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Abstract
Since the 18th century, Rousseau has been often credited with egalitarian and
liberal views worldwide; however, his potent pen in shaping ideas has led to
women’s extreme suppression. It seems that Rousseau had been suffering from
Dissociative Identity Disorder to the extent that through one of his personality
states he leads women to utter subservience, and through the other one he gives
them an aura of holiness. The present paper depicts such dualities through the
analysis of Rousseau’s three books, Emile, Social Contract and Confessions. In
Emile, women are pictured as subservient to men. In the Social Contract, the most
important book by Rousseau and an early work on the discourse of equality in the
modern era, women are largely ignored, while in Confessions they are worshipped.
In order to analyze and interpret these three perennial works, the author-based
hermeneutic approach of Quentin Skinner was utilized in an attempt to unpick
Rousseau’s intentions. Moreover, the theoretical and conceptual categorization
of Luce Irigaray, the post-modern feminist who believes that the method of
oppression of women by men on women is used in elaborating Rousseau’s unfair
judgments. In this interdisciplinary study of women, Rousseau’s discourse and
political thought on gender inequality are intermingled. In short, under the
influence of psychological complexities, Rousseau gives women a subservient, farfrom-human status through his use of language.
Keywords: Rousseau, women, Skinner, post-modern feminism, Irigaray.
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چكیده

آوازۀ برابریطلبـی و آزادیخواهـی ژان ژا ک روسـو از قـرن هجدهـم تا کنـون عالمگیـر شـده اسـت.
وجودایـن ،قلـم توانمنـدش در معمـاری اندیشـهها ،جایـگاه زنان را به قهقرا کشـانده اسـت .روسـو
با ِ
از شـخصیتی دوگانـه در رنـج بـوده اسـت؛ چونـان کـه با یکی از دوگانههای خویش زنـان را به ورطه
فرمانبـرداری محـض فرسـتاده و بـا دیگـری هالهای از تقدس و برتری به سیمایشـان بخشـیده اسـت.
مقالـۀ پیـش رو بـا تحلیـل سـه کتاب «امیـل»« ،قرارداد اجتماعـی» و «اعترافات» ،ایـن دوگانهها را به
تصو یـر کشـیده اسـت .در «امیـل» ،زن موجـودی بـرای مـرد و در خدمـت وی آفریده شـده اسـت .در
«قرارداد اجتماعی» که مهمترین کتاب روسو و از آغازین کتب مربوط به گفتمان برابری در عصر
جدیـد اسـت ،زنـان نادیـده گرفتـه شـدهاند؛ امـا در اعترافـات ،تا سـرحد پرسـتش تحسـین شـدهاند.
در ایـن مقالـه از روش هرمنوتیـک مؤلفمحـور کوئنتیـن اسـکینر بـرای موشـکافی و تفسـیر این سـه اثر
مانـدگار اسـتفاده شـده اسـت تـا قصـد و منظـور روسـو نمایـان شـود .همچنین از مقولهبنـدی مفهومی
و نظـری لـوس ایر یـگاری ،فمینیسـت پسـتمدرن و معتقـد بـه شـیوۀ اسـتثمارگرایانۀ مـردان از زبـان،
تهـای ناعادالنـۀ روسـو بهـره گرفتـه شـده اسـت .در ایـن تحقی ِـق میانرشـتهای
بـرای تبییـن قضاو 
زن ،زبـان و اندیشـه سیاسـی روسـو دربـارۀ نابرابـری جنسـیتی بـه هـم پیونـد خوردهانـد .حاصـل کار
اینکـه ،روسـو بـا اسـتفاده از زبـان و تحـت تأثیـر عقد ههـای روانـی ،بـه زنـان موقعیتـی پسـت و دور از
شـأن انسـانی آنها بخشـیده اسـت.
کلیدواژهها :روسو ،زنان ،فمینیسم پستمدرن ،ایریگاری ،اسکینر.
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مقدمه

ژان ژا ک روسـو متفکـر فرانسـوی قـرن هجدهـم بـا وجود طوفانهای سـهمگین درون ،بـا نگارش آثاری
نگـذاران عدالـت
همچـون «قـرارداد اجتماعـی» و «گفتـاری دربـارۀ منشـأ نابرابـری» ،بـه یکـی از بنیا 
اجتماعـی و برابـری انسـانها در عصـر جدیـد تبدیـل شـد؛ امـا تالشهـای سـتودنی روسـو ،متأثـر از
دوگانگیهـای روان او ،بـا ظلمـی نابخشـودنی در حـق زنـان ابتـر مانـده اسـت .ایـن ظلـم همـان اسـت
کـه زنـان در «قـرارداد اجتماعـی» نادیـده گرفتـه شـدهاند و در «امیـل» بهعنـوان موجوداتـی فرودسـت و
فرمانبـردار در مقابـل مـردان معرفـی شـدهاند .در ایـن مقالۀ میانرشـتهای بـا تلفیقـی از مقولههای زبانی
و هرمنوتیـک روشـی مؤلفمحـور همـراه بـا بهرهگیری از نظریه فمینیسـتی ،به چرایـی و چگونگی نگاه
روسـو دربـارۀ جایـگاه زن در سـه کتـاب پـرآوازۀ او پرداختهایـم.
روسـو همـه عمـر ،در گیـرودار روابـط عاشـقانه ،دچـار احساسـات متالطـم و نامالیمـات روحـی
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بـوده اسـت .تبلـور روح ناآرامـش در «اعترافـات» ،خواننـده را بـا موجـودی رنجـور و درعینحـال
احساسـی و ُپرهیجـان مواجـه میکنـد؛ موجـودی کـه گفتـارش در قالـب مشـخصی نمیگنجـد و
رفتـارش عـاری از هرگونـه قاعدهمنـدی خاصـی اسـت .شـارحان روسـو بـر تناقضهـای درونـی افـکار
وی تأ کیـد داشـتهاند« :مـا نـه بـا یـک روسـو ،بلکـه بـا دو روسـو» مواجهیـم؛ «نخسـت ،روسـو در مقـام
یـک عقلگـرای برجسـته و کهنـهکار و دوم یـک روسـوی بهمراتـب شـریرتر» (مکللنـد.)552 :1393 ،
نخسـتین دوگانگی ،بنیانگذاری برابری فرا گیر در قالب «قرارداد اجتماعی» از یک سـو و تضعیف
جایـگاه زنـان و ترویـج نابرابـری جنسـیتی در «امیل» از سـوی دیگر بود .دومین دوگانگـی در «اعترافات»
رخ نمـود کـه در آن برخلاف دو کتـاب قبـل ،زنـان را نبـض زندگـی و مایـه حیـات معرفـی کـرده اسـت.
مـا ایـن دوگانههـای شـخصیت روسـو را بـه نمایـش گذاردهایـم و نشـان دادهایـم کـه چگونـه مشـکالت
یهـا
روانـی وی از یـک سـو و شـرایط اجتماعـی عصـر روشـنگری از سـوی دیگـر ،در بـروز ایـن دوگانگ 
نقـش داشـتهاند .اهمیـت ایـن کار در ایـن اسـت کـه نشـان میدهـد روسـو بهعنـوان نظری هپـرداز عدالـت
اجتماعـی و برابـری انسـانها کـه دغدغـۀ همیشـگیاش ،اسـتقالل و آزادی بـوده در ایـن زمینـه چـه نـوع
مواجهـهای داشـته و چـرا و چگونـه مـردان را در جایگاهـی برتـر از زنـان قـرار میدهـد؟
روششناسی و چارچوب نظری

مقالـه حاضـر بـا بهرهگیـری از روش هرمنوتیـک مؤلفمحـور کوئینتـن اسـکینر انجـام شـده اسـت .در

ایـن شـیوه «دسـتیافتن بـه تفسـیری وحدتیافتـه و رسـیدن بـه عقیـدهای همسـاز دربـاره نظـام فکـری
مؤلـف» (اسـکینر )127 :1393 ،مدنظـر اسـت 1.بـرای نیـل بـه ایـن مقصـود ،تألیفهـای روسـو با توجه
بـه زمینههـای فکـری و اجتماعـی زمانـۀ وی تفسـیر میشـوند .بهعلاوه مطابـق ایـن روش ،بررسـی
بیوگرافـی روسـو و نیـز مجادلههـای زبانـی کـه در روزگار وی مطـرح بـوده و همچنیـن آثـار متفکـران
معاصـر او ،مـورد توجـه بودهانـد.

مبانـی نظـری مقالـه ،از مفـاد نظریـه فمینیسـم پسـتمدرن بـا تکیـه بـر آرای لـوس ایر یـگاری
روشـی اسـکینر ،بهویـژه تأ کیـد هـر دو
انتخـاب شـده اسـت .سـازگاری نظریـه ایریـگاری بـا هرمنوتیـک
ِ
3
متفکـر بـر مباحـث زبانـی و گفتمانـی یکـی از دالیـل انتخـاب ایـن نظریـه بـوده اسـت« .ایریـگاری،
ً
حـذف زنـان از زبـان مردسـاالری را بررسـی میکنـد .از نظـر او امـر نمادین منحصـرا زبان و تفکر مردانه
اسـت و تحلیـل امـر نمادیـن تنهـا توصیفـی از فرهنـگ مردسـاالری اسـت کـه زنـان را طـرد میکنـد»
(نقیـبزاده و سـعیدلویی.)163 :1390 ،
پیش از ورود به بحث اصلی که بر مبنای تلفیق روششناسی اسکینر و چارچوب نظری
ایریگاری شکل گرفته است ،پیشینه و ادبیات موضوع را در قالب تحلیلهای موجود مرور میکنیم.
2

تحلیلهای موجود

در بررسـی ادبیـات موضـوع ،دو نـوع تحلیـل دربـاره دیـدگاه جنسـیتی روسـو قابـل دسـتهبندی اسـت.
بـر اسـاس تحلیـل نخسـت ،نگـرش روسـو نسـبت بـه زنـان تبعیضآمیـز و مبتنـیبـر تمایـزی اسـت کـه او
دربـارۀ مقولـه پدرسـاالری در جامعـه و خانـواده قائـل اسـت .وی پدرسـاالری در جامعـه را نکوهیـده و

پدرسـاالری در خانـواده را ارج نهـاده اسـت .مـارگارت رانالـد ،ارنسـت کاسـیرر ،مارلین لگیت ،سـوزان
مولـر اوکیـن و جیـن منسـبریج 4در زمـرۀ ایـن دسـته جـای میگیرنـد .در تحلیـل دوم هـم ،نگـرش روسـو
 .1کوئنتین اسکینر ( )Quentin Skinnerاستاد تاریخ اندیشههای سیاسی مدرن در دانشگاه کمبریج است که در روششناسی
صاحبنظری برجسته و دارای سبک خاص و آثار متعددی است و از او به عنوان سخنگو و چهرۀ شاخص مکتب کمبریج یاد
میشود.
.2ایریگاری ( )Luce Irigarayدر سال  1930در بلژیک متولد شد و ا کنون شهروندی فرانسوی است .او در حوزههای فلسفه،
زبانشناسی و روانکاوی فعال است و همکاری منظمی با روزنامههای کمونیستی بهویژه در ایتالیا دارد .او برای تئوری ادبی
فمینیستی حرفهای مهمی دارد» (رابینز .)204 :1389 ،وی درحالحاضر در مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس در حوزه فلسفه
مشغول فعالیت است.
3. http: //www.bloomsbury.com/author/luce-irigaray/
4. Ranald, Cassirer, LeGates , Moller & Mansbridge
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نسـبت بـه جایـگاه زن و مـرد تبعیضآمیـز تلقـی میشـود .ایـن نگـرش بـر پایـه اختصاص حـوزه عمومی
بـه مـردان در مقابـل اختصـاص حـوزه خصوصـی بـه زنـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .ایـن دسـته از
تحلیلگـران همچنیـن بـه تشـریح وضعیـت نابرابـر اجتماعـی زنـان نسـبت بـه مـردان و تأثیـر افـکار روسـو

بـر جامعـۀ پـس از وی پرداختهانـد .سـوزان آلیـس واتکینـز ،رزمـری تانـگ ،جـان لچت ،جیـن فریدمن
و کر یـس بیسـلی 1جـزء ایـن دسـت ه هسـتند کـه در ادامـه نظراتشـان آمـده اسـت.
ایـن دسـتهبندی بـر اسـاس تشـابه و همسـویی وجـه غالـب تفکـرات هرکـدام از صاحبنظـران
صـورت گرفتـه اسـت و در مـواردی نیـز صاحبنظـران نامبـرده در هـر دو نـوع تحلیل اظهارنظـر کردهاند
کـه بهتفکیـک آورده شـده اسـت .بـرای مثـال ،دیـدگاه لگیـت ،اوکیـن و منسـبریج را دربـارۀ برخـی
موضوعـات میتـوان جـزء دسـته نخسـت و در مـواردی دیگـر جـزء دسـته دوم بـه حسـاب آورد.
تحلیل نخست :تمایز پدرساالری در جامعه و خانواده

رانالـد از جملـه تحلیلگرانـی اسـت کـه دیدگاهـش در تحلیـل دسـته نخسـت جای میگیـرد .از دیدگاه
یشـمارد و بهشـدت بـه
وی ،روسـو پدرسـاالری سـلطنتی و بندگـی مـردم در برابـر پادشـاه را دیوانگـی م 
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آن میتـازد .او دیـدگاه روسـو دربـاره خانـواده را متعـارض بـا دیدگاهـش دربـارۀ جامعه قلمـداد میکند،
بهطور یکـه بـا همـان شـدتی کـه پدرسـاالری سـلطنتی را نقـد میکنـد ،پدرسـاالری در خانـواده را امری
طبیعـی میشـمارد و در مـوارد متعـددی بـا همان قـدرت از آن دفاع میکند تا بدانجا که آن را مفروض
و مسـلم میپنـدارد .رانالـد پدرسـاالری مذمـوم حکومتـی از دیـد روسـو را تشـریح میکنـد ولـی چنانکـه
بایـد بـه پدرسـاالری خانوادگـی و موقعیـت نابرابـر زن و مرد نمیپـردازد (رانالـد.)60-65 :1383 ،
کاسـیرر دومیـن تحلیلگـر دسـته نخسـت اسـت کـه بـه مخالفـت روسـو دربـارۀ نظر یـه پدرسـاالرانه
دولـت و قیمومیـت انسـانهای عاقـل و بالـغ پرداختـه اسـت .او نیـز هماننـد رانالـد بـه طـرز تلقـی روسـو
از جایـگاه زنـان و یـا حقـوق شـهروندی آنهـا کمتـر اشـاره کـرده اسـت .بـه نظـر کاسـیرر ،هرچنـد روسـو
از مدافعـان حفـظ بنیـان خانـواده بـه شـمار آمـده اسـت ،امـا حقـوق زن در خانـواده را نادیـده گرفتـه
و مـرد را ولینعمـت زن توصیـف کـرده اسـت .کاسـیرر بـا وجـود ابـراز مخالفـت بـا دیـدگاه روسـو مبنـی
بـر تجویـز پدرسـاالری در خانـواده ،از نظـر روسـو دربـاره حفـظ خانـواده دفـاع میکنـد و غیرمسـتقیم
نابرابـری جایـگاه زن و مـرد را میپذیـرد (کاسـیرر.)98 :1378 ،
بـه نظـر اوکیـن و منسـبریج ،انعـکاس انتقادهـای روسـو از زنـان عصـر خو یـش ،تنـزل جایـگاه
زنـان پـس از انقلاب فرانسـه و خانهنشـینی آنـان در دورههـای بعـدی بـوده اسـت .ایشـان معتقدنـد
1. Watkins, Tong, Lechte, Friedman & Beasley

درباری قدرتمندی بوده که غیرمسـتقیم در سیاسـت اثرگـذار بودهاند (اوکین
انتقادهـای روسـو بـه زنـان
ِ
و منسـبریج 18 :1394 ،و .)17

نظـر لگیـت دربـاره هـواداری فمینیسـتهای قرن نوزده اندیشـههای روسـو ،نظر اوکین و منسـبریج
را تأییـد میکنـد .بـه اعتقـاد لگیـت تعـداد کمـی از زنـان (ماننـد ولسـتون کرافـت )1بـه تبعیـض جنسـی
روسـو انتقـاد کردهانـد امـا زنـان محافظـهکار ،بیشـتر زنـان اصالحطلـب قـرن هجدهـم و بسـیاری از
فمینیسـتهای قـرن نوزدهـم از اندیشـههای روسـو دفـاع میکردنـد؛ بـه ایـن دلیـل کـه روسـو در مقابـل
تقبیـح قـدرت و نفـوذ زنـان اجتماعـی ،نقـش مـادر و همسـر را میسـتود .لگیـت نیـز با اسـتناد به کتاب
امیـل ،بـه نـگاه تبعیضآمیـز روسـو دربـارۀ زن و مـرد اشـاره میکنـد (لگیـت.)204 :1391 ،
تحلیل دوم :تمایز حوزه عمومی و خصوصی

در تحلیل دوم بیشـتر به توصیف و تشـریح نوع نگاه روسـو به موقعیت زن و مرد پرداخته شـده ،بدون
آنکـه ایـن نـگاه تبعیضآمیـزچنانکـه شایسـته اسـت ،مـورد نقـد قـرار گیـرد .مطابـق ایـن تحلیـل ،روسـو
جایـگاه مـرد را در حـوزه عمومـی و جایـگاه زن را در حـوزه خصوصـی میدانـد و ایـن تفکیـک از نظـر
او امـری طبیعـی اسـت .هرچنـد ایـن دسـته از تحلیلگـران چنـدان بـه دیـدگاه روسـو معترض نشـده و به
نقـد آن نپرداختهانـد ،ولـی واتکینـز تـا حـدودی استثناسـت .وی نادیـده گرفتـهشـدن زنان در اندیشـۀ
روسـو را بدینگونـه نقـد میکنـد« :او بـه تمامـی بیعدالتیهـای اجتماعـی انتقـاد شـدید داشـت امـا
طبـق معمـول یکـی از ایـن بیعدالتیهـا را نادیـده گرفـت» (واتکینـز.)13 :1380 ،
صبغـۀ انتقـادی در تحلیـل سـایر تحلیلگـران بـه چشـم نمیخـورد .تانـگ بـه تشـریح ویژگیهـای
زن و مـرد از نـگاه روسـو میپـردازد .بـه عقیـده وی ،روسـو بـه دوگونگـی جنسـی اعتقـاد داشـته و مـرد
خـردورز و زن عاطفـی را مکمـل هـم دانسـته و شـجاعت ،خویشـتنداری ،عدالـت و بردبـاری را
ْ
شایسـتۀ مـردان و در مقابـل صبـوری ،سـربهزیری ،خوشخلقـی و انعطافپذیـری را مناسـب زنـان
یافتـه اسـت (تانـگ.)34 :1394 ،
تحلیـل فریدمـن و بیسـلی نیـز هماننـد تانـگ و واتکینـز ،در همـان راسـتا و حتـی بـا همـان سـبک و

سـیاق ابـراز شـده اسـت .فریدمـن معتقـد اسـت روسـو همـراه با پیشـینیان خـود (افالطون ،ارسـطو ،هابز
و ال ک) ،تفـاوت بیـن زن و مـرد را طبیعـی میدیـد؛ عاقلتـر بـودن مـرد باعـث میشـد حـوزه عمومـی
(سیاسـت و زندگـی اجتماعـی) بـه وی تعلـق گیـرد و زنـان بیعقـل ،مناسـب زندگـی عاطفـی خانـه
(حـوزه خصوصـی) باشـند (فریدمـن.)44 :1383 ،
1. Mary Wollstonecraft

فصلنامه علمی _ پژوهشی

53

زبان ،زنان و دوگانگی
گفتمانی در ...

بیسـلی نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه روسـو دو جنـس را انـواع متفاوتـی از موجـودات میدانـد کـه
مکمـل یکدیگرنـد ولـی ایـن جنـس زن اسـت کـه بـرای کمـال مـرد و تأمیـن منافـع او در نظر گرفته شـده
اسـت (بیسـلی.)31 :1385 ،
لچـت بـه تفـاوت و تبعیـض جایـگاه زن در عرصـه عمومـی و خصوصـی از نـگاه روسـو میپـردازد:
«بـه نظـر روسـو ،وجـود زنـان در حـوزه عمومـی نهتنهـا بـه معنـای وسـیع کلمـه غیرطبیعـی اسـت ،بلکـه
بـرای ادارۀ سـامانمند جامعـه نیـز خطرنـا ک اسـت .زنـان بهدلیـل ناتوانـی از واالیـش شـور و هیجـان و
امیـال طبیعیشـان ،هیـچ درکـی از عدالـت ندارنـد» (لچـت.)251-252 :1383 ،
لگیـت علـت وا کنـش تحقیرآمیـز روسـو نسـبت بـه حضـور زنـان در حـوزه عمومـی را وا کاوی
میکنـد .بـه نظـر او روسـو بـه ایـن دلیـل جامعـه پاریـس را تحقیـر میکـرد کـه تحـت نفوذ زنـان بود .در
ایـن جامعـه ،جـای زن و مـرد عـوض شـده بـود و زنان در نقشهـای اجتماعی مردان ظاهر میشـدند.
لگیـت حاصـل ایـن تعویـض جایـگاه را انحـراف نظـم اجتماعـی و اخالقـی میخوانـد و روسـو را
اصالحگـری مینامـد کـه از ایـدۀ طبیعـت بهـره گرفتـه تـا تثبیتکننـدۀ اقتـدار مسـیحی و کالسـیک
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باشـد و زنـان را بـه خانـواده و امـور خانـه محـدود کنـد .روسـو «معتقـد بـه برابـری فکـری زن و مـرد
ً
نبـود .زنـان بایـد آمـوزش ویـژهای مییافتنـد کـه صرفـا نقـش آنهـا را در خانـواده مدنظـر قـرار مـیداد»
(لگیـت.)204 :1391 ،
در تحلیـل نخسـت ،توجـه نویسـندگان بـه پدرسـاالری مذمـوم دولتـی و پادشـاهی و پدرسـاالری
پسـندیدۀ خانوادگـی از دیـد روسـو جلـب شـده اسـت و بـا وجـود ابـراز برخـی انتقادهـا بـه ایـن دیـدگاه
میتـوان گفـت تـا حـد زیـادی از کنـار مسـئله نابرابـری جنسـیتی موجـود در تفکر روسـو گذشـتهاند .در
تحلیـل دوم ،تنهـا واتکینـز بـه نقـد تبعیـض جنسـیتی دیـدگاه روسـو پرداختـه اسـت و دیگـر نویسـندگان
بـه تشـریح آن ا کتفـا کردهانـد .در هـر دو تحلیـل ،بـه تشـریح وضعیـت اجتماعـی قـرن هجدهـم و تأثیـر
تفکـر روسـو بـر زنـان قـرن نوزدهـم اشـاره شـده و بـه توضیـح آن بسـنده شـده اسـت.
وجه تمایز تحلیل این مقاله با تحلیلهای گفتهشـده چه در تشـریح و چه در نقد تبعیض جنسـیتی
روسـو در این اسـت که این عمل بیشـتر از دیدگاه فمینیسـم پسـتمدرن ایریگاری و هرمنوتیک روشـی
یسـازد.
مؤلفمحـور اسـکینر صـورت میگیـرد و همیـن وجه اسـت که جنبۀ نوبـودن آن را نمایان م 
ایریگاری

زبـان غالـب اجتماعـی و تعریـف فروتر زنانگی در قلـم و تفکر مردانه ،دغدغه ایریگاری
درهمتنیدگـی ِ

کتـاب «بـه سـوی فرهنـگ تفـاوت»« ،اصـول اخالقـی تفاوت جنسـی» و «جنسـی که
بـوده اسـت .سـه ِ
جنـس نیسـت» و منابـع دیگـر ارائهدهنـدۀ نظرهـای او دربـارۀ ارتباط جایگاه زن و زبان اسـت.

قـدرت پدرسـاالری بهوسـیلۀ انتقـال از یـک دودمـان بـه دیگـری سـازماندهی شـده اسـت .به نظر
میرسـد خواسـتۀ مـرد ایـن اسـت کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ،جهـان را از ِآن جنـس خـود کنـد .او
میخواهـد نامـش را بـه فرزندانـش ،همسـرش و داراییهایـش بدهـد .در واقـع ،هرچـه دارای ارزش
اسـت به مردان تعلق دارد و بهوسـیلۀ جنسـیت مردانه نشـان میخورد (ایریگاری 1393 ،الف.)31 :
ایریـگاری بیعدالتـی نسـبت بـه مـادران را توضیـح میدهـد« :زنـان کـه در درون خـود بـه دیگـری
زندگـی و رشـدونمو میبخشـند ،از مرتبـهای مشـابه بـا آنچـه مـردان بهتنهایـی وضـع کردهانـد ،محـروم
میشـوند» .وی دربـاره چگونگـی انـکار حقـوق اجتماعـی و سیاسـی زنـان از طـرف جامعـۀ مردانـه
میگویـد« :دشـوار یهای زنـان در دسـتیابی بـه شـناخت حقـوق سیاسـی و اجتماعیشـان ،ریشـه
در نارسـایی رابطـۀ بیولـوژی و فرهنـگ دارد .مـردان از بیولـوژی زنانـه بـرای اسـتثمار آنهـا اسـتفاده
میکننـد» .همچنیـن دربـارۀ تفـاوت جایـگاه دختـر و پسـر معتقـد اسـت« :ا گرچـه نطفۀ یـک دختربچه
بهوسـیلۀ یـک مـرد و یـک زن بسـته میشـود ،امـا بهعنـوان فرزنـد پـدر ،بـا موقعیتـی مشـابه بـا موقعیـت
مقررشـده بـرای پسـر پـا بـه اجتمـاع نمیگـذارد» (ایریـگاری 1393 ،الـف .)46 :بـه اعتقـاد او «بـرای
قرنهـا ،هـر آنچـه بـاارزش بـوده بـه جنـس مـرد نسـبت داده شـده و هـر آنچـه بـیارزش بـوده بـه جنـس
زن تعلق داشـته اسـت» (ایریگاری 1393 ،الف .)68 :همچنین به تبعیض جنسـیتی در ادارۀ جهان
اشـاره میکنـد« :در اینجـا زوج جنسـی دنیـا را نمیآفریننـد و بنـا نمینهنـد .مـردان بهوسـیلۀ اسـتفادۀ
شـدگی زنـان فرا گیـر شـدهاند .مـردان دنیا را همراه بـا زنان ،بهعنوان
ابـزاری از جنـس زن و بهوسـیلۀ شی
ِ

سـوژههای جنسـی دارای حقـوق برابـر اداره نمیکننـد» (ایریـگاری 1393 ،الـف .)71 :بـا وجـود اینکه

مـردان بهوسـیلۀ مراقبـت زنـان پـرورش مییابنـد و هسـتی میگیرنـد ،پـس از بزرگشـدن حقـوق زنـان
ً
ً
را رعایـت نمیکننـد« :واقعـا شـگفتآور اسـت مـردان کـه در گهوارهشـان کاملا بـه زنـان وابسـتهاند و
هستیشـان مرهـون ایـن وابسـتگی اسـت ،پـس از آن ،آزادیهـای پیرامونشـان را تصاحـب میکننـد.
ً
وجـود مـردان قـدردان آ گاهـی زنـان اسـت امـا ظاهـرا زنـان نهتنهـا الیـق حکومتکـردن بـر جامعـه
نیسـتند ،بلکـه شـهروند کامـل نیـز بـه شـمار نمیرونـد» (ایریـگاری 1393 ،الـف.)78 :
وی تفکیـک کار زن و مـرد را مربـوط بـه اسـتقرار سـنتها میدانـد« :از آنجا کـه در سـنن مـا،
جامعـه بهوسـیلۀ مـردان و بـرای مـردان سـازماندهی شـده اسـت ،زنـان قـادر بـه کار جمعـی نیسـتند»
(ایریـگاری 1993 ،ب .)67 :وی نـگاه مـردان بـه زنـان را چنیـن توصیـف میکنـد« :بـر اسـاس سـنت،
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زن یک ارزش مورد اسـتفاده برای مردان و ابزار مبادله در میان آنان اسـت؛ به عبارتی یک کاالسـت.
بـه ایـن ترتیـب ،زن نگهبـان جوهـر مـادی باقـی میمانـد که قیمت و ارزشـش بر حسـب معیـار کار ،نیاز
و تمایـل موضـوع (کارگـران ،تاجـران و مصرفکنندگان) تعیین میشـود» .او از اسـتثمار زنان با اسـتفاده
از بیولـوژی آنـان سـخن میگویـد« :در حقیقـت هنـر ارزیابـی بیولـوژی بـه پرخاشـگری مـردان وا گـذار
شـده و تـا حـدودی مسـتقل از رضایـت زنـان خلـق شـده اسـت» (ایریـگاری 44 :1985 ،و .)31
ارزشـی کـه بـه یـک زن نسـبت داده میشـود ،از نقـش مـادری و زنانگـیاش ریشـه میگیـرد ،اما در
حقیقـت زنانگـی یـک نقـش ،تصویـر و ارزش اسـت کـه بهوسـیلۀ سیسـتم نمایندگـی مردانـه بـر زنـان
تحمیـل میشـود .در ایـن تغییـر ظاهـر زنانگـی ،زن بهواسـطۀ ایفای نقش زنانگی ،خودش را از دسـت
میدهـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه زن در قبـال کوشـش بـرای تغییـر قیافـه ،پاداشـی دریافـت نمیکنـد
(ایریـگاری.)84 :1985 ،
زنانگی هرگز بهوسـیلۀ مردان و از سـوی آنان به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت .امروزه جنسـیت از
طریـق زبـان تعریـف میشـود و نبایـد فرامـوش کـرد کـه قوانین زنان در کشـورها بهوسـیلۀ مـردان تعیین و
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نوشـته شـدهاند (ایریگاری 85 :1985 ،و .)87
ایریـگاری بـا شـناخت تاریخـی از هویـت زنانه میگوید« :بهطور تاریخـی ،درون خانـواده ،مرد یا پدر
کسی است که بهوسیلۀ رفتار با زن و فرزندان خود بهعنوان داراییاش ،بدنها ،خواستهها و کار ،آنها را
بیگانه میکند» (ایریگاری .)143 :1985 ،وی معتقد اسـت« :همۀ سیسـتمهای مبادله که فرهنگهای
پدرسـاالرانه را سـازمان میدهنـد و همـۀ شـرایط مولـد کار کـه در ایـن جوامـع بـه رسـمیت شـناخته شـده و
ارزشمنـد و پاداشیافتـه هسـتند ،از حرفههـای مـردان اسـت؛ بنابرایـن نیـروی کار همیشـه مردانـه فـرض
شـده اسـت» .مـادر ،فرزنـد را بـه دنیـا مـیآورد اما پـدر ولینعمت اوسـت« :ابزارهای تولیدمثل تکامل یافته
اسـت ،تکنیکهـای جدیـد توسـعه یافتـه اسـت ،امـا بـه نظـر میرسـد همزمان بـا این تحـول ،پدر یا مـرد از
قـدرت فـرآوری خـود مطمئـن شـده و نامـش بـر محصوالتش (فرزندانش) حک شـده اسـت؛ بـه این معنا
که بهواسـطۀ همان منشـأ مالکیت خصوصی و پدرسـاالری خانوادگی ،اسـتثمار اجتماعی صورت گرفته
اسـت .بـه بیـان دیگـر ،همـه رژیمهـای اجتماعـی تاریـخ ،مبتنیبـر اسـتثمار یـک طبقـه از تولیدکننـدگان
یعنـی زنـان هسـتند» (ایریـگاری 171 :1985 ،و .)173
بـه نظـر ایریـگاری «سـوژ گی از رهگـذر کاربـرد زبـان و از طریـق آن بـه وجـود میآیـد .خویشـتن و
ً
سـوژ گی زن عملا بهوسـیلۀ روابـط اجتماعـی و زبـان سـاخته میشـوند» (کورسمیـر .)284 :1394 ،او
معتقد اسـت« :ا گر از زاویهای اجتماعی نگاه کنیم ،زن _ دسـتکم از چشـمانداز سـنتی _ باید وابسـته

بـه مـرد باشـد تـا شـخصیت اجتماعی پیدا کنـد؛ یعنی زن بهخودیخـود هویت نـدارد؛ بنابراین ،زنان
بهعنـوان زن از قـرارداد اجتماعـی حـذف شـدهاند» (لچـت.)245 :1383 ،
«ایریـگاری تأ کیـد دارد مـردان ،زنانگـی را تعریـف کردهانـد .این تعریف نیز متأثر از تقسـیمبندی
دووجهـی حا کـم بـر اندیشـۀ غربـی و فـرض جفتهـای متضـادی اسـت که همیشـه در مقابـل همدیگر
قـرار میگیرنـد» (مشـیرزاده .)447 :1390 ،نـزد وی ،مردانگـی خـودش را بهمنزلـۀ ّ
عاملیـت یکپارچـه
تعریـف میکنـد ،درحالیکـه زنانگـی چنیـن نمیکنـد ِ(کهـون .)713 :1394 ،1همچنیـن «ذهنیـت
بهطور زبانشناسـانه سـاخته میشـود ...زبان ممتاز بهصورت نرینه جنسـیت یافته اسـت ،حتی وقتی
میخواهـد بیطـرف ،خنثـی یـا طبیعـی باشـد» (رابینـز 218 :1389 ،2و  ،216بـه نقـل از ایریـگاری).
بـه نظـر ایریـگاری «زبـان اجتماعـی مردانـه اسـت و زنـان فقـط میتواننـد آن را تقلیـد کننـد» (روایـی،
 ،56 :1391بـه نقـل از هـام و گمبـل.)224 :1382 ،
ایریـگاری بـا تکیـه بـر مقولههایـی همچـون زبـان ،قـدرت ،هویـت و کار ،در پـی فهـم جایـگاه
زنـان در مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی اسـت و مـا نیـز بـر همیـن اسـاس در پـی فهـم دیـدگاه روسـو
نسـبت بـه موقعیـت اجتماعـی آنهـا در جامعـه هسـتیم .ایریـگاری در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چرا
بیـن نظـر او و روسـو شـباهتهایی وجـود دارد ،چنیـن توضیـح میدهـد« :مـن فکـر میکنـم آنهـا
حتـی میگوینـد مـن پیـرو روسـو هسـتم .مـن بـه آثـار روسـو بهخوبـی احاطه ندارم .این درسـت اسـت
کـه وقتـی کارهـای روسـو بـرای مـن توضیـح داده میشـود ،مسـائلی هسـتند کـه تـا حـدودی شـبیه
افـکار مـن هسـتند .ا گـر مـن بهخوبـی آثـار روسـو را خوانـده بـودم بـه آنهـا میگفتـم آری مـا شـبیه هـم
هسـتیم» (هرشـن و اولـس.)360 :1995 ،3
مطابـق هرمنوتیـک روشـی اسـکینر علاوه بـر توجـه بـه فضـای گفتمانـی حا کـم و دقـت در متـون
متفکـر ،بررسـی زمینـه اجتماعـی و بسـتر تاریخـی کـه متفکـر در آن زیسـته یـا میزیـد ،بـرای فهـم تفکـر
وی الزم اسـت .بـر ایـن اسـاس ،زمانـه و زمینـۀ اجتماعـی روسـو بـا تمرکـز بـر موقعیـت زنـان در آن روزگار
بررسـی میشـود تـا خاسـتگاه نگـرش وی نسـبت بـه زنـان روشـن شـود و از ایـن رهگـذر بـه منظـور وی
دربـاره جایـگاه زنـان بهتـر پـی ببریـم.
1. Robbins
2. Kahoon
3. Hirshand & Olson
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شرایط اجتماعی زنان در عصر روشنگری

نهـا بـه منافـع ملـی
در عصـر روشـنگری و در فرانسـه «زنـان زیـادی بـه دربـار راه یافتنـد کـه توطئههـای آ 
آسـیب زد» (عالـم .)325 :1384 ،نقـش منفـی زنـان دربـاری آن زمـان ،یکـی از دالیلـی اسـت کـه
قضـاوت روسـو را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
مونتسـکیو نسـبت بـه تحقیـر زنـان در حـوزه خصوصـی و عمومـی روسـو را همراهـی میکنـد .وی
عفـت را خـاص زنـان میدانـد و معتقـد اسـت بـا ازدسـترفتن عفـت ،روح مـردم فاسـد میشـود و
اسـاس حکومت دموکراسـی از بین میرود .به نظر ایشـان ،عشـوهگری و طنازی زنانه از بیکاری آنها
حاصـل میشـود و جامعـه را فاسـد میکنـد .او تمـام صفـات بـد و نکوهیـده را بـه زنـان نسـبت میدهد:
«مهارتـی کـه ایـن روحهـای کوچـک در مجذوبکـردن و عالقهمندکـردن مـردان دارنـد ،بهعلاوۀ قهـر
ّ
کـف نفـس ،افشـای اسـرار ،خشـم
و نـاز ،کینـهورزی ،حسـد ،دوبههمزنـی ،سـخنچینی ،نداشـتن ِ
و غضـب ،هویوهـوس ،تنفرهـا و تمایلات بیجـای زنـان بیتأثیـر نیسـت و ممکـن اسـت موجـب
فتنههایـی شـود» (مونتسـکیو 226 :1349 ،و  .)227مونتسـکیو برخلاف نـگاه منفـیاش بـه جایـگاه
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زنـان در خانـه و اجتمـاع ،نظـر مثبـت خـود را نسـبت بـه دسـتیابی آنـان بـه قـدرت ابـراز داشـته و معتقـد
اسـت زنـان در خانـه بایـد فرمانبـر باشـند ،امـا در جامعـه از شایسـتگی رهبـری و مدیر یـت برخوردارنـد
(مونتسـکیو.)234 :1349 ،
به نظر سـیمون دوبووار ،1در قرن هجدهم آزادی زنان بیشـتر شـده اسـت .در مقابل قوانین سـخت
طبقـه متوسـط و پاییـن ،دوبـووار بـه بیبندوباری زنان اصیلزاده اشـاره میکند که بـورژوازی طبقه باال
را نیـز آلـوده کـرده اسـت .وی زنـان ایـن دوره را بـه دو گـروه تقسـیم میکند :گروهی که بـه بیبندوباری
روی آوردهانـد و گروهـی کـه از فرصتهـای پیشآمـده اسـتفاده کـرده و بـه جایـگاه برتـر اجتماعـی
یپـردازد:
رسـیدهاند .وی در ادامـه پـس از معرفـی زنـان موفـق بـه نظـرات بـزرگان عصـر روشـنگری م 
«زنهـا چنـان نـزد مـردان فرانسـه برتـری یافتهانـد و چنـان آنـان را تحـت فرمـان خـود درآوردهانـد کـه
مردهـا مطابـق میـل زنـان ،فکـر و احسـاس میکننـد» .دوبـووار اشـارهای نیـز بـه روسـو میکنـد« :روسـو
کـه در ایـن مـورد بـه ترجمـان بـورژوازی بـدل شـده ،بـا بنیادگرایـی کمتـری زن را وقـف شـوهر و عالـم
مـادر یاش میکنـد» (دوبـووار 180 :1380 ،و .)185-186
لگیت نیز شـرایط اجتماعی زنان عصر روشـنگری در قرن هجدهم را از چند جهت بررسـی میکند.
وی ابتـدا از نشـریهای سـخن میگویـد کـه زنـان را افسـرده و نهچنـدان زیـرک میپنداشـت .سـپس از
1. Simone de Beauvoir

حضـور هرچنـد کمرنـگ زنـان در لژهـای فراماسـونری سـخن میگویـد .بـه گفتـۀ لگیـت ،در آن دوره
یشـد:
حمایت وسـیعی از فمینیسـم وجود نداشـت و بهعمد چهرهای نازیبا از زنان به نمایش گذاشـته م 
سـتیزی بیرحمانـهای را بـه نمایـش میگذاشـت .ایـن
«رمانهایـی کـه در فرانسـه پخـش میشـد ،زن
ِ
شـوهردار رنجکشـیده ،رمانهای فمینیسـتی ،مادران شـرور و فاسـدکنندۀ کودکان را
رمانها به جای زنان
ِ
به نمایش میگذاشتند» .لگیت در ادامه به وا کنش فالسفۀ عهد روشنگری نسبت به جهل و تعصب و
فسـاد اشـاره میکند« :بسـیاری از آنها انگشـت اتهام را به سـوی زنان ،بهویژه زنان روشنفکر اشرافزاده
نشـانه رفتنـد کـه ادارۀ سـالنها را بـه عهـده داشـتند؛ یعنـی همـان کسـانی کـه از فالسـفه حمایـت کـرده و
فرصـت ارائـه اندیشههایشـان را بـه آنهـا داده بودنـد» (لگیـت.)201-203 :1394 ،
در عصر روشـنگری نگاه مشـخص و شـفافی دربارۀ زنان و موقعیت اجتماعی آنها وجود نداشـته
اسـت ،بلکـه نگاههـای افـراط و تفریطـی حا کـم بـوده کـه یکـی زنـان را موجوداتـی پسـت و فرودسـت
تلقـی کـرده و فسـاد و بیبندوبـاری جامعـه را به زنان نسـبت میداد و دیگری آنچنـان جایگاه برتری
بـرای زنـان _ یـا دسـتکم بـرای طیفـی از زنـان _ نسـبت بـه مردان قائـل بود که بـزرگان آن عصر را تحت
تأثیـر زنـان میدانسـت؛ روسـو در چنین عصری میزیسـت.
شرح حال روسو

ژان ژا ک روسـو در  1712در ژنـو متولـد شـد .زندگـی او از بـدو تولـد بـا نامالیمتهایـی همـراه بـود .مـرگ
مـادر و بیکفایتـی پـدر در سرپرسـتی ،وی را بـا سـختیهای بسـیاری مواجه کـرد .در نوجوانی و جوانی
بـر سـر راه زنـان ثروتمنـد و بلندپایـه قـرار گرفـت و بـه مرحمـت آنـان در نویسـندگی و هنـر پیشـرفت کـرد.
عالـم داسـتان زندگـیاش را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت« :همـۀ آموزشهـای روسـو از جامعـه کسـب
ً
سـر زا رفـت .پـدر او اصلا توانایـی تربیت یک پسـر
شـد نـه از خانـواده ،زیـرا وقتـی بـه دنیـا آمـد مـادرش ِ
را نداشـت» .پـدر روسـو بـا تـرک ژنـو او را بـه عمویـش سـپرد .این عمو «مردی خشـن و بیرحـم بود و هر
روز ژان را کتک میزد»« .روسـو در شانزدهسـالگی از خانه عمو و ژنو فرار کرد و تا سیسـالگی زندگی
را بـا بیخانمانـی پشـت سـر گذاشـت» .بیخانمانـی ،دزدی را بـه روسـو یـاد داد« .بـه اسـتخدام زن
ثروتمنـدی بـه نـام مـادام دو ورسـی درآمـد و بعـد هـم تعـدادی از جواهرهـای او را دزدیـد .پـس از مدتی
کشیشـی او را به مادام دو وارن معرفی کرد .روسـو مدتها پیش او ماند و به کمک او و کتابخانهاش
دانـش خـود را عمیقتـر و گسـتردهتر کـرد .همچنیـن بـا تشـویقهای مـادام وارن بـه موسـیقی روی آورد و
بـه محافـل هنـری راه یافـت» .پـس از مدتـی با زنی معمولی رابطه نامشـروعی را آغاز کرد و از این رابطه
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صاحـب پنـج فرزنـد شـد کـه همـه را بـه پرورشـگاه سـپرد (عالـم .)336-338 :1384 ،ترجیـح روابـط
ـودن وی بـه اصـول
نامشـروع بـه ازدواج و سـپردن فرزنـدان بـه پرورشـگاه ،نشـان از بیقیـدی و پایبندنب ِ
اخالقـی مرسـوم و متعارف دارد.
رانالـد و دورانـت 1از جملـه نویسـندگانی هسـتند کـه وضعیـت روانـی روسـو را بـا صراحـت بیشـتری
لپـرداز خوانـده و ایـن ویژگـی را بـه رنجـور بـودن،
تشـریح کردهانـد .دورانـت ،وی را در جوانـی خیا 
ناتوانـی جسـمی و بدرفتار یهـای پـدر و معلمانـش نسـبت داده اسـت (دورانـت .)235 :1395 ،رانالد
نیز به احساسـات عمیق ،شـهوانی و بیمار بودن وی در جوانی اشـاره کرده و ریشـۀ نوسـانهای عاطفی
ً
و حالتهـای احتمـاال جنونآمیـز وی را بـا ایـام جوانـی مرتبط میداند و معتقد اسـت« :مطالعۀ زندگی
اولیـه او هـم بـرای روانشناسـان و هـم بـرای اندیشـمندان سیاسـی و اجتماعـی جالـب توجـه اسـت».
رانالـد ،کتـاب «اعترافـات» را آمیـزهای از احسـاسگرایی شـدید ،پوچگرایـی ،آزارطلبـی و دلسـوزی بـه
یسـازد و نشـاندهندۀ
خـود معرفـی میکنـد کـه شـخصی روانرنجـور را در ذهـن خواننـده مجسـم م 
احسـاس ناامنـی ،بدگمانـی و بیاعتمـادی وی نسـبت بـه دیگـران اسـت (رانالـد 29 :1383 ،و .)134
فصلنامه علمی _ پژوهشی اعترافات
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مـروری بـر کتـاب اعترافـات ،قضـاوت دورانـت ،رانالـد و دیگر نویسـندگانی کـه بر زندگی روسـو متمرکز
شـدهاند را تأییـد میکنـد .در اعترافـات آمـده اسـت کـه روسـو در نوجوانـی بـه مـدت دو سـال بـه یـک

پانسـیون سـپرده میشـود تـا زبـان التیـن یـاد بگیـرد .در ایـن دوران عاشـق زن خشـنی بـه نـام المبرتـی
میشـود کـه از مسـئوالن پانسـیون اسـت و گاه و بیـگاه او را بهخاطـر خطاهایـش تنبیـه بدنـی میکند .با
بتـر از همـه
افزایـش خشـونت مادمـوازل المبرتـی ،عشـق روسـو نسـبت بـه وی افزایـش مییابـد« :عجی 
ایـن بـود کـه هرچـه بیشـتر ایـن نـوع مجـازات تکـرار میشـد محبـت و عالقـۀ مـرا نسـبت بـه مادمـوازل
المبرتـی افـزون میسـاخت» (روسـو.)13 :1348 ،
روسـو عشـق مادمـوازل المبرتـی را فاسـدکننده خوانـده اسـت« :همیشـه بـدون دلیـل بـا چشـمانی
حریـص بـه دختـران زیبـا مینگریسـتم و بـه یـاد مـیآوردم کـه در همـه اوقـات چـه در تنهایـی یـا در
اجتمـاع مـردم ،در عالـم تصـور از دختـران زیبـا بـرای خـودم هـزاران مادمـوازل المبرتـی میسـاختم و
بـا خیـال او سـرگرم میشـدم .حتـی در سـالهای پـس از بلـوغ هـم ایـن میـل و رغبـت عجیـب مـرا رهـا
نمیکـرد .پیوسـته روح و فکـرم را بـه سـوی فسـاد و دیوانگـی میکشـاند و ایـن افـکار گاهـی اوقـات
میخواسـت مـرا بـه سـوی تجاوزهـای غیرقانونـی بکشـاند» (روسـو 14 :1348 ،و .)15
1. Ranald & Durant

مادام وارن که راه صعود روسـو به قله نویسـندگی و نظریهپردازی را مهیا کرده بود ،در نظرش ُپرکار
و فعـال و بالیاقـت میآمـد کـه میتوانسـت در مسـند قـدرت و مدیریـت قـرار گیـرد و شـهر را اداره کنـد:
«کارهایـی را کـه بـه او رجـوع میشـد بـا نقشـهای وسـیع بـه انجـام میرسـاند .خـوب فکـر میکـرد ،خوب
نقشـه میکشـید و ا گـر در اثـر اشـتباه دیگـران شکسـت میخـورد باز هم پیـروزی نهایی با او بود» (روسـو،
 .)46 :1348روسـو بـا تمـام وجـود بـه خانـم وارن اعتمـاد کـرده اسـت و ایـن اعتماد نشـان میدهـد زن را
بهعنـوان موجـود کاملـی پذیرفتـه اسـت« :در مالقـات اولی کـه بین ما به عمل آمد ،نگاه نخسـت نوعی
دلبسـتگی و اعتمـاد کامـل در مـن بـه وجـود آورد کـه هرگـز برای من عوض نشـد» (روسـو.)47 :1348 ،
در ادامـه اعتـراف میکنـد کـه آرامـش اندیشـههایش و نیروبخـش و جاندهنـدۀ افـکارش عشـق
مـادام وارن بـوده اسـت« :دیگـر هیـچ نگرانـی نداشـتم و میدانسـتم او در همـه وقـت مراقـب من اسـت؛
بـه ایـن جهـت بـود کـه آرام و سـبک راه میرفتـم» (روسـو.)53 :1348 ،
روسـو علاوه بـر عشـق مانـدگار مـادام وارن ،تنوعطلب بـوده و ضمن توجه به زنان دیگر ،همیشـه در
روابط عاشـقانه با شکسـت مواجه شـده اسـت« :عادت من این بود که زود عاشـق میشـدم .عشـقی
شـدید سراسـر وجـودم را فـرا میگرفـت امـا نمیتوانسـتم از آن بهرهبـرداری کنـم و عـدم موفقیـت مـن در
برابر زنان یکی از امور مسـلم و همیشـگی شـده بود» (روسـو.)71 :1348 ،
صاحب
روسـو در برخورد با زنی 45سـاله ،وی را آرام ،نجیب ،دارای اخالق پسـندیده ،نویسـنده،
ِ
افـکار بلنـد و قابلتوجـه توصیـف میکنـد« :ایـن زن بـدون اینکـه فکـر کنـد فلسـفههایش مـورد توجـه
اشـخاص نیسـت بـا شـهامت و پشـتکاری بینظیـر بـه کار خـود ادامه مـیداد( »...روسـو.)74 :1348 ،
خدمتـکار زنهـای متعلـق بـه طبقـات بـاالی جامعـه بوده اسـت« :بـا من کمـی صحبت کرد
روسـو
ِ

و مـرا مـورد آزمایـش قـرار داد .مـن هـم از او بـدم نیامـد و همـان روز بهعنـوان پیشـخدمت مخصـوص بـه
خدمـت او درآمـدم .مـرا ماننـد سـایر نوکرهـای خـود لبـاس مخصوصـی پوشـاند ،ولـی سـر و وضـع مـن از
سـایر خدمتـکاران بهتـر بـود» (روسـو.)74 :1348 ،
وی به دنبال هر موقعیت شـغلی (نوکری) ،عاشـق زنهایی شـده که موظف به خدمترسـانی به
آنهـا بـوده اسـت« :شـاید بگوییـد نوکـر حـق نـدارد بـه این چیزها فکـر کند .البتـه که تقصیر بـا من بود،
بـا ایـن حـال نمیتوانسـتم نـگاه خـود را از او برگردانـم ...مـن نمیخواسـتم ماننـد آندفعههـا عاشـق
بشـوم ،خیلـی مراقـب بـودم کـه ایـن حـوادث پیـش نیایـد امـا نمیدانـم چـه حالتـی داشـتم که همیشـه
مایـل بـودم مادمـوازل را ببینـم و صـدای او را بشـنوم» (روسـو.)89 :1348 ،
عشـق روسـو بـه ولینعمتهـای خـود همیشـه بیسـرانجام بـوده و بـا شکسـت روبهرو شـده اسـت:
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«در اینجـا رمـان عشـقی مـن ماننـد معاشـقه بـا مـادام باز یـل و سـایرین تمام شـد و این وضعی بـود که در
تمـام عشـقباز یهای مـن پیـش میآمـد» (روسـو .)90 :1348 ،او از بیتوجهـی زنهایـی که یکطرفه
عاشقشـان شـده بـود ،رنـج میکشـید« :بدبختـی مـن در ایـن بـود کـه او حتـی از مـن خوشـش نمیآمد.
نـه اینکـه بـه مـن خدمتـی رجـوع نمیکـرد ،بلکـه حاضـر نبـود از طـرف مـن خدمتـی قبـول کنـد»...
(روسـو.)91 :1348 ،
روسـو مـادام وارن را منشـأ سـعادت و خوشـی کامـل در جهـان میدانـد و هیـچ سـعادتی را باال تـر از
بـودن بـا وی نمیدانـد« :ا گـر قدمـی از او دور میشـدم مثـل ایـن بـود که تمام سـعادتها و خوشـیهای
جهان را از دسـت دادهام» (روسـو.)126 :1348 ،
آنچـه از اعترافـات برمیآیـد ایـن اسـت کـه روسـو از بیماری روانی رنج برده اسـت ،ز یـرا در مقابل
تمدیـد خشـونت از طـرف مسـئول پانسـیون ،بـا شـدت بیشـتری بـه او عالقهمنـد شـده اسـت؛ عشـق
بـه یـک زن (مادمـوازل وارن) ،او را بـه سـمت تجاوزهـای غیرقانونـی سـوق داده اسـت؛ در کنـار ایـن
عشـق ،تنوعطلبـی و توجـه بـه زنـان طبقـات بـاالی اجتمـاع را گنجانـده اسـت؛ همچنیـن بـه محـض
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نهـای مهم زندگی خود را
خـود شـده اسـت؛ بـا وجـود تحقیرهایی که شـده و عذابهایی که دیده ،ز 
بـا زیباتریـن صفـات توصیـف کرده اسـت از جملـه قابلاعتمادُ ،پـرکار ،فعال ،بالیاقت ،پیـروز نهایی،
آرامبخـش اندیشـه ،نیروبخـش و جاندهنـدۀ افـکار ،نجیـب ،دارای اخلاق پسـندیده ،نویسـنده،
صاحـب افـکار بلنـد ،باشـهامت ،باپشـتکار ،و منشـأ سـعادت و خوشـیهای جهـان.
ِ

مطابـق وجـه کنـش گفتـاری روششناسـی اسـکینر ،توصیـف سـتایشانگیز روسـو از زنـان مـورد

عالقـهاش و بهکاربـردن صفـات زیبـا بـرای معرفـی آنهـا ناشـی از محبـت یـا احترامـی اسـت کـه ایـن
دسـته از زنـان بـرای وی قائـل بودنـد و بههمینسـان نکوهـش دسـتهای دیگـر متأثـر از برخوردهـای
تحقیرآمیـزی بـود کـه نسـبت بـه وی روا داشـتهاند .در همیـن راسـتا ،مـرگ مـادر روسـو در هنـگام تولـد
و فقـدان عواطـف مـادری و سـپس ازدسـتدادن مهـر پـدری و در پـی آن آوارگـی ،از دالیلـی اسـت کـه
میتـوان بـر اسـاس آن عالقـۀ روسـو نسـبت بـه زنـان را توجیـه کـرد .البتـه انتقادهای وی نسـبت به زنان
گفتـاری تأثیرگـذار وی دانسـت کـه از آن
اشـرافی و طبقـات بـاالی جامعـه را میتـوان از جملـه کنـش
ِ
یبـرد ،مـورد نکوهـش
طریـق میخواسـت نابرابـری و تبعیـض در جامعـه را کـه خـود نیـز از آن رنـج م 
قـرار دهـد و از میـان بـردارد.

امیل

در کتـاب «امیـل» ،روسـو بـه چگونگـی آمـوزش و تربیـت فرزنـد میپـردازد .آنچـه در ایـن مقالـه مـورد
تربیتـی ارائهشـده بلکـه نمایانـدن جایـگاه زن و مـرد در خانـواده و اجتمـاع از
توجـه اسـت نـه روش
ِ

نـگاه وی اسـت .روسـو معتقـد اسـت زنـان از شایسـتگی تربیـت کـودک برخـوردار نیسـتند« :کـودک

پنـج یـا ششسـاله در میـان زنهـا بـه سـر میبـرد ...پـس از آنکـه بـه خیـال خـود بعضـی چیزهـا را
بـه او یـاد دادنـد ،یعنـی وقتـی حافظـۀ او را از کلماتـی کـه معنـای آنهـا را نمیفهمـد پـر کردنـد و
خصایـص طبیعـیاش را از طریـق هـوی و هوسهایـی کـه در وی ایجـاد کردهانـد از بیـن بردنـد،
ایـن موجـود مصنوعـی را بـه آمـوزگار میسـپارند» (امیـل .)59 :1393 ،در مقابـل ،پـدر را بهتر یـن
«پـدر عاقـل ولـی بیاطلاع بهتـر از
آمـوزگار معرفـی میکنـد هرچنـد از علـم بهـرهای نبـرده باشـد:
ِ

دانشـمندترین و ماهرتریـن آمـوزگاران بچـه را تربیـت میکنـد ،زیـرا عالقـه و کوشـش او بیعلمـیاش

را جبـران میکنـد» (امیـل.)60 :1393 ،
روسـو بـه دنبـال یافتـن شـغل بـرای شـا گرد خـود امیـل ،بهعنـوان نماینـدۀ جوانـان اسـت .جوانـان از
نظر روسـو فقط پسـرها هسـتند و شـغلهایی که معرفی میکند مردانه و دشـوارند .امیل بهدلیل تناسـب
کار بـا سـن و وضعیتـش و مردبـودن ،از مشـاغل ُپرزحمـت و خطرنـا ک فـرار نمیکنـد« .مشـاغلی کـه
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زنهـا گذاشـت» .در ادامـه جـوان را مخاطـب قـرار میدهـد ،جوانـی کـه تکجنسـیتی اسـت« :ای
جـوان ،دسـتهای مردانـۀ خـود را بـرای انجام کارهای دشـوار بـه کار انداز» .در مقابـل به بیمقداری
کارهـای زنانـه اشـاره میکنـد« :آنـگاه خواهـرت را صـدا کـن .همانطـور کـه او تـو را بـرای قلابدوزی
بـه کمـک میطلبـد» (امیـل.)225 :1393 ،
روسـو معتقـد اسـت خلقـت زن در جهـت مقبولواقعشـدن از سـوی مـرد و پیـروی از اوسـت .بـه
اقتضـای طبیعـت ،زن فقـط بـرای مـرد وجـود دارد .زن بایـد عفت بیشـتری نسـبت به مرد داشـته باشـد
(امیـل.)333 :1393 ،
روسـو زنهـا را خودپسـند ،عشـوهگر ،مشـغول کارهـای بچهگانـه و ابلهانـه و دیوانـه معرفـی میکنـد:
«زنهـا نیـز بـه نوبـه خـود شـکایت میکننـد کـه آنهـا را خودپسـند و عشـوهگر بـار میآوریـم و همـواره بـه
کارهـای بچگانـه مشغولشـان میداریـم تـا بتوانیـم بهآسـانی بـر آنهـا حکومت کنیـم .آنها ما را مسـئول
همـان معایبـی میداننـد کـه بـه ایشـان نسـبت میدهیـم .عجـب دیوانههایـی! از ِکـی مردهـا در تربیـت
دختـران دخالـت کردهانـد؟ چـه کسـی مانع اسـت که مادران نتواننـد دختران خـود را مطابق میل خود
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ْ
پـرورش دهنـد؟ میگوییـد دختـران دبیرسـتان ندارنـد ،چـه بدبختـی بزرگی! ..آیا کسـی دختران شـما را
مجبـور کـرده اسـت وقـت خـود را بـه کارهـای ابلهانـه تلـف کننـد؟( »...امیـل.)334-335 :1393 ،
روسـو معتقـد اسـت وابسـتگی زنـان بـه مـردان بـرای ادامـۀ حیـات ،بیشـتر از وابسـتگی مردهـا بـه
زنهاسـت .مردهـا در صـورت الیقدانسـتن زنـان بـه آنهـا لطـف کـرده و بـر اسـاس تشـخیص خـود بـه
آنهـا زندگـی میدهنـد .آسـایش و زندگـی زن بـه قضاوت مردانه وابسـته اسـت .زیبایـی ،احترام ،عقل
شـرف زن بـه قضـاوت مـرد بسـتگی دارد ،امـا مـرد بـه عمـل خویـش بنـد اسـت نـه قضـاوت دیگـران
و ِ
(امیـل .)337 :1393 ،وی عیبهـای مـردان را بـه ضعـف زنـان نسـبت میدهـد و معتقـد اسـت زن
نبایـد ماننـد مـرد قـوی باشـد .قویبـودن زن بایـد تنهـا در جهـت تولـد مـردان نیرومنـد باشـد (امیـل،
 .)340 :1393از نظـر او دختـران را بایـد بـا شـرایط سـخت بـزرگ کـرد و به تحمـل نامالیمتها عادت
داد« :نبایـد از تفریـح و بـازی محرومشـان داشـت ،ولـی بایـد عادتشـان داد کـه نا گهـان در وسـط
تفریح احضار و به کار دیگری مشـغول شـوند .صفت اصلی یک زن ،مالیمت و بردباری اسـت .زن
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بایـد از طـرف شـوهر همهچیـز حتـی ظلـم را تحمـل کنـد و شـکایت هـم نکنـد» (امیـل.)343 :1393 ،
بـه نظـر روسـو ،ایـن مردهـا هسـتند کـه عقـل زنـان را تربیـت میکننـد؛ زنهـا علـوم نظـری را
نمیفهمنـد و نبایـد تحصیلات عملـی داشـته باشـند« :تمـام افـکار زنـان بـه اسـتثنای مـواردی کـه
پـای وظیفـۀ آنهـا در میـان اسـت بایـد صـرف مطالعـه و شـناختن مـردان باشـد ،یـا بایـد بـرای کسـب
معلومـات مفرحـی بـه کار رود کـه موضـوع آن فقط ذوق و سـلیقه اسـت .ابـداع و ابتکار از عهدۀ آنها
خـارج اسـت» (امیـل.)346-347 :1393 ،
روسـو زنهـا را دارای معایبـی میدانـد کـه ذاتـی اسـت و بـرای زن پذیرفتهشـده اسـت« :مـدام
میگوییـد زنهـا فلان عیـب را دارنـد کـه مـا نداریـم ...آنچـه را نقـص میشـمارید فقـط بـرای شـما
نقـص اسـت و بـرای آنهـا ُحسـن .ا گـر زنهـا این معایب را نداشـتند اوضاع بدتر بود .سـعی کنید آنچه
را در آنهـا نقـص میشـمارید تبدیـل بـه فسـاد نشـود ،ولـی هرگـز بـر آن نباشـید کـه آن نواقـص را از بین
ببریـد» (روسـو.)334 :1393 ،
روسـو از یک سـو به جنس مذکر بهعنوان محتوای تجربه آموزشـی ،مقامی باال بخشـید و از سـوی
دیگـر معتقـد بـود آمـوزش زنـان بایـد مطابـق تواناییهـای طبیعـی آنان انجام گیـرد تا به مـردان خدمت
و از فرزنـدان نگهـداری کنند (جیمفی.)193 :2016 ،1
1. Gymfi

روسـو در «امیل» ادعا میکند جایگاه اجتماعی و ارزش اخالقی زنان باید بهوسـیلۀ آرای مردانی
کـه مالـک آنهـا هسـتند تعییـن شـود ...مردهـا تقـوا را دفـن میکننـد و در مقابـلْ ،
عفت زنـان را بر تخت
مینشاند (رویسـلیر.)2 :2016 ،1
فروکاسـتن آنهـا بـه نمود و انقیـاد محض مطابق عقیدۀ مردانه ،انتقاد روسـو از
بـدون زنـان و بـدون
ِ

جامعه تجاری ا گر غیرممکن نباشـد ،دشـوار خواهد بود .تنها با سپاسـگزاری از قربانیشـدن بیانتها،
قربانیشـدن زنـان اسـت کـه روسـو میتوانـد گماشـتگی زنـان را بـرای خوانندگانـش آشـکار کنـد و
ُ
بیچارگـی جامعـه تجـاری ،هزینـه آزادی مردانـه و احتمال شـناخت جامعۀ در شـرف سـرفرودآوردن در
برابـر انحـراف را نشـان دهـد (رویسـلیر.)26 :2016 ،
در بخشهایـی از کتـاب «امیـل» ،توضیـح آمـوزش ایدهآل زنـان و تا کتیکهای بهکارگرفتهشـده
بـرای نگهداشـتن زنـان و دختـران در خاموشـی آورده شـده اسـت .بـرای مثـال ،او ادعـا میکنـد زنـان
ً
کاملا بـه مـردان و قضـاوت آنهـا وابسـتهاند و دختـران بایـد بـا محدودیتهـا سـازگار باشـند ،ز یـرا
ً
زندگـی آنهـا لزومـا شـامل بردهشـدن در جهـت آداب معاشـرت خـاص و ارادۀ دیگـران اسـت ،نـه
کارهایـی کـه بـه اسـتعداد و اسـتخدام در علـم منجـر میشـود .روسـو آمـوزش زنـان و دختـران را
بهعنـوان موجوداتـی ناتـوان از صحبتکـردن ،بیـرون از قضاوتهـا ،ارادههـا و گفتمـان مـردان بنـا
مینهـد (بیلینگزلـی.)2 :2013 ،2
همانطـور کـه گفتـه شـد ،روسـو در امیـل ،زن را موجـودی عشـوهگر ،مشـغول انجـام کارهـای
بچهگانـه و ابلهانـه ،دیوانـه ،دارای جایـگاه پایینتـر از مـرد ،موظـف بـه عفیفبـودن ،ناالیـق
در تربیـت فرزنـدان ،موظـف بـه نیرومندبـودن بـرای تولـد مردانـی تنومنـد ،مسـتحق کارهـای
پسـت و بـیارزش ماننـد قلابدوزی ،موجـودی بـرای مـرد و در خدمـت او ،از لحـاظ زیبایـی،
عقـل ،شـرف و آسـایش در زندگـی محتـاج و وابسـته بـه قضـاوت مردانـه ،مجبـور بـه تحمـل ظلـم
و نامالیمتهـا ،تربیتشـده بهوسـیلۀ مـردان ،بیاسـتعداد در یادگیـری علـوم تئـوری ،و دارای
عیـوب ذاتـی معرفـی میکنـد.
ایریـگاری اظهـار مـیدارد فرهنـگ مردسـاالری ریشـه در مشـکالت کـودکان مذکـر در جدایـی از
تدریجی مستقلشـدن و ایجاد حس جدایی
مادرانشـان دارد (جدایـی بـه مفهـوم دوگانـۀ تولـد و فرایند
ِ

از مـادر ) .ایـن رونـد جدایـی بـرای همـه کـودکان دردنـا ک اسـت امـا بـرای پسـرها ایـن جدایـی ب هطـور
1. Rousselière
2. Billingsley
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ً
خـاص دردنـا ک اسـت زیـرا کاملا از تفـاوت جنسیتیشـان نسـبت بـه مادرانشـان آ گاهـی دارنـد.
پسـر نمیدانـد چگونـه خـود را در جایـگاه فـردی قـرار دهـد کـه او را بـدون هیـچ تقابلـی خلـق کـرده
یهـای موجود در
اسـت .دختـران میتواننـد جداشـدن از مـادر را بپذیرنـد زیـرا خـود را با همـان توانمند 
مادرانشـان تجربه میکنند .پسـران که فاقد این تجربه هسـتند باید گسـترهای از اسـتراتژیهای تقلیدی
را در پیش بگیرند .عمدۀ این اسـتراتژیها ،انکار یا ِّرد وابسـتهبودن و ارتباط نزدیک با مادران اسـت.
در نهایـت مخفیانـه کل روابـط بـا زنـان را مـورد حملـه قـرار میدهنـد (اسـتون.)418-419 :2003 ،1
بـر اسـاس ایـن نظریـه ،رفتـار زنسـتیزانۀ روسـو میتوانـد توجیـه شـود .ایـن نظر یـه بـرای تمـام
مـردان زنسـتیز بیـان شـده اسـت .مردانـی کـه بـا تفاوتهـای طبیعـی خـود بـا زنـان کنـار نمیآینـد و
بـه دنبـال ِّرد هرگونـه برتـری زنانـه هسـتند .روسـو علاوه بـر ایـن حـس کـه در معتقـدان بـه مردسـاالری
وجـود دارد ،مـادر خـود را نیـز از دسـت داده اسـت و بـا ایـن فقـدان سـختیهای زیـادی متحمـل
شـده اسـت؛ از سـوی زنهـای زیـادی تحقیـر شـده و زندگـی خانوادگـی منسـجم ،ازدواج رسـمی و
فرزنـدان مشـروعی نداشـته اسـت .همـۀ اینهـا دسـت بـه دسـت هـم داده و روسـویی نـاآرام بـا افـکار و
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احساسـات دوگانـه سـاخته اسـت.
از منظر روششناسی اسکینر ،ناتوانی و رنجوری جسمانی روسو از یک سو و کارکردن تحقیرآمیز
و زیردسـتی بـرای زنـان اشـرافی از سـوی دیگـر سـبب شـده تـا در کتـاب «امیل» ،آشـکارا میـان جایگاه
زن و مـرد دیـواری بکشـد و کارهـای سـاده و نحیـف را بـه زنـان وا گـذار کنـد .همچنیـن روسـو نگـرش
تربیتـی و دیـدگاه خـود دربـارۀ زن و مـرد را منطبـق بـا طبیعتگرایـی میدانسـت و درصـدد بـود ایـن
دیـدگاه را در جامعـه تبلیـغ و نهادینـه سـاخته و دیدگاههـای مخالـف را طـرد کنـد.
قرارداد اجتماعی

«قـرارداد اجتماعـی» کتابـی اسـت دربـاره سیاسـت و چگونگـی ادارۀ جامعه و مطالب کمتری نسـبت
بـه دو کتـاب «اعترافـات» و «امیـل» در آن یافـت میشـود کـه بهطـور مشـهود نـگاه متفـاوت روسـو را
نسـبت بـه جایـگاه زن و مـرد نشـان دهـد .نکتـۀ جالبتوجـه ایـن اسـت که ایـن کتاب برای مـردان به
نـگارش درآمـده و مخاطبانـش در سراسـر کتـاب جنـس مذکـر اسـت.
روسـو در معرفـی خانـواده از پـدر و فرزنـد یـاد میکنـد و بـه شـرح وظایـف و روابـط آن دو میپردازد.
فهـای روسـو نـدارد:
در ایـن میـان زن بهعنـوان همسـر و مـادر خانـواده ،جایـی در شـرح و توصی 
تریـن همـه جوامـع و تنهـا جامعـه طبیعـی ،جامعـه خانوادگـی اسـت .فرزنـدان هـم تـا جایـی کـه
«کهن ِ
1. Stone

بـرای حفـظ حیـات خـود بـه پـدر نیازمندنـد ،پیونـد خـود را بـا او حفظ میکننـد .به محـض اینکه این
نیـاز برطـرف شـد ،پیونـد طبیعـی گسـیخته میشـود .فرزنـدان از تکلیـف اطاعـت پدر معاف میشـوند
و پـدر نیـز دیگـر تکلیـف نگـهداری فرزنـدان را بـر گـردن نخواهـد داشـت» (روسـو.)61 :1389 ،
روسـو خانـواده را نخسـتین الگـوی جوامـع سیاسـی قلمـداد میکنـد کـه در آن نقشهـا بـر عهـده
پـدر و فرزنـدان اسـت (منظـور روسـو از فرزنـدان ،پسـرهای خانـواده اسـت) و هویتـی بـرای زن بهعنـوان
صاحـب حـق سیاسـی قائـل نمیشـود« :بنابرایـن خانـواده نخسـتین الگـوی جوامـع سیاسـی اسـت.
فرمانـروا تصویـری از پـدر و افـراد جامعـه ،تصویـری از فرزنـدان هسـتند» (روسـو.)62 :1389 ،
روسـو در توضیـح حکومـت اشـرافی ،حقـوق سیاسـی و اجتماعـی را حـق طبیعـی مـردان میدانـد
زنـان ردهبـاالی اجتمـاع در تفسـیر
کـه بهطـور موروثـی از پـدر بـه فرزنـدان منتقـل میشـود و در مقابـلِ ،
چگونگـی انتقـال قـدرت نادیـده گرفتـه میشـوند« :بهتدریـج کـه نابرابـری قـراردادی جـای نابرابـری
طبیعـی را گرفـت ،ثـروت و قـدرت نیـز بـر سـن و تجربـه ترجیـح داده شـد و نظام اشـرافی انتخابی شـد.
باالخـره قـدرت همـراه بـا ثـروت از پـدر بـه فرزنـدان بـه ارث رسـید و خانوادههـای اشـرافی بـه وجود آمد
و حکومـت موروثـی شـد» (روسـو.)295 :1389 ،
خانـوادهای کـه روسـو معرفـی میکنـد از پـدری قدرتمنـد و صاحـب همهچیـز تشـکیل شـده کـه
فرزنـدان را زیـر چتـر خـود گرفتـه اسـت .پـدر بهطـور اغراقآمیـزی قـوی و افسـانهای معرفی شـده اسـت:
«پـدر از لحـاظ جسـمانی بهمراتـب قویتـر از فرزنـد خـود اسـت و تـا زمانـی کـه فرزنـد بـه کمـک او
نیازمنـد باشـد بـه او کمـک خواهـد کـرد .قـدرت پدری توسـط طبیعت بر پایه عقل برقرار شـده اسـت.
یشـود کـه
وظایـف پـدری را احساسـات طبیعـی بـه او دیکتـه میکنـد و فرمـان پـدر بـه لحنـی ابلاغ م 
بهنـدرت اجـازۀ نافرمانـی میدهـد ...فرزنـد هیچچیـز نـدارد کـه آن را از پـدرش نگرفتـه باشـد و بدیهی
اسـت تمـام حقـوق مالکیـت بـه پـدر تعلـق دارد یـا ناشـی از اوسـت .هـدف اصلـی تمـام کارهـا در
خانـواده ،حفـظ و افزایـش دارایـی پـدر اسـت تـا روزی بتوانـد آن را میـان فرزنـدان خـود تقسـیم کنـد»
(روسـو.)317 :1389 ،
منظـور روسـو از فرزنـدان ،افـراد ذکـور خانـواده اسـت ،زیـرا زنـان را شـهروند محسـوب نمیکنـد:
«بـه عقیـدۀ مـن جمهـوری روم حکومتـی باشـکوه و شـهر روم شـهر باعظمتـی بـود .آخریـن سرشـماری
نشـان مـیداد چهارصدهـزار شـهروند مسـلح در روم و در سراسـر امپراتـوری رومـی چهـار میلیـون
بـدون محاسـبۀ اتبـاع عـادی ،بیگانـگان ،زنهـا ،بچههـا و بـردگان _ زندگـی میکردهانـد»
شـهروند _ ِ
(روسـو.)364 :1389 ،
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روسـو در «قـرارداد اجتماعـی» هویتـی وابسـته بـرای زن تعریـف میکنـد« :در روزگاری کـه سـران
خانوادههـا شـکارچی یـا ماهیگیـر بودنـد ،فقـط گاهـی با هـم کار میکردند .در بیشـتر اوقات که غذا
یـا ضرورتهـای دیگـری را بـرای خودشـان ،زنانشـان و کودکانشـان شـکار یـا پیـدا میکردنـد ،جـدا و
گاهگاهـی بـا هـم کار میکردنـد» (پالمناتـز.)693 :1387 ،
روسـو هماننـد سـایر متفکـران آن دوره و حتـی دورههـای بعـدی ،بـرای زنـان حـق رأی قائـل نبـوده
اسـت .در سـالهای جنـگ جهانـی و پـس از آن بـود کـه بیشـتر دولتهـای غر بـی حـق رأی را بـه زنان
تعمیم دادند .در فرانسـه یک الیحه حق رأی در سـال  1919در مجلس نمایندگان با رأی ا کثریت به
تصویب رسـید ،اما سـه سـال بعد در مجلس سـنا رد شـد .سـناریوی مشـابهی تا پیش از  1936سـه بار
تکـرار شـد (لگیـت 442 :1394 ،و )437؛ درحالیکـه تولـد و مـرگ روسـو  1712تـا  1778بـوده اسـت،
ً
پـس وقتـی صحبـت از رأیگیـری میکنـد طبیعتـا منظـورش مشـارکت مـردان جامعه اسـت و حقی برای
زنـان قائـل نمیشـود .بـه دنبـال آن میتـوان گفـت مردمسـاالری ،نمایندگـی ،حا کمیـت و همـه مفاهیم
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دوره نهم
شماره 1
زمستان 1395

گفتهشـده در کتـاب قـرارداد اجتماعـی مردانـه هسـتند؛ بـر ایـن اسـاس در تعار یـف و موقعیتهـای
حکومتـی و سیاسـی روسـو جایـی بـرای زن وجـود ندارد.
در «قـرارداد اجتماعـی» دربـاره حقـوق اجتماعـی و سیاسـی زنـان سـخنی بـه میـان نیامـده
امـکان رسـیدن بـه جایـگاه اجتماعـی
اسـت و بـه دنبـال تعریفنشـدن حقـوق آنـان ،خودبهخـود از
ِ
و سیاسـی سـاقط شـدهاند .در معـدود جاهایـی کـه در ایـن کتـاب بـه جنـس زن اشـاره شـده،
ً
موجـودی ضعیـف ،وابسـته ،جـزء امـوال مـرد و در خدمـت خانـواده و تقریبـا محوشـده نشـان داده
شـده اسـت .بـا مقایسـۀ نـگاه روسـو بـه زن در سـه کتـاب یادشـده ،اختالف بسـیار ز یـاد و غیرطبیعی
در توصیفهایـش دربـارۀ زنانگـی هویداسـت ،امـا براسـاس مقولـۀ کنـش گفتـاری کـه مت ْـن تجسـم
کنـش ارتباطـی میـان نویسـنده و مخاطـب تلقـی میشـود و در ایـن ارتبـاط پیامـی ارسـال میشـود،
در کتـاب «قـرارداد اجتماعـی» مخاطـب مـردان هسـتند و پیـام مـورد نظـر روسـو نیـز انعقـاد قـرارداد
بـرای تشـکیل جامعـه و دولـت اسـت؛ پیامـی کـه در پـی نفـی نظریههـای حقـوق الهـی شـاهان،
موروثیبـودن حکومـت و مشـروعیت مبتنیبـر سـلطه و زور بـود؛ از ایـنرو در ایـن متـن ،موضـوع
برابـری یـا نابرابـری زن و مـرد مسـکوت مانـده و اندکاشـارههای موجـود در آن (دربـاره زنـان) را
میتـوان در راسـتای دفـاع روسـو از دیـدگاه طبیعتگرایـی دانسـت کـه همـواره قصـد داشـت آن را
تبییـن و در جامعـه ترویـج و تثبیـت کنـد.

تصویر شماره  .1زن و روسو در عصر روشنگری (برگرفته از متن)

جدول شماره  .۱دادههای متنی (بر اساس یافتههای مقاله)
ایریگاری

روسو در امیل ،قرارداد اجتماعی ،و اعترافات

زنان هستیبخش مردان با تولد و نگهداری از آنان ،محرومیت
زنان از موقعیت برابر با وجود مزیت فرزندآوری ،پدر مالک فرزند
و استثمارگر محصول زن ،تصاحب آزادی زنان توسط مردانی
ِ
هستی خود را مدیون زنان هستند ،بهرسمیت شناختهشدن
که
شغلهای مردانه بهوسیلۀ فرهنگ پدرساالرانه ،مفروضبودن
مردانگی کار ،استثمار کار زنان توسط مردان ،طفولیت فرهنگی
جامعه بهدلیل تقسیمبندی جنسیت ،استثمار زنان با استفاده از
بیولوژی زنانه ،ارزیابی استثمارگرانۀ بیولوژی زنان بدون رضایت
دانستن زنان برای
نشدن زن ،ناالیق
آنها ،شهروند کامل محسوب ِ
ِ
حکومتداری ،ارزشهای مثبت متعلق به مردان و ارزشهای
منفی متعلق به زنان ،برابری در شکلگیری نطفه و نابرابری پس
از تولد ،سازماندهی جامعه برای مردان ،فرا گیری مردان بهوسیلۀ
استفادۀ ابزاری از زن ،شیشدگی زنان ،تعریف زنانگی توسط
مردان ،ارزشدادن به مرد توسط انتقال نام او به زن و فرزند و
داراییها ،فقدان دسترسی زنان به جامعه و فرهنگ ،ساختهشدن
ذهنیت بهطور زبانشناسانه ،رابطۀ بنیادی بین زبان و هویت ،زبان
ممتاز متعلق به جنس نر ،ریشۀ فرهنگ مردساالری در جدایی
کودکان مذکر از مادر از نظر جنسیت ،جدایی تدریجی از مادر،
دردنا کبودن این استقالل ،آ گاهی پسران از تفاوت جنسیتی با
مادر ،اتخاذ استراتژی انکار و ِّرد وابستگی یا نزدیکی با مادر ،مورد
حمله قراردادن مخفیانۀ کل روابط با زنان

بیلیاقتی زنان در پرورش کودکان ،شایستگی پدر برای آموزگاری
حتی بدون علم و آ گاهی ،تعلق شغلهای دشوار و اساسی به
مردان ،تعلق شغلهای پست و بیارزش به زنان ،خلقت زن
برای مرد و در خدمت او ،وظیفه زن در پیروی از مرد ،الزام عفت
دانستن
زنانه ،طبیعیجلوهدادن حکومت مردان بر زنان ،بیارزش
ِ
دختربودن ،قضاوتشدن زنان توسط مردان ،پرورش صفات زنان
توسط مردان ،وابستگی زن به مرد برای ادامۀ حیات ،زندگیدادن
به زنان بر اساس تشخیص و لطف مردانه ،خوبیهای زنان وابسته
به قضاوت مردانه ،نسبتدادن عیبهای مردانه به ضعف زنان،
بیاستعدادی زنان در یادگیری علوم تئوری و ابتکار و ابداع،
نکردن نقص
نسبتدادن عیوب ذاتی به زنان ،وظیفۀ مردان در رفع
ِ
زنان برای جلوگیری از فساد ،نسبتدادن عشوهگری و خودپسندی
به زنان ،نادیدهگرفتن زنان در تألیف کتاب قرارداد اجتماعی،
تعریفنکردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ،بهکارگیری واژه
زن بهندرت و در حاشیه ،معرفی زن بهعنوان موجودی وابسته
و جزء اموال مرد و در خدمت خانواده ،در اعترافات :مرگ مادر
در بدو تولد ،رهاشدن از سوی پدر ،روانرنجور ،ناتوان جسمی،
پوچگرا ،شهوانی ،خیالپرداز ،آزارطلب ،شکنجهشدن توسط
ولینعمتهای خود ،بیخانمانی و دربهدری ،خدمت به زنان
اشرافی ،عشقهای یکطرفه ،شکستهای عشقی مداوم و
تحقیرشدن
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جدول شماره  .2مقولههای برآمده از دادههای متنی (بر اساس جدول شماره )1
عناوین
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ایریگاری

روسو

فرزندآوری

زنان هستیبخش مردان ،وجود مردان وابسته به پرورش و
آ گاهی زنان ،استثمار زنان بهوسیلۀ محصول آنها (فرزند)،
تصاحب آزادی زنان توسط مردانی که خود خلق کردهاند،
برابری در تولد ،نابرابری در اجتماع

بیلیاقتی زنان در پرورش کودکان ،وابستگی زن
به مرد برای ادامۀ حیات ،زندگیدادن مرد به زن بر
نابرابری جایگاه دختر و پسر
اساس لطف مردانه،
ِ

کار

بهرسمیت شناختهشدن کارهای مردانه توسط فرهنگ
مردساالرانه ،مردانهبودن کار بهصورت پیشفرض ،استثمار
کار زنان توسط مردان ،استفادۀ ابزاری از زن

تعلق شغلهای مهم و اساسی به مردان ،تعلق
شغلهای پست و بیارزش به زنان

هویتسازی

استثمار زنان با استفاده از بیولوژی زنانه ،ناالیقدانستن
زنان برای حکومتداری ،سازماندهی جامعه برای مردان،
شیشدگی زنان ،فرا گیری مردان بهوسیلۀ استفادۀ ابزاری از
زن ،ارزشدادن به مرد توسط انتقال نام او به اموال و زن و
فرزند ،فقدان دسترسی زنان به فرهنگ و جامعه

خلقت زن برای مرد و در خدمت او ،وظیفۀ زن
پیروی از مرد ،الزام عفت زنانه ،پرورش صفات
زنان توسط مردان ،معیوبدیدن زنان ،وظیفه مردان
عدم رفع نقص زنان ،عدم تعریف حقوق اجتماعی
و سیاسی برای زنان

زبان

ساختهشدن ذهنیت بهصورت زبانشناسانه ،ارزیابی
استثمارگرانۀ بیولوژی زنان بدون رضایت آنها ،ارزشهای
مثبت متعلق به مردان ،ارزشهای منفی متعلق به زنان،
تعریف زنانگی توسط مردان ،زبان ممتاز متعلق به جنس نر

طبیعیجلوهدادن حکومت مردان بر زنان ،بیارزش
دادن دختربودن ،قضاوتشدن زنان توسط
جلوه ِ
مردان ،خوبیهای زنان وابسته به قضاوت مردان،
نسبتدادن عیبهای مردانه به ضعف زنان،
تعریف زن به موجودی بیاستعداد ،نسبتدادن
ِ
صفات پست به زنان ،بهکارنبردن واژه و مفهوم زن
در تألیف کتاب مهم قرارداد اجتماعی

ریشۀ فرهنگ مردساالری در جدایی کودکان مذکر از مادر از
نظر جنسیت ،جدایی تدریجی پسر از مادر ،دردنا کبودن
این استقالل ،آ گاهی پسران از تفاوت جنسیتی با مادر،
اتخاذ استراتژی انکار و ِّرد وابستگی یا نزدیکی با مادر ،مورد
حمله قراردادن مخفیانۀ کل روابط با زنان

مرگ مادر در بدو تولد ،رهاشدن از سوی پدر،
روانرنجوری ،ناتوانی جسمی ،شهوانیبودن،
بدگمانی ،بیاعتمادی ،دارای تزلزل عاطفی،
دارای احساس ناامنی ،شکنجهشدن توسط
ولینعمتهای خود ،بیخانمانی و دربهدری،
خدمت به زنان اشرافی ،عشقهای یکطرفه،
شکستهای عشقی مداوم و تحقیرشدن
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نتیجهگیری

روسـو از پایهگـذاران برابـری در جهـان اسـت ،امـا دربـارۀ زنـان موضـع متفاوتـی در پیـش گرفتـه اسـت.
دوگانگـی در فکـر و آثـار روسـو مـا را بـر آن داشـت تـا بـه تناقضهـای موجـود بپرداز یـم .بـرای بررسـی
دیـدگاه روسـو از سـه کتـاب «اعترافـات»« ،امیـل» و «قـرارداد اجتماعـی» اسـتفاده کردیـم« .امیـل» و
«قـرارداد اجتماعـی» مـورد توجـه محافـل علمـی اسـت ،امـا کتـاب «اعترافـات» ،احساسـات و زندگـی
خصوصی وی را نمایان میسـازد .از مقایسـۀ چگونگی حضور زن در این سـه کتاب به دسـتاوردی
ـور عصـر روشـنگری
جالـب توجـه رسـیدیم .ایـن دسـتاورد نشـان میدهـد روسـو علاوه بـر بینشـی در خ ِ

نسـبت بـه زنـان ،از عوامـل دیگـری نیـز تأثیرپذیـر بوده اسـت .در عصر روشـنگری زنان بـه دیدۀ تحقیر
نگریسـته شـدهاند و در برخـی تألیفهـا و گفتمانهـای حا کـم بـر آن دوران ،مقامـی فرومایـه برایشـان
مقـدر شـده اسـت و در مواقعـی هـم در جایگاهـی برتـر از مـردان و تأثیرگـذار بر بزرگان نشـانده شـدهاند.
روسـو از سـویی پرچـم برابریخواهـی را بلنـد کـرده و از سـوی دیگـر نابرابـری جنسـیتی را رواج داده
اسـت .مقایسـۀ آثـار وی و بازخوانـی روایـت زندگـیاش نشـان میدهـد از مشـکالت روحـی و روانی در
رنـج بـوده و بـه دلیـل زندگـی ذلتبـار در معاشـرت بـا زنـان بلندپایـه ،حـس انتقامجویـی در وی بیـدار
شـده اسـت .موضـع روسـو در «امیـل» ،زنسـتیزانه و مردسـاالرانه بـوده و در «قـرارداد اجتماعـی» ،از واژه
و مفهـوم زن بهنـدرت و در لفافـه اسـتفاده شـده اسـت ،امـا در اعترافـات ،نمایـش احساسـات واقعـی
حسـرت رسـیدن بـه آنهـا بـه سـر بـرده و برخلاف
او نشـان میدهـد سراسـر عمـر در تحسـین زنـان و در
ِ
انتظـارش شکسـتهای عشـقی پیدرپـی را تجربـه کـرده اسـت.
مقالـۀ حاضـر در چارچـوب مطالعـات میانرشـتهای انجـام شـده اسـت .روششناسـی آن بـر
مبنـای هرمنوتیـک روشـی مؤلفمحـور کوئنتیـن اسـکینر بنـا نهـاده شـده و بـرای چارچـوب نظـری از
نظـرات و آثـار لـوس ایریـگاری ،نویسـنده فمینیسـم پسـتمدرن اسـتفاده شـده و از تلفیـق نـگاه ایـن
دو ،بـه مفاهیـم گنجاندهشـده در آثـار روسـو پرداختـه شـده اسـت .بـر مبنـای تکنیکهـای منـدرج در
روشـی مؤلفمحـور اسـکینر ،آثـار روسـو و معاصـران او مـورد تفسـیر و تأویـل قـرار گرفـت تـا
هرمنوتیـک
ِ

بـه قصـد و منظـور او دسـت یابیـم .بـر اسـاس نظریه ایریگاری ،فرهنگ پدرسـاالرانه ،از نسـلی به نسـل
دیگـر منتقـل میشـود و ایـن اتفـاق از طریـق کتابهـای روسـو بـه نسـلهای بعـد و زنـان قـرن نوزدهـم
منتقـل شـده اسـت و آنـان را بـرای پذیـرش مردسـاالری تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت .ایریـگاری معتقـد
اسـت هویتسـازی از طریـق زبـان ایجـاد میشـود و روسـو بـا حقیرشـمردن جایـگاه زنـان در «امیـل»،
طبیعت مقدرشـده ،تعریف کرده
بـرای آنهـا هویتـی وابسـته ،فرمانبـردار ،در خدمـت مـرد و خانـواده و
ِ
اسـت .ایریگاری معتقد اسـت ارزیابی اسـتثمارگرانۀ زنان بدون رضایت آنها صورت میگیرد و روسـو
ایـن ارزیابـی جهـتدار و تأثیرگـذار را بـدون در نظـرگرفتـن نقـش مفیـد و سـازندۀ زنهـای زندگـیاش
انجـام داده اسـت .ایریـگاری معتقـد اسـت مـردان ارزشهـای مثبـت را بـه خـود و ارزشهـای منفـی را
بـه زنهـا نسـبت میدهنـد و روسـو بـا پستشـمردن دختربـودن ،وابسـتهبودن زن بـه قضـاوت مردانـه،
خواندن زنهـا و اسـتفاده از کلمـات حقیـر بـرای توصیـف آنهـا ،ارزشهـای منفـی را بـه
بیاسـتعداد
ِ
زنان نسـبت داده اسـت .ایریگاری معتقد اسـت زبان متعلق به جنس مذکر اسـت و روسـو در قرارداد
آوردن مقـام زن ،نهایـت اسـتفاده را از زبـان بـرده
اجتماعـی بـا نادیدهگرفتـن زن و در «امیـل» بـا پاییـن ِ
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اسـت .ایریگاری معتقد اسـت تقسـیم کارها به مردانه و زنانه توسـط فرهنگ مردسـاالرانه به رسـمیت
شـناخته میشـود و روسـو در «امیـل» کارهـای مهـم و اساسـی را وظیفـۀ مـردان و کارهـای پیشپاافتـاده
و بـیارزش را منحصـر بـه زنـان میدانـد .ایریـگاری معتقد اسـت آزادی زنان بهوسـیلۀ فرزندان ذکوری
کـه بـه دنیـا آورده و پـرورش دادهانـد ،سـلب میشـود و در همیـن راسـتا روسـو میگو یـد ایـن مـرد اسـت
کـه بـر اسـاس لطـف و تشـخیص خـود بـه زن زندگـی و آرامـش میدهـد .ایریـگاری میگو یـد بـا وجـود
یشـوند
یکسـانی شـرایط در تشـکیل نطفـه ،دختـر و پسـر پـس از تولـد از جایـگاه نابرابـری برخـوردار م 
و روسـو در «امیـل» بـه ایـن نابرابـری میپـردازد .روسـو بـا وجـود قضاوتهـای ناعادالنـهاش ،بهشـدت
متأثـر از زنهـا بـوده اسـت و زیـر چتـر حمایـت زنهـا بـه پیشـرفتهای مهـم زندگـیاش دسـت یافتـه و
همـۀ عمـر آرامـش و خوشـبختی را در همجـواری بـا جنـس زن جسـتوجو کـرده اسـت.
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