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 سخنی با خواننده

 نه زو پرهنرترر بره فرزانگری   
 مردانگی تخت و بداد و بهبه 
 فردوسی                          

 
هررای  کالسرری . اسرت نظریره اجتمرراعی بررر مردانگری اسررتوار شررده   هررای  پایره 
زنران  بر موضوعاتی چون کارکرد و ساخت و تضاد و امثالهم به  تأکیدبا شناسی  جامعه

و کنش و کارگزاری را جز در رابطره   فردگراییجز در معدود مواردی اشارت نکردند و 
در پرارادایم   توانست ینم اجتماعیاز امر  جنسیتیشناسی  هستیبا مردان پی نگرفتند. 

 ی پذیرد تا بازتولید انقیاد زنانه را بر آورد.تجسممذکر جز این 
و تنسری  روابر    تمرایالت جنسری   برای استقرار  شناختی جامعهاولیه های  تالش

-جرنس  هرم ، خانواده، مباحث شهروندیبه تناسب  مثالًمیالدی  41قرن  در تیجنسی

رسرمیت یابرد،    فردگرایری اگر به عنوان نمونه قرار بود پا گرفت. ها آن خواهی و نظایر
شرد و تهدیردی    مری  از این حیث به معضل مبرد  زنان مسئله آزادی گرایش جنسی 

و از  شران استقال و گر شهروند و کارعقالنی نظم ناظر به کارکرد کنتر  برای بالقوه 
 شد هستند. می بودند یا فرضمرد شد که البته  می این رو نظم اجتماعی شمرده

یرابی شخصریتی زنران و    تمایزاز  فردگرایری یگانگی اجتماعی در پناه تحلیل اگر 
و الاقل خواهد آمد  شناختی جامعهمردان دامن کشد، معلوم است که چه بر سر نظریه 

از قلمررو اجتمراعی و    حرذ  زنران  بره جرای   سرازد و   می آن را شری  ستم جنسیتی
مذکر مثل خودپرستی و نره حتری خودخرواهی بررای رقابرت     های  ویژگیشهروندی، 
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 شرمرده  دوسرتی و مراقبرت از دیگرران   نوعزنانره مثرل   ها  ویژگیاقتصادی مفیدتر از 
شود تا مبادا فضائل خیرالنسائی از عرصه خصوصی پای به عرصه عمومی گذارد و  می

بررای  شرهروندی زنران   هرای   فرصرت تقسیم کار اجتماعی را مخترل کنرد. تضرمین    
دهد و آن هم البته  می دستداری  اما بنا به نیاز سرمایهای  تحصیالت و مشاغل حرفه
ار مضاعف به ایشران در راسرتای   کننده فشیا تحمیلداری  در مشاغل نزدی  به خانه

در شناسی  جامعهاینجا است که نظریه . و مشاغل درآمدزاداری  برآوردن هر دوی خانه
-نقرش در  جنسیتی اتانعکاس مجدد بنیاد بیولوژیکی تمایزسازی این علم به  نهادینه

 (Udry, 2000)ننماید.  مینویتا مگر شهروندی او مخل نظم پردازد  می زنانآفرینی 
بنیراد   مرارتینیو هریرت  چرون   یپررداز  نظریره  انزنگرچه این با وجودی است که 

کمترر از او  پرردازان بعردی    نظریره  ؛ امارا به چالش کشیدندشناسی  در جامعهمردانگی 
مثرل نفری ابتنرای     یواز کنرار ظرایرف کرار    دسرت کرم بری تفراوت     یا ملهم شدند 

تولید اجتماعی تفاوت می میان گذشتند تا تزاحشناسی  جنسیتی بر زیستهای  نابرابری
گانه جنبش زنان بررای کسرب حر     در عین حا  امواج چهار. ایجاد نکنند و نابرابری

مسائل جنسیتی در برساختی حل  و )2016Hogan,(ح  بدن  و )Burrell,2004( یرأ
در  خصوصراً توانمندسرازی اینترنتری زنران     و )Walker,1992(پرتو مسائل اجتمراعی  

وثیر  برا   ای  ، رابطه)(Chamberlain,2017مردان اجتماعی و در تعامل با های  شبکه
سوءاستفاده از قردرت   ویژه بهو  مدرنیتههای  داشتند که نتوانست بحرانشناسی  جامعه
چرون آزادی و  هرایی   معضرله در غیاب جنسیت به نحروی راهگشرا تبیرین کنرد و     را 

ر قبرا  کسرب   طلبری د عردالت ر و تحررک اجتمراعی و   برابر های  و فرصت فردگرایی
 فیصله بخشرد و نفی تجاوز و حفظ مصونیت جسمانی زنان  مساویدستمزد برای کار 

به آن پرداخت. این با وجرودی اسرت کره     مجدداًشدنش ای  رشتهبین واسطه بهو تنها 
ای  این  به الزامی عمده مبد  شده و به هری  بهانره  شناسی  بازنگری جنسیتی جامعه

ی پررداز  نظریره محرومیرت زنران از   کره   خصوصاًآن شانه خالی کرد.  از زیر توان ینم
نیز قرین شده و عصر پسرامدرن   پرداز نظریهاجتماعی با رشد تعداد زنان دانشگاهی و 

بره  مردانره   مرثالً تا امتیرازات   دهد ینمرضایت  سنتیهای  یدوگانگنیز جز به گذار از 
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ی یکارگزاری تحو  ساخت جامعه و رهرا  بهانه تحلیل طبیعت زن طبیعی تداوم پذیرد.
ی ندارد کره اگرر زن از زنردگی    یجز این اقتضاحاصل از بازاندیشی اجتماعی هم البته 

 بدون زن دوام آورد. تواند ینممحروم شده و لیکن زندگی 

ی راجع به پرداز نظریهبرای شناسی  جامعهترکیب بنیادین جنسیت با مباحث  این 
ماننرد   یموضروعات ی  ضرورت اسرت و  اجتماعی عتماد و اسرمایه موضوعاتی چون 
و انتقرا    مدنیمشارکت ، مدنیهای  فضیلت یخانواده به عنوان الگو، عقالنیت کنش

برای تقسریم کرار    مثالًدر غیاب این موضع و پیامدهایش  تواند ینمبینانسلی فرهنگ 
در هم زنانه های  جهانزیستامکان تکوین بیناذهنیتی جنسیتی در جامعه نتیجه دهد. 

بررای   رواب  نمادین و قدرت مادیتواند از این حیث منادی تناسب  می نظام اجتماعی
طرالع  شردن  عصر جهرانی آن در های  ساالری باشد که طالیه بازاندیشی در طری  بی

 .است شده
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 مقدمه

 ست و تن مادر بوده پدر تو را چو عقل
 نگرر اگرر پسرری    در پردر  جما  روی

 مولوی                                       

 
و میراث  اند بودهپدرساالر برخوردار ر مردهای  از دیدگاه شناختی جامعهبنیانگذاران 

 صررفاً رسرد   می شناس پس از خود سپردند که به نظر جامعههای  آن را چنان به نسل
و کلیررات نظررری در ایررن حرروزه بپردازنررد.  تفکررر انتزاعرری برره تواننررد  مرری مررردان

(Kimmel,1990) به عنوان فعالیتی مردانه مکمل نقرش   شناختی جامعهی پرداز نظریه
اجتماعی است و لذا نقد آن از زوایه جنسیت برای نوسرازی   -زندگی انسانی مردان در

سررنت  در تأمررل انتقررادیبررا ایررن  .مشرارکتی ایررن عرصرره نظرررورزی ضرررورت دارد 
هرای   نوسرازی خرالن نظریره    راهری بررای  بعد نظرری آن   خصوصاًو  شناختی جامعه
 بررای چنرین   از الزمنیر یر  پریش  شرود.   مری  از منظر جنسیت گشودهشناسی  جامعه
ی بره عنروان   پررداز  نظریره به زیر کشیدن انتقادی مردان از اریکره  مستلزم ای  پروژه

اسرت. نقرد    شناختی جامعههای  مردانه برای دانای کل در تاریخ اندیشه صرفاًامتیازی 
بره  اساس حضور نگاه جنسیتی در این عرصره اسرت کره    شناسی  مذکرساالری جامعه

توانرد بره    می تحلیلیای  و مقوله اجتماعی -انسانیندگی ز ی از ابعاد بنیادینعنوان یک
و امثرالهم   فرهنرگ و  دیرن ، آمروزش ، سیاسرت ، کارفهم جدیدی از موضوعاتی چون 

استفاده  واسطه بهشناسی  حاصله نیز چیزی جز غنای معرفت جامعهنتیجه میدان دهد. 
 نخواهد بود.زندگی و تجربیات زنان از 
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 شناسان جامعهگیری  قطعی و جدید در تجدید جهتهای  شاید این یکی از اولویت
و موضوعات مورد تعم  در این حیطره   شناختی جامعههای  و روشها  نسبت به بینش

بر این سیان شناسی  جامعه(Smith,1987a,1987b;Stanley and Wise,1993)  باشد.
 رهد و با این رویکرد افرزوده جدیرد   می مردان زندگی و عالی روی کز تمراز انحصار 

ه مفقودهای  شود و در نگاهی تازه به جامعه بسیاری از حلقه می تکمیل که متحو نه 
به جامعه از منظر جنسریت گشراینده    شناختی جامعهنگاه گیرد.  می را پی تبیین جامعه

 واسرطه  بره که تا به امرروز  است اجتماعی زندگی و تجربه های  عرصه»چشم به روی 
« نهرراده شرردهمرربهم  رایرر شناسرری  و سرروگیری خررام جامعرره جزئرری انررداز چشررم

(Wolff,2000:45)  دهرد.   می را تغییراساساً آن  شناختی جامعهکشاندن زنان به نگاه و
چگرونگی  بلکره   ه ورسد مشکل فق  موضوع این رشته نبرود  می به نظردر این میان 
هرای   ارزیرابی مجردد نظریره   »زا اسرت.  نیرز مسرئله  شناسی  خود جامعه فکر کردن به

و علروم اجتمراعی   شناسی  جامعهشناسی  اصلی و روشهای  دغدغه، ها یمپارادا، اساسی
و عالی  زنانه و مردانره  ها  برای دیدن تغییرات الزم جهت انعکاس بسیاری از واقعیت

  (Millman and Kanter,1975:viii). «در نظریه و تحقیقات اجتماعی مورد نیاز است
ترا چره    سی الک]های[ قلب پروژهزنان از حذ  »که  شرط این کار دریافت آن است

شناسری   یعنی موضوع عمرده جامعره  ، عیاجتما گیاز زندمعوج  یریمنجر به تصوحد 
برا اسراس مذکرسراالر     توان ینمو بی این انگارش  (Marshall,1994:9)« شده است

 چالش ورزید.شناسی  جامعه
ی جمعی و انتخابی نقدی چنرین از کرانون ایرن رشرته علمری بره منزلره        یبازنما

زبررانی مشررترک و نرروعی هویررت برررای اسرراتید و دانشررجویان  ، محرروری نمررادین»
 یستأسر اسرتقرار، تنسری  و   »... برا کرارکرد   (Connell,1997:1544)  «شناسی جامعه

  فرایندی مسرتدام اسرت؛  ، (Winders,1991:3) «چیزها )متون( در رابطه با یکدیگر...
چه کسری  آورد که  می را پیش سؤا ، این (Smith,1999) زیرا چونان اساسی مردساز

و چه  دهد می را آموزش شانیفحواکند و چه کسی  می توصیهمعرفی و این متون را 
این امر محتراج تردقی  عمیر  و کشرف و شرهود ناشری از       زند.  می دمها آن کسی از
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و هرا   و کالبدشکافی ژر  آن حتی به یراری بیرنش  شناسی  امعهجمالت روشمند در أت

خودش تا حد گذار پارادایمی در این عرصه معرفتی است. باز شردن چشرم   های  روش
  ؛(Turner,1996) شرود  ینمبه سنت کالسی  افزوده  صرفاًبه روی این نقد جنسیتی 

طلبی بنیرادین را در آن  نظریرد ریرزد و تجد  مری  در هرم را شناسری   اساس جامعهبلکه 
 نماید. می دستمایه نوسازیش

ان پررداز  نظریره تروان دیرد    مری  اوالًمحتمل نقدی چنرین متنروع اسرت.    های  راه
آیرد   مری  از این حیث بر مثالً گویند. می در مورد زنانچه چیزی  صراحتاًشناسی  جامعه

بره  در طو  قرن نروزدهم و اوایرل قررن بیسرتم      شناختی جامعههای  که عمده نظریه
بره  یرا   (Sydie,1987) پردازنرد  مری  تعریف حوزه عمومی چونان عرصه تعامل مرردان 

پیچری  در نسرخه  خصوصاًو آن هم از منظر مردان تفسیر زنان به روشی تحریف شده 
دهنرد.   مری  تجویزی برای جنس دوم جهت مواجهه تجربی با مسائل مدرنیته میردان 

(Kandal,1988) تروان در   مری  دانش یا تاریخ روشنفکریشناسی  در حوزه جامعه یاًثان
هرای   یپررداز  نظریره مرانی  أتوانرد بره تو   مری  و متون سیاسی و تاریخیها  نامه زندگی
دسرت   یرا  (Shope,1994) جنسی زمانه نگریستهای  ورزی با سیاست شناختی جامعه
و  (Gane,1993)انگاشرت  ان مررد برا زنران    پررداز  نظریره را ترابعی از رابطره   ها آن کم

کارگیری لوازم مفهومی و تجویزی ساخت مذکرشران برا همره     را در به شناسان جامعه
هرا   توان پرسید این نظریره  می ثالثاً (Ramp,2001)عواقب ناگوار، دست بسته دانست. 

ان زن در پررداز  نظریهکند و چرا  می شود و چه کسی را حذ  می شامل حا  چه کسی
 McDonald,1994,1997;Lengermann and) .انرد  مانرده مغفو  شناسی  سنت جامعه

Neibrugge-Brantley,1998)  اندیشمندانی چون شارلوت پرکینرز گریلمن برر     یرتأثو
و این در حالی است  (Adams and Sydie,2001)لستر فران  وارد نادیده گرفته شده 

-Rossi,1973;Hoecker) نردارد  کرم از دورکریم و توکویرل    مرارتینیو که کار هریرت  

Drysdale,1992) ولی فرایندی یادآوری انتخابی تاریخ نظری مذکر بره غمرع عرین از    ؛
 شررناختی جامعررهنظریرره مذکرسرراالری نقررد  رابعرراًکنررار چنررین واقعیترری گذشررته اسررت. 

(Bologh,1990;Lehmann,1994;Morgan,1992;Felski,1995)  چگررررونگی مبررررین
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. اسرت در برساخت مقوله امر اجتماعی به شکل متعار  و گفتمرانی  عملکرد مردانگی 
مذکر در این حوزه بر خود و مرکز به جرای دیگرری و حاشریه متمرکرز     های  انگارش
و عالی  زنان را غایب یرا  ها  تجربه برای جلوگیری از اختال  در نظم نظری، است و

بازنمرایی زنران و    یرا  (March,1982) پنردارد  مری  نامرئی یا الاقل تابع خواست مذکر
زن طبیعی و مثل  مفهومی دوگانههای  چارچوبرا وف  شناسی  متون جامعه مردان در

 سیاسی به مسائل زنان را تداعیهای  و پاسخ (Sydie,1987)آورد  می بر مرد فرهیخته
قابرل   و (Gane,1993) یا تلقی زنان به منزله اشیاء مجرازی  (Kandal,1988)کند  می

کاربرد توس  قدرت مردانه را با انگارش امکان سلطه فرهنگ و عقل )مرد( بر طبیعت 
تا حد معناداری مردی و مردانگی با زنری   (Seidler,1994)گیرد  می و میل )زن( در بر

 تواننرد  ینم شناختی جامعهزنان خواننده متون سان  و بدین (Morgan,1981)و زنانگی 
ایرن   (Smith,1987a)بیابند مگر به عنوان سروژه فاقرد جنسریت.    ها آن خودشان را در
با امر اجتماعی درون آن جهرت ترداوم انقیراد     دیدگاه درون متنتبانی همه به معنای 
 که معیارهای آزادی و خالقیت را تابع مردانگی کرده (Smith,1999) جنس دوم است
(Young,1998) اجتماعی را اگر نه ناممکن که دشوار - و گذر از این تابوهای فلسفی 

 (Young,1994)سازد.  می
هرای   یپرداز نظریههمچنان در شناسی  این رابطه پرسمانی میان جنسیت و جامعه

جنسریت  و در حالی که  (Stacey and Thorne,1985)استمرار پذیرفته  شناسان جامعه
؛ (Oakley,1989) فتادهجا ا شناختی جامعهتحقی  موضوع واثقی برای کامالً به عنوان 

مطمح نظر قرار  جنسیتشناسی  جامعهفرعی تحت عنوان ای  ه منزله رشتهبیشتر ب اما
شناسری   جامعره چرون  هرایی   موضوعی زنانه را در عرصه یا (Maynard,1990)گرفته 
روشری در ایرن    - هدفش تحو  بینشی که (Roseneil,1995)کند  می تداعی خانواده

 درباره زناندر همه این موارد بیشتر با بحث  یتجنس (Franklin,1996)حوزه نیست. 
 زبران و امثرالهم یراد   ، کراسری روشود و کمتر از رابطه این مقوله برا ب  می اشتباه گرفته

 انرد  پرداختره ایرن مسرئله    بره  (Dodd,1999)فوکرو  کمتر کسانی به انردازه  گردد.  می
(Delanty,1999)  اند کردهرا برجسته بیشتر تجربه اجتماعی مردان و.  (Sayer,1991) 
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هرای   در نظریره جنسریتی  ضرورت طرر  مباحرث   افزایش آگاهی از هذا به موازات  مع

، الرزام  شناسری  جامعره بررای   شران یکرا  رادو پیامدهای روشری و موضروعی   اجتماعی 
تا ایرن   کند می ییبه قوت خودنماشناسی  جامعههای  تنظیم مجدد استراتژیبازاندیشی و 

و جررز در ترراریخ  (Rojek and Turner,2000) رشررته از حالررت تزئینرری خررارج شررده 
هرا  آن که گاه موضوع جنسیت در نداشته باشد تأکیدنیازی به شناسی  جامعههای  نظریه

بره قیراس نرژاد و طبقره      مثالًتوان آن را  می و (Ray,1999) قابل ردیابی و احیا است
بسریار   شرناختی  جامعره که برای بازاندیشری   (Adams and Sydie,2001)تحلیل کرد 

 (Adkins,2002)گرانبها است. 

ادعرای مطالعره علمری جامعره امرا       رغم علیشناسی  جامعهتوان گفت  می خالصه
کالسی  و مردرنش تبیینری   های  بینند و لذا نظریه می متوجه جهانی است که مردان

برای زنان در بر ندارند؛ زیرا به شواهد تجربری تکروین و توضریح واقعیرت اجتمراعی      
عمرومی و  هرای   توجه به برازیگران نقرش   (Gold,1980) .نهند ینمتوس  آنان وقعی 
شده از واقعیت اجتمراعی بره   ماتی  در این عرصه دیدگاهی تحریفرسمی و مرئی و درا

پشرتیبان و نرامرئی حیرات و    ، غیررسرمی های  در حالی است که حوزه آورد و این می بار
 (Millman and Kanter,1975)تواننرد همران قردر مهرم باشرند.       می سازمان اجتماعی

توان در غفلت از نقش آن در  می مثالًجنسیت بر رفتار اجتماعی را  یرتأثتوجهی به  بی
ارزش فراغرت ارزشری بررای     )Tuchman,(1975 هنری دید.های  ورود زنان به حرفه

این رشته نوعی ارزشگذاری است؛ چنانکه جنسیت محقر  همچرون رنرگ پوسرت و     
 شناسران  جامعه ضمناً )Ladner,1971(متفاوتی بار آورد. های  تواند دیدگاه می اش طبقه

زنران چگونره بایرد     دهنرد  می توضیح عمدتاًگیرند و  می اغلب تجویز را به جای تبیین
ل بره زنردگی   یر ام یعتراً طبزنران   انرد  یمردع  مرثالً باشند تا اینکره چگونره هسرتند و    

در براب احساسرات و عواطرف پریش     ای  یرا نظریره   )Janeway,(1971 انرد  یخانوادگ
چنانکه مشاهدات   افتاده؛ مؤثراین بینش بر روش هم  )Hochschild,1983( .اند ننهاده

-یجرا نیز الزم اسرت  شناسی  کمی جامعههای  ی پژوهشآمارهای  مستقیم و بررسی
هرم نظررورزی محقر  و     کره  )Rubin,1976 (دکیفری دهنر  هرای   را به تحلیرل  شان
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 .پژوهشرگری و زیسرته آنران پوشرش دهررد    هرای   را در تبراد  تجربره   یشهرا  سروژه 
)19831979,,Reinharz( یقاًدقنیازمند کار ذهنی شناسی  بازاندیشی جنسیتی در جامعه 

جدید دانش است که همه ابعاد تجربیات زنان را در برر گیررد.   شناسی  مبتنی بر جامعه
1979)1974,,Smith( تواند بره جرای تمرکرز صرر  برر       می زنانهشناسی  حتی جامعه
شخصری  های  مردمی برای تمرکز بر دغدغههای  اجتماعی بیشتر از روشهای  ساخت

و تجربه زیسته و شخصی را زیربنای همره   )Smith,(1988 و روزمره زنان بهره گیرد
 )Wise and Stanley,1983(رفتارها و اعما  اجتماعی انگارد. 



 

 
 
 
 
 
 

 مردانگی امر اجتماعی

 اند زنران و آن همره را   همه عیب
 مررردان برره هنررر برگیرنررد نیرر 

 چرون مؤنررث برره مررذکر پیوسررت 
 گرچرره آن حکررم مررذکر گیرنررد 
 لی  چرون مررد بره زن پیونردد    

 تررر گیرنررد  حکررم تأنیررث قرروی 
 بلبلی بین که بره مقنرع بفریفرت   

 گیرنرد چون سمانه که بره چرادر   
 صید مرد است زن امرا بره زبران   
 مرررد را صررید نگررون سررر گیرنررد
 برراز اگررر چنررد کبرروتر گیرررد    
 برراز را هررم برره کبرروتر گیرنررد   

 خاقانی                                 

 
غالرب  در پرارادایم  شناسری   مانع از آن است که جامعه قاعدتاًگفتمان مسل  مذکر 

و بلکره تضرادهایش را عیران    ها  پدرساالری از مردانگی عاری باشد و استراتژیر مرد
از مذکر تبعیرد مترافیزیکی زنران را    شناسی  نسازد. برساخت امر اجتماعی بنا به هستی

از  شرناختی  جامعهنظری های  برداشت (Witz,2000, 2001) .کند می تضمیناین خطه 
امکران درک   و با این دریافت آمیخته قاًیعمکارگزاری و کنش و امثالهم ، سازییفرد

رسررمیت بخشرریده اسررت.ی اقتضررای چنررین سرراختبرره جنسرریت زنرران و مررردان را 
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نسربت   داضر متناقع و متاز این حیث رویکردی  کالسی شناسی  جامعهگفتمان 
قیرود سرنتی   دهنده آزادی تردریجی فررد از   مدرنیته نشان مثالًبه زنان دارد؛ زیرا اگر 

 مرثالً در این عرصه جایگاهی همتراز مردان داشته باشرند.   توانند ینمزنان گویا ، باشد
 برر  (morphological difference)شرناختی  ریخرت هرای   تفراوت  بر تأکیدبا  یمدورک

 یتفراوت برر   تأکیرد برا   اساساًنهد یا زیمل  می در این عرصه صحه نابرابری زن و مرد
باور داشتند خودآگراهی الزم  ها آن دهد. می را صریحاً مردانه نشان تهمدرنی، متافیزیکی

 توانرد  ینمر  جرنس او  مدرنیته برای برای مردان جهت تجربه تمایز و تغییر در عصر 
بیشرتر   و توجره  عمرومی و خصوصری  هرای   مرزبندی عرصره شامل حا  زنان گردد. 

، شردن یصنعت، داریسرمایهبه اولی نیز با شاخص طر  مفاهیمی چون  شناختی جامعه
زنانه را چنان  -مردانه تمایزنیز مدرنیته  یها نشانهبه عنوان  ینیو شهرنش دنشعرفی

و آثار نهادینش مغفو  ماند. این  حتی الزم زنان که مشارکت مدنی استمرار بخشید 
، ماننرد کرارگران  ی جدیردی بررای تبیرین وضرعیت کسرانی      جنسیت - بود نگاه جنس

واقرع در   مطلقراً  با این وجود تفاوت جنسی عرضه شود. شهروندان و مصر  کنندگان
در نظر گرفته شد؛ زیرا در ترداعی   زنانآن هم معطو  به و  خصوصی -داخلینسبت 
نمرود.   مری  مردانبودن عرصه و عمومیبودن دنیای زنان مبین خصوصیخام  - عام

جامعره و  دهنرده  تشکیلراجع به فرد شناسی  جامعه کالسی ی پرداز نظریهبدین قرار 
هرای   ان در عرصهو مردضواب  برابری برای حضور زنان  توانست ینماب  اجتماعی رو

در قیراس  نظم ی برای ذهنیت بسیار متفاوتلحاظ کند. زنان انگار  عمومی و خصوصی
این  (Riley,1988)با امر مدرن همخوانی نداشت.  قاعدتاًانگیختند که  می برمردان با 
و  شدرک خرود  جهرت  خصوصراً شناسری   جامعهپیامدهای عمیقی برای پیشرفت امر 
یابی تمایزات  ریشهاش بنشیند؛ چنانکه با  خواست به تبیین می مدرنی داشت که دنیای

تمرایزات جوامرع بره    در فهرم   اجتمراعی امرر   برا  شدر طبیعت و رابطه متغیر جنسیتی
این غمع عین مفهرومی ترابعی از غفلرت نهرادین      (Always,1995)ی گرفتار آمد. ینارسا
در حروزه   خصوصراً زنانره   امرر  شرناختی  جامعره ی یدر برهه تاریخی معینی از بازنمرا  جامعه
خرام گفتمرانی   هرای   را حسب اسرتراتژی تنظیم مجدد رواب  جنسیتی است که  عمومی
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در شربکه   مرثالً بره تناسرب مقتضریات مدرنتیره     اشکا  مردانگی و زنانگی متوجه تنسی  
کره متناسرب برا سرناریوی      (Pedersen,2001)نمرود   می پذیری اقتدار مفهومی جامعه

 (Smith,1990)حاکم بر پارادایم مذکرساالری باشد. 
متوجه تمایزیابی شخصریتی اسرت؛ امرا    تقسیم کار در جامعه به  که راجع دورکیم
برر بشرریت،    تأکیرد و بلکه برا   دهد ینمدرباره زنان مورد تعم  قرار  ظاهراًاین امر را 

ند متفاوت یعتاًطبگیرد. گویا برای او روشن است که زن و مرد  می مردان را مصدان آن
گردنرد.   مری  متفاوتیهای  پذیری نهند و لذا شایسته جامعه می پا به جامعهتفاوت با این  و

(Durkheim,1964a)  که زنان و مردان در جوامع بردوی   استاین ادعای اصلی دورکیم
مسراوات  (Durkheim,1963,1995)  .تکامل رسیدندنحو متفاوتی به یکسان بودند و به 

مقردس  با امر  شانیمرزهادر جوامع بدوی با تقسیم کار جنسی قرین بود که  جنسی
منرع  از شرکت در مراسم جمعی نامقدس زنان پذیرفت؛ چنانکه  می نامقدس تحکیمو 

دوران در مواقرع خاصری چرون     خصوصراً  جمعجدا کردن خویش از و مجبور به  شده
ورودشران بره جامعره    تمرایز  زایمان بودند. مناس  آیینی خاصی نیز برای قاعدگی یا 

شرد. ایرن بره معنرای      مری  نسبت به مردان از همان کودکی به موقرع اجررا گذاشرته   
داد معنرای اجتمراعی بردن     می بود و در عین حا  نشانبدن زنان غیراجتماعی بودن 
زن از عزت دینی کمتری به باور او شود.  می اجتماعی معینهای  مردان حسب فعالیت

، تواند برای جایگزینی احساسات جمعی برا شررای  خاصرش    می کمترو  هبودبرخوردار 
در پیوند برا امرر اجتمراعی بروده و بریش از       کمتر شبدندر واقع رود. ویش فراتر از خ

و شرخص   (individual)فررد  . دورکریم برا تفکیر     نمایرد  ینمر تجسردپذیر  ای  ماده
(personality) مختلرف  هرای   و تصاویر قسمتها  برداشتشود اولی ساخته  می متذکر

و  شوند می و احساساتی هستند که از جامعه ناشیها  شامل ایده؛ ولی دومی استبدن 
 [و]اسرت   جامعره در مرا   نمایرانگر »این شخصیت است که دارند و در واقع  می بیانش

د شخصریت در  رشر  (Durkheim,1995:274)«. نیسرت  یر  ارگان لعاممستقیماً تابع 
و  داریمبرای رهائی خود از نیروهای جسمانی است که ما ای  وسیلهجامعه پس یگانه 

باور او انسان هرم   هبرسیم. بمفهومی کنش تفکر و به حواس توانیم از  می سوار بر آن



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 02
 

جسم و هم رو  است که در میانره تعرارض شرهوات حسری )لزومراً خودخواهانره( و       
 ا  اجتمرراعی غیرشخصرری( گرفتررار آمررده اسررت. فعالیررت اخالقرری )ناشرری از احررو 

(Durkheim,1960) شررای    مبین تجسدش است؛ ولی شخصیت او متضمن بدن فرد
تروان چونران    می مفهومی تمدن است و لذا تجربه جسمانی را -امور اخالقی مبدأاجتماعی و 

این شرای  اگر  در (Shilling,2001:332).  «تکوین جامعه لحاظ کردبرای  یمهم یانجیم»
. دورکریم  شود ینمبه شخص هم تبدیل  قاعدتاًزن نتواند از احساسات بدنی جدا شود، 

کره   اسرت  "طبیعرت "»دارد  می جنسی مبرهن و غرایزها  بر سائ  بیولوژیکی تأکیدبا 
«. روانرری اسررت  -کالبرردیجسررمی و نیروهررای تحررت تررأثیر منحصررر برره فرررد   

(Durkheim,1964a:387) با جامعه متعارض است و تسل  دومی بر اولی طبیعت  این
«. پیشرررفت وجرردان نسرربت معکرروس بررا غریررزه دارد؛ چنانکرره معیررار تمرردن اسررت

(Durkheim,1964a:346) نشیند.  می غریزهبه جای  وجدان یا امر اخالقی منت  از جامعه
« مررد در حرکرت تمردن نقرش داشرته     کمتر از »این امر گویا مختص مرد است؛ زیرا زن 

(Durkheim,1964a:247)  ترر  یرزی غر موجود»و این »(Durkheim,1964b:272)  کمترر 
کودکران و  را همچون زنان  او (Durkheim,1964b:215)«. تحت نفوذ اجتماع است»

 شران  یخودکشر میزان که انگارد و لذا است  می شانیعتطبو منقاد بیشتر تابع  بدویان
 (Durkheim,1964b:215–16)« خودپرسرتی اسرت   یرتأثخودکشی مردان تحت »کمتر از 

ری بیشررتری در جریرران آسرریب پررذیمردانرره در معرررض  برردندهررد  مرری کرره نشرران
اسرت   بردن  - ذهن رابطهبرای درجه تمدن آمیزی  مخاطره پذیری است و مبین جامعه
و ترالش بررای    تمردن درجه  تغییربه ا نبها  میزان اختالالت روانی و خودکشیکه در 

کند و با آما   می ناپذیر نمودبر شهوات و غرایز حیوانی و سیری تحمیل نظم اجتماعی
حتی کند.  می شدیدت را خودکشیبه گرایش دراز و عدم رضایت از اوضاع توام است و 

و بره   پیوند زننرد  زندگی اخالقیمردان مجبورند شهوت جنسی را از طری  ازدواج به 
دو موجررود آگرراه کرره برره منزلرره امررری مقرردس بنگرنررد.   آن نرره چونرران صررمیمت

(Durkheim,1979) 
در نظرر   مسرتقالً را هرا  آن کوشرد  می در رابطه با مردانتعریف زنان به جای  زیمل

. گیرررد مرری را مررد نظررر انررواع مرررد بررودن و زن بررودن  او (Simmel,1984b)آورد. 
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(Oakes,1984b) زیمل مردانه است اجتماعی شناسی  هستی(Lichtblau,1989/90) و 
شود.  می وی واقع شناختی جامعهموضوع تحلیل مرد است که آدمی به منزله این تنها 

(van Vucht Tijssen,1991)   برانگیزنرده غریرزی جنسری    شرهوانی و  زن به نظرر او
در  ویرژه  بره وجود زن  (Simmel,1984b)گذرد.  می از این برهه یعاًسر؛ ولی مرد است
در حرالی  ؛ رود ینم خودش در حالتی ایستا ورایاست و  شمتمرکز بر خودکامالً خانه 
«. داشرته باشرد  ای  فراتر رود و زنردگی خالقانره   از خویش کوشد می خود مردانه»که 

(Witz and Marshall,2004:26)  انررژی  سراز توجره   وجودی مرد زمینره ظرفیت این
را مردانگری  و لرذا   اسرت ذهنی او به سوی جهران و اشریاء موجرود در آن )عینیرت(     

کنرد. بردین    می زندگی و دانش صور اشکا  عینی اجتماعی و فرهنگی یامشحون از 
انه آگاهی زن»اجتماعی را ندارند:  خصوصاًجهانی ایجاد توانائی به هی  وجه قرار زنان 

 شنروعی از محتروای آگراهی    "جهران "چره ، نتواند برود  "جهان" به هی  روی مکون
نیست.  مؤثرو لذا نه در تکوین جهان و نه پر کردنش  (Simmel,1984a:101) «است
که به نوبره   چونان اساس مدرنیته فردیت عامل مردانه به منظور تحق  ظرفیت ضمناً

مثل دورکریم  او نیز . شود می ، برای مردان حفظدارد خود از بودن خود ریشه در تمایز
مرردان  . بر این پایه دهد می در این زمینه پیوندکار به تقسیم تخصصی را شدن فردی

 ند.متمایزنه تنها از نظر جنسی که به لحاظ اقتصادی نیز از زنان 



 

  



 

 
 
 
 
 
 

 معضل اجتماعی جنس

 
 کرن  برال خرو   محنرت و  برا  شیرمردان چو

 نعمت وناز متاعیست عیش و زنانه که بس
 الدین اسماعیل کما                               

 

مردانه اسرت کره    خواهجنسهمبدن نااین شناسی  کالسی  جامعههای  در نظریه
و انضرباط   یرب تأدهرای   زمینره  بیشتربه شکل پوششی و تحت عنوان بشریت،  عمدتاً

 طبیعتدیگری و بر خود و فرهنگ پروژه عقالنی تسل  کند تا  می اجتماعی را هدایت
 ضرمناً  مدرنیتهمردانه  فردگرایی (Jackson and Scott,1997)دمی از حرکت بازنماند. 

شردن امرر   . جنسریتی از یکدیگر متفراوت باشرند   سازد می قادربرخال  زنان مردان را 
 مرذکر راه  معانی جنسیتی در تمام منط  انضباطی دوگانگیبر این سیان به ی اجتماع
قررن نروزدهم   شناسری   جامعهاین حیث  از (Hekman,1990;Gatens,1991) .دهد می

 نمایرد  مری  هجردهم  قررن از در جوامرع غربری   سکسروالیته  انفجار گفتمان از  بخشی
(Foucault,1980)  کنرد و   مری  نماینردگاری شد مرز طبیعت و جامعره را   می تصورکه

 خصوصراً را  (Coward,1983) قردرت سیاسری و اجتمراعی    ،واقعری  یموضوعچونان 
افرزایش  کشد کره وجهری از آن    می به رخ به موقعیت سیاسی و اجتماعی زناننسبت 

دکرارتی  ی یجردا مبنای مهم ایرن ادعاهرا    ی  .بود برابری با مردان طالب تعداد زنان
و  تواننرد منطقری  لکرده بداد مانند مردان تحصری  می اجازهکه به زنان بود ذهن و بدن 
مربروط هرای   اسرتدال   ،بردن برر اسرتقال  ذهرن از     دکرارتی  تأکیرد » :معقو  باشند
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ایرن   (Browne,1987:82)«. کنرد  مری  به فیزیولوژی علیه عقالنیت زنان را تضرعیف 
ه؛ امرا  نماید که رو  یا ذهن فاقد جرنس برود   می تضعیف و نه نابودی بدان روی بروز

شرود.   مری  عقالنری  نترزاع ازنانه و مردانه، ماده زنانره مرانع   بدن استقرار در  واسطه به
انگاشرتند   مری  کرافرت  ولسرتون  ماننرد  انقالب فرانسهفردای  پرداز نظریهبسیاری زنان 

برآمده کراتی  دماقتدار و آسمانی و شاهانه به  مرجعیت سنتی رواب  سیاسی از تحو 
مرردان را   زنران و  توانرد تسراوی   مری  شهروندان برابر و خودمختارعقالنی انتخاب از 

برابر  مستقل و همو شهروندانی بالقوه آزاد تمهید سازد. زنان و مردان به لحاظ نظری 
نمودند که البته قابل پرروردن   می امور درک منطقیتوان قید و شرط  بودند و واجد بی

بسریاری از نویسرندگان و    بررای شهروندیت زنان همچرون مرردان امرا     ایدههم بود. 
 یپیونرد  شد ینمقرن هجدهم بدان روی مبهم بود که به راحتی  گذاران سیاسیقانون

ی برقرار کرد. لذا در پایران قررن هجردهم    نمادین بین شورش زنان و تحوالت سیاس
متضراد   یاثرر ، کردن تفاوت جنسری به جای خنثی از نظر سیاسیبدن  - ه ذهنندوگا
دو  قاعردتاً عقالنی مردانره  ذهن به تمرکز بر بدن زایای زن در تمایز از  تمایل .داشت

بردن  ، قررن نروزدهم   شرناختی  جامعره در گفتمان کرد.  می نوع شهروند را نمایندگاری
همچرون بردن زنانره بررای عرصره       کهشد  می تداعیمردانه  یبدن با معموالًشهروند 

 دنیای رقابتی و فردگرایانهشد.  می انگاشتهسالمتی جامعه  خصوصی یا خانواده مظهر
دنیرای  کره   داد ینمر ان عقالنی در عصرر روشرنگری جرز ایرن معنرا      مردو قراردادی 

این در شناسی  دران جامعه. پرا با مرز خانه از عرصه عمومی جدا سازند احساسات زنان
هرای   جنبشاندیشیدند و لذا  می و تمایل و عمل جنسی رواب  جنسیتی چارچوب راجع به
 شران هرای  یردگاه درا حتری ترا حرد طرر  نظرری      یافتره زنران   سازمانو اعتراض آمیز 

(Wollstonecraft,1967)   جدی نگرفتند و بلکه آن را مشکلی اجتماعی شمردند؛ چنانکره
در ایرن  کمترر  ن کمتر از مرد نقش داشته اسرت. او  زن در جنبش تمد»دورکیم مدعی شد 

 خرام هرای   ویژگری  او عرالوه برر ایرن   د. برر  می و سود کمتری نیزنموده شرکت جنبش 
موجررب  ایررن امررر (Durkheim,1964a:247)«. آورد مرری را برره خرراطرطبیعررت برردوی 

رابطه جنسی هم به  در قرن بیستمجهان غرب  مثالًبعدی شد؛ چنانکه های  دوگانگی
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پرداخرت و  (Seidman,1992:9)  «تحق  شخصیرستگاری و » نوعیچونان  اروتی 
هرای   تکنولوژی، سق  جنین، مقاربتیهای  بیماری، پورنوگرافیهم با تعارضاتش مثل 

 واکنش نشان داد. ییگرا جنس همو فحشا ، مثل تولید
 عراطفی هرای   را بیش از قوای نظری مبتنی بر دلبستگی خاستگاه جامعهکنت  آگوست

 کمری  انرژیذهنی است که های  فعالیتشامل  شان یزندگدر ها  انسانهای  دید. کنش می
برا اهردا  و جهرات     عراطفی  قروای  افتد که می بهبود جامعه فق  زمانی اتفانبرد؛ اما  می

غرایرز  شخصری برر    غرایرز ، در شرخص عرادی  بنرابراین  شروند.   می مبهم و حدسی غالب
 طرور  بره نهنرد.   مری  رو به ضرعف  عملیهای  همه کارآییها آن بدون زیرا ؛اجتماعی حاکمند

را  زیرا چگونه ممکن است کسری  ؛استسنجه اجتماعی غریزه شخصی راهنما و »کلی 
از ایرن حیرث    (Comte,1975:265–6)«. بی آنکه خود را دوست داشرت  ،دوست داشت

طبیعری بررای غریرزه اجتمراعی و     ای  عراطفی پایره   قروای خصوصیات شخصری و  »
 بشرریت  عمرومی  پیشرفتجهت مساعدت به  شانمتقابلفکری و رواب  های  فعالیت
 واحرد خرانواده  این ترکیب نیز اجتماعی محل  (Comte,1975:266) .«آورند می فراهم

چونران  اده خرانو در است که تا حد تکوین از زن و شوهری صر  قابل تقلیل اسرت.  
 یراد و  آیرد  مری  خود بیرون جامعه است که انسان از شخصیت واسطه الزم بین فرد و

برا  بنرابراین   کنرد.  زندگیش با دیگران قدرتمندترین غرایزاز در عین پیروی گیرد  می
بررای همره   تروان بره جروانبی دسرت یافرت کره        می حذ  ملحقات تاریخی خانواده

 نیز مشترک است. این مشترکات نیز شامل انقیراد جنسری در نهراد    آیندههای  خانواده
زیررا    استمرارش است و لذا برابری جنسی بررای جامعره سرم اسرت؛     سنینو خانواده 

هرای   ظرفیرت مخرتص بره مرردان.    زندگی عمومی  است و زندگی زنان اساساً داخلی
تر اسرت   یافته از زنان بسیار توسعهاز حیوانات است که مردان  چونان وجه تمایز فکری
تروان بره فرا      مری  حا  چنین تفاوتی را با این. ندبرای کار فکری نامناسبزنان و لذا 

 تر خودجوشساز گسترش زمینهیافته زنان بسیار توسعهغرایز عاطفی زیرا   نی  گرفت؛
غریرزه اجتمراعی و   ی اسرت برر فروران    مهارامر و این  بودن استی و اجتماعیهمدل

گرائری  . از منظرر اثبرات  مردان اسرت خام  عمدتاًکه  ناشی از آنهای  افراط و تفری 
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هدایت تضمین اطمینان از ، به اتکای محبت و صمیمیتمأموریت اجتماعی زنان پس 
احسراس  کره نفرع شخصری را ترابع     اسرت  عشر  جهرانی   وس  مردان تهای  فعالیت

تررین  قابرل احتررام  نیز در ایرن راسرتا   شوهر بودن زن برای مطیعسازد.  می اجتماعی
آمیزد. بر ایرن سریان طلرب برابرری      می فداکاریرا با اتحاد ارتجالی است که اطاعت 

 اساسری مرردان و زنران   هرای   تفراوت  نادرست درک دو جنس متضمنقدرت سیاسی 
پرذیری  و لرذا معاشررت  زنان از نظر احساسات شخصری  است.  بیولوژی طب  قوانین 

 در کرل مرردان  . ترنرد  یفضرع ، دستیابی به اهدا  اجتمراعی و از این حیث در  ندبرتر
؛ زیرا نه به محبرت کره بره    دنگیر می پیشی انفکری یا عملی بر زن، جسمینیروهای 

 ی را نماینردگاری یاسر س - پر زحمرت زنردگی عملری   های  فعالیتقدرت متکی بوده و 
کند. زنران بره عنروان     مدرن را انسانهای  مأموریت زن این است که انسانکند.  می

جنسی  آورند. شور می را فراهم ناپایدارغرایز جنسی  اخالقی مادران، مبانیهمسران و 
نره ارضرای غریرزه جنسری کره       در همه موارداست؛ اما اتحاد زناشویی  اولین انگیزه

از پیشررفت  ای  میل جنسی فقر  مرحلره  »در اینجا اصل است.  تقویت محبت متقابل
 «ی ر برروده یعنرری عشرر  جهرران -هررد  نهررایی آمرروزش اخالقرریسررمت  برره فرررد

(Comte,1975:377)  سرختگیرانه و   یتحرت نظمر   تواند می یدر نتیجه عش  جنسو
برررای  داوطلبانره وارد تعامرل  مرررد  در ازدواجواقررع شرود.  مثرل ازدواج مفیرد    دائمری 

 خود را تکمیرل  تربیت اخالقی[ و از این طری شود ] می در بقیه عمر زنمنقادسازی »
 رامحبرت   شدن به نفروذ مسرحورانه  تسلیم ،این انقیاد (Comte,1975:379). «کند می
. در هر خورد ینمدر پارادایم مذکر رقم  پدر -شوهرقدرت با هی  وجه رساند که به  می

یرت و  فردمتکی به کارکنانی است کره  داری  جامعه صنعتی سرمایهحا  به نظر کنت 
یعنری   ،میرل غیرمنطقری   ترین یقوحفظ شود و در این میان کنتر   شان یخودمختار
آید ترا ایرن جماعرت تنهرای قلمررو       می از خانواده تحت اداره زنان برجنسی شهوت 

. و بره جامعره قررار بخشرد     خانواده آرام گیررد  در آغوش دوست داشتنیعمومی دمی 
 .بود هم به نظر کنت نتیجه چنین وضعی تحکیم و بهبود نظم طبیعی
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اثرر کرامالً   امرا  مردان برای ازدواج حاصل از تعاد  اخالقی »دعی است دورکیم م
آفررین  مشکل بدان روی این یافته (Durkheim,1951:270) .«دی بر زنان دارمتضاد
کنتر  وجدانی اجتمراع   پذیری جامعهبه منزله فردگرایی مدرن که وی باور داشت بود 

تمرایالت   تررین  یقرو به برخری از  اعما  خشونت »حد در ورای شور طبیعی آدمی تا 
 برا ایرن وعرده محقر     ، شهوات نفسانی مثل (Durkheim,1964b:338–9)« خویش
. در ایرن  کشرد  ونه آمریت و زعامتی را بره چرالش  هر گبتواند  اخالقاًشود که وی  می

و تعلقرات و  منرافع  و ها  برای ادغام خودخواهیمدرن ابزاری ای  صورت خانواده هسته
و هرا   ش بره کرنش  اجبرار  یرا  ترغیرب و شهروند مرد  شخصیهای  تمایالت و خواسته

بره  امرا دقیقراً    ؛دارنرد جائی بهتر از خانواده نکه زنان بر این پایه است.  جمعی تعلقات
 ترر  سالمازدواج  واسطه بهشناختی  خال  مردان از نظر جسمی و روانهمین لحاظ و بر

آالیند. در این میران بره نظرر     می و کمتر از آنان دست به خودکشی گردیده از مردان
د، بررای ایرن   داربرمری آنکه کمتر خسران  قربانی شود وباید ها  یکی از جنسدورکیم 
ان آنان زنبا ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی بیشتر در آینده هم شاید تر است. کار اولی

زن و مرد  برابریهمنه به معنای تشبه یا  این؛ ولی دننجات یاب بتوانند از این مخمصه
جسرمی  های  تفاوت متوجه وجود دورکیماست.  شانیها تفاوتحفظ کامل معر  که 
ها  این تفاوتدر گذشته داد نشان شد و  مرد در نتیجه تکامل تمدن زن وی بین و روان

از زنران   بره تردری   »یرابی اجتمراعی   ده و با تمایزیابی شخصیتی و تخصرص کمتر بو
 موجرودات پیشررو  ایرن  وجرودی کرامالً متفراوت از    دور ماندند و ...  فرهیختهمردان 
 مثرل شناسی  شخصات ریختنظر م زنان ازبدین منوا   (Durkheim,1964a:60)«. یافتند
ماند ترا   می زنان کوچکتر از مردان مغز اندازهشوند و حتی  می متمایز از مرداناندازه وزن و ، قد
 این تمایز مترقری کارکرد حیات روانی یعنی دلبستگی عاطفی و نظرورزی جدائی پذیرند و  دو

 فرتح  (Durkheim,1964a:386) «.جامعره برر طبیعرت اسرت     چیرگری »بخشری از  ها  جنس
آزادی و  است و لذا نیروهای اجتماعیبرای  نیروهای بیرونیاستخدام طبیعت مستلزم 

بره  بره میزانری    مررد ی اسرت.  وضرعیت طبیعر  مردان محصو  تنسی   مثالً استقال 
هرا  آن بررای  باالتر برد واز احوا  طبیعی شود که خود را  می اجتماعی تبدیل یموجود
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 واسطه بهاما زنان شود.  غیراخالقی شخصیت یپوچ تا مانع شرارت وکند  وضع قانونی
 انرد  یمتفراوت مسرتعد زنردگی   دوری از جنس او  و ی وضعیت طبیعبیشتر به  ینزدیک

این بدان ی ایشان. تنظیمحسب گردن نهادن به موازین  تحت زعامت و کنتر  مردان
شران  سرالئ  و  وائر  و آمرا   ذپذیرتر از زنانند و عمرده   جهت است که مردان جامعه

ارگانیسرم  مسرتقیماً تحرت ترأثیر     شکه همدماست در حالی دارد و این منشاء جمعی 
 ی مرردان سالمتو لذا  اند یعیطباز مردان  بیشتر وزنان از این رو کمتر اجتماعی است. 

مگرر اینکره زنران در     ،گیررد  می مدرن بالقوه در معرض خطر قرار در عصر تخصصی
ارند. تعارض اما آنجا اسرت کره بررخال     ی به مراقبت از آنان همت گمخانگمحدوده 
بدون تحقیر و کنترر   اهدا  اخالقی را  توانیم ینمبرابری و آزادی مدرنیته های  وعده

عقرل قررار    ادر تبراین بر   اش یحسکه شهوات  دنبا  کنیم مان یبدنغرایز و تمایالت 
بدن  حسیماهیت آید که نمایندگار  می برزنان   دارد و این کار هم از مردان در کنتر

 برا عقرل و اخرالن   را زنران  کنتر  تمدن حفظ  بنابراین برای تداوم زادآوری هستند و
-ذهرن کمتر از مردان تحت کنترر   نیازهای جنسی زنان  ویژهبه آورد. می مذکر الزام

. بنرابراین  دننیاز داربیشتر مردان مقررات غریزی به  عمدتاًات موجوداست و این  شان
 یتضروری زن به شوهر چونان وابستگی قانوناده مدرن را مقر خانو، او نیز مانند کنت

 خرام  طرور  بره امعه و ج سالمت اخالقیرا شرط وحدت خانواده اجتماعی انگاشت و 
یافترره گرفررت. یررتمرردرن و فردبرررای مررردان  اش بررالقوههنجرراری بمقابلرره بررا نا

(Durkheim,1980) فردگرایانه های  خواسته از کنت نگران مسئله بالقوه دورکیم بیش
بود؛ زیررا بره    صنعتیجامعه ثبات دولت مدرن و برای به خصوم تمایالت جنسی و 

یت حیوان انقیاد»مند نیاز ،کند می زندگی که فرد مدرن را تولید عقالنیت مترقی نظرش
زی توسر  مرردان   غری شور جنسیکنتر  لذا  (Bauman,1991:111) «.بود در انسان

چنرین   توانسرتند  ینمر بردنی  هرای   ویژگی واسطه به نزیرا زنانمود؛  می امری ضروری
فرادسرتی و   - فرودسرتی با روابر   همراه انسانی  - دوگانگی حیوانمهمی را بر آورند. 

و از همره   نجبرا  -ها توده، انمتمدن -بربرها، بزرگساالن - کودکان، مردان - نانزالبته 
چنانکره در    کرد؛ می عقل به این دریافت مساعدت منطقی - و میل ذهن - مهمتر بدن
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گرذاری  در پایره  یاسرتدالل آگاهی انحصار شناخت عینی  واسطه بهعقل ، یه آخرندوگا
پذیرد. در عین حا  ایرن وظیفره    می آورد و لذا بر میل غلبه می را بر باورهای مشروع

بره تناسرب تروان     شناسران  جامعره افراد بالغ و متمدن یعنی مردان است که همچون 
وضررع و کنتررر  نماینررد. جامعرره را  مقرررراتتواننررد  مرری مشرراهده و اسررتدال  عینرری

(Hawthorne,1987)  انسجام اجتمراعی   تروی جز از این رهگذر به شهروندان تکوین
و  اخالقری  عاقل و منطقری منشرأ تنسری     ی مرکب از مرداندولتو البته در  کشد ینم

«. گررردد مرری روش اخالقرری زنرردگی  برره فراخوانرردن فرررد »جامعرره بررا   کنتررر 
(Durkheim,1992:69)  اسرت؛ تنها منبع کنترر  و مقرررات   متشکل از مردان دولت  

 فردگرایری برخوردار اسرت.  اقتدار کافی برای پیشبرد و حمایت از حقون فردی زیرا از 
امکران   واسرطه  بره سان توس  مردان نه تنها در سیاسرت کره در اقتصراد    کامل بدین
و  شرود  مری  قبضره هرا  آن پذیری نسبت بره  و تعل ای  حرفههای  ر انجمنحضورشان د

 یشرهروندان جویرد و ایشران را    مری  منوا  ساخت اجتماعی از حضور زنان برائتبدین
 زنردگی خرانوادگی   در حفرظ ازدواج و ها آن نماید که نقش دولت برای می نشین حاشیه

گرفرت   دورکریم نتیجره  شود. چنین برود کره    می خالصه شان یعیطبچونان تخصص 
 «زنرد  مری  خرود را گرو   » صرفاًجنبش زنان با طر  مطالباتی چون برابری با مردان 

(Durkheim,1980:296) ؛ زیرا هم محبت دهد ینمشکنی ثمر و جز نابهنجاری و نظم
گیرد و هم موجب بیگانگی زنران در عرصره    می را در کانون خانواده از تدارک مردان

 شود. می عمومی

چونان نهادی عام برای تنظیم شور تأیید ازدواج ماکس وبر نیز در همین راستا به 
و متخصرص  جنسی پرداخت و مدعی شد رابطه زناشرویی برا اطفرای شرهوانی مررد      

 (Weber,1964) کشرد.  می برای یکدیگرهمگان مسئولیت اخالقی  ارتقاءبه ای  حرفه

 -اجتمراعی ان دسرتاوردی  چونر متجرانس مردرن   هرای   ازدواج تشخیص دادالبته  وبر
را دسرتمایه   و عقالنی یزهد درونکه  هبودداری  جامعه سرمایهاحوا  تاریخی نمایانگر 

 از طریر  ازدواج  مرذهبی بردن و تمرایالت جنسری     تنسری   ایرن دارد.  می رستگاری
پشرتکار  عقالنی و ناظر بره  اخالقی  مدرن با اشخام خواهانه برای تکوینجنسهمنا
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کنرد. غلبره    مری  تثبیتمردمان  مهم بوده و رواب  متمدنانه را میاناز منظر وبر بسیار 
عشر   رود.  می از ازدواج مدرن اما فراتر در جامعه عقالیی عش  شهوانیعقالنیت بر 

گیرد؛ اما در عصر مردرن   می است و زن را ابزار طبیعی زندگیالبته سرچشمه شهوانی 
گرردد و ایرن    مری  دانه جنس او ساز کار زاه رد با وی زمینهبه جای یگانگی روحی م

زدن اعرتالی تمردن از حیرث گرره     تسخیر دیگری توس  خود مبین فرداکاری بررای  
ی تقسریم کرار خرانگی و    یپرس از پیردا  توحش با صمیمیت در رواب  زندگی شخصی 

عش  شهوانی  در پرتو این استدال  است که عقل براست. داری  تربیت زن برای خانه
گرردد و   مری  عضای جامعره از لرذتی جرایگزین برخروردار    ا ت بهخدمو شود  می چیره

در جهران   عقالنری  -هدفمند را چونان کنشی اخالن برادریپذیری در قبا   مسئولیت
محاسبه و با ی بیگانه ئدنیای اخوان مدرن در نهایت دنیا هذا معبخشد.  می عرفی رواج
رهرایی از چرخره   مردانره را در گررو   پیشرفت فرهنگری  زنان است؛ زیرا های  درگیری

 شران  ینراعقالن های  کنش خصوصاًوساطت زنان و هگیرد که البته ب می زندگی طبیعی
خواست شهوانی مردانره   ترضیه زنان وسیلهدادنی است. در قالب عاطفه و سنت دست

سیاسری و اقتصرادی   احروا   که ممکن اسرت  عقالنی هستند و کنتر  احساسات غیر
پرورنرده مرردان برا    داشرتنی و  یرن ناجیران دوسرت   امرا ا  را تهدید سازد؛ جهان اخوان
مانند و تنها زادآوری و زادپروری مورد نیاز جامعه مدرن  می تنها شان یجنساحساسات 

مکمل عردم شرهروندیت او در جهرانی عقالنری     رضایتمندی آورند. این عدم  می را بر
 .فتدا می به خطر اش یخانوادگجنسی و است که بی او کارکردهای 

 داد مری  اطمینران زنران   سیاسری و اجتمراعی  ، حقون مردنی  ینتأماز قرن بیستم 
(Evans,1993)    قربالً فرراهم آورد کره   برازار  و امکاناتی گسترده برای ورودشران بره 
یافت و مسئولیت جنسی  می پیش روترک خانواده را در ایدئولوژیکی  - یموانعی ساخت

تغییرر ایرن    رغرم  علری نهراد.   مری  نشایپارا پیش  شهروندمتفاوتی نسبت به مردان 
زن  -مررد  ماننرد هرایی   ی همچنان به دوگانره وضعیتهای  اما ساختنهادی های  نقش

از ایرن   در برابرر تغییرر   ت رابیشترین مقاومر حاصله  هویت شخصیمستظهر است و 
 - و برابری ساختی جنس (Curtis and MacCorquodale,1990)دهد  می حیث نشان



 12 / معضل اجتماعی جنس
 

بره   قرارو بدین دافکن می به خطراجتماعی خانوادگی و های  نقشجنسیتی را در قالب 
دهد. لذا است که جنربش برابرری جنسریتی بره مسرائل       می مذکر حکمقدرت ابقای 

، مسرتهجن هرای   تولیرد فریلم  ، سرق  جنرین   ماننرد تولید مثرل  های  حقون و ظرفیت
هرای   اندیشرد و در پری جرایگزینی بررای نظریره      مری  همچنران  تمایلو سکسوالیته 
 یعتراً طبعقالنری بره زنردگی     -است که برا تحلیلری اخالقری    شناسی جامعهکالسی  

کوشیدند پس از ترالش  شناسی  پدران جامعه (Smith,1987b). اند قائلزنان ای  حاشیه
را کره   احتماالت شهوانی، (Frank,1991) شانهای یلتحلبسیار برای اختفای بدن در 

باشد، با کسب وفراداری   برای استقال  مردانه مدرن تهدیدیدر دوره  رسد می به نظر
ادامره  یرن  کار گیرنرد و ا  بهنظم اجتماعی  ینتأمجهت میل جنسی  زنان برای ارضای

 دنیرای توسر   طبیعرت  آفررین  وحشرت  و غیرقانونی تسخیر نیرروی تهدیردآمیز  روند 
 و میل را مقابل عقل (Jaggar and Bordo,1990)مذکر بود  ، مبادله و قدرتمحاسبه

 پسند سازد. را محکمه ی نماینده اولی یا همان زنخانگنشاند تا حصر  می



 

  



 

 
 
 
 
 
 

 جنسیت و مدرنیته

 و نوع جهان جنس ای تو مقصود
 تو مختار خام و عرام بشرر  وی 

 انوری                                   

 
برر بنیرانی    پرذیری  جامعره فراتر از ظرفیت نهادن  رواب  جنسیتی در جامعه مدرن

امکان نظرم  و جنسیت فردیت شناختی است؛ چنانکه در صورت شکست ادغام  زیست
خانمانی برود کره    و بی غریبه، شناسی جامعهزن در  ظاهراً. گردد می مخدوش اجتماعی

و اجتماعی  اختسی تحوالت پرداز نظریهعصر مدرن به زندگی عمومی برای ورود به 
یابی تمایزنیاز داشت. در غیر این صورت اگر فرایند  اش یتیجنس پذیری جامعه خصوصاً

طر  مطالبرات جمعری در قالرب     رغم علیبیگانگان آنان به منزله تحرک اجتماعی به 
کره   (Klein,1971)کررد   مری  ، نقصی سیستمی را نمایندگاریداد ینمه راجنبش زنان 

 خوانرد  ینمر ره زنان این دوای  الاقل با افزایش تحصیالت و مشاغل آکادمی  و حرفه
(Clark,1987)  جدیرد یرا    مردانره جامعره دانشرگاهی   سراخت  ی یر گرا با نخبه ضمناًو

 ی مذکرش نیز همسازی نداشت.یگرا حرفه
از سرنت ترا مدرنیتره و    تحرو    کنرد  عالقه داشت تعییندر این میان وبر ماکس 
در قالرب   مرثالً موقعیرت حقروقی زنران    حرد برر   ترا چره   بروز پروتستانتیسم  خصوصاً
ی از ایرن حیرث   یپیرایندجنبش  (Weber,1958)افتاده است.  مؤثرعرفی های  ازدواج

یا اختیارات زنان  فردگراییبر  تأکید واسطه بهمثل تجردشان زنان های  نقشبا تحو  
بررخال  زن جدیرد  مستقل زن ؛ زیرا تحق  مواجه شد در حوزه حقون خانواده متأهل
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زن به نظر بود. از این لحاظ  مدرنیتهعقالنیت فرهنگی  ظرفیتنمایانگر دار قدیم  خانه
و غیرقابل مقایسه با مرد و لرذا نرابرابر برا او و لریکن قابرل      متفاوت است  یجنس وبر

از  اجتمراعی بسریار پیچیرده    -ارتباط فرهنگری مقایسه با انسان همچون مرد. در این 
رای تبیرین  زن بر  موقعیت بنیادی اجتمراعی  ،اختال  و یکنواختی یا نابرابریتفاوت و 

مرورد  مردانره   منحصرراً تا حد شکستن امتیازات مدرنیته نظم اجتماعی جایگاهش در 
متضرمن همران   جامعره  زنران در  ای  دستاوردهای حرفره واقع شد. به گفته وبر  تأمل
و لذا ظرفیت زن مدرن  دهد می رستگاری از طری  کار را ارائهمردانه نظیر های  ارزش

از ان برایش وضع کررده اسرت. حتری    جهان مردهنجارها و قوانینی است که فراتر از 
گیرری   شرکل ، دهنرد  مری  را انجرام ای  دو نقرش خرانوادگی و حرفره   آنجا که زنان هر 

گرری برین حروزه     امکران میرانجی  به زنران   منحصراًزن جدید  براینگی متمایز فره
امرا   دورنمرای فردیرت زن  . این برا وجرودی اسرت کره     دهد می شخصی و عمومی را

 رصره را به تجدید نظر در این عزن مدرن ی برای او در بر دارد که کمترهای  فرصت
 کند. میداری  کشد و همبستگی زنان را طالیه می

 (Levine,1971)  مدرنیتره عصرر   فردگراییو  جنسیت یابییمل به تمایزز رویکرد
 یرابی تمایزبارز اسرت. او  تعامل اجتماعی و شناسی  در زمینه فرهنگ و زیبایی خصوصاً

 دنبرا   مرد زن ودر رواب  فرهنگی و هم  - اجتماعی هایرونددر هم جامعه مدرن را 
تفکیر    ،در نتیجهدارد که تقسیم کار  این تمایز ریشه در (Simmel,1984a)کند.  می
حصر زنان در خانه هم البتره   واسطه بهآورد و  می را ارمغان بازارو خانوار و اقتصاد  بین

ایرن   صمیمیت و هماهنگیدهد، مگر اینکه از ظرفیت  می دیرتر به عقالنیت زنان راه
خرانگی  مشرابه  کارکردهای اشتراک در  واسطه بهزنان قدیم عرصه بهره گرفته شود. 

 حروزه داخلری  فقر  برا    به جای همبستگی گروهیبودند و  برابری ی چونحقوقفاقد 
نوسازی و رواب  جنسیتی تحت تأثیر  دوره قرن نوزدهم اما درند. کرد می ارتباط برقرار

اجتمراعی در فراینرد تمرایز     نان به عنوان گروهری تمایزات ساختی قرار گرفت و لذا ز
بره قیراس اختالفرات     جنبش زنان عامل مهمی در ایرن امرر  واقع شدند که  اجتماعی

برود کره فرهنرگ    جنربش اجتمراعی مسرتلزم تشرخص زنران      حزبی مردان بود. این 
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مجموعره  معرر    در حرالی کره فرهنرگ عینری    کررد.   می تمایزیابی مدرن را تداعی
فرهنگ ذهنی ، ساختی مثل قانون و علم و هنجارها است و بالفعل آ  محصوالت ایده
و لرذا   دهرد  می نشانحسب مشارکت در فرهنگ فرد را تشخص یابی میزان و شدت 

گرذار و  هرای   ویرژه در دوره  بره فزونی سرعت اولی نسبت بره دومری   ، مدرنیته معضل
-شرد. بردین  ک می مدرن ناهماهنگی در زندگی به این پویاییو است پیچیدگی جدید 

سؤا  شده و  جدیدنان در فرهنگ ت آکمشار افزایش خواهان نبش زنان مدرنجسان 
در . کنرد  مری  عناصر جدیدی را به فرهنگ عینی اضافهچه  یجنبشکه چنین  بوداین 

و هنرر و صرنعت    باشند که مردانباشد و فرهنگ عینی کامالً مردانه »عین حا  اگر 
 ینراهمخوان  ،(Simmel,1997:47) «انرد  کررده را خلر   دولت و دیرن  ، علم و تجارت

کررد. برا   را تجربره  توان وحدت  می به ندرت گیرد که می چنان باالو انتظارات عالئ  
در قیاس با مرد  بودن شخصیتتکهکه، تمدرنتخصصی بعد دیگر فرهنگ این وجود 
 است.مرد  تر کامل قاعدتاًتر و تمایز نیافته یعتاًطبشخصیت 

همران آغراز مرورد نقرد     جامعه مدرن از های  گفتماناما در مدرنیته ساخت مردانه 
شناسری و   طرر  سرؤاالتی اصریل در جامعره     رغم علیکه  مارتینیوهریت قرار گرفت. 

درباره نابرابری رواب  طبقاتی و جنسی و نرژادی   خصوصاًبرانگیختن تحقیقات تجربی 
ن این علم مورد توجه قررار  هرگز به اندازه پدراکم ترجمه فلسفه اثباتی کنت  یا دست
انگاشت و لرذا  نه طبیعی  و اجتماعیدر این ساخت را  زناننشینی حاشیه مثالًنگرفت، 
مذکر را به چالش طلبید و نابرابری جنسیتی را اشکالی اساسی بر تمدن یافت.  انضباط

(Martineau,1837)  نه افراد و ای  شرای  رابطهدر  اجتماعی تعارضات مارتینیوباور  به
برر طبیعری    تأکیرد ریشه داشرته و  ها آن بیولوژیکی متعین یا جسمی - خصائص روحی

 لذا. دونم می ساالرمذکرهژمونی تداوم ایدئولوژی  برای اطمینان از  یابزار شانبودن
از حیرث تعراطی فراینردهای    هرا  آن عواقرب  و بررسی پیشینه ایرن شررای   توان به  می

اصل فایده  بهاو ی با تعلقات اشخام پرداخت. سیاسنابرابری و  پذیری جامعهمختلف 
بیشترین  جهتشترین میزان خوشبختی بیمردم از حیث ثمر دادن برای منافع حداکثر 

عی از هردایت نظرری   تراب چگونگی مشاهده هرر جامعره را   اعتقاد داشت و  تعداد افراد
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زش آمرو  مشراهده بایرد  های  ییتوانا»داشت  تأکیدگرفت و قبل از دورکیم  می تجربه
شرود کره    می با این مسئله آغازوی  مالحظات (Martineau,1989:13)...«. دوداده ش
جامعه یا جوامع مختلرف را   در زندگی اجتماعی ی مشهود اختالفات توان  می چگونه
د نمرو تفسیر در قیاس با جامعه مطلوب و ارزیابی سطح پیشرفت تاریخی  وکرد  ضب 
حالرت بربریرت   از را مراحل تمدن جوامع مختلف . از این نگره دادانتقا  به دیگران و 

میرزان و  ، مالک دستیابی به ایرن مرحلره نهرایی   گذارند و  می پشت سرتا روشنگری 
 مسرئوالنه چونران شررط عملکررد    آزادی و سعادتمندی است که با  توزیع خوشبختی
یرع عادالنره   توز چرون هرایی   آ  با شاخصجامعه ایده ضمناًشود.  می آدمیان سنجیده
و اسرتقال   ، و طبقاتی و قومی و نرژادی  برابری جنسی، آموزش عمومی، ثروت مادی

گیری است و نه تنها تحقر  متمرایز ایرن     قابل اندازه علمیترقی پیشرفت فرهنگی و 
برا اخرالن اجتمراعی     شران یراس قنماید که  می موارد ناشی از توسعه نامتوازن جوامع

روش بره   رفتارها اخالن در نحوه رعایتگویای ضرورت تفسیر است. مطالعه روشمند 
اخالقی  و فکریهای  آموزشنیاز دارد برخوردار از اجتماعی  یمحققو مستقل تحقی  
و تعصربات  ها  خبرگی در کنتر  دیدگاه واسطه به انتقادی و البته واجد صالحیت و عمل
عادات بیگانگان و  مثالًبازتولید ذهن و  در تولیدشناس جامعه نوا م. بدیناش یشخص

 بدون توجه به درست و غل  عام یا خوب و بد اخالقری  اجتماعی ناشناخته - فرهنگی
زبردست شرده و مرروت و مردارای مردمران برا دوسرت و دشرمن در زنردگی را         ها آن
پذیری فرضیات حسب تجربه  بر ابطا  تأکیدپس از گیرد. به این لحاظ مارتینیو  میفرا
هرا   پذیری نمونه تعمیم و غیرپیشداورانه و انهتعصبنامرورت نمایندگاری مشاهدات و ض

محق  از منویات طبقات حاکمه و کنتر  مداخله انتخابی ذهن در تفاسریر   تأثرو عدم 
، انحرافرات رفتراری  ، دیرن ، طبقره ، موضوعاتی مانند هویت ملی تحلیلمشاهده و به 
ترا   پرداخرت مختلرف  هرای   فرهنرگ  در جنسیتیهای  تفاوت خصوصاًو  زنان یتوضع

جوامع را در تداوم نابرابری جنسیتی از حیرث ایجراد اخرتال  در    اخالقی  ضعف قانون
 ترر  یقرو او جباریرت مرردان و سروء اسرتفاده از حر        مناسبات اجتماعی نشان دهرد. 

به ایشان نرداده و  انسانی زنان را  تشخیص حقونرا برجسته کرد که امکان  بودنشان
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در  شران  ینری ب پریش قابرل  ینرادان  و ضعفی که یتا جا  شود؛ می بلکه مروج بداخالقی
شرود. او   می به مردان گرفته شانیاتکانتیجه مدیریت مذکر زندگی به عنوان مالک 

 رغرم  علیدر بررسی وضعیت حقوقی زنان در قالب دمکراسی رای  در امریکای شمالی 
بسرتگی  ترابع  قدرت طبقه حاکم به رضایت افراد ترقیاتش نسبت به اروپا معتقد است 

 یمحرومیتر و در نبود مشارکت سیاسی زنان سخن از آزادی، پوچ است و چنرین   دارد
کرد که بهترر   می به شدت این نظر را ردشود. لذا  می منجر به تخریب شخصیت زنان

زنران و  و تعلقرات  منافع د و معتقد بود ت شونتوس  شوهر یا پدران محافظاست زنان 
 ینترر بزرگتفرویع کررد.   را به مرردان  ها آن توان ینممردان یکسان نیست و بنابراین 

 درآمردزا اشرتغا   آمروزش و لرذا   از هرا  آن محرومیت سیسرتماتی   ضمناًزنان خسران 
 مرذکر برر  هژمرونی  به اعما  رواب  اجتماعی نامتقارن نمود. برقراری و حفظ این  می
زنان در این  .دارد می بر زنان را مبرهن شانیمومیتقفرهنگی مشروعیت گردد که  می
 شانیتفردتوانند  می نهند که می داده و به این توهم گردنتغییر را فردیت خود  پرتو
سرلطه   - ابطه قدرتنتیجه ر. این وضع خصوصی تحق  بخشندعرصه خانواده و را در 
نقرش زنران در   در ایفرای   مرثالً را لیت زیردستان مسئو پذیری جامعهکه شرای  است 

رسرمی در مرتن   هرای   آموزش  ،طبیعتبه جای  آورد. مارتینیو می برجنسیتی مناسبات 
برنامه درسی رسمی آموزش  مثالً. دید می جنسیتیهای  تفاوتعامل را جریان زندگی 
و کره پسرران   است ای  شعارهای دمکراتی  برابری به گونه رغم علیدر اوایل زندگی 

یتی جامعره  جنس - متفاوتی بسته به تقسیم کار جنسهای  دختران از معار  و مهارت
سان با تربیت پسران جهت کار در عرصره عمرومی و تربیرت    برخوردار گردند و بدین

 مرذکر پراس داشرته   نظرم و انضرباط   ، دختران به منظور حضور در عرصه خصوصری 
نمایرد. آنران در    مری  دستدر موقعیتی فرو نتیجه ضروری آن حفظ زنانزیرا   شود؛ می

 یابنرد و نره اسرتقاللی بررای اشرتغا  درآمردزا       مری  که نه حمایتی از دیرن این احوا  
نتیجه گرفت  مارتینیوقرار بدینبه چیزی جز ازدواج امیدوار باشند.  توانند ینمبینند،  می

ایرن   شرده و سررکوب و فاسرد   معاصرش  آمریکایجامعه که اخالن و آگاهی زن در 
انسرانی و گویرای   پذیری  با مسئولیتروشنگری بر کسب جایگاه اجتماعی  تأکیدنافی 
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و نره   بررای عمرل شایسرته و دلسروزانه     راکه زنان است داری  بازگشت به عصر برده
حروزه  جنسریتی میران    -کار جنستقسیم معتقد است  مارتینیودارد.  می سیاسی مجاز

نتیجه روند سرکوبگرانه ادعرای مالکیرت و    ه(زنان) خصوصی)مردانه( و حوزه عمومی 
برا اسرتفاده از آمروزش و    را ها  بین جنسیتفرودست  - که رابطه فرادست تسل  است
بودن عدم تساوی زنران و  طبیعی پذیری جامعه کند تا می برقرار جنسیتیهای  سیاست

 مردان به کار آید.
عصر روشنگری درباره جنسریت نشرانگر حاکمیرت     اخالقی -شکافی فکریکالبد

 هضرم فررد در تروده    رغم علیمردساالری غربی در قیاس با پدرساالری شرقی است. 
 توانست ینمروشنگری غرب عصر پذیری مدنی  توس  پدرساالری شرقی اما مشارکت

بر تحمل و وفراداری   تأکیدجز با  نیززنان  توس  درستکاری مردانانتظار داشته باشد 
 - ترالش بررای تحمیرل هویرت اجتمراعی     شرود.  رعایت به عنوان احساس وظیفه  و نه

است که به استعاری  زنانی - مردانگیمذکرساالر بر تقویت و تعمیم گفتمان در شناختی 
توجه به شود.  می نیابت از پارادایم مذکر توس  خود مردان و البته با همیاری زنان انجام

شرود   مری  در این راسرتا سربب   شمغززن به اتکای بدن و صالحیت عاطفی انحصاری 
و زادآوری و زادپرروری و  داری  بره خانره  فکری یا تولیردی  ش در تمایز از کارهای فعالیت

 زنران منحصر گرردد. از ایرن رو    اش پذیری جامعهتدارک کاری مردان و بازتولید نسل و 
تدارک مردان با ایثار بررای   انش یاخالق وظیفهو خانواده تعل  دارند خانه و به آموزند  می

در  نران زنمایرد.   می مردان حیاتیهای  است که البته برای فعالیت شان یخودخواهگذر از 
مردنی در آن  مشارکت اما از  اش یفرهنگعین بنای جامعه از حیث زادن نسل و پروردن 

گردنرد. در ایرن صرورت     مری  پرذیری اجتمراعی   د  بره معضرلی در راه ادغرام   منع و مب
به کرار تبیرین تقسریم کرار     جنسی و رواب  جنسیتی های  شر  تفاوتدر شناسی  زیست

و  زدن از طبرایع برا اخرتالالت   ترا ترن   آیرد  مری  نابرابر اجتمراعی میران زنران و مرردان    
برا   (Jordanova,1989;Laqueur,1990) جمعی قررین بنمایرد.   -فردیهای  نابهنجاری
نیسرت، بیشرتر و بیشرتر    از کودکان و خرانواده  محدود به مراقبت چون زن این وجود 

. پیچیدگی آنجرا اسرت کره نظرام     شود می در تولید رفاه ملی و فردیدرگیر مشارکت 
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و فروپایگراه و  داری  هرای نزدیر  بره خانره    زنان در برازار کار  مذکر از واقعیت ادغام
-کوتراه بر آنان و هم داری  هم برای تحمیل فشار مضاعف خانهتحرک درآمد و بی کم

 مرثالً نداشتن فرصرت و تجربره    واسطه بهاز حقون مدنی و سیاسی  شاندستداشتن 
مرد باشد تا بتوانرد   زن باید ضمناً و احزاب و امثالهم سود جست.ها  حضور در اتحادیه

ی دسرت یابرد و ایرن الزامری اسرت بررای       برابربه از زندگی اجتماعی ای  در هر جنبه
نیرز در عصرر   شناسری   کره جامعره   اجتمراعی  -یی سیاسضرورتبه عنوان  رهایی زن

مقتضیات  اجتماعی با استفاده ازهای  گرفتن مطالبات کارگزاری برای تغییر ساختباال
انسجام شدن تعارض تالشی که الاقل پرسمانی  نماید؛ می اش خودشان ناگزیر از تبیین

برای نظرام جامعره را برطرر  کنرد و      اجتماعی متناسب با رشد درجه تمایز اجتماعی
 نماید.داری  ساالری طالیه عصر بی تدمکرا -ا در فضای لیبرا تنوع و تکثر ر
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یکی  مردانه در حوزه عمومیهای  عناصر مردانه ماهیت انسانی و فعالیتانگارش 

آیرد. حتری    مری  شرمار  بره شناسری   ی جنسیتی در جامعهپرداز نظریهموانع  ترین مهماز 
ترا   هشرد  بسرته شناسری   و روانشناسی  از این تنگنا هم با زیست رفت برونهای  روزنه

برازیگر  به در نیاید و مرد هرم  حاشیه از حوزه خصوصی در  اخالن زنانه طبیعت انسان
دست براال بره    و (Yeo,1996) بماندبرای حفظ سود  خصوصاًعمومی عرصه عقالنی 

بنمایرد.   کارگران و زنران نفع کل جامعه عمل کند و نماینده واقعی وابستگانش یعنی 
(Mill,1978)   اجتمراعی و  هرای   ارزش تعرارض  درگیرر نظام اجتماعی اما بر این مبنرا

را خرانواده برورژوایی   ی ویرانر گردید که حتی  می مستعد بحرانشد و  می قدرترواب  
 جنسیتیو تبعیت رقابتی و عادات تسل  های  ایجاد ارزشاهی مهم برای چونان جایگ

 یسرت مارکس نرزد اندیشرمندان  داری  سرمایههای  هم در خدمت اخالن و هم نابرابری
ای  ی بره گذشرته  یر گرا سیسم را متوجه رجعتمانتییا ر (Engels,1972)داد  می اجازت
همراهنگی  هذا پیدا است که بدون  مع (Moses and Rabine,1993) نمود. می گمشده
نیرز   معاصرر خرواه  جنسهمو نرا ای  خرانواده هسرته  جنسریتی حتری    -جرنس و ثبات 

بره همران انردازه شردید    هرای   و درگیریها  نابرابریناشی از های  بحران توانست ینم
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کره   خصوصراً ؛ (Thompson,1983)میان زنان و مردان را سامان دهرد  حوزه عمومی 
گرام در  هرا   زنان رفته رفته به حضور در عرصه عمومی نیز کشیده شدند و در دانشگاه

اما در  زورحفظ مختفی برای مذکرساالری راه  ینتر ساده ی هم نهادند.پرداز نظریهراه 
بررای  حتی موج او  جنبش زنان نیز  .بود یتقسیم جنسیتهای  عین حا  اصال  ایده

به شرای  آموزش و کار در کنار مردان ود در مدرنیته بخشیدن به جایگاه خمشروعیت
رضایت دادند مددکاری در کنار پلیس و وکیل و قاضی ، مثل پرستاری در کنار پزش 

 که گویای تبانی زنان با مردان علیه جنسیت بود.

دوست هم مکمل مرد خودخرواه  عنوحضور زن در عرصه عمومی چونان شهروندی 
در کارشران   شرهروندی و مدرنیتره  برا تعرارض    پرداز نظریهزنان  خصوصاًانگاشته شد تا 

ارائره  بره   یشرهروند اخالقی به عذاب وجدان گرفتار نیایند. چنرین   مواجه نشوند و از بی
بود که بنا بره   مأمور ملت -صنعت و دولت یاطبقه ، محله، خانوادهدر قالب خدمات وسیعی 

توانسرت   می نوعدوستطلبید و چه کسی بهتر از زنان  می منافع مشترک همیاریآگاهی از 
تحرو  اخالقری   بره  و  (Bosanquet,1899;Urwick,1912)چنین مساعدتی به عمل آورد 

عقالنری   گذشرتگی جمعری چونران سرتیغ    با خدمات شخصری و ازخود  نهادهای اجتماعی
چنان پیدا است که حفظ خانواده برای تربیت شهروندان نیز همانسانیت مساعدت نماید. 

 و رقابت بر سر منافع سامان گیرد به تعارض نیافتدتکامل اجتماعی تا بر عهده زنان بود 
(Hobhouse,1972)  ترقرری رقررم نخررورد برررای  یمحرری  نررامطلوبو (Webb and 

Webb,1920)دهرد  مری  قانون واقعی زندگی را نشان، همکاری و ایثارزیرا   ؛ (Geddes 

and Thomson,1911)  ترا حرد    معاشرت و همکراری ازخودگذشتگی اساس عش  و تا
ونه تعارض و سرتیز و برا   گی از حیث پرورش سازنده بدون هر گدبه پیچی تبدیل سادگی
-با این وجود برای آشرتی  (Geddes and Thomson,1914)گردد. انرژی  مصر  کمتر

در مثل، یمران و شرهروندی یرا تولیرد و تولیرد     مثرل زا  جدیرد و  دادن فعالیت مادرانره 
محروری بره   از زن تراریخ تکامرل  ترا  زنان براز اسرت    به روی خودسازیهای  فرصت

از حیرث   یبه مرحله باالتر بنا به تالش خود زنانبا پایان دوره صنعتی  مذکرساالری
و داری  خانره  ه جرای صرر   مثالهم بهنر و فرهنگ و آموزش و اهای  ورود به عرصه
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نحوه  مهم در این بین مسئله .شودتقل منها آن زادآوری و زادپروری و مراقبت و نظایر
که باعث اعتراضات گسترده  بوداستقال  شغلی و مالی زن با مادری ترکیب اقتصادی 

 شد. می میان زنان کارگر مثالً
برود کره برا     شرهروند تابعی از پذیرش آنران بره منزلره    اصالحات برای زنان این 
در  خصوصراً هرا   فرصرت گسرترش  . دگردیر توام  در حوزه عمومی شانیتفعالافزایش 

زنران بره ویرژه در    هرای   حرفره رشرد  ، زنران  آموزش عرالی  حیطه آموزش متوسطه و
حوزه اقتصرادی  آنان در های  تقویت جنبشخدمات بهداشتی و اجتماعی و های  زمینه

در  بردیل  بری  به وضو  تاثیریو این همه  کرد ینمهم البته جز این ایجاب  و سیاسی
زندگی بیشتر متوجه . با این حا  زنانگی شهروندان ادنه درک ماهیت شهروندی تغییر

در جوامع مترقی بود که البتره متحمرل فشرار مضراعف ناشری از      زنان طبقه متوس  
 شدند. می دیگرهای  خصوصی و عمومی عالوه بر نابرابریهای  حضور در عرصه

مدرنیتره از سروی دیگرر    هرای   با بحرران جنبش زنان شدن امواج او  و دوم مأتو
در قالرب نظریرات    خصوصراً را هرا  نآ بره شناسری   ضرورت پررداختن همزمران جامعره   

پدیرده بحرران   توس  اولین زنان دانشگاهی رقم زد تا نگراه جنسریتی بره    بازاندیشانه 
جامعره  معضرالت  ای  ریشهتحلیل ساز  زمینه اجتماعیهای  فاکت اجتماعی با استناد به

و ای  برنامره و آزاد در اصرالحات  و مشارکت همبرابرر زنران و مرردان مسرتقل      مدرن
زنان به زندگی این نحوه ورود . مثل رفاه و کار گرددهایی  اجتماعی در زمینهرادیکا  
مسرئله  »را متوجه در نیمه دوم قرن نوزدهم  شناختی جامعهپیشروان گفتمان ، عمومی

زنران  اجتمراعی ماننرد نیراز     -از ی  سو مشکالت ناشی از تغییر اقتصادیکرد.  «زن
مجرد به اشتغا  درآمدزا و از طرفری ضررورت شرناخت هویرت زن      خصوصاًبورژوا و 
در قالرب زن کرارگر یرا     مرثالً خرودش   خرام  هنجارهای رفتاری و زنردگی جدید با 
خواه به لحاظ تضاد نابرابری جنسیتی برا حقرون   برابریهای  کننده در جنبشمشارکت
مثرل   تولید و تولیرد ات تغییر توانست ینم نظریه اجتماعی موید این معنا بود.عام بشر 
نقش ننگرد که  شان یریتیمد مصرفی وهای  فعالیتهمسران را فارغ از  ویژه بهزنان و 

ستون اساسری  تنها خانواده رسید  می ین  به نظر. اداشت در اقتصاد ملیبسیار مهمی 
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او  و آخر ، یساالرمذکرحتی نیست و نهاد بنیادی جامعه بورژوازی  خصوصاًو تمدن 
توانرد مایره    مری  . حتی ازخودبیگانگی زنان در ایرن پرارادایم  دهد ینمتاریخ را تشکیل 

تلقی گرردد کره جویرای     شانیتجنسفریبانی منکر  آنان به منزله عوامجنبش بدنامی 
ی تداعی شرده یرا   یپرستی بورژوا یهنمردانه در خویش بوده یا حداکثر با مهای  کلیشه

 تررین  مهمچونان آزادی میل زیرا اگر قرار بر   باشند؛تماعی اجهای  پیشرفت شارسن ف
 یرترأث تحرت  ح  زنران   به منزله ادعاییباشد، از کجا معلوم که چنین  اصل لیبرالیسم

در  ابره انقیادشران منتهر   فردیرت زنران   مذکر واقع نشده و به جای رشد  پذیری جامعه
 شکلی جدید نکشد.

در توسرعه   دو گررایش د برا  توانر  مری  مدرنیتهجنبش زنان به عنوان نشانه بحران 
چونان آموزش فراگیری و زنان برای تالش  ،یکیمشخص شود: فرهنگی  -اجتماعی

 و تجلری  رهنرگ زنانره  فجهرت تبلرور   آموزه لیبرا  حقون فردی در عصر خردگرایی 
تضراد   ،ستم مذکر و دیگریها  و کسب مواضع اجتماعی جدید پس از سده فردیت زن
 تقسیم فزاینرده کرار  پذیری ساختی جامعه بنا به یابی شخصیتی با تفکی فرایند تمایز

و اشرتغا  بره زنران. هرر دوی ایرن      داری  با نتایجی چون تحمیل فشار مضاعف خانه
مسائل نیز به شرط عدم ازخودبیگانگی زنان در پارادایم مذکر یرا افرزایش آگراهی از    

جدیرد  هرای   و پایگراه ها  نقشز بروبنابراین تضادهای سنتی زنان قابل پیگیری است. 
ظهرور  باشرد و  داری  سررمایه  صرنعتی  -توسعه اقتصرادی  تواند تابعی از می برای زنان

و هرا   سرازمان ، هرا  شربکه تولیرد  در  سراختی هرای   فرصرت با تکیه برر  را جنبش زنان 
عردالتی و   بری نسربت  در درک  موفقیت چشرمگیر  سامان دهد که به جایهایی  رسانه

خبری از  دارانه و بی ی سرمایهیگرا به منویات تازه مذکر مثل فایده  ی فقتضاد اجتماع
 چون خردمات هایی  در پناه پرداختن صر  به فعالیت جنوب -پیامدهای فاصله شما 

تحروالت   واسرطه  بره ی زنران  مفهوم رهایی حقروق تن دهند. خیریه زنان های  انجمن
دهرد کره برا     می دست یوضع موجود رواب  جنسیتنقد پیوند اجتماعی و خود آنان در 
قرین است و بی آن هم جستجوی شغل یرا ورود   شان یآگاهافزایش تباد  تجارب و 

خرود یرا    کرردن واقعری . انجامرد  ینمر  زنران به توانمندی  ضرورتاًای  به بازار کار حرفه



 21 / شهروندی به نام زن
 

اسرت  نقطه شروع اصالحات اجتمراعی  یابی خویشتن در هویت جدید برای زنان  واقع
 توانرد  ینمر  و طبقرات هرا   همبستگی اجتمراعی برین جنسریت    مثالًکه بی آن تحلیل 

را به تحلیل  شناسان جامعهنگرانی که   راهگشای تغییرات رادیکا  در نظم مذکر باشد؛
از تعرامالت   مثالًنظمی اجتماعی در غیاب هر گونه تحلیل تاریخی  عدم انسجام و بی

های منفری  کشاند و مصادی  تعارض مثرل خودکشری یرا پیامرد     می جنسیتی - جنس
 انگارد می تمدن تکامل فرایند ی اجتماعییپویااز ای  نوسازی جهان سومی را هم برهه

(Spencer,1873)  اجتمراعی در رابطره برا هرم    هرای   تبیرین فاکرت  »حداکثر بره   و» 
(Durkheim,1982:162) گذشررته اجتمرراع سررنتی از جامعرره مرردرنبازگشررت برره  یررا 

(Tönnies,1957) در غیراب  ای  نظریه انتقادی از جنبش تودهبدفهمی دهد.  می حکم

توانرد روی  مری  (Horkheimer and Adorno,1972)اقتدار زنانه در هدایت پوپولیسرم  
از اتحراد فلسرفه و الهیرات در پرارادایم     داری  بی خبری از برآمدن سرمایه دیگر سکه

ی و معنرا  آزادیا نبرود  برای پارادایم پدرساالر  اش کشندههای  مردساالر با همه رقابت
 یررا عرردم تفکیرر  پراکسرریس حسررب کررار زنانرره و مردانرره      (Weber,1958) در آن

(Marx,1973) بره تحلیرل    نران آ تمرکز بر وضعیت زنان و تبعیع علیره تبدیل . باشد
 جنسریت ساخت فرهنگی  اجتماعی -تاریخیهای  بررسی ریشه حسب رواب  جنسیتی

شدن نظریه جامعه توانرد  جنسیتی اما نقطه آغازتفاوت جنسیتی از نابرابری با تفکی  
و نگاه همزمان به هرر   )1984Habermas,,(1987بود. چرخش زبانی از فلسفه آگاهی 

برا   خصوصراً  (Butler,1990) اجتمراعی ای  دو جنس در پرتو جنسیت به عنوان مقولره 
هرا   مردانگری ر هار  زنرانگی های  تمرکز بر گفتمان قدرت و توجه به اختالفات و تفاوت

برا مصرادیقی چرون     آزادی و نراامنی غیر این صورت تناقع در شرط این کار است. 
 افزایش طالن و بزهکاری فرزندان طالن در نتیجره افرزایش اشرتغا  زنران تکمیرل     

و درون خررد  شود و امکران فهرم غنرای عقرل در عاطفره در عرین حفرظ هرر د         می
خرود زنران درون   زاری شدن بره اتکرای کرارگ   ساالر جهانی دوجنسیتی برای عصر بی

برره صررحنه و خالصرری از جبررر    قبررل از بازگردانرردن برردن سررلطه هررای  سرراخت
پیدا است پژمرد.  می فرو متضادهای  ییو البته با عبور از منط  دوتاخواهی  جنسهمنا



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 11
 

 سررمایه از این لحاظ به و تعارضات ها  با همه ائتال هویت جنسیتی  پذیری جامعهکه 
غیررسمی و رواب  اجتماعی افقی و  برآمده ازاست  پسامدرن متکی اجتماعی و اعتماد
هرای   سرازمان و سلسرله مراتبری   غیرو مؤسسرات  هرا   انجمن، ها شبکهدر قالب محلی 

در عصرر   مرثالً قرار نیست  و  (Castells,1996)جامعه اطالعاتی رسمی ملی و فراملی
هرای   جهران از امکان خل  زیست بهره د از زنان تابعان جدیدی بسازد بیجدی کاری یب

هرای   در زندگی روزمره تازه بر مبنای بیناذهنیتی مسرتقل از مرردان و نظرام   گفتمانی 
 .شان یعقالناجتماعی 



 

 
 
 
 
 
 

 جنسیتشناسی  جامعهفصل جدید 

 
 جنسری  لیکن ز چنران  هستم آبستن

 که نه اویستی جنی و نه خود انسری 
 منوچهری                                  

 
مشترکی از معنای  دریافت استفاده گسترده از اصطال  ]جنسیت[، هی  رغم علی»

هذا چون  مع (Acker,1992a:565). «آن حتی میان اندیشمندان فمینیست وجود ندارد
 ،از ذهرن بره شررای  عینری نزدیر  شرویم      دهد با دور شدن  می اجازهشناسی  جامعه
وم را در تعرامالت سراختی کنشرگران مرد نظرر آوریرم و       فهتوانیم برساخت این م می

صرالحیت  »از ای  دارای درجره وضرعیتی  هرای   کنشگریفراموش نکنیم مردم نیز در 
بتوانرد بره   شناسی  جامعه؛ مشروط به اینکه (Lemert,1997:x) «هستند شناختی جامعه
« ؟شرود جامعه که علم جامعره  مردانه قادر است نه علم » پاسخ دهد که آیا سؤا این 

(Bernard,1973:781) منرد نیاز ،تواننرد باشرند   مری  سرتند و یرا  زنان کی دانستن اینکه 
توانند باشند و اگرر ایرن هرر دو در قالرب      می یاو ستند کی مرداندانستن آن است که 

جنسریت بررای تغییرر سرایر     شناسی  جنسیت قابل مطالعه باشند، ضرورت طر  جامعه
یرا   (Andersen and Collins,1995)مثرل طبقره و نرژاد    نیرز  شناسری   مباحث جامعه

]و هرا   مردانگری »گرردد. از ایرن نگرره     مری  برجسرته قومیت و سکسوالیته و امثرالهم  
آینرد و همیشره در معررض     مری  وجرود  هخرام بر  های  و مکانها  [ در زمانها یزنانگ
درمردان و زنان به عنوان افرراد خرام   بینی  جهان (Connell,1995:185)«. اندتغییر
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و روابر    و زبران حرداقل ترابع    کره  (Bordo,1990) خرورد  می شرایطی اجتماعی رقم
 تقریبراً »و است ساماندهی زندگی محور  از این حیث جنسیتی است. اجتماعسازمان 

خرود را بره   هرا   روشی محوری است که در آن انسران  ، تفاوت جنسیتدر هر فرهنگ
 وقرایع و فراینردهای  رواب  اجتماعی را سازماندهی کررده و  تمیز داده، عنوان شخص 

توانرد   مری  و (Harding,1986:18) «دنر ده مری  نشران دار معنری را طبیعی و اجتماعی 
جوانررب » جنسرریت برره عنرروانشررناخت جامعرره و نهادهررایش تلقرری شررود. اسرراس 
 «(femaleness) و زنرانگی  (maleness)فرهنگی مردانگی  شناختی، اجتماعی و روان

(Kessler and McKenna,1978:7) ، زنان از مردان و  است که خصوصیاتی یانگرنما
اجتمراعی خرویش و   -انسرانی  زندگی فرهنگ دریافت کرده و در پذیری جامعهطری  

بسرتره اجتمراعی   بخشرند.   مری  تجلیهای نهادینه بلکه در تعامل با دیگران و ساخت
تفراوت زن و   واسرت   مؤنرث مذکر و یا ژنتیکی فیزیولوژیکی  ،بیولوژیکیمحل تبلور 
از این حیرث مبرین    (Gender) جنسیتخورد.  می فرهنگی رقمهای  ارزشمرد مواف  

بر اساس انتساب به گرروه جنسری   که افراد است مجموعه صفات یا تمایالت رفتاری 
خرال  و حرافظ   »اسرت   اجتمراعی معرر  دسرتگاهی   جنسیت . در اختیار دارندخاصی 
 Ridgeway and)«. اسراس ایرن  نرابرابر برر    یروابطو سازماندهی جنسیتی  تازتمای

Smith-Lovin,1999:192)   تولیرد و  خرام  هایی  و با مکانیسممداوم  طور بهجنسیت
 سرطو  سراخت   تمرام کره خصرلت    ویژگری افرراد   گویای صرفاًشود و نه  می تولیدباز

سازماندهی رواب  نابرابر را بر حسب توزیع منرابع اجتمراعی    خصوصاًو  اجتماعی است
در  مثالً (Risman,1998) .سطحی استچندای  بنابراین جنسیت پدیدهکند.  می تداعی

یابرد کره شخصریت     مری  جنسیت توس  کنشگری مانند انسران تجلری  ، سطح کنش
پرذیر، سراخته و پرداختره تعرامالت     با همه احساسات و عواطرف جامعره   اش یتیجنس

نسبت  شو نهادهایها  ازمانکه سوضعیتی با خود و دیگران در فضائی فرهنگی است 
 میدانهایی  ویژگیبه رفتاری  یشرایط در یجنسیتهویت به جنسیت سوگیری دارند. 

نحروه رفترار و   ، خرود  چگونگی دیدنیت مبد  شده و از شخص به بخشیدهد که  می
شرود   می ظاهر. جنسیت به طریقی دارد می توس  افراد را معین نحوه مشاهده دیگران
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ترا    ؛دهد می شکل متقابالًنیز که تعامل اجتماعی را  شود می و تثبیت گیرد می شکلو 

تقریباً قادر به تعامل وقتی نتوانند جنس شخص دیگر را حدس بزنند مردم »جائی که 
سرانجام جنسیت نهادهای اجتمراعی را   (Ridgeway,1997:219). «با یکدیگر نیستند

، ورزش، دیرن،  مانند آموزشمختلف زندگی اجتماعی های  چونان قواعد تکوین حوزهنیز 
 (Jepperson,1991)دهرد.   مری  سرازمان ده و ازدواج و خانواو اشتغا  نظام حقوقی و کار 

و نهادهرای  رواب   ،بخشد می طور که جنسیت به افراد شکل و مفهوم همانسان  بدین
جهران  و جنسریت  دریافت و لرذا درک  جنسیت بدون حضور  توان ینمرا نیز  اجتماعی
هرای   نرابرابری زنان و مردان هم عامل تبلرور جنسریت و   . وجه متقابل دارداجتماعی 
دفاع در برابر یکدیگر. نابرابری ستم و استثمار آن تا حد قربانی هستند و هم  جنسیتی

است که آنان اجتماعی از تعامل نیروهای ای  جنسیتی افراد محصو  مجموعه پیچیده
را هرایی   یابنرد کره سراخت    می یگروه یانتظاراتنمایند و  می نیز جزئی از کنشگرانش

برا  ها  و بازتولید همان ساختزندگی روزمره نهادین  های شیوهکنند ناظر به  می تداعی
خودشان و لذا هرر گونره کرارگزاری تحرو  چنرین وضرعیتی در گررو        های  کنشگری

 دریافت چنین تعاملی است.
 و سایر خصوصیات اشخام حقیقری ها  ، بدنها ذهن، ها یتشخصهم در جنسیت 

در زنردگی  کسب مردانگی یرا زنرانگی   . کند و هم در کم و کیف رفتارشان می تظاهر
در  شران  یتیجنسر خصوصریات   پذیری جامعهناشی از تعامالت این اشخام است که 

 مزبرور هرای   حاکم از طری  این تعامالت هرم بره بازتولیرد سراخت    های  قالب ساخت
جفت کروموزوم است  32 طور معمو  دارای زنان و مردان بهجنس بیولوژیکی  کشد. می
 (Breedlove,1994)آورد.  مری  را به دنبرا  جنسی و خصائص ثانویه  یتولید هورمونکه 
 زدهتخمرین  خارجی جنسری امرا   های  امکان شناخت دو جنس از روی اندام رغم علی
نرر و  نروزادان   تروان  ینمر زنده به راحتی  ل تولدهایک درصد 3د حدوشود از میان  می

در مداخله پزشرکی  گرچه گاه پای  (Blackless,et al.,2000). ردکبندی  طبقهماده را 
بره   (Kessler,1998:5) «در هنگرام تولرد  قابل اصرال    ینقص»به عنوان این عرصه 

ن آید؛ ولی راجع به انتخاب رضایتمندانه خود شخص در بزرگسالی بررای ایر   می میان
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ش طبیعی نسبت ایگرمبین تعارض  که (Turner,1999) در گرفتههایی  امر نیز چالش
هررم مررا محصرروالت »؛ زیرررا (Hawkesworth,1997) اسررت جنسرریتجررنس و برره 

همزمران و جردا از    طور به مانحا گذشته و های  هم محی و مان  های شناسی زیست
«. هسرتیم  زمران هم در یر  زمران و   مران ذهرن و همچنرین  هرا   ما بدن؛ هستیمهم 

(Hoyenga and Hoyenga,1993:6)   بررای روانی و اجتماعی زیستی و تعامل شرای 
 از ایرن جنسیتی اهمیرت دارد.   -خصائص جنس خصوصاًو دادن به رفتار انسان شکل
که نمادگرایی اجتماعی بر روی است  بیش خنثیی کماانداز چشمسطح یا ، بدن» نظر

، شرناختی  اختالفات زیست»بر این سیان  (Connell,1995:46) «.آن ح  شده است
بلکره[  ؛] شود ینمیت دو جنسدیدن خودمان چونان  منجر به شناختی و اجتماعیروان

شرناختی و   روان، بیولوژیر  هرای   تفراوت  "کشرف "از دو جنس منجر بره   مانیدند
بره  او  و بره عبرارتی مرا     (Kessler and McKenna,1978:163) «شود می اجتماعی

 جنسری را درک هرای   تفراوت رسریم و سرپس    مری  بودنزن و مرد دریافت اجتماعی 
)گریه یا  )دامن یا شلوار( و رفتار لباسدر بزرگسالی آدمیان از روی  خصوصاً .کنیم می

انردام  پرخاشگری( یا خصوصیات جسمی مانند مو و ریش یا نوع بدن یرا صردا و نره    
 بره شررای  فرهنگری بسرتگی زیرادی     کنند که  می نسبت به این امر قضاوتتناسلی 
 نرد. اجتمراعی بسریار متفاوت   مکران و گرروه  ، زمران  بسته به و به همین ترتیبداشته 

(Rossi,1977) زنان و مردان در شرای  اجتماعی بره برار  آناتومی و ژنتی  ، فیزیولوژی 
کند که شخصیت  می نشیند و مقوالت جنسیتی فرهنگ را بر جنس زیستی چنان بار می

بره همرین   به کنشگری جنسیتی در قالب نهادهای برآمده از این وضرع ترداوم بخشرد.    
هرای   تفراوت  واسرطه  بره جرز  و تمایالت رفتاری مرردان و زنران   ها  شخصیتبین جهت 

چنانکه امکران    ؛(Maccoby and Jacklin,1974) اندکی وجود داردهای  تفاوت، اجتماعی
 و (Eagly and Crowley,1986) و زنران وجرود دارد   مرردان  پرورش پرخاشرگری در میران  

 (Eagly and Steffen,1986)متفراوت پررورد.     اشرک ارا بره  هرا  آن توان اعتماد بره نفرس   می
اسرتفاده از  )شرناختی  هرای   تواناییزمینه در  جنسیتی -جنسهای  بررسی تفاوت

 ا موارد دیگر نیز به همین نتیجه رسیده است.بس و  )سکسوالیته(ها  گرایش (،زبان

(Cohn,1991;Deaux,1985;Feingold,1993,1994;Oliver and Hyde,1993) 
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مختلف شامل حا  های  کنند و به میزان می به شکل پیوستار بروزها  این تفاوت ضمناً
ی وجود ندارد که با اطمینان همره  رفتار صفت یا در واقع هی شود.  می زنان و مردان
میران زنران و   هرا  آن متوسر   مبرین  اختالفاتو لذا  متمایز کندهمه زنان مردان را از 

رسرراند.  مرری بررا هررم را شررانتررداخلو  مررردان برروده و تشررابهات نیررز همپوشررانی 
(Eagly,1995)   زنران و مرردان بسریار بیشرتر     »معنای دیگر این سخن آن است کره

مبرین   شاناختال بیش از حد بر  تأکید و  (Wharton,2005:25)«متفاوتتا  اند یهشب
یرا   (Hare-Mustin and Marecek,1988)آمیرز در ایرن زمینره    اغراننوعی سوگیری 

نیرز بسرته بره    اختالفرات جنسری   نسربی  ثبرات  است. هایی  نفی اهمیت چنین تفاوت
زمرانی یرا   هرای   در دورهاجتمراعی   و طبقراتی و یرا قرومی    ینرژاد ، یسرن های  نمونه
 مشکل (Voyer,et al.,1995;Hyde and Plant,1995)اجتماعی فرن دارد. های  زمینه
 مرردان زنران و   باب فرهنگی درهای  کلیشهبا  جنسی و نابرابری جنسیتیهای  تفاوت

 بین زنان و مرردان اجتماعی اغلب با توجیه بیولوژیکی یا ژنتیکی اختالفات آمیخته و 
و اشرتغا  برر اسراس     ماننرد سیاسرت   ییهرا  حروزه از  جنس دوم یتمحرومساز زمینه
تمرکرز برر   . گرردد  مری  نرژادی و قرومی  هرای   و حتری نرابرابری   با مردان شانتفاوت
گروهی برای توجیه نابرابری یا اختال  به جرای عردم تعراد  در قردرت     های  تفاوت

را اثبرات و محققران را    عمل کند که خودشانهایی  ممکن است به عنوان پیشگویی»
گروهی و اغران یا حتی استخراج اطالعراتی نمایرد   های  پوشی از شباهت مستعد چشم

 (Hollander and Howard,2000:340)«. سازد می ییدتأرا ها آن تصورات یشپکه 
دهرد.   مری  در تعامرل برا دیگرران دسرت    کودکی به جنسیت از اوان  جنس تبدیل

آموزند به چه معنا و حسب چه خصائصی تفاوت دارنرد و چگونره    می دختران و پسران
سهم بیولوژیکی و ژنتیکری  مرعی دارند.  شان یاجتماعهای  نقشرا در ها آن الزم است
 دارد فرهنرگ زنانه و مردانه های  ارزش پذیری جامعهبه بستگی  جنسیهای  در تفاوت

زند و خود به ایرن واسرطه    می ی خاصی برای رفتارهای معین رقمشخصیتهویت که 
همرواره   و هم محی ها  هم ژن»از این نگره  (Maccoby,1998)یابد.  می قوام و دوام
را  ارگانیسرم رفتار  مغزی و بنابراینهای  کرد سلو ساخت و کار کنند و می با هم عمل



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 00
 

های  تقلیل جنسیت به تفاوت (Hoyenga and Hoyenga,1993:20)«. کنند می تعیین
ژن و هورمرون جنسری   معنرای غفلرت از آن اسرت کره      به (Risman,2000)جنسی 

(Udry,2000) و ه مردانر  شخصریتی هرای   به کنشجنسیتی  پذیری جامعه یرتأث تحت
مرردان و  »شرناختی هرم   لحراظ روان  به (Kennelly,et al.,2001) دهد. می جانزنانه 

برا مسرائل یکسران یرا مشرابه انطبراقی       ها آن درها  که جنس هایی ینهزمزنان در تمام 
اختالفرات   منظرر  از این (Buss,1995:164)«. مشابه خواهند بود ، یکسان یااند مواجه

که در است  هر جنس در طو  تکامل جنسی ناشی از اختال  در مشکالت سازگاری
جوامرع   پذیریو انعطا  تنوع شگر  رقم خورده و لیکنمحی  اطرا  به  ؤثرمپاسخ 
بره  تجربره  و  یرادگیری  (Angier,1999)را هم مغفو  نهاده اسرت.   انسانی -حیوانی

بین جرنس  متغیر رتباط کشد و ا می زندگی اجتماعیبا ژنتیکی انسان تلفی  خصائص 
که از طری  کند  میداری  طالیه پذیری جامعهرفتار را در روند  و بیولوژیکی، شخصیت

بروز دهند و از ایرن حیرث بره     مردانهخصائص زنانه یا گیرند چگونه  می آن مردم یاد
هرا  آن از شان جامعه آموزند می و (Bem,1983)گرایند  می سازماندهی و جذب اطالعات

چگونره پاسرخگو خواهنرد     شران تحق و در عدم  چه انتظاری داردبه منزله نر یا ماده 
 پرذیری  جامعره طرر  هرد     جانبه است. از ی جنسیتی روندی دو پذیری جامعهبود. 

تعامرل برا والردین و    ، تنسری   دنیرای اجتمراعی   شرده در مواجهره برا   نوزاد تازه متولد
نه تنهرا افرراد دیگرر و جهران     برخوردها کودکان  از طری  این ش است کهسرپرستان

تعامرل نروزاد   جنسیت در این شوند.  می از خود آگاه ضمناًبل کنند،  می خارج را تجربه
شدن و عمیقاً در روند انسانبرای شناخت محی  و دیگران و خودش ضروری است و 

دخالرت دارد.  هرا   و سرازمان ها  گروه، افراد ش بنا به اطالعات فرهنگی از دیگرپیشرفت
(Stockard and Johnson,1992) 

کودکران   خصوصاًمثبت و منفی های  ز طری  تقویتاتواند  می جنسیتیهای  نقش
 یرادگیری  (Mischel,1970) .شرود  مری  آموختره انجرام انتظرارات جنسریتی     واسطه به

متضرمن  هرا   مجرازات  هرا و ها یا تشروی  هزینه وها  پاداشحسب تخصیص  اجتماعی
تربیرت   (Bandura and Walters,1963)اسرت.  رفتارهای متناسب با جنسریت  انجام 

در تقبریح   مرثالً توانرد   می فرزندان توس  والدین صر  نظر از قصد و آگاهیجنسیتی 
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؛ هر چنرد کره مردارای    کننده باشد تقویتگریه کردن پسران یا نفی خشونت دختران، 
-صورت برجسته در (Maccoby,1992)شود.  می بیشتری با رفتارهای دخترانه پسران

 شران تفکررات به اتکرای   (Kohlberg,1966) کردن نقش فعا  آدمیان در این عرصه
(Piaget,1932) کردن معانی جنسیتی از دنیرای خرارج و سرپس    درونیتوان گفت  می

و  یعضرویت گروهر  ات حاصرل از  ارتباطمتضمن  ضمناًآن  کردن هویتی سازگار بابنا
 (Howard,2000)منتجه برای راهنمایی و کم  به توضیح رفتار فردی اسرت.  معانی 

 رسرمیت هرا   موقعیرت در پی رفتارهای مناسب جنسریتی در   زمانبه مرور  این انگیزه
هرای   تفسیر نشانه کودکان برایهای  توانایی، و رشد شناختیبا افزایش سن یابد و  می

تمایزات جنسیتی به که  ییها فرهنگدر . شوند می پذیرتر و انعطا  تر یچیدهپ ،جنسیتی
بنرا بره تجربره فرهنگری و     گیرنرد از جنسریت    می کودکان یاد، شود می شدت تقویت

هرا  آن (Bem,1993) .اسرتفاده کننرد  پردازش اطالعات جدید درباره زنانگی و مردانگی 
کره بره افرراد در     دهند می بس شناختی های  و ساختها  طرحوارهدر قالب جنسیت را 

را فراتر از شخصیت جنسیتی کند و  می کم جنسیت بنا به سازماندهی ادراک جذب 
در ایرن  دنیرای اجتمراعی بزرگترر    . زند می رقم مردانه یا زنانهصفات  مجموعه خام

 به نوبه خودها  و این هویتکند  می فراهمرا هویت جنسیتی  ساخت اولیهماده  دیدگاه
قابل قبرو  یرا    ی بر چیزهایشدن جنسیتقطبینمایند.  می ادراک و عمل را راهنمایی

معیارهرا غیرطبیعری یرا    کره انحررا  از ایرن     دارد تأکیدنامناسب برای زنان و مردان 
درون  یجنسریت هرای   از طرحرواره ایرن مفراهیم بخشری     کنرد و  می جلوهغیراخالقی 

مرردان و  آمروزد   مری  کرودک  ضرمناً گیرنرد.   می شوند و مبنای عمل قرار می کودکان
اسرتاندارد یرا   هرم  مردانگری  مرردی و  و  برتر است انگیو زن انمردانگی نسبت به زن

ینه جنسیتی نرهای  طر یابند  میلذا نه تنها کودکان در. نمایدمیو زنانگی  زنیهنجار 
 تر مطلوبو مردانگی مردی کنند که  می این حس را نیز درونی لب، ندمتفاوت و مادینه

مخصروم  عروس  بازی با کودکان ممکن است یاد بگیرند  مثالًاست.  تر مندارزشو 
را کسرانی   گیرند می یاد ضمناًاما پسران   است؛پسران ویژه کامیون بازی با دختران و 

 شران  دربازی را  دهند و البته کامیونمورد تمسخر قرار  کنند می که با عروس  بازی



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 01
 

زنانره  احساسات و رفتارهرای فرهنگری   ، بنابراین افکارکنند.  قبیحتدختران ندانسته یا 
زنران  مررز جنسریت   نسبت به مردان عبور از مرز جنسیت شوند و  می ارزش کامالً بی
زیررا   کنند؛ می جنسیتی استفادههای  وارهکودکان از طرحنماید.  می تر نژادپرستانهبسیار 

 نرد و برا  مفیدهرا   و در رابطه با سرایر طرحرواره  دنیای اجتماعی در ایجاد ها آن استفاده از
و تحقر    کررد بینری  پریش و واکنشری را   یتوان احتماالت کنش می گسترش این منط 

کره بررای   بررای کودکران   نره تنهرا   تمایزات جنسریتی   (Hirschfeld,1996). بخشید
پرردازش اطالعرات   سرازماندهی و  هرا  نآ مهم اسرت؛ زیررا بری    بسیاربزرگساالن هم 
نره تنهرا شرامل    جنسیت  پذیری جامعه. پس رسد ینمبه نتیجه استفاده محیطی برای 

طرحرواره  انتظارات فرهنگی راجرع بره زنرانگی و مردانگری اسرت؛ تکروین        یادگیری
 را نیرز  سرازماندهی و تفسریر اطالعرات    و پرردازش آن بررای  اسرتفاده از  و جنسیتی 

 فراینرد اسرت. ایرن    هرم محصرو  و هرم    شخصیت جنسیتی»رساند. از این قرار  می
تن واقعیتری  ساخبر هم مجموعه خاصی از صفات مردانه و زنانه و هم شیوهشخصیت 

از آنجا که کودکران   (Bem,1993:152)«. سازد می رامزبور صفات نفسه  فیکه است 
یا همان  ابزارهااستفاده از این خود شوند، شایسته برای فرهنگ ی ئاعضا دارند انگیزه
بررای تنظریم رفتارهرای خرود و تفسریر جهران       را  شران فرهنگ شدهارائههای  ارزش

والدین و سرایر  های  تشوی  و تنبیه واسطه بهها آن تحق  فعا آموزند و در  می یرامونپ
عالوه بر امکان یادگیری رفتار مناسب جنسریت  گردند.  می کارگزاران محیطی تقویت
فراینردهای  جنسریت ناشری از   هرای   حرداقل برخری جنبره   ، از طری  تقویت یا تقلیرد 

هویت جنسیتی در از این نگره  (Chodorow,1978;Johnson,1988). ناخودآگاه است
 شرکل یرا برالغ    جرنس  همو دلبستگی به والدین با رشد عاطفی کودکان  زندگی اوایل
، کره زنران مسرئولیت اصرلی مراقبرت از نروزادان را دارنرد        ییها فرهنگدر . گیرد می

حسرب  عاطفی خود را به مادرشران  های  معموالً اولین وابستگیدختر و پسر فرزندان 
ی مهمری امرا   پیونردها  . با وجود چنیندهند می تشکیلو توس  ا شانیازهاینبرآمدن 
برا  رسرد ترا کرودک گرامی اساسری در رشرد برردارد.         می فراجدایی از مادر سرانجام 

، نروزادان بره   "من نه"و  "من"احساس جدایی بین  حسبخود مرزهای  گیری شکل



 11 / شناسی جنسیت فصل جدید جامعه
 

را  اطررا  و نفوذ در محی  فهمند توان  می عنوان موجودات جداگانه از خود و دیگران
از خرویش بره    شاناحساسی چونان جنسیتهویت تشکیل  دارا هستند و از این راه به

 (Spence,1984)آینرد.   مری  بودن جنسی نائلمؤنثمنزله مرد یا زن به قرینه مذکر یا 
هرویتی  همشوند  می پسران مجبور ساز است؛ زیراالقوه مشکلهویت جنسیتی ب کسب

هرای   در خرانواده  خصوصراً  که از نظر عراطفی بگردانند  شانپدرانبا مادر را به سوی 
که باید به اثباتش به دیگران  خصوصاً، دردناک و دشوارسرپرست زن کاری است  ت 

هویتی با مادران بره دیگرران   ران برای اثبات همبپردازند و این در حالی است که دخت
مسرئو  تمرایز   جنسریت  این مسیرهای مختلرف شناسرایی   در هر حا   .الزامی ندارند

-مثل ت ها آن و زمینه رشد بعدی (Messner,1992)زن و مرد های  شخصیت جنسیتی

فرامروش   توان ینمو البته  (Gilligan,1982) استروی در پسران و همدلی در دختران 
وارد  یا طبقره اجتمراعی   و نژادقومیت سایر متغیرهای اجتماعی مثل کرد در تعامل با 

ص هویت جنسیتی برای هر شخهای  ویژگیگرچه  (Spelman,1988) شوند. می عمل
ترا  و  محتوای هویت جنسیتی زن و مرد تصادفی یا دلخواه نیسرت است؛ ولی  نظیر بی

 زامرردان در مراقبرت   نروزادان هسرتند و    زمانی که زنان همچنان سرپرسرت اصرلی  
شروند، ایرن    مری  در ایرن عرصره کمترر وارد عمرل    زنران   کودکان و در مشارکت برا 

شایان توجه  ضمناً (Chodorow,1995)ماند.  می جاپابرهویت جنسیتی در ها  گیدوگان
 مندسراخت هرای   و محردودیت ها  فرصت کنشی آدمیان در ملتقایهای  است که گزینه

 گیررد  مری  تأنشر ها  ساخت و پاسخ به ایندریافت فعا  برای های  تالش اجتماعی و
(Gerson,1986) تواند در تعرامالت گروهری رو بره تغییرر نهرد       می و هویت جنسیتی
(Gerson,1993) سراخت یرا سرازماندهی اجتمراعی    های  و از این حیث بنا به ویژگی ،

بردیل   جنسریتی یا تشرابهات   اترفتاری برای ایجاد تمایزهای  و رغبتتمایالت واجد 
 (Epstein,1988). شوند می هم
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-مختلف مثل واقرع های  وضعیتکند و لذا در  می پیدامعنا گروه  بودن درزن یا مرد 

و نحروه رفترار   توان شاهد تغییر  می جنسیتی هر گروه - جنساکثریت یا اقلیت شدن در 
 در ایرن تعرامالت رقرم   اجتمراعی  بره منزلره پراکسریس    جنسریت  به آن بود. ها  واکنش
رویکردهای در دهد.  در این عرصه سازماننابرابری را برابر یا رواب  تواند  می خورد و می

شود؛ زیررا   می تأکید شانتعامالتروی زمینه اجتماعی  عالوه بر افراد تعاملی به جنسیت
و هررا  ویژگری انگارنرد و   مرریهرا  آن را تررابع کردارهرای وضرعیتی  زنران و مرردان    هویرت 
ن ودر پاسخ به متر و آگاهانه نسبتاً پایدار  وضعیتیهای  مبتنی بر واکنشرا  شانهای ییتوانا

 (Deaux and Major,1990)داننرد.   می متفاوت و البته برآمده از تعامل با دیگران اجتماعی
گران را در قالب گروهی الزمه این کار نیز آن است که زنان و مردان بتوانند خود و دی

مروارد  تواند برر   می اجتماعی بندی مقولهاین و  (Aries,1996) بندی کنند خام مقوله
 استعداد و امثالهم بار شود.، سن، نژادی یا قومی تازتمایدیگر مثل 

های  شخصیتی یا ظرفیتهای  از ویژگیای  جنسیت از منظر تعاملی بیش از آنکه مجموعه
 (West and Zimmerman,1987)رفتاری باشد، محصرو  کنشرگری خرود آدمیران اسرت.      

در ندرت مورد تردیده بو کامالً خودکار ، معمو  یامراز این حیث بندی جنسی  همقول



 / نظریه جامعه و جنسیت 18
 

 جنسریت  بره  نگررش طبیعری  مکرون  هم بازتراب و هرم    است که تعامالت اجتماعی
برره آن  نگرررش طبیعرری  و یجنسرر بنرردی مقولرره (Garfinkel,1967) نمایررد. مرری

و تمایزات جنسریتی   اند یکالبدواقعیاتی شناختی یا  نه زیست و اجتماعیهایی  برساخت
شوند. بروز این تعرامالت در مترون وضرعیتی     می تقریراجتماعی  تتعامال یرتأثتحت 

هرای   شود تمایزات جنسیتی با انواع رواب  قردرت و نرابرابری   می تفسیرپذیر نیز سبب
از  خصوصراً  (West and Fenstermaker,1995)اجتماعی مثل طبقه و نرژاد بیرامیزد.   

 دیگرر همچرون   چگونره جنسریت  مردمی نکته مهم این است که شناسی  منظر روش
 حفرظ خام اجتمراعی تولیرد و   مواجهات در تمایز به شکل سیا  و تغییرپذیر اشکا  

ی اسرت  وضعیتهای  ویژگیانتظارات تعاملی از جنسیت تابع  (Thorne,1995). شود می
ه کتعامل مستلزم آن است  زیرا  زنان و مردان؛های  و نابرابری تازتولید تمای و مساعد

جنسرریتی  بنرردی مقولررهمعطررو  کرررده و برری آن  دیگر کررمررردم خررود را برره ی 
(Ridgeway,1997)  یا مدیریت زندگی اجتماعی(Risman,1998)   دهرد  ینمر دسرت. 

و افکرار  انتظرارات   از حیرث تحقر    تعامل جنسی راهی برای سازماندهی بندی مقوله
در ایررن مررورد اسررت.  خررامهررای  واکررنشرفتارهررا و گیری یررادو جنسرریتی قررالبی 

(Ridgeway,1993) ًپایره  ، شروند  مری  از زنان تلقری  تر مثبتعموماً مردان اینکه  مثال
نماید و البته عوامل دیگرر مثرل سرن )برترری بزرگسراالن برر        می شانقدرتتفاوت 

و طبقه )مزیرت طبقره براال برر       و نژاد )زعامت نژاد سفید بر سایر نژادها(  خردساالن(
گیرری   سران جهرت  توانند با آن در آمیزنرد. بردین   می نیز با همین قدرت  بقه پایین(ط

یا هرر گرروه   مثل کالس درس یا محل کار مواردی تعامل نسبت به هدفی جمعی در 
بر  اعضای گروهگردد.  می مشخصانتظارات مربوط به عملکرد شود و  می دیگر تعیین

کرده و ارزشمندی مشارکت با هم را بنا این سیان میزان صالحیت یکدیگر را ارزیابی 
تعامل اجتمراعی   تأثیرات جنسیت بردارند. در عین حا   می به این انتظارات مشخص

کنرد   مری  نیز کمر   پذیری جامعهموقعیت دیگر فرن کند. به  یممکن است از موقعیت
هرای   رفتار کنند. سرب   ییغالب یا ادعاهای  به شیوهچگونه زنان و مردان یاد بگیرند 

یرا امتیرازات اجتمراعی     با سلطه به عنوان ویژگی شخصریتی  مثالً تعامل مرتب  است
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برقرراری پیونردهای    رغم علی (Ridgeway and Diekama,1992)تخصیصی به آنها. 
 ضرمناً هرر شرخص   جنسری   اما مقولره  (Popielarz,1999)اجتماعی بین افراد مشابه 

مشخص عمرل   یت در گروه جنسیخام نسبت به عضو تتعامالتواند مستقل از  می
 این بدان معنی است که مرردم بره سرمت کسرانی     (McPherson,et al.,1992)کند. 
به خودشان دارند؛ زیرا ارتباط برقررار   شبیه یو اعتقاداتها  ارزش، هاروند که نگرش می

کره  سرازند   مری  کنند و این نکته را تثبیت می ما را تأییداست و  تر راحتها آن کردن با
 شران یر  نزدداریرم و  اعتمراد  هرا  آن بهبیشتر و لذا  کنیم می و چگونه زندگیکیستیم 

 - تعامل قبل از هر چیرز بره شرباهت جرنس     رایبگیری  تصمیم قرار اریم. بدینپند می
یابد که هزینره شرناختی کمترری نسربت بره ارزیرابی        می ارجاع مانطر جنسیتی با 

 خصوصریات شران دارد. نرژاد و سرن نیرز ماننرد جرنس از       و عقایدها  نگرش، ها ارزش
رونرد؛   می کننده تشابه و تمایز ما با دیگران جهت انجام تعامل اولیه به شمارمشخص

مانند خودشان تعامرل برقررار کننرد و احسراس      یدهند با دیگران می مردم ترجیح زیرا
هرای   نسربت  (Tsui,et al.,1992) .دارنرد  ناهمگنهای  در گروهو تعهد کمتری  راحتی

گذارنرد.   مری  زیررا برر نحروه درک افرراد ترأثیر      ؛این اثر را دارنرد هم  اقلیت و اکثریت
(Kanter,1977) از پزشکان زن  تر متخصصرا پزشکان مرد  مثالًتوان  می از این حیث

 واسرطه  به خصوصاًگری  زنان را برای منشی یا (Floge and Merrill,1986) ارزیابی کرد
ی برر امراطاعرت و   و (Henson and Rogers,2001)بره کرار نیمره وقرت      شران یلتما

(Pierce,1995) از مردیریت مردانره   زنران  از سوی دیگرر  از مردان دانست.  تر مناسب
بره راحتری توسر      اقلیرت نرد در شرکل   نک مری  یا تصور داشته کمتر رضایتکارشان 

 (Allmendinger and Hackman,1995) شوند. می همتایان مرد خود نادیده گرفته
شود و جنسیت را در ملتقای تعامل و نهراد   می تعامالت جنسیتی البته نهادینه هم

بره  معطرو    واحد اجتمراعی افتد. سازمان چونان  مؤثرها آن دهد تا خود نیز بر می بروز
 مثالًو  (Hall,2002)است  ارتباطی و طرنها  رویه، قوانین، مرزهادارای  ی خامهدف

از ایرن   نهراد  باشد؛ زیرا اش ینهنهادهای  تواند مبین جنسیت و نابرابری می بر این پایه
 یافته و مستقر و قواعد بازی است و در عرصره جنسریت  حیث مبین الگوهای سازمان
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و مرداوم میران دو جرنس را در ملتقرای      مرنظم  زندگی اجتماعیهای  ویژگیتواند  می
 Friedland and)سراند.  بر یشهرا  سرازمان نمرادین  های  مادی و برساختهای  شیوه

Alford,1991) هرای   بخرش هرای   ایدئولوژی و تصاویر، ها یوهش، یندهادر فرا جنسیت
و آن را در  (Acker,1992b) شرده  توزیرع  مختلف زندگی اجتماعی برا قردرتی نرابرابر   

شرامل   نهادهرای جنسریتی در زنردگی روزمرره    بخشرد.   مری  کارکرد اجزاء برای کل تداوم
 Birrell and Cole,1994;Messner and Sabo,1990;Messner,et)ورزش مواردی چون 

al.,1992;Ryan,1995;Coakley,1998)  و آموزش(Britton,2000)  اسرت.  هرا  آن و امثا
اسرت   روابطری اعما  و  الیهسیستم چندچونان جنسیت این همه بدان معنا است که 

هرای   از کرنش و واکرنش   گیرری  شکلضمن و  در تمام سطو  دنیای اجتماعیفعا  
را  جنسریت افترد.   مری  نیز مؤثر شانهای یژگیوهویت و  خصوصاًو ها نآ بر ،کنشگران

جنسیت، کرار  مورد مالحظه قرار داد. کار و خانواده توان در متن  می از این حیث مثالً
خرانواده باعرث    تغییررات در کرار و   ؛ چنانکهدر هم تنیده شکلی الینف  و خانواده به

تغییراتی در خانواده منتهی به ییر در رواب  جنسیتی و تغییر در رواب  جنسیتی ایجاد تغ
هم رو به کار و خانواده ، کرده تغییر زندگی زنان و مردانگردد. همانطور که  می و کار

 یجنسریت وجه کار و خانواده تحو  نهاده و زنانگی و مردانگی را متحو  ساخته است. 
 شوند. می اجتماعی دگرگونهای  نظامو این نهادها همپای کلیه خرده دارند

در طو  تاریخ جهران در کنرار   جنسیتی همچون سن  - تقسیم کار و نسبت جنس
قررار   از این رو تقریباً در همه جوامع اساس سرازمان اجتمراعی  و  اند شدههم متحو  

بوده جنس  وظایف شغلی وف انجام  فرایندمبین بنابراین تقسیم جنسی کار . اند گرفته
گراه بره    منشرأ تقسریم جنسری کرار    را بوجود آورده اسرت.  تمایز جنسی و نهادهای م

در طرو  تراریخ   و تناسبش با گردآوری خروراک  مسئولیت زادآوری و زادپروری زنان 
متوسر    واسرطه  بره که در مقابل، مرردان را   (Collins,et al.,1993)گردد  می منتسب

 Lenski,et) کررده اسرت.   مرأمور شرکار  مثل دیگر های  فعالیتبه  یشتربقدرت بدنی 

al.,1995;Tanner and Zihlman,1976)  با گذشرت  سپس باغداری و کشاورزی زنانه
 (Boserup,1970) شرد  همردان عمدتاًفعالیتی هم شخم و نیاز به زور فیزیکی برای زمان 
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-پرداختن زنان به خانره  واسطه بهجوامع  در این و با فزونی کالری تولیدی توس  مردان

 Guttentag and) پایگرراه اجتمرراعی جررنس دوم نیررز رو برره ضررعف نهرراد.   ، داری

Secord,1983) میان زنان و مردان و تخصرص حاصرله   تقسیم جنسی کار سان  بدین
و روابر    هرر جرنس  ذیرب  و دارای ارزش نابرابر پس با پایگراه  های  در انجام فعالیت

کرار زنران را    یارزشر  کرم نیز  فرهنگکه  خصوصاً؛ ستهج هم تناظر شانقدرتنابرابر 
شرود. چنرین    مری  عمرده کرار   تیتقسیم جنسیکند و این بار به جای جنس،  می توجیه

داری  کاهش جبرر خانره   رغم علیهم این روند  حتی در آغاز قرن بیست و یکم است که
مرور تخصصری   به دیگرر ا  شانپرداختنو افزایش امکان در تجزی از اشتغا  درآمدزا زنان 

البته در محل کار  خانه و کار در آن از تمایز (Reskin and Padavic,1994). ادامه دارد
خرانواده   یعملکرد اقتصراد که  (Hodson and Sullivan,1990)صنعت برجسته شد عصر 

دیگر زنان نتوانستند بره   خصوصاًمتحو  داشت و کودکان را به تفکی  زنان و شوهران و 
و  (Cowan,1983;Hareven,1990) نگی برای فروش در بازار بپردازندتولید محصوالت خا

اشرتغا    سیستمروی آوردند. در این ها  کارخانهبیشتر به تدارک نیروی انسانی برای کار در 
دریافرت  زد دسرتم اغلب پردران  ، نهاد ینمزنان داری  خانواده که چندان وقعی به کار مزرعه

گرچره   (Tilly and Scott,1978)گردیدند.  شانتکفلتحت زن و فرزندان آور داشته و نان
اروپائی یا حتی بردگان مهاجران از میان  خصوصاًبر اشتغا  زنان و کودکان به تدری  
فزاینده نیز بره کمر     شهرنشینیجریان اما   نیز افزوده شد؛ (Jones,1987)ی یآمریکا

 .پایگاه شغلی برابری با مردان نیابنرد  شان یاجتماعبنا به طبقه  اًخصوصآمد که آنان 

(Glenn,1992) ی بره مرردان   یبر اسراس ایرن جردا   توفی  النیت و عق، رقابت عرصه
. من ترردارک نیررروی انسررانی شرردأو خانرره بررا مسررئولین زنررش مرر اختصررام یافررت

(Cancian,1987,1989)     و زن را آور  نران ایدئولوژی توجیه این وضرعیت نیرز مررد را
قرار  تقبیحمورد و ناقضین این هنجار را (Bernard,1992)  در خانه انگاشتای  فرشته
 بهرگری  مران انردازه بری   به هتقسیم کار باعث شد زنان این  (Gerson,1993). ادد می

پایگاه رفیع مرد شاغلی را ، به لحاظ مراقبت از خانوادهاز انجام کارهای پولی ناخواسته 
 هم شده بودند و در این میان میرل ناخواسته سرپرست خانواده هم از دست دهند که 
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در عین حا  مقتضیات . شد ینماز این تقسیم کار به چیزی گرفته  شان راحتینایا ها آن
 طبقه متوسر  هرم حکرم    و متخصص جوان زنانبه اشتغا  درآمدزای  مثالًاجتماعی 

را هم متحمل شده و یرا در نسربتی نرابرابر برا     داری  یا فشار مضاعف خانهداد که  می
گرفتنرد. همچنرین    مری  پوست و غیرماهر قررار  ردان شاغل کارگر و مهاجر و رنگینم

مرورد انتخراب او  کارفرمایران نبودنرد و     کار نیروی  خودکار،طور طبیعی یا  بهمردان 
آور مدیدی طو  کشید تا  رگر و ناناکدر مورد مردان به منزله تصورات فرهنگی عامه 
عرصره مشراغل   میزان مشرارکت زنران در   افزایش  رغم علیرسمیت یابد و به عالوه 

میران ترکیرب و انردازه نیرروی کرار      چشمگیری درآمدزای جدید اما باز هم نابرابری 
که گاه به  و صاحبان فرزندشان با مردان مشهود است ینمتأهل خصوصاًشاغل آنان و 

به خانواده تا کرار نرزد کارفرمایران یرا تلقری       شاندادنچون اولویت ایی ه فرض پیش
 Goldscheider and Waite,1991;Johnston and). اشرارت دارد  شران  مردانره تکفل 

Packer,1987)   و  میرزان مشرارکت زنران در نیرروی کرار     پس از جنگ جهرانی دوم
اسرت.  بروده  در سراسرر جهران صرنعتی رو بره افرزایش      نرخ اشتغا  مادران  خصوصاً

(Gornick,et al.,1998:35)  گرچه حضور زنان و مردان در مشاغل صنعتی و خدماتی
سهم  یزن (Bell,1973)محور پساصنعتی وده؛ ولی پس از تحق  جامعه خدماتنابرابر ب

زنران بررای    تصمیم نماید. می ، نابرابرو البته نامشهود حضور زنان در مشاغل خدماتی
و  (Mishel,et al.,2001) یشرتی معفشرارهای  بره  هرم پاسرخی   ورود به نیروی کرار  

جهت برآوردن وظیفه تکفرل زن و   (Gordon,1996)کاهش دستمزد مردان  خصوصاً
رفرع  تالشی بررای  هم و  بوده در خانه شاناقامتدر دوره فزونی هزینه  ویژه به فرزند

 Casper and) متعاقرب کراهش ازدواج پایردار    نررخ طرالن   افزایشنیازهای ناشی از 

Bianchi,2002) اثر یا تاثیرش بر جوانان جهت ترجیح کار بر تشکیل خانواده یا حتی 
در  خصوصراً زناشرویی  ثبراتی   ی از اشتغا  درآمدزای زنان بر بیاستقال  اقتصادی ناش

و اولویرت دادن آنران بره     (Booth,et al.,1984) الزم در این زمینههای  نبود آموزش
 Tzeng and) برا شروهران   شران  یا حرفره گیرری مراترب    فاصله هنگام ویژه به طالن

Mare,1995)  اقتصادی زنران  تر یعمومادعاهای  طر  و (Oppenheimer,1994)  در
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یرا  دیدن در محرل کرار   به منظور جلوگیری از آسیباز آنان  قانون حمایتعین طر  
رب  و کسب امکان  انه بنا به تحصیالت ذیمشاغل عمدتاً مردبرخی مجا  حضور در 
 افرزایش مشرارکت زنران در نیرروی کرار      ی هرم بره  اقتصاد خردمات رشد شغلی. رشد 

مراقبت از کودک و مراقبت سالخوردگان میردان  ، در مشاغلی چون تهیه غذا خصوصاً
ود به مشراغلی  برای ور خصوصاًزنان را ای  حرفهقانونی برای آموزش داد و رفع موانع 

مثل پزشکی و وکالت و نیز افزایش قابل توجه درصد زنان دارای مردرک دانشرگاهی   
و  روز افزون از آموزش و اشرتغا  زنران  فرهنگ نیز مایه حمایت  تغییرکرد.  پذیر امکان

 ینترأم حقون مدنی و های  در جنبش شانمشارکتبه ویژه زنان طبقه متوس  در نتیجه 
اشرتغا  خرارج از خانره    دیگر اکنون  منوا بدین (Farley,1996). صلح و آزادی گردید
هایی  و البته تنش امری عادی استو صاحب فرزند  متأهلغیرفقیر و حتی برای زنان 

نسربت   (Hochschild,1989)برانگیختره اسرت.    کرار و خانره  در محل ها  بین جنسرا 
 ته به برابری نزدیر  در ممال  مترقی رفته رف خصوصاًبر این سیان جنسی نیروی کار 

و استقال  کامرل زنران را   شدن نیروی کار زنانهشاید نوید و  (Jacobs,1999)شود  می
دهرد کره زمرانی مردانره      میای  استقرار در مشاغل مدیریتی و حرفه واسطه به ویژه به

 Tomaskovic-Devey,1993;Tomaskovic-Devey,et)شرررردند.  مرررری تصررررور

al.1996a,1996b)     تقلیل جداسرازی جنسری مشراغل(Cotter,et al.,1995)  ًخصوصرا 
جابجرائی زنران و مرردان در     یرا  (Padavic and Reskin,2002)حسب تبعیع نرژادی  

یرز از دیگرر دسرتاوردهای    ن (Reskin and Roos,1990)مردانه و زنانره   قبالًمشاغل 
 شدن است.عصر جهانی

 (Thorne,1982)فرهنگی خانواده و جنسیت نیز به هم رب  دارنرد.   - تحوالت تاریخی
یررا  تولرد، ازدواج  واسرطه  بررهمررتب   چنرد شرخص    دو یررامرکرب اسرت از   خرانواده  »

 (Coltrane,1998:3). «کننرد  می مشترک زندگی که در قالب خانواری فرزندخواندگی
و  خرواهر ، والردین خواه باشد یا عالوه برر  جنسهمخواه یا ناجنسهمتواند  می خانواده

و  زنردگی  ایشررک  بستگان دورتر یا وها  ربزرگ و نوه و نتیجهدبرادر و مادربزرگ و پ
 صررفاً هم در بر گیرد که بدون پیوند خونی  را (fictive kin)حتی خویشاوندان خیالی 

در هرا   خرانواده اعضرای   (Stack,1974). شوند می دار نقش عضوی از خانواده را عهده
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طی زندگی از همیاری روزمره برخوردارند و حسب منابع گرد آمده خرویش بره یراری    
 ینترأم جهرت  نیاز و توانایی اعضا بررای انجرام ایرن تعهردات     ، تمایلشتابند.  می هم

بره تعویر  انرداختن    گر متفاوت است و تابعی از میزان زاد و ولد زنان یا دییکسعادت 
 (McMahon,1995)نمایرد.   مری  شران اشتغا و تحصیالت و  بنا به طبقهفرزندپروری 
اسرت و زمرانی     سرپرست )ناشی از فوت و بیوگی یا طالن( یا ت سرپرست  بیخانواده گاه 

. بسیار متنوع اسرت  نژادی و قومیخانگی و این همه نیز بنا به وضعیت  ی و تابع هممجرد
 زن خواه و شرامل  جنسهماست که خانواده نا طور ضمنی فرض بر این بهدر پارادایم مذکر 

نقرش زنران و    کنند و درون خانواده نیرز  می که از نظر بیولوژیکی تولید مثل ی استمرد و
و و مرردان پردر    ، مادر و مدیر داخلی خانوادهزنان ؛ چنانکهاستتقسیم شده مردان با دقت 

ها  فرضیات با رویه اینو  (Parsons,1964;Parsons and Bales,1955) هستندآور  نان
تقسیم جنسری کرار در   . شوند می تقویتو حقون  کار، نهادهای دیگر مانند دینو عقاید 
و  یت عراطف یر ان و ارائره حما کر ودک)مراقبرت از  جنسی زن های  نقشتابعی از خانواده 
هزینه اعضرا( در تعامرل کرارکردی برا نظرام       ینتأمآوری و  )تکفل و نان و مردداری(  خانه

انتظرارات از اختالفرات    پرذیری  جامعهحسب  شانکردنانتقا  و درونی خصوصاًاجتماعی و 
و  شروهر نرابرابر زن و  قردرت  در شخصیت و رفترار اسرت و البتره     شانتحق زن و مرد و 
از جایگراهی  ناشی  الًمعموو فرزندان این انتظارات از مواضع زنان . رساند می فرزندان را نیز

 و صرالحیت و شایسرتگی متمرایزی    کننرد  مری  اجتماعی اشغا  در ساختمردان است که 
حفظ امتیازات نرابرابر. چنرین    یمؤدیابند ناظر به انواع رواب  و تعامالت مناسب و البته  می

احتمراالً  زنران  پیوندنرد؛ ولری    می مرتب  با کارهای  به احتما  زیاد به گروهمردان  است که
 شروند  مری  متمرکرز  ترر  همگرن اجتمراعی یرا مرذهبی    هرای   فعالیتبا  ییها گروهدر  بیشتر

(McPherson and Smith-Lovin,1986;Smith-Lovin and McPherson,1993)  و
ماننرد یرافتن شرغل یرا بره دسرت آوردن       به اهردا  خرام    دستیابیمنابع متفاوتی برای 

 (Lin,1999;Portes,1998) رسرانند.  مری  رابار مرالی  اعت ینتأمو  یا پشتیبانی اطالعات مفید
هرم  اطالعات مفید با و تباد   پیوندهای غیررسمی، زنان و مردان برای تماسهای  فرصت
 ترا  (Jackman,1994) خرواهی فررن دارد  همجنسخواهی و نا جنسمهحسب  خصوصاًنیز 
 (Rotolo and Wharton 2003)کنتر  گردد.  شان یاجتماعنفوذ 



 

 
 
 
 
 
 

 و زندگی خانوادگی کودکی، جنسیت

 
 مصرر را کاسرد شرود برازار حسرن     دختران 

 گر چو یوسف پرده بردارد به دعوی روی ترو 
 سعدی                                              

 
راجع به جنس او است؛ زیرا کودک تولد احتماالً اولین و بیشترین سؤا  در هنگام 

دهد و با این اطالعات قابرل اعتمراد و    می به ما درباره وی مهمی یها سرنخاین امر 
طبرر   و ش منتقررل کنرریمشخصرریت ی خاصرری بررهانتظررارات رفتررار ترروانیم مرری اتکررا

بردان روی   به قو  تومراس  ویژه تعامل با او را رقم زنیم. این وضعهایی  دستورالعمل
«. یابند می پیامدهای واقعیشوند،  می تعریف که واقعی هایی یتموقع»دهد که  می رخ

(Janowitz,1966:301)  از جنسریت  توان  می مردبا قرار دادن شخص در مقوله زن یا
ی انتظارات رفتار راجع به او جهت تشکیل اطالعات اضافی و تفسیربرای سازماندهی 

ماما یا قابلره و پزشر    شود.  می از بدو تولد یا حتی زودتر شروعامر این  بهره گرفت.
. پردازنرد  می رسمی این کارانجام به دستگاه تناسلی کودک معمو  با مشاهده  طور به

(Kessler,1990) از دو جرنس  که کرودک بایرد یکری     باور به ایننیز ها  اکثر فرهنگ
در ایرن  بنردی   در نتیجه نوزادانی کره بره راحتری قابرل دسرته     و  کامالً پایبندند، باشد

از ایرن   دسرتگاه تناسرلی  تا حد جراحی پزشکی بنا به ارزیابی  معموالً، نیستندمقوالت 
اما  ؛ادان شباهت زیادی با یکدیگر داردو تذکیر نوز یثتأن»شوند.  می زدائیحیث ابهام

(Coltrane,1998:124)  «.کننرد  مری  غلوها آن اکثر بزرگساالن در متفاوت نشان دادن
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شود ترا جنسریت فررد شرکل      می از این تخصیص اما تازه فرایندهای دیگر آغاز پس
 ن پسر را رنرگ آبری  اتان نوزادان دختر را رنگ صورتی و اتان نوزادا اکثراً مثالًگیرد. 
سررآغاز  از جرنس فرزندشران    نوالردی آگراهی   (Pomerleau,et al.,1990) .زننرد  مری 
)نررم و لطیرف بررای    هرا   انرواع لبراس  حسب انتخاب  مثالًها آن جنسیتی پذیری جامعه

سرایل آشرپزخانه   )عروسر  و و ها  اسباب بازی ودختران و زبر و خشن برای پسران( 
برای پسرران( و امثرالهم اسرت ترا صرفات و      و جنگی ل ورزشی یبرای دختران و وسا

 شکل گیرد.ها آن شخصیتی متمایزی درهای  ویژگی
صرورت   اتی چون نرمی و ظرافت و پسران بهبا صف عمدتاًدختران در ذهن والدین 

 شرود  ینمر شوند. حتی شباهت جسمانی نروزادان سربب    می مجسم تر یقوعضالنی و 
 (Rubin,et al.,1974)  الصان نکننرد. ها آن ی بهجنسیتی متمایزهای  والدین از کلیشه
پردر و  تازه در حا  آشنا شردن هسرتند و   و نوزادان  والدینآن است که دلیل این امر 

بره  ارنرد. در کرل   ددر مورد فرزندشان  یخیلی کمدانش اضافی در این مرحله مادرها 
جنسریتی آن  های  برای پر کردن شکا  دیگران جنسی ارزیابی رسد مردم به می نظر

و  اناز این حیث نسبت بره پسرر   ینوالد (Stern and Karraker,1989). اعتماد دارند
را کسب کرده و چررا  ها آن دانند چگونه می ؛ ولی کمترشتهدختران انتظارات متفاوتی دا

هرای   برازی  الب اینکه برخال  تخصریص اسرباب  . جکنند شانمنتقلباید به فرزندان 
بنرا بره    خصوصراً بسیاری از والدین  اما (Maccoby,et al.,1984)متفاوت به فرزندان 

، رفتاری مثل میزان تغذیه، تسرلی خراطر  های  در برخی زمینه شانیالتتحصطبقه و 
متوسر  برین دخترران و پسرران      طرور  بره و توجره  مجازات    وتشوی، پاسخگو بودن

زمینرره در  (Lytton and Romney,1991). گذارنررد ینمررخردسررا  خررود فرقرری  
 از دخترران مجرازات بردنی دریافرت     شکلی پسران بری  طور بهشدن جنسیت  اجتماعی

عردم   رغرم  علری آنان  پرخاشگری مشوقی است غیرمستقیم برای احتماالًکه د نکن می
 صر  نظرر از جرنس و بلکره   ن شافرزنداندر  پرخاشگرانه رفتارهایتشوی  مستقیم 

رای بیشتر یا پرخاشگری پسران نسربت  از این کار و احتما  مدا شانمنعبرای تالش 
و  شران پسرران ترا   انرد  سرسرپرده  نسبت به دختران خود بیشترهم مادران  به دختران.
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رفته رفته بر این سریان  هویت جنسیتی دهند.  می استقال  رفتاری کمتری به دختران
 گیرد. می سامان

نه تنها بنا به جنسیت که حسرب سرن نیرز     شانفرزندانبا تعامل پدران و مادران 
مرورد   تر یینپارا در سنین  دختراننه به احتما  زیاد پسران و پدران  .دارد ییها تفاوت

هرای   دهند و در این سرنین بره برازی مشرترک برا اسرباب برازی        می قرارتنبیه بدنی 
واکنش منفری پردران بره پسرران خردسرا        (Siegal,1987)پردازند.  می شاندختران

 زمرران بیشررتری را بررا پسررران خررود و  (Raag and Rackliff,1998)بیشررتر اسررت 
هررا آن درگیررر بررازی برردنی بیشررتری برراو (Fagot and Hagan,1991)  گذراننررد مری 
ات جسمی بیشتری انتظار رسد پدران می نظر به  (Ross and Taylor,1989).شوند می
نسربت  مرادران  بیشتر است.  دختراناز  شان یعاطفداشته؛ ولی توقعات  شانپسران از

و  گذراننرد  مری  ویژه در دوران نوزادی( فرزندان )بهعموماً وقت بیشتری را با به پدران 
حمام و ، پوشش، مثل تغذیهکودکان از روزانه های  درگیر مراقبت معمو  بیشتر طور به

، هستند. این در حالی است کره بره مروازات افرزایش سرن      شانجنسامثالهم منهای 
هویرت جنسریتی   شوند که  می بنا به قانون پدر از آغوش مادران بیرون کشیدهپسران 
تجربه این تجزی دردناک زیرا دارد؛  می استوار انههویت جنسیتی زنانه را کمتر از مرد

زند که از امور زنران دوری گزیرده و مررد     می تی را چنان در پسران رقمهویت جنسی
نسبت به مادران  تری یقوانگیزه روانی از این حیث  لی مردانک طور بهو دران پشوند. 

 .دارند شانفرزندانتمایز جنسیت در  برای تقویت زنان کلی طور بهو 
 طرور  بره کودکران خرود   ، تجربه جنسیتوالدین در شکل دادن به عالوه بر نقش 

یابنرد.   مری  مهرارت نیرز   شاناطرا جنسیتی جهان های  پیامدر رمزگشایی ای  فزاینده
شردن  آغاز شده و بنا به فعا دوران نوزادی از  (self-socialization) یریپذ خودجامعه

شود تا اینکه  می تر فعا یابی بر این اساس هم  هویت، بیشتر در فرایند اجتماعی شدن
و با دیدن خود به منزله  به صورت صحیح خود را زن یا مرد معرفی کنند بتوانند یتاًنها

 شران  یخودشناسر توانایی کودکان در جنسیتی بپردازند. های  نقشزن یا مرد به ایفای 
 و گذارد می تأثیرها  یا اسباب بازیها  همبازیانتخاب ترجیح دختر یا پسر در به عنوان 
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هرای   کلیشره  های یژگیورا با استفاده از  و زن مردهای  برچسبالصان توانند  میها آن
حراکی از آننرد کره    جنسیتی های  کلیشهبیاموزند. این  مانند لباس و مد  موجنسیتی 

است و کار برا  مخصوم پسران  و چکش و پوشیدن کت و شلوار کامیونکار با  مثالً
سران   مخصوم دختران. بردین لوازم آرایشی  ی و قابلمه پخت و پز ویماشین لباسشو

، دهند می اختصامها  جنسیتی را به اشیاء و فعالیتهای  هنگامی که کودکان برچسب
 اسرتفاده  و انتظرارات خرود و دیگرران    بررای راهنمرایی ترجیحرات   ها  برچسباز این 
عروس  چیزی اسرت   کند می استدال  یدختر مثالً (Martin,et al.,1995). کنند می
، دوست دارم با عروس  بازی مدختر معموالً دختران دوست دارند و من هم چونکه 
قدر خروب آموختره شرود کره عمرالً خودکرار        ممکن است آن. گاه این استدال  کنم

جنسریت  فعالیت و ویژگی خاصی را با  و هر شی، فرزندان خردسا تحق  پذیرد. البته 
هرای   در معررض پیرام   مشرابه هرای   کودکان دارای پیشرینه  ؛ چنانکهکنند ینممرتب  

ا هر آن محتروای در براب   راجع به انتظارات اجتماعی از جنسیت قرار گرفته و فرهنگی مشابه
 خرود اسرتفاده  فعاالنره جهران اجتمراعی    و از این اطالعات برای سرازماندهی  تواف  کرده 

 (Fagot,et al.,1992) نمایرد.  مری  نرامطلوب  جنسریتی هرای   کلیشهاز  انحرا ، چه کنند می
 یابد یم ادامهتا بلوغ و بعد از آن هم جنسیت  پذیری جامعهی همچون جنسیتهای  پیام

حتری  و  شرود  یمر  ترر  یچیدهپ های متناسب با جنسیتو رفتار ها یتفعالو در عین حا  
توانرایی  . براالخره  رود یمر  سرؤا  زیر جنسیتی  های یشهکلبه رعایت همیشگی تمایل 

تحرت ترأثیر   هرا  آن جنسریتی و میرزان پرذیرش    یهرا  برچسرب تخصیص کودکان در 
 سررواب  طبقرراتی و قررومی و ملیترری هسررتند   خصوصرراًو  شرران ینوالرردرفتارهررای 

(Bardwell,et al.,1986)مثل مرردان احتمراالً   اعضای گروه غالب اجتماعی  ؛ چنانکه
 .دارند یم تر یگرامی ناظر به انقیاد زنان را و هنجارها ها ارزش

در  خصوصراً که  گیرد می کودکان با هماالن در جنبه مهم دیگر از تجربه جنسیت
هرای   ر انتخراب همبرازی  والدین هنوز هم بر یابد. گرچه  می نمود بیشتری سن مدرسه
 در فراینرد اجتمراعی شردن اهمیرت    همراالن  اما نقرش مسرتقیم    موثرند؛ فرزندانشان

 پرذیری  جامعره خودجروش یرا حسرب    خود را  جنسمه معموالًبیشتری دارد. هماالن 



 19 /جنسیت، کودکی و زندگی خانوادگی 
 

 شران انجنسر همبره تعامرل برا نا    و گراه  (Thorne,1993)دهنرد   مری  ترجیحجنسیتی 
احتمراالً  گراه  جداسازی جنسری کودکران    (Fagot and Leinbach,1993)پردازند.  می

یا کرالس و مدرسره و امثرالهم     زمین بازیاردی چون تعیین بزرگساالن در موتوس  
طبقراتی و  هرای   بره زمینره   ضمناًشود که  می گیرد و مورد تقلید آنان واقع می صورت

م کنار هر  رغم علیشود  می نیز مربوط است و گاه باعث شان یآموزشقومی و ملیتی و 
با کودکان در تعامل  جنسهمقرار گرفتن هم به شکل جدا از هم به سر برند. ترجیح 

گرردد.   مری  برر هرا  آن ت برا برچسرب مشرابه  یرا دریافرت   بازی های  سب  دراالن هم
(Alexander and Hine,1994)     د کره برا   دار پسران در هرر سرنی احتمرا  بیشرتری

عوامرل  هنرد؛ ولری   نشران د از خرود  ای  سرب  برازی مردانره    و دختران برازی کننرد  
کنرد و بریش از برازی بره      مری  دهنده ترجیحات دختران با افزایش سرن تغییرر   شکل

 و لریکن  تعمیمی در این عرصه قائل شرد  توان ینمگرچه  دهند. می اهمیتها  همبازی
پذیرشران   تواند حسب روحیات جامعه می هماالنهای  جذب دختران و پسران به گروه

پسرران  تهراجمی  های  بازیصورت پذیرد؛ چنانکه ها  هنگیادگیری فرهای  در محی 
. ترنرد  یلماتر از خود  ان نیاز دارد و دختران به بازی با پسران کوچ جنسهمبیشتر به 

رود در کارهای خانگی از جمله مراقبت از  می همچنین در جوامعی که از پسران انتظار
پسران در ایرن زمینره وجرود    کمتری بین دختران و های  تفاوت، نوزادان شرکت کنند

گاه نیز انطبان با انتظرارات جنسریتی رعایرت     (Whiting and Edwards,1988) .دارد
 شران  یتیوضعو تفاسیر  فرهنگیهای  به لحاظ تفاوت پیام پذیری جامعه؛ زیرا شود ینم

هرگرز کرامالً   مرذهبی و امثرالهم    -قومی یا طبقراتی  -نژادیهای  در نتیجه معاشرت
مادر و پدر  برابریهمتجربه  مثالًکند.  می و طی زمان تغییر نیستو همه گیر سازگار 

انجام کارهای خانه  در شانمشارکت یا (Ferree,1990) شغلی -در تقسیم کار خانگی
را مستعد تعامل بیشتر ها آن تواند می (Shelton and John,1996) و مراقبت از کودکان

حرکت جوامرع بره سروی مسراوات      (Blair and Johnson,1992)کند.  می با هماالن
تعهرد بره برابرری    و غلبه  (Bianchi,et al.,2000)جنسیتی منادی این وضعیت است 

 مرثالً   (Landry,2000)می متفراوت قرو  -نرژادی هرای   در خرانواده را حتری  جنسریتی  



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 02
 

بره لحراظ    (Brines,1994)زنی زنان در مردیریت خانره    چانهافزایش قدرت  واسطه به
در قبرا  فزونری مشرارکت مرردان در      (Bianchi,et al.,2000) شانیدرآمدزااشتغا  
شرده بررای   یا تساوی وقت صرر   (Robinson and Godbey,1997)داری  امور خانه

 Berk,1985;Blair and)مررادر همراهرری بررا فرزنرردان توسرر  هررر دوی پرردر و   

Lichter,1991) ن همبرابرر اوقرات فراغرت   مثرل گرذرا   شران  یتعرامل هرای   و فعالیت 
(Hochschild,1989)   با داشتن کن  دنجی در خانه برای این کرارShelton,1992)) و 

در  خصوصراً  (England and Farkas,1986)هرا  آن ابرزاری و بیرانگر  هرای   ی فعالیتیجابجا
بنرا بره تغییرر     (Blumstein and Schwartz,1983) کامره  مردکامره و زن هرای   خرانواده 
داری  نسربت بره خانره    شران احتررام  و (DeVault,1991) خود زن و شروهرها بینی  جهان

(West and Fenstermaker,1993) دهرد  مری  نشان .(Coltrane,1989)    ایرن وضرعیت
و کار بیررون  داری  بخشی خانهقانونی با فقر یا اجبار و رضایتهای  حمایت یرتأثتحت 
تواند معانی متفاوتی را  می موالیدجنسی و تنظیم یا گرایش  (Williams,2000)از خانه 

 کامه مردکامه و زنهای  در انواع خانواده خصوصاًاز مادری و پدری در تفسیر فرزندان 
(Dalton and Bielby,2000) تفراوت با هم رقم زنرد.   شانتعامالتو لذا  خال  آن و 

حیث چنرین  ز ا شانفرزنداندر رفتار  کامالًاین معنا در زندگی طبقات متوس  و پایین 
 Bernard,1972;Waite and)نحرروه ازدواج ؛ چنانکرره تعررامالتی مشررهود اسررت 

Gallagher,2000)  کار خانگیو تقسیم (Wilkie,1993) تجربیات زنان و مرردان در   بر
از حیررث برخررورد کارفرمایرران بررا آنرران       خصوصرراً  (Bellas,1992)بررازار کررار   

(Williams,1995)  در این برازار   برابریهمو احساس(Budig and England,2001) 
موجرود  در شکل  ویژه به (England,2001)از ازدواج در این اوضاع  شان یتمندیرضاو 

ی اش برررا زنررردگی شخصررری و خرررانوادگ و تعررراطی (Kurdek,1995) و خررال  آن 
(Dunne,1998) فضای پسامدرن  در(Stacey,1996) افتد و ایرن امرر مرورد     می مؤثر

 گردد. می در تعامالت اجتماعی شانفرزندانتفسیر 



 

 
 
 
 
 
 

 لمشاغو  جنسیت

 
 بسرتان  مردان پوش گشتند زره

 دارد کرراریپمگررر برراغ بررا زاغ  
 ناصرخسرو                          

 
و هرا   در مشراغل مختلرف و شررکت    زنان و مردانمرزبندی جنسی به  جداسازی

ترابعی از ترجیحرات خرام    بررای کرار گراه    ها  جنسیتانتخاب . اشاره داردها  سازمان
هذا از این حیث شاید تنهرا زادن   مع .مورد نیاز استهای  و مهارتها  و تواناییجنسی 

توانند انرواع مشراغل را    می باشد که از عهده مرد برنیاید؛ ولی غیر از آن هر دو جنس
زنران  ، یسرتند جنگ وقتی مردان در دسرترس ن در زمان بروز  خصوصاًدار شوند. عهده

بره هنگرام   انحصاری توس  مردان  طور بهکه تقریباً کنند  می ز مشاغل را پرا بسیاری
این بدان معنا است که جداسازی شغلی زنان  (Milkman,1987)د. وش می انجامصلح 

پیشررفت  های  شیوه گردد که در آن می ی تمهیدجنسیت پذیری جامعهروند و مردان در 
 ذاتاًگردد  می مختلفهای  و مهارتها  ، ارزشها ییتواناصفات، منوط به زنان و مردان 
های متناسب با ایرن توقرع روی   به کاررود  می مرد انتظاراز زن و و لذا  زنانه یا مردانه

تروان در آرزوهرای شرغلی     می و این اختال  را (Tomaskovic-Devey,1993)آورند 
آرزوهرای  در دوره جدیرد   مثالً (Stroeher,1994)ی از هر دو جنس شاهد بود. کودکان

 رغرم  علری  و مشاغل زنان و مرردان شغلی زنان جوان به طرز چشمگیری تغییر کرده 
در و (Marini and Shu,1998)شرده   ترر  یر  نزدطبقاتی و نژادی به هم های  تفاوت
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هرای   آرزوها و مهرارت  (Jacobs,1989)عالم واقع نیز این تقریب صورت گرفته است. 
 پذیری جامعهبه ، تحت تأثیر جنس قرار داشته باشندبیش از آنکه شغلی زنان و مردان 

 گرردد.  مری  برر هرا  آن سازی و گمرارش دو جرنس بره    شرای  عینی اشتغا جنسیتی و 
(Reskin and Hartmann,1986)   در و تربیرت والردین   ی افرراد  کودکر نقش تجرارب
و در  (Gerson,1986,1993)قابرل کتمران نیسرت     تصمیمات شرغلی زنران و مرردان   

ارزش  توان شاهد بود زنان و مردان به می تییجنس پذیری جامعهدر  برابریهمصورت 
امثرالهم بره یکسران    امنیرت شرغلی و   ، پیشررفت مجا  ، ، درآمد باالاحساس موفقیت

ارتباط بیشتری با عرواملی نظیرر   این امر  و (Rowe and Snizek,1995) اولویت دهند
در عین حا  هری  مرردی از    جنس.با تا باشد  هشغلی داشتمنزلت تحصیالت و ، سن

و هی  زنی هم با انجام امروری   کند یمنانجام مشاغلی چون پرستاری احساس زنیت 
 که مرد شده است. رسد ینممهندسی معدن به این نتیجه  چون

و دیگرران بره    همراالن با والدین و  انهپذیر جامعهانتخاب شغل عالوه بر تعامالت 
 هایش ینههزبیشینگی سود انجامش در قبا  کمینگی  مثالًناظر بر اقتصادی محاسبه 

چونران  سررمایه انسرانی   نیز متکی است. در این صورت دسترسی زنان و مرردان بره   
مانند رفتن به دانشگاه و یا کسب مهارت در محرل  وری شخص  افزایش بهرهپشتوانه 

آورد. آنگراه در   مری  است که موجبات انتخاب شغلی خام توس  آنران را فرراهم  کار 
ممکرن اسرت   از طری  اقردامات  ی انسانهای  کارگیری سرمایه بهصورت وجود شرای  

هررا آن گیرنررد برره مشرراغلی خررام وارد شرروند و در مرری کرره زنرران و مررردان تصررمیم
زادآوری هرر آن   واسرطه  بره زنران  انگرارد   می وقتی کارفرما مثالً. کنند گذاری سرمایه

کند  می گذاری آموزی ایشان سرمایه تر روی مهارتممکن است از کار کناره گیرند، کم
در تحرک شغلی با جرنس او  رقابرت    شود که جنس دوم نتواند میای  و همین بهانه

گراینرد کره از ایرن حیرث      می در این صورت خود زنان نیز به انتخاب مشاغلید. ماین
زادآوری و مسئولیت اصرلی   اما چون مردان (Polachek,1979)متحمل هزینه نشوند. 
جویند  می نحوی متمایز سودخود به از سرمایه انسانی ، شوند ینمزادپروری را متحمل 

 زنرانی کره نره ازدواج    هرذا  مرع بیافزاید.  شانمنزلتبه شکل بلندمدت بر  خصوصاًکه 
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زنران  و  گراینرد  ینمبه کارهای مردانه کمتر از زنان دیگر ، کنند و نه فرزندی دارند می

 England)در مشراغل غیرمردانره حضرور ندارنرد.      لزومراً مزدوج و صاحب فرزند هم 

1982,1984;England and Farkas,1986)  پرس از  مشاغل عمدتاً زنانره  بازگشت به
زنان مجرد و بردون   نیستند و فرقی بینمشاغل دیگر از  تر آسانترک نیروی کار نیز 

حتری  زنان  (Beller,1982)و دارای فرزند در اشتغاالت مشابه نیست.  متأهلبا فرزند 
سازگار باشد و کمترر  راقبت از کودکان مبودن با از مردانه جویند که بیش می مشاغلی
شردن  نزدیر   رغرم  علری  ینکره ا (Glass and Camarigg,1992)نسازد. داری  با خانه

از  مترأثر پرس   ،شغلی آنران فررن دارد  های  تحصیالت زنان و مردان همچنان اولویت
 عناصر دیگر است.

مشاغل مانند برخوردهای کارفرمایان و کارکنان یا مقتضیات هایی  فرصت اختس
ایجراد و حفرظ   یکی از عرواملی اسرت کره     مثالًها  و شرکتها  و استخدام در سازمان

معتقرد بره    یران کارفرما (Jencks,1992)دهد.  می در مشاغل را توضیحجنسی ی یجدا
رانتری گراه حتری بره برازار      های  در نظام خصوصاًمردان برای مشاغلی خام  برتری

کار پیشاپیش ناتوانی زنران را بررای مشراغلی    حساسیت ندارند یا بنا به تفسیر شرای  
مایررل نیسررتند از زنرران در مشرراغل نیازمنررد برره  مررثالًگیرنررد یررا  مرری معررین محرررز

اصلی عمده روی آموزش کارکنان بهره گیرند؛ زیرا آنان را مسئو  های  گذاری سرمایه
ه سبب نیست کر  پس بیانگارند.  می دادن این کار بر شغلو اولویتمراقبت از کودک 

د. وشر  مری  مکانی بیشتر به مردان محرو   ییو رقابت و جابجامهارت  مندمشاغل نیاز
(Bielby and Baron,1986) اختالفات در تعیین شغل با دیردگاه کارفرمایران در    این

 کراری هرای   گیرری  جهرت و  گردش مالیهای  هزینه، زنان و مردانهای  مورد توانایی
از جنسریتی  در مورد میانگین اخرتال   دیدگاه مزبور تا زمانی که و  آنان سازگار است

ی نیز بر مثبتیا قانونی پیامدهای اجتماعی شود  می معلوم  ،نظر اقتصادی منطقی است
مشتری ، وقتی کارفرمایان معتقدند در صورت استخدام زنآن مترتب است. همچنین 

توسر   نجرامش  اکه معموالً وجود دارد یا مردی برای شغلی  دهند می خود را از دست
 یابد. می باز هم این تبعیع استخدامی تداوم  کاهد، می وری از بهره جنس دیگر



 جامعه و جنسیت ه/ نظری 01
 

زنان و مردان استخدام و تعیین تکلیف شغلی  دیگری هم بر سر راه موانع نهادینه
خرود  هرای   کارفرمایان این تکالیف را بر اساس برداشرت شود  می وجود دارد که سبب

این موانرع از  . بخشی از دگرددر عمل فعا   تفاوت جنسی پذیری جامعهو  دهندانجام 
نمایند که حتری در   می گیرند و چنان نهادینه می تأنشکار های  رسمی سازمان اختس

هرای   ابزار یا تکنولروژی  ،بازارهای کاربخشند.  می نبود تبعیع هم رویه خود را تداوم
هرای   ی و شربکه غیررسرم هرای   مردساز مورد نیاز انجام برخری مشراغل یرا سرازمان    

از ، انجنسر همرد و بد  اطالعات شغلی برین   خصوصاًو  جستجوی شغل و استخدام
جداسرازی جنسریتی مشراغل یراری رسراند.      توانرد بره    مری  جمله عواملی اسرت کره  

(Granovetter,1974)  اگر مردان برای حفظ امتیازشان به انحصار مشاغل روی آورند
ای غلبره برر سرلطه مرذکر راه اندازنرد،      و زنان در مشاغل هم سازمانی غیررسمی برر 

رسررد.  مرری جدیرردی از وضررعیت اشررتغا  جنسرریتی برره منصرره ظهررور  هررای  جلرروه
(Murphy,1988) هرای   فرصرت ، دهتمرکرز شر  متر  زنان در مشاغل نامطلوب بنابراین

مانرد.   مری  برای مرردان محفروظ   سان مشاغل بهتر یافته و بدینکمی برای پیشرفت 
 وقتری شرود.   می هم تر یموخجور در آید، وضعیت  جنسبا نژاد و سن نیز اگر  خصوصاً
ممکن است ، بودهمتعل  به جنس مخالف قبالً شوند که  می یا زنان وارد شغلیمردان 
وارد ناراضی ممکن است از تازهبگرایند. شاغلین قبلی هم خصومت شده و به  ناراحت
گرروه مجردداً    هنجارهرای  قررار ینند و برد چگونه با او ارتباط برقرار کننداند باشند و 

هم احساس راحتی کند و احتیاط وارد تازه ارتباطات رخ دهد، مگر سوءبازبینی شده یا 
کنرد و سربب شرود     ممکن است درگیری ایجراد اما ناراحتی هر دو طر  را کنار نهد. 

به مشراغل  ی زنان ماندن نداشته باشد. البته ورود انگیزه یا تمایل زیادی برایوارد تازه
مرردان وارد   که مواردیسنتاً مردانه با ورود مردان به مشاغل سنتاً زنانه فرن دارد. در 

ممکن است زنان را تهدیدی ، دشون می انزنمردانه و لیکن تحت اشغا  اً مشاغل سنت
ایشران   کرردن از طری  ناراحرت   شانحذ در و بنابراین کرده  برای قدرت خود تلقی

 شران علیره  خصومت و آزار و اذیتاعما  یا حتی دادن به آنها  امتناع از کم  حسب
مانند پرستاری  انهزن عمدتاًدر مشاغل مورد مردان شاغل  در (Welsh,1999)بکوشند. 
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از نظرر اقتصرادی   احتماالً  هستند، شانانجامی در پی مردان گاری اما که معدودو آموز
گیرند که کمتر از مردان بدخواهند.  می و پاداش بیشتری از زنان همکارشان ترند موف 
فشرارهای نرامرئی و   هستند که ای  ان در تحرک شغلی مواجه با سقفی شیشهزن ضمناً

جداسرازی  » منروا  بردین بار آورد.  شانتحرکبرای ممانعت از ای  تهحتی گاه ناخواس
در تضراد برا زنرانگی    مردانگی خود را دهد  می به مردان امکان جنس بر اساس یشغل

نه تنها برای تأمین مزیرت اقتصرادی   شغل از حیطه  . مردان در طو  تاریخنندحفظ ک
 ربرر  و برتری شخصی ر از شان یاساسهمچنین برای تعیین تفاوت نسبت به زنان که 

وقتری مرردان وارد   اسرت کره    ینچن (Williams,1989:133) «.اند کردهاستفاده زنان 
کراهش  و  دسرت دادن حیثیرت   در معررض خطرر از  ، شروند  مری  مشاغل عمدتاً زنانه

-یتوضعمشاغل در پی بهبود از مرزهای جنسیتی در گذر  در حالی که زنان درآمدند؛

 (Wharton and Baron,1987,1991)هستند.  شان
بررای  چگونگی ترکیب جمعیتی را در  تأمل تنوع نیروی کار در قرن بیست و یکم

 Tsui and)کراری  هرای   گروهرفتارهای  و (Chemers,et al.,1995)تعامالت بررسی 

Gutek,1999) فرد وضعیتی ادراک و رفتار الزام آورده که عالوه بر شرای  عینی به  را
در ایرن   (Turner,1987)گیرد.  می نیز در برنحوه پاسخ دیگران به آن را رب  داشته و 

فرهنگ سازمانی مشون کار گروهی و تقویرت احسراس    مثالًراستا نه تنها اندیشیدن 
تواند انسرجام را حتری در برین     می در قبا  سرنوشت مشترک ضروری است که مردم
؛ بلکره الزم اسرت در عواقرب    (Chatman,et al.,1998)متنوع ایجراد کنرد   های  گروه

 تفکی  فضای کار کارکنان متفاوت هم فکری شود.
پرسرتاری  شغل  مثالًکاوی و اصال  است.  ر قالبی در این عرصه نیازمند ژر افکا
نمایرد کره یکری از     مری  آن همردلی  زیررا مقتضرای    شرود؛  مری  توس  زنان پر عمدتاً

در این شغل بره شرکل   ترکیب جنسی قرار دهد. بدین می زنانه را تشکیل خصوصیات
که زنان بره   نماید می بدان معنا اینپذیرد و  می توس  زنان احیا شده و استمرارسنتی 

 شود ینم تأکیدهی   هذا مع. ترند مناسبشغل از مردان برای این عنوان ی  گروه ذاتاً 
پیچیرده  هرای   تکنولروژی اسرتفاده از  نیازمند آموزش دلسوزی  که این شغل عالوه بر
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هم هست. برخی مشاغل هم از وزن جنسیتی مشرابه بررای زنران و مرردان     پزشکی 
برای اصال  ترکیب جنسیتی مشاغل در بدو امرر بیشرتر   ها آن توان از می برخوردارند و

 تر یممستقط ابتبه ارنیاز  حسباقتصادهای خدماتی ود جست. در عین حا  مشاغل س
 نماینرد  مری  ترر  مناسرب و بررای زنران    (Pierce,1995)بروده   ترر  یعراطف ، مشتریبا 

(Hochschild,1979) انگیرزد میو مزایا برها  و باز هم سوءتفاهماتی راجع به پرداختی 
(Macdonald and Sirianni,1996)به عنوان الزمه برخی  که وصو  چ  ؛ در حالی

بسیاری از  (Sutton,1991)و لذا مردانه بنماید.  تر خصمانهتواند تهاجمی و  میمشاغل 
محتراج نگراه   ای  یا راهنمایی و مشراوره (Powell,1993)  و مدیریتیای  مشاغل حرفه

 شران  یبردخواه زناننرد کره برا نگراه خطری مرردان و آمیخرتن آمریرت برا          ای  شبکه
(Tannen,1994) سلسرله مراترب  پس جدای از کراسی در این پرتو بور کند. می فرن ،

 بره  (Weber,1946) سراالری قوانین و مقرررات شایسرته  ثابت کار و  تقسیم، تخصص
از سرر  ای  رواب  افقی و همدلی و استثنائات عاطفی قوانین عقالنی و رفع موانع شیشه

غیررسمی مخرل الزامری   های  بروز سازمانها آن راه تحرک شغلی هم نیاز دارد که بی
برا آزار   مثالًگیری مردان از زنان  نماید و البته حمایت از انتقام می است که بیشتر زنانه

یا حتی استفاده زنان از سکسوالیته برای استخدام یا پیشررفت   (Acker,1990)جنسی 
عرالوه برر    ضرروری اسرت.   شران تحقر  بررای  هرم   (Williams,et al.,1999) شغلی

تردوین   یرا  (Acker,1989)تخصیص مزد برابر در قبا  کار و تخصص و سابقه برابرر  
قوانین حمایتی از زنان مثل مرخصی زایمان و شیردهی و ایجاد مهردهای کرودک در   

نمادین زنان شاغل هرم اصرال     ارزیابی وضعیت و اعتبارمحل کار مادران الزم است 
 .شود



 

 
 
 
 
 
 

 ها ینابرابردر نبود ها  بود تفاوت

 
 با دانش است فخر نه با ثروت و عقرار 

 انسران و چارپاسرت   تفراوت  تنها هنرر 
 اعتصامیپروین                               

 
اصرال   ، جنسریتی باشرد  های  ابرابریمایه ن زنان و مردانگذاری میان  تفاوت اگر

و رویشی )تعاملی( و پویشری )سراختی( و بلکره      )فردی( رواب  آنان در سطو  کنشی
جوششی )نشانگان انیمائی در قبا  نمادهای انیموسی( و پایشری )نسربت اجتماعرات    

امرا   جنسیتیهای  نابرابرینماید.  می الر بین المللی( ضروریپدرساالر و جوامع مردسا
شرود   می آمیز جنسی استوار است. تصورتبعیعهای  گذاریدر پارادایم مذکر بر تفاوت

 داشرته باشرد؛ امرا    حداقل تعداد کمی از این اختالفات منشرأ بیولروژیکی یرا ژنتیکری    
نهرادین و بره اتکرای    هرای   که در ساخت اجتماعی تعاملحاصل از جنسیتی نابرابری 
نیست و تنهرا بره کرار    ها آن شود، قابل ابتنا بر می تقریر پذیری جامعهی چون یفرایندها
در تمام سطو  جهان پیوند این آید.  می دوم متیازات مذکر در قبا  انقیاد جنسحفظ ا

و دلبسرتگی  اقتصرادی   عتبرارات اجتمراعی و ا هرای   ارزشبا عناصری چون اجتماعی 
در سرطح   مرثالً برقرار اسرت. در ایرن پرترو    زنانه  -مردانهشناختی به امور مورد تلقی 

 مردانگری تعلر    و خصوصیات مرتب  با مردان و ارزش اجتماعی بیشتری به صفات ،فردی
سلسرله   ایجراد با تولید اختال  همزمان  زنان و زنانگی. از دیدگاه تعاملی همتا به  گیرد می

جایگرراه و منررابع جنسرریتی در سررطح  ، ارزش. حترری نمایررد مرری رخ مراتررب جنسرریتی 
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 نابرابری را فراهمهای  جنسیت از این رو زمینهگردد.  می و نهادها نیز حفظها  سازمان
ی تحلیلر نداشرته و سرطو    جنسریتی سرطح واحرد     - جنسهای  پس تبعیع .دکن می

در همره  را جنسریتی   -جرنس ای هر  نابرابری ت،ازتمایمتعددی دارد که به مدد توجیه 
 -جرنس نظرم   سرازی کند و ضرمن مقراوم   می و بازتولید سطو  جهان اجتماعی تولید

و  تازتمرای دارد.  مری  مزبور را نیز مسرتدام های  تبعیع  ،ویژه در برابر تغییر جنسیتی به
 سرطح اجتمراعی اغلرب توسر      هرر در حاصل جنسیتی  - پیوسته جنسهای  نابرابری

ارزیرابی امکانرات   و  شرود  می تقویتجامعه ر سطو  دیگر د فعا  یندهای اجتماعیفرا
ی را محتاج توجره و مداقره   جنسیت - جنسسیستماتی  نظم چالش برچیدن یا حداقل 

در مقایسه با انواع  جنسیتی -جنسنابرابری آید  می بر تأملنماید. از این  می بیشتری
یرابی  مشرروعیت و گی هرم تنیرده نهرادین    ینرد در دیگر نابرابری اجتماعی طی دو فرا

منحصر به فرد نسبت به سرایر اشرکا    های  ویژگی برخی رغم علیو شود  می نهادینه
 گردد. می هم واقعها آن حتی زیربنای نابرابری
 وهرا   ذیرب  با تکیه بر سراخت در نهادهای  جنسیتی - جنسی هانابرابر ینگینهاد

زنردگی  در ها  ویژگین گیرد. ای می باورهای اجتماعی پانمادها و کردارهای متجلی در 
نمایند که گویا مبین هستی واقعی امورنرد و   می دائمی مداوم و، منظمچنان اجتماعی 

دارنرد.   مری  مرؤثر  هرگونه رابطه اجتماعی یا حوزه زندگی اجتماعیلذا نهادینگی را بر 
 نهادکیفیت  واجداز طری  آن رواب  اجتماعی شود که  می به فرایندی گفته نگینهادی
 .نماینرد  مری  ترر  ینهنهادرواب  اجتماعی نسبت به سایرین  از این منظر برخیشوند.  می
ش انتظارهمه  یباًتقراست که  ایرابطه اجتماعی بسیار نهادینه ازای  ازدواج نمونه مثالً
بره عرالوه    ازدواج .مترتب اسرت  اش یاجتماعکشند و معنای خاصی بر ترتیبات  می را

مهرم   هرای و سرازمان  نهادهااشخام و   بسیاری از که توس قانونی است قراردادی
روابر  بسریار    .به رسرمیت شرناخته شرده اسرت     دین و دولت، کارفرمایاندیگر مانند 

و ناخودآگراه   (Berger and Luckmann,1967)کنند  می تولیدخود را باز یباًتقر نهنهادی
بسریار  ها آن تغییر . این بدان معنی است کهگردند می ی ابقامداخله و تالشو با کمترین 

تدوام یرا  برای ترتیبات بسیار نهادینه نیازی به اجبار است و لذا  شانتحق از  دشوارتر
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 افراد ازدواج بیشتر مثالًپذیرند.  می و به راحتی توجیهنداشته داوطلبانه  جلب مشارکت
در حرالی  کنند یرا   می احتماالً تجدید فراش، شکست بخورد شان ازدواجکنند و اگر  می

را بررای  ب گزینه یا شری  زندگی خاصی مجبور باشند انتخاجوانان که ممکن است 
 انرد  کردهاختیار  تأهلچرا پرسند  می از خودبه ندرت  ترها مسناما   ؛ازدواج توجیه کنند

 اند نکردهپرسند چرا ازدواج  می بیشتر از خود شانیمجردهاو این با وجودی است که 
آورنرد. بره هرر تقردیر      مری  بابت ایرن کرار   شانوضعبودن یا توجیهاتی برای نامناسب

در داری  بررده  زمانی مثالً. دننهادینه شوکمابیش ند نتوا می هم اجتماعیهای  نابرابری
واجد د را داشت و که قوانین خام خو نوعی نابرابری کامالً نهادینه بودبسیاری ملل 
اریخی امرا براز هرم نهراد     و حتی پس از اتمام این دوره ت بودی یقضا - مجری دولتی

نیرز یکری از    جنسریتی  -جرنس نرابرابری  به طرن مختلف ادامه حیات داد. داری  برده
و قومیرت و ملیرت و   طبقه اجتماعی و نرژاد  موارد نهادینه به شکل منفرد یا مرکب با 

 ازکره   (Tilly,1998) اسرت مسرتحکم و برادوام   ، امثالهم به منزله نهادهائی بلندمدت
و امثالهم  چون خانواده و مدرسه و مکان کارهایی  سازماناعما  و ها  جمله در ساخت

 - جرنس هرای   نرابرابری نهرادی ماننرد    مدت وطوالنیهای  نابرابریشده است.  تعبیه
روابر   چشرمگیری برا سرایر انرواع     هرای   تفاوت ،قومی و طبقاتیو  ینژاد و یجنسیت

و مغلوب یا غالب  گروه هر دو بر اعضایکه  دارنداجتماعی در زمینه تجربه و دریافت 
 نهادینه تا حدودی نرامرئی های  . نابرابریگذارد می تأثیرحاکم و تابع یا اصلی و فرعی 

و هم برای فرادسرتان   هم برای زیردستان صدن کندهستند و این امر  شخصیغیرو 
وجرود نرابرابری را    توانند ینمنه تنها  گروه غالباعضای  برخوردار از مواهب نابرابری.

د. نر احساس مسئولیت یرا گنراه کن  در این زمینه شخصاً  است ه بعیدکبل نند؛ک تصدی 
را تنها به عنوان امکانی نهادینه های  ممکن است نابرابریاعضای گروه فرودست نیز 

توسر  فرادسرتان و   نهادینره  هرای   از ایرن رو نرابرابری  . کنندامور تجربه  برای بودن
 شران  بلندمردت مانند و حتی ثبات  می مکررپایدار و ها آن ر و نابرخوردار ازفرودستان برخوردا

 یرأبه حفظ ترتیبات نابرابر به همان انردازه زدن  مسل  های  گروهسبب تعل  خاطر جدی 
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هرای   گردد و البته هر دو گرروه نیرز بنرا بره شریوه      میها آن زیردست به چالش باهای  گروه
 دهند. می واکنشی معنادار نشان ،خام خودشان به این وضعیت

و هرا  آن مرردم  زیررا دهنرد؛   مری  حیرات  همه نوع تا حدودی ادامهاز هایی  نابرابری
و فراینردهای  هرا   نرابرابری سران  شمارند. بردین  می را مشروعها آن منت  به فرایندهای

در عین ممکن است ها  نابرابری نمایند. می منصفانه و معقو پذیرفته و  توجیه ،منتجه
در نظرر  نامرئی یا ناشناخته بودن اما مطلوباتی قابل قبو  یا شاید صرفاً قابل تحمرل  

اقلیرت  میران  توزیرع نرابرابر ثرروت     مثالً (Keister and Moller,2000) د.نگرفته شو
تواند با این  می سهمش و اکثریت گسترده نابرخوردار از آن بیشتربرخوردار از کوچ  

نیرز از  خودشران  خنثی شود کره  صورت ایدئولوژی   ی بهیته القاو البقاطبه مردم  یرأ
نرابرابری ثرروت   و لذا دارند موفقیت برخورسختکوشانه ثروتمند شدن و کسب فرصت 

رائری  چنرین   گرچره  (Hochschild,1995) .دنر را ناعادالنه یا غیرقابل قبو  تلقی نکن
از جملرره فقیرترررین و  دهررد همرره اقشررار جامعرره و مرری نشرران؛ امررا نیسررتصررادن 
 بنابراین (Kluegel and Smith,1986)دارند.  اعتقاد دانتا حدی بها آن پذیرترین آسیب

و بره شرکل    کنرد  مری  نابرابری اجتماعی کمر  چنین باوری است که به مشروعیت 
های  فرصتانگارد که  می و ساز و برگی دستگاه نتیجه رانابرابری ثروت  ،ایدئولوژی 
بره  در اینجرا  ایردئولوژی  آورد.  مری  ت فرراهم موفقیر  جهرت کسرب   همره  برابر برای

جهران  کننرده درک مرردم از    اشاره دارد کره مرنعکس  ای  بینی مسل  و گسترده جهان
برخرورداری از صرحت و سرقم نسربی یرا مطلر  امرا         رغرم  علری است و  شاناطرا 
بسرته بره    کمتر و بدین طری  در تولید و بازتولیدشان،نابرابری را در توجیه  شان نقش

بره  اجتمراعی از همره نروع    هرای   نابرابریآورند. ابقای بدون چالش  می این صفت بر
ماننرد   روابر  نرابرابری  مردت  نگی طوالنینهادی مثالًگیرد.  می انحای مختلف صورت

بره حفرظ    شان عالقهو مسل  های  گروهضمن برآوردن منافع  یجنسیت -رواب  جنس
 تمسخردر مواجهه با چالش و  خصوصاًعام های  در قالب ایدئولوژی شانحرمتجدی 

را بره گرروه    گروه غالرب بایرد تفسریری   و تحقیر و تضاد و تخاصم منقادینش است. 
بنا به متقاعدسازی فرودسرتان   نابرابر را در این نظمها آن زیردست ارائه دهد که رواب 
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را در  یردئولوژی ایرن ا باید گروه غالب تثبیت کند و گروه تابع نیز برای پذیرش انقیاد 
 .یابد کننده حمایت از منافع خود قانع
برر ایرن سریان از سروی تفکرر       جنسریتی  - جنسهای  نابرابریایدئولوژی توجیه 

. شرود  مری  برودن تمرایزاتی از ایرن دسرت حفرظ     برر طبیعری   تأکیرد خواه با قیمومیت
(Jackman,1994) دارد اشراره  رابطه سنتی پدر و فرزنرد   خواهی در اصل بهقیمومیت

بر این  پرداخت؛ زیرا فرض می فرزندان خودو کنتر  مراقبت به به موجب آن پدر که 
 و بره نفرع  کننرد   می را درک شاننیازهای، بود که پدران فرزندان خود را دوست دارند

و شردند   می توانمند و شایسته دیده، از بزرگساالن. کودکان کمتر نمایند می عملها آن
ترکیرب   رویمتکی باشند. بردین پدرشان و راهنمایی به اقتدار  رفت می بنابراین انتظار

موجبرات قدرتمنردی ایرن     کنترر  اجتمراعی  برا عرامالن   احساسات مثبت زیردستان 
 مثبتآمد تا در نبود این احساسات  می تمایز اما به کم  .آورد می ایدئولوژی را فراهم
عرضره  پسرند   و عقرل توس  گروه غالب، توجیهی جدیرد   شانکنتر نزد تابعان برای 

است  ایدئولوژی، رود می جنسیتی به کار - جنسوقتی در رواب  خواهی  قیمومیتدارد. 
محافظرررت و راهنمرررایی مرررردان نیررراز ، زنررران بررره مراقبرررتگویرررد  مررری کررره
توس  زنان پذیرفته نشرود، آنگراه تمرایز بره      یرأاگر این  و  (Rothman,2002)دارند
در این عرصه جلب شود. البته همره زنران و مرردان بره     پذیرش زنان آید تا  می یاری

زنان و مرردان   با این اوصا  اکثریت؛ ولی شوند ینمپذیرا را ها  این ایدئولوژییکسان 
 اعتقرادی پایبنرد  ی هرا و سراز و بررگ   هرا  دسرتگاه این های  حداقل به بعضی از جنبه

؛ داننرد  ینمهم و واجد منافع متضاد مخالف  را کلی زن و مرد یکدیگر طور بهماند.  می
 - بنرا بره جرنس   گرروه   هرر  اعضرای ی دوستانه بر سر اشرتغاالت  اجماعبه  مثالًبلکه 
به نفع اجتماع حتری در   جنسیتی کار در خانه - مثل ارزیابی تقسیم جنس شانیتجنس

و  انتوافر  زنر  همین امر در مورد رسند.  می نبود سود و زیان مستقیم خودشان از آن
اجتمراعی مررتب    های  ز سیاستا حمایتتا حد  شاننقشهای  مسئولیتسر بر  انمرد

 متفراوت به مراترب  یکدیگر را  اکثراًزنان و مردان  حا  . با اینصادن است با جنسیت
و  خرود را دارنرد  متمایز شخصریتی  های  ویژگیبر این باورند که هر جنس و  دانند می

 تر وراجو  تر یعاطفزنان اکثریت قبو  دارند  مثالًدر تعیین این صفات موافقند و  ضمناً
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هرم در ایرن میران    مهمی های  بر این باورند که تفاوتاز مردانند. گرچه هر دو جنس 
مثبت را به های  ارزشیکباره و مردان به پندارند. زنان  می خنثیرا ها آن اما وجود دارد؛

اختصرام  دیگرر  منفری را نسربت بره صرفات گرروه      های  و ارزشصفات گروه خود 
و نره نرابرابر یرا واجرد     متفاوت  اًیکدیگر را اساس دارند و مردان تمایل. زنان دهند ینم

 زنان و مرردان شوند تا  می با هم ترکیب. این دو ایدئولوژی بدانندگوناگون های  ارزش
هررای  هررر جررنس دارای صررفات و نقررش دنرر، موافقررت کنمثبررت بنگرنرردرا  یکرردیگر
. برای درک اهمیرت ایرن   بپردازند حمایت نسبی از این ترتیباتابراز به و  اند مشخص
کرد کره  مقایسه توان نفوذش را با ایدئولوژی نابرابری نژادی و طبقاتی  می ایدئولوژی

با ایرن   (Hochschild,1995). انگیزند می بربیشتری و اختال  نظر احساس بیگانگی 
سرازی از  فریاد محکروم ، مردان و زنان یکامگ زنحا  به محع اعالم مردکامگی و 

شرود و برا غلبره تبیرین      مری  به آسمان بلنرد گرا جنسهمزنان و مردان ناسوی قاطبه 
گویرا قررار اسرت نظرم      (Kane,2000)اجتماعی نابرابری به جرای زیسرتی   ر  سیاسی

 (Massey and Denton,1993)رود.  سؤا آسمانی زمین زیر 
زنرد و   مری  نابرابرساالر سرهای  از ساختجنسیتی  - جنسنابرابری تحق  نهادینه 

هرای   به ابقای ساخت مجدداً پذیری جامعهبه اتکای انتقا  به کنش اشخام از کانا  
وجهی حل این معمرا شرامل مرواردی    دهد. در این حا  معضالت چند می مزبور حکم

مثبرت بره   هرای   رواداشتن تبعیع، ها گروهامکانات افراد و  در تغییر واقعی تأملچون 
روابر   تحرو    رغرم  علری حتری   جنسریتی  -جرنس نابرابری تعم  در دوام ، ننفع زنا

تا حد واگذاری کارگزاری آگاهانه جنسیتی  - جنسباور تغییرپذیری نابرابری ، اجتماعی
دکار بودن مستقر و رد خوهای  این تحو  به خود کنشگران زن و مرد در قبا  ساخت

. چنرین براوری   گشراید برقع از رخ می تفاوتی در این عرصه آن چونان عامل مقوم بی
دنیرای  هرای   تمرام قسرمت  تغییر هرم هسرت کره     نابرابرهای  بندی و زمانمبین آثار 
یا به شیوع در همه سطو  نظام اجتمراعی نیراز    کند ینمرا به یکسان درگیر  اجتماعی

شدن با تغییر پایگاه زنران بره تبرع تحرو      ساالر جهانی که در عصر بی خصوصاً؛ دارد
هرم شرده   جنسریتی   -جنستحو  رواب  ساز زمینه شاناشتغا زش و بهداشت و آمو

 (Kimmel,2000)است. 



 

 
 
 
 
 
 

 یاجتماع نظریه خیتار جنسیت در استنتاج

 
 بینی در سعی و عمل چرون مرردان   بانوان 
 بینرری خنرردان و دوان چررون اطفررا  پیرهرا 

 مل  الشعراء بهار                                  

 
برخوردارنرد؛   جنسیتی -جنس؛ ولی نه طب  منط  مذکر و از تعلقات اند یمنطقزنان 

مردان. این همره بردان جهرت اسرت کره       جنسیتی -جنساما تعلقاتی متمایز از تعلقات 
 -زنان در فرهنگ مررد ی دانست که برای انقیاد تیوضعتوان  می را (femininity) یزنانگ
بررای  آن  یاجتمراع های  وهیش و اساس جامعهدرافکنده شده است. لذا شناخت ساالر پدر
مردانره  های  دگاهیتوس  داین وضع  دیتول  یدق یبررسبه  یاجتماع نظریه خیتار لیتکم
 تیجنسر  یاجتماعبرساخت روند توجه به  ی آن نیازمند است و بیپرداز نظریه اتیتجرب و

نسربت بره    تروان  ینمجنسیتی  -جنسهای  چونان معنابخشی رواب  اجتماعی به تفاوت
ی جنسری از آن بره   زدایر  تعصرب و شناسری   جامعههای  و روشها  تکمیل جنسیتی بینش

 یاجتمراع این نظریه در زنان و مردان اقدام کرد.  برابریهمبخشی و  اییمنزله اساس ره
زنان از حاشریه بره    اتیو تجربها  دگاهیدبازآوردن به منظور  و مردانزنان ناظر به تعامل 
ات یرا  البته قرار نیست به تعصباین امر و توجه عمده به بی ساالری بوده متن زندگی 

اختالفرات و  زعامت زنانه بیانجامد؛ بلکه به معنای حقیقت تکثر و ضرورت احترام بره  
، تجرارب برا  هرا  آن چندگانره های  نه تنها میان مردان و زنان که حتی درون گروهتنوع 
هرای  سروگیری  جنسیت قررار نیسرت  شناسی  گوناگون است. جامعه  یو حقاها  تیهو
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 یاریبسر هرای   قرت یبل حق ،قتیحق  نه ی»...گوید  می مردانه علم را زنانه کند؛ بلکه
 (Hekman,1990:9) «.جنسیتی ممتاز نیستهای  ی  در عرصه  یوجود دارد که ه

پس بر این سیان مبنای بازسرازی جنسریتی   شناسی  شکنی از نظریه جامعه شالوده
نراظر بره کرارگزاران و    هرای   نیرز کلیره نظریره    هرا یاستراتژ ی اینهر دوآن است و 

شکنی با شرناخت و نقرد    کند. شالوده می متأثرو رواب  اجتماعی و امثالهم را ها  ساخت
جوانرب اندیشره    تررین  یصرور و  ترین یادیبن»مردانه کسب اطالع و تولید های  شیوه
 Harding and)«. شرود  مری  آغراز  یاجتمراع  ی وعر یطب علروم در فلسرفه و    یسرتمات یس

Hintikka,1983:x) یپروژه بازسراز مردانه علم آنگاه نوبت به های  با افشای سوگیری 
اجتمراعی   - یدرک انسان منابعمکمل توانند  می کهرسد  می زنان اتیتجرب ییشناساو 

گارتری از واقع در این ملتقا با پیامدهائی چرون  ندینما یاجتماع هینظرباشند. برساخت 
در  (Marshall and Witz,2004)جنسریتی مدرنیتره    - جرنس هرای   روشنگری ریشه

دهد. نظریره اجتمراعی    می عمومی و خصوصی دستهای  مواردی چون جدائی عرصه
مبنای  یاجتماعپیشامختار پذیر را در تباین با خود  نیز فرد جامعه تهیرشد مدرندر پرتو 

و ها  یژگیوکردن آن چونان درونی یتیجنسجامعه قرار داد؛ ولی وجه های  پویه لیتحل
 برررمغفررو  نهرراد و بلکرره را  شررانجررنسرفترراری اشررخام بنررا برره خررام  تحرراال

برا   یآنراتوم هرای   تفاوت مثالً .در این عرصه پای فشرد غالب یهنجاری استانداردها
مورد تفسریر سیاسری قررار    خود  یاجتماعهای  اغلب برخال  جنبهجسمی های  ریشه

معنادار مردان  خودپنداره زنان وگرفت تا سلطه مذکر از این حیث به نحوی موجه در 
نظریره   گفتمران رویکررد در   نیر اآثرار  علرل و  ، وجرود  نیبا ا (Millett,1992)گردد. 
ی غایب است، تا چه رسد به پیگیری روشی آن یا گنجاندن رادیکالش در میان اجتماع

 یمشرابه  یاز الگوهرا تحلیل ساختی جامعره نیرز    .شناسی جامعهموضوعات و مسائل 
 یظلرم طبقرات  بره  زنان در جامعره   گاهیجا یستیمارکسدر تبیین  مثالً .کند می یرویپ

و تکامرل خرانواده   داری  هیسرما نیبای  طرفه ی یرابطه علشود که در آن  می استناد
کره   تیر واقع نیا» هذا معگردد.  می اولی دنبا  یازهاینبه  یدومرسانی  تا حد خدمات

ه خردمت  نرد نک ثابرت  نره ، کنرد  می یستیهمزداری  هیخانواده همچنان با اقتصاد سرما
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 ثابرت ها آن یستیهمزاز خدمت اولی به دومی است. کل  کمتر یحتکه  دومی به اولی
وجود  نیسازگارند. با اامثالهم و ی کار مزدنظام خانواده و یعنی ، یکند که نهاد قبل می

 یاست که سرازگار  نیا، ستیمشهود ن اندیشمندان ابسکه نزد  تأکیدمطلب غیرقابل 
هرم   و از آن ی نیسرت سلسله مراتبر ای  رابطه یبه معنا یستیهمزاست.  متقابل لزوماً
روابر    (Delphy and Leonard,1992:33)«. رسراند  ینمر سرویه را   علیتی ی  ،کمتر

زنان و مردان هم در این نظام بر همین سیان دچار بدفهمی شده؛ چنانکه انقیاد زنران  
کررده و از کنرار نقرش     دیر تول لیوسانداشتن صرفاً محدود به  و یماد یاساسرا تابع 

و لرذا تروان تحلیلری خرود را      (Barrett,1988)آنان به سادگی گذشته است مثل دیتول
 یاجتمراع سراخت   مرثالً الشرعاع قررار داده اسرت. در ایرن صرورت الزم اسرت       تحت

و ستم جنسیتی مطرر   گروه زنان از  مردانگروه کشی  بهره»مذکرساالر برای تبیین 
 پیدا است که جداپنداری عرصه خصوصی و عمومی سبب (Walby,1990:20)«. شود
زنان را داری  شود اشتغا  درآمدزا را کار و آن هم مخصوم مردان پنداریم و خانه می

به »شاملش ندانیم، تصوری که مربوط به عصر صنعت و جدائی کار از کارخانه است. 
برای عزیمرت  ها  که صبح میکن می فکر یعنوان افراد بهما به کارگران  بیترت نیهم
و در ایرن   دنر کن مری  کار یشوند و ساعات مشخص می کار از خانه خارجهای  محل به

 اصالًداری  از این نگره خانه (Beechey,1986:77)«. با خانه ندارد یارتباط  یهمقطع 
هم مکانونی »و لذا  ندارد یبا مسائل اقتصاد یمیارتباط مستق؛ زیرا شود ینم یتلقکار 
این و  مانده یدر خارج از حوزه داخل قدرتهای  تعامل و ساختالگوهای تحلیل  یبرا

 «.رسراند  مری  یراری  شناختی جامعهامر به بروز شکافی ژر  و همچنان رای  در نظریه 
(Murgatroyd,1989:156)  یکراو روانمفیردیت پرارادایم   »برر   تأکیدحتی در این میان 

به معنای شرانه خرالی    احتماالً (Giddens,1989:284)« زن و مردهای  تفاوتفهم  یبرا
همچنرین   کردن از نسبت ساختی جنسیت با قدرت و تداوم حصر خانگی زنان باشرد. 

جهان از ایرن طریر  کره    سیستمی به جامعه و استعمار زیست است غمع عین نگاه
 شرود  ینمر زنران  مرردان برر   پو  و قدرت   یستماتیعملکرد س راتیتأثمتوجه  اساساً

),1987Habermas( یاز حروزه عمروم   هرم  پایره  یتجنسر  ییجدا... »بر  احتماالً؛ زیرا 
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و رفراه  معطرو  بره جردائی جنسری کرار درآمردزا        دولتی مردانه و هم از نظر اقتصاد
 (Fraser,1989:137)«. متکی است زن یخصوص یاز فرزندآور یاجتماع

 نیز بره مخمصره   (Engels,1972)از این منظر حتی تحلیل طبقاتی مذکرساالری 
 نیکرار بر   میتقس؛ زیرا (Firestone,1988:14)« ماند می اما محدود، بایز»... افتد و  می

نره  تراریخی و  ای  را مسئلهزنان بر ستم »انگارد و لذا  می یفرزندآوررا تابع زن و مرد 
به حوزه را  یطبقه جنس و از این حیث (Delmar,1976:287)« بیند می ختیشنا ستیز

 (psychosexual) یجنسر  روانتمرکز بر قلمررو   گریاز طر  دکاهد.  می فرو یاقتصاد
نماید. در این  می بودن نابسندهبه لحاظ غیرتاریخی یحوزه اقتصاددر این انسان  رفتار

بر اساس خود جنس  خیتاربه  یستیالیماتری انداز چشمبرای بس   توانیم یم»صورت 
 الزم اسرت  اوالًبرای این کار به عنروان مثرا    (Firestone,1988:15)  .«میتالش کن

ی در مقابل مرد به منزله خود مد نظر آوریم و زنانگی را از ایرن  گریبه عنوان درا زن 
بلکره  ، شرود  ینممتولد زن  کسی»گی بدانیم؛ زیرا به قو  دوبوار مردانحیث متمایز از 

کره   کنرد  ینمرا تعیین ای  چهره یاقتصاد ای یروان، یکیولوژیبهی  تقدیر شود.  می زن
در موجرود را   نیر کل است کره ا   یتمدن به عنوان  نیا؛ کند می زن در جامعه ارائه

توجره   یراً ثان (Humm,1992:48)«. تا زن وصف شود کند می دیتول مخنث و مردمیانه 
شود کره هرم    می اجتماعی هنگامی ثابت -به امکان عقالنیت زنان در زندگی انسانی

و هم خرود زنران در ایرن امرر شرراکت       (de Beauvoir,1972)نهادهای مذکر برافتد 
 دگاهیر دوفر   مرردان جهران را    این بدان معنرا اسرت کره    (Crosland,1992)ورزند. 

حرا    نیر . برا ا رنرد یگ مری  مطل  اشرتباه  قتیبا حقد و آن را کنن می فیخودشان توص
ببرد و منقادسازی زنان به دسرت مرردان را    یعواق از تاریخ تواند ینمدیالکتی  هگلی 

دهند تا زنان منقاد  می و اجتماع دست به دست همشناسی  مغفو  نهد. تاریخ و زیست
 خیترار بره نروعی   مثرل   دیر تول تیر ظرفبر پایره   داریپامردان شوند و در این فرهنگ 

در گرو زنان ی رهایرو  نیاز انماید.  می شانسرنوشتگی جان بخشند که بدن را گانیب
ری یرا  کنترر  برارو  هرای   توس  خودشان بوده و این بره تکنولروژی   شانبدنکنتر  

و  گذاری سرمایهگردد که متکی به دانش و  می سازی بر زادآوری آزمایشگاهی و شبیه
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تواند فراموشری زهردان توسر  خاسرتگاه      می سازمان و بازار است و در صورت غفلت
پرس  مرردان   اتازیر برردن امت  نیب ازدی گره زند. خاکی آدم را به فراموشی فنی جدی
خواهی اجبراری و  جنسهمنا خصوصاً جنسیتی -جنسروی دیگر سکه نفی تبعضیات 

از ایرن  هایی  بر فقدان انتخاب بدیل تأکیدجهت  خصوصاً یکامگ زننفی مردکامگی و 
اجتمراعی ایرن    -و لرذا وجروه انسرانی    (Rich,1980)دست برای تمایالت زنان است 

اعمرا   مردان نه تنهرا برر زنران    جدا کرد که در آن  توان ینمتحلیل مذکرساالری را 
 «متحمرل رنر  گردنرد    زنران  چگونره » رنرد یگ مری  میبلکره تصرم  کننرد؛   مری  قدرت

(Dworkin,1987:194) زن هررررای  در نماینرررردگاری خصوصرررراً؛ رنجرررری کرررره
(MacKinnon,1988) ًدر پورنو  مثال(Tong,1989)   .در تحلیرل   ثالثراً محوریرت دارد

توان ابعاد خرد و کرالن آن را مرد نظرر آورد؛ چنانکره آمیخرتن       می سیستمی جنسیت
 از این حیث ضررور  یستیمارکس خیچارچوب تاردر  تیرشد شخص مؤلفه ی وکاو روان
شود  می که پویا لحاظ ایستاای  نه پدیده زن، جریان نیدر ا (Mitchell,1974)آید.  می

از حیرث رانردن    مثالًآن توس  خود زنیت  پذیری جامعهی مذکر بنا به دئولوژیا و حتی
هرای   سراخت  نیر . عالوه برر ا پذیرد می فرزند از آغوش مادرانه بنا به قانون پدر تداوم

اجتماعی را در برر گرفتره و   های  نظام کل خردهاقتصادی نبوده و بلکه  صرفاًی اجتماع
ت و با ایرن حرا  کلیرت فردیرت شرخص برا همره        نیز مستمراً تعاملی اس شانرواب 

ها  مدارا با تفاوت و (Benhabib,1992) شود ینمعاطفی در آن گم  - خصائص عقالنی
سان هویت خود برای هر شخص متمایز مانرده   بدین(Larrabee,1993)  گیرد. می باال
اسرت و   یخود ذاتاً اجتماع نیا»دهد.  می پذیری ساختی دست ین به برکت تفکی و ا

 ،ردیر گ مری  در برر  زیر را ن یگرر یدهرای   و جنبهبرساخته شده ای  متنی رابطهدر چون 
 سرررانجام برره و دهررد صیبهتررر تشررخ یخررود را برره عنرروان یگررریتوانررد د مرری

پرر کننرده   خرود   نی. اافکند می پیکه جامعه را برسد   (intersubjectivity)بیناذهنیت
به عالوه  (Chodorow,1986:204)«. فرد تابع تعین سائ  تباین داردبا  یخیتارزمینه 
از  هرر دو  یآن برا یامدهایو پ تیجنس لیتشک روندزنان و مردان در  داریمعن ارتباط

زنان و مرردان موجرب    ینظرورز هم ،دانش دیتولدر جریان  ضمناً .ماند ینمدیده فرو 
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 ریخرود تصرو  یی را متناظر برا  محتوا ای محصو شود و چنین  می اعتبار دانش تولیدی
 تحراال  -موضروعات ، ریتصراو ، هرا  یرده ا جهان»دارد؛ زیرا در پارادایم مذکر،  می واقع
 کنترر  هرا  آن توسر   ایر  دیر توس  مردان تول ای -شهیاند یعموم ارز هم عموماً نینماد
 میکره مرردان تصرم    یطیشررا  اسراس  برر کار و تجربه زنران   این دانش، در .شود می

 نیر ا اکتشرا   (Smith,1990:19)«. اسرت وارد شده مردان  ییدتأ لیو به دل اند گرفته
 گیرری  شرکل کنار  در (Hartsock,1983)برساخت اجتماعی  ندایفر نیز در رواب  حاکم
و  (Harding,1986;Jagger,1983) شررود مرری انجررامو سیاسررت و اقتصرراد فرهنررگ 

 .گردد ینمسامان به شاناجتماعاتکارکرد خانواده و کنشگران انسانی و  بی
توان با توجه به ابعاد خررد و کرالن جنسریت بره مسرائلی چرون        می از این حیث

را از حیرث   زن و مرد نیب یاساس اختالفاتو  (McNay,2004)پرداخت  بدن استیس
بردن را  زنران   مثالًشوند.  می تعریف با قدرت رابطهدر در درجه او  د که پیری بررسی

 دهنرد  مری  آن را از دسرت  سن شیافزاکنند با  می اصلی خود پنداشته و گمانی دارای

(Shilling,1993) و  ییبرا یزگردند؛ زیرا  می و لذا به فکر فرو رفته و مضطرب و متالم
خرواه  شران در فرهنرگ جروان   نافی هویترود و این  می از دست شان یجنس تیجذاب

 هیحاشر در  یجنسهای  استیس بر حسبسن  شیاست زنان با افزا ممکنمذکر است. 
ی بره معنرا   لزومراً این اما  ؛خود را از دست بدهند ییدارا ،و سن تیتعامل جنسماندن 

و  برابرری همنراظر بره   هرای   در فرهنگ خصوصاً شانبدننارضایتی فزاینده ایشان از 
تواند بسرته بره    می یریدرجات پ شهیهم. از این رو ستینساختی سلسله مراتب فاقد 
یا آمریت مرد باشد. از آنجا که  اقتدار زننظام جوامع متضمن  یگفتمانهای  یاستراتژ

« قررار دارد  یخاصر  یو فرهنگر  یخیاست کره در بافرت ترار    نینمادبرساختی  بدن»
(Powell,2014:19)،  پیردا   ،شرود  مری  ی فاقد جنس تلقری دکارتوقتی ذهن در فلسفه

 یگرر یخرود را بره عنروان د    غالبراً  زنانخورد و  می به مشکلبدن زن  ییبازنمااست 
و پوسرتان   اهیسر میران   قراً یدقشود و این  می که با خود مردان مقایسه کنند می فیتعر
 (Friedan,1965)دهرد.   مری  نیرز رخ  خواهان جنسهمخواهان و جنسهمیا نا دپوستانیسف
قامرت خمیرده،    بازنان  خصوصاً یریپهای  ییبازنماخواه مذکر نیز پر از هنگ جوانفر
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را مظهر  رزنیپ پریده است و رنگ و چروکیدهقیافه ، سفید یموها ریخته،های  دندان
 یافشرا و وهلره او  مسرتلزم کشرف     درنظریره اجتمراعی    قررار بردین انگارد.  می شر

فرایند گفتمرانی   است. در یعیو طب یمردانه و غالب در مورد جهان اجتماعهای  ارزش
 زیر تفکر دربراره زنران را ن  های  راهچگونه ها  بتیسکوت و غد اد نشان توانمی سپس
 کلیرات  عناصرر بازسازی به سمت توان  می آنگاه یساخت تحاال نیا از .دهد می شکل

 یجزئر  ییبازنمرا هرای   از روش یدرک درست، رواب  غالب تفکرکرد. عالوه بر حرکت 
 ضرمناً و باشرد  هرا  آن که ممکرن اسرت در دسرترس    نیگزیجابه اشکا   زنانهویات 
بتواننرد خرود را بره    دهرد   مری  امکانزنان ی به استراتژ نیاالزم است. ، شودسرکوب 

در پرارادایم   شان یاجتماعهای  پایگاه از نقش ومذکر غالب  تصوراتمتفاوت با  یروش
بتوانرد   خصوصراً که  دارد نیگزیجا یقاتیبه تحق ازینمذکر ببینند. عبور از این پارادایم 

و  یاسر یس راتییر تغدسرتمایه بازیرابی   ا زنران ر هرای   دگاهیر د یاجتمراع  یرسان یآگاه
این همه نیز به معنای تغییر به ازای تحرو  خرود در    (Gross,1992)ی نماید. اقتصاد

شدن است کره  عصر جهانیازای گذار پارادایمی به اقتضای رشد نظام اجتماعی تمدن 
برا   قاعردتاً مردانره   ییزدا خشونت. در این پرتو کند ینمساالری را اقتضا  چیزی جز بی

کنترر  زنران   ح  مللی توام است و توسعه پایدار بی ال یی و نفی امپریالیسم بینفقرزدا
 .نماید ینمیا توانمندی در فضای مجازی سرابی بیش  شانبدنبر 
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و هرا   و زمینهها  در طی تاریخ و طو  جغرافیا از فحاوی و انگیزهزنان های  جنبش
شناسری   جامعره های  حکایت دارد. در این صورت نظریهای  پیامدهای اجتماعی عدیده

مردانره  هرای   بر دیردگاه  تأکیدبا  ضمناًاز بازنمائی چنین تعلقاتی بازمانده و  توانند ینم
بردون طرر  مطالبرات    واقعیرت اجتمراعی   نیز باشند. دریافت جامع عام مدعی اعتبار 

اسرت و  شناسری   علمی چون جامعه سرکوبجنسیتی از این حیث ناقص و بلکه مبین 
ی چررون یضررور ایررن موضرروع در رشررته علمرری نوپرراوقررایع حاصررل از ح گررذارد ینمر 

ی یواحدهاکردن اضافهاولین گام در این عرصه را  توان می البتهپا گیرد. شناسی  جامعه
شناسری   اجتماعی زنران یرا جامعره   شناسی  روانی، جنسهای  نقشچون اشتغا  زنان، 

مطالعات زنان دانست؛ امرا خطرا    خصوصاًو شناسی  خانواده به مواد درسی رشته جامعه
و هرا   و روشهرا   بیرنش ای  به محوریت رادیکا  این رویکررد در تحرو  ریشره   است 

به ایرن هرد  کره    شناسی  جامعهنظر نداشت. چگونگی نیل شناسی  موضوعات جامعه
محترراج جرردیتی در ، و جامعرره فاصررله بسرریار داردسررنتی زنرران بررا جایگرراه  خصوصراً 
را شرای  متحو  اجتماعی و عزم ملری بررای    شانهای یزهانگاست که  شناسان جامعه
گیرند و عواقبی نی  و بس ارزنرده   می شانفهممادی و معنوی جهت  گذاری سرمایه
 به دنبا  دارد.داری کرده و را طالیه
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و تغییر کررده   مختلفهای  جنبهدر جهان امروزین از  زنانارزش اجتماعی جایگاه 
از تبیین چنین تحولی باز مانرد؛ زیررا در    تواند ینمشناسی  پیدا است علمی چون جامعه

 کرم تصروری کاریکراتوری از واقرع عرضره      افترد و دسرت   می این صورت از کارآمدی
وضرعیت   مرثالً کره  شناسری   ی از جامعهیالگو. آید ینمدارد که نارسا است و به کار  می

شر    خانوادگی ببیند، بیهای  فعالیت وخانه یا تعلقات  وقایع داخل به محدودزنان را 
 بررد  ینمی یده زنان در عرصه عمومی راه به جادر دنیای جدید و ناظر به حضور فزاین

صرحنه حضرور    صرفاًزیرا گویا عرصه عمومی   آورد؛ می و بلکه گمراهی و بدفهمی بار
و این به همان قیراس ضررورت وجرود     حیاتی نیستمردان است و وجود زنان در آن 

زنرران در عرصرره خصوصرری و ظهررور عنررداللزوم مررردان در آن اسررت. ایررن رویکرررد 
و جزئری  سیاسی است که گویا حضور زنان در عرصره عمرومی را    یداًشدایدئولوژی  

-گار از وجود خصمی در دنیای اشرغا  انگارد؛ اما وافی به مقصود نیست و ان می فرعی

بسا واقعیات را  یشناس جامعهسان دهد. بدین می در حوزه اشتغا  خبر مثالًشده مردان 
 تبلیرغ  زنران مررتب  برا جهران     موضوعاتخام مردان را از  تیا دریاف نادیده گرفته

های  روشو ها  بینش تواند ینمکردن مباحث زنان به این عرصه حتی ضمیمه. کند می
ی نجات دهد؛ زیرا تعامالت جنسیتی زنان و مردان را یرا از نارساشناسی  موجود جامعه

نقرش   اساساًو  رسد ینمگیرد و کار به تحلیل  می با همه موضوعات و مسائلش نادیده
از  تروان  ینمر گرردد و   مری  شفرامرو شناسی  کننده این مقوله در عرصه جامعه متحو 

برای اثبات شناسی  و روانشناسی  زیستدیگری چون های  تمس  این علم به عرصه
 ایدئولوژی  حقانیتش به آسانی گذشت.

هرای   و روشهرا   برای جان بردن از این معضل نخست الزم است دریافت بیرنش 
که دست باال  شوند می در جهانی مردانه ساخته و پرداخته شده وچگونه شناسی  جامعه

شناسری   جامعره ، صرنعتی شناسی  جامعهگردد.  می نقشی فرعی برای زنان در آن لحاظ
امثالهم حداکثر جنسیت را به عنوان موضوعی در کنرار  و  بندی اجتماعیقشر، سیاسی
در   گیرنرد؛  می اجتماعینظام های  کنند و آن را تابع ساخت می لحاظ شانمباحثسایر 

از جهران و جامعره در قالرب     تجربره زنران  یف دریافت و در کم و کمشکل حالی که 
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شرود و   مری  است که به آنان اعطانظری هایی  طر  مفاهیم وو  شان یاجتماعجایگاه 
آنران هردایت    مرثالً . لرذا وقتری   گیرد ینمدر بر را  شانتجارب لزوماًچنین القائاتی نیز 

تجربیرات  نظریه را با های  ایندیهم توانند ینم»  ،کنند ینمرا تجربه کوچ  های  گروه
دانرش و  بررای  پایره  دو جهران  ایرن  از سوی دیگرر   (Smith,1974:7)«. دریابند خود

مذکر مبتنی بر اعما  آمریت روی زنران  جهان برخوردار نیستند. برابر از رواب  تجربه 
گیرد کره حتری    می تا پایان در برآغاز جامعه و رخدادهایش را چنان از  قاعدتاًاست و 
تروان بره منظرر و رویکررد      می مواجهه با شرای  متعارض باز هم به سختی غمر علی

تحمیلری   اصرطالحات و  مفاهیمدیگری در این عرصه رسید؛ چنانکه زنان هم با این 
 کنند. می اندیشیده و لذا ازخودبیگانگی را تجربه شانیایدن مذکر به
توسر    پیشراپیش  است کره  ی اجتماعی مواجهجهانبر این سیان با شناسی  جامعه
قرن شده و گویا مل  طل  هنوز هم تا حد زیادی توس  مردان شده و  اشغا مردان 

بررای کنترر  نظرم     اساسراً این علم  نماید. می شان یاختصاص یا قلمروو شش دانگ 
مذکر پا به هستی نهاد و زندگی های  اجتماعی و معضالتش چونان دستاورد نابخردی

ر انقیراد مردر   پرذیری  جامعهبخشی از شود فراگیری آن  یم در پارادایم مذکر نیز سبب
شروند و یرا در    مری  پدرساالری باشد. پیدا است که زنان در این عرصه یرا مردسریرت  

افکندن طرحی نرو محتراج   ؛ زیرا درآورند ینمسازند و دم بر  می سوزند و می یتمظلوم
راه  تواند ینمشکافتن سقف فل  است و جز به معاضدت اجتماعی زنان و مردان آگاه 

 از سوی دیگر بت عیار مذکرساالری هر لحظه به شرکلی دیگرر در   لشکر غم بربندد.
آید و در تنگنای بروز مسائل جنسیتی ابتدا بره طرر  موضروع آن در کنرار سرایر       می

-به منزله برداشرتی متفراوت حتری    اش یتلقکند تا با  می بسندهشناسی  مباحث جامعه

برای درک تجربره و شررای  زنردگی زنران و مرردان       ینشآفر تحو المقدور از نقش 
 جامعه جلو گیرد.

یرا داوری دسرتگاه   دولرت  مذکر چیزی فراتر از سازمان سیاسی حاکمیت یا حکم 
اداره جامعره  هرای   در بسیاری از حوزه متفاوتهای  مجموعه فعالیتاست و به  قضائی

اعم از اقتصاد و سیاست و فرهنرگ و تکنولروژی و بورکراسری و آمروزش و تفکرر و      
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 آفرینری و تعلقرات شخصریتی و الگوهرای رفتراری اجتمراعی و امثرالهم ارجراع         نقش
در شناسری   جامعره  نمایرد.  می پذیرش تابعان نافی حکمروائی حاکمان پذیرد که بی می

 حاکمیرت مرذکر  توجیه نماید و به کار  می  لوژیایدئواین فضا نه تنها شبه علمی که 
بره   یشها روشو ها  مد و مفهومی های  رویهآید و بدیهی است فراگیری و کار با  می

در مسریر انترزاع   ، تواند به انردازه خرود تجربره    می کشد که می تلقی خاصی از تجربه
قرا  واقعیرات   انتدر شناسری   جامعهانضمام یا تفسیر واقع اما غیرواقعی باشد. مشارکت 

ن سلطه مذکر از طری  تکروی و تسهیل  گیری شکلزندگی مردم به خودشان پس در 
بردیل اسرت و همراهری در تروان سرازماندهی       بری  ذهنیتی خام راجع بره مسرائلی  

برا حرذ    شناسری   فراگیرری جامعره  نمایرد.   مری  منقادسازی از باال و انقیاد از پایین را
در  خصوصراً همرانی نیرز   همانی در عرین نرااین  ربیات خود و منع اندیشیدن به اینتج

سرویه بره ایرن     یر  های  سویه تجربه یا گرانباری تجربه از دیدگاه هدایت نظری ی 
و دوری از برر فراغرت ارزشری چونران عینیرت       تأکیرد  مرثالً رسراند.   می جریان یاری

جز تعلر  بره ارزش طبقره    بخشد که  می چنان عدم تعل  شناختی را جانداوری  پیش
هرای   در این بی تفاوتی به رسمیت شناخته نشود. همچنین اسرت تلقری سروژه   حاکم 

سرازد. ترازه    مری  را دسرتخوش سرلطه  هرا  نآ نظرورزی برا تحقی  به منزله شی که هم
چنان یندهای دولتی و فراها  سازمانی توس  پرداز نظریهو سفارش چگونگی مشاهده 

شود تا تناقضی با معرفت عامیانه تبلیغی در خانه و مدرسه و رسانه و معبرد   می هدایت
پنرداری خرود و صریانت     ی و مسئو یگرا بر ذات تأکیدو امثالهم نیابد. این همه نیز با 

شرود. نره تنهرا     مری  نفس و رد چرخش زبانی برای ابطا  آراء مینوی و آمرانه حمایت
-علمی آن نیز بره همرراه  های  ب حلقهپیشرفت در این عرصه که جلب حمایت اصحا

ذهن و عمل با سلطه مذکر نیازمند است. بلوغ عقل مذکر در خردمندی نیرز از   سازی
و ترداوم  توجره بره تکروین    نگری امر اجتماعی یرا  شی یجاحیث جایگزینی تفهم به 

برس  ای  بسیار دیرر و برا هزینره   برای رهائی از استعمار نظام اجتماعی ها  جهانزیست
 دهد. می ستگران د
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این ساخت الاقل برای ورود به دانشگاه و طی مراحل آکادمی  مجبورند  زنان در
نیز یا بایرد  انتزاعی این حالت  در (Smith,1973) .نگرش مردان را تقلید و تکرار کنند

ترن  کار و زنردگی  شرای  انضمامی حضور در بوده یا از آزاد از نیازهای خام خویش 
وابسته بره بیگرانگی او از جسرم و    ای  محافل مدیریتی و حرفهپیشرفت زنان در زنند. 
 زدا جهرل برد و معلوم نیست این تجاهل تا کجرا   می به سرها آن است که درای  جامعه

 سرازی  بر وی با ستم خودش برر خرودش زمینره   تواند بود. چنین است که ستم مذکر 
با هد  دانش او شناس  سازماندهی مجدد رابطه جامعهدر این حا  است که شود.  می

ایرن  علمی وی تواند بود. های  روشو ها  بینشتحو  موضوع و ساز  و تغییراتش زمینه
شناس در جایی است که واقعاً هست  متضمن قرار دادن جامعهسازماندهی مجدد ابتدا 

تجربه مستقیم دنیای  و آنچه خواهد شناخت بهها  انتقادی در دانسته تأملتا سپس با 
پراکسیسری از زنردگی   ، از درون اجتماعیجهان ی آید. این شناخت ساختنائل روزمره 

روابر  اجتمراعی   را در قالرب   اش مشراهده  بطه ناظر و هد رااست که بازاندیشی در 
انیموسری ضرمایر    ی در نمادهرای یجوشرش نشرانگان انیمرا    خصوصاًسازد.  می تمهید

اجتماعی نیز بره  های  منظاهای  و پویشها  و رویشها  المللی کنش درونی و پایش بین
از خود  دانش سیستماتی  آزمایش کفایتآیند تا تبیین بهینه تجربه در پرتو  می یاری

اجتمراعی  روزمرره جهران   هرای   واقعیتگرچه اعتال پذیرد. محق  تا همه مخاطبانش 
و نظم مذکر نیز آن را مصادره به مطلوب کرده؛ اما امکانراتی  یافته  انسازمپیش از ما 
چونران   در قالرب زبران شرعر    مرثالً تواند  می نقد چنین احوالی وجود دارد کهنیز برای 

در ، انقالبری باشرد یرا تخیرل را بره انجمادشرکنی تعقرل        بدیلی برای زیستن متفاوت
؛ همران ظرفیتری کره    واداردمواجهه هر چه بیشتر با تجارب زیسته آدمیران متفراوت   

گیری از خویش در نگاه به خویش از آن مدد جسته  مذکر هم در فاصلهشناسی  جامعه
 نماید. می ی جدید آکندهیو این  در نگاهی پرسمانی از معنا
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