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ماهیت نیمفمینیسم   مقاله پژوهشی نوع مقاله:  است  مینگاهی  وجود  بر  مقدم  را  جنسیت  که  داند.  گرا 
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 . مقدمه 1

بار چارلز فوریه سوسیالیست قرن نوزدهم برای دفاع از حقوق زنان  واژة فمینیسم را نخستین

برد. در ابتدای قرن بیستم میالدی و در جریان موج اول فمینیسم و تالش برای کسب    کاربه

ساالری با به حاشیه  حق رأی، عدة زیادی از زنان خود را فمینیست نامیدند. جهان سرمایه

گرا، خودمعیارمند و ضد مذکر، زنان را وارد بازار کار  بردن جنبش زنان و تبیین نگاه حذف

تر از مردان بوده و هستند. همین  تر و مطیعتر، منظماه آنها کارگران زن ارزانکرد زیرا به دیدگ 

 رویکرد به زن وارد ادبیات و شعر غرب و شرق شد و زن در ادبیات این تفکر معرفی شد.  

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

نگرگاه  ها و سیستمتمام موج فاقد  غالبا  فمینیستی که  به  هستیهای  نیز هستند  شناسیک 

ساحتی از جهان فردی و اجتماعی زن پرداختند اما فرافمینیسم به تمام امکانات وجودی زن  

از شگرف انسانی آن اصالت داده و جنسیت زن را یکی  های  ترین ظرفیتدر ساحت بسیط 

او می به دنبال پاسخموجودی  این نوشتار  این سؤاالت است که فرافمداند   به  ینیسم  گویی 

شناسی  چیست و زن در این دیدگاه چه جایگاهی دارد؟ آیا مفهوم فرافمینیسم با نگرش زبان

فراساختارگرا ارتباط دارد؟ این ارتباط چگونه است؟ فرافمینیسم یک عقیدة فلسفی است یا  

 نوینی به هنر و ادبیات جهان بیفزاید؟ ای کاربردی توانسته سیستم و محتوایگونه به

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

  زن اسی جامعة بشری و شرط پویایی و استواری آن است. وجود نگرش صحیح به  رکن اسزن  

است و در اسالم نیز تمام دستورات اسالمی به نوعی ناظر  اهگشای حیات بشری  ترین رعالی

های  منحط غرب و توجه به جنبشن امروز با توجه به فرهنگ  جهاجنس زن است.  بر صیانت از  

اال به جنس زن و  م رنگ نمودن توجهو کهای ملی و دینی  فرهنگ عی در تغییر  م، سس فمنی

پژوهش   این  فمنیسم  نگرش غرب و شرقانواع  ضمن رد  است. در  انواع  قالب  عوام  در  های 

تب فراساختارگایی به مقوله زن پرداخته و معتقدیم  فریبانه به بیان دیدگاه اصیل و اسالمی مک 

   بشر است.  نقش زن حفظ و تعالی
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 . پیشینة پژوهش  1-3

های  به دلیل نگاه جامعه موضوع فمنیسم اگر چه نه در بطن زندگی ولی در مطالعات و پژوهش

ای فراوانی در مورد آن انجام  ان داده و مطالعات میدانی، دانشگاهی و پژوهشکدهمتعدی رخ نش 

نقیب )گرفته؛  سعیدلویی  و  زمان«  1390زاده  پارادایم  فرود  و  فراز  در  »فمنیسم  مقالة  در   )

فرد و قدسی  اند. پیشگاهیهای مختلف پرداختهها و مکانبررسی تحول این نگاه در زمانبه

های آن بر جامعة ایرانی« تاثیر جامعة های فرهنگی فمنیسم و داللتنظریه( در مقالة »1389)

( در مقالة »فمنیسم یک  1395اند. شفیر و رفیعی )ایرانی بر فمنیسم و برعکس را نشان داده

یزدانی ) دروغ شرافت را مطالعه کردند.  زنان  و  1388مندانه« وضعیت  مقالة »فمنیسم  ( در 

کوتیانی  را با نگرة سیاسی و بین المللی بررسی کرده و چراغیانقالب اسالمی« این موضوع  

( در مقالة »از فمنیسم ایرانی تا فمنیسم اسالمی« به رویارویی ایرانیان با این مقوله  1393)

طور که مشاهده شد این مقاالت و صدها مقالة دیگر فقط به فمنیسم  اند. هماناشاره کرده

اند ولی مقولة  رائه شده در هر فرهنگ و مذهبی بررسی کردهپرداخته و آن را متاثر از تعریف ا

فرافمنیسم یک نگرگاه فلسفی است که در مکتب اصالت کلمه مطرح و در ادبیات آن مکتب  

یافته انسجام  نمونة مطالعاتی  ایران، متجلی شده و هیچ  ادبیات  تفکر عمیق  و  این  ای حول 

 در جهان دارای نوآوری است.   صورت نگرفته و این مطالعه نه تنها در ایران که
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 های فمینیسم انواع نگرش -1-2

 فمینیسم لیبرال   - 1-1-2

چهره با  لیبرالی  بهفمینیسم  و  معتدل  گونهای  از  یکی  هدف  عنوان  با  مدرن  فمینیسم  های 

های قابل مشاهده  این تفکر، معتقد است تفاوت  (30:  ۲005)بیسلی،توانمندسازی زنان ایجاد شد.  

جامعه نتیجة  بلکه  نیستند  ذاتی  جنس  دو  نقش«  میان  و  جنس  سازی  »همگون  و  پذیری 

آفریده شده برابر  مرد  و  زن  که  بیان  این  »با  »علیه    (۶۴:  1388)مشیرزاده،  اند.«  هستند. پس 

)آبوت،  دهند.« دهند و به زنان نمیکه حق را به مردان می اندهایی مبارزه کردهقوانین و سنت

1380  :۲87) 

صورت تخصصی جریانات فمینیستی نگاه ادبی نداشته و تولید  گاه بهالبته در ایران هیچ

محتوای ادبی نکردند. درواقع فمینیستی که در ادبیات ایران مطرح شده به هیچ وجه گونة  

گرایی است که زنان  رفا فریادهای اعتراضی و بیشتر ضد سنتگانی ندارد و صاندیشه-پارادایمی 
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اندیشگانی در  -گونه جنبة علمی پارادایمی کنند و به هیچشاعر آن را در اشعار خود ابراز می

 ای به فمینیسم لیبرال نزدیک است:  شعر ایران نبوده و نیست. شعر سیمین بهبهانی تا اندازه
 بسترت شدم... تنها گمان مبر که هم  یق  گام و هم طرهم دوش نیز هستم و هم

 آورت شـدمدسـت دگر به پیکـر نام  صداست ای تو و یک دست بی یک دست بوده 

 گسار و نوازشگرت شدم« در خانه، غم  گام و اسـتوار بیرون ز خـانه، همـره و هم

 (38۶)ای مرد، مرمر:     

 و یا:
 ست که با تو عهد بستمدیری  مـن با تـوام ای رفـیـق! با تـو!

 پـای تـوام، بگـیر دسـتم هـم  گـام تـوام، بکـش به راهـم هـم

 ( ۶9پا:  )من با توام، جای   
 

 فمینیسم مارکسیستی  -2-1-2  

مارکسیستی حاصل تالش زنانی است که مارکسیسم را گسترش دادند تا از عهدة    فمینیسم 

)آبوت،  داری برآید.  کشی از زنان در جوامع سرمایهتوضیحی قابل قبول برای فرودستی و بهره

در واقع، فمینیست مارکسیست سعی دارد از درون چارچوب نظری مارکسیست،   (۲88:  1380

های تولید و موقعیت اجتماعی زنان رابطه برقرار  ه و میان شیوهبه تبیین انقیاد زنان پرداخت

   (۲۴9:  138۲)هام،  کند. 

افزایی آنان«  بخشی و قدرتوجه مشابهت اندیشه مارکسیستی و فمینیستی هم »رهایی

ای فمینیسم مارکری در آثار شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج،  است. تا اندازه  (۲11:  199۴)رایت،

 سرخی و ...تأثیر گذاشت. رو گلسیاوش کسرایی، خس
 های تو»زیباست رقص و ناز سرانگشت

 های ساز بر پرده

 اما هزار دختر بافنده این زمان

 هایشانبا چرک و خون زخم سرانگشت 

 )هوشنگ ابتهاج( کنند در قفس تنگ کارگاه... جان می    

 فمینیسم رادیکال   - 3-1-2

رادیکال، شدیدترین و تندروترین نوع تفکرات فمینیستی را مطرح کرده و بر این    فمینیسم

تفاوت جز  به  مرد  و  زن  میان  تفاوتی  هیچ  که  است  ندارد.  باور  وجود  بیولوژیک  های 
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گوید: »هیچ کس  شاید بتوان این جملة مشهور سیمون دوبووار که می  (۶3:  1381نژاد،)زیبایی

 ها دانست.گروه از فمینیست  را شعار این(  1:  1990)بالتر،شود.«  می  آید بلکه زن زن به دنیا نمی

سازی یا کشف عناصر مثبت در زنانگی، به همراه  عالقة مفرط فمینیسم رادیکال برای به 

اش از مردان چونان نفع برندگان از مناسبات جنسی قدرت، منجر به ترسیم خط فارق  تلقی

به تعبیری، فمینیسم رادیکال    (8۶:  1388)رودگر،شود.  ینسبتاً پر رنگی میان مردان و زنان م

تفاوت ذاتی میان  ها بهبیش از آنکه بر مبنای برابری باشد، بر مبنای »تفاوت« است. رادیکال

(  9۲:  1385)بیسلی،  دانند.  اند و سلطة مردانه را ناشی از ساختاری تاریخی میزن و مرد قائل

های ادبیات غرب یا شرق بیارید که نابرابری زن و مرد در    حاال یکی دو تا مثال از شعر یا متن

 اثر تفاوت بین آنها اشاره کرده.
 

 کاوانه فمینیسم روان  - 4-1-2

فمینیست از  گروه  رواناین  نظریات  و  ها  دانسته  جنسیتی  سوگیری  حاوی  را  فروید  کاوانة 

پردازد و تاثیر  زنانگی می گیریتوضیح چگونگی شکلهای جدیدی را شکل دادند که بهنظریه

دانند. توجه به  سالی میهای دوران کودکی بر ناخودآگاه انسان را موثر در دوران بزرگآموزش

این گروه است.  های موثر در شکلویژگی توجه  اصلی مورد  گیری شخصیت جنسی مسئلة 
 ( 103)همان:

 

 فمینیسم پست مدرنیسم   -5-1-2

جای وحدت بر کثرت تاکید داشته  های پست مدرن بهشههای فمینیستی متاثر از اندینوشته

 نماید. کنند رد میای همگن تلقی میهایی که زنان را چونان مقولهو برداشت

های »تفاوت« هستند اما به شدت بر مفاهیم  های پست مدرن جزء فمینیستفمینیست

ز این نسبیت و تکثر حاصل  گرایانه از زنانگی نقد و بر نسبیت مفهوم زنانگی تاکید دارند و اذات

 رسند.  از آن به تفاوت میان زنان )نه زن و مرد( می

گرایی تا جائی  شمول و تاکید بر نسبیهای جهانبرخی مواقع، نقد پست مدرن به ارزش

ماند. »در واقع، زنانگی از هر کلیتی تهی  رود که چیزی به نام مقولة »زن« باقی نمیپیش می

ای  شود. به همین جهت از درون این گرایش نظری، اندیشهمعنی میو در نتیجه فمینیسم بی

:  1395)زینلی،تحت عنوان »پسا فمینیسم« حاصل شد که به مخالفت با فمینیسم پرداخت.«  

1۴)  
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 کشـد آهسته تیـر در کمرت دراز مـی  کشـی آهـسـته درد تـوی سـرت مـی

 بـه روزنامـة فردا کشـیده شد خبرت  شده در ستونی از...کلمه!  نخـاع قطـع 

 که باز مـانده بـرای ادامــة سفـرت  نخـاع قطـع شــده در فشــار آغوشی

 کمـی به من برسی روی سنگ قبر ترت   کنم از سنگرت جدا بشوی که سعی می

 های دُور و برت دوباره شب شده در چشم  برمت زیـر چــادر خیسـمپنـاه مـی

 مـیان بسـتری از خـاطرات مختصـرت  کشم آهسته در مهی سنگیندراز می

 )فاطمه اختصاری(   
 

 فمینیسم سیاه    - 6-1-2

بهفمینیست هم  را  نژاد  موکدا  که  سیاه  عظیمهای  از  یکی  سرکوب  عنوان  نمادهای  ترین 

اند را زیر سوال بردند. این  ها صرف زن بودن در یک جبهه؛ این مساله که همة زندانندمی

پوست قرار  ای سلسله مراتبی با زنان سیاهتفکر معتقد است زنان سفیدپوست که خود در رابطه

نگاه  دارند؛ نمی بازنمایی کنند. »این  را  آن  یا  را درک  نژادی  از ستم  ناشی  توانند مشکالت 

رو هستند و برای مقابله  طبقه« روبه-نژاد-پوست با سه نظام »جنسیتن سیاهمعتقد است زنا 

نمی سرکوب،  کلیت  باید  با  بلکه  داد  اولویت  دیگری  ضرر  به  را  سرکوب  ابعاد  از  یکی  توان 

لرد از شاعران این جریان    آدری  (58:  138۲)هام،  رویکردی ترکیبی در نظر و عمل داشت.«  

 خوانیم: است. در ادامه ترجمة یکی از اشعار او را تحت عنوان »بازآفرینش« می
 دگر که بیاییم »گرد یک

 بهتر هم کار خواهیم کرد 

 هایمان را با کاغذ و قلم آشنا کنیم هنگامی که تن

 چه که بنویسیم یا ننویسیمدیگر نه سود و نه اهمیت آن

 نخواهد داشت جایی در این میان

 هنگامی که تن تو میان دستان من بلغزد

 گاه باید پاره شدن بندها را به انتظار بنشینیم آن 

 هایت خلق خواهی کردتو مرا در تقابل با ران

 مملو از تصاویر مرتفع

 از سرزمین واژگانمان رخت بر خواهیم بست و 

 ای خواهد سرودتن من، شهوت تو را در شعری که از من گفته

 شومشب میکنم و گرفتار نیمهست میلم
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 گیردو این چنین، ماه در گلویم آتش می

 در پی اینم که شهوتت شکوفه کند

 ام و به اندرونی این سازه، خواهم کشیدت...« تو را من ساخته
 

 ساختارگرایی اجتماعی و پساساختارگرایی   - 2-2

ها و ها، کلمهتواند انسان. این چیزها میدهدساختارگرایی اصالت را به روابط بین چیزها می

... باشد یعنی در نگاه ساختارگرایان انسان چه زن و چه مرد و همچنین کلمات هیچ معنایی  

کنند باعث ایجاد و معنادار  ذاتی در خود ندارند بلکه در روابطی که با خود و دیگری پیدا می

ها،  لة دریدایی آن باز هم چیزها )انسانشوند. در پساساختارگرایی به ویژه نحشدن روابط می

ها( دارای هیچ معنایی نیستند بلکه پساساختارگرایی بر این نگرگاه تمرکز دارند که آن  کلمه

 های چیزها با هم ساخته نه خود آن چیزها. روابطی که سازندة معانی است را تفاوت

انتقادی است که اسیر هنجارهای حاکم بر ساخت    همچنین پساساختارگرایی رویکردی 

های فکری هستند؛ به آزمون بگذارد  گاه نحلهکند مفروضاتی را که تکیهنیست بلکه تالش می

تا اصول قطعی را به چالش بکشد و حقایقی را که بدیهی فرض شده مورد آزمون مجد قرار 

و  گر  مند با ساختار اکید، سرکوبدهد. با وجود این، پساساختارگرایی در عین مخالفت نظام

نظمی و آشفتگی غیر مسئوالنه نیست. نقد پساساختارگرایانه، نیروی  پارچة فراخوانی به بییک 

شود.  بالقوة آزادی بخش اشکال انسانی را پاس داشته و مسئولیت تامل بر آنها را پذیرا می

زبان، کانون پساساختارگرایی است. زبان امکانات وجود معنادار را تعریف و در عین حال محدود  

های موجودی که جنس  بنابراین در ساختارگرایی تمام ظرفیت( ۴7:  138۶)تاجیک،  سازد.«  می

برساخته قراردادهایی  صرفا  را  است  آفریده  جنسیت  عنوان  زیر  اجتماع  مؤنث  روابط  ی 

پندارد.و پساساختارگرایان نیز در این مورد )ژاک دریدا( بر این باورند که آن روابط بر بنیان  می

ها بیشتر باشند معناداری بیشتر خواهد شد  چیزها شکل گرفته و هرچند که تفاوت  تفاوت بین

 و معناهای جدیدی براساس قراردادها برساخته خواهد شد.
 

 

 

 

 فراساختارگرایی -3-2

کند. ساحت ثابت هر پدیدار  فراساختارگرایی معنا را در دو ساحت ثابت و متغیر تعریف می

و برساخته و قراردادی و حاصل ساختارها نیست بلکه    چیزی است مکشوف از جهان لگوسیک 

ساختارها با حفظ همراهی و هموارة آن ساحت ثابت در هر زمان، هر مکان، هر فرد، هر اندیشه  
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باعث ریزش، تابش و رویش معانی تازه خواهند شد. بنابراین در فراساختارگرایی ما به ساحات  

ها باورمندیم که با حفظ و همراهی هموارة  ؤنثمکانی در ذات مذکرها و م- لگوسیک و فرازمان

مؤنث و  زمانآن ساحات مذکرها  در  مکانها  زبانها،  نژادها،  و..ها،  رویکردهای مختلف،  ها   .

دهند که در تمام این ساحات  های گوناگون را ارائه مینگریهای گوناگون، مردانهنگری زنانه

فراساختارگرایانه بر آن است سهم وجودی است که  نگرانه آن چه بنیان  نگرانه و مردانهزنانه

 ساحت مشترک جنس سومی همة آنهاست.
 

 جنس سوم - 4-2

های غالب شده به انسان پایان  «سرانجام »جنسیتبنابر نظریة »جنس سوم« باید به جنگ بی

و نسبی«،    هایی مثل»زن و مرد«، »مطلقنگری«ها که باعث »دوگانهگرایی«داد. این »جنسیت

» شعر و داستان« و ... شده؛ اگرچه متضادند اما این تضاد در سطح و روبناست چرا که در  

و  ریشه با حفظ  باید  که  این شکل  به  است.  فراروی  در  آنها  اصلی  سرمنشأ  و  حقیقت  گاه، 

ها نیز پرداخت و  همراهی همیشگی شریعت اولیه )جنسیت اولیه( به شناخت از دیگر شریعت

مداری« رسید.  ها، به »طریقتها و جنسیتقیقت و عصارة وجودی دیگر شریعتبا کسب ح 

علت فراروی )حرکت  عبارتی جنس سوم، جنسیتی است که بهبه(  1399)ر.ک.مقدمة دوم، احمدی،

های اولیه مثال زن و مرد، شعر و داستان، مطلق و نسبی و ... جانبه( از جنسیتبسیط همه

های خود، به »جنس سون« که  زن« و »مرد« با فراروی از جنسیتآید. بنابراین »دست میبه

 )همان(گذارند. همانا »فرامرد« و »فرازن« است قدم می

در واقع »اصل مشترک زن و مرد تمام ساحات وجودی آنهاست و مواهب موجودیت آنان 

ر  ها و چه زیدر تاریخ و جنس سوم باور دارد که این ساحات مشترک چه زیر یوغ ماکیست

فمینیست چه  لوای  اگر  درآمده؛  غالب  جنسیت  توسط  استثمار  و  انحصار  به  تاریخ  در  ها 

موجودی    - ترها این جنسیت غالب اکثرا مذکرها بودند پس هرکدام از این وجوه وجودی پیش

ویژگی بنابر  اصل  دارای »سهم« هستند  این  که  برابری  مکیال  و  معیار  بر  های جنس خود 

گرایی،  گرایی، عقلگرایی، نسبیهایی همانند مطلقبرای دوگانه  سازدمشترک جنس سومی می

باشدگی« که از ساحات و شق جنس  دگرگرایی و ... نظریة »همگرایی، اسطورهگرایی، علمتجربه 

بیان می قوالب و سبک سوم است؛  انحصار ژانرها،  باید  بودن دارد که  از مذکر و مؤنث  ها را 

گری  و ژانرها از حیطة سنت منفک شود و به جهان فردی و انتخابگری قوالب  فرابرد تا انتخاب

 آزادانة آن برگردد.  
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نویسی  در هنگام و هنگامة نوشتن ما در برابر سنت پیشین ناگزیر به تعین و تکلف جنسیت

های زیرمجموعة آنها هستیم و جنس سوم  داستانی و سیستم- در تمام ساحات دوگانة شعری

نگاری و عدم  کند به ناجنسیتهای فرااندیش را دعوت میتمام قلم  در ساحتی دیگر از خود، 

 تقید به هرگونه فرم، ژانر و سبک در اوج آگاهی بر آگاهی از تمام وجوه هنری کلمه.
 

 انواع جنس سوم  - 1-4-2

 توان به سه دسته تقسیم کرد: به عقیدة آرش آذرپیک جنس سوم را می

فراگرایانه: سوم  جنس    جنس  آن  سمت  به  خود  جنسیت  کامل  حفظ  با  اینکه  یعنی 

وجودیت حرکت کنی که جنسیت زن و مرد جنس سوم فردگرایانه فقط ظرفیت موجودی  

 هستند نه تمامیت موجودیت ما و نه چشمة وجودی ما.

اند که ما در  های ادبی تعین یافتهها و مکتبها، سبک : که در قالبجنس سوم دگرباشگی

کنیم و به جنسیت شناور نزدیک  یتی آنها را از انحصار تک جنسیتی خارج میدگرباشگی جنس 

 خواهیم کرد. مثال قصیده و زبان فاخر دیگر سبقة مردساالرانه و مذکرنگرانه نداشته باشد.

یعنی در اثر به صورت مشکک جنسیت شاعر تا جنسیت  گرا  یا ادبیات ناجنسیت زدا:  جنسیت 

ی از تمامیت متن زدوده شود. درواقع بدون آنکه متن دچار  داستان -ژانرها تا جنسیت شعری

گاه وجودی  واره را نیز از روانگی مرلوپونتیزدگی پنهان دکارتی باشد هرگونه تن سوژهجنسیت

 )همان(زداید. متن خود می
 

 تفاوت جنس و جنسیت- 2-4-2

ماده«  طور که مشخص است؛ جنس ساحت تنانگی و جسمانی، همان »نر« بودن و »همان

عبارتی  نگرانه است. بهنگرانه و مردانههای زنانهها و نگرهبودن است اما جنسیت تمام باور داشت

ها،  ها، تمدنها، فرهنگ جنسیت همان ساحت اندیشگانی است. درواقع جنسیت زاییدة سنت

طول    ها انواع تحوالت تاریخی، تجاری، فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی در ادیان، باورها، سیاست

ای، طرزی، نگاهی، حکمی، قانونی دیگر و حتی تاریخ است که هر کدام زن و مرد را به شیوه

هایی از این تحوالت تاریخی را  اند که نمونهمتفاوت و متضاد ظاهرا هم تعریف و معرفی کرده

انواع ضمیرهای جمعیمی زبانی، زمانی، مکانی، جنسیتی فردی هفت  - توان در  روانی،  -گانة 

 مجازی یافت. -ای شگانی، نژادی، رسانهاندی
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 روانی-خودآگاه جمعی فردی جنسیتی   -5-2

مقوله کلمه،  اصالت  مکتب  نظرگاه  مقولهاز  و  نام زن  به  دو ساحت  ای  دارای  مرد  نام  به  ای 

 فردی هستند:  - های جمعیافزا در خودآگاهمستقل و هم

 الف( جنس مؤنث و جنس مذکر

 هب( جنسیت زنانه و جنسیت مردان

جنس مؤنث و جنس مذکر: جنس مؤنث بنا بر ابعاد ثابت و متغیر جوهری در حقیقت   

گونه دارای  خود  بر  عمیق  بنا  زمین  در  انسانی  مؤنث  جوهرة  ثابت  بعد  است.  مختلف  های 

فردی  - های جمعی ها و ناخودآگاهفردی مکانی، خودآگاه- های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه

تواند در تمامیت تاریخ و تمامیت  فردی نژادی نمی- های جمعیودآگاهها و ناخزمانی و خودآگاه

فردی دارای یک  - های جمعیزمین با حفظ ابعاد ثابت خود در تمام این خودآگاه و ناخودآگاه

جوهرة جسمانی و روان واحد و مشترک باشد. این مقوله را به نیمة مردانة هستی نیز تعمیم  

 ( 8۴:  1۴00)ر.ک. مقدمه دوم: هاشمی،روشن شود. دهید تا قصه و قضیه بیش از پیش 

سان و  نه مذکران با حفظ ابعاد مشترک در حقیقت عمیقشان جسمیت، ذهن و روانی هم 

خودآگاههم مادرماییکِ  و  هِرم مشکک  در  ناخودآگاهگون  و  هفت- های جمعیها  گانه  فردی 

 )همان(دارند و نه مؤنثان. 

خودآگاه بر  بنا  مرد:  جنسیت  و  زن  ناخودآگاهجنسیت  و  جمعیها  زبانی،  - های  فردی 

و رسانه بی-ایاندیشگانی  مردانه دارای  و  زنانه  ماهیت جنسیتی  و  مجازی،  ثابت  ابعاد  شمار 

استحاله  متغیری بر  بنا  سرعت  به  که  رسانههستند  و  زبانی  اندیشگانی،  مجازی -ایهای 

فردی دارای  - های جمعیما با حفظ ابعاد ثابت، در آن خودآگاه خوش دگرگونی هستند.دست

ای مطلق و نسبی برای علم، فرهنگ و نگری هستیم و ارائة نسخهنگری و زنانهشمار مردانهبی

اندیشة زنانه و مردانه، چیزی شبیه کشیدن نقشة آسمان ابری بر پهنة دریای توفانی است.  
 ( 8۶)همان:  

 

 

 فرافمینیسم  -6-2

ای در مکتب فراساختارگرایی است. درواقع فرافمینیسم  فرافمینیسم زادة جنس سوم و شاخه

های فرارو است. های دروغین و رسیدن او به ماهیتخواهان رستگاری انسان از همة منیت

نام انسان  مکتب اصالت کلمه باور دارد که »زن و مرد دو جنس مکمل از یک حقیقت عمیق به
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های انسانی »فرامرد«  های مرد و زن و رسیدن به طریقتوی از جنسیتاست که حاصل فرار

به بیان دیگر »جنسیت برای فرازن و  ( 35: 1399)ر.ک. مقدمة اول، احمدی،باشد.«  و »فرازن« می

فرامرد یک مؤلفة ثانویه است در دیدگاه اصالت کلمه، زن و مرد با احترام کامل به جنسیتشان  

از جنسیتمی و  آنها ساختههاندیشند  برای  که  اجتماعی  و  زیستی  تعریف شدة  فرار  ای  اند 

در  می واقع  در  بپوشانند.  عمل  جامة  خود  سوم  جنس  یعنی  متعالی  انسانیت  به  تا  کنند 

فرافمینیسم »انسان برآیند جمع بین زن و مرد، تلفیقی و حتی آمیزش بین آنها نیست. انسان  

شناختی آن که  بته نه به معنای فیزیکی زیستگاه و بنیان زن و مرد است الجنس سوم ریشه

متأسفانه فراموش شده و به انزوا رفته است. برای بازگشت آوانگارد و موفق به سمت آن، الزم  

نیست لختی به سمت زنانگی حرکت کرد و لختی به سمت مردانگی. یک زن برای حرکت و  

انکار   را  نیست خودش  انسانیت الزم  به سمت  آوانگارد  به سمت خصلتبازگشت  های  کند؛ 

 ( ۶۴:  1398)صیدی،مردانه حرکت کن؛ اصالت را به خودش بدهد یا از خودش فاصله بگیرد. 

هایی است که به احقاق  در تعاریف متعدد از فمنیسم آمده: »فیمینیسم مجموعه نگرش 

جامعه    پردازد.« اما فرافمنیسم بر این تعریف نقد دارد. زنان یکحقوق زنان در برابر مردان می

دست یافتن به حق رای، حق اشتغال، حق تحصیل، حق برخورداری از قوانینی که حامی آنها  

محور و  گرایانة خود بدانند نه یک دغدغة صرفا جنسیتباید حق طبیعی انسانباشد و... را می

هرگونه   از  فراتر  را  زنانه  جهان  و  جامعه  طبیعی  حقوق  تمام  فرامنیسم  بنیان  همین  بر 

میهاسیستم فراساختاری  اموری  اندیشگانی  و  ی  تفکر  هیچ  برآیند  که  آزادی  همانند  داند. 

هاست. فرافمنیسم با همین نگرگاه  سیستم بشری نیست بلکه حقوق طبیعی و وجودی انسان

های فمنیسمی احقاق حقوق نگرد. ظاهرا هدف نگرشبه تمام حقوق طبیعی زنانه و مردانه می

های  اند و یا رقابت با مردان در عرصهه این حقوق را غصب کردهزنان در برابر مردانی است ک

فرافمنیست اما  است.   ... و  فرهنگی  و  اجتماعی  تفاوتگوناگون  تمام  که  دارند  تاکید  ها،  ها 

محور انسان  های ویژة زنانه و مردانه، همه و همه ساخته و پرداختة شعور کلمهتمایزات و شاکله

کدام  های تاریخی هستند. پس هیچو در بستر رخدادها و زمینههای زبانی اآمد بازیو دست

وحی منزل و انکارناپذیر و اصل غیرقابل تغییر نیستند و با نقد هوشمندانه و فراروی هوشمندانه  

تمام چارچوبه به ظاهر خللاز  تکاملتوان در مسیر شدنناپذیر میهای  گرایانه حرکت  های 

چون  د از نگرة فیزیکی، جنسی و جسمی نیازمند و مکمل بیگونه که زن و مر کرد. زیرا همان

و چرای هم هستند باید از لحاظ ماهیتی، فکری، اجتماعی  نیز باعث خود افزایی، دیگر افزایی  
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های گوناگون علوم انسانی شوند. بر همین پایه جنس سوم  و در یک کالم هم افزایی در حوزه

های فمنیستی مانند آزادی حق  ی و طبیعی جنبشآوردهای انسانگرایان با بسیاری از دست

رای، حضور فعاالنه در اجتماع، فرهنگ، هنر، سیاست و... نه تنها مخالف نیستند بلکه آنها را  

های فمینیسم که خواهان استقالل کامل  کند؛ اما با بسیاری از افراط و تفریطکامال تایید می

واسطه  مخالفند؛ زیرا بنابر اصل ارتباط بیباشد صددرصد  زن از مرد حتی از لحاظ جنسی می

گرا و ارزشمند بودند  ای حقهای فمینیستی که در آغاز وسیلهدر مکتب اصالت کلمه، جنبش

داری شدند که به جنسیت زن و جسم او نیز مانند  مبدل به دیواری در دست جامعة سرمایه

سان هر  زرق و برق امروز بهکنند که زن صاحب آن شی است و در بازار پر  یک کاال نگاه می

 بهترین قیمت خرید و فروش شود.  تواند بهکاالی دیگر می
  

 تفاوت فرافمینیسم با فمینیسم - 7-2

گاه  عریانیسم با اصالت دادن به کلمه و پرداختن به مولفة »جنس سوم« که به بنیان و ریشه

ازد. هر انسانی محصول  ها بپردکند به فلسفة جنسیتو اساس هر چیز اشاره دارد؛ سعی می

نگرانه گانه است که با رویکردی فراسوژهفردی هفت-های جمعی ها و ناخودآگاهانواع خودآگاه

های افراد اجتماع را تحت تاثیر خود قرار داده مگر اینکه افراد اجتماع فراساختارگرایانه  کنش

اریخ نوع نگاه مرد به انحصاری ساختارها فراروی کنند. در طول ت-افراطی-از ابعاد انحطاطی

به و  زن  کرده  قبول  را  آن  زن  که  است  بوده  نوع  افزایش  و  التذاذ  وسیلة  یک شیء،  عنوان 

عنوان حامی، نرینه و وسیلة کسب آسایش و باروری تعریف  بالعکس، نگاه زن به مرد نیز او را به

گرایی و از  ها باعث ایجاد یک دورة بسیار طوالنی جنسیتکرده است؛ واسطه شدن این نگاه

نوعی »ماهیت   برابر جنس سوم یعنی »انسانیت متعالی«،  خودبیگانگی جنسی شده که در 

ها از بدو  کاذب« ایجاد کرده است. به باور مکتب اصالت کلمه، زن بودن و مرد بودن انسان

به حتی  آنها  است.  شده  تحمیل  آنان  به  و سنت،  جامعه  تاریخی  اندیشة  توسط  خاطر  تولد 

باشد. این یعنی در چیستی  شوند که ماهیتی کاذب مییا مرد بودنشان تربیت می  وظایف زن و 

مداری  ماندن و محدود کردن بشر به تعاریف جنسیت گرایانة بدوی که نوعی فرورَوی از حقیقت

 (173:  139۶و همکاران،)آذرپیکانسان است. 

نگرشماهیت تمام  به  انسانهایی گفته میهای کاذب  که  بشود  را  محوری  ه جنسیتْها 

ها را با دید جنسیتی  دارند که همة انسانای هستند که فرد را وا میکنند و واسطهترغیب می
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های فمنیستی و مرد ساالرانه  بنگرند. در نگرش پسافمنیسم مکتب اصالت کلمه تمام نگرش

ای برای رسیدن به جنس سوم و متعالی بشر یعنی انسانیت هستند که  فقط و فقط وسیله

واسطه  ها تبدیل بهمتاسفانه در طول تاریخ و بنا بر شرایط اقتصادی و فکری و فرهنگی و سنت

عنوان جنس  ها بهای که تاریخ بشریت از مردها به عنوان جنس اول و از زنگونهاند. »بهشده

های  مالدو نمونه از غزل مینی  تواناز نمونه آثار فرافنینیستی می)همان(  کند.«  دوم یاد می

 آرزش آذرپیک را نام برد: 
 باید به حال و روز تو خندید یا گـریسـت؟  دارا همیشه صفر و سارا همیشه بیست؟!

 سـرباز نیسـتی که بگـویم:» بدو، بایسـت!   گرد نیستی که بگویم »برو، بخواب شـب

 ستجا مانده مانکـنیچه از تو به آن امـروز   در شعـر من فـرشتة عشقـی ولـی ببین

 گونه بسته زیست؟!شود این آخر چگونه می  پشت هـزار شیشة در خودشکسته، وای! 

 و یا:
 اما نگاه تو.. نه! شبیه گذشـته نیست  شویشـود و تو لبخند میدر باز مـی

 توســت بـی مـن غــروب مـنتظـر  ی خود کن ولی بدانصبح مـرا مچاله

 ( 8۲1:  1379)آذرپیک،  

 »زن«      
 عاشـق سـینه چاک دیـوار است   فقـط  -زن له دنیا همـیشه گفـته

 روحـش از نام کـوچ بیزار اسـت   عشق من، از کسی گریزان نیست

 دور از چشـم آسـمـان و زمـین   روز و شــب، در پـنـاه آغـوشـش 

 هنجـار استهرچه هنجـار و نابه  توانــی بـرای خــــود بکـنی مـی

 در کـــنـار بـخــاری روشـــن   هاست مـثل برفی که پشت پنجره

 تا که این ایسـتاده بیـدار اسـت  هـا چـه شـیرینندوای که خـواب 

 هـمـة شـهـر در خــیـابـانـنـد   زلـــزلـه پشــت زلــزلـه... امـــا 

 دستهایش به سوی دیـوار اسـت  بـــاز زیـــر آوار نـاگـــهـان، زن 

 ( 7۴:  1383)همان،  

های بستة فمینیسم بدون هرگونه  مال به نقد نگرگاهآرش آذرپیک در این دو غزل مینی    

مال از دیدگاهی  نگاه مردساالرانه، پرداخته است. نگرگاه انتقادی شاعر در این دو غزل مینی

می  محورانهانسان روایتی  هنری  کالبدی  در  که  زناست  از  کردن  سازد  محدود  با  که  هایی 

ساحت از  یکی  تنها  در  خود  وجودی  خودآگاهامکانات  فردیهای  هفت-های  گانه،  جمعی 
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جنسیتی خود را از جهان جنس سومی و سهم  -جمعی روانی -های فردی ها و ناخودآگاهخوآگاه

مال دارا  محروم ساخته است. کاراکتر غزل مینیوجودی خویش از امکانات لوگوسیک انسانی 

کاال شدگی  محوری مردستیزانه دارد و همین دیدگاه محدود زنانگی او را تا حد تنو سارا زنانه

ساالری پایین کشیده است اما کاراکتر دون یعنی زنی که عاشق دیوار است  در جهان سرمایه

پرستی  زن تنها دیوارهای ذهنی و بنای عقیده  نگری رادیکال نقد وارد کرده که در آنبه زنانه

پندارد غافل از آن که  جنسیت مدارانة خود را در تمام شرایط زندگی پناهگاه مطلق خود می

های زندگی آواری خواهد شد که سهم او را از امکانات وجودی  پرستانه در بزنگاهآن دیوار عقیده

مدفون خواهد کرد. در واقع فرافمینیسم فرزند  )لوگوس( زیر آوار عقاید محدود و ایدئولوژیکش  

گونه که در ساحت اندیشگانی مخالف همه جانبة محدود  کلمه است و همانعریانیسم و اصالت

های  نویس در فرم و محتواهای ایسمی و جنسیتو محصور کردن قلم و ذهن شاعر و داستان

نویس نگرگاهی  اعر و داستانخواهد شادبی شعری و داستانی است و در جهان انسانی نیز می

خواهی محدودگرا  گرا برای نمود تمام امکانات وجودی انسانی فراتر از هر نوع سهمجنس سوم

نگرگاه انکارمند در  انواع و  توانسته  فرافمینیسم  های فمینیستی و مارکسیستی داشته باشد 

حورانه را برای نخستین  نگری انسان ممحورانه و مردانهنگری انسانهای فراجنسیتی زنانهنحله

هایی ادبی و هنری ارائه دهد و  بار در هیئت پارادایمی هستی شناسیک و متدها و سیستم

نخستین جنبش فرافمینیستی را هم در حوزة اندیشگانی و هم در حوزة ادبی و هنری در آغاز  

آثار فرافمینیستی در اد از دیگر  بیات  هزارة سوم میالدی در جهان سامان دهد و همچنین 

توان کتاب جنس سوم نیلوفر مسیح را نام برد که برشی از یکی از فراشعرهای این کتاب  می

 کنیم: را بررسی می
 »دیگری« 

 کاتالوگ پیشا متن

 نه شعر نه داستان/ فراروی/ متن عریان

 اتاقی از آن خود یا دیگری؟ 

 من/ خود/ دیگری کدام یک منم!..
 ( 83:  1۴00)مسیح،

این   دیگری سیمون  در  و  خود  مسئلة  به  را  کلمه  اصالت  مکتب  انتقاد  دیگری،  فراشعر 

کند در داستان آدم و حوا نیز هم آدم و هم حوا هردو دیگری  کند و اذعان میدوبووار بیان می

اند و خود واقعی هر دو در حجاب است. در فراشعر دیگری روح گستاخی وجود دارد که  هم
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پرسد چه باید کرد؟ و اینجاست که فمینیسم رادیکال  گردد و میاش میدنبال خود وجودیبه

ها  و فمینیسم پست مدرن درمانده از راه حلی برای دریافت و درک وجود و خود واقعی انسان

شود و کاراکترها  گردد که فضا دچار استحاله می)چه زن و چه مرد( به دنبال راه حلی می

کند که  افتد و نویسنده یادآوری میگذاری اتفاق میصلهیابند و باز هم فازمان و مکان را نمی

آنها درون یک متن عریان قرار دارند و متن عریان متنی است که در آن اشیا و پدیدارها خود  

یابند و خود را  طلبد در متن نمود میشان میخواهند و خود وجودیگونه که خود میرا آن

کند و  ابل خود و دیگری، زن و مرد و... فراروی میدهد بلکه از تقدر برابر دیگری قرار نمی

ها )متن عریان(  فراروی از دیگری را راه حل رسیدن به وجود متنی و جهانی عاری از حجاب

 اند.یابد که به جنس سوم وجودی خودشان رسیدهو انسان آگاه و متعالی می

 گیرینتیجه -3

یانه دارد که به هیچ وجه، هیچ اصالتی را چه  لیبرالیسم نگرگاهی شدیدا فردگرایانه، قراردادگرا

پندارد بلکه همه را قراردادهایی خودساخته و  در جهان مذکر و چه در جهان مونث ذاتی نمی

شمارد که این نوع نگرش در فرافمینیسم به شدت  دارای تاریخ مصرف و غیرقابل تأمین می

زیرا فرافمینیستنقد می به سهمی هفتفرد -های جمعی ها در خودآگاهشود  قائل  ها و  گانه 

های مارکسیست باور دارند که ها هستند. همچنین فمنیستامکانات وجودی مذکرها و مؤنث

های جنسیتی را از میان ببریم اما همین نگرگاه  های طبقاتی ما باید اختالفپیش از اختالف

قیمت، منظم و  شناسیک زنان را به کارگرهای ارزان در ساحت پراگماتیک و در ساحت کنش

روابط   برآیند  را  مردانه  و  زنانه  ساحات  تمام  و  ساخت  مبدل  کمونیستی  جوامع  مطیع 

پندارد که فرافمینیسم بدون انکار تأثیر ساحات اجتماعی، اقتصادی  اقتصادمحورانة اجتماع می

پندارد یعنی وجود انسانی  ها و ساختارهای جمعی میوجود انسانی را مقدم بر تمام این فرم

آمدهای هنری  ای بنیادگرایانه همة دستا برساختة اجتماع نیست. فمینیسم رادیکال به گونهم

کند و همه را  ادبی فرهنگی، سنتی که برآیند جهان شعری زنانه و مردانه است؛ را انکار می

ها به جای آنکه برابری وجودی  گونه سیستمپندارد. در نگرگاه فرافمینیسم اینفاقد اصالت می

منطق موجودی را در تمام ساختارهای  های بیه جهان زنانه و مردانه به ارمغان بیاورد؛ تشابهرا ب

فرهنگی، هنری، سنتی شغلی و اجتماعی را تئوریزه کرده است که برآیند آن نفی حتی بسیاری  

های  ها و ناخودآگاههای جوهری زنانه برای تشابه جهان مردانه شده است. خودآگاهاز ظرفیت
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گونه خودآگاه و ناخودآگاه  گانه در جهان عریانیستی فرافمینیسم به هیچفردی هفت-جمعی 

پارچه و ساحاتی  های موجودی یک ها را ظرفیتدر روان انسان باور ندارد و جهان و جان انسان

محوری علم داند پس فرافمینیسم شدیدا ناخودآگاهمتفاوت برای تحقق امکانات وجودی می

روان به  و سیستمشنموسوم  مکاتب  امروز  تا  و...  الکان  آدلر،  یونگ،  فروید،  از  که  های  اسی 

اندیشم  پنداری هم نوعی افراطی از نگرش من میاند قبول ندارد زیرا دوگانهگوناونی را ارائه داده

ها را چه  تواند تمام ساحات درونی انسانپس هستم رنه دکارت است که به هیچ گون نمی

گاه وجودی  . اما فرافمینیسم روانان که هست تبیین و نمود ببخشدمذکر و چه مؤنث آنچن

گانه  فردی هفت- های جمعی ها و ناخودآگاهها را در ساحات مشکک موجودی خودآگاهانسان

های منفک از هم  آیند نه نیمهداند که در اصل ساحاتی گوناگون از یک چیز به شمار میمی

ها  خورد بنابراین در فرافمینیسم خودآگاهانه به چشم میشناسهای روانگونه که در اندیشهآن

افزاست در ر وانگاه وجودی  جنسیتی خود ساحتی هم-های حمعی و فردی روانیو ناخودآگاه

های حمعی مکانشی، زمانشی، زبانشی و ... بنابراین در  بشری همراه با خودآگاه و ناخودآگاه

از  نگرگاه فرافمینیسم هرگونه جنسیت محوری محد انسان در یکی  ود کردن روان وجودی 

ناخوآگاههای مشکک خودآگاهساحت و  گانه آن که در هر شکل  فردی هفت-های جمعی ها 

نگاه حذف به شمار مینوعی  توتالیتر، محدودمند، محصورگرا  فمینیستی  گرا،  نگرش  آید.در 

شود  بوط میپست مدرنیسم هرگونه نگرگاه و دستامد هنری، فرهنگی، سنتی، علمی فقط مر

ها و  ها، مکانگونه قائلیت تعمیم به زمانبه یک زمان، مکان، نژاد یا افراد خاص که به هیچ

گونه اصالت وجودی در آنها  نژادها و افراد دیگر ندارند و دارای تاریخ مصرف هستند و هیچ

ة زنانه و  محورانشود اما در فرافمینیسم ما با حفظ و همراهی امکانات وجودی انسانیافت نمی

های گوناگون زیست  ها و تمایزها و شیوهمردانه در هر زمان، مکان، نژاد و زبان شاهد تفاوت

ها ساحات متغیری هستند که با حفظ  ها و نحلهها، نگرگاهزنانه و مردانه هستیم که این شیوه

نیز حقوق طبیعی ویابد؛ پسافمینیستو همراهی هموارة آن ساحات وجودی تحقق می   ها 

های  گیرند و با مصداق آوردن نگرگاهها را در ساحات اجتماعی و زیستی نادیده میویژة زن

های رادیکال به انکار همه جانبة برخی از ساحات انسان محورانة  عنوان فمینیستافراطی که به

پرداختهجنبش فمینیستی  نوع خود میهای  در  تمام ژستاند که  با  نیز  را  آنها  های  توانیم 

گرا بدانیم که به انکار و تحقیر و تصغیر های توتالیتر و مطلقگرایانة خود دارای اندیشهینسب

جنبش و  بشری  زنانة  ساحت  وجودی  برآیندهای  و  بسامدها  از  فمینیستی  بسیاری  های 
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- فردی، روانی- اند. فمینیسم سیاه برآیند نزدیکی مفاهیم خودآگاه و ناخودآگاه جمعیپرداخته

نژادی است که در ساحتی مشکک    -فردی، ژنتیکی  -گاه و ناخودآگاه جمعیجنسیتی به خودآ

های سیاه هم هنوز به این درک و نگاه نرسیدند  نگرد. البته خود فمینیستبه این دو مقوله می

خودآگاه از  ساحت  دو  تنها  جنسیت  و  نژاد  ناخودآگاهکه  و  هفتها  در  های  که  است  گانه 

های وجودی را  هموارة وجود انسانی تحقق امکانات ظرفیتفرافمینیسم با حفظ و همراهی و  

داند. فرافمینیسم گرایشی فراساختارگرایانه  در این ناخودآگاه ساحات مشکک وجودی آن می

محورانه( و ماکیستی )مردمحورانه( بر بنیان دکترین  های فمینیستی )زنبرای نقد تمام جریان

های موجودیت  ت. زنانگی تنها یکی از ساحتجنس سوم در نحلة اندیشگانی فرافمینیسم اس

گانه است. در این گرایش زنانگی  فردی هفت- های جمعیها و ناخودآگاهانسانی ما، در خودآگاه

عنوان یک  توانند تمام امکانات وجودی ما را بهمتکثر و مردانگی متکثر در جامعه جهانی نمی

زن و  ببخشند  نمود  مردانسان  و  محدود  محوری  یعنی ساحت  محوری  انسانی  وجود  کردن 

ساحت در  آن  سومی  از  جنس  هرکدام  زیرا  است.  پیشینی  ساختارهای  مادرمائیک  های 

انسان  فردی هفت- های جمعیخودآگاه امکانات وجودی  برای جذب  گانه ظرفیتی موجودی 

ی  هاها و ناخودآگاهسازد که تمرکز )با صیغة مبالغه پنداشتن( بر هر کدام از آن خودآگاهمی

های موجودی است. بنابراین زن با حفظ و  فردی محروم ساختن خود از دیگر ظرفیت-جمعی 

تمام ظرفیت به  کامل  زنانهاحترام  موجودی  نمود ظرفیتهای  برای  بسیط  های  نگر حرکتی 

موجودی دیگر خود، دارد. به این شکل زن با حرکتی گشوده برای نمود امکانات وجودی خود  

گونه که جنس مذکر نیز با ظرفیت گشودة خود بر روی  شود همانمبدل به یک فرازن می

نگری تنها  شود. بنابراین از دیدگاه فرافمینیسم زنانهامکانات وجودی مبدل به یک فرامرد می

های خود با محدود و  هاست و فمینیسم در تمام شاخههای موجودی انسانیکی از ظرفیت

ان در ساحت جنسی و جنسیتی، خود به خود  های موجودی انسمحصور کردن تمام ظرفیت

های موجودی به طبع امکانات وجودی  را نیز محدود خواهد کرد. در ادبیات  با کاهش ظرفیت

اندیشههای فراجنسیتاندیشه به تحقق  نگرانة های زنانهمدارانه صورخیال و محتواهای ادبی 

محور و  های جنسیتآن به نقد نگرگاهنگرانة انسان محورانه و در کنار  انسان محورانه و مردانه

ها و قوالب ادبی پرداخته و در ساحات محتوایی فراشعرها و  زده در نگریستن به فرمجنسیت

فرامتنفراداستان فراتر ها،   ... و  زبانی  روانی  نژادی،  مردانه،  و  زنانه  محدودیت  هرگونه  از  ها 

 برده است.می
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Feminism is a naturalistic view that considers the gender to be prior 

to existence. Fara-feminism is a view that prioritizes human 

existence over all sexist views, but does not denigrate, diminish, or 

deny gender. That is, Fara-feminism has a feminist, humanistic 

perspective. In this descriptive-analytical study using library 

resources, we seek to answer the question of what is Fara-feminism 

and what does it have to do with the Fara-structuralist linguistic 

approach? The study found that Fara-feminism is a system based on 

seven collective-individual consciousness-unconscious spatial, 

temporal, linguistic, racial genetics, cultural, intellectual, media-

individual collective consciousness and subconscious as well as 

psychosexual self-consciousness and the subconscious. Moreover, 

Fara-feminism is also a branch of the Fara-structuralist School of 

Philosophy-Linguistics, and just as it considers the word to 

transcend all textual and grammatical structures, it also considers 

human existence to transcend all racial, psychosexual, spatial, 

temporal, and linguistic structures. 
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