتاد سته گتروه کلیتدی متواجه شتوند .نخستت ،اندیشتتهی فمینیستتی ستیاه
میبایست از زنان افریقایی-امریکایی معمولی کسب اعتبار کند ،زنانی که به بیان هانا نلسون” ،1در دنیایی ک ه هرچته ع اقالتر
باشی ،دیوانهتر تصویر میشوی“ رشد کرده و زنانگیشان را مییابند .برای معتببودن نزد این گروه ،محققتتان میبایستتت بمبلتتغ
شخصی آثارشان باشند ،نسبت به پیامدهای کارشان پاستخگو باش ند ،آثارشتان را ب ه ش کلی تجربته یتا زنتدگی کننتد ،و خواه ان
دامنزدن به گفتگو پیرامون یافتههایشان با مردم عادی باشند .دوم ،اندیشه فمینیستی سیاه میبایستتت از طتترفر اجتم ع زنتتان
سیاه محقق نیز پذیرفته شود .این محققان به درجات متفاوتی برای مفصلبندی دوبارهی نظرگاههای زنان ستتیاه بتتا استتتفاده از
یک شناختشناسی فمینیستی افریقا-محور اهمیت قاائل هستند .سوم ،اندیشه فمینیستی افریقا-محور میبایست خود را بتترای
رویارویی با الزامات شناختشناسانه و سیاسیی مردانهگرای اروپا-محور درون آکادمی آماده ناید.
معضل پی یش روی محققان زن سیاهی که به آفرینش اندیشهی فمینیستی سیاه مشتتغولاند ،ایتن استت کته متدعای دانشتتی کته
ملکهای شایستگی یک گروه را به دست آورده و در نتیجه حکم دعوی دانشی قاابلقابول را کسب کردهاند ،شتتاید قاتتابلترجمه
به اصطلحات و ضوابط گروههای دیگر نباشند .جون جردن 2با استفاده از مثال زبان انگلیستتی ستتیاهان ،دشتتواری حرکتتت بیتتن
شناختشناسیها را به تصویر میکشد:
” شم نیتوانید مواردی از انگلیسی استاندارد که درگیر انتزاع است و یا مربوط به هیچ شخص/چییز بهوضتتوح
زندهای نیشود را به انگلیسی سیاه »ترجمه« کنید .چنین کاری زبان را به سمت مصارفی منحرفر میکند کته
با دورنای راهنمیی اجتمیع مصفر کنندگانش تناقاض دارد .در عوض شم باید ابتدا ختتوید آن جملت انگلیستتی
استاندارد را به تصوراتی سازگار با مفروضایت شخص-محویر انگلیسی سیاه تغییر دهید“.
با این که هر دو جهانبینی از واژگانی مشتک بهره میبرند ،اما خود ایدهها از ترجمهی مستتتقیم ستت بتتاز میزننتتد .بتترای زنتتان
سیاهی که عاملن شناختاند ،حاشیهنشین یی همراه با وضعیت بیرونی/درونی میتوانتتد منبعتتی هتتم بتترای ناکتتامی و هتتم بتترای
خلقایت باشد .برخی از زنان در تلشی در راستای حداقالسازیی تفاوتها بین زمینهی فرهنگیی اجتمعات افریقتتایی-امریکتتایی و
انتظارات نهادهای اجتمعی ،رفتارشان را دوپاره میکنند و به دو انسان متفاوت تبدیل میشوند .ب ا گ ذر زم ان ،فش ار ناشتی از
این دوپارهسازی میتواند بیش از اندازه باشد .دیگران زمینهی فرهنگیی خود را پس زده و با تقویت اندیشهی اختصاصیشتتدهی
گروه سلطهگر بر علیه مهمترین منافع خود عمل میکنند .با این وجود ،هنوز دیگرانی قاادرند در هر دو زمینه زندگی کنند ،امتتا
این کار را با استفاده از دورنای بیرونی/درونی بهعنوان منبعی از بصیرت به شیوهی انتقادی انجام میدهند .بتته هتتر حتتال ،در
این صورت بیرونی/درونی بودن میتواند هزینههای شخصی قاابلتوجهی به همراه داشته باشد .لورن هانستتبی ۳در ایتتن رابطتته
میگوید:
Hannah Nelson
June Jordan
Lorraine Hansberry
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” دست آخر این به شم باز میگردد؛ چیزی که شم را استثنایی میکند ،اگر اصال استثناء به حساب بیاییتتد ،بتته
صورت اجتنابناپذیری موجب تنهاشدنتان هم خواهد بود“.
هنگامی که محققین فمینیسم سیاه با این انگاره روبرو شوند که از برخی جهات ،بهخصوص از سوی منظر 1زنان ستتیاه ،ممکتتن
است تلش برای ترجمهی ایدهها از شناختشناسیی فمینیستیی افریقا-محور به چارچوب کتتاری مردانهگتترای اروپتتا-محتور بیثتتر
باشد ،آنگاه انتخابهای دیگر پدیدار میشوند .بهج ای تلش در جه ت کش ف ادع ای دانش ی جهانش مول ک ه ترجم ه از ی ک
شناختشناسی به دیگری را تاب آورد )حداقال در ابتدا( ،این احتمل وجود دارد که روشنفکران زن ستتیاه مفصتتلبندی دوبتتارهی
منظر زنان سیاه را نتیجهبخش بیابند .مفصلبندی مجدد منظتر زنتان ستیاه امتر انض ممی را دستتخوش تغییتر کتترده و وجتوه
انسانی جهانشمولتر زندگیی روزمرهی زنان سیاه را آشکار میسازد .نیکی جیووانی 2در یادداشتتتهایش مینویستتد ”متن تتامی
آثارم را تاریخگذاری میکنم ،زیرا به اعتقاد من شعر یا هر نوشتهی دیگری ،چیزی جز بازتاب لحظه نیس ت .ام ر جهانش مول از
امر جزئی به وجود میآید “.یبل هوکس معتقد است ” هدفر من بهعنوان یک اندیشمند فمینیست و نظریهپرداز ای ن اس ت ک ه
انتزاع را گرفته و به زبانی که آن را قاابلفهم کند —نه آن که از پیچیدگی و دقاتش بکاهد— بازگو کنم ،به نحوی که دستسی به
آن را سادهتر سازد “.پیچیدگی وجتود دارد ،و تفستیر ایتن پیچیتتدگی همچ ون چالشتتی ناتتام بترای روشتتنفکران زن ستیاه بتاقای
میماند.

دانش موقعیتمند ،3دانش تحتانقیاد ،4و چشماندازهای ناقص
جون جردن میگوید:
"به نظر میرسد زندگی من آشکارسازی روزافزون ردپای آشنای مبتتارزهای همگتانی استتت .شتم بتتا ختتانواده و
کودکان محله شوع میکنید ،سپس چشمنتان را به آنچه مردمتان مینامید میگشایید و این شم را به ستتوی
اصلحات ارضی ،به انگلیسی سیاه ،به آنگول میکشاند ،شم را برمیگرداند به بستتتتان ،جتتایی کتته در تنهتتایی
دراز کشیدهاید؛ در شگفتید که آیا لیق آن هستید که در صلح زندگی کنید ،قاابلاعتمد باشید ،دوست داشتتته
شوید و یا آزادانه خواستتتهی حقیقتتی قالبتتتان را دنبتتال کنیتتد .و مقیاسرهتتا بهانتتدازهی یتتک جمجمه کوچتتک
میشوند :قافس درونیتان“.
لورن هانسبی ایده مشابهی را بیان میکند:
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” من بتاور دارم کته یکتتی از استتوارترین ایتدهها در ادبیتات نایشتی ایتن استت کته شتم بترای آفرینتش امتر
جهانشمول میبایست توجه بسیار زیادی بتته امتتر ختتاص داشتتته باشتتید .بتته نظتتر متتن ،جهانشتتمولیت از دل
هویت حقیقی آنچه هست پدید میآید“.
بینش جردن و هانسبی مبنی بر این که مبارزه و حقیقت جهانشمول ممکن است صورتکی جزئیگرایانه و خودمانی بتتر چهتتره
داشته باشند ،موضع شناختشناسانهی جدیدی ارائ ه میکنن د ک ه کیفی ت تب ادل ادعاه ای دان یش در ح ال رقا ابت و شناس اییی
حقیقت توسط ما را مد نظر قارار میدهد.
زمینهای که در آن ایدههای زنان افریقایی-امریکایی بارور شده یا سکوب گشتهاند اهمیت دارد .فهم محتوی و شناختشناستتی
ایدهی زنان سیاه بهعنوان دانش تخصصیشده نیازمنتتد پرداختتت بتته زمینهای استتت کتته ایتتن ایتتدهها از دل آن پدیتتدار شتتدهاند.
اندیشهی فمینیستی سیاه اگرچه زاییدهی افراد است ،اما بهعنوان دانش موقاعیتمند در اجتمعاتی جاسازی ۳شده است کتته متتا
زنان افریقایی-امریکایی ختود را در آنهتا مییتابیم .منظتر زنتان ستیاه و دیگتر گروههتای تحتت ستتم تنهتا در یک پسزمینهی
جاسازی نشدهاند ،بلکه علوه بر این در موقاعیتی وجود دارند که سلطه سشتنای آن است .از آنجتتا کتته ایتتدههای زنتتان سیاه
سکوب شده است ،این سکوصب زنان افریقایی-امریکایی را ترغیب کرده است تا دانشی خلق ناینتد کته متتردم را بترای مقتتاومت
در برابر سلطه تقویت کند .بنابراین اندیشهی فمینیستی افریقا-محوصر اندیشهای تحتانقیاد را نایندگی میکند.
منظر زنان سیاه میتواند موضعی ارجح برای دیدن ماتریس سلطه به ارمغتان آورد ،زیترا در مقایسته بتا دانتش تخصصیشتتدهی
تولیدشده بهدست گروههای مسلط ،در اندیشهی فمینیستیی ستتیاه بهمنتتزلهی اندیشتتهای تخصصیشتتده اصتتوال احتمتتال کمتتتی
وجود دارد که رابطهی بین ایدهها و منافع پیس پش یت خالقشان را انکار کند .با این وجود ،اندیشهی فمینیستی سیاه بهمثتتابهی
دانشی تحتانقیاد نیز از تحلیل انتقادی مبا نیست ،چرا که انقیاد نیتواند شالودهای برای شناختشناسی باشد.
بهرغم قادرت بالقوهی زنان افریقایی-امریکایی در آشکار کردین فهم نوینی پیرامون ماتریس س لطه ،منظ ر زن ان س یاه تنه ا ی ک
زاویه دید است .بنابراین ،اندیشهی فمینیستی سیاه بازناییکنندهی چشماندازی ناقاص است .ماتریس فراگیتتر ستتلطه گروههتتای
چندگانهای را در خود جای داده است ،و هر یک از این گروهها با توجه به تجربهی متنتتوع ناشتتی از امتیتتازات و محرومیتهتتا
چشمانداز ناقاص مرتبط با آن تجربه و دانشی موقاعیتمند تولید میکنند ،و گروههای فرودستی که بهوضتتوح قاابلتشتتخیصاند،
دانشی تحتانقیاد تولید میکنند .هیچ تک گروهی دارای زاویهی دیدی کامال واضح نیست .هیتتچ تتتک گروهتتی روششناستتی و
نظریهای را در اختیار ندارد که امکان کشف »حقیقت« مطلق را داشته باشد ،و یا بتدتر از آن ،هی چ تتک گروهتی نیتوانتد بتا
اطمینان و افتخار ادعتا کنتد ک ه دارای روششناستی و نظ ریهای اس ت ک ه میتوانتد بهعنتوان هنجارهتای جهانشتموصل تجتارب
گروههای دیگر را ارزیابی کند .پرسش این است که با درنظرگرفت این واقاعیت که گروهها قادرتی نابرابر در شنیدهشدن دارند و
گروههای مسلط منافع بیقایدوشطی در سکوب و منکوب کردن دانش تولیدی گروههتتای تحتتت ستتلطه دارنتتد ،و همچنیتتن بتتا
توجه به وجود دانشهای متعدد و در حال رقاابت که هر یک ادعای حقیقت را دارند و توسط گروههایی بتتا چشتتمانداز نتتاقاص
تولید شدهاند ،چه رویکرد شناختشناسانهای نویدبخشتر است؟
embedded
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گفتوگو و همدلی
اندیشهورزیی اجتمعی و سیاسیی غرب دو رویکرد در اثبات حقیقت را شامل میشود که هر یتتک بتتدیل دیگتتری استتت .رویکتترد
نخست که در علوم اثباتی ]یا پوزیتیویستی[ بازتاب یافته است ،حامل مدعایی قادیمیستت مبنتی بتر بتاور بته وجتود حقیقتت
مطلق و رسالت علم در توسعهی ابزار عینی و بیطرفر علمی بتترای ستتنجش آن .رویکتترد دوم ،نستتبیگرایی استتت کتته بهعنتتوان
آنتیتز و پیآمد بدیهی رد علوم اثباتی مطرح شده است .در یک چشمانداز نسبی گرا ،تامی گروهها اندیشهی تخصصیشتتدهی
خود را تولید میکنند و اندیشهی هر گروه به اندازهی اندیشهی گروههای دیگر معتب است .هیچ گروهتتی نیتوانتتد ادعتتا کنتتد
تفسیر بهتی از حقیقت نسبت به دیگر گروهها دارد .به یک معنتتا ،نستتبیگرایی رویکتترد مختتالف ایتتدئولوژی علمتتی عینیتتت را
بازنایی میکند .هم نسبیگرایی و هم علوم اثباتی بهمثابهی مواضعی شناختشناسانه ،هم اهمییت داشیت موقاعیتی خاص برای
تأثیرگذاری بر مدعای دانش گروهها را به حداقال میرسانند ،و هم نابرابری قادرت بین گروههای مولد دانش تحتانقیاد و نقاط
قاوت و محدودیتهای چشمانداز یکسویه را به پایینترین حد ممکن میرسانند.
اندیشهی فمینیستی سیاه بدیل دیگری در مقابل هاشکال بهظتتاهر عینتتیی علتتم و ادعتتای نستتبیگرایی مبنتتی بتتر برابتتری متتدعیات
گروههای حامل دان یش رقاابتی ارائه میدهد .چنین رویکردی نسبت به اندیشتهی فمینیستتی افریقتا-محتتور بته زنتتان افریقتتایی-
امریکایی اجازه میدهد تا نقطهنظر یک زن سیاه را به گفتگوی شناختشناسانهی گستدهتری که دغتتدغهی متتاتریس ستتلطه را
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دارد وارد کنند .در نهایت ،چنین گفتگوهایی ممکن است متتا را بته نقطهای برستتاند کته در آن بته نقتل از یالستتا بتتارکلی بتراون
” تامی مردمان بیاموزند که چگونه بر تجربهی شخص دیگری ترکز کنند ،ارزیابیاش کنند و اعتبارش را بیازماینتتد ،در حتتالی کتته
از استانداردهای خوید آن تجربه استفاده میکنند ،بیآنکه نیازی به مقایسه و یا تغییر چتتارچوب کتتاری ختتود داشتتته باشتتند“ در
چنین گفتگوهایی ” دیگر نیاز نیست که کسی را به حاشیه برانیم تا شخص دیگتتری را در مرکتتز قاتترار دهیتتم؛ بلکتته بایتتد بهطتتور
مداوم و شایستهای مرکز را جابهجا ناییم“.
آن ایدههایی که بهعنوان حقیقت راستین نزد زنان افریقایی-امریکایی ،مردان افریقتتایی-امریکتتایی ،زنتتان همجنسگتترای لتیتتن،
زنان آسیایی-امریکایی ،مردان پورتوریکویی ،و دیگر گروهها با منظرهای متمیز معتبند ،تبدیل به عینیترین حقتتایق میشتتوند،
چرا که هر گروه از رویکردهای شناختشناسانهای استفاده میکند که از نظرگاه یکتایش بهدست آمده است .هر گروه از منظر
خود سخن میگوید و دانش موقاعیتمند و یکسویهی خود را به اشتاک میگذارد .اما به این دلیل که هر گروه حقیقتتت ختتود
را ه عنوان حقیقتی یکسویه درک میکند ،چنین دانشی ناتام است .زمانی که هر گروه از یکتایی نقطهنظتتر ختتود چشمپوشتتی
نکند یا به سکوب چشمنداز یکسویهی دیگ ر گروهه ا ن پردازد ،آنگتاه به ت میتوانتد منظ ر دیگ ر گروهه ا را بس نجد و م ورد
ملحظه قارار دهد .آلیس واکر 2میگوید ” آنچه همواره در قادردانی از هن و یا زندگی لزم است ،داشت دورنتتایی وستتیعتر استتت.
در جایی که هرگز ارتباطی نبوده است ،هنگامی تاسرها برقارار میشتتوند ،یتتا دستتکم در راستتتای برقاراریشتتان تلش میشتتود،
که شخص در خیرگیاش به دنیای تفاوتهتتا در پتتی رشتتتههای مشتتتک باشتتد ،در پتتی پسزمینهای وحتتدتبخش کتته از خلل
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گوناگونیهای بیکران بهدست میآید“  .ناتامی و ناجهانشمولی شط شنیدهشدن است ،افراد و گروههایی که ادعتتای دانتتش را
بدون همراهبودن با موضعی مختصبهخود پیش میکشند ،اعتبار کمتی مییابند.
گفتگو نقش حیاتی در موفقیت این رویکرد شناختشناسانه دارد ،نوعی از دیالوگ که حضوری دیرین ه در ستنت افریق ا-مح ویر
گفت و شنود دارد؛ سنتی که پویایی قادرت در آن شناور است .هر شخص مجالی برای سخنگفت دارد ،اما همچنین بایتتد گتتوش
فرا دهد و به سخن دیگران پاسخ گوید تا برای ماندن در اجتمع مجاز شود .داشت هدفی مشتک شکوفاکنندهی گفتگو است و
گروهها را نسبت به گذر به فراسوی تفاوتهایشان تشویق میکند.
زنان افریقایی-امریکایی توسط سکوب نژادی ،جنسیتی و طبقاتی قاربانی شدهاند .اما به تصویر کشیدن زن سیاه تنها بهمنزلهی
هدفر منفعل و نگونبخ یت سوءاستفادههای نژادی و جنسی ،این تصور را خفه میکند که وی قاادر استتت فعتتالنه ش ایط متتا را
تغییر دهد و منشأ دگرگونی در زندگیمان شود .به همین ترتیب ،نایش زن افریقایی-امریکایی صفاا در شمیل یک قاهرمان کتته
در هر خط مقدمی بهآسانی دست به مقاومت در برابر سکوب میزند ،هزینههای بهشدت واقاعیی سکوب را به حداقال تقلیتتل
داده و میتواند این دریافت را در پی داشته باشد که زنان س یاه ب ه کم ک احتیتاجی ندارن د چراک ه »م ا خ ود از پ یس ک ار ب ر
میآییم«.
تأکید اندیشهی فمینیستی سیاه بر اثر متقابیل مداوم بین سکوب زنان سیاه و کنشگریی زنان سیاصه متتاتریس ستتلطه را در مقابتتل
عامل انسانی تأثیرپذیر نشان میدهد .چنین اندیشهای جهان را مکانی پویا میانگارد کته در آن هتدفر صفاا بقتا ،همرنگتتی بتا
شایط و یا سازگاری با مشکلت نیست .بلکه جهان به جایی تبدیل میشود که در آن حتیس تعلتق و مستتئولیتپذیری را تجربتته
میکنیم .وجود اندیشهی فمنیسیتی افریقا-محور بدین معناست که همواره انتخابی هست ،و هر اندازه هم که شتترایط س د و
تاریک به نظر آید ،همواره قادرتی برای کنش باقای است .نگاه به دنیا از زاویهی یکی از سازندگانش ،مسألهی مستتئولیت فتتردی
در قابال تحقق تغییر را طرح میکند .اگرچه توانندسازی فرد در این جهانبینصی جایگاه کلیدی دارد ،اما تنها عمتتل جمعتتی قاتتادر

است دگردیسیی بیبازگشت نهادهای سیاسی و اقاتصادی را رقام زند.
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