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 چكيده

اند و نشاني  از زنان مگر در گفتارهاي  بودهتا پيش از دوران مدرن، همه فالسفة بزرگ مرد 
زنان به قلمروهاي گونـاگون   نقادانهورود  در دوره معاصر باست. ا بودهستيزانه فالسفة ن زن

بـراي اثبـات   فيلسـوف  معرفت، فلسفه و تاريخ فلسفه هم بررسي و بازانديشي شد. زنـان  
ي فلسـفة زنـان زدنـد و در    ها فالسفه دست به نگارش تاريخ ستيزانه زن نادرستي ادعاهاي

آنان را ناديده گرفتـه   ها و آراي زنان فيلسوفي اشاره كردند كه تاريخ فلسفه به انديشه ها آن
هـاي مبنـايي فلسـفه غربـي تـالش كردنـد        با به چالش كشـيدن دوانگـاري   همچنين. بود

همزمان با رواج مطالعات نظـري دربـارة تـاريخ     . بنابراين،ي جايگزين ارائه كننديها نظريه
فلسفه در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن جديد، راهبردهاي جديدي بـراي مطالعـه تـاريخ    

كار بستند. مقاله حاضر اين راهبردها را در سه گروه بررسي كرده است. اول  فلسفه غرب به
تاريخ  ههاي فالسف صويرپردازيها و ت بررسي استعاره فيلسوفاني مانند لويد و لودوف كه با

اند. دوم فيلسوفاني مانند ايريگاري، بوردو و كافمن كه بـه   و مفاهيم فلسفه را ارزيابي كرده
و سوم فيلسوفاني مانند نوسبام  اند پرداختهمطالعه ساختارزدايانه و روانكاوانه تاريخ فلسفه 

اند. در  نگر خود استفاده كرده نههاي زنا و باير كه از تاريخ فلسفه چونان منبعي براي دغدغه
هـاي   ارهاي انجام شده و امكـان نهايت به مطالعات تاريخي زنان و تاريخِ زنان در ايران، ك

  ايم. رو اشاره كرده پيش
  .نگر، زن ستيزي، عقل مذكر، استعاره زنانهفلسفه تاريخ فلسفه،  :ها واژهكليد
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  »فاني در حاشيه تاريخ بودنداين زنان، زناني درحاشيه فلسفه نبودند كه فيلسو«

  مري الن وايت

  مقدمه. 1
بزرگ، از دوران باستان تا پيش از قرن بيستم و از شـرق تـاغرب    و متفكران همه فيلسوفان

انـد و بـا    اند. اغلب آنها كم و بيش دربارة زنان سـخن گفتـه   كره زمين، بدون استثنا مرد بوده
) دربـارة زنـان سـخن    sexist( گـرا  توان اذعان كرد كه قاطبه آنان با نگاهي جـنس  جرات مي

وسو، كانت، نيچه، شوپنهاور يا غزالي را تورق كنيم تا هاي ارسطو، ر اند. كافيست كتاب گفته
هاي آنان را تاييد كنيم. اما امروز، با تغيير جا و جايگاه زنـان،   صراحت زن بيزاري در انديشه

هـاي زيـادي    ها و چـالش  مسئله جنسيت و اهميت آن در بازخوانيِ تاريخِ فكر منشا پرسش
بـراي مـا حـاوي     هبيزارانـه فالسـف   ي زنهـا  اي همچنـان معتقدنـد انديشـه    شده است. عده

هايي براي شناخت تفاوت ميان دو جنس است. دربرابر اين نگاه نظريـات متفـاوتي    بصيرت
ـ  سويه» توان مي«نيز وجود دارد. برخي بر اين باورند كه  هـاي ايـن    انديشـه   ةهاي زن بيزاران

حكمـت  » قلـب «عبـور كـرد و بـه    » حواشـي «را ناديده گرفت و از  يهاي بزرگ بشر ذهن
موجود در آن توجه داشت. با همين استدالل هم هست كه اغلـب مورخـان سـنتي تـاريخ     

هاي فيلسوفان نشده و نهايتـاً نگـاه و    فلسفه، در غرب و شرق، متعرض اين جنبه از انديشه
اند.  دانسته آنهاموضع فيلسوف را متاثر از زمينه، زمانه، گرايش جنسي و يا همسر و همراهان 

خـواه زنـان در غـرب، تـاريخ فلسـفه و       هـاي برابـري   ديگر همزمان با تولد جنبشاز سوي 
زنان قرار گرفت. آنان متوجه بودنـد كـه تـاريخ    » تاكيد«هاي فيلسوفان مورد توجه و  انديشه

فلسفه مانند تاريخ هندسه يا تاريخ شيمي موضوعي مـدفون در گذشـته و خـالي از حيـات     
  توان بازجست.  مفاهيم، باورها و قوانين ميكه رد آن را تا امروز در بلنيست 

هـاي   تـوان رواج انديشـه   جرقه مواجهة فعال زنان با تفكرات فالسـفة در غـرب را مـي   
، اعم از زن و مرد داراي بهره مساوي از عقـل  را ها همه انسان او .گراي دكارت دانست عقل

همزمان با باب شدن  ) تغييرات مختلف سياسي و اجتماعي،1344،180دانسته بود. (دكارت، 
ــتل(    ــاري اس ــون م ــاني چ ــه زن ــارتي ب ــي دك ــتون  1731- 1668عقلگراي ــاري والس ) و م

ي موجود در عرصه انديشه دست يعليه نگاه جنسگراتا ) جسارت داد 1797- 1759كرافت(
هايي كه در طول تاريخ انديشه باعث حذف و  به قلم برند. آنها براي رهايي زنان از برچسب
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الش كردند و كوشيدند منادي عقالنيت و خردورزي ميان جـنس خـود   طردشان شده بود ت
آرزويـم ايـن   «كنـد   ) تاكيد مي1792(استيفاي حقوق زنباشند؛ چنانكه والستون كرافت در 

است كه زنان را نه درمقام شيرزنان قهرمان و نه چونان جانوان بيشعور كه در مقام مخلوقاتي 
  ) Wollstonecraft,1792, 81( »صاحب عقل ببينيم

هـاي   باري، تا پيش از قدرت يافتن جنبه هاي نظري مطالعـات زنـان نـه فقـط انديشـه     
) و پس 1430 – 1364( هاي كريستين دوپيزان والستون كرافت و آستل كه پيش از او نوشته

هـايي   ) صرفاً دنبال برائـت جسـتن از نسـبت   1858- 1807هاي هريت تيلور ( از آنها انديشه
 1»بـانوان «كردند تاريخ  ند. آنها يا مانند دوپيزان تالش ميداده بوده زنان بودند كه فيلسوفان ب

را بازنويسي كنند و خطا بودن برداشت مردان دربارة زنان و وجود زنانِ خوبِ متناسـب بـا   
، يا مانند كرافـت و آسـتل و تيلـور عوامـل زيسـتي و      2برداشت مردان را با مثال نشان دهند

براي به دست آوردن استقالل و را اي زنان دانسته و آنان  حاشيهاجتماعي را مقصر وضعيت 
. در واقع آنـان عقـل را همچنـان    كردند رغيب ميتمرين تعقل در جهت رسيدن به برابري ت

انـد   دانستند كـه زنـان بـه هـر دليـل جـز جـنس خـود از آن دور مانـده          زدوده مي جنسيت
زنان بايد شرايط خود را تغييـر   .)Wollstonecraft,1792 Mill, H. T.,1998 &و1380(دوپيزان،

بگذارند و البتـه ايـن    هدادند تا بتوانند به تاريخ انديشه وارد شده و قدم به ساحت فالسف مي
كه رفته رفته بـه قلمروهـاي گونـاگون علـوم و     بود تنها آغاز راه براي خيل عظيمي از زنان 

ي و رايـج علـم و معرفـت را    سـم فنون پانهاده و اجازه آموختن و تجربه كـردن بـا زبـان ر   
  بودند.  يافته

هاي پاياني قـرن   نگر در دهه هاي زنانه گذر زمان، پختگي و بلوغ فكر الزم بود تا انديشه
بيستم انواع متفاوت و غيرمرسـومي از بـازخوانيِ انتقـادي از تـاريخ فلسـفه را آغـاز كننـد.        

در بخش اول اين نوشتار  شد. اي كه با محوريت مفهوم نوظهور جنسيت انجام مي بازخواني
كنيم و ذيـل آن تـالش بـراي بازنويسـي      ابتدا به اهميت جنسيت در تاريخ فلسفه اشاره مي

يافتـه در آرا   بيزاري در تـاريخ فلسـفه و نهايتـاً دوگـانگي جنيسـت      تاريخ زنان فيلسوف؛ زن
فالسفه بزرگ را بررسي خواهيم كـرد. در بخـش دوم بـه راهبردهـاي مختلفـي كـه زنـان        

كنيم كه با تسامح آنهـا   اند اشاره مي لسوف براي بازخواني تاريخ فلسفه از آن استفاده كردهفي
ايم. نخست آنان كه متون فلسفي را بـا توجـه و تاكيـد بـر      را به سه گروه كالن تقسيم كرده

كننـد. دوم آنـان كـه بـه بـازخواني       هـاي فيلسـوفان مطالعـه مـي     ها و تصويرپردازي استعاره
اند و در نهايت آنان كه تاريخ فلسـفه را، همچـون    و روانكاوانه متون پرداخته ساختارشكنانه
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نگـر آن را بررسـي    هـاي زنانـه   سايرين به عنوان ميراث فكر بشر ديده، ولـي بـا دلمشـغولي   
مـان و لـزوم عبـور از تـاريخ      اند. بخش پاياني مقاله به بررسي نسبت ما گذشته فكـري  كرده

  عاالنه پرداخته است.نگاريِ صرف به سوي مواجهه ف
  

  غرب ةاهميت جنسيت در تاريخ فلسف. 2
ممكن است از خود بپرسيم اكنون كه زنان بزرگي در جمع فالسفة معاصر حضـور دارنـد؛   

بيزارانه فالسفة همدل نباشند و فالسفة  تجربه تاريخي باعث شده اغلب مردم با اظهارات زن
فة را فراموش كنند، زنان در تـاريخ انديشـه بـه    بيزارانه فالس هاي زن اند گفته هم ترجيح داده
  گردند؟ زنانگي با تاريخ فلسفه چه نسبتي دارد؟ گردند يا اصال چرا مي دنبال چه مي
كه دربارة بـازخواني تـاريخ فلسـفه غـرب      زيادي ها و مقاالت كتاب  هاي اخير در سال

جنسـيت و  «ميـان  هاي متكثر و متنوعي براي پاسخ به پرسش از نسـبت   نوشته شده، تالش
 تـاريخ فلسـفه   دربارةنگر تامالت زنانهاست. شارلوت ويت در بخش اول كتـاب  » زنانگي

)Feminist Reflections on the History of Philosophyكند ضرورت اين بازخواني  ) تالش مي
رسـي،  - نگر در طرح خود براي بازنويسـي، بـاز   كند فالسفة زنانه را نشان دهد. او اشاره مي

اند كه به باور  خواني و بازسازي تاريخ فلسفه غربي مسيرهاي مختلفي را پيموده و آزمودهباز
ست. نخست مداقه بر اين باور قديمي كه در تاريخ فكر بشر ا او برخاسته از دو مسئله اصلي

مهمي نبوده است؛ دوم شخصيت فيلسوف زني حضور نداشته و يا اگر حضور داشته است 
اي  مسئله جنسيت و جنسگرايي نـزد فالسـفة بـزرگ صـرفاً در پـاره     اثبات اين حقيقت كه 

  .)Witt, 2004, 3ها و اَشكال گوناگون دارد ( گفتارهاي زن ستيزانه خالصه نشده و جنبه
از تاريخ فلسفه نقـد  را زنان فيلسوف، چنانكه بعدتر اشاره خواهيم كرد، هم حذف زنان 

اند كه  فلسفه ضبط درستي ندارد و هم ادعا كردهاند كه تاريخ  اند و نشان داده و بررسي كرده
زدايـي كـرده اسـت. در     با زنان و زنانگي نسبت داشته ارزش را تاريخ فكر و فلسفه هرآنچه

 و اند كه برخي مفاهيم بنيادي فلسفه مانند عقـل، عينيـت   عين حال، فيلسوفان زن نشان داده
اي زنـان فيلسـوفي كـه بـراي     هـ  مند و مذكرند. نقـد و بررسـي   جنسيت ،خودآييني اخالقي

شود و چنانكه  به نفي خالصه نمي 3اي قائلند هاي خود جايگاه ويژه جنسيت در آرا و انديشه
اي  انـد تـا فلسـفه    پس از اين خواهيم گفت، اين زنان به نحو ايجابي هم به تفلسف پرداخته

ده باشد. ايـن در  گويد، زنان را نيز لحاظ كر سخن مي» انديشه نوع بشر« بسازند كه وقتي از 
هـايي   هاي يكسره فمينيستي در كنـار فلسـفه   شمار آوردن زنان منجر به شكل گرفتن فلسفه
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هاي فالسـفة بـزرگ و بسـط و تكميـل آنهـا       گراتر شده كه اتفاقاً با استفاده از انديشه شمول
 اند از پنجرهاي بيشتري نور معرفت را به ساحت و مساحت انديشه بشر بتابانند تالش كرده

  همه بتوانيم ابعاد گوناگون حيات و معرفت بشر را بهتر درك كنيم. تا 
  
  بازنويسي تاريخ 1.2

گذارند پاسخ به ايـن   هاي معمول دانشجويان زني كه قدم در وادي فلسفه مي يكي از چالش
» اند و آيا هيچ فيلسـوف زن بزرگـي سـراغ دارنـد؟     چرا سراغ فلسفه آمده«پرسش است كه 

برخي دانشجويان به كساني چون والستون كرافت، دوبوار و هانا آرنـت  امروز ممكن است 
و حق هم » آنها كه فيلسوف نبوده اند!«اشاره كنند، اما بعيد است پاسخي جز اين بشنوند كه 

همين است كه اگر بنا باشد دانشجوي فلسفه كسي را فيلسوف بداند احتماالً بايد نـامش را  
  هاي فلسفي شنيده/ديده باشد. المعارف دايرهها و  ها، كتاب ها، درس دركالس

آموزي تا - هاي دانش و مانند خود دانش نگاري هم مانند ديگر حوزه حقيقت اينكه تاريخ
زماني بسيار نزديك در اختيار مردان و اغلب منحصر به همانان بوده است. با جستجو ميـان  

تـوان نـام زنـان     شـود، نمـي   ي، كه در آنها نام فيلسوفان ديگر ديده مـ ههاي مهم فالسف كتاب
اين محدوديت در گردآوري اطالعات دربـارة زنـان    4ورز را سوا كرد و پاسخي داد. انديشه

اي فراتر از دشوار تبديل كـرده   انديشمند كار تاريخ نگاري دربارة زنان فيلسوف را به وظيفه
داتي در آوري مسـتن  هـاي ثمربخشـي بـراي جمـع     هاي اخير تالش حال در دهه با اين .است

تـاريخ زنـان   شان كتاب چهارجلدي  خصوص زنان فيلسوف صورت گرفته كه مشهورترين
) است. او در جلد اول كتـاب كـه   Mary Ellen Waithe( به كوشش ماري الن ويت فيلسوف

ميالدي) است اسـناد مربـوط بـه    500ق.م تا 600مربوط به زنان فيلسوف در دنياي باستان (
تـوان بـه زنـان فيثـاغوري      مع آوري كرده كه از آن ميان ميفيلسوف زن را ج 16دست كم 

 ة)، ديوتيما و هيپاتيا اشاره كرد. جلد دوم كتاب دربردارنـد Aspasia(5متقدم و متاخر، آسپاسيا
 1600تـا   500( مقاالتي دربارة زنان فيلسوف در قرون وسطي، رنسانس و روشنگري است

 Murasakiسوف ازجملـه موراسـاكي شـيكيبو(   زن فيل 17ميالدي) كه در آن نيز آرا و افكار 

Shikibu،(6 7هيلدگارد بينگني)Hildegard of Bingen( 8نـا  )، الوئيز، كاترين سيهCatherine of 

Siena ( 9,) و برژيت سـوئديBirgitta of Sweden هـاي مختلـف از الهيـات و     ) را در زمينـه
 فالسفة زن در دوران مدرن كند. جلد سوم كتاب به معرفي اخالق تا كيهانشناسي معرفي مي

كند  ) اختصاص دارد و نظريات فلسفي بالغ بر سي فيلسوف زن را معرفي مي1900- 1600(
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توان به اين افراد اشاره كرد: مارگارت كاونديش، كريستينا (ملكه سـوئد و   كه از آن ميان مي
مـريس  )، داSor Juana Inés de la Cruz(10شـاگرد دكـارت)، سـور خوانـا ايـنس د ال كـروز      

)، مـــاري آســـتل، كـــاترين تروتـــر Damaris Cudworth Masham(11كـــادورث ماســـام
) و ماري والستون كرافت. جلـد چهـارم كتـاب بـه     Catharine Trotter Cockburn(12كاكبرن

مـيالدي تـا امـروز را     1900هاي فيلسوفان معاصـر اختصـاص يافتـه كـه از      بررسي انديشه
 Lady(13هاي فيلسوفاني مانند ليدي ولبي ويكتوريـا  گيرد و معرفي جامعي از انديشه دربرمي

Welby Victoriaاالصل  ؛ لو سالومه (روانشناس و نويسنده روسي14)، شارلوت پركينز گيلمن
)، اديـت  Mary Whiton Calkins(15كه مورد توجه و عالقه نيچه بود)؛ مري ويتـون كـالكينز  

)، هانا آرنت، سيمون دوبوار و سيمون وي بـه  Ayn Rand(17)، آين رندEdith Stein(16اشتاين
  دهد.  دست مي

تاريخ زنان فيلسوف، تفاوت چندان بارزي ميـان تفلسـف فيلسـوفان زن و مـرد نشـان      
كند تحقيقات او نشان داده اين متفكران بيش از آنكـه   دهد. سرويراستار كتاب اذعان مي نمي

هـا و   بـه مـردان زمانـه خـود و جريـان     به يا مشترك با يكديگر داشته باشند، ااي مش انديشه
د و بــه موضـــوعاتي مشــابه بـــا آنـــان   هســـتن هـــاي فكــري آنـــان نزديــك   دغدغــه 

هـاي   ). از پيش و پس از زمان انتشار اين كتاب تا امـروز كتـاب  Witt,1987,XXIانديشند( مي
هـاي زمـاني    بسياري دربارة تاريخ انديشه فيلسوفان زن نوشته شده است كه افـراد يـا دوره  

رسد مجموعه خانم  صي را مدنظر قرار داده اند، اما تا زمان نگارش اين مقاله به نظر ميمشخ
آثار فيلسوفان زن نامداري كـه در   18ترينِ آنها البته تا پيش از دوران معاصر باشد. ويت جامع

قطاران مردشان همچنان تازه و درحال بـه   اند، مانند هم هاي اخير نوشته و تفلسف كرده دهه
  ن است، در عين اينكه همچون گذشته مهجور و بركنار نيست.روز شد

  
  بيزاري در تاريخ فلسفه زن 2.2

ديگري كه در نسبت جنسيت و تاريخ فلسفه چه از نـوع غربـي و چـه از نـوع      مهممسئلة 
هاي زن بيزارانه فالسفة بزرگ مرد اسـت. شـايد    خراشد، حجم نوشته اش ذهن را مي شرقي

 بيزارانـه  تـر از گفتارهـاي زن   اي از فلسـفه در ميـان عمـوم مـردم شـناخته شـده       هيچ جنبـه 
(misogynistic) در تـاريخ فلسـفه مشـهورتر از گزانتيـپ همسـر       نبوده و هيچ زنـي  هفالسف
: 1358(ارسـطو،  داند باالتر از زن مي طبعاًارسطو زن را مرد ناقص و مرد را  19سقراط نباشد.

تـر از مـرد    ب)؛ توماس آكـويئيني مـرد را آغـاز و انجـام زن و خلقـت زن را پـايين      1259
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براي فريفتن آنان مجاز  را ان)؛ غزالي دروغ گفتن به زنSummaTheologica I, qu. 92داند( مي
به فرمان طبيعت براي مرد است و زن گويد  )؛ روسو مي1371:486/2(غزالي، 20است دانسته

بيش از مـرد موظـف اسـت كـه      هايش را تاب آورد. زن عدالتي و حتي بي بايد تابع او باشد
 21پيــروي از عقايــد مــردم بــراي مــرد قبــر اســت و بــراي زن تخــت زيــرا ف باشــديــعف

كنند به علوم عقلي دسـت يابنـد بـا     كه تالش مي را )؛ كانت زناني347- 1393،333،(روسو
كند و معتقد است براي كامل شـدن ماسـك متفكرشـان البـد      تعابيري آزار دهنده تحقير مي

ــي ــد ( ريــش هــم م ــه رســميت  . Kant,2011,2:230) گذارن ــان را ب او اساســاً اســتقالل زن
گويد  مينيچه  ؛)Hegel,1873,263فهم كلي ندارند(ها قدرت  گويد زن ؛ هگل مي22شناسد نمي

هـا و   براي مردان كه كار و بار دشواري دارند الزم است بـا موجـوداتي كـه دسـتان و نگـاه     
)؛ شوپنهاور معتقد 232،بند 1375(نيچه،23هاي ظريف دارند بياميزيند تا سبك شوند حماقت

نداشـته باشـند و طبيعـت     شود دركي از عدالت است ضعف قوه استدالل در زنان باعث مي
  و... )Schopenhauer,2016بازي به آنان جبران كرده است( اين ضعف را با دادن هنر نيرنگ

فالسـفة بـزرگ اسـت كـه      هـاي  ستيزانه در نوشـته  ر زناينها تنها مشتي از خروارها گفتا
 هـا  گفتهخوانندگان امروزي تاريخ فلسفه، خاصه زنان را، به درنگ و تحليل واداشته. آيا اين 

ست كـه زنـدگي عـاطفي    ا مرداني توسط هاي عوامانه به زبان عالمانه صرفاً بازگويي انديشه
هـاي نظـام    ها وجود دارد؟ آيا ساير بخش اند؟ آيا حقيقتي در عمق اين نوشته موفقي نداشته

بيزارانه آنان متاثر شده است؟ متفكران زني كـه در   هاي زن فلسفي اين متفكران هم از انديشه
ونبايد  توان  معتقدند نمي ،اند هاي اخير با محوريت مفهوم جنسيت در فلسفه غور كرده الس

  بيزاري عبور كرد. ساده از اين زن
  
  يافته دوگانگي جنسيت 3.2

هاي فلسفه، آن زمـان   ، اخالق و ديگر شاخهشناسي معرفتبازپژوهي در متافيزيك، الهيات، 
رسـد   . به نظر ميآورد ميهمراه  به فهم متفاوتي، شدهكه از پشت عينك نقاد جنسيت انجام 

در عـالم هسـتي، درك مـا از    » انسـان «جايگاه خداوند و نحوه ارتباط او بـا بشـر، جايگـاه    
مان از عمل اخالقي با آنچه  مان دربارة سوژه شناسنده و فاعل اخالقي و فهم حقيقت، داوري
دن تفـاوت ايـن   براي روشن شـ هاي زيادي  كتاب .تفاوت خواهد داشت ،تاكنون رايج بوده

؛ اما از آنجـا كـه   آوردهاي آن نوشته شده فاعل اخالقيِ ديگر/ سوژه شناسندة ناآشنا و دست
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هدف اين نوشتار بررسي مواجهه زنان فيلسوف با تاريخ فلسفه است، بـراي روشـن شـدن    
  كنيم. ادعا تنها به ذكر چند نمونه بسنده مي

مند و مذكرنـد. آنهـا    بنيادي در فلسفه غرب جنسيتفيلسوفان زنانه نگر معتقدند مفاهيم 
دهند سنت فلسفه غربي برپايه دوانگاري و تقابل بنا شده كه يكسوي آن همواره بر  نشان مي

ديگري تفوق داشته است. عقل در برابر عاطفه، واحد دربرابر كثير، خوب در برابر بد، ذهن 
منفعل، وضـوح دربرابـر ابهـام، صـورت     دربرابر بدن، طبيعت دربرابر فرهنگ، فاعل دربرابر 

كنـد   دربرابر ماده، خود دربرابر ديگري و در نهايت مرد دربرابـر زن. ژنويولويـد اشـاره مـي    
رفـت   زنانگي از همان مبادي انديشه يوناني، پيوندي نمادين با چيزي داشت كه تصور مـي «

 عقل مـذكر ش او در كتاب تاثير گذار .)26، ص 1380لويد، »(عقل پشت سر گذاشته است
هرآنچـه بايـد در راه پـرورش    «گيرد كه از بدو تولـد فلسـفه غربـي     مي اثبات اين ادعا را پي

). عبور 27همان، »(عقالنيت زيبنده فرهنگ به دور ريخت، پيوندي نمادين با زنانگي داشت
ترين رسـالت فالسـفة    توان اصلي در فلسفه غرب را مي» گر اخراج«از اين ساختار دوگانه و 

اي  هاي غيرمردساالرانه بازخواني تاريخ فلسفه دست زدند تا ارزش به نگري دانست كه انهزن
  ).42، 1391هاي متضايف نظام حاكم نباشد (مبلغ، تعريف كنند كه مستلزم دوگانه

ساختار الهيات مسـيحي را بـه چـالش     فراتر از خداي پدربه عنوان مثال مري ديلي در 
  گويد: كشد و مي مي

شاهي است در عرش كـه بـر   - مقدس و تصوير كلي از خدا، تصوير پدر تصوير كتاب
كند.  دهد و مجازات مي مبناي اراده پنهان و ظاهراً دلبخواهي خويش، انسان را پاداش مي

ها انسـان نقـش بسـته اسـت. تصـوير       هزاران سال است كه اين تصوير در ذهن ميليون
و به كمـك جوامـع پدرسـاالر،    نمادين خداي پدر، در همه جاي ذهن بشر ريشه كرده 

تثبيت شده است. از سوي ديگر، اين تصوير، با موجه و مناسب نماياندن سركوب زنان، 
خدمت فراواني به جوامع پدرساالر كرده است. اگر خدا در عرش خود، همچون پدري 

رانَد، آنگاه تفوق و استيالي مردان بر زنان در جامعـه   است كه بر اهل خويش فرمان مي
 امري است برخاسته از ذات اشيا و هماهنـگ بـا سـازمان الـوهي جهـان و كيهـان      نيز 

  .)1395،13  (ديلي،

اند، در فراروي از الگوي سـنتي الهيـات    ديلي، كه او را مادر الهيات فمينيستي هم ناميده
مانـاي نـويني جـايگزين كنـد.      كند خداي پدر مسيحي را با خداي درون مسيحي تالش مي

خـود   - فاعل يا خود- تو، فاعل- خدايي ساكن همين جهان خاكي كه در قالب مناسبات من



 151   مريم نصراصفهاني

بيانديشد و تعلقي دوسويه ميان او و جهان طبيعي برقرار باشد. خدايي كه ديلي آن را هستي 
  .)169- 1393،168شگاه او برابرند (تانگ، نامد و همه اعم از زن و مرد درپي جاري مي

 feminist standpoint(ره كرد نظريه ديدگاه فمينيسـتي اتوان به آن اش نمونه ديگري كه مي

theory( علم ت. ساندرا هاردينگ، از نظريه پردازان مهم اين جريان در اس شناسي در معرفت
ر فلسفه و فلسـفه علـم   د objectivity)به نقد مفهوم عينيت( چه كسي؟ شناخت چه كسي؟

كند هرچه  داند كه با حذف اشخاص و روندها تالش مي پرداخته و آن را عينيت ضعيفي مي
) weak objectivity(سست و كم مايهتر شود، حال آنكه حاصل آن چيزي جز عينيت  خالص

از جملـه  - اي هـاي حاشـيه   اي كـه گـروه   نيست. هاردينگ با استدالل به نفع مزاياي شناختي
 strong(پرمايـه و پـرورده  براي تقويـت عينيـت دارنـد، از مفهـومي بـه نـام عينيـت         - زنان

objectivityارزش نهادن بـه چشـم   « پرمايه و قويگويد. به نظر هاردينگ عينيت  ) سخن مي
ست كه آنها را ايجـاد   شرايط اجتماعيآن ها به سوي  اندازهاي ديگران و گذر از اين انديشه

عينيت نيرومند نبايد ارتباط ميان سوژه و ابژه را انكار يـا بـه نحـوي    كرده ...براي رسيدن به 
 ,Harding( »سويه كنترل كنيم، كه بايد آن را به رسميت شناخته و مورد مداقه قرار دهيم يك

آنچه شناخت ما را بـه   »نظريه ديدگاه«پردازان  به نظر هاردينگ و ديگر نظريه .)1991,151-2
  ه اعيان پيراسته كه اعيان پرورده است.كند، ن تر مي حقيقت نزديك

هـاي دوگانـه فلسـفه غربـي      در فلسفه اخالق هم شاهد به چالش كشـيده شـدن ارزش  
هستيم. به عنوان مثال ويرجينيا هلد به اهميت محيط عمومي(پوليس) نزد ارسطو و تمـايز و  

قلمـرو  كند. قلمرو عمومي بـه طـور تـاريخي     تقابل آن با محيط خصوصي و خانه اشاره مي
جايي براي طبيعت و تكرار. : مردانه و قلمرو خصوصي قلمرويي سنتاً زنانه باقي مانده است

 ,Held(اسـت  كند اين نگاه دوگانه نظريه پردازي اخالقي را عميقاً متاثر كـرده  هلد اشاره مي

بينـيم قلمـرو عمـومي     چنانكه در كتب اخالقي فالسفة بزرگ غرب و شرق مـي  ؛)1997,94
زنـان در قلمـرو خـانگي    » طبيعـي «ه مباني اخالقيات مربـوط باشـد، ولـي رفتـار     تواند ب مي
تواند. در عين حال تقابل خود با ديگـري و خـودآييني اخالقـي عقالنـي نيـز از ديگـر        نمي

مباحث فلسفه اخالق است كه در بازخواني تاريخي آن با چالش جدي مواجه شده است و 
. )Mackenzie and Stoljar, 2000شـده اسـت (  بـا پيشـنهاد خـودآييني ارتبـاطي جـايگزين      

 ليبـرال  سـنت  گذشـت  بـدون  و اتمـي  خودبسنده، خود آييني عقالنيِ با خودآييني ارتباطي
هـاي جـدا از    درخودفروبسـته و اتـم   موجوداتي را ها آدم ارتباطي خودآييني.  است متفاوت

هسـتند و   يافتـه  تـن  اجتمـاعي  لحاظ بهگيرد، بلكه مدعي است آدميان  يكديگر در نظر نمي
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طبيعي است كه چنين نگـاهي بـه   .  فهمند مي شكل اجتماعي روابط بافتار در را خود هويت
هـاي مـا را نيـز همچـون      درك ما از داوري اخالقي را نيز دگرگـون كـرده و داوري  » خود«

تري از فرد و روابط و بافتارش  داند. چنين نگاهي فهم پرمايه مند مي هايمان موقعيت شناخت
هايشان با اصول كلـي   ها را سواي از شرايط و موقعيت كند كه آدم ا جايگزين ديدگاهي مير

  كند.   قضاوت مي
هاي سنتي در تاريخ فلسفه غربي جريان گسترده و پرشاخ و  بازخواني انتقادي دوانگاري

رسد  نيست. با اين وصف به نظر مي نوشتاربرگي است كه جاي بيش پرداختن به آن در اين 
وصـف بخـش عظيمـي از     ،اند؛ ديگري بيزاري فقط زنان در تاريخ فلسفه در شمار نيامدهنه 

  تاريخ تفكر فلسفي در غرب نيز هست. 
  

  غرب ةهاي زنانه از تاريخ فلسف اقسام بازخواني .3
آموختگان زن در علوم نظري و تجربي و به رسـميت شـناخته    حضور انبوه و فزاينده دانش

ترين علوم، فلسفه را نيز متاثر كـرده اسـت.    شدن تاثير جنسيت، نژاد، طبقه و قوم در محض
اي كه زنان بپرورند يكسره با آنچـه نـزد    هاي راديكال معتقدند فلسفه برخي فمينيست گرچه

به همين دليل هم براي تاريخ فلسفه و بازخواني آن جايگاه  - خواهد بود مردان بوده متفاوت
انـد   اما در مقابل تعداد بسيار زيادي از متفكراني كه به فلسـفه پانهـاده   _اي قائل نيستند ويژه

ها و پيشرفتهاي فكري بشر ستايش كـرده و   ش از تالشزاي باار تاريخ آن را در مقام گنجينه
انـد.   عنوان اسالف اين سنت فكري، قـرارداده  را در دستور كار خود، بهبازخواني انتقادي آن 

توان بـه سـه گـروه     را با تسامح ميو فعاالنه هاي انتقادي  هاي گوناگون اين بازخواني روش
 يهـا  كنند و از يافته كالن تقسيم كرد كه البته در موارد بسياري با يكديگر همپوشاني پيدا مي

هـا،   ) بـازخواني و تحليـل تصـويرپردازي   الـف شـيوه عبارتنـد از   برند. آن سـه   هم بهره مي
) بـازخواني ساختارشـكنانه و   ب؛ هها و بررسي نسبت آنها در نظـام فكـري فالسـف    استعاره

اندازي زنانـه بـا اسـتفاده از/     ) دوباره خواني تاريخ فلسفه از چشمجروانكاوانه آثار فالسفة  
هـاي فيلسـوفان زن هماهنـگ     بزرگ كه بـا انديشـه  هاي فالسفة  تاكيد بر آن دسته از انديشه

در راهبرد اول تاكيـد بـر    شوند اما وگو مي هر سه راهبرد با متون كالسيك وارد گفت است.
هاست. راهبرد دوم فعاالنه با  ها/بر انديشه ها و كاويدن عمق تاثير و تاثر آنها از انديشه استعاره

هاي آنها را بخوانـد و راهبـرد    پشت انديشهكند پسِ  فالسفه و متون درگيرشده و تالش مي
  كند. هاي زنانه نگاه مي سوم گرچه همدالنه به تاريخ انديشه و هم دغدغه
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  ها ها و استعاره تحليل و بازخواني تصويرپردازي 1.3
هـا صـرفاً    اند كـه اسـتعاره   اند نشان داده ها تحقيق كرده فيلسوفان معاصري كه دربارة استعاره

د. استعاره يا تصويرپردازي صرفاً نوعي جايگزيني ساده و قابل بازگشت در زينت زبان نيستن
هـا بـه بررسـي     هـا و تصـويرپردازي   ها، اسـتعاره  زبان نيست. آنان كه با روش تحليل تمثيل

ها و تصـويرها صـرفاً    كه تمثيل اند را نشان دادهين واقعيت هماند  جنسيت در فلسفه پرداخته
تـوان و   رونـد و نمـي   كار  د كه براي ساده ساختن مفاهيم عميق بههايي در زبان نيستن قابليت

پوشي كرد. دو تـن از مشـهورترين    نبايد از اين قابليت پيچيده زباني و آثار آن در متن چشم
)، در عالم - 1941لويد( نگري كه از اين منظر به تاريخ فلسفه پرداخته اند ژنويو فالسفة زنانه

  د.هستن ) در عالم فرانسه زبان - 1948( انگليسي زبان و ميشل لودوف
عقـل  كتـاب   ،توان گفت مشهورترين كتابي كه در اين زمينه منتشـر شـده   ت ميأبه جر

) نوشته فيلسوف استراليايي خانم ژنويولويد 1984(مذكر؛ زنانگي و مردانگي در فلسفه غرب
ر فارسي زبان هم نگ است كه به فارسي نيز برگردانده شده و تاحدي بر انديشه متفكران زنانه

موثر بوده است. لويد در اين كتاب به بررسي پيوندهاي ميـان مردانگـي و عقـل در فلسـفه     
كنـد.   ن تـا دوبـوار بـازخواني مـي    پردازد و بر اين اساس تاريخ فلسفه را از افالطو غربي مي

  عقيده لويد: به
سطحي نيست ستيزانه  هاي فلسفي داريم، توالي مشتي نگرش زن آنچه در تاريخ انديشه

هـاي عقلـي خـود را     تر آرمـان  كه امروزه بتوانيم آن را دور بريزيم و ساختارهاي عميق
قضيه مردانه بـودن عقـل داغ تـر از اينهاسـت. افكـار و       دست نخورده باقي بگذاريم...

ساختارهاي  - آرمانهاي ما در خصوص زنانگي و مردانگي، در قالب ساختارهاي سلطه
شـكل گرفتـه   - و غيرهنجار، مثبت و منفي، اصـلي و تكميلـي  برتري و فروتري، هنجار 

است. قول به تمايز ميان مرد و زن، حكم يك اصل اخالقي آشكارا توصـيفي را بـراي   
  .)147، 1380مان(لويد، هاي اي بوده براي بيان ارزش بلكه وسيله ،رده بندي نداشته

شناسـد   اعتماد به عقلي كه جنسيت را به رسـميت نمـي   كند بيان مي عقل مذكرلويد در 
چيزي جز خودفريبي نيست. به عنوان مثال وقتي افالطون و ارسطو صورت و ماده را با مرد 

تـاثير مشـخص و    زمان ، همشمرند هايي كه براي هريك برمي كنند و ويژگي و زن قياس مي
 گذارند. همينطـور، آگوسـتين   ميغيرقابل انكاري بر تاريخ فلسفه و همينطور تاريخ جنسيت 

هـا را   هاي يوناني با سنت مسيحي، با قدري جرح و تعديل، همين ايده تركيب انديشه هنگام
دهد. فرانسيس بيكن، به عنوان يكي از پيشقراوالن سنت تجربـه   به فلسفه مسيحي انتقال مي
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مفهوم عقل مذكر  - دانست كه معرفت را در انقياد طبيعت مي- هاي جنسي  هگرايي، با استعار
تحكـيم جايگـاه عقـل در     و جدايي ذهن و بدن نزد دكارت .كند را به دوران مدرن وارد مي

  .)1380لويد،تر كرده است ( دوره روشنگري نيز پايگاه عقل مذكر را در تاريخ انديشه استوار
زن  گيرد كه بر اسـاس آن  مي لويد در عقل مذكر نگرشي را در سراسر سنت فلسفه غربي پي

مرموز و داراي قدرت باروري در پيوند با زمـين و طبيعـت قـرار     يو زنانگي همچون نيروي
مختلف (عقل، صورت، پدر مقـدس، علـم) قصـد تسـلط و      اشكالگيرد و مردانگي در  مي

همچنان مشهورترين اثر لويـد اسـت، امـا او تـا      عقل مذكرگرچه  شكل دادن به آن را دارد.
ر زمينه بازخواني تاريخ فلسفه انجام داده اسـت. كارهـاي   كنون كارهاي ارزشمند بسياري د

اند عمـدتاً بـر    انداز و بيشتر با استفاده از راهبرد سوم سامان يافته اخير او كمتر زير اين چشم
  24هاي اسپينوزا متمركز هستند. انديشه

توان زيرِ همين راهبرد طبقه بندي كـرد.   فيلسوف فرانسوي را هم مي، آثار ميشل لودوف
اي به مباحث روانكاوي ندارد در آثار خـود   و كه خالف اغلب متفكرانِ زنِ فرانسوي عالقها
حذف عملي و نظري زنان از فلسفه متمركز شده است. او تالش مـي كنـد نشـان دهـد      رب

هايي كه علي االدعـا صـرفاً كـاركردي آموزشـي يـا تفهيمـي در اسـتدالل         تصاوير و تمثيل
تصويرپردازي . لودوف در اند يند واقعي استدالل دخالت كردهفيلسوفان دارد چگونه در فرا

) پس از بررسي نقش زبان، استعاره و تصويرپردازي The Philosophical Imaginary(فلسفي
پـردازد. اينكـه فالسـفة     شناسي مـي  به تحليل ارتباط ميان جنس و معرفت ه،فالسف يدر آرا

انـد. لـودوف بـه     ا به فلسفه وارد كـرده مذكر خود از زن ر درك چگونه زن را درك كرده و
آيند  اي مي تحليل اين مهم پرداخته كه چگونه عناصر متني كه به نظر كامالً بي ربط و حاشيه

د. نها پنهان بمانند يا بـا چيزهـاي ديگـري جـايگزين شـو       اند مشكالت استدالل باعث شده
ها در استدالل  تناقض آوري در متون فلسفي به نقاط ضعف و دوف درتحليل خود از زبانول

) The Sex of Knowing(جـنس معرفـت  همچنين در كتاب  ).Le Dœuff,1990(كند توجه مي
كنـد   ستيزي در آثار فالسفة بزرگ تالش كرده و در نهايت ادعا مـي  براي يافتن خاستگاه زن

ارتباط مفهومي ميان مردانگي و عقالنيت بيش از اينكه بـا انديشـه مربـوط باشـد ريشـه در      
). لـودوف امـا زن سـتيزي    Le Dœuff, 2003( تصورات سنتيِ عامه و نهادهاي آموزشي دارد

دهد و معتقد اسـت بـا تغييـر     ي يا روانكاوي ارتباط نميختفلسفه را به هيچ ساختار روانشنا
به  .)290، 1378توان انديشه فلسفي را اصالح كرد (ماتيوز، هاي تفلسف مي اصول و خصلت

تـر و   مثبـت  آن ز جنسگرايي در تاريخ فلسـفه و قابـل اصـالح بـودن     طور كلي تحليل او ا
  تر از سايرين است. خوشبينانه
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  هاي روانكاوانه بازخواني 2.3
به ساحت فكر و فلسـفه از همـان آغـاز    » ناخودآگاه«جنبش روانكاوي با وارد كردن مفهوم 

 عـد ناخودآگـاهي   پيوندي پر تنش با مفاهيم مدرن ايجاد كرد. كشف اين واقعيت كه ذهـن ب
دارد كه دركنترل قوانين و نيروهاي خويش است اين باور را رواج داد كه بسياري از رفتارها 

افق جديدي به  گونه و اين هاي غيرعقالني و ناخودآگاه هستند و تجربه هاي انسان تابع رانه
پـدر   زيگمونـد فرويـد، در مقـام    با اينكـه  .ه شدگران متون و زبانشناسان گشود روي تحليل

هاي او دربارة ناخودآگاه ابزارنظري  ستيزانه داشت، اما يافته هايي زن جنبش روانكاوي، انديشه
نيرومند و كارآمدي در اختيار انديشمندان زنانه نگر قرار داد كـه از آن بـراي تحليـل متـون     

بـراي  ها منـابع ارزشـمندي    استعاره نيزالهياتي، ادبي و ديني استفاده كردند. در اين رهيافت 
  آيند. حساب مي كشف حقيقت متن به

نگر فرانسه است و عجيـب نيسـت    ترين پايگاه روانكاويِ زنانه خاستگاه و همچنان مهم
اند  اگر ببينيم فيلسوفان طراز اولي كه به بازخواني تاريخ فلسفه از منظري روانكاوانه پرداخته

 ،اند   زخواني تاريخ فلسفه پرداختهفرانسوي باشند. فالسفة مهمي كه از منظري روانكاوانه به با
) در  - 1947و سـوزان بـوردو(   ،)1994- 1934كافمن( )، سارا - 1930يعني لوس ايريگاري(

 ي،اي متاثر از روانكـاو  و هر يك به شيوه  فضاي فكري و فلسفي فرانسه باليده و رشد كرده
  اند. تاريخ فلسفه را تحليل و بررسي كرده

نگـري   لسـفه، روانشناسـي و زبانشناسـي اسـت. زنانـه     آموختـه ف  لوس ايريگاري دانـش 
ست كه در آنها تخصص دارد. او عميقـاً متـاثر از   ا  هرسه حوزه دانشي تحت تاثيرايريگاري 

ژاك لكان روانپزشـك و روانكـاو فرانسـوي اسـت. بـه عقيـده لكـان روانكـاوي در واقـع          
تغال به روانكـاوي در  رمزگشايي زبان مراجع توسط روانكاو است. ايريگاري هم پس از اش

كار با بيماران اسكيزوفيرني و مبتاليان به زوال عقل دريافت كه زبان آنها را از پاي درآورده 
است. آنان قادر نبودند براي خودشان هويت يا سوبژكتيويته بسازند، زيرا زبان و فرهنگي كه 

   .)272، 1378داد (ماتيوز،  كرد اين امكان را به آنها نمي زبان آن را منعكس مي
كند بـه لحـاظ    گويد و ادعا مي اي كه فلسفه از آن سخن مي ايريگاري معتقد است سوژه

از آثـار   زدايانه. او در خـوانش سـاختار  بـوده جنسيتي خنثي است، در حقيقت سوژه مـذكر  
دهد كه سوژه فلسفه هميشه مذكر است. سوبژكتيويته كامل درمـورد   فالسفة بزرگ نشان مي

انـد. او در دو كتـاب    فروكاسـته شـده   »ابژه نگاه خيره مـردان «و آنان تا حد زنان انكار شده 
اسـپكولوم  ) و  An Ethics of Sexual Difference(اخالق تفاوت جنسـي هاي  مشهورش به نام
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) مشخصاً و مستقيماً بـه تـاريخ فلسـفه پرداختـه     Speculum of the Other Woman(زن ديگر
آنهـا   ةهاي مردان ها و نگراني كاود تا ترس گ غرب را مياست. ايريگاري روان فيلسوفان بزر

هاي به ظاهر عقالني و خنثي نشان دهد. او گرچه بر زبان تمركز دارد اما  را در پس استدالل
هاي مغفول  كه بيشتر به جنبهبلهايِ آشكارِ مردساالري در متون فلسفي نيست  به دنبال جنبه

 شـكل ست بـه   ا ، كه كتابياخالق تفاوت جنسيكند. در كتاب  مانده و ناگفته زبان توجه مي
ايريگاري گفتگوهايي فرضي با افالطون، ارسطو، دكـارت، اسـپينوزا، مرلوپـونتي و    ه، محاور

با  - فلسفي آنها هاي ي انديشهرلويناس ترتيب داده و به نحوي اقدام به نقد، تحليل و بازپرو
كنـد. او در ايـن    مـي  - نگر در حوزه اخالق و ارتباط ميان دو جـنس  هاي زنانه لحاظ ارزش

هاي ساده نشدني و  يافتگي آنها، تفاوت كتاب بر مفاهيمي چون سوژگي مستقل دوجنس، تن
تقليــل ناپــذير ميــان دو جــنس و لــزوم تغييــر نگــاه مــا بــه ســوبژكتيويته تاكيــد          

، بـا اسـتفاده از سـاختارزدايي و    اسـپكولوم زن ديگـر  همچنـين در   .)Irigaray,1983كند( مي
روانكاوي، مردساالري موجود در تاريخ فلسفه از افالطون تا هگـل و همچنـين روانكـاوي    

دهد چگونه سوژه يا سوبژكيتيويته در تاريخ انديشه غربي  كند و نشان مي فرويدي را نقد مي
معناست چرا كه هـر   و صحبت از تفاوت جنسي بيهميشه مختص مرد بوده است. به باور ا

  گي بهرمند نيستند.  از سوژه به طور مساوي دو جنس
 »هيستيري افالطون«با عنوان  آن اين كتاب بخش پاياني هاي قسمتيكي از مشهورترين 

دهـد. او   دسـت مـي   است كه در آن ايريگاري از تمثيل غار افالطون خوانشي روانكاوانه بـه 
داند كه معرفت با  اين تمثيل را شرح داده و غار را نمادي از رحم مادر ميمفصل و مبسوط 

آيـد. اينگونـه مـادر بـا      هماني با مادر و يكي شدن با پدر به دست مي خروج از آن، نفي اين
طبيعت و نيروهاي مانع دستيابي به خير يكسو قرار گرفته و پدر با حقيقت و عقالنيت پيوند 

اين معنـا  به عقيده ايريگاري ورود زنانگي به فلسفه به  .)Irigaray,1985, 243-365خورد ( مي
اند در شمار آيند. مفهـوم   سوي مرزهاي فلسفه مانده سو و آن است كه همه آنهايي كه در اين

زنانگي خارج از تاريخ فلسفه قرار گرفته، زيرا بازنمايي زنان از فلسـفه اسـتثنا شـده اسـت.     
هـاي   دهـد كـه چگونـه تنـاقض     متون تاريخ فلسفه نشان مي راهبرد ايريگاري براي خواندن

 كنند متن كمك مي )Phallocentrism(مدار حليلهاي ا فرض مستتر در عبارات به استمرار پيش
)Schott, 2003,43(.  

نگر برجسته ديگري كه تاريخ فلسفه را از منظري روانكاوانه بررسي كرده  فيلسوف زنانه
گريـز بـه عينيـت: مقـاالتي دربـارة      ين اثر او در اين زمينـه  ست. مهمترا است سوزان بوردو
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 )The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Cultureدكارت گرايي و فرهنگ(
دهـد كـه متـاثر از     نام دارد. او در اين كتاب بازخواني جديدي ازتامالت دكارتي ارائـه مـي  

نظر او مسائل به ظـاهر اسـتوار و انتزاعـي فلسـفي     ست. به ا نگري تاريخ، روانكاوي و زنانه
همگي محصول شرايط فرهنگي هستند. به باور بوردو جهان قرون وسطي مادرگونه بـود و  

هاي افالطون و ارسطو داشت. در  هاي يوناني و انديشه ريشه در اسطوره اين وجه مادرگون
هاي علمي  ، اما دگرگونيقرون وسطي زنانگي به عنوان نمادباروري از قدرت برخوردار بود

و فكري قرون شانزده و هفدهم اين وضعيت را برهم زد و با جـدايي قـاطع دكـارتي ميـان     
بازنگري دكارتي در جهان به مثابـه يـك ماشـين بـا     او معتقد است ذهن و بدن تثبيت شد. 

ل و بسته بود. در واقع قتلِ فلسفيِ زمينِ مونث براي تسلط بر توليدمث گريزي هم نوعي مونث
آمـد (بـوردو،    اسرارآميز و مهارناپذير به نظر مي "غيري"رام كردن عالم مونث روي داد كه 

خوانش روانكاوانه و فرهنگي بوردو از تـاريخ فلسـفه ادعاهـاي لويـد      .)684-  668 ،1381
گريزي انديشه  كند و مذكر سازي و مونث اي سراسر مذكر را تاييد نمي مبني بر تاريخ انديشه

داند. بـه نظـر بـوردو جهـان      تحوالت علمي، فرهنگي و فكري دوران مدرن ميرا محصول 
اما در دوران جديد جهان تبـديل بـه مكـاني نـاامن،      ،مند و كانونمند بود هكرانوسطي قرون 

  .ه استكانون زدوده و سردرگم شد
اي زنـان از تـاريخ   هـ  نگر ديگريست كه در بحث از بازخواني سارا كافمن فيلسوف زنانه

توان او را ناديده گرفت. آثار كافمن نوع جديدي از خوانش متون و متفكـران را   ه نميفلسف
كند كه متاثر از فلسفه، ادبيات و روانكاويست. او در عمر كوتاهش سي كتـاب و   معرفي مي

تعداد زيادي مقاله تاليف كرد كـه از امپـدكلوس و روسـو تـا شكسـپير و ديـدرو را در بـر        
لي او به نيچه و فرويـد در مجموعـه آثـارش هويداسـت. كـافمن      گرفت، ولي عالقه اص مي

شاگرد دلوز و دريدا بود و از هر دو به شدت تاثير پـذيرفت. او در خوانشـي كـه از نيچـه،     
از   كند كه مخلـوطي  دهد از روشي استفاده مي  فرويد، آگوست كنت، كانت و روسو ارائه مي

 ست كه متن ادعاي انجام چيزي ايز ميان آن. تمركز او بر تماست و روانكاوي ساختارزدايي
هـاي ناخودآگـاه    دهد. كافمن توجـه مـا را بـه نيـت     ش را دارد و آنچه حقيقتاً انجام ميدادن

هاي پنهان نويسنده در متن براي او جالب توجه است.  كند. در واقع انگيزه نويسنده جلب مي
اريست كه او بـا روش خـاص   ترين آث يكي از مشهورترين و درخشان نيچه و استعارهكتاب 

خود تاليف كرده و در آن به بررسي جايگاه استعاره (به معناي وسيع آن) در انديشه پرداخته 
  ) و از منظري منحصر به فرد خوانش نويي از آثار او به دست داده است.1385(كافمن، 
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زنانگي  نگري در خود دارد اما درمورد زن و هايي از زنانه روش كافمن به طور كلي مايه
كتـاب معمـاي زن: زن در   در فلسفه نيز آثاري از خود به جاي گذاشته كه مشهورترين آنها 

اسـت. در ايـن كتـاب     )The Enigma of Woman: Woman in Freud's Writingsآثار فرويـد( 
گيـرد و   هاي او دربارة زنان كمك مـي  كافمن از خود فرويد براي بازخواني فرويد و انديشه

هاي موجود از زن و زنانگي در انديشه فرويـد   ترين بازخواني ينترين و خواند يكي از كامل
هـايي بسـيار بيشـتر از آنچـه در آن      آورد. او بر اين باور است كه هر متن حرف را پديد مي

هاي او عليه زنان را بايـد در فـراز و فرودهـاي     نوشته شده براي گفتن دارد و فرويد و گفته
و تفسير كرد. در عين حال، كافمن معتقـد اسـت معمـاي زن در     فكري و فيزيكي او فهميد

انديشه فرويد پاراديمي بـراي تمـام معماهـاي موجـود در انديشـه او فـراهم آورده اسـت        
)Kofman,1985(. نگري بـراي   ها، روانكاوي، ساختارزدايي و زنانه همزمان از استعاره استفاده

هـاي متفكـران بـه     دن زواياي تاريك انديشههاي تحسين برانگيزي براي دي فهم متن توانايي
  .نگرها جذاب است كه هم براي اصحاب فلسفه و هم براي زنانه دهد مي كافمن
  
  انديشهتاريخ  چونانتاريخ فلسفه  3.3

اند، فيلسوفاني هستند كه  نگر كه به بازخواني تاريخ فلسفه پرداخته گروه سوم از فالسفة زنانه
كنند.  جويند و بررسي مي هاي خود را در تاريخ فلسفه مي دغدغه  مانند ساير فيلسوفان سابقه

شـان بـا متـون     هـاي آنهـا و مواجهـه فعاالنـه     نگر انديشه اين متفكران در دغدغـه  وجه زنانه
كنـد. مفــاهيم   كالسـيك اسـت كـه آنـان را از سـاير زنـان و مـردان فيلسـوف متمـايز مـي          

؛ انـد  اغلب در حاشـيه تـاريخ فلسـفه جامانـده    هايي كه سنتاً با زنانگي پيوند يافته و  ودغدغه
هـايي كـه معرفتشـان     توجه به ارزش و اهميت تكثر و به رسميت شـناختن همـه ديگريـي   

هاي اخالقي، عمـق و   ها و ارزش آن در داوري ارزش تلقي شده، توجه به عواطف انسان بي
رفـه اينكـه در   طوسعت بخشيدن به درك ما از عدالت، ارتباط، پيوستگي، طبيعت، تكثر و... 

اين رهيافت فالسفة بزرگي چون ارسطو و نيچه، كه از مشاهير فيلسوفان زن سـتيزند مـورد   
ه، عالوه بر لويـد كـه   ترين اين فالسف شوند. دو تن از شناخته شده واقع مي و تحسين توجه

  مارتا نوسبام و آنت باير هستند. پيشتر اشاره شد،
و متخصـص فلسـفه در دوره يونـان و روم    ) از نوارسـطوييان مشـهور    - 1947نوسبام(

نگـر و بـا    انـدازي زنانـه   كنـد از چشـم   باستان است. نوسبام در آثار متعدد خود تـالش مـي  
درشمارآوردن مفاهيمي كه به طور سنتي مورد توجه زنان بوده است، نگاهي دوباره به متون 
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رسطو در حوزه اخـالق  هاي ا كالسيك فلسفه داشته باشد. به عنوان مثال با بازخواني انديشه
دهـد ارسـطو    و مقايسه او با ساير متفكران زمان خود، از جمله افالطون و رواقيان نشان مي

داده و اساسـاً انسـان را    خالف ديگران به وجود عواطف و احساسات در فلسفه اهميت مي
ن بـه  ديده است. درحاليكه افالطـون فرمـا   تر از متفكراني چون افالطون يا رواقيان مي زميني

داد و رواقيان معتقد بودند عواطف نه تعديل كه بايـد ريشـه    كنترل سركوبگرانه عواطف مي
كن شوند، ارسطو بر اين باور بود كه عواطف صرفًا امواج كور انفعاالت نيستند، بلكه خالف 

ند: عواطف شيوه هاي تفسير هستعنصر شناختي مهم  واجد ،اميالي مانند تشنگي و گرسنگي
 مهمـاني ) يا در بازتفسير مشهورش از رسـاله  Nussbaum,1987,140خوددارند. (جهان را در

تـر از  تفسـير    سـت) را مهـم  ا تفسير آلكيبيادس از عشق (كه متوجه زيبايي مـادي  ،افالطون
كه عشق واقعي را هرچه دورتر از عالم ماده و متعلق بـه عـالم مثـل     داند ميپلكاني ديوتيما 

از  فعـال اسـت  او كه در حوزه انديشه سياسي هم  .)148- 1390،25د (نوسبام،كن معرفي مي
هاي ليبرال در سنت فمينيستي است. نوسبام معتقد است هم ليبراليسم  مدافعان احياي انديشه

اي نظير عـدالت و جنسـيت    نگر بايد بكوشند با بازنگري در مفاهيم اساسي و هم سنت زنانه
  يابند.  به فهمي مشترك دست
 باير آنت  تاريخ فلسفه را براي يافتن مفاهيم مورد توجه زنان كاويدهكه  فيلسوف ديگري

هاي اخالقي هيوم و توجه او به  با تمركز بر انديشهكه شناسي برجسته است  هيوم بايراست. 
هيوم از نادر فيلسوفاني بود كـه بـا ديـد    ديويد  .بسط دادهنظريات اخالقي خود را عواطف 

 دانسـت » عقـل را بـرده احساسـات   «صـراحتاً  بـاالتر   از آنمثبت به عواطـف نگريسـت و   
)Hume,1896, book 2,section3.(  كـرد بيـداري از خـواب     ، كانـت كـه ادعـا مـي    او پـس از

را مديون هيوم است در برابر هر تالشي كه عواطـف را در حيطـه اخـالق مـوثر      شجزميت
بشمارد مقاومت كرد و بر وجود احكام كلي و ضروري عقلـي بـراي اخـالق تاكيـد كـرد.      

هاي هيوم شد  هاي كانت تا حدود زيادي منجر به در حاشيه ماندن انديشه درخشش انديشه
اي چـون بـاير لـزوم     اره به احساسـات نـزد فالسـفة   هاي اخير، با توجه دوب تا اينكه در دهه

  بازخواني آراي متفكراني چون او و آدام اسميت بيش از پيش احساس شد. 
دهـد يكـي كتـاب     از بهترين آثار باير كه نحوه مواجه او با تـاريخ فلسـفه را نشـان مـي    

 A Progress of Sentiments: reflections onپيشرفت احساسات: تامالتي دربارة رساله هيـوم( 

Hume's Treatiseهيوم، او را فيلسوفي متعلق به ديروز و امروز  25) است كه با بررسي رساله
داند و توجه او به طبيعت بشر(به جاي توجه به خدا و جهان) را سررشته تامالتي نظيـر   مي
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: تعصبات اخالقيبيند. ديگري كتاب  آنچه نزد داروين، ويليام جيمز و فرويد شاهد بوديم مي
چيني از  است كه دست )Moral Prejudices: Essays on Ethicsاخالق ( فلسفه مقاالتي دربارة

نگريِ فلسفي و لزوم بازانديشـي و بـازپروري    بهترين مقاالت او دربارة فلسفه اخالق، زنانه
ست. باير كه هم در فلسفه اخالق و هم در فلسفه ذهـن تبحـر دارد بـا    ا هاي اخالقي ارزش

كند شكافي كه به بـاور او ميـان رهيافـت     تالش مي» اخالق مبتني بر اعتماد«ز سخن گفتن ا
عدالت محور به اخالق هست را پر كنـد. بـه بـاور او     ةزنانه مراقبت محور و رهيافت مردان

نحـوي يكسـان     توانند به ست كه زير چتر آن تكثرهاي عقل و احساس ميا اعتماد مفهومي
توجه بـاير بـه اهميـت عواطـف، همـدلي و       .)Baier,1994,95-103د توجه واقع شوند (رمو

شود ولي چنانكه خود او نيـز در   مراقبت گرچه در جريان نظريه اخالقي مراقبت بررسي مي
هاي فيلسوفان بزرگي چون  آثارش به آن معترف است نه موضوعي نو كه برگرفته از انديشه

  هيوم و آدام اسميت است.
نگـر   توان نزد فالسفة زنانه ا تاريخ فلسفه را همچنين ميهاي فعالي ب مشابه چنين مواجهه

با مكاتـب مختلـف فكـري و فلسـفي معاصـر اعـم از ماركسيسـت، اگزيستانسياليسـت و         
هايي پويا و درحال رشد هسـتند. ايـن متفكـران     پراگماتيست رديابي كرد كه همگي جزيان

ازهاي زنانـه بـه بدنـة    هـا و چشـم انـد    مواجهه مثبت، بازخواني انتقـادي، افـزودن ديـدگاه   
را در دستور كـار خـود قـرار داده انـد و      ،انديشند كه در آن مي ،هاي مكاتب فلسفي دغدغه

اما همزمان هم بـه جامعيـت    26اي هم دارند گرچه در ميان متفكران زنانه نگر منتقدان جدي
 هـاي زنـان كمـك    هـا و ارزش  ينيهـا، جهـانب   فلسفه و هم به در شمار آمدن مفاهيم، دغدغه

  كنند. و مي   كرده
  

  گيري نتيجه .4
اند و زنان از ابتدا به بهانه نقصـان   بزرگ در طول تاريخ فلسفه همگي مرد بوده  اينكه فالسفة

اند نه در طـول تـاريخ و نـه     عقل (مهمترين ارزش فلسفه غربي) طرد، حذف و تحقير شده
طـول تـاريخ سـاحت     درورزي نبوده اسـت.   امروز مانعي براي ورد زنان به فلسفه و فلسفه

هاي عالقمند بـه تفكـر را    جان ،در حاشيههرچند  ،فلسفه هرگز از وجود زنان خالي نبوده و
گرايانـه ايـن    شمار و نخبـه  ، اندك درحاشيهمنفعل، حال حضور  در خود پذيرفته است. با اين

يا به طور  ، منفي ارزيابي شده»غير«، مفاهيم و تجربيات زنان، در مقام  زنان باعث شده ارزش
هاي نـژادي و جنسـي و طبقـاتي و     ميان رفتن تبعيض كلي نفي شود. در دنياي معاصر با از
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د بدون شرم به فلسفه فـراهم  وامكان دسترسي گسترده به منابع شناخت و معرفت امكان ور
و پس از چندي توليدات ثمربخش و پرشمارشان مهر ابطال بـر عبـارات زن سـتيزانه     27آمد

دانسـتند.   زد كه زنان را كم/بي بهره از عقل و قوه داوري و درك كليات مـي فالسفة بزرگي 
با اين حال صرف بـه رسـميت شـناخته شـدن باعـث توقـف زنـان نشـد، آنهـا خواسـتار           

هاي خود بودند كه در تاريخ بلند فلسفه گاه در حاشيه مانده  ها و انديشه درشمارآوردن ايده
هاي زنانـه   ها و ارزش وع به انديشيدن دربارة زندگيبود و گاه ديده نشده بود. پس آنان شر

  دانيم به وجود آوردند. هاي زنانه نگر مي كردند و آنچه را امروز فلسفه
هاي زنانه نگر بود كه از  هاي فلسفه انديشيدن دربارة تاريخ انديشه يكي از مهمترين طرح

م فلسـفه و بازانديشـي   بازنويسي تاريخ، بازانديشـي دربـارة مفـاهي   مانند مسيرهاي مختلفي 
هـاي مختلفـي بـه خـود      اين بازانديشـي روش  گفتيمدربارة تاريخ فلسفه دنبال شد. چنانكه 

توان آنها را يكسره جدا از هم دانست و در مـوارد بسـيار همپوشـاني     گرفت كه گرچه نمي
آورنـد.   دارند، اما وجوه مميزي هم دارند كه براي ما امكان نـوعي طبقـه بنـدي فـراهم مـي     

ها و تاثير آنها، بازخواني روانكاوانه و در نهايت بازخواني همدالنـه تـاريخ    ازخواني استعارهب
 Re-Reading the» (بزرگان بازخواني« هاي كتاب  هاست. مجموعه فلسفه از جمله اين روش

Canons   براي اغلب فيلسوفان بزرگ منتشر شده است كه مرجع ارزشمندي بـراي مطالعـه (
  28فان بزرگ و نحوه بررسي افكار آن است.نگر فيلسو زنانه

شناسد و محدود و منحصر به يك ملت يا قـوم   اما جريان انديشه جغرافياي خاصي نمي
هايش است. تاريخ  خاصي نيست. به همين دليل هم هست كه تشابهات آن بيشتر از تفاوت

ات زن سـتيزانه  انديشة خود ما نيز سرگذشت مشابهي دارد. ما نيز تاريخ مذكري داريم. عبار
فقها، اندرزنامه نويسان، متفكران و فالسفة ما نيز هست و همچنـين در   آثار فراواني در ميان
شـود. زنـان    هاي آنان نيز بـه وفـور يافـت مـي     ها و استعاره ها، تصويرپردازي مفهوم پردازي

ادت اند كه رهرو معنويت و سع ت دنيايياعمدتاً نمادي از عالم صغير، طبيعت مادي و شهو
   29حقيقي بايد آنان را قرباني كند/از ايشان درگذرد.

كارهايي كه تا كنـون در بازنويسـي، بـازخواني و بازانديشـي دربـارة       بيشتربا اين حال، 
بازتاكيـد بـر    ميراث فكري ما و به طور كلـي جهـان اسـالم انجـام شـده عبـارت بـوده از       

بازنويسـي  از مـتن مقـدس يـا     31نگـر  زنانهخوانش هرمنوتيكيِ  30ستا هاي عارفانِ زن انديشه
هـا   هاي آنان و يا بررسي عبارات، كنايه وري اطالعات و مستندكردن تذكرهآتاريخ زنان، گرد

را هـاي فرامـوش شـده     ملكـه هاي زن ستيزانه در تاريخ تفكر. مثالً فاطمه مرنيسي  و انديشه
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؛ 32پـردازد  خ اسـالم مـي  نويسد كه در آن به بازنويسي سرگذشت زمامـداران زن در تـاري   مي
تاريخ مبارزات و مطالبات زنان مسلمان از قـرون هفـت و هشـت     نياكان مافريده شهيد در 

؛ روح انگيز كراچي تاريخ شـعر زنـان از آغـاز تـا قـرن      33كند هجري تا امروز را روايت مي
تـاريخ زنـان شـاعر را    پـرده نشـينان سـخنگوي    ؛ ماگـه رحمـاني در    34نويسد هشتم را مي

؛ بنفشه حجازي تاريخ و وضعيت زنان ايراني در ادوار مختلف تاريخ ايـران را  35ويدگ بازمي
و مانند اينها. جمع آوري اطالعات و بازنويسي تاريخ زنان گرچه ضرورتي  36كند بررسي مي

هـاي   رسد با فربه شدن بدنه زنان تحصـيلكردة مـا در رشـته    انكار ناپذير است اما به نظر مي
  هاي بلندتري در اين زمينه برداشت. علوم انساني بايد قدم

هـاي   صرف گردآوري اطالعات از خاموشان تاريخ گرچه مفيـد و ضروريسـت و افـق   
تـري   تر و جـدي  هاي نظري گشايد اما كافي نيست. ما نيازمند بررسي جديدي به روي ما مي

فهـم   هستيم كه نه فقط تاريخِ نانوشته زنان را نوشته و بـه بدنـه تـاريخ مـذكر بيفزايـد كـه      
ها و راهبردهايي كـه   مطالعه و مداقه دربارة روشرسد  تري هم فراهم آورد. به نظر مي عميق

توانـد   انـد مـي   خواهران ما در غرب از آنها براي بازخواني ميراث فكري خود استفاده كـرده 
  هاي جديدي را پيش روي محققان و پژوهشگران ايراني باز كند. افق

  
  ها نوشت پي

 

  Ladies City ofThe Book of the /Le Livre de la Cité des( عبارت بانو كه هم در كتـاب دوپيـزان   .1

Dames ( هاي جـدي بـه بـانوان    توصيه) و هم در  كتاب آستل يعنيA serious proposal to the 

ladiesهاسـت كـه بعـدها     خورد نشانة درجه طبقاتي و نخبگرا بـودن ايـن انديشـه    ) به چشم مي
 انتقادات زيادي به آن شد.

ها مرضيه خسروي و نوشين شاهنده به فارسي برگردانـده   ه از خانمبا دو ترجم كتاب شهر بانوان .2
شود كه كريستين از خواندن كتابي در نكـوهش زنـان    شده است. ماجراي كتاب از آنجا آغاز مي

شوند؛  خورد. در همين زمان سه الهه يا بانو بر او ظاهر مي غمگين شده و به حال خود تاسف مي
دالت. الهه خرد كريستين را تسال ميدهـد و او را بـراي سـاختن    الهه خرد، الهه صداقت و الهه ع

دهند  گزيند. آنها با روايت سرگذشتهاي زنان (بانوان) بزرگ به كريستين نشان مي شهر بانوان برمي
رض ورزي زده شده است. اين غكه اين حرفها همگي بي پايه و اساس بوده و از سر ناداني و يا 

ي زنان براي ساختن تاريخي از آنِ خود با محوريت خرد، عدالت ها كتاب يكي از نخستين تالش
 و صداقت (مفاهيم محوري در فلسفه، سياست و اخالق) است.
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بسياري از زنان فيلسوف اهميت و ارزش خاصي براي جنسيت و تاثير آن در نحوه انديشه قائـل   .3
 اشاره كرد.توان به هانا آرنت، ليندا زابزبسكي  اند كه از آن جمله مي نبوده

 افالطون. مهمانيمگر در موارد اسثنايي مانند ديوتيما در رساله  .4

پرداخـت و   اي در اين شهر تاسيس كرد و به تعلـيم زنـان    وارد آتن شد. مدرسه 450آسپاسيا در  .5
كرد. مردان مشهوري چون سـقراط   ايشان را به شركت هرچه بيشتر در امور اجتماعي ترغيب مي

شدند. او پس از جدايي پريكلس از همسرش با او زنـدگي   مدرسه او حاضر ميپريكلس نيز در 
 كرد و نقش مهمي در اداره امور داشت. مي

ميالدي و در شهر كيوتـو   978نويس، شاعر و نديمه دربار امپراتوري ژاپن بود كه در سال  داستان .6
اي با نام افسانه گنجي به  هميالدي درگذشت. از شيكيبو نوشت 1014به دنيا آمد و در همان شهر در

تـرين رمـان    شود و برخي آن را قـديمي  جا مانده كه مهم ترين نوشته ادبيات ژاپني محسوب مي
 دانند. كامل جهان مي

شود. او نويسنده، آهنگسـاز،   هاي حضرت هيلگارد يا حكيمه رودخانه راين نيز شناخته مي به نام .7
هيلگـارد بينگنـي بـا     مان، نقاش و عالمه علـوم بـود.  فيلسوف، تارك دنيا در كليساي بنديكين آل

تاخت. در دوراني كـه   نگاهي باريك بين به ديدگاههاي مسلط فلسفي و كالمي زمانه خويش مي
كرد كه زنان به اتكاء نيروي خويش توانائي درك مسائل فلسفي  زيست كليسا چنين القاء مي او مي

 كشيد. ميرا ندارند. هيلدگارد اين انديشه را به چالش 

 نويسنده، قديس و فيلسوف متاله ايتاليايي .8

 هاي برژيتي. گذار فرقه راهبان و راهبه عارف و قديس سوئدي و بنيان .9

پژوه خودساخته اهل اسپانياي نو، شاعر و نويسنده مكتب باروك. او در مكزيك كه  راهبه، دانش .10
دانند و امـروزه يكـي از    بيات مكزيكي ميزيست. او را پيشرو اد آن زمان مستعمره اسپانيا بود مي

 برجسته ترين چهره هاي عصر طاليي فرهنگ اسپانيايي تلقي مي شود. 

شـود و   متاله انگليسي كه حامي حقوق زنان و از پيشروان جنبش برابريخواه زنان شـناخته مـي   .11
 دوستي طوالني مدتي با جان الك داشته است.

 االصل نويس اسكاتلنديفيلسوف، نمايشنامه نويس و رمان  .12

  فيلسوف زبان، موسيقيدان و نقاش خودآموخته انگليسي .13
از گيلمن دو داستان مشهور زنستان(آرمانشهر زنانه) و كاغذ ديواري زرد به فارسـي برگردانـده    .14

  شده است.
ــيس ز   .15 ــتين رئ ــايي و نخس ــناس آمريك ــوف و روانش ــن  فيلس ــي و انجم ــن روانشناس ن انجم

 آمريكا.  فلسفه
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فيلسوف كاتوليك و راهبه آلماني. او در يك خانواده يهودي به دنيا آمد و براي فـرار از دسـت    .16
دستگير و به اردوگاه آشويتس فرستاده شـد كـه    1942ها از آلمان به هلند رفت. او در سال  نازي

او را جـزو قديسـان اعـالم كـرد.      1998آنجا در اتاق گاز درگذشت. پاپ ژان پل دوم در سـال  
به راهنمايي ادموند » دربارة مسئله همدلي«اي تحت عنوان  با نگارش رساله 1916ين در سال اشتا

 هوسرل از دانشگاه گوتينگن دكترا گرفت و مدتي نيز با مارتين هايدگر همكاري داشت.

 آمريكايي.  - نويس روسي  نويس و فيلمنامه نويس، فيلسوف، نمايشنامه رمان .17

  مثالً بنگريد به: .18
Atherton, Margaret, 1994. Women Philosophers of the Early Modern Period, Indianapolis: 

Hackett Publishing Co, 

Poulain de la Barre, François, 2002. Three Cartesian Feminist Treatises, eds. and trans. 

Marcelle Maistre Welch and Vivien Bosley, Chicago: University of Chicago Press 

Therese B. Dykeman,1993, American Women Philosophers: 1650-1930 : Six Exemplary 

Thinkers, Edwin Mellen Pr.  
يتـرا، ترجمـه عبـاس بـاقري، نشـر و       ، نوشته رژين پيزنان فيلسوف در يونان و رم باستان

  پژوهش فروزان. 
 :نوجوان دبيرستاني بشنويمدر گفتگوي پسران  لي مدرسهعجيب نيست اگر بعد از ساعت تعطي .19
 »روي؟ تازيانه را فراموش نكن! به سراغ زنان مي«

، نوشـته فـروغ رحـيم    »نقدي بر جايگاه زن در انديشه غزالي« براي اطالعات بيشتر بنگريد به:  .20
 .100 – 71، صص 5، شماره 1391، بهار و تابستان پژوهش نامه زنانپور، 

دهد عقايد عوامانه گرچه بندي برپاي مردان است و نبايد به آن اهميت دهند،  روسو توضيح مي .21
آنـان از تـرس بـدنامي و رسـوايي     شـود   ولي مهم جلوه دادن عقايد مردم درباره زنان باعث مـي 

 نكنند.  خطا

، 1380 معرفـت نوشته حسين فراهـاني،  » زن در فلسفه كانت«براي اطالعات بيشتر بنگريد به:  .22
 30- 23،صص42شماره 

 سرا. ، انتشارات قصيدهزن در تفكر نيچه)، 1382براي اطالعات بيشتر بنگريد به : نوشين شاهنده( .23

  آثار لويد درباره اسپينوزا : .24
Part of nature: self-knowledge in Spinoza's Ethics, Cornell University Press,1994; 

Routledge philosophy guidebook to Spinoza and the ethics, Routledge,1996; Collective 

imaginings: Spinoza, past and present. Routledge,1999.   
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دارد كـه در آن مجموعـه مقـاالتي از     فمينيسم و تـاريخ فلسـفه  لويد همچنين كتابي با نـام  
هاي فالسفة زنانه نگر بر تاريخ فلسـفه را در چهـار دورة باسـتان، قـرن هفـدهم، قـرن        بازنگري

  هجدهم و قرن نوزدهم گردآوري كرده است.
  )A Treatise of Human Nature(اي دربارة طبيعت بشر رسالهكتاب هيوم با عنوان  .25
توانند و نه بايد بخواهند تاريخ فلسفه را از آنِ  د كه معتقدند زنان نه ميكساني مانند سينتيا فريلن .26

اند كـه منشـا بسـياري از     خود كنند كه اگر چنين كنند در فعاليتي بالقوه سركوبگر همدست شده
 )Freeland,2000مظالميست كه زن امروز با آن دست و پنجه نرم مي كند. (

هاي دخترش مارگارت  عصر با اينكه به دانش و توانايي دختر توماس مور، فيلسوف و حقوقدان .27
قانع به سـود و خشـنودي وجـدان خـويش     «كند: كرد به او توصيه مي )مباهات مي1544- 1505(

باش، در تواضع بكوش و در پي ستايش و تمجيد جمع مباش و اگر هم با آن مواجه شدي بيش 
را بـراي   - مـن و شـوهرت  - ه ما داري، مااز حد به آن بها نده، بلكه به دليل عشق بزرگتري كه ب

و مارگارت تا پايان عمر هيچ يك از نوشته هاي خود را منتشـر  » هايت كافي بدان خواندن نوشته
 )96، 1391(لگيت،  .كند نمي

فالسفة طراز اول از يونان باستان تا امروز منتشر شده است  بيشترها تا كنون دربارة  اين مجموعه .28
  توانيد بنگريد به: نه ميكه به به عنوان نمو

 Feminist Interpretations of Plato (1994),Nancy Tuana (ed); Feminist Interpretations of 

Aristotle (2010), Cynthia A. Freeland(ed);Feminist Interpretations of Augustine(2007), Judith 

Chelius Stark(ed); Feminist Interpretations of Benedict Spinoza (2009)Moira Gatens(ed); 

Feminist Interpretations of Niccolò Machiavelli (2004) Maria J. Falco(Ed); Feminist 

Interpretations of Friedrich Nietzsche (1998),Kelly Oliver and Marilyn Pearsall(eds); Feminist 

Interpretations of G. W. F. Hegel (1995)Patricia Jagentowicz Mills; Feminist Interpretations of 

Immanuel Kant, Robin May Schott(ed); Feminist Interpretations of Martin 

Heidegger(2001),Nancy J. Holland, Patricia Huntington(eds); Feminist Interpretations of 

Derrida (1997),Nancy Holland(ed). 

 گونـه  ايـن  را سـالك  راه آغـاز  پرجبرئيل آواز داسـتان  در سهرودي شهاب شيخ  مثال عنوان هب .29
 اطفـال  حجـر  و قيـد  بعضـي  از و كردم نفوذ زنان حجره از من كه روزگاري در: «كند مي روايت
 طـواف  آنجـا  در فجـر  مطلـع  تـا  شـب  آن و كـردم  سراي مردان قصد...شبي يك يافتم، خالص

 در) 210- 1388،3/209سهروردي،...» (گشت سانح پدرم خانقاه دخول هوس آن از بعد. كردم مي
 فرشـتگان  جهـان  و علـوي  عـالم  را مردان سراي و ماده و طبيعت عالم را زنان حجره رساله اين

  ).311- 310 ،1364پورنامداريان،( اند دانسته
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طباطبـايي،   ، نزهـه براضـه، ترجمـه سـيد ناصـر     عربـي  زنوارگي در انديشه ابـن به عنوان مثال   .30
 .1396نو،  گام

 .1391آمنه ودود، ترجمه اعظم پويا، انتشارات حكمت،  زن و قرآن،به عنوان مثال كتاب  .31
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