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 ناشرانسخن 
 

های علمی شیعه، نگهبانان تراث جاوید معارف و علوم و پاسداران حریم شریعت و عقایـد   حوزه
باور را در عرصه تعلیم و تربیـت، دوچنـدان    اند. این رسالت خطیر، مسئولیت عالمان دین اسالمی

متعهد، نسبت به اصـالح و غنابخشـی كمـی و كیفـی      های همیشگی عالمان نموده است. دغدغه
ها، متون و الگوهای آموزشی، در راستای بالندگی و پویایی و كارآمدی نظام آموزشی حـوزه،   شیوه

  دهد. ضرورت بازنگری و اصالح و تدوین و ارائه متون نو و كارآمد را، مورد تأكید قرار می
سـنگ و   مندی از تـراث گـران   ها و بهره ر حوزهسو، منزلت و جایگاه متون درسی د البته از یك

كنـد كـه در    ذخایر ارزشمند متون قویم از صلحای سلف و وزانت و اعتبار مؤلفان آنها، ایجاب می
بازسازی و اصالح و تدوین متون درسی، اهتمام و دقت و تأمل خاص و شایسته مبـذول گـردد و   

هـا و الگوهـای تعلـیم و     انتظـارات، شـیوه   ها، نیازها، از سوی دیگر، دگرگونی و تحول در گرایش
سازد تا  ریزی درسی را، در حوزه افزون می تربیت، مسئولیت متولّیان امر پرورش و آموزش و برنامه

های نو و با ارتقای محتوایی، به پیرایش و تدوین  ها، الگوها و قالب بندی به صورت مستمر با آرایه
  متون درسی، همت گمارند.

هـای علمیـه خـواهران براسـاس      و، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز مدیریت حوزهر از این
ها جلد كتاب درسی  ها و نیازهای یادشده، نسبت به تولید متون درسی، اقدام نموده و ده ضرورت

مین اثر مشترك خـود را بـه جامعـه علمـی و آموزشـی      چهاررا طراحی، تدوین و منتشر ساخته و 
انـد ضـمن حفـظ اصـالت و غنـای محتـوایی        و در این فرآیند سعی داشته دارند كشور تقدیم می

مانده از عالمان گذشـته، بـا كاربسـت فنـاوری آموزشـی و رعایـت        های ارزشمند برجای گنجینه
هـا و   اصول، معیارهـا و الگوهـای جدیـد، متـونی هماهنـگ بـا اهـداف و در چـارچوب برنامـه         

  نتظارات فراگیران ارائه كنند.های مصوب و متناسب با سطح علمی و ا سرفصل
 سه



  

 كبه صورت مشتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهیه وعلوم اجتماعی از طرف گروه  اثر حاضر
برای دانشجویان مقطع درسی منبع این كتاب به عنوان  .با حوزه علمیه خواهران منتشر شده است

شناسـی و   ن، جامعـه هـای مطالعـات زنـا    در رشته طالب سطح سهو نیز  ادكتركارشناسی ارشد و 
  .مند شوند دیگر عالقه مندان نیز از آن بهره  امید آنكه های مرتبط تدوین شده است. دیگر رشته

هـای   نظران ارجمند انتظار داریم بـا ارائـه پیشـنهادها، نقـدها و دیـدگاه      از استادان و صاحب
معـه علمـی   اصالحی خود ما را در جهت اصالح این كتاب و تـدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز جا     

  دهند.  یاری
آقـای دكتـر حسـین بسـتان (نجفـی) و نیـز از       دانیم از مؤلف محترم جنـاب   یدر پایان الزم م

  .مكنیسپاسگزاری ارزیابان گرامی، آقایان دكتر محمدتقی كرمی و دكتر علی انتظاری 
  

  های علمیه خواهران مركز مدیریت حوزه     پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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  پیشگفتار
  
هـای   شناسی است كه به بررسی تمایزها و نابرابری ای از رشتۀ جامعه شناسی جنسیت، شاخه جامعه

گیـری ایـن    پردازد و هدف آن، تبیین چرایی و چگونگی شكل اجتماعی میان دو جنس زن و مرد می
در » شناسـی جنسـیت   جامعـه «ای بـا نـام    گیری شاخه تمایزها و پیامدهای اجتماعی آنهاست. شكل

هـای   گردد و تا حد بسیار وامـدار كوشـش   های پایانی قرن بیستم بازمی شناسی، به دهه حوزۀ جامعه
شناسـی جنسـیت از    رو، جامعـه  های موج دوم بوده است. از ایـن  گستردۀ نظری و تجربی فمینیست

مل مهـم ایـن تـأخیر، توجـه     رسد از عوا آید و به نظر می شناسی به شمار می های متأخر جامعه شاخه
شناسی مدرن در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به مسـائل و   جدی نداشتن بنیانگذاران جامعه

 های جنسیتی جوامع انسانی بوده است. چالش

رغم عمـر كوتـاهش رشـد چشـمگیری از حیـث تولیـد آثـار         شناسی، به این شاخه از جامعه
كز دانشگاهی و مواردی از این دست داشـته و از ایـن   مكتوب، تخصیص واحدهای درسی در مرا

های آن تأثیر شـایان تـوجهی    طریق، بر گسترش مرزهای دانش اجتماعی و پربارتر ساختن تحلیل
های مختلف علوم اجتماعی، خـود   ای كه امروزه كمتر متخصصی در حوزه گذاشته است، به گونه

  بیند. از مینی های تجربی آن بی های نظری و یافته را از بینش
هـا و   برد: نخست، ابتنای تبیین شناسی جنسیت از دو كاستی عمده رنج می با این حال، جامعه
ـ  نگـر و قـوم   جانبه های یك تفسیرهای آن بر نظریه غربـی؛ دوم، ایـدئولوژیك بـودن و بـه     ۀ مداران

ـ   های آن با مواضع ارزشی نظریه تعبیری، آمیختگی تحلیل هـای   ارزشۀ پردازان كه از اساس بـر پای
كنیم،  ها هنگامی كه به متون فارسی آن توجه می اند. این كاستی غیر دینی یا ضد دینی شكل گرفته

محوری، غیر بومی بودن و غیر انتقادی بودن نیز  شوند؛ چون مشكالتی مانند ترجمه تر می برجسته
 شوند. بر آنها افزون می
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ویـژه منـابع    شناسـی، بـه   مـی جامعـه  ها و ضرورت رفع آنها در متـون عل  توجه به این كاستی
ـ ها و مراكز آمـوزش عـالی كشـور، انگ    درسیِ مورد استفاده در دانشگاه و كمك درسی ۀ آغـازین  زی

تـر، یعنـی    تـر و جـامع   تاب بوده، اما این انگیزه در راستای دستیابی به هـدفی وسـیع  كن این یتدو
بـا رویكـرد    شناسـی  یا علوم انسانی اسالمی تعریف شده اسـت. جامعـه   علم دینیۀ تحقق اندیش

فـردی از نظـر فنـون     برخورداری از ویژگی منحصربهۀ اسالمی در الگوی مفروض این كتاب، داعی
هـای   شناختی و نیز از حیث جنبه شناختی و معرفت تحقیق تجربی ندارد، اما از حیث مبانی هستی

یابـد.   شناسـی تمـایز مـی    های تبیینی و هنجاری، از رویكردهای موجود جامعه ری، شامل جنبهنظ
ـ        بنابراین، می ۀ توان هدف اصلی این كتاب را نشـان دادن ظرفیـت متـون دینـی اسـالم بـرای ارائ

شناسـی   جامعـه ۀ هـای اسـالمی در حـوز    هایِ علّی و كاركردی متفاوت و منطبق بـر آمـوزه   تبیین
فرعی آن را تدوین متنی آموزشـی بـه منظـور پـر كـردن خـأل موجـود در ایـن         جنسیت و هدف 

  دانست.  زمینه
تـرین   انـد. فصـل نخسـت، مـروری بـر مهـم       مباحث كتاب در قالب سیزده فصل تنظیم شده

ای مبـانی پـارادایمی، شـامل     شناسی جنسیت است؛ فصل دوم به بررسـی پـاره   های جامعه نظریه
دیگر مباحث كتـاب را تشـكیل   ۀ شناختی كه شالود اختی و ارزششن شناختی، انسان مبانی معرفت

پـذیری   پردازد. با توجه بـه اهمیـت بحـث جامعـه     دهند و در فهم بهتر آنها دخیل هستند، می می
اند. در فصل چهـارم از   اصلی در این زمینه مرور و ارزیابی شدهۀ جنسیتی، در فصل سوم چند نظری

حجاب كه ابعاد جنسیتی آشكاری دارند، سخن بـه میـان   های جنسی، مانند عفت و  برخی ارزش
های دیگر كتاب، هر كدام به یكی از نهادهای اجتماعی و چگونگی بروز و تـأثیر   آمده است. فصل

ترتیب، نهاد ازدواج در فصـل پـنجم، نهـاد خـانواده      جنسیت در آن اختصاص یافته است. بدین
دیـن در فصـل    های ششم و هفـتم، نهـاد   لشامل دو بحث ساختار و كاركردهای خانواده در فص

هشتم، نهاد آموزش در فصل نهم، نهاد اقتصاد در فصل دهم، نهاد سیاست در فصل یازدهم، نهاد 
قانون در فصل دوازدهم و دیگر نهادها در پنج محورِ سالمت، فراغـت و تفـریح، ورزش، ارتبـاط    

  اند. ای و جنگ، در فصل سیزدهم بررسی شده رسانه
ای  از مباحث كتاب، كوشش شده تا ضمن بیان مسئله یـا مسـائل اصـلی و اشـاره     در هر یك

هـای علّـی و    گذرا به رویكردهای هنجاری به موضوع مـورد بحـث و پـس از مـروری بـر تبیـین      
هایی با رویكرد اسالمی ساخته و پرداختـه شـود و بـدین     كاركردی مطرح در ادبیات بحث، تبیین

  اسالمی با رویكردهای رقیب نیز تا حدودی فراهم آمده است.رویكرد ۀ ترتیب، امكان مقایس
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ـ ی و سپاسگزاری ان، قدردانیدر پا ـ  خود را از هم ن، یه در مراحـل مختلـف تـدو   ۀ دوسـتانی ك
ویـژه   خود بر نگارنده منّت نهادنـد، بـه  ۀ خالصانی ها تین اثر با حمایش و انتشار ایرای، ویابیارز

تقی كرمی و دكتر علـی انتظـاری و نیـز مسـئوالن و كاركنـان      قدر، آقایان دكتر محمد ارزیابان گران
ـ خـواهم ا  دارم و از خداونـد متعـال مـی    محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اعالم می ن تـالش  ی

  راه آخرتمان قرار دهد.ۀ رد و توشیران خود بپذیكمتواضعانه را به فضل و كرم ب
  

  حسین بستان (نجفی)

1/8/1394  

  
  





  
  
  

  فصل اول

  
  شناسی جنسیت های جامعه مروری بر نظریه

  
  اهداف آموزشی:

شناسی جنسیت و رویكردهای اصلی در ایـن   های جامعه ترین نظریه آشنایی فراگیران با مهم

های نظری حـاكم بـر مباحـث     زمینه زمینه به منظور دستیابی آنان به تصویری كلی از پیش

  شناسی جنسیت. ای جامعه حوزه

  مقدمه

بیسـتم در   شناسـی اسـت كـه در قـرن     جامعـه ۀ های رشـت  شناسی جنسیت، یكی از شاخه جامعه
كشورهای غربی پدید آمد و هرچند در آغاز در حاشیه قرار داشت، ولی بـه مـدد حجـم گسـتردۀ     

اخیر پیرامون مسائل جنسیتی شـكل گرفتنـد، رشـد    ۀ ها و تحقیقات تجربی كه طی چند ده نظریه
  شناسی مبدل شد. های اصلی جامعه چشمگیری یافت و به یكی از شاخه

شناسـی بـه    جامعـه ۀ تـوان گفـت رشـت    شناسی جنسیت می معهدر توضیح اجمالی جایگاه جا
مند اسـت   زندگی گروهی و اجتماعی عالقهۀ ها به واسط گیری رفتار انسان بررسی چگونگی شكل

دهـی   و با توجه به اینكه عوامل متنوعی همچون طبقه، قومیت، نـژاد، سـن و جـنس در سـازمان    
تـرین ایـن عوامـل،     ور یكی از اساسـی شناسی جنسیت حول مح زندگی اجتماعی مؤثرند، جامعه

ها شكل گرفته است، ضـمن   ها و رفتارهای ما انسان ها، نگرش یعنی جنسیت و تأثیر آن بر زندگی
گیـرد. در بیـان گسـتردگی     آنكه از عوامل یادشده برای تبیین بهتر مناسبات جنسیتی نیز بهـره مـی  

ـ    شناسی نیز كافی است این نكته ر قلمرو این شاخه از جامعه ۀ ا گوشزد كنـیم كـه جنسـیت در هم
ای حضـور داشـته و    گونـه  ها بـه  نهادهای مشتمل بر این كنشۀ های متقابل اجتماعی و هم كنش

  های آینده كتاب آشكار خواهد شد. اثرگذار است؛ این نكته در فصل
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ای  طور عام، و ابتنای مباحث حـوزه  ها در علوم به در این فصل، با توجه به جایگاه مهم نظریه
هـای   تـرین نظریـه   طـور خـاص، مـروری بـر مهـم      هـای آن بـه   شناسی جنسیت بر نظریـه  جامعه
 شناسی جنسیت خواهیم داشت. جامعه

  های كالسیك . نظریه1_1

زنان را به مسائل خانواده، عواطـف  ۀ مباحث خود دربارۀ شناسی، عمد بسیاری از بنیانگذاران جامعه
دادنـد كـه    تـری جـای مـی    های وسـیع  را درون نظریهكردند و این مسائل  و امور جنسی محدود می

های سیاسـی،   اجتماعی و اقتصاد، نظامۀ معموالً بر اهمیت دیگر ساختارهای مردمحورانه، شامل طبق
ساالری و دین تأكید داشتند. درنتیجه، ساختارها و نهادهای اجتماعیِ تحـت   حقوقی و نظامی، دیوان

تـرین   شـدند كـه ایـن نگـاه مذكرمحورانـه در مهـم       مـی  مردان، به لحاظ جنسیتی خنثی تلقیۀ سلط
جنسـیت  ۀ هایی كه هم مسئل شناسی معاصر نیز كم و بیش تداوم یافته است، نظریه های جامعه نظریه

  1گیرند. شناسی را نادیده می های فمینیستی در پیشبرد ادبیات جامعه و هم نقش نظریه
گرفتنـد كـه زنـان و مـردان      فـروض مـی  شناسی معمـوالً ایـن مطلـب را م    بنیانگذاران جامعه

های ذهنـی، عـاطفی و اخالقـی نابرابرنـد. هربـرت       هایی ذاتی با هم دارند و از نظر توانایی تفاوت
ـ        2،اسپنسر داروینیسـم  ۀ برخالف موضع ابتدایی خود بـه عنـوان یـك فمینیسـت لیبـرال، بـر پای

اساسـی اسـت.    های جنسـیِ  امل ایجاد تفاوتشناسی، ع اجتماعی این نظر را پذیرفت كه زیست
تر بـودن مغزشـان، از نظـر حـس عـدالت و توانـاییِ اسـتدالل از مـردان          زنان با توجه به كوچك

دهد از سوی مردی قدرتمند محافظت شود.  طور طبیعی ترجیح می ترند و به عالوه، زن به ضعیف
لمروهای عمومی زندگی در تضاد با پیشرفت بشر است. اگوسـت  رو، تجویز ورود زنان به ق از این
ترشان از نظر عاطفی و معنوی، با زندگی خـانگی   نیز معتقد بود زنان به سبب جایگاه پایین 3كنت

شان در مقایسه با مردان، برای دیگر امور  و خانوادگی كامالً تناسب دارند و به سبب ضعف فكری
هـای   های زن و مرد و نقـش  های ذاتگرایانه در باب تفاوت مشابه همین دیدگاهنامناسب هستند. 

نیـز مطـرح شـده اسـت.      6و امیل دوركیم 5ویلفردو پارتو 4،مناسب آنها از سوی فردیناند تونیس
                                                           

1. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.4. 

2. Herbert Spencer 3. Auguste Comte  

4. Ferdinand Tönnies 5. Vilfredo Pareto  

6. Emile Durkheim 



 7      شناسی جنسیت های جامعه مروری بر نظریه

فیزیكـی و فرهنگـی میـان    ۀ تمایز فزایند، استدالل كرده كه تقسیم كار اجتماعیدوركیم، در كتاب 
تخصصی شدن كارها میان آنان و ۀ دو جنس كه در طول زمان در حال تطور و پیشرفت بوده، زمین

به تبع، استحكام پیونـد زناشـویی را فـراهم آورده اسـت. وضـعیت تشـابه و تسـاوی جنسـیتی،         
  1ثبات است. وضعیتی ابتدایی و مرتبط با واحدهای زناشوییِ بی

ترتیبات جنسیتی را نابرابر و محصول زنـدگی اجتمـاعی قلمـداد     2مقابل، فردریش انگلسدر 
های پیش از تاریخ، زنان در  در دورهی ت خصوصكیگیری مال كرد. وی معتقد بود پیش از شكل می

ـ صنعت عمومی شركت جسته و جایگاه اجتماعی واالیی نیـز داشـتند، امـا بـا پیـدایش مال      ت كی
داری كه منبع ثروت جدیدی برای اجتمـاع   سازی حیوانات و توسعۀ گله و در پی اهلیی وصخص

بشری پدید آورد، قدرت زنان كاهش یافت؛ زیرا كنترل حیوانات در دست مردان بود و این امر به 
انباشت ثروت در دست مردان و درنتیجه، افزایش قدرت نسبی آنان در مقایسه با زنان انجامیـد و  

د، یابزار تولی ت خصوصكیه مالكنیض بر ضد زنان آغاز شد. با توجه به ایرتیب، ستم و تبعبدین ت
ـ ی طبقـات  و سـتم ی نـابرابر ی و علت اصلی ش نظام طبقاتیدایبه عنوان منشأ پ ، در دوران یو جنس

بر ی نونكرا مسئول ستم ی دار هیافته است، انگلس، سرمای یتجلی دار هیمعاصر در قالب نظام سرما
ـ دانسـت   از ستم میی لكت فرودست زنان را شیرد و موقعك میی معرف زنان ه در خـدمت منـافع   ك
دانـد،   این نظریه كه نابرابری جنسی را محصول نابرابری طبقـاتی مـی  ۀ بر پای 3است.ی دار هیسرما

خود مشكالت زنان را برطرف خواهد كرد؛  خودی ستی بهیالیبه نظام سوسی دار هیل نظام سرمایتبد
ـ یستی، وسائل تولیالینظام سوس زیرا در ـ  چید به همگان تعلق دارند و ه بـه  ی س از نظـر اقتصـاد  ك

  4ابند.ی یدست می ست؛ درنتیجه، زنان از سلطۀ مردان آزاد شده، به برابریوابسته نی گرید
نیز ضمن تأیید كلی توصیف انگلس دربارۀ گذر از جامعۀ مادرسـاالر بـه جامعـۀ     5ماكس وبر

پدرساالر، اظهار عقیده كرد كه این انتقال صرفاً نتیجۀ تغییر اقتصـادی نبـوده، بلكـه تغییراتـی در     
اند. وی در بررسـی عوامـل نـابرابری اجتمـاعی،      قدرت نظامی، دین و جادو نیز در آن نقش داشته

 6ه عامل جنسیت، فقط بر عواملی مانند طبقه، منزلت و حزب تأكید داشت.بدون اشاره ب

                                                           
1. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, pp.4-5. 

2. Friedrich Engels 

  .249 و 248، صهای فمینیستی شناسی نگرش درآمدی بر جامعه. ابوت و واالس، 3
  .249، ص. همان4

5. Max Weber 

6. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.6. 
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ها و فشارهایی كه زنـدگی   های میانی قرن بیستم نسبت به نابرابری در دهه 1،تالكوت پارسونز
اند، حساس بود و از جمله، بر این مطلب تأكیـد داشـت كـه زنـان مجـرد در       زنان را احاطه كرده

طبقۀ خود، دسترسی بسیار كمتری به مشاغل دارند؛ همچنین بـه دلیـل آنكـه     با مردان هم مقایسه
مادری با نقش شغلی برای زنان فراهم نیست، منزلت اجتماعی آنان  _ امكان تلفیق نقش همسری

شـدت   ای كه از سویی بر موفقیـت فـردی بـه    با شوهرانشان نامتقارن است. به نظر وی، در جامعه
هـا بـا    های خانگی زنان قائل است، این نقش از سوی دیگر، ارزش باالیی برای نقش تأكید دارد و

  2شوند. ای توأم می ها و فشارهای گسترده تنش
هـای زن و   با وجود این، پارسونز بر پایۀ دیدگاه تطورگرایانۀ خود، بحث تخصصی شدن نقش

ی كارها میان زن و شـوهر را  ای معاصر را مطرح كرد و الگوی تقسیم جنسیت مرد در خانوادۀ هسته
پـذیری   بهترین روش ایفای كاركردهای اصلی خانواده (تثبیـت شخصـیت بزرگسـاالن و جامعـه    

  3كودكان) و عامل ثبات و یكپارچگی خانواده و اجتماع دانست.

  های عام . نظریه2_1

ابـداع   طور خـاص  هایی هستند كه برای تبیین مسائل جنسیتی به های عام، نظریه مقصود از نظریه
جنسـیت صـرفاً یكـی از     ۀهایی با كاربردهای وسیع و متنوع هستند كه حوز اند، بلكه نظریه نشده
های عام تضاد و كاركردگرایی كه ذیـل   رود. با قطع نظر از نظریه های كاربرد آنها به شمار می حوزه

یـادگیری  هـای   دیدگاه انگلس و پارسونز به آنها اشاره شد، در ایـن قسـمت، مـروری بـر نظریـه     
نقش و انتخاب عقالنی با توجه به كـاربرد آنهـا    كنش متقابل نمادین، اجتماعی، مبادلۀ اجتماعی،

  در بحث جنسیت خواهیم داشت.

  نظریۀ یادگیری اجتماعی. 1_2_1
عامی است كه در تبیین چگونگی یادگیری رفتارهـای گونـاگون،    ۀنظریۀ یادگیری اجتماعی، نظری

های جنسـیتی بـه كـار رفتـه اسـت. در فصـل سـوم در ذیـل          ب با نقشاز جمله رفتارهای متناس
  پذیری جنسیتی، توضیحی پیرامون این نظریه مطرح شده است. های جامعه نظریه

                                                           
1. Talcott Parsons 

2. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, pp.6-7. 
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  نظریۀ مبادله. 2_2_1
برحسب نظریۀ مبادله، هنجارهای اجتماعی، منابع و منافع، سه عنصری هستند كه توزیع قـدرت  

توان برای نمونه،  كنند. در مورد عنصر اول می و شوهر را تعیین میدر یك رابطه، از جمله رابطۀ زن 
هنجارهای ریاست مرد بر خانه و اولویت برخوردار بودن وی از سـن و پـول بیشـتر، تحصـیالت     

شوند. عنصر  باالتر و شغل بهتر در مقایسه با زن را مطرح ساخت كه باعث قدرت بیشتر مردان می
چیزی است كه بتوان آن را در جهت برآوردن یا سركوب نیازهـا بـه   دوم، یعنی منابع به معنای هر 

سـازد.   تـر كـرده یـا از اهدافشـان دورتـر مـی       كار برد، یا آنچه اشخاص را به اهدافشـان نزدیـك  
یك از دو شریك زندگی كه منابع بیشتری مانند پول، دانش بیشتر  گویند هر پردازان مبادله می نظریه

داشته باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت. عنصر سـوم نیـز بـه ایـن      تر در اختیار یا ظاهر جذاب
یك از دو شریك زندگی كه منافع كمتری از رابطه بـه دسـت آورد،    فرضیۀ كلی اشاره دارد كه هر

 1اش به رابطه بیشتر است، قدرتش كمتر خواهد بود. قدرتش بیشتر و كسی كه وابستگی

اند. به نظـر آنـان،    نابرابری میان زن و شوهر استفاده كردهها از این نظریه برای تبیین  فمینیست
ترتیبات ساختاری جامعه اغلب برای شوهران در مقایسه با همسرانشـان دسترسـی بیشـتری بـه     

كنـد. در مقابـل،    منابع الزم و مطلوب خانواده از جمله، درآمد، پرستیژ، دانش و اقتدار فـراهم مـی  
پردازند و  ام و نیز انجام كار خانگی، سهم خود در مبادله را میزنان معموالً از طریق اطاعت و احتر

كنند. روشن است كه این الگوی مبادله،  بدین ترتیب، موازنۀ الزم برای استمرار رابطه را برقرار می
دهد، همچنان كـه بـه جایگـاه زن در بـازار كـار       قدرت شوهر را در قبال همسر بسیار افزایش می

كنـد. بـا ایـن حـال،      ، نابرابری جنسیتی در سطح كالن را نیز تقویت مـی زند و درنتیجه آسیب می
یابـد، ماهیـت مبادلـۀ زن و شـوهر      هنگامی كه دستیابی زنان به منابعِ خارج از خانواده افزایش می

  2انجامد. تغییر كرده، اغلب به افزایش برابری میان آنان و یا طالق می

 نظریۀ كنش متقابل نمادین. 3_2_1

هایی از نظریۀ كنش متقابل نمادین هستند كه  شاخه 4زنی، و برچسب 3نویسی نامه ای فیلمه نظریه
ها،  اند. برحسب این نظریه پردازان فمینیست در مباحث جنسیتی به كار گرفته شده نظریهاز سوی 

                                                           
1. Taylor et al., Social Psychology, p.276. 

2. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.14. 

3. scripting theory 4. labeling theory  
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های اجتمـاعیِ بسـیاری از وظـایف بـا یكـی از دو       نامه شود كه فیلم رو بازتولید می جنسیت از آن
طـور   رونـد، بـه   در پی انجام آن وظـایف مـی  هنگامی كه مردم  رو از ایناند؛  یت پیوند خوردهجنس

های جنسیتیِ بسیاری از مشاغل زنانـه،   بخشند. برای مثال، فیلمنامه خودكار جنسیت را تحقق می
نوعی كار عاطفی (پنهان ساختن احساسات شخصی بـه منظـور شـاد كـردن دیگـران) را شـامل       

ركرد آن، انكار هویت مستقل و یكپارچـۀ زنـان اسـت. برخـی محققـان از نظریـۀ       شوند كه كا می
یافتـه و تحقیرشـدۀ    اند كـه جایگـاه تنـزل    زنی برای نشان دادن این مطلب استفاده كرده برچسب

سازی آنـان، یعنـی    ء ها و نیز به شی زنانگی چگونه به گسترش درك گزینشی از زنان بر پایۀ كلیشه
در وهلۀ بعد، بـه دیگـران    1،سازی ء شود. شی عنوان اشیا، نه اشخاص، منجر میبرخورد با آنان به 

شود آنان  های استثمارگرانه با زنان برخورد كنند كه این امر خود موجب می دهد به شیوه اجازه می
  2نفس خویش را از دست بدهند. خودشان را فرودست تعریف كرده و اعتمادبه

  نقش نظریۀ. 4_2_1
ویـژه مسـئلۀ تعـارض     دارد، بر موضوعات مرتبط با نقش زنان به نظریۀ نقش كه ریشه در آرای پارسونز

های خانگی و شغلی متمركز است. براساس این نظریه، تعـارضِ نقـش بـرای مـردان كمتـر       میان نقش
ـ  پیش می دات خـانوادگی آنـان در اولویـت    آید؛ زیرا انتظارات هنجاری، اشتغال مردان را نسبت به تعه
های فرهنگی برعكس هستند و لذا در موارد تعارض، مفـروض آن   ارۀ زنان، تعریفبدهد. اما در قرار می

كننـد. بـه همـین دلیـل، كارفرمایـان اغلـب        پوشـی مـی   است كه آنان از كار خود به نفع خانواده چشم
آسـانی   ای پـایینی دارنـد و بـه    زنان معموالً اهداف حرفـه سازند؛  های شغلی زنان را محدود می فرصت

كنند؛ مشاغل غالباً زنانه با نرخ باالی غیبت از كار و سطح نسبتاً پایین تعهد شـغلی   شغل خود را رها می
  3یابد. میهمراه هستند و درنتیجه، این مشاغل ارزش كمتری داشته و پاداش كمتری به آنها اختصاص 

  عقالنی نظریۀ انتخاب. 5_2_1
با توجه به كاربرد نظریـۀ انتخـاب عقالنـی در شـماری از تحقیقـات جنسـیتی، برخـی محققـان         

های تجربی فمینیستی را بررسی كردند تـا ابتنـای آنهـا بـر ایـن       مجموعۀ قابل توجهی از پژوهش
                                                           

1. objectification 

2. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.17. 

3. Ibid, p.15. 
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ها غالبـاً سـه مكـانیزم اصـلی انتخـاب عقالنـی        نظریه را نشان دهند. به گفتۀ آنها در این پژوهش
شـوند تـا تفـاوت در     ها) به كار گرفتـه مـی   های فرصت و اولویت های نهادی، هزینه (محدودیت

تـوان بـا اسـتفاده از     مـی  انـد كـه چگونـه    های مردان و زنان را تبیین كنند. آنان نشان داده انتخاب
 هایی كه به وسیلۀ والـدین  ؛ انتخابدرك كردهای مرتبط با جنسیت را  انتخاب مفاهیم این نظریه،

گذاری بیشتر در آمـوزش پسـران در مقایسـه بـا دختـران)، كارفرمایـان        سرمایه بارهدر برای مثال(
در زمینۀ استخدام یـا ارتقـای مـردان یـا زنـان در انـواع مختلـف مشـاغل) و زنـان           برای مثال،(

  گیرند. می انجامدارِ تمام وقت بودن)  از جهت خانه برای مثال،سرپرست ( تك
جسـتجوی خیـر   «بـه جـای    1»طلب سطح رضایتمندی«تفاده از مفهوم محققان دیگری با اس

ای از این نظریه را به كار گرفتند تا دركی از این مطلـب بـه دسـت     شده ، روایت تعدیل»حداكثری
هـای   هـای خـود در زمینـه    كوشند تعادلی میـان اولویـت   طور فزاینده می آورند كه زنان چگونه به

ای از  مانتیك و فرزندان برقرار سازند. بر این اساس، مجموعهمدت ر موفقیت فردی، تعهد طوالنی
تغییرات خانواده، شامل افزایش سن اولین ازدواج و اولین تولد، كاهش باروری كامـل و افـزایش   

اند، بـه عنـوان نتیجـۀ تغییراتـی تبیـین       خانگی كه همۀ ملل صنعتی تجربه كرده میزان طالق و هم
ـ   شود كه در انتخاب می هـا و   ای جدیـد از فرصـت   ی زنـان در مواجهـه بـا مجموعـه    هـای عقالن

  2ها پدید آمده است. ای قدیمی از محدودیت مجموعه

  های فمینیستی . نظریه3_1

دارانه نسبت به زنان را با  ی هستند كه رویكردی هنجاری و جانبهای نظریهفمینیستی،  های نظریه
بندی رایـج،   ها برحسب یك دسته نظریهكنند. این  تبیین جنسیت و مسائل پیرامون آن تركیب می

بنـدی دیگـری    اند و دسته به چهار دستۀ لیبرال، ماركسیستی، رادیكال و سوسیالیستی تقسیم شده
  3سه رویكرد اگزیستانسیالیستی، روانكاوانه و پسامدرنیستی را به موارد قبلی افزوده است.

های تفاوت جنسـی،   اند: نظریه ای دیگر به سه دسته تقسیم شده های فمینیستی از زاویه نظریه
هـایی   های تفاوت، شامل نظریـه  های ستمگری جنسی. نظریه های نابرابری جنسی و نظریه نظریه

هـای یكسـان،    های زیستی و روانی، زنان و مردان را حتی در موقعیت هستند كه با تأكید بر تفاوت
                                                           

1. satisficing 

2. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.14.  

3. Tong, Feminist Thought. 
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هـای   های نابرابری، نظریه دانند. نظریه ای روحیات، ذهنیات و تجربیاتی متفاوت با یكدیگر میدار
تنهـا   هـا نـه   گیرند كه جایگاه زنان را در بیشـتر موقعیـت   فمینیسم لیبرال و ماركسیستی را دربر می
ستمگری نیز به  های انگارند. نظریه بهاتر و با آن نابرابر می متفاوت از جایگاه مردان، بلكه از آن كم

های رادیكال، سوسیالیستی و روانكاوانه اشاره دارند كه زنـان را افـزون    هایی همچون نظریه نظریه
  1كنند. بر متفاوت و نابرابر بودن، تحت ستم مردان تلقی می

های لیبـرال، ماركسیسـتی، رادیكـال، سوسیالیسـتی و      در ادامه، مروری خواهیم داشت بر نظریه
هـای   شناسـی تعلـق دارنـد و از طـرح نظریـه      طـور خـاص، بـه حـوزۀ جامعـه      بهپسامدرنیستی كه 

  كنیم. اند، صرف نظر می شناسی های فلسفه و روان اگزیستانسیالیستی و روانكاوانه كه مربوط به حوزه

  فمینیسم لیبرال. 1_3_1
و دیگـر   3ن اسـتوارت میـل  جـا  2،كرافـت  هـای مـری ولسـتون    لیبرال فمینیستی از اندیشه نظریۀ

پیشگامان فمینیسم در دو قرن هجدهم و نوزدهم میالدی نشأت گرفته اسـت. ایـن نظریـه چنـد     
هـایی نـابرابر در خـانواده و     گیرد؛ نخست، آنكه زنان و مـردان در موقعیـت   مطلب را مفروض می

همان جایگاه اجتمـاعی زنـان جـای     اند، یعنی زنان در مقایسه با مردانی كه در اجتماع قرار گرفته
های كمتـری در اختیـار دارنـد. دوم، آنكـه      دارند، منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصت

ای  هایشـان بـا یكـدیگر تـا انـدازه      هرچند افراد انسانی ممكن است از نظر اسـتعدادها و ویژگـی  
كه دو جنس را از هم متمایز  گونه الگوی تفاوت طبیعی مهمی وجود ندارد متفاوت باشند، اما هیچ

انـد و   ها عـامالنی عقالنـی   سازد. درواقع، سرشت زنانه و مردانه كامالً یكسان است و همۀ انسان
 __ اگر هم پذیرفته شود زنان نیز كامالً قادر به تعقل هستند و تأثیر جسم در نیروی تعقل انسان __

كنندۀ حقوق او باشد.  تواند تعیین نمی بخشی از جوهر انسانی نیست. به همین دلیل، جنسیت فرد
  4پذیر است. سوم، آنكه دگرگون ساختن موقعیت زنان امكان

هـای   بر پایۀ این سه فرض، طرفداران این نظریه عامل اصـلی فرودسـتی زنـان را محـدودیت    
دانند كه جامعه در برابر ارتقای جایگاه زنان ایجاد كـرده اسـت. بـه بـاور      ای می قانونی و فرهنگی

                                                           
  .469، صشناسی در دوران معاصر نظریۀ جامعه، »نظریۀ فمینیستی معاصر«لنگرمن و نیبروگ برنتلی، . 1

2. Mary Wollstonecraft 3. John Stuart Mill  

؛ 475_473، صشناسـی در دوران معاصـر   نظریـۀ جامعـه  ، »نظریۀ فمینیستی معاصـر «لنگرمن و نیبروگ برنتلی، . 4
  .51، ص28، شزنان، )»1چهار تلقی از فمینیسم («جگر، 
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شـده   آمیز علیه زنان و باورهای پذیرفتـه  های تبعیض ها و عرف نان، نابرابری جنسی از پیشداوریآ
زننـد،   های متفاوتی را برای دو جنس رقـم مـی   زن و مرد كه سرنوشت» طبیعی«های  تفاوت ۀدربار

و هـای عمـومی    سو زنان را از ورود به عرصه گیرد. نظام مبتنی بر نابرابری جنسی از یك می نشأت
ـ  دارد و از سوی دیگر، بار مسئولیت موفقیت در آن بازمی خصوصـی را بـر دوش آنهـا     ۀهای عرص

دارد. این در  خصوصی معاف می ۀهای عرص گونه درگیری با گرفتاری افكند و شوهران را از هر می
های واقعی زندگی اجتماعی همچون پول، قدرت، منزلت، آزادی و فرصت  حالی است كه پاداش

  1شوند. عمومی یافت می ۀالی، تنها در عرصرشد و تع

 فمینیسم ماركسیستی. 2_3_1

ای دست یابنـد كـه    به نظریه اند با جرح و تعدیل نظریۀ انگلس های ماركسیست كوشیده فمینیست
داری وفادار بماند و هم تبیینی برای فرودستی زنـان ارائـه    هم به تحلیل ماركسیستی از جوامع سرمایه

كند كه رمز ستمدیدگی زنان، نظـام خـانواده یـا     این نظریه را مطرح می 2،دهد. از جمله میشل بارت
گرایی است. وی  ی و یك ایدئولوژی معین، یعنی خانوادهخانوار است كه شامل یك ساختار اجتماع

گرایـی و   فمینیستی از تقسیم جنسیتی كار خانگی، بـر ایـدئولوژی خـانواده    _ در تحلیلی ماركسیستی
، داری بر تقویت و رواج آن، تأكید كرده است. به گفتۀ وی، ایـدئولوژی خـانوادگی   تأثیر نظام سرمایه

دانـد؛   شمول، دارای خاستگاه طبیعی و مستلزم تقسیم كـاری طبیعـی مـی    ای را جهان انوادۀ هستهخ
مـزد   كننـدۀ كـار بـی    كنندۀ امكانات اقتصادی و زن را تیماردار و تـأمین  تقسیم كاری كه مرد را تأمین

ی نبود، امـا  دار كند. این نوع نظام خانوادگی گرچه جنبۀ گریزناپذیری از نظام سرمایه خانگی تلقی می
دارانـه راه   ای پدید آمد كه طی آن، ایدئولوژی خانوادگی به روابط تولید سرمایه از درون روند تاریخی

یافت. برحسب این ایدئولوژی، نقش طبیعی زن كارگر، كار خانگی، یعنی همسر و مادر بودن اسـت.  
بارۀ جایگاه زن ناشی شده بـود،  داری در های پیش از سرمایه ای از دیدگاه ایدئولوژی یادشده تا اندازه

داری بـود. نظـام خـانواده یـا      اما علت گسترش آن بیشتر متناسب بودنش با اوضاع و شرایط سرمایه
داران تثبیـت   هـای صـنفی كـارگری و سـرمایه     خانوار در میانۀ قرن نوزدهم و در نتیجۀ پیوند اتحادیه
 3ی كار كنار گذاشت.شد؛ زیرا هر دو گروه معتقد بودند زنان را باید از نیرو

                                                           
 .475، صهمانبِرَنتلی،   . لنگرمن و نیبروگ1

2. Michelle Barrett 

  .252، صهای فمینیستی شناسی نگرش درآمدی بر جامعهواالس، . ابوت و 3
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  فمینیسم رادیكال. 3_3_1
داند؛ نظـامی كـه    فمینیسم رادیكال، علت اصلی فرودستی و ستمدیدگی زنان را نظام پدرساالرانه می

برحسـب ایـن    1دهنـد.  های اساسی آن را تشكیل می مراتب و رقابت، ویژگی قدرت، سلطه، سلسله
دهنـده قـدرت و    ای بنیادین دارد و بازتـاب  نظریه، ستمدیدگی زنان در یك جامعۀ پدرساالرانه جنبه

ای خانواده به عنوان یـك نهـاد    كنند. در چنین جامعه اقتدار مطلقی است كه مردان بر زنان اعمال می
 2رو، باید منسوخ شود. كند و از این گی زنان كمك میستمدیدطور مستقیم به  اجتماعی آغازین، به

 3شـوالمیت فایرسـتون  اند؛ از جمله  های متنوعی را مطرح كرده های رادیكال نظریه فمینیست
ای  طبقات اجتمـاعی مـاركس، نظریـه    ۀبا الهام از نظری فراگیر تقسیم جنسیتی كار در تبیین پدیدۀ

گیری طبقات جنسی در جوامع  شناسیِ تولید مثل، موجب شكل ارائه داده كه برحسب آن، زیست
  وی: ۀشده است. به گفت

یك از اَشـكال   شناختی (واحد اصلی تولید مثل، متشكل از مذكر، مؤنث و نوزاد) در هر زیست  خانوادۀ
 گردد: مشخص می __ اگر نگوییم غیر قابل تغییر ساسی __سازمان اجتماعی با این واقعیات ا

انـد:   شناسـی خـود بـوده    . زنان تا پیش از گسترش كنترل موالید همواره تحت سیطرۀ زیست1
های زنانه، زایمـان تـوأم بـا درد طـوالنی، شـیردهی و مراقبـت از        قاعدگی، یائسگی و بیماری

یكی به مردان (بـرادر، پـدر، شـوهر، دولـت و...)     نوزادان؛ تمام این امور، آنان را برای بقای فیز
  وابسته نموده است.

گذرانـد و درنتیجـه،    تر از نوزاد حیوانات بـرای رشـد یـافتن مـی     . نوزاد انسان، زمانی طوالنی2
 كم، مدتی برای بقای فیزیكی به بزرگساالن وابسته است. دفاع است و دست بی

ای وجـود داشـته و درنتیجـه، بـه      ر هـر جامعـه  . نوعی وابستگی متقابل بین مادر و فرزنـد د 3
  شناسی هر زن بالغ و هر نوزادی شكل داده است. روان

. تفاوت دو جنس از نظر تولیدمثل طبیعی، مستقیماً منجر به اولین تقسیم كار (تبعیض مبتنی 4
  4های بیولوژیك) در آغاز طبقاتی شدن جوامع گردیده است. بر ویژگی

 ۀكننـد، امـا شـالود    مردان را تقویـت مـی   ۀكه نهادهای اجتماعی نیز سلط پذیرد البته فایرستون می
  5داند. شناسی تولید مثل انسان می اساسی این سلطه را زیست

                                                           
  .254همان، ص. 1

2. Chibucos & Leite, Readings in Family Theory, p.210. 

3. Shulamith Firestone 

4. Firestone, "The Dialectic of Sex", The Second Wave, p.23. 

5. Jaggar, "Human Biology in Feminist Theory: Sexual Equality Reconsidered", Knowing Women, p.81. 
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ویژه نمـاد آشـكار آن، یعنـی مـادری را مبتنـی بـر        تقسیم جنسیتی كار در خانه، به 1آن اوكلی
ای فرهنگی جامعـه در پیـدایش و تقویـت آن بیشـترین     داند كه نهاده ای پدرساالرانه می اسطوره

شناسـان   شناسـان و روان  شناسان، جامعـه  های رفتارشناسان، مردم سهم را دارند. وی آرا و دیدگاه
كنـد. بـه گفتـۀ وی،     كودك در خصوص این موضوع را در راستای ترویج این اسطوره ارزیابی می

شناسـان بـر پایـۀ     انـد، مـردم   شـناختی قائـل   ، منشأ زیسترفتارشناسان برای تقسیم جنسیتی كار
ویـژه   شناسـان، بـه   ورزند؛ جامعه شمول بودن این پدیده تأكید می فرهنگی بر جهان تحقیقات میان

شناسانِ كودك نیز همـواره   كنند و روان كاركردگرایان، بر كاركردهای مثبت اجتماعی آن تأكید می
ترتیـب،   دارند كه كودك نه به پدر، بلكه به مادر خود نیازمنـد اسـت. بـدین   بر این مطلب تأكید 

داند، با  شمول و ضروری می ای كه تنزل جایگاه زن به نقش خانگی را امری طبیعی، جهان اسطوره
  2ای برای كسب اعتبار و مقبولیت برای خود فراهم كرده است. استناد به تحقیقات علمی، وسیله

  سوسیالیستیفمینیسم . 4_3_1
سو،  های سوسیالیست معتقدند هم طبقۀ حاكم و هم مردان، بر زنان سلطه دارند. از یك فمینیست

كنند و از سوی دیگر، كارگرانِ مرد از ایـن واقعیـت    دارانِ مرد شرایط كار زنان را تعیین می سرمایه
مـزد خـانگی    نـان كـار بـی   كنند و از اینكه ز تری دریافت می كه زنان در قبال كارِ مزدی، نرخ پایین

آورند. تمایز میان دو حوزۀ عمـومی و   دهند، منافع مادی و غیر مادی فراوانی به دست می انجام می
داری، بلكه به نفع مردان است. كنـار گذاشـتن زنـان از حـوزۀ      تنها به نفع سرمایه خصوصی نیز نه

دونِ دستمزد زنـان نیـز بـه نفـع     داران است، گو اینكه كار خانگیِ ب عمومی به نفع مردان و سرمایه
  3داران است. مردان و سرمایه

داری را عامل  های سوسیال فمینیستی هم پدرساالری و هم شیوۀ تولید سرمایه بنابراین، نظریه
هـای   شـوند: نظریـه   طور كلی بـه دو دسـته تقسـیم مـی     ها به دانند. این نظریه ستمدیدگی زنان می

داری را دو  های یگانه. بسـته بـه اینكـه پدرسـاالری و سـرمایه      مهای نظا نظریه های دوگانه و نظام
حوزۀ مجزا از یكدیگر بدانیم، یا اینكه آنها را به یك حـوزه و بـه یـك عامـل ارجـاع دهـیم، بـه        

 ایم. های دوگانه یا یگانه قائل شده نظام

                                                           
1. Ann Oakley 

2. Oakley, Woman's Work: The Housewife, Past and Present, p.68, 157. 

  .261، صهای فمینیستی شناسی نگرش درآمدی بر جامعه. ابوت و واالس، 3
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ـ  های سوسـیال فمینیسـتی، گـاه متغیرهـایی فراتـر از نظـام سـرمایه        برخی نظریه ام داری و نظ
انـد.   تری ارائه داده های تلفیقی جامع پدرساالری را نیز در چارچوب نظری خود گنجانده و نظریه

هـای روانكاوانـه، اقتصـادی،     از نظریـه  برای تبیین تقسیم جنسیتی كـار  1از جمله، جولیت میچل
د جسته است. بـه بـاور وی، گذشـته از ضـمیر     اجتماعی و فرهنگی در كنار یكدیگر سو _ زیستی

هـای زنـدگی    ای دارد، برخـی جنبـه   های جنسیتی جایگاه ویـژه  نقش ۀناآگاه كه در تجدید و اعاد
تولید هسـتند؛ برخـی دیگـر خصـلت      ۀتغییراتی در شیو ۀاند، یعنی نتیج خانوادگی زنان اقتصادی

انـد؛   شناسـی زنانـه و محـیط اجتمـاعی     تأثیر متقابل زیست ۀاجتماعی دارند، یعنی نتیج _ زیستی
ـ  بعضی نیز دارای ماهیت ایدئولوژیك هـایی هسـتند كـه جامعـه دربـارۀ       اندیشـه  ۀاند، یعنی نتیج

نیـز چـارچوبی تلفیقـی از     3دوروتـی اسـمیت   2چگونگی ارتباط زنان با مـردان پذیرفتـه اسـت.   
داری و پدرسـاالری، نقـش    دو عامل سـرمایه های فوكو و ماركسیسم ارائه داده كه افزون بر  بینش

  4گیرد. نظام معرفتی در تولید و بازتولید روابط اجتماعی حاكمان را دربر می

 فمینیسم پسامدرنیستی. 5_3_1

هـای عقالنـی قابـل فهـم      گونه عینیت یـا حقیقـت غـایی كـه بـا روش      پسامدرنیسم با انكار هر
صـورتی یكسـان و یكپارچـه هسـتند، نادرسـت      هایی را كه مدعی درك واقعیت به  دیدگاه باشد،

هـای تـاریخی خـاص و محـدود      دانـد و معرفـت بشـری را ناشـی از گفتمـان      كننده مـی  گمراه و
 كند. می  قلمداد

گونـه   گرایانۀ پسامدرنیسم، هـر  با قبول مبانی نسبیت 6و كریستوا 5هایی مانند لیوتار فمینیست
كنند؛ زیرا عوامل سـتمدیدگی زنـان را    ر راستای ایجاد مكتب فمینیستی واحد را رد میكوششی د

برحسب اختالف سنی، قومی، طبقاتی، نژادی، فرهنگی و تجربۀ شخصی آنان، مختلف دانسـته و  
 7داننــد. درنتیجــه، تجــارب زنــان و روش آنــان بــرای درك خویشــتن را متنــوع و چندگانــه مــی

هـای   اند كه به تعمیم پوست ت تا حدی متأثر از آن دسته از زنان رنگینهای پسامدرنیس فمینیست
های طبقاتی و ها تفاوت اند. انتقاد آنان این است كه این نظریه های فمینیستی اعتراض كرده نظریه

                                                           
1. Juliet Michell 2. Tong, Feminist Thought, p.175.  

3. Dorothy Smith 

4. Chafetz, "The Varieties of Gender Theory in Sociology", Handbook of the Sociology of Gender, p.10. 

5. Jean-Francois Lyotard 6. Julia Kristeva  

  .68و  67، ص): فمینیسم4مرجع (بولتن ، »های سیاسی ای بر ایدئولوژی مقدمه«ویلفورد، . 7
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آنكـه تعلـق    اند، بی پردازی كرده اند و برای مثال، در باب مادری نظریه نژادی زنان را در نظر نگرفته
  1های خاص اجتماعی را مورد توجه قرار دهند. ها به زمینه ریهاین نظ

قائل است. این نظریه به پیـروی از  » زبان«ای برای  نظریۀ فمینیسم پسامدرنیستی جایگاه ویژه
اقعیت نیست، بلكه خود بـه  تأكید دارد كه زبان، بیانگر و 4و دریدا 3الكان 2،فیلسوفانی مانند فوكو

هـای   و نیز تقسـیم » طبیعت زنانه«و » مرد«، »زن«رو، مفاهیمی مانند  بخشد. از این واقعیت معنا می
دانـد كـه در    های خاص تـاریخی مـی   زنانه را زاییدۀ فرهنگ و نتیجۀ گفتمان _ رایجی، مثل مردانه

س، زبان، سالح نیرومنـدی بـرای   بر این اسا 5كنند. جهت تولید و بازتولید روابط قدرت عمل می
شود كه مردساالری را بـر همـه قلمـرو فرهنـگ و ادبیـات       كاستن از تأثیر قدرت زنان قلمداد می

  6حاكم كرده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

                                                           
1. Collins, "Shifting the Center: Race, Class, and Feminist Theorizing about Motherhood", Women in Culture, p.241. 

2. Michel Foucault 3. Jacques Lacan  

4. Jacques Derrida 

5. Weedon, Feminism, Theory and the Politics of Difference, pp.23-24. 

  .288، صهای مدرن سیاسی ایدئولوژیوینسنت، . 6
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 چكیده �

هـای   های ذاتی میان زن و مـرد از نظـر توانـایی    شناسان كالسیك، وجود تفاوت بیشتر جامعه  __
 .گرفتند مفروض می ذهنی، عاطفی و اخالقی را

نقـش و انتخـاب   كـنش متقابـل نمـادین،     های یادگیری اجتماعی، مبادلـۀ اجتمـاعی،   نظریه  __
های كـاربرد   جنسیت، یكی از حوزه ۀاند كه حوز هایی عام با كاربردهایی متنوع عقالنی، نظریه

 .رود آنها به شمار می
دسـتۀ لیبـرال، ماركسیسـتی،     بندی رایـج، بـه چهـار    های فمینیستی برحسب یك دسته نظریه  __

بندی دیگر، سه رویكرد اگزیستانسیالیسـتی،   اند و در دسته رادیكال و سوسیالیستی تقسیم شده
  روانكاوانه و پسامدرنیستی را به آنها افزوده است.

  خودآزمایی �

  .شناسی جنسیت ارائه دهید جامعه های نظریهبندی كلی از  یك جمع  .1
انتخـاب عقالنـی در   كـنش متقابـل نمـادین و     عام مبادلۀ اجتماعی، كاربرد یكی از سه نظریۀ  .2

  .تبیین نابرابری جنسی را بیان كنید
هـای   هـای نـابرابری و نظریـه    های تفاوت، نظریـه  های فمینیستی به نظریه بندی نظریه تقسیم  .3

  .ستمگری جنسی را توضیح دهید
  .دگانۀ فمینیستی را شرح دهی های پنج دو نظریه از نظریه  .4

  



  
  
  

  فصل دوم

  
  شناسی جنسیت مبانی پارادایمی جامعه

  
  :اهداف آموزشی

ویژه رویكرد  شناسی جنسیت، به آشنایی فراگیران با مبانی پارادایمی سه رویكرد اصلی جامعه

در شـناختی مـؤثر    شـناختی و ارزش  شـناختی، انسـان   اسالمی از طریق توضیح مبانی معرفت

  تمایز این رویكردها.

  مقدمه

طور خـاص، بـا دو    شناسی جنسیت به طور عام و در حوزۀ جامعه در مباحث جنسیتی در غرب به
های طبیعـی زن و   كارانه كه با تأیید تفاوت رو هستیم: نخست، رویكرد محافظه رویكرد عمده روبه

ـ   مرد، خواهان تداوم یافتن تمایزها و نقش آوری مـرد و نقـش    ش نـان های جنسیتی، از جملـه نق
هـای طبیعـی زن و مـرد،     مادری و همسری زن است؛ دوم، رویكرد انتقادی كه بر پایۀ نفی تفاوت

  شمارد. های آنان را مردود می تفكیك جنسیتی نقش
رویكــرد نخســت در نظریــات بیشــتر و شــاید همــه فیلســوفان اجتمــاعی گذشــته و بیشــتر 

و نیـز در آرای   و پارسـونز  ، دوركیم، پارتو، تونیس، اسپنسرشناسان كالسیك، از جمله كنت جامعه
در دوران معاصر نمود یافته است، در حالی كه رویكرد دوم كه خود  1ها بسیاری از ضد فمینیست

تـرِ لیبـرال، ماركسیسـتی، سوسیالیسـتی، رادیكـال و پسامدرنیسـتی تقسـیم         به رویكردهای فرعی
و  2، گـود شناسـانی ماننـد انگلـس    نظران فمینیسـت و جامعـه   شود، عمدتاً با كارهای صاحب می

  شود. شناخته می 3فوكو
                                                           

1. anti-feminists 2. William J. Goode  
3. Michel Faucault 
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هـای رویكـردی را بـه     های جنسـیتی اسـالم، مبـانی و مؤلفـه     در مقابل این دو رویكرد، آموزه
ویـژه بـا رویكـرد نخسـت،      بـه  ،هـا  ای مشـابهت  اند كه ضمن برخورداری از پـاره  نمایش گذاشته

ین رویكردها در مبـانی  اساسی ا یاه ست. با توجه به اینكه اختالفاخاص خود را دار یاهامتیاز
ـ پارادایمی آنهـا ریشـه دار   شـناختی،   معرفـت تـرین مبـانی    د، در ایـن فصـل، بـه بررسـی مهـم     ن

شناختی مؤثر در تمایز این سه رویكرد خـواهیم پرداخـت، گرچـه تمركـز      شناختی و ارزش انسان
ـ  ا و مقایسهه بر رویكرد اسالمی، همراه با ارجاع بیشتر آیندههای  فصل رد فمینیسـتی،  هایی با رویك

  خواهد بود.
سازی همراه است  گانه از یكدیگر با درجۀ باالیی از ساده گفتنی است تفكیك رویكردهای سه

گیرد،  ها برای سهولت فهم مطلب صورت می بندی اجمالی دیدگاه بندی و جمع كه با هدف دسته
هـای   ن رویكردها دیدگاهكه برخی از ای نظر باشد؛ چرا نه اینكه ارائۀ مرزبندی جامع و مانعی مورد

برد.  گیرند كه امكان مرزبندی و تجمیع دقیق را در آنها از میان می بسیار متنوع و متباینی را دربر می
هـا و راهبردهـا    ها و مبانی، نظریه فرض های فمینیستی از نظر پیش طور خاص، اختالف دیدگاه به

 آید. خن به میان میس» ها فمینیسم«از » فمینیسم«به حدی است كه گاه به جای 

ای مبانی كلی كه شالودۀ دیگر مباحث كتاب را تشـكیل   با این توضیح، در ادامه به بررسی پاره
انـد از: منـابع    پردازیم. رئوس مطالب این فصل عبـارت  اند، می دهند، یا در فهم بهتر آنها دخیل می

، چیسـتی جامعـه،   شـناختی؛ چیسـتی انسـان    های تبیین به عنوان مبـانی معرفـت   معرفت و مدل
شـناختی و   های جنسی طبیعی بـه عنـوان مبـانی انسـان     شناسی جنس و جنسیت و تفاوت مفهوم
طرفـی ارزشـی و رابطـۀ برابـری و عـدالت       هـا، بـی   شناختی؛ نسبیت یا عدم نسبیت ارزش هستی

  شناختی. جنسیتی به عنوان مبانی ارزش

  . منابع معرفت1_2

منبع عـام معرفـت، یعنـی دیـن، عقـل و تجربـه خـواهیم        ای به جایگاه سه  در این بخش، اشاره
بیشتر اندیشمندان غربی پس از رنسانس در اثر گسترش شبهات مربوط به تعارض علـم   1داشت.

                                                           
توان تأثیری گسـترده در علـوم    برای منابع خاص معرفت از جمله كشف و شهود كه جنبۀ همگانی ندارند، نمی. 1

اند. با این حـال، در مـواردی ماننـد     اصوالً در پی كشف قوانین كلیكه این علوم  طبیعی و انسانی قائل شد؛ چرا
گیری از ادراكـات   شود، احتمال بهره تر می های تئوریك كه نقش فرد در پیشرفت معرفت برجسته بروز خالقیت

 یابد. شهودی افزایش می


