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ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭘﺮس.۵۱۰۲ ،
«ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ».
«ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ :از ﻏﺬا و ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب .ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ
راﺿﯽ و“ ﻣﻨﻄﻘﯽ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آنﻗﺪر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ زنﻫﺎ ﻫﻢ دوره ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ“ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ.
زنﺳﺘﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻫﻮاﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺟﺎذﺑﻪی زﻣﯿﻦ :آنﻗﺪر ﻋﺎدی و راﯾﺞ و روزﻣﺮه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﺗﻨﯿﺪه در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ زنﻫﺎ اﺻﻼً ﺗﺨﯿﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون زنﺳﺘﯿﺰی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .زنﺳﺘﯿﺰی ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎ را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ».
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﯿﻞﻣﺎن را از ﭼﻨﺒﺮهی اﯾﻦ« ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ »رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ« رؤﯾﺎی ﺑﺰرگ »را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ روزﻣﺮهﻣﺎن ﺗﺎ
ﺧﺮﺧﺮه در ﭼﻨﺒﺮهی ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ و ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ؟ و ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل و آرﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮدارﯾﻢ؟
«ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ» .اﯾﻦ ﺗﮏ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده و ﮐﻠﯿﺪیای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﺮوژهی« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی  ۷۵ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،داﺳﺘﺎن ،ﺷﻌﺮ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎب« ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ»
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭘﺮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺮادﺳﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮان وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﯿﺸﺮو ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯿﻨﮓ ﺑﻮد .او وﮐﯿﻞ اﺳﺖ و در« ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن »در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ و در ﮐﺎﻟﺞ« ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ» ،ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺧﺴﺘﻪ از
ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،روزی وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ« آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺮ روز در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﯾﻢ و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ“ ﻣﻨﻄﻘﯽ ”ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ »ﺟﻮاب ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺪام ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻊ و واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺳﺮ«آرﻣﺎن »و رؤﯾﺎﻫﺎﻣﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮی را واﻗﻌﺎً
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎدران ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﯾﮏ درس را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ «:واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎش ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
را ﺑﺨﻮاه» .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ۷۵زن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺒﺎرز رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ« ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ »را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎبِ ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی« ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ »در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ« ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ »را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺴﯽ را« ﻣﻬﻢﺗﺮ» ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را« ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮ »از دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد :ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
در اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺟﺬاب ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی  ۷۵زﻧﯽ ﮐﻪ« ﻓﺮدای ﺑﻬﺘﺮ »را ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﻼً ﺑﻪ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و دﻗﯿﻖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ،اﯾﻦ
رؤﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ را آرام آرام ﭘﺮوراﻧﺪهاﻧﺪ و از ﺧﯿﺎلاش ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ« ﺗﺨﯿﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ»
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ،رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﺮده

ﮐﻪ« ﻣﻦ رؤﯾﺎﯾﯽ دارمِ »ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .او ﻫﯿﭻﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ« آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﻮﻋﻮد »دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ،ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از اراﺋﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻃﻔﺮه ﻣﯽرود .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﺮض «،آرﻣﺎنﺷﻬﺮ »ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ «.آرﻣﺎنﺷﻬﺮ »ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود« دﯾﮑﺘﻪ »ﻧﺸﻮد و
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﻘﺎق ﺧﻮاﺳﺘﻪای رود ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ «.آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد «،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد»
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و اﯾﺪﺋﺎل را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ از« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮﯾﺲ ﭘﺮی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ «:ﺑﺮای ﻣﻦ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ».
در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺟﻮدی رﺑﯿﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﭼﭗ در ﺟﻬﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی  ۶ﮐﺘﺎب
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺟﺎ دارﻧﺪ ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ،ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ».
ﺟﻮدی رﺑﯿﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ« ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻧﻘﺼﯽ »رﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از« ﺳﺮﮐﻮب »اﺳﺖ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
دﯾﮕﺮی دارد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎورش را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ «:و ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون اﺧﺘﻼف و اﺷﺘﺒﺎه ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺖ
ﺣﻮﺻﻠﻪﺳﺮﺑﺮ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ،اﺳﺒﺎب ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻮر
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺮﮐﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺪام زن ﻧﺒﺎﺷﺪ «.ﭼﺎﻗﯽ و ﻻﻏﺮی »اﺳﺒﺎب ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ارزش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای« زﯾﺒﺎﯾﯽ »و« ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام »زﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ارﯾﻦ ﻣﺎﺗﺴﻮن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﻮرﮐﺴﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ او ،ﺑﺪن زن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮای« ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ »او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰهی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ راه ﺑﺮوی،
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺨﻨﺪی ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ و … در آرﻣﺎنﺷﻬﺮ او اﺻﻼً« ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ »ﻣﺜﻞ« اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺪی »ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن آدمﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﯽ».
ﻫﻨﺎ ﺟﯿﻮرﺟﯿﺲ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در آرﻣﺎنﺷﻬﺮِ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ او ،ﻫﻮﯾﺖ او در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از« دو ﭘﺎی
دراز و ﮐﺸﯿﺪه »اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ از« آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺑﺮو ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ« آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ »ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در ﮐﺘﺎب «،آرﻣﺎنﺷﻬﺮی »را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ« واﻗﻌﯿﺖ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺧﯿﺎلاش آنﭼﻨﺎن ﻫﻢ« آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ »و دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﺎدﻟﯿﻦ ﺷﻮارﺗﺰ ،از اﯾﺪهی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮب و ﻣﮑﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﻣﺎﻟﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ).اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آﻟﻤﺎن اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد(.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺑﺮادﺳﮑﯽ و رﯾﭽﻞ ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در روﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻮن ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺬوب و ﻣﯿﺨﮑﻮب
ﻣﯽﮐﺮد :ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ -ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﻬﺘﺮ -ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و اﺷﻌﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺑﯿﻤﻪی
درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ زن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺑﮋهی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ را ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮی ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ – از ﺟﻤﻠﻪ« ﭘﺮﻧﺴﺲ» -را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮادﺳﮑﯽ و ﮐﻮدر ﻧِﯿﻞﺑﺎف ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﺮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ دارد و ﭼﻄﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دور از ﻫﻨﺮ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﻫﻨﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع رﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺷﺎرﻟﻮت ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ ﮔﯿﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۵۱۹۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ «:زﻧﺴﺘﺎن)»(Herland

ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ ﮔﯿﻠﻤﻦ در اﯾﻦ رﻣﺎن ،آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪای دور ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً زﻧﺎﻧﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در آنﺟﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎحﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻣﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺰرگ ،زﻧﺪاﻧﯽاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زنﻫﺎ و آزار و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از آنﻫﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎزه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ …رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ« ﺟﻨﺴﯿﺖ »و ﺗﺒﻌﯿﺾ و زﺟﺮ و آزار ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻏﻠﯿﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﻧﺮ ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ و رﻣﺎنﻫﺎی« آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ »ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻪ در ﻏﺮب ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮق آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ژاﻧﺮ ادﺑﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .رﻗﯿﻪ ﺑﯿﮕﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺳﺎل
 ۵۰۹۱ﻣﯿﻼدی رﻣﺎن« رؤﯾﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ »را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎورﻗﯽ در ﻣﺠﻠﻪی« زﻧﺎن ﻫﻨﺪی »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .رﻗﯿﻪ ﺑﯿﮕﻢ در« رؤﯾﺎی
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ »ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ادارهی ﻫﻤﻪی اﻣﻮرِ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه ،و ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﭘﺨﺖو ﭘﺰ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻗﺪرت ،اﻫﺮﻣﯽ در دﺳﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ و زﻧﺎناﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺮدان ،ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زنﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪ در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﺮژی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺗﻮان ﭘﺮواز ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺸﺎورزی را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و… .
رﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه« زﻧﺴﺘﺎن »ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ وﺣﺸﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺎنﻫﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان از ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﺎﻋﺪه ،ﺑﯿﺮون زد و« ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ »را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد و ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آورد.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮزﻫﺎی« ﻣﺤﺪودهی ﻗﺎﺑﻞﭘﺬﯾﺮش »در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﺟﻠﻮﺗﺮ
راﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﭘﺮوژهی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞ ﻓﻮری و ﻧﺴﺨﻪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهای ﺑﺮای ﺣﻞ رﯾﺰ و درﺷﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ« ﺳﻬﻢ و ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی »را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و آن ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎی« ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری »را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

