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چکیده
از دهه هشتاد میالدی ،نظرات هایدگر ،از مهمترین فیلسوفانِ حوزه پدیدارشناس ی ،م ورد توج ه
برخی از نظریهپردازانی قرار گرفت که رویکرد جنسیتی را وارد فلسفه میکردند و یا از منظ ر
جنسیت به فلسفه میپرداختند .متفکران اروپایی و بهویژه شاخه فرانسوی آن ،از پیشگامان ای ن
رویکرد بودند .ژاک دریدا ،فیلسوف ساختارشکن پس ت م درن ،و ل و ایریگ اری ،فمینیس ت
معروف در حوزه فلسفه و روانکاوی ،آثار هایدگر را با ابتن ا ب ه دغدغ هه ای نظ ری و فک ری
خویش بازخوانی کردند .اولی با رویکرد ساختارشکنی با تمرکز بر مفهوم دازای ن و دم توج ه
به ویژگیهای جنسیتی آن« ،فاقد جنسیت بودن» دازاین را کانون نقد خود از فلسفه هایدگر قرار
داد و دیگری با تمسک به فلسفه ه وا و «فراموش ی ه وا» در تفاس یر خ ود از های دگر ،بنی ان
تفسیری جنسیتمدار بر فلسفه هایدگر نهاد .در این مقاله ،ضمن شرح و بیان نظرات فلس فی ای ن
دو با استفاده از رویکرد تشریحی ،به دنبال پاسخ برای این پرسش هس تیم ک ه چ ه نس بتی می ان
اندیشه فلسفی هایدگر با فراموشی جنس یت برق رار اس ت و رابط ه می ان جنس یت و اندیش ه
هایدگر در جریان فرانسوی چیست ای ن نوش ته ،بازنم ایی تفس یری جنس یتم دار از اندیش ه
هایدگر با استفاده از نظریه دریدا و لو ایریگاری است.
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مقدمه

بیشک میتوان هایدگر را از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان سده بیست دانست .اهمیت تفکر
و اندیشه او بر جریانهای فلسفی قارهای و پدیدارشناختی پوشیده نیست .نقدد او از سدنت فلسدفی
متافیزیکی که با افالطون آغاز شده و تا عصر جدید و حتدی قدرن حا در ادامده یافتدهز گریدز او بده
سرچشمههای تفکر یونان باستانز اسطوره و پرسش آغازین تفکدر در بدا هسدتیز ترسدیم فلسدفه
ِ
پیچیده و جذا خود در اثر گرانسنگ و قطور هستی و زمانز سخن درباره اهمیت شعر و شداعر در
زمانه کنونی و تالش برای به یادآوری سرمنشأ آثار هنریز 1هایدگر را در زمره جذا تدرین فیلسدوفان
قرن بیستم قرار داده است.
غرض در اینجا سخن درباره میزان اهمیت فلسفه هایدگر و تأثیر آن بر جریانهای فلسدفی پدس
از او و یا ذکر شرح و تبیین مفصلی از اندیشه او نیست؛ بلکه سعی میشود به نقاط مغفول تفکر وی
بهویژه در رابطه با جنسیت پرداخته شود .هایدگر از آنرو در این نوشتار اهمیت مییابد که او پیش و
بیش از همه خود را مسؤل واکاوی سرچشمهها میداند :سرچشمههای هستیز سرچشمههای تفکر
و سرچشمههای بودن در جهان .از این منظرز هایدگر تنها فیلسوفی است که نقد خدود را از جریدان
فکری مدرنز متوجه آن چیزی مینماید که در عصر باستان وجود داشته ولی همزمان با شکلگیدری
دوران فلسفی یونان بهتدریج فراموش شده است و این فراموشی تا زمانه کنونی ادامه داشته است.
هایدگرز فیلسوف امور مغفولز فراموششده و مسکوت است .به بیانی نده چنددان اغدرا گوندهز
میتوان از او به عنوان فیلسوف «دیگری» نام برد .آنان که با متون و نوشتههای هایدگر آشنا هسدتندز
2
ساختار هستیشناختی 3دازاین چه اهمیتدی در تفکدر و
میدانند که دیگری ز بودن با دیگران و حتی
4
اندیشه هایدگر و بهویژه در کتا هستی و زمان دارد .در اولدین اثدر فلسدفی فمینیسدمز جنن دومز

سیمون دوبووارز زنان را به «دیگری» یا  Othersتعبیر کرد .بعدها واژه «دیگری» به تأسی از دوبوار
بیش از هرچیزی به زنان و یا گروههای مغفول همچون اقلیتها اشاره داشت.
یلسوف دیگری بدانیمز تمرکدز او بده بنیادهدا و سرچشدمههاسدت کده حدازز
چنانچه هایدگر را ف
ِ

اهمیت است؛ سرچشمههایی که در میانه هیاهوی ریا یگونه کردن جهان بهمثابه «روحیده جدیدد
علمی» به فراموشی سپرده و مهر سکوت بر آن گذاشته شد؛ سکوتی که پیامد اهمیت دادن و معتبدر
 The Origine of the Work of Art . 1عنوان مقالهای از هایدگر که نخستین بار در کتاب راههای جنگلی توسط منوچهر
اسدی ترجمه و به چاپ رسید.
2.Others
3. Being With Others

 Second Sex . 4یا جنس دوم (دو جلد) ،در سال  1380توسط قاسم صنعوی ترجمه و از سوی انتشارات توس منتشر شد.
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شمردن درک دکارتی از جهان و اعتبار مقوالت منطقی و لوگوس مدرن بر جهان بود .هدر آنچده کده
غیر از چنین درکی میتوانست وجود داشته باشد یا میتوانست پدیددار شدودز الجدرم بده فراموشدی
سپرده شد .هایدگر فیلسوف کاوش و کنکاش در بنیادها به منظور پدیددار سداختن امدور محتمدل و
مغفول است .جهت ایضاح مطلب چند مفروض در این مقاله مد نظر است:
ا
مفروض اول این است که اصوال معرفتز امری کلی و جهانی نیسدت کده در همده مکدانهدا و
زمانها بهصورت یکسان و واحد تعریف شود .معرفت یا دانش موقعیتمندز 1بر حسدب واقد شددن
ِ
در و عیتهایی که بهلحاظ مکانی و زمانی و حتی از نظر جسمانیت تعیدینکنندده هسدتندز وجدوه
متفداوتی دارد2.امددروزه مشخصدده جنسدیت3و جسددمانیتمنددی4ندده تنهددا در فلسددفه بلکدده در علددوم
شناختی نیز پذیرفته شده است5.واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخدواهیم نیمدی از بشدر از
گذشته تاکنون بهلحاظ خاصیت کروموزومی و تفاوت در  XYها از نیمه دیگر متفاوت اسدت؛ ایدن
تفاوت بهصورت تفاوت در جنس یا زنانگی /مردانگی خود را نشان میدهد.
تفاوت بیولوژ یکی در سطحی از جامعهپذیری با تفداوتهدای برآمدده از نقدشهداز انتظداراتز
تجربهها و مشغولیتهای زندگی همراه میشود و بهصورت تفاوتهدای هدم جنسدی ( )Sexو هدم
جنسیتی ( )Genderاشکال متفاوتی از هستی و بودنهای زنانه و مردانه را ایجاد میکند .پرسش از
بدودن زن /مدرد از
هستی به زعم هایدگر نخستین و اصلیترین پرسش میتواند باشد .آیدا هسدتی و
ِ

یکدیگر متفاوت است؟ اگر هستی و هستیشناسدی را بدر اسداس ادبیدات واژگدانی هایددگر ندوعی
مشغولیتز درگیریز بودن با دیگری و «بودن_ با» بدانیمز چه بسا هست ِی مردانه از هست ِی زنانده بده-
لحاظ همین درگیریها و مشغولیتها در زندگی روزمره از یکدیگر متفاوت باشد.
ا
این تفاوت در هستیشناسی نه صرفا تفاوتی است که بیانگر ندوعی از خدا گرایدی درون یدک

کلیت منسجم و همگن باشد؛ بلکه تأ کید خود را بیشتر بر «تفاوت» مینهد .بدین نهج کده تفداوت
ا
لزوما بهمعنای جداگشتگی و تقسیمشدگی یک گروه خا از گروه بزرگتر و کلی نیست؛ بلکه ایدن
نوع از تفاوت در هست ِی مردانه و زنانه مدعی عدم مشروعیت کلی بودگی همان گروه بزرگتر اسدت و
1.Situated Knowledge

 . 2معرفت یا دانش موقعیتمند متأثر از زمینههای فلسفی متعددی است :برای مثال از نظریه انتقادی(مکتب فرانکفورت)،
انسانشناسی (ویگوتسکی) ،فلسفه (مارتین هایدگر) ،تحلیل گفتمان (فرکالف) و نظریههای های زبان-جامعهشناسی

( Sociolinguistics Theoriesباختین) که مفهوم شناخت عینی صحیح و قواعد تجربی کانتی را رد میکردند.
3.Gender Factor
4. Embodiment

 .5برای مثال نگاه شود به:
Richard A. Menary (2010), “Introduction to the special issue on 4E cognition”, Phenomenology and the
Cognitive Sciences, Vol. 9, No. 4, pp. 459-463.
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لذا خود را نه بهصورت یک خا گرایی درون عامگرایی کلی بلکه بیشتر خود را هموزن و همرتبه با
گروه دیگر میپندارد.
از این منظر زنان نه خود را یک گروه خا

مجزاشده از درون کلیت عام انسانیز بلکده خدود را

یک گروه همرتبه و همشأن در کنار دیگری ِنا -زن و یا دیگر ِی مرد میدانند .مجموع این دو گدروه -
زن و مرد -است که ترکیبی از انسان بهصورت کلی را تشکیل میدهد .در مباحث معرفتشناسدی و
تفکرز آنچه که زنان خواستار بیان یا تبیین آن هستندز وجود دو معرفت زنانه و معرفت مردانده اسدت
که بهصورت کلی در ترکیب با هم و در کنار بودگی ِهمز معرفت بشنری را بدهصدورت عدام تشدکیل
میدهد.
مفروض دومز رابطه میان جنسیت و مباحث فلسفی است .بیشک در جنبش سوم فمینیستی که
از آن به فمینیسم دانشگاهی نیز یاد میکنندز سطح مباحث مربوط بده زندان از مسدئله جندبشهدا و
دعاوی حقوقی یا سیاسی به حوزه نظریهپردازی و چالشهای نظری تغییر کرده است .در این میدانز
اشتغال فکری بسیاری از پژوهشگرانی که دغدغه مسازل جنسیتی دارند به سوی فلسفه کشیده شدد؛
از اینروز بسیاری از آثار فلسفی و آراء فالسفه با رو یکردی جنسیتی دگرباره تفسیر و نقد شددند .در
برخی از آثار بهدنبال نشانههای جنسیتی مغفدولماندده در مکاتدب و نظریدات فلسدفی بودندد و در
بسیاری دیگرز آثار و نتایج بالقوهای که فلسفه میتوانست بهعنوان راهگشدای مباحدث جنسدیتی در
مو وع دعاوی نظری و فلسفی داشته باشدز مد نظر قرار گرفت.
چه بهصورت خوشبینانهز فلسفه را حاوی نکات بدالقوه در وزیدن کدردن مباحدث و نظریدههدای
جنسی بدانیم و چه به شکلی بدبینانهز فلسفه فمینیستی را تنها توالی و دنبالدهرو نظدرات فلسدفی در
نظر بگیریمز امروزه پیوند میان فلسفه و جنسیت را نمیتوان انکار کرد .این پیوندد محصدول نقطده-
نظرات بدیعی است برآمده از اندیشه فالسفه زن و نیز معدود مردانی از فلسفه که دغدغههدای زندان
درباره جنسیت مو وع عالقه ایشان می باشد .در ایدن میدانز پیوندد فمینیسدم پسدتمددرن و بده-
خصو

شاخه فرانسوی آن و نقد دیدگاههای فلسفی و استفاده از امکانات بدالقوه فکدری آن حدازز

اهمیت است .بهخصو

در راستای این مقاله که نقطه تمرکز آنز پیوند میان فیلسوف پدیدارشناس

مارتین هایدگر با دو نظریهپرداز پستمددرن فرانسدویز ژاک دریددا و لدوس ایریگداری در مباحدث
جنسیتی است.
دیگدری
در این مقاله با تمرکز بر اهمیت جنسیت در فلسفه و با تأ کید بدر تفکدر زندان بده مثابده
ِ
مغفول یا فراموش شده در جریانهای فکری و فلسفی به ارازه بحث خواهیم پرداخدت؛ البتده قصدد
نگارنده این نیست که میان چیزی که هنوز صورت و مرزهدای معدین و مشخصدی بدرای آن ترسدیم
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نشده  -اندیشه و تفکر زنانگی -که گاهی در بیان و ارازه کلیتی از آن دچار پریشانیهدا و تضدادها و
سردرگمیهایی هستیم و آرا و نظریات هایدگر بهدنبال نقاط اشتراک یا افتدرا و یدا شدباهتی باشدم.
آنچه که مد نظر میباشدز پاسخ به یک سؤال صریح و روشن است؛ آیدا تفکدر زندانگی یدا معرفدت

1

زنانگی با همه پیچیدگیهاز نقصانها و نارسبودگیهایشز امری مغفولمانده یا مسکوتمانده و به
سخن نیامده است؟
این همان سؤال اساسی میباشد که بنیاد این بخش را به خدود اختصدا

داده اسدت .بده نظدر

نگارندهز زنانگیز مقصودم تفکر و اندیشه زنانهز بدا خاسدتگاهش یعندی پرسدش و سدؤال از مو د
زنانگیز یا آغاز نگشته و یا نتواسته است که آغاز شود .اینکه چه شرایطی برای ظهور و حضدور ایدن
پرسش و تفکر نیاز است در حال حا ر به آن نخواهم پرداخت؛ بلکه مقصودم آن است که شدرایط
این مغفولماندگی را با نگاهی به فلسفه و اندیشه هایدگر تو یح دهم .از دیگر سدؤاالت مدرتبط بدا
مو وع این مقاله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :چه نسبتی میان اندیشه فلسفی هایدگر با فراموشی
جنسیت برقرار است؟ آیا هایدگر در ترسیم دازاینز جنسدیت او را مدد نظدر داشدته اسدت؟ یدا آن را
مفهومی ورای جنسیت یا در وجه دیگرز فاقد جنسیت میدانست؟ چه مفاهیم دیگری از جنسدیتز
با توجه به فلسفه هایدگر میتوان استخراج نمود که در ارتباط با بحث فراموشی یا مغفولماندگی در
فلسفه اوست؟ جهت پاسخ به این پرسشها با نگاهی بده آراء دو فیلسدوف فرانسدویز ژاک دریددا و
لوس ایریگاری سعی در بازنمایی تفسیری جنسیتمدار بر اندیشه و تفکر هایدگر داریم.

هایدگر و بیطرفی جنسیتی دازاین
در تاریخچه رو یکرد فمینیست به هایدگر و فلسفه اوز نخستین توجهاتی کده از مو دعی مبتندی بدر
جنسیت و زنانگی به آرا و نظریات هایدگر شد و شاید بتوان آن را بهطورکلی به دو مقط تقسیم کدرد
که توسط دو نو یسنده فرانسوی هدایت میشد بهواسطه ژاک دریدا و لوس ایریگداری بدود .پدیش از
آنکه به ذکر خالصهای از مباحث مطروحه این دو متفکر درباره هایدگر بپردازمز الزم است بده ذکدر
ا
این نکته پرداخت که اصوال عالزق فمینیستی به فلسفه هایدگر که اوج آن در دهه  1990و بیشدتر در
کشورهای انگلیسیزبان بودز بیشک متأثر از نوشتههای دریدا و ایریگاری درباره هایدگر است کده
پیش از این و در دهه هشتاد منتشر شده بود.
 . 1اگرچه جای این مباحث در ایران بسیار خالی است ،اما حدود یک دهه پیش جمعی از نویسندگان زن عمدتا با دغدغه های

فلسفی و فمینیستی به هایدگر و نقاط اشتراک فمینیسم و فلسفه هایدگر پرداختند که با عنوان تفسیرهای فمینیستی از هایدگر
انتشار یافت.
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ا
اگرچه هیچیک از این دو نفر در آثار خود رو یکرد مثبتدی بده هایددگر نداشدتند بلکده عمددتا بدا
ا
تفسیری انتقادی با هایدگر مواجه شدهاندز اما توانستند جریان نسبتا خوبی از توجه به فلسفه هایدگر
و ارتباط آن با جنسیت و زنانگی برقرار کنند .این توجهات در دهه نود میالدی مبنای ترسیم مقاالت
و کتبی شد که نه تنها رو یکرد انتقادی به هایددگر نداشدتند؛ بلکده بیشدتر بدا وامگیدری مفداهیمی از
هایدگرز درصدد بازسازی فلسفهای جنسیتی یا پسامردانه بر بنیانهدای تفکدر هایددگری بودندد .در
ادامه تالش میشود به اجمال دو اثر دریدا و ایریگاری درباره هایدگر و جنسیت معرفی شود.
نخستین اثری که با مو وع جنس و هستیشناسی مطرح است و اولین تالش در ترسیم عالزدق
مربوط به جنسیت در اندیشه هایدگر می باشدز مقاله در یدا با عندوان «جنسدیت؛ تفناوت جنسنی،
تفننناوت آنتولوژ یکنننا »1در سدددال  1983اسدددت .ایدددن مقالددده کددده عندددوان اصدددلی آن بدددا واژه
آلمانی Geschlecht2همراه شدز با روش دریدایی واسازی3و بنافکنی جملهای معدروف از هایددگر
درباره دازاین سعی میکرد میان جنسیت و دازاین هایدگر ارتباطی بجو ید.
غرض دریدا این بود که ارتباط مستقیم هایدگر با جنسیت را در ترسیم دازاین نشان دهد و بیشتر
درصدد بود آشکار کند که چرا دازاین بنا به گفته هایدگر نمیتواند بهلحاظ جنسی «بیطرف» باشد.
ا
در جهت ایضاح این مطلبز دریدا مقاله خود را با یک پرسش بنیدادین آغداز مدی کندد :آیدا اصدوال
هایدگر درباره جنسیت نظر خاصی ایراد نمود؟ پاسخ دریدا در این باره صریح و ساده استز هرگدز؛
و شاید بهتر است بگو ییم در کمترین میزان آن (دریداز 1983ز )68؛ اما بهزعم دریداز این سدکوت
خود نشان از جنسیتگرایی4هایدگر داردز سکوتی که معنای خدود را در پشدت مضدامین هایددگری
درباره دازاین آشکار میکند و می توان با روش بن افکنیز این مضامین نهفته را آشکار نمود.
آن سکوتی که بهزعم دریدا نشان از جنسیتگرایی پنهان اندیشه هایدگر داردز در مقدمده درس-

گفتارهای ماربورگ هایدگر در سال  1928در تو یح دازاین بیان میشدود .هایددگر در ایدن درس-
گفتار در اشاره به نامگذاری دازاین در کتا هستی و زمان میگو ید« :برای هستی کده مو دوع ایدن
بحث را تشکیل میدهد ز عنوان« (Mensch)»Manانتخا نشده؛ بلکه عندوان بنیطرفانن «دا-
زاین»  Da-seinانتخا شده است( ».دریداز 1983ز  .)69این جمله همان نقطه آغازی است که
بهزعم دریداز هایدگر را درگیر جنسیتگرایی کرده است.
ا
دریدا من بیان همین جمله از هایدگرز تأ کید میکند چرا اصوال بایدد بدرای هایددگر از همده
1. Geschlecht, “Sexual Difference, Ontological Difference”, in Research in Phenomenology 13, 1983.

 .2از نظر دریدا این واژه به معنای جنس ،نژاد ،خانواده ،نسل ،اعقاب ،گونه ،نوع و قسم است.
3.Deconstruct
4.Sextualism
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صفات انسانی قابل حذف درباره دازاینز توجه او به جنسیت باشد .این واژه «بیطرفدی» کده مدورد
توجه دریداست؛ از آنرو اهمیت دارد که هایدگر قصد داشت دازاین را بهلحاظ جنسدیتی بدیطدرف
نشان دهد و به همدین سدیا او بدهجدای اسدتفاده از واژه انسنان یدا  Man/ Menschکده در زبدان
انگلیسی و آلمانی مترادف مرد-انسان است .از واژه بیطرفانهتری به نام دازاین استفاده میکند.
ابتدای امر به نظر میرسد در سامان فکری هستیشناسانه هایدگر جایی برای طرح یک گفتمدان
مبتنی بر میل یا جنسیتگرایی نباشد .اگر دازاین تحلیلی از بدودن-در-جهدان1بدهمثابده بدودن-بدا-
دیگران2استز میتوان نتیجه گرفت که ترسیم تفداوت جنسدی نمدیتواندد یدک خصیصده یدا جنبده
روری باشد؛ زیرا وابسته به ساختار وجودی دازاین نیست .دازاین یا آنجا-بودنز بهعنوان طریق یدا
جایی از بودن است که البته هیچ نشانه جنسی ندارد .بنابراینز هایدگر در هستی و زمنان بدهو دوح
دازاین را در نسبت با هستی و در مطالعه دربداره هسدتی نشدان مدیدهدد و هدیچ درورتی از بدا
تقسیمبندی دازاین به انواع خصایص انسانی احساس نمیکند.

اما دریدا به این نشانکهای گفتاری هایدگر بهعنوان انتخا یک لغتشناسی مینگرد که می-
تواند توجیه عمیقی در کلیت بحث هایدگر و هستی و زمان ایفا کند .از نظر دریداز اگر هایدگر می-
خواست به ارازه نمونههایی از تعینهایی اشاره کند که از تحلیل دازاین بیدرون گذاشدته شددندز بده-

خصو

صفات انسانی که باید خنثی میشدز تنها مسئلهای که انتخا کردز جنسیت بود .بدا ایدن

حال در تفکر دریداز هایدگر خودش را از این طریق محددود بده جنسدیتگرایدی و بدهطدور خدا
تفاوتهای جنسیتی کرد .اظهاراتی که منطقشدان بدا «انضدمامیت واقعدی»3تحلیدل دازایدن پیوسدته

است و توسط هایدگر با بیطرفسازی آغاز میشود .اگر که بیطرفی ِعنوان «دازاین» روری می-
باشدز از آنروست که بهزعم دریدا تفسیر آنجا بودن ( – )Da-zainکه ما هستیم -از قبدل بیدرون از
انضمامیت این نوع قرار داده شد؛ درحالیکه اولین مثال «انضمامیت» بایدد متعلدق بده یکدی از دو
جنس باشدز هایدگر شک ندارد که آنها دو تا هستند؛ درحالیکده او در ادامده جملده خدود در درس
گفتار ماربورگ تأ کید میکند« :این بیطرفی همچنین بدین معناست که دازاین هیچیک از دو جن
نیست» (دریداز 1983ز .)69
لذا از نظر دریدا ما شاهد نوعی شتا یا تعجیل در بیان و گفته هایدگر هسدتیم کده نمدیتواندد
بیطرف یا بیتفاوت باشد .در میان همده صدفات انسدانی بناشدده بدا انسدانشناسدیز اخدال ز یدا
متافیز یکز نخستین چیزی که توسط هایدگر مورد تأمل قرار میگیدرد در واژه «بدیطرفدی» و اولدین
1.Being-in-the World
2.Being-with-Others
3.Factual Concretion
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چیزی که هایدگر در هر صورت به آن فکر میکندز جنسیتگرایی است .بدرای دازایدنز گدذر از آدم
ا
همانا گذر از مرد است و قطعا گذر از مردانگی است که بیطرف استز درحالیکه تصور یدا گفتده
میشود دازاین به معنای آنجا بودگی است .همچنین این گذر نوعی ورود بده درون یدک بدیطرفدی
خا است .هایدگر بهجای تشریح بیطرفی دازاینز آن را بهعنوان ساختار وجودی دازایدن ترسدیم
کرد .اما چرا او ناگهان به این همه تعجیل اصرار دارد؟
بهزعم دریداز خود واژه ( Neutralitätبیطرفز خنثدی) در جملده هایددگر اشداره بده منشدأ

دوتایی بودن1دارد( .دریداز 1983ز  .)70اگدر در نظدر هایددگر دازایدن خنثدی اسدت و اگدر آن مدرد

( )Mensch/Manنیستز اولین نتیجهای که میشود گرفتز این است که هایدگر نمیتوانست یدک
تقسیمبندی دوقطبی یا دوتایی را که به خودی خود «تفاوت جنسیتی» را سامان دهدز ارازده کندد .از

نظر دریداز اشاره به هر نوع منشأ دوتایی خود نشان از برتریت یک عامل بر دیگری است .دریدا کده
ا
شروع چنین طرز تفکر دوقطبی را به دوران افالطون باز میگرداندز معتقد اسدت کده اساسدا فلسدفه
خود را زندانی مقوالت دوتایی کرده« :از جمله حضور در مقابل غیدا ز حقیقدت در برابدر مجدازز
ذهن در برابر عینز روح در برابر جسمز فرهنگ در برابر طبیعتز زن در برابدر مدردز گفتدار در برابدر
نوشتار و نظایر آن» (دریداز .)1976
این تقابلها همواره اندیشه متافیزیکی را به خود مشغول کرده است و در بیشدتر مدوارد یکدی از
ا
این دو مفهوم مستلزم نفی دیگری بوده است؛ اما در مواردی هم یکی بر دیگری برتری دارد .مثال در
جامعه پدرساالرز مرد اصل و زن کمارزش محسو میشود؛ یعنی زن همدواره همدزاد نداقص مدرد
است و در قیاس با اصل نخستین یعنی مرد دارای ارزش کمتری است و به دیگر سخن این دوگانگی
پیوسته در سلسلهمراتبی تحقق میپذیرد که در آن ارزش و اعتبار یک قطدب بدر قطدب مقابدل خدود
بیشتر است ( یمرانز 1379ز .)12
دریدا معتقد است اگر در جمله معروف هایدگر دازاین یا «بدودن -در آنجدا» بدهمعندای «مدرد»

نیستز دلیل قویتر این بود که آن بهعنوان نه «مرد» و نه «زن» ترسیم شود؛ چنانچه بهلحاظ انسان-
شناسی دازاین خنثی شده است و اگر همانگونهکه پیشتر بیان شد دازاین نمیتواند تقلیدل داده شدود
به بودن-انسانی و نه به اگوز نه به خودآگاه و ناخودآگاهز نه به سوژه یا شخص و نه حتدی بده حیدوان
ا
عقالنیز آیا چنین دازاینی اصوال میتواند مشغول پرسش از هستی بشود؛ درحدالیکده بدا آن درگیدر
است و آیا نمیتوان نتیجه گرفت که بر این اساس سؤال از تفاوت جنسدی هدیچ شدانس بررسدی در
پرسش از هستی و تفاوت هستیشناختی ندارد؟ با وجود اینز عکس آن چیزی کده تصدور مدیشدد
1. To Binarity
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اتفا افتاد .هایدگر به یکباره در مقدمه درسهای ماربورگز خنثی بودن دازاین را یدادآوری و تدالش
کرد آن را تو یح دهد :به بیان دریداز بی طرفی یا خنثی بنودن ،هچونون بینانی از تفناوت جنسنی
(دریداز 1983ز  .)70پس از آن بود که سؤاالتی از انضمامیت دازاین توانست در ذهدن شدنوندگانز
خوانندگانز دانشجو یان و دانشگاهیان شکل گیرد که از هایدگر بپرسندز چه چیزی در مدورد زنددگی
جنسی دازاین شما وجود دارد؟
دریدا تأ کید میکند چنین دقتی نشان میدهد که بیطرفی1جنسیتی یا خنث یب دد جنسدیتیز
بهمعنای جنسیتزدایی نیست(دریداز 1983ز  .)71اگر هایدگر تصور مدیکدرد دازایدن متعلدق بده
ا
هیچیک از دو جنس نیست و خنثی استز بیشتر باید بر این نکته تأ کید میکدرد کده اساسدا هسدتی
دازاین محروم از جنسیت است و لذا از نظر دریدا او باید به نوعی از پیشا-تفاوتیز 3یا پیشا-دوتدایی
بودن4جنسیتی بهمعنای همگنز همجنسز 5یا غیر تمایز یافته6تأمل میکرد.
این نوع از جنسیتگرایی که ریشهای تر از تقسیمبندی جنسدی دوگانده اسدتز مدیتوانسدت بدا
خنثی معرفی کردن دازاین نوعی صراحت و «عظمت» در کار هایدگر را نشان دهد که با نام نبردن از
جنسیتگرایی خود را آغشته به منطق دو قطبی موجود در انسانشناسی و متافیز یک نکدرده اسدت و
بدین ترتیب میتواند صورتی از همه امکانهای «جنسیتی» دیده شود .به اعتقاد دریدا اگر اینگونده
بودز چنین تعریفی از بیجنسبودگی7یا فاقد جنسیت بدودنز مدیتوانسدت بده همدان انددازه مفهدوم
کلیدی فلسفه هایدگرز آلثیاز خنثی باشد (دریداز 1983ز )72؛ اما حقیقت آن است که هایدگر نیدز
در عمل با ذکر «بیطرفی» که بهمعنای بیطرفی جنسیتی است و البته در درون خود منطق دو تدایی
ا
مرد/زن را نهفته دارد و قرار است که دازاین هیچیک از این دو نباشدز عمال بهلحداظ هسدتیشناسدی
دچار خطا شده است.
از نظر دریدا واژه «بیطرفی» نمیتواند با واژه «خنثی» یکی باشد؛ درحالیکه اولی به منطق دو
تایی اشاره دارد؛ دومی میتوانست همه انواع جنسیتهدا و دگرجنسدیهداز همجدنسخدواهیهدا و
جنسیتنایافتگیها را شامل باشد .دازاین میتوانست مثل هر مفهوم انتزاعی دیگدری خنثدی باشدد؛
اما چنین نشد .به کالم هایدگرز ازاین قرار شد که بهلحاظ پیشا هستیشناختی «مدرد» نباشدد؛ ولدی
1. Neutrality
2. Asexuality
3. Pre-Differential
4. Pre-Dual
5. Homogeneous
6. Undifferentiated
)7. Geschlechtlosigkeit (asexuality
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این شیوه تبری جستن از مردانگیز نمیتوانست نقطه عز یمت بیطرفی باشدد .ایدن کداری بدود کده
دریدا با روش ساختارشکنی یا بن افکندن به آن رسید :هایدگر هنوز درگیر ذهنیت متافیز یکی درباره
منطق دو تایی مرد/زن است .او هندوز قدادر نیسدت خدود را از منطدق دوتدایی در هسدتیشناسدی و
خودینگی اصیل دازاین رها کند .هایدگر نتوانست در ترسیم دازاین نشان دهد که چگونده مدیتواندد
تفاوتهای جنسیتی به تفاوتهای هستیشناختی منجر شود .او بههیچوجه نتوانست تاثیر جنسدیت
را در آنتولوژی ببیند.

فراموشی «هوا» در هایدگر
اگرچه دریدا اولین فردی بود که به هایدگر از منظر جنسیت توجه داشتز اما برداشت او از هایددگر
پیش از آنکه با مشغولیتهای جنسیتی همراه باشد در راستای نظرگاه او به متافیز یک تفکر غربدی از
منظر ذهنیتهای دوتایی است .شاید بیش از دریداز این ایر یگار ی بود کده بدا دغدغده زندانگی بده
سراغ اندیشه و تفکر هایدگر رفته باشد .ایریگاری -روانکاوز زبدانشدناس و فیلسدوف فرانسدوی کده
تفکدر
تحصیالتش را در دو رشته روانشناسی و فلسفه ادامه داد -پیشروترین زنی است که از جایگاه
ِ
مبتنی بر جنسیت و تفاوتهای جنسیتی با اندیشه هایدگر روبهرو شد.
بسیاریز آثار او را در زمره کسانی قرار میدهند که تحت تأثیر تفکر هایدگر بدوده هدر چندد کده
فاصله و تمایز خود را با او حفظ کرده است1.عمده اسدتفاده و البتده انتقداد ایریگداری از هایددگر بدا
کتا فراموشی هوا :در مارتین هایدگر )1983(2بیان شده است .در این کتا ایریگاری بحث خدود
را با مو وع «فراموشی» در فلسفه سنتی و متافیز یک غر آغاز نمود.
ایریگاری کتا خود را با خوانشی از آرای هایددگر در مقالدهای از اوز «پایدان فلسدفه و وظیفده
تفکر» ()1964ز آغاز کرده است که در آن 3هایدگر وظیفه تفکر را در «نگهداشت تفکر به ندوعی از
 .1برای مثال نگاه کنید به:
Joanne Faulkner, Amnesia at the Beginning of Time: Irigaray’s reading of Heidegger in The Forgetting of
Air, Contretemps 2, May 2001, 124-141; Tina Chanter, Ethics of Eros: Irigaray’s Rewriting of the
Philosophers, New York: Routledge, 1995; Ellen Mortensen, The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray
with Nietzsche and Heidegger, Oslo: Scandinavian UP, 1994; Joanna Hodge, “Irigaray Reading
Heidegger”, Engaging with Irigaray, ed, Carolyn Burke, Naomi Schor, Margaret Whitford , New York:
Columbia UP, 1994, 191-210.
 . 2با عنوان فرانسوی  L'oubli de l'air chez Martin Heideggerو مشخصات انگلیسی زیر انتشار یافت:
The Forgetting of Air: In Martin Heidegger, translate by Mary Beth Mader, University of Texas Press,
1999.
3. “The End of Philosophy and the Task of Thinking”, in David Farrell Krell (1977) Basic Writing, New
York: Harper San Francisco, PP.373-392.
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پوشیده ماندن در تاریخ فلسفه از آغاز تا پایانش» مدیداندد« .پوشدیدگی»1ندوعی از تسدلط ایدده در
متافیز یک است که در آن تفکر ب مثاب بازنچایی تلقی میشود .از نظر هایدگرز بازنمایی که یکدی از
بنیادهای تفکر متافیز یکی است با این فرض آغاز شده که هستنده یا موجود را بهمثابه شیای در نظر
میگیرد که میتوان به منزله ابژه بازنمود شده آن را فهمید.
این وجه از تفکر بازنمایانه که از زمان دکارت و با «مدن مدیاندیشدم» آغداز مدیشدودز در ندزد
هایدگر نقطه اوج جدایی هستی و هستنده است و تفکیک آنها در دو دنیای مجزاست .نقدد هایددگر
به تفکر عقالنی-فلسفی مدرن از آن روست که این تفکر نه تنها هستی را بهعندوان دروریتدرین و
مهمترین مو وع به فراموشی سپرده است -عصر فراموشدی هسدتی یدا پرسدش از هسدتی از زمدان
افالطون آغاز شده است -بلکه از دکارت به بعد خطا دوچندان شده است؛ زیرا هسدتنده بده اشدتباه
بهجای هستی گرفته و ادعا بر این شد که میتوان با تصور بازنمایانه آن را بهمثابه ابدژه جددا از سدوژه
شناخت.
به اعتقاد هایدگر فیلسوفان باید به آشکارسازی آنچه بپردازند که موجب «نگهداشت» تفکدر در
اختفا و پوشیدگی شده اما چنان است که در نزد بسیاری از متافیز یسینها این امر به فراموشی سپرده
شده است .هایدگر میگو ید آنچه که در نزد دیگران به فراموشی سپرده شدز برای او حا در اسدت و
او به همین امدر «ندا اندیشدیده» و در اختفاماندده مدیاندیشدد(هایدگرز  .)1389او در بیدان رابطده
حقیقت یا آلثیا با آشکارگی میگو ید که در یونان باستان حقیقت بهمثابه «ناپوشیدگی» یا به درآمددن
از اختفاست« :ناپوشیدگی به سخن میآیدز بهعنوان مؤلفهای از آنچه که هستی و تفکر وجود مدی-
یابد» (هایدگرز  .)1378در نزد هایدگرز حقیقت همدان چیدزی اسدت کده در طدول تداریخ فلسدفه
همچون امری که پوشیده مانده روزبهروز به فراموشی سپرده شد و لذا عصدر جدیدد از زمدانی آغداز
میشود که فلسفه به پایان رسد و احکام مبتنی بر تصور بازنمایی از زمان افالطدون تدا دوران مددرن
کنار زده شوند و چهره در اختفا مانده حقیقت و هستی خود را آشکار نماید.
از همین جا میتوان شباهتهایی میدان روش هایددگر و ایریگداری پیددا کدرد .ایریگداری نیدز
همچون هایدگر منتقد مفهوم تفکر بهمثابه بازنمایی در متافیز یک غر و اندیشه مددرن اسدت؛ بده-
و یژه در اثر اسنککووم زن دیگنرز 2او تحدت تدأثیر هایددگر دربداره تفکدر و متافیز یدک اسدتز امدا در
فراموشی هوا نسبت ایریگاری با هایدگر بیشتر به جهت اشتراک هر دوی آنها به دغدغدههدای شدبیه
هم است.
1.Concealment
2. Speculum of the Other Woman. (Trans. Gillian C. Gill) Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985.

اسپکلوم که بهطور معمول در ترجمههای فارسی معادلسازی نمی شود بهمعنای آینه طبی و یا وسیلهای است که با وارد کردن
آن به مداخل بدن ،از طریق بازتابش آیینهای به معاینه جسم بیمار میپردازند.
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ایریگاری در این کتا با استفاده از واژگان هایدگری همچون «نااندیشیده» که سعی در فهدم و
نشان دادن آن داردز تالش میکند درباره آن امر مغفولمانده و به فراموشی سپردهشده سخن بگو یدد:
آن امری که بهزعم ایریگاری در تاریخ تفکر و فلسفه و حتی در آرای خود هایدگر مغفول باقی ماندز
تفاوت جنسیتی و رابطه با بدنمندی است؛ لذا شاهدیم اگر نزد هایدگر فراموشی هستی بهعنوان امر
نااندیشیده تاریخ تفکر معرفی میشودز برای ایریگاری فراموشی بدنمندی (رابطده تفکدر بدا بددن و
جسم) و تفاوت جنسیتیز آن امر نااندیشیده در متافیز یک غربی است (فولکنرز 2001ز .)26-125
با لحاظ این انتقاداتز تالش ایریگاری بهعنوان پاسخی به فلسفه غر به شکلی است کده بدا نگداه
مداوم به شر بتواند در آن گذشته و حالز شر و غر را درآمیزد .در تالش برای تجدیدنظر تفکر
فلسفی غر ز ایریگاری تالش میکند محوریت فلسفهاش را بر مؤلفه روری قرار دهد که توسدط
بسیاری از فیلسوفان به فراموشی سپرده شد :هوا.
در کتا فراموشی هواز ایریگاری تالش میکند برای تغییر مسیر فلسفه غربی کده بدر مرکز یدت
عمل تفکر متمرکز شدهز هوا را بهعنوان شرط الزم برای زندگیز تفکر و عمل معرفدی کندد و آن را در
بودن دو جنس و رابطده فدیمدابین
نسبت با تنفس بهعنوان امری مرتبط با بدن میداند که در رابطه با ِ

اهمیت مییابد .او معتقد است که تفکر غربی در هوا شکوفا شدهز اما بهجای تحلیل هستیاشز آن
ا
را بهطور کامل نادیده گرفته و متعاقبا «بدون آنکه درباره خود هوا سدخن شدودز از هدوا بدرای سدخن
گفتن استفاده میشود» (ایریگاریز 1999ز .)5
ایریگاری با نامیدن فلسفهای که تا پیش از این وجود داشت و او آن را فلسفه فراموشی مینامدز
سعی میکند به منظور تعادل آنز «فلسفه تنفس»1را پیشنهاد دهد کده فلسدفهای مبتندی بدر هواسدت
(ایریگاریز 2001ز  .)35از نظر اوز هوا توسط فلسفه غر نادیده گرفته شد؛ زیرا «هوا خدودش را
نشان نمیدهد .به این ترتیبز گریزشز هستیاش را پدیدار میکند .همین اجازه میدهد که خودش
به فراموشی سپرده شود( ».ایریگاریز 1999ز  )5حضور همه جا حا ِر هوا به یدک غیدا و یدک

طریقی برای نسیان تبددیل مدیشدود؛ همدانطورکده مدیداندیم هسدتی انسدان متشدکل از جسدم و

نفس(جان) و زندگی او بر روی زمین و همچندین اسدتفاده از هنواسدت؛ امدا بدر اسداس آنچده کده
ایریگاری میگو یدز فیلسوفان غربی مانند هایدگر بحث هوا را در سدامان اندیشده فکدری و فلسدفی
خود به فراموشی سپردند؛ بهو یژه آنجا که هایدگر میگو ید« :آیا هستی از زمین است یا از لوگدوس»
(ایریگاریز 1999ز )7؛ لیکن از نظر ایریگاری او تنها یک قسمت از این دو بنیاد را در نظدر گرفتده
است –زمین -و از قسم دیگر که شامل هوا باشدز غفلت میورزد.
1. Philosophy of Breathing
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به منظور قرابت با پرسشهای فلسفی در رابطه با هستیز ایریگاری فلسفه تنفس را با هدوا آغداز
نفوذ آن قرار گرفتهایم؛ بدهطدوریکده هدیچ
میکند .از نظر ایریگاری ما توسط هوا محاصره و تحت ِ
تفکر و یا آفرینش هنری بدون آن امکانپذیر نیست .در مخالفت با هایدگر که ادعا میکرد «هسدت
بودن انسان بهمعنای بودن بر زمین به مثابه یک فناپذیر است» (هایددگرز 2001ز )161ز ایریگداری
میپرسد« :آیا انسان میتواند در جایی بدون هوا زندگی کند؟» و البته آن غیر ممکن است؛ بهویدژه
که اگر ما هوا را در معنای فلسفی «مکانی از هرگونه حضدور و غیدا » (ایریگداریز 1999ز  )7در
نظر بگیریم.
برخی بر این باورند اگرچه ایریگاری فراموشی هوا را اغلب بهعنوان یک انتقاد از تفکر هایدگری
ا
مطرح میکردز اما اساسا این اندیشه برخالف خط سیر فلسفی هایدگر نیست؛ بلکه به نظر میرسد
بیشتر به گسترش آن انجامیده است(گرامتیکو پلوز  .)2014خدود ایریگداری در مقالدهای از کتدا
تفسیرهای فچینیستی از مارتین هایدگر ( )2001با عنوان «از فراموشی هوا تنا دو بنودن»1مدیگو یدد
که میخواهد از طریق کار خودش تالش هایدگر را تجلیل کند و برای این منظور نیاز ندارد که تفکر
هایدگر را تصاحب کند؛ بلکه در متفاوت بودنش آن را تکریم میکند.
او برای ادای احترام به مدارتین هایددگر در رابطدهاش بدا زمدینز آسدمانز خددایان و فناپدذیرانز
پیشفرضهایی را اتخاذ کرده که به آشکارسازی و تأ کید بر رابطه احتمالی متفداوتی نسدبت بده ایدن
چهارگانه اشاره دارد( .ایریگاریز 2001ز  .)310در تو دیح نظدر هایددگر دربداره ایدن چهارگانده –
زمینز آسمانز خدایان و فناپدذیران -و رابطده آن بدا هسدتی و آشکارشددگی و پوشدیدگی بده همدین
خالصه میپردازیم که او عالم را بهمثابه چهارگانگی زمین و آسمانز میرایان و خدایان ارازه میدهد.
از نظر هایدگر در ظاهر ما عادت کردهایم بده عدالم بدر حسدب سداختارهای فیز یکدیز اجتمداعی و
فرهنگی بیندیشیم؛ اما هایدگر قصد دارد این حقیقت را یادآوری کند کده عدالم زنددگی روزمدره مدا
ا
واقعا از «چیزهای» غیر انتزاعی شکل گرفته اسدت و نده از انتزاعدات علمدی؛ از ایدنرو مدیگو یدد:
«زمین سرچشمه نعمتز رشدز باروریز سرشار از آ و سنگز منشأ گیاه و حیوان است  ...آسنچان
مسیر حرکت خورشیدز مسیر ماه و اهله آنز جایگاه درخشش ستارگانز فصلهای سالز فلق و شفق
روزز سیاهی و ظلمت شبز اعتدال و نامسداعدی هدواز گردشدگاه ابرهدا و ژرفدای الجدوردی اثیدر
است».
ایزدان پیامآوران اشارتگر ربانیتاند .بهواسطه قددرت قدسدیاشز خداوندد آنگوندهکده هسدت
ظاهر میشود که او را در مقایسه با سایر موجوداتی که هستندز برتری میبخشد .میراینان آدمیانندد.
1. From “The Forgetting of Air to To Be two”, in Nancy Holland, Patricia Huntington. Feminist
Interpretations of Martin Heidegger, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2001, p.310.
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آنان میرا خوانده میشوند؛ زیرا میتوانند بمیرند؛ مردن یعنی توانایی مرگ بهمثابه مرگ« .هر یدک از
این چهارتایی همانی است که هستز چرا که آن سه دیگر را «منعکس» میسازد» .آنهدا همگدی در
این «بازی انعکاسی آینهای» که عالم را برقرار میکند به یکدیگر متعلقاند .این بازی انعکاسی چده
بسا بهعنوان «مابین» گشودگی1فهمیده شود؛ یعنی در آنجا چیزها آنگونهکه هستندز ظاهر میشوند.
هایدگر با ذکر خطابهای از یوهان پیترهبل2درباره قرار گرفتن انسان «مابین زمین و آسمانز بقدا و
فناز شادی و غمز اثر و واژه» سخن میگو ید و از آن بهعنوان «مابین چندگانگی»3عالم ندام مدیبدرد.

بدین طریق روشن میشود که عالم هایدگریز تمامیتی غیر انتزاعی است؛ بهجای آنکده وجدود بده-
عنوان عالم مبهمی از مثل درک شود بهعنوان چیزی که اینجا و حاال داده شده است فهمیده میشود
(شولتزز .)1388
جایی دیگر هایدگر در تو یح پدیدارشناختی درباره مکان به بحث ایدن چهارگانده مدیپدردازد.
آنجا که انسان را به عنوان وجودی هستنده در عالم و در ارتباط با چهارگانه یادشدده مدیبیندد .او در
سخنرانی معروفی به نام «ساختنز سکونتگز یدن و اندیشدیدن»4در سدال  1951بدا اسدتداللهایی
زبانشناختیز تأ کید میکند که من هستم یعنی من سدکونت دارم و «انسدان بدودن یعندی همچدون
میرندهای بر روی زمین بودنز یعنی سکونت داشتن» (شولتزز 1388ز

 .)31او حفظ ذات انسان

بهعنوان یکی از عناصر یک چهارگانده قددیمی را بددین طریدق مدیداندد :موجدودی فدانی بدر روی
«زمین»ز زیر «آسمان» در پیشگاه «خدایان» و در ارتباط با سایر «فانیان».
او میگو ید که فناپذیرانز سکنی دارند مادام که زمین را رهایی میبخشدند  -نده فقدط رهدایی از
خطر بلکه استثمار نکردن و رها کردنش تا به ذات خودش باشد -فناپذیرانز سکنی میگز ینند مدادام
که آسمان را همچون آسمان درمییابند و خدایان را انتظار میکشند و منتظدر نشدانههای ورود آنهدا
هستند؛ یعنی خودز خدایان خو یش را نمیسازند .فناپذیران سکنی میگز ینند مادام که ذات خدا
خود را که تواناییشان بر مردن استز درک کنند( .شولتزز 1388ز  .)35-34با تأ کید هایدگر بر
اهمیت وجودشناختی «زمین»ز لوس ایریگاری با انتقاد به فلسفه غر و بدهویدژه فلسدفه هایددگرز
تأ کید میکند که چگونه «هوا» در سامان این اندیشه فراموش شده است .ایریگاری میخواهدد هدوا
را در نسبت با جسمانیت و زنانگی قرار دهد و بدین طریق نشان دهد حتی هایدگر که فیلسوف امور
مغفولمانده است نیز میتواند از امری بدیهی غافل شود و چه بسا این غفلت مو دوعی مدرتبط بدا
1. Open Between
)2. Johann Peter Hebel (1760 – 1826
3. Multivarious Between
4. “Building Dwelling Thinking” in Poetry, Language, Thought, translated by Albert Hofstadter, Harper
Colophon Books, New York, 1971.
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جسمانیت یا جنسیت فیلسوف باشد.
َ
َ 1
بر اساس نظر ایریگاریز هوا نفس است و جایی که نفدس نباشددز محدل ناپدیدد شددن اسدت.
البته ایریگاری معتقد است که هایدگر بهطورکلی نسبت به هوا بدیاعتندا نیسدت؛ بدهو یدژه کده او در
3

2
تالش میکند که نشان دهد «شدیئیت ظدرف
تشریح ماهیت چیز(شی) با استفاده از استعاره کوزه
نه بهخاطر مواد تشکیل دهنده آن استز بلکه در اجتنابش از نگهداشدتن اسدت» (هایددگرز 2001ز

)167؛ اجتنا از نگهداری و نگهداشتن آنچه که در آن ریخته میشود؛ ایدن اسدتعاره انعکاسدی از
نظر ارسطو بود که میگفت« :به نظر میرسد که مکان نه فقط دیوارههای ظرف بلکه همچنین تهدی
میان آنهاست»؛ بنابراین چیزبودگی کوزهز نه بر اساس آن چیزی است که دیوارههایش متشکل از آن
میباشدز خاک؛ بلکه محتوای الباقی درونش محسو میشودز هوا؛ به عبارت دیگرز این هواسدت
که از حا ر بودن و شیشدن اجتنا میکند؛ امدا بدا نگهداشدت دیوارهدای کدوزه و پدر کدردنش و
نگهداری شیئیت کوزهز حضور فعال شدیء را بدهدسدت مدیدهدد( کدارولز 2001ز  .)173از نظدر
ایریگاری اگر ما کوزه را استعارهای از بدن انسان بدانیمز میتوان گفت که نفس همان هوای حیاتی
است که حضور و زنده بودن او را بهعنوان هستنده حا ر میآید.
از سوی دیگر در نظر ایریگاریز جسچانیتز مو وع مهم دیگری است که مورد غفلدت فلسدفه
غر قرار گرفت و در ارتباط با اندیشه او در با هوا حازز اهمیت است .ایریگاری بیان میکند کده
َ
بر طبق شیوههای شرقیز جسم با نفس در ارتباط تنگاتنگ است .در مقایسه با تفکر غر ز او معتقد
است در حالی که فلسفه غر با لوگوس آغاز شده و بر این کلمه توجه داردز در تفکر شدرقی ریشده
هر اندیشهای در بدن و تجربه از بدن بنیان دارد.
در فلسفه شر رابطه میان بدن و ذهن بهعنوان یک هم ارتباطی پو یا تلقی میشود که مدیتواندد
به شکل آگاهانهای عمل و تفکر را تغییر دهد .برخالف جهان غدر کده در آن تسدلط دکارتیسدم و
ایجاد دوگانههای سلسلهمراتبی ذهن /بدنز سوژه /ابژهز عقل /احسداس بدرای مددت زمدان طدوالنی
وجود داشت و منجر بر برتری و اولو یت یکی بر دیگری شد -تا آنجا که پدیدارشناسی این سدنت را
شکستز فلسفه شرقی بر فر ی بنیان داشت که در آن بدن و ذهدن بدهصدورت دوگاندهای متقابدل و
مکمل وجود دارد که هیچیک از آن دو نمیتواند به صورت وجود جداگانه درک شود؛ درحالیکه در
سنت مسیحی «در آغازگاهش لوگوس وجود داشت»ز در سنت هندی «خداوند در تعدالی غیرقابدل
دسترسی واق نشده است؛ بلکه آن چیزی است که من میتدوانم تبددیل بده آن شدوم» (ایریگداریز
1. Breath
2. The Thing
3. Thingness
4. Breath

4
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2002ز .)43
ایریگاری پیشنهاد میدهد میتوان با نگاه به سمت شر ز جایی که خود بدن میتواند از طریدق
َ
تهذیب تنفس (نفس) تبدیل به جان شودز طریق جایگز ینی یافت که ما را بهسوی فهم منتهی باشدد
َ
(ایریگاریز 2002ز  .)7بر این اساس میتوان از نفس پلی میان دوگانگیهای بدن و آگاهیز کنش
و انفعالز درون بودی1و تعالی2زد .در جهان فکری غر ز تقسیمبندیهای دوگانده سلسدهمراتبدی کده
در تضاد با هم قرار گرفتهاند  -و نقطه ثقل آن در دو انگاری سوژه /ابدژه دکدارتی بازتدا مدییابدد-
مبنای فهم جهان غر و به تب آن بیشتر مردمان عصر ما از تفاوتهای میان دو جنس شده است.
ایریگاری من انتقاد از چنین دو انگاریها بیان میکند که این تقسیمبندیهای سلسلهمراتبدی
منتج به نتایج معناداری خواهد شد که در آن زنان با جسم و بدن هو یت داده میشوند و مردان نمداد
آگاهیز ذهنیت و روح دانسته میشوند .به همین سیا ز زنان متصدی و کارگزار هدایت احساسدات
میشوند که تبدیل به کلیشههایی شد که در آن زنان را فاقد عنصر «نبوغ» میدانستند.
انعکاس این تقسیمبندی در نقشهای سنتی والدینی مردان و زنان تا آنجا پیش میرود که زندان
کسانی بودند که تنها از طریق بدن خود به حمل و تغذیه کودک – از طریق خون و شیر -یاری مدی-
ا
رسانند؛ درحالیکه قرار میشود مردان صرفا بده آمدوزش و مراقبدت از نیازهدای غیرمدادی یدا غیدر
جسمانی کودک بپردازند (ایریگاریز 2002ز .)81
این جداسازی بدن و آگاهی کده منجدر بده جداسدازیهدای دیگدری از ایدن قسدم شدد از نظدر
ایریگاری جایی در فلسفه شر نداشت تا آنجا که به توصیه او میتوان با تمدرین و مراقبده و تربیدت
َ
نفس به شیوهای که در شر مرسوم است به آگاهی از خود دست یافت و بدین طریق با اجتندا از
تضادهای مسئلهدار تفکر غربیز شامل تقابلهای میان زمان و مکانز صورت و مادهز ذهدن و بددنز
خود و دیگریز مرد و زن بر آن غلبه کرد.
َ
ایریگاری با استفاده از نف بهعنوان ابزار نظری که بتواند کلیشههای دو جنس را فرو بریزدز پلی
ََ
میان تقسیم دوگانه بدن و آگاهی میزند .در فلسفه یونان و هندد نفدس مفهدومی (مدادهای) در نظدر
گرفته میشود میان بدن و روح؛ اگر بدن بهعنوان و یژگی «زنانه» در نظر گرفته شود و روح بدهعندوان
َ
و یژگی «مردانه»ز فلسفه نفس ایریگاری این پتانسیل را داراست که زن و مرد را با همدیگر و در یدک
َ
مو وع واحد فرا بیاورد .او با تأ کید بر اینکه چگونه نفس میتواندد در خلقدت انسدان نقدش داشدته
َ
باشد به تبیین نفس از دوران جنینی و پس از تولد میپردازد .ایریگاری میگو یدد همده انسدانهدا از
َ
درون رحمز نفسشان با مادرشان مشترک است؛ ولی پس از آنکه آنها رحم مادر را تدرک مدیکننددز
1. Immanence
2. Transcendence
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َ
تنها بهوسیله نفس خودشان است که مستقل میشوند و تنفسز نخستین نشانه استقالل انسدان زندده
است؛ آمدن به درون جهان با دم و بازدم مستقل کودک آغاز میشود (ایریگاریز 2002ز .)81
بنابراین از روز تولد تا روز مرگز تنفس انسان نشانه استقالل وجود اوست .در همدان زمدان کده

تنفس مستقل کودک او را از مادرش فاصله میاندازد و نوع جدیدی از رابطه با مادر را تأسیس مدی-
َ
کند؛ تنفسی که جداکننده او (از مادر یا طبیعت) بودز دوباره متولد میشدود و اشدتراک در نفدس بدا
مادر را دوباره به او برمیگرداند :از طریق هواز از طریق نیایشز از طریق زیست و روح زندگی.
َ
از نظر ایریگاری نفسکشیدن ترک انفعال قبل از تولد استز ترک موقعیدت کودکاندهز وابسدته و
تقلیدیز ترک مجاورت ساده با جهان طبیعی به منظور حفظ و پدرورش یدک موجدود مسدتقل زندده
َ
(ایریگاریز 2001ز )309؛ به عبارت دیگرز نفس کشیدن مراقبدت از زنددگی خدود اسدتز حدک
کردن مسیر خود از طریق زندگی است .بر اساس آنچه که ایریگاری مدیگو یدد دو سدطح از تدنفس
وجود دارد :نف طبیعی که تنفس بدنی است و با تولد آغاز مدیشدود و نفن فرهنگنی کده تدنفس
معنوی است .با وجود اینز از نظر او اصل استقالل و زندگی آگاهانه بدا تدنفس همدراه اسدتز «مدا
َ
ا
ا
واقعا متولد نشدیم و واقعا مستقل نمیشو یم یا زندگی نمیکنیم مدادامی کده از نفدس مدا آگاهانده و
داوطلبانه مراقبت نکنیم» .ایریگاری در اینجا با استفاده از روشهای شرقی مراقبه و تهذیبز توصدیه
به آموزش تنفس با تمرینهای روزانه مثل یوگا میکند .او معتقد است با تبدیل آگاهانهتر تنفسز مدا
میتوانیم تنفس طبیعی را به تنفس معنوی تبدیل کرده که در نتیجه موجب افزایش معنو یت ما باشدد
(ایریگاریز 2002ز .)76-75

به اعتقاد ایریگاریز هوا به عنوان جایی است که هم زمان برای حضور و غیا محسدو مدی-
شود که بهمثابه تضمین فردیت ماست .این همان نقطهای است کده دو جدنسز یکددیگر را مالقدات
کرده و در عین حال که مراقب فردیتشان هستندز ولی زندگی مسالمتآمیزی نیز دارند؛ به عبدارت
ا
دیگر ایریگاری با پذیرش تفاوت جنسی منا بر همز یستی دوجانبه متقابل تأ کیدد مدیکندد کده بدا
گردهمایی وجود ما از طریق تنفس میتواند برآورده شود؛ لذا میبینیم که هوا هدم زمدان وسدیلهای
برای مجاورت و نیز فاصلهز و همچنین برای اسدتقالل از یدکسدو و بدرای همز یسدتی از دیگدر سدو
مناسب است.
ایجاد فاصلهز نوعی جداسازی است؛ یک سازگاری درخور که از چسبندگی بده محدیط اطدراف
مان میشودز ولی در عین حال نزدیک شدن به یک نفرز از طریق هواست .همانگونهکه تنفس مدن
را از دیگری دور میکندز اما بهمعنای اشتراک با جهانی است که اطراف من است یدا جامعدهای کده
در آن ساکن هستم .تغذیه و یا حتی گفتار تا اندازهای میتواند از ِآن من باشدز اما هوا چنین نیسدت.
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َ
من میتوانم به روش خود نفس بکشمز اما هوا هرگز به سادگی از آن من نیست (ایریگاریز 2002ز

)309؛ لذا هوا مولفهای است که ما هرگز نمیتوانیم به طور کامل آن را به خود اختصا دهیم.
ما به سادگی میتوانیم درون آن وجود داشته باشیمز از آن برای بقای جسم و روح خود اسدتفاده
کنیم و با دیگران آن را به اشتراک گذاریم؛ اما نمیتوانیم هوا را از ِآن خود کنیم .برای ایدن مو دوعز
تنفسز ما را با دیگران وحدت میبخشدز در همان زمان که بر فردیت ما تأکید میگدذارد؛ پدس آنز
به طور همزمان منجر به قرابت و فاصله میشود .تحت تأثیر تعالیم و شیوههدای شدرقیز ایریگداری
َ
سعی در اصالح فلسفه غر از طریق تعریف تنفسز دفاع از نفس بهعندوان اولدین حرکدت مسدتقل
هستیز که نشانهای از جداشدن از مادر و آوردن ما به درون محیط و دیگران استز مدیکندد .بدرای
ایریگاریز معرفت به (اطالع از) تنفس میتواند پلی باشد میان بدن وآگاهی؛ او اعتقاد داشدت کده
هوا همان جایی از همز یستی هارمونیک است که در آن مفاهیمی مانند مدادی و معندویز مردانده و
زنانهز الهی و غیر الهیز تعادل ایدهآل خود را پیدا میکنند.
بدین ترتیبز در سامان اندیشه ایریگاریز هوا بهعنوان مولفهای فراموش شده در فلسفه و بهو یژه
اندیشه هایدگر مطرح است که میتوانست در رابطه با تأ کید هایدگر بر زمین بهعنوان مکمل اندیشه
او مطرح باشد .ایریگاری جهت تنظیم چنین منظومهایز فلسفه تنفس را در ارتباط با بدنمندی قرار
میدهد و از آن بهمثابه واسطهای برای پیوند دو هستنده استفاده میکند که همزمان نشان از استقالل
و نیز پیوند و ارتباط با دیگری است .در حقیقت لوس ایریگاری نشان میدهد که چگونه میتوان بده
امور مغفول در فلسفه توجه نمود  -که از قضا همیشه عرصهای از اشتغاالت فکری مردانه بوده و لذا
مولفههای فکری زنانه یا مبتنی بر جنسیت در آن راه نددارد -و از آنز راهدی بدرای بازسدازی فلسدفه
وجود انسانی را به معرفت بهتدر و کامدلتدری رهنمدون
ساخت؛ راهی نو و اندیشهای بدی که بتواند
ِ
سازد.

نتیجهگیری
سخن گفتن از رابطه میان جنسیت و هایدگرز در جم دوسدتداران و عالقدهمنددان فلسدفهز در گدام
نخست سخنی اگر نه به غایت متناقضز بلکه بیشتر عجیب و دور از ذهن اسدت .از ایدن منظدرز بده
قاطعیت ابراز میشود هیچگاه نمیتوان در آثار یا اعمدال مدارتین هایددگرز کدوچکترین نشدانهای از
تمایل او به مباحث مربوط به جنسیت یا جنبشهای فمینیستی یافت .به نظر میرسد این طنز دنیای
فلسفهز شامل هایدگر شده باشد که از میوه رسیدهاشز بذر دیگری در حال شکوفایی باشدد .اگرچده
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آغاز این بذردهی با دریدا آغاز و با اندیشه و اثر لوس ایریگاری شدکوفا شددز امدا امدروزهز بده بیدان
پاتریشیا هانتینگتونز 1از طریق مولفههای کلیدی تفکر هایدگرز آرا و نظریه فمینیسم میتواندد بیشدتر
و بهتر با اندیشه او مرتبط شود و از آن چیز بیاموزد (هانگتینتونز 2001ز  .)3این فراگیری از طریدق
مو وعاتی است که برای زنان فیلسوف نیز جالب توجه استز مواردی مانند :فروافتدادن دازایدن در
روابط نا-آزاد و غیر اصیلز آنچهکه میتواند از طریق زبان به متفکر اعطدا شدودز ماهیدت شدعرگونه
وجود انسانی و نیاز فوری انسان در عصر سلطه تکنولوژی و عقالنیت به تدرمیم و بازسدازی مفهدوم
تعادلز توازن و آرامش هستی.
اندیشه فمینیسم با بسط این مو وعات از منظر جنسیت و زنانگیز تفسدیری زناندهنگدر از آرای
هایدگر ارازه میدهند که از طریق بنیانی فلسفی و تا اندازهای پدیدارشناختیز من تعمیق مباحدث
جنسیت در گفتگوهای فلسفیز به نوعی باززایی و بازآرایی نظریات خود از چشمانداز نگاه فلسدفی
نیز میپردازد .در این نوشتارز من ارازه و شرحی از نظرات دو فیلسوف پیشگام در مدرتبط نمدودن
اندیشه هایدگر با مباحث جنسیتز امکانی از صورتهدای بدالقوه اسدتفاده از نظدر و آرای هایددگر
درباره مسازل نظری مربوط به زنان داده شد که میتواند بده صدورت تدوالی مباحدث میدان فلسدفه و
زنانهنگری ادامه یابد.

1. Patrisia Huntingtun
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