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 ینیستیفم یانتشار دفترها یبرا یامقدمه

 دانش اجتماعیِ فمینیستی و مبارزه برای رهایی

 دیدگانستم تاریخ منظر از برگزیدگان، و حاکمان تاریخ جایبه بشر، عمومی تاریخ اگر

 گرایدگرجنس و زدهجنسیت ،مردساالرِ مناسبات گریِستم روایت شود، نگاشته

 تاریخی چنین بود. اما خواهد پررنج و دراز تاریخ این از عظیمی فصل گمانبی نجاریه

 یزنده وضعیت دگرگونی به ستمدیدگان این کهآن مگر شد، نخواهد نگاشته گاههیچ

 و ببینند خود رهایی اندازچشم از را شانتاریخ حقیقت آنْ تبع به تا برآیند، خود

 سایر و گرایانجنسهم مبارزات و اخیر یسده دو طی زنان مختلف بنگارند. مبارزات

 هایروشنگری قالب در خواه اخیر، هایدهه در جنسیتی و جنسی شدگانِسرکوب

 ینشانه فقطنه مختلف، اعتراضیِ هایجنبش هیات در خواه و فمینیستی مستمر

 لکهب است، بوده رسالتی چنین به وفاداری برای ستمدیدگان قابلیت از امیدبخشی

 مبارزات است. این کرده تألیف را جنسیتی و جنسی ستم تاریخ از هاییبرگ زمانهم

 اجتماعیِ ساختارهای شناختِ یعرصه در شگرفی علمیِ دستاوردهای همچنین

 به انقیادگرانه ساختارهای سایر با آن تنیدگیِهمدر و جنسیتی، و جنسی یانقیادگرانه

 درکِ ابزار به را بخشرهایی جنبشِ تواندمی هک است. دستاوردهایی آورده همراه
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 ریزیِطرح به و نموده مسلح آنهاست با مبارزه حال در که نهادهایی و ساختارها عمیقِ

 و رهایی برای مبارزه یدوسویه بستگیِ با رساند. بنابراین، یاری مبارزه هایاستراتژی

 سویه دو این که نحویبه م؛ایمواجه رادیکال و انتقادی علمِ به دستیابی برای تالش

 برند.می پیش به و ساخته غنی را یکدیگر متقابل طوربه

 فمینیست گرانپژوهش هایتالش لطف به سو، این به بیستم قرن میانیِ هایدهه از

 نظر از هم و گستردگی نظر از هم علمی دستاوردهای این اجتماعی، علوم یحوزه در

 همچون هاییحوزه در متعددی پژوهشیِ اند. آثارشده ترغنی بسیار انتقادی ژرفای

 جنسی، خشونت جنسی، میل جنسی، گرایش جنسی، هویت و جنسیت مطالعات

 سازوکارهای سیاه، فمینیسم منظر، ینظریه تالقی، ینظریه کوئیر، ینظریه

 یمساله و خانگی کار به مربوط مطالعات سرمایه، و جنسیت یرابطه مردساالرانه،

 بتوان اند. شایدشده نگاشته دوره این در مشخصاً دیگر هایحوزه بسیاری و ید،بازتول

 را مهم ینکته دو فمینیستی مطالعات و هاپژوهش این یمجموعه کلی طوربه که گفت

 این ظهور تاریخی، لحاظبه کهاین ورزند: نخستمی تأکید آنها بر و داده نشان ما به

 و زنان عظیم هایجنبش امتداد در اجتماعی علوم یحوزه در فمینیست دانشمندانِ

 بر است تصدیقی خود یافتند، خود روی پیش آنان که پروبلماتیکی و گرایان،جنسهم

دانش.  رهاسازی یا و حقیقت، برای است ایمبارزه زمانهم رهاییْ برای مبارزه کهاین

 تنیدهدرهم یکدیگر با سلطه مختلف مناسبات جوامعْ انضمامی وضعیت در کهاین دوم

 مناسبات سایر علیه مبارزات با بایستی یک هر با مبارزه مبنا همین بر و هستند

 و نژادپرستی، علیه مبارزات با فمینیستی مبارزات کهاین جمله از گردند، بندیمفصل

 گفت توانهستند. می ضروری و چندسویه ارتباطی در طبقاتی مبارزات با دو هر این

 یهمه از رهایی با الجرم سلطه شکلِ هر از رهایی که درک این نطقیِم امتدادِ که
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 سلطه مناسبات یهمه از شناختِ به دستیابی ضرورت به دارد، پیوند سلطه اشکال

 رسد.می

بخش در ساحت مبارزات اجتماعی در ضرورتِ تقویتِ ادبیات فمینیستیِ رهایی

 ایران

 ایران، یجامعه در زنان متشکل اتبارزم یصدساله یک کمابیش تاریخ به نگاهی با

 فرازهای و بوده متعددی تاریخی هایگسست دستخوش مبارزات این که یابیمدرمی

 آنکهبی آن(؛ فرودهای کهچنان)هم است بوده سیاسی مطالبات ساحت در عمدتا آن

 نظری هایریشه تا دهد مجالی طوالنی و مهیب هایسرکوب از برآمده هایگسست

 گمانیابد. بی گسترش و شود تقویت کافی قدر به ایران یجامعه در سمفمینی

 که مستمری هایرویه اما اند،نشده متوقف گاههیچ زمینه این در پراکنده هایتالش

 را ایران یجامعه در فمینیستی اجتماعی علوم پرورش برای منسجمی هایپایه ایجاد

 این رشد شاهد گذشته یدهه رد کهاین گو است، بوده اندک دهند قرار هدف

 هایخوانش که هستیم امر این شاهد براین،ایم. عالوهبوده آنها یابیعمق و هاتالش

 این و است؛ ایران یجامعه در فمینیسم به مسلط رویکرد و نگاه فمینیسمْ از لیبرالی

 این هژمونیِ از ایران یجامعه مشخص وضعیت در فمینیسم-لیبرال گفتمان یسلطه

 معضل، این دالیلِ جمله است. از مشهودتر جهانی فمینیستیِ جنبش سطح در گفتمان

 استیالی با زنان جنبش مستقیم درگیری به توانمی ها،سرکوب یمساله کنار در

کرد.  اشاره مسلط  مذهب و حاکم استبداد از ایتنیدهدرهم ساختار در مردساالری

 اسالمی فمینیسم و فمینیسم-لیبرال مختلف یهانحله رشد در مشخصاً امر، این پیامد

 گسترش در هانحله این رشد و است، یافته تجلی فمینیسم بشریحقوق هاینسخه و

 مطالبات عمدتا که ادبیاتی است؛ یافته بازتاب فمینیستی ادبیات از نوعی گیرچشم
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 موانع و حقوق این هایخاستگاه انکهبی کند،می بیان محوری-حق بستر در را زنان

 و درک ایران، مشخص تاریخی-اجتماعی چارچوب از فراتر را، آنها به دستیابی ِبنیادی

 ترتیببدین و داده جای تریکلی چارچوب در را مطالبات این گسترش و کند فهم

 عنوانسازد. به فراهم را جنسیتی و جنسی فرودستیِ موقعیت هایریشه وارسی امکان

 مناسبات از که جنسیتی و جنسی یسلطه هایخاستگاه از اساسی هاییسویه نمونه،

 کار تقسیم هایداللت و هاریشه نظیر کند،می تغذیه جامعه بر حاکم یدارانهسرمایه

 حداقل یا و اندشده گرفته نادیده عمدتا آن، جنسیتی پیامدهای و موجود اجتماعی

 است. داشته نیستیفمی مطالعات منابع در اندکی سهم آنها با متناسب نظری دانش

 آشکاری امتدادهای ایران، یجامعه بر حاکم یزدهجنسیت و مردساالرانه سازوکارهای

 و متعدد نمودهای که است، داشته نیز روشنفکری فضای و جامعه عمومی ذهنیت در

 ایننادرستیِ  اجتماعی، ارتباطات سطح در خواه و هارسانه سطح در خواه آن، یروزانه

 مرد و زن برابری به افراد نظری باور صرف که کندمی افشا را ایجر سطحیِ درک

 از مانع و زده پس آنها آگاهیِ در را جنسیتی و جنسی یسلطه سازوکارهای تواندمی

 خود ینوبهبه معضل گردد. این آنها اجتماعی کردار و فردی منش در بازتولیدشان

 میانجیبه و مردساالری منظا طویل عمر که است ژرفی تأثیرات یدهندهنشان

 در مسلط، مذهبِ و استبداد و سرمایه مناسبات با آن یتنیدهدرهم زیستیهم

 روان و ذهنیت در آمیزتبعیض و زدهجنسیت هایفرضپیش و هنجارها کردننهادینه

 جنسی ستمتحت هایگروه خودِ کهجایی تا است؛ گذاشته برجای ایران یجامعه افراد

 نمایند. اینمی بازتولید را هاآن و کرده درونی را مسلط هنجارهای این زنی جنسیتی و

 هاآن بازتولید از جلوگیری و سلطه مناسبات این مهار که دهدمی نشان روشنیبه امر

 و عمل یپیچیده سازوکارهای یدرباره عمیق دانشی نیازمند اجتماعی، رفتارهای در
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 هوشیاری و -فمینیستی گفتمان مبانیِ صرفِ پذیرش از فراتر- ستم این بازتولید

 آنهاست. درونی پاالیش و شناسایی برای دائمی انتقادی

 در فمینیستی بخشِرهایی گفتمان بودنِرنگکم بر که هاییدغدغه چنین مبنای بر

 دستاوردهای انتقالِ که گفت توانمی دارند، داللت ایران اجتماعی مبارزات ساحت

 و کوشندگان یهمه برابر در ضرورتی مثابهبه ساحت این به هافمینیست علمیِ

 فمینیستی گرانکنش از دستهآن از باید زمینه این دارد. در قرار خواهرهایی مبارزان

 تالش ضرورت این به پاسخ راستای در جمعی یا فردی طوربه که نمود قدردانی

 که داریم قصد نیز اند. مانموده ئهارا را ایارزنده تالیفیِ و ایترجمه کارهای و اندکرده

 از ایمجموعه قالب در- فمینیستی مطالعات مطرح آثار از برخی یترجمه میانجیِبه

 به فمینیستی بخشِرهایی ادبیاتِ انتقالِ در کوچک هرچند سهمی -فمینیستی دفترهای

 یقطر از ما ناچیز هایتالش این که داریم باشیم. امید داشته زبانفارسی فضای

 این از درک گسترش برای محرکی زمینه، این در دیگر هایفعالیت با پیوندگیری

 مبارزات نظریِ پویاییِ به و بوده خواهرهایی گرانِکنش یهمه میان در ضرورت

 رساند. یاری جامعه در بخشرهایی

 پراکسیس

4931شهریور 
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 ی نخستین مجموعه از دفترهادرباره

 نظری هایضرورت و زنان هایجنبش گسترش از متأثر بیستم، قرن دوم ینیمه در

 تعمیق و رشد برای تئوریک ابزارهایی کوشیدند بسیاری هایفمینیست آن، از برآمده

 پود و تار که بودند دریافته روشنیبه ببینند. آنان تدارک زنانه بینش و خودآگاهی

 ینحوه حتی که است شده حک جامعه عمومی ذهنیت در چنان مردانه یسلطه

 کوشیدند آنان از برخی دهد. بنابراین،می شکل نیز را خود وضعیت به زنان نگریستن

 خود جامعه از فهم ینحوه و اجتماعی دانش که کنند آغاز جایی از و ،«بزنند ریشه به»

 هایچرخه در زنان اسارت هایحلقه از بخشی مشخصاً کهجایی یعنی گیرد،می شکل

 که بود گردد. چنینمی متصل قبلی زنجیرهای به و شده فتهبا مردانه دانش تولید

 این امتداد زنان، اعتراضی هایجنبش مقطعی هایخاموشی و هاگسست رغمبه

 از دستهاین یافت. برای راه نیز عالی سطوح در علمی پژوهش فضاهای به هاجنبش

 جنبش که هایییطمح و هاخیابان و علمی پژوهش سپهر میان قاطعی مرز هافمینیست

 دیگری دانش به اساساً آنان که چرا نداشت، وجود یابدمی جریان آنها در زنان

 با پیوند در که دانشی باشد؛ جامعه رهایی و زنان رهایی به معطوف که اندیشیدندمی

 و جامعه انتقادی شناخت هایقابلیت ستمدیدگان، و زنان انضمامی هایموقعیت
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 اگرچه هاآن نظر مورد اجتماعی دهد. دانش بسط و رشپرو را ستم سازوکارهای

 علمی نهادهای بر مسلط محورِ-مرد هاینظریه و هادیدگاه با رویارویی در ناچاربه

 هایمحیط و آکادمیک هایحلقه در را بسیاری هایبحث الجرم خود و شدمی تدوین

 نگاه زنان کهت: اینجسمی را تریمهم هدف اما انگیخت،برمی آنان فعالیت از متأثر

 که« خود آن از بینشی» دهند؛ پرورش جهان و خود به نگریستن برای را خود یویژه

 گسسته های آنانگارینادیده  و هنجارها و هادغدغه و مردانه بینش هاینظریتنگ از

 باشد.

به های نگریستن به زنان، گران فمینیستِ، در پیوند با شیوهبنابراین بخشی از پژوهش

ی علوم اجتماعی شناسی در حوزههای فلسفی شناخت و شناختبررسی ریشه

 وجود یکتایی اجتماعی دانش اصوالً که دریافتند تدریجبه هاآن کهپرداختند. جایی

تولید دانش و مضمون آن پیوند نزدیکی با موقعیت اجتماعی و منظر نگاه  بلکه ندارد،

ار پژوهشیِ موجود بر مبنای هنجارهای علمی که آث واقعیت مولدین دانش دارد. این

 اعتبار علم مثابهبه تولید شده و بر همین اساس ی علوم اجتماعیمسلط در حوزه

کند. این و بازتولید می تصدیق را موجود علمی دانش خود یکتایی ینوبه به یابد،می

بیاید،  زنان یکه بناکردن دانش نوینی که به کار رهایبر این امر صرفاً تاییدی است

دادن ها و هنجارهای علوم اجتماعی مسلط و نشانکشیدن بنیانچالشمستلزم به

ساندرا ی به گفته-آن است. چنین کاری  یمردمحورانه هایسویگیتک و هانارسایی

های مختلف دانش اجتماعی های مرتبط با زنان به حوزهصرفاً افزودن مقوله -هاردینگ

گیری های شکلینیستی( نیست، بلکه بازنگری اساسی در شیوههای فم)همچون مکمل

طوری که تر است، بهها از منظری کاملها و بازسازی آندانش موجود در این حوزه

های زنان را هم دربرگیرند. اما این فرآیندی نیست که ها و مسائل و موقعیتدغدغه
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شدت متأثر از د، بلکه بهیا فضاهای آکادمیک رخ بده« ی علمیجامعه»تنها در سطح 

 است. زنان سطح و ژرفای مبارزات اجتماعی

 هایدهه طی که ،فمینیست گرانِشده از سوی پژوهشانجام های انتقادینتایج پژوهش

های علوم شاخه این از بسیاری در اند،بوده یکدیگر بخشالهام شدتبه 43۸۰ و 43۷۰

شناسانه یافت. شناخت هایی یا داللتشناسمشترکی در ساحت شناختاجتماعی، فصل

برای واکاوی مبانی  گران فمینیستهایی از پژوهشهای نظری طیفکوشش

های موجود دانش سرعت بنیانی زنان، بهگیری دانش اجتماعی در حوزهشکل

های علوم انسانی را به چالش گرفت، شناسی و بسیاری از رشتهشناسی، انسانجامعه

های شناسیها و هم روشی آنسویه و نابسندههای یکفرضهم پیشکه به تبع آن، 

طریق، انباشت و های انتقادی قرار گرفتند. بدینها مورد تردید و پرسشنارسای آن

ی تازه و پرباری برای رویش دانش های نظری زمینهی این تالشاتصال خالقانه

 غیاب در نیز و شودیم سرکوب همچنان اگرچه که فمینیستی فراهم کرد. دانشی

 الجرم و ندارد جامعه با پیوندگیری برای موثری راه زنان فراگیر هایجنبش

است برای  مغتنمی یتوشه چنانهم اما است، داده دست از را اشاولیه هایپویایی

گسترش مبارزات فمینیستی برای آزادسازی قلمروهای  و بسط شناخت انتقادی زنانه

های ستم مردانه و ی. گسترش فهم انتقادیِ از بنیانی مردساالرتحت سلطه

تواند به درک های آن در دانش اجتماعی موجود بخشی از راهی است که میبازتاب

های آن یابی و تحقق عملی آموزهتری از مبانی دانش فمینیستی و گسترشعمیق

های دانش ودهفقط شالدهد که نهانداز را هدف قرار میبیانجامد. چنین راهی این چشم

خواه در سطح -بخش نیز اجتماعی باید فمینیستی گردد، بلکه مسیر مبارزات رهایی

 طور ژرف و منسجمی فمینیستی گردد.باید به -نظریه و خواه پراتیک
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کوشیم به سهم خود بخشی از ادبیات با این توضیح، در اولین مجموعه از دفترها می

ی دانش شناسانهشناخت هایانتقادی بنیانی بررسی فمینیستی تولیدشده در حوزه

زبان قرار دهیم. در دو های گوناگون آن را در اختیار مخاطبان فارسیاجتماعی و داللت

فمینیسم »شده در کتاب ای از مجموعه مقاالت گردآوریی گزیدهدفتر اول، از ترجمه

یست، کوشیده فیلسوف فمین هاردین،ساندرا کنیم. ( آغاز می43۸۷« )4شناسیو روش

های  گران فمینیست را که بنیانترین مقاالت پژوهشاست در این کتاب برخی از مهم

ی آن را در شناسانههای روششناختی دانش اجتماعی مسلط و داللتشناخت

اند گردآوری و ویراستاری کند. های مختلف علوم انسانی به چالش کشیدهحوزه

های شناسیْ حوزهشناسی و روشختنظر شنامقاالت مندرج در این مجموعه، از م

حقوق، سیاست، دولت، زنان سیاه، مارکسیسم، و  کاوی،شناسی، روانقراردادی جامعه

کنند. غیره را مورد کاوش انتقادی قرار داده و برابرنهادهایی فمینیستی عرضه می

ی نظریه»د های مشترکی در رویکرتوجهی از این مقاالت پایهبراین، بخش قابلعالوه

دهند. های مختلفی از آن را بازتاب میها و کاربستدارند و داللت« 2منظر فمینیستی

اند: دانیم دو مقاله پیش از این به فارسی برگردانده شدهکه میاز این میان، تا جایی

 داغیفرخ قرهی ی کتاب( که با ترجمه)مقدمه  هاردینگ ساندرا ی آغازینیکی مقاله

( منتشر شده است؛ از آنجا که 49۸1« )فصل زنان»ی ی پنجم نشریهدر شماره

ای مطلع شدیم، ضمن ی کامل این مقاله از وجود چنین ترجمهمتأسفانه پس از ترجمه

این مقاله را در دفتر  جدید یی پیشین، ترجمهی جدید با ترجمهی ترجمهمقابله

است که اخیراً  سوکنانسی هارت ی معروفحاضر درج نمودیم. دومی، مقاله

                                                
4 Sandra Harding: Feminism and Methodology, social science issues, 1987 

2 Feminist Standpoint Theory 
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 دفتر این . در9منتشر شده است پروبلماتیکااز سوی نشر  روزبه آغاجریی ترجمهبه

مندان مقاالت کتاب یادشده تقدیم عالقه ی اول از مجموعهی سه مقالهترجمه

های پیشین که خود ملهم از تالشچنانگردد. امید داریم که این قدم کوچک، هممی

های موثرتری در پیمودن هر چه بخش تالشبوده است، الهامکوشندگان فمینیست 

 بخشِ فمینیستی گردد.تر مسیر مبارزات رهاییآگاهانه

  

 فمینیستی تونم یترجمه گروه

 4931 شهریور

 

                                                
9 Nancy C. M. Hartsock: The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically 

Feminist Historical Materialism, 1983 

 4931 پروبلماتیکا، نشر ،«فمینیستی دیدگاه ینظریه یدرباره»آغاجری:  روزبه
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 آیا روش پژوهش فمینیستی وجود دارد؟

 1هاردینگ ندرااس

 

 

 اجتماعی دانش که هاییروش به نسبت فمینیست گرانپژوهش گذشته یدهه دو طی

 از اند.داشته ابراز اساسی هاییچالش کنندمی تحلیل را اجتماعی حیات و مردان و زنان

 مباحثی با شناسیشناخت و شناسیروش روش، یدرباره موضوعاتی آغاز همان

 سنتی هایتحلیل در آمیزتحریف و جزئی هایروایت اصالح یشیوه بهترین یدرباره

 دارد؟ وجود پژوهش برای مجزایی و متمایز فمینیستی یشیوه ند. آیااشده تنیده درهم

 تکمیل یا کشدمی چالش به را سنتی هایروش  چگونه فمینیستی شناسیروش

 فمینیست گرانپژوهش هایرویه و هافرضپیش از توانمی هاییپایه چه بر کند؟می

 سیاست و نظریه میان را مهمی تضادهای دست، این از هاییپرسش کرد؟ دفاع

                                                
4 Sandra Harding 
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 هایگفتمان به نسبت را انتظاراتی و کنجکاوی کهاند. همچنانکرده ایجاد فمینیستی

 اند.برانگیخته سنتی

 پژوهش روش یک است: آیا بوده پرسش نخستین همان شدهطرح پرسش مکررترین

 مورد در آشکار وفاقی به دستیابی حال، این با دارد؟ وجود متمایز و مجزا فمینیستی

 در من است. قصد بوده دشوار شدمی جستجو باید که پرسش این به پاسخ یحوهن

 وجود پژوهش برای مجزایی فمینیستی یشیوه که ایده این علیه که است آن اینجا

 که را آنچه روش، با فکری اشتغال که مبناست این بر من کنم. رویکرد استدالل دارد

سازد. می مغشوش است بوده نیستیفمی پژوهش فرایندهای هایسویه ترینجالب

 پرسش به مربوط هایبندیصورت ترینمهم چهآن که باورم این بر این، بر عالوه

است.  متفاوت واقعا ایدغدغه شود،می بیان آنها خالل از و انگیزدبرمی را روش

 دانش و شناختیزیست هایپژوهش بانفوذترین و موثرترین از برخی چیزیچه

 در من است؟ ساخته قدرتمند چنین را اخیر هایدهه در فمینیسم از اثرمت اجتماعیِ

 روش، به مربوط موضوعات از برخی به کرد خواهم تالش نخست متن، این

 به مربوط اغتشاشات و ابهامات تا بدهم، سامانی و نظم شناسیشناخت و شناسیروش

مخاطب(  سطح به هبست معرفی، )یا مرور به مختصر طوربه بیابد. سپس کاهش آنها

 به« 2زنان افزودنِ» برای تالش که پرداخت خواهم نگرشی با بستههم مشکالت

 به پاسخ در باید که داندمی چیزی آن یهمه را موجود اجتماعی دانش هایتحلیل

 از دسته آن متمایز ویژگی سه شرح به گیرد. سرانجام انجام فمینیستی انتقادات

برند. می راه افزودنی رویکردهای فراسوی به که رداختپ خواهم فمینیستی هایتحلیل

 هایروش همچون هانگرش این به نباید ما چرا که بدهم نشان کرد خواهم سعی

                                                
2 Additive approaches 



 شناسی )بخش اول(شفمینیسم و رو  آیا روش پژوهش فمینیستی وجود دارد؟

18 

 

 هایروش از ما هایارزیابی برای مهمی هایداللت آشکارا آنها اگرچه بنگریم، پژوهش

 دارند. پژوهشی

 شناسیشناختشناسی، روش، روش

 روش یک به مربوط هایپرسش به بخشرضایت پاسخی افتنِی دشواریِ دلیل یک

 هایگفتمان در خواه و سنتی هایگفتمان در خواه که است آن متمایز، فمینیستیِ

 شناسیروش ها( وداده و شواهد گردآوری های)تکنیک روش مباحث فمینیستی،

 مقوالت با نیز و یکدیگر پژوهش( در بردپیش چگونگی یدرباره تحلیلی و )نظریه

موجه(  استراتژی یا شناخت ینظریه یک به مربوط )موضوعات شناسیشناخت

 را آن هایمولفه باید ما و است پیچیده ادعای یک مدعایی اند. چنینشده درآمیخته

« روش» که مواجهیم نکته این با سادگیبه اینجا در اما کنیم(؛ )تصریح دهیم نشان

گیرد. می قرار استفاده مورد پژوهش یگانهسه یهاسویه یهمه به ارجاع برای اغلب

 پژوهشی روش» یک شناسایی دنبال به وقتی که نیست معلوم رو هیچ به نتیجه، در

 وضوحبه فقدان کنیم. این جستجو را چیزی چه باید واقع در هستیم،« فمینیستی متمایز

 در تمایزبخش و صشاخ راستیبه هایسویه با مواجهه از که دهدمی اجازه منتقدان به

 و بازشناسی همچنین امر کنند. این خودداری فمینیستی اجتماعی هایپژوهش بهترین

 سازد.می دشوار را است ضروری فمینیستی پژوهش برای که را چهآن تصدیق

 در( گردآوری پیشرفت برای است روشی )یا برای است تکنیکی ،پژوهشی روش یک

 گردآوری هایتکنیک یهمه که کرد استدالل معقولی طوربه توانها. میداده و شواهد
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 با( افراد مصاحبه )یا به دادن گیرند: گوشمی جای زیر یدسته سه درون در شواهد

 تاریخی.  سوابق و مسیرها بررسی یا رفتارها، یمشاهده (،9شونده)مصاحبه پرسش مورد

 در که گونهاندارد. هم وجود اجتماعی پژوهش برای روش سه تنها معنا، این به

 گرانپژوهش همانند فمینیست، گرانپژوهش شود،می داده نشان مجموعه این مقاالت

 مشخص معانی )در را موجود هایروش یهمه یا یکی صرفا ،1مردمحورانه سنتی

 چگونه دقیق طوربه کهاین در هاآن گیرند. البتهمی کار اصطالح( به این از ذکرشده

 کنند. برایمی عمل متفاوت بسیار اغلب اند،بسته کار به ار گردآوری هایروش این

 سپارندمی گوش شوندهمصاحبه زنان سخنان به دقت به فمینیست گرانپژوهش مثال،

 و اندیشند؛می چگونه مردان و خودشان هایزندگی یدرباره آنان که دریابند تا

 از سنتی جتماعیا گرانپژوهش پردازیمفهوم ینحوه انتقادی طوربه چنینهم

 و زنان از رفتارهایی دهند. آنهامی قرار بررسی مورد را زنان و مردان هایزندگی

 واجد سنتی اجتماعی گرانپژوهش منظر از که دهندمی قرار مشاهده مورد را مردان

 متاخر یشدهشناخته الگوهای از هایینمونه جستجوی به شوند. آنهانمی شناخته اهمیت

 آیند. برمی تاریخی هایداده در

 و گفت سخن کمتر از شودمی هم پژوهش، جدید هایشیوه با مقایسه در موارد، این در

 کوچک چیزهای یهمه به رسدمی نظر به که جهت آن از« کمتر»بیشتر.  از هم

 نادرستی معنای دهند،می انجام آشنا هایروش با فمینیست گرانپژوهش که متفاوتی

« فمینیستی نوین پژوهش هایروش» عنوانبه را هااین تا ودشمی اطالق وحدت از

 هایتکنیک از تازه هایاستفاده آنچه که جهت این از« بیشتر» کنند. اما پردازیمفهوم

 هایشناسیشناخت و هاشناسیروش از ناشی کند،می ایجاب )گذشته( را آشنا پژوهشی

                                                
9 Informants 

1 Androcentric 
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 ترینانضمامی صرفا شود،می دمرا« پژوهش روش» اصطالح از چهآن است. اگر جدید

 شد خواهد هاییدگرگونی گرفتنکمدست موجب امر این باشد، واژهدانش این معنای

 مجزای هایشیوه کشف اساس بر تنها را آنها هایویژگی باید فمینیستی هایتحلیل که

 کنند.  ترسیم پژوهش

 مقوالت یرهدربا که دارند گرایش سمتبدین اجتماعی علوم منداندانش اینکه

 آموزش هایدروه در مثال، )برای پژوهش هایروش برحسب عمدتا شناسانهروش

است.  مشکل از بخشی خود غیره( بیاندیشند، و شناسیجامعه و شناسیروان در روش

 به که کنندمی کار وارد را شناختیروش مقوالت زمانی عمدتا آنها که معنا این به

 پردازند. تردیدیمی هاداده و شواهد گردآوری مشخص هایتکنیک مورد در بحث

 پژوهش روش جستجوی به را اجتماعی منداندانش که است عادت همین که نیست

 سازد. ازمی متمایل فمینیستی هایتحلیل نامتعارف هایسویه توضیح برای یکتایی

 روش» نظیر اصطالحاتی نیز فیلسوفان که است آن مشکل دیگر بخش دیگر، سوی

 مقوالت به خواهندمی واقع در که برندمی کار به جایی را« علم روش» یا «علمی

 متمایل سمتبدین نیز آنها دهند. بنابراین ارجاع شناختیمعرفت یا شناختیروش

 روش یک» قالب در را فمینیستی پژوهش یدرباره یکتا چیزی جستجوی که شوندمی

 بگیرند.  پی «پژوهش جدید

 به هاییشیوه به سنتی هاینظریه که اندکرده استدالل چنین فمینیست گرانپژوهش

 یا و سازند،می دشوار را اجتماعی حیات در زنان مشارکت فهم که اندشده گرفته کار

 مثابهبه هاآن بازنمایی )برخالف جنسیتی هاییکنش مثابه به مردان هایفعالیت فهم

 هاینظریه از فمینیستی هاییخهنس هاسازند. آنمی دشوار را«( انسانی هایکنش»

 از هایینمونه توانمی دست،این از مباحثی در رو، این اند. ازکرده تولید سنتی

 توانمی پدیدارشناسانه هایرهیافت از یافت: چگونه را فمینیستی هایشناسیروش

 یاقتصادسیاس از توانمی چگونه کرد؛ استفاده زنان دنیای فهم برای آغازگاهی همچون
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 بهره مزدی کار یا خانگی کار در زنان مستمر استثمار علل توضیح برای مارکسیستی

 آیا کهاین بر مبنی انگیزندبرمی هاییپرسش قهرمانانه گاه هایتالش این گرفت. اما

 کامل هایروایت و هاشرح تولید به تواندمی هانظریه این فمینیستی هایکاربست حتی

 همچنین هاآن و بیانجامد؟ زنان هایفعالیت و نسیتج از امیزیتحریف-غیر و

 کشند. می پیش را شناسانهمعرفت موضوعات و مقوالت

 هاییپرسش به شناسیشناختاست.  شناخت یدرباره اینظریه ،شناسیشناخت یک

 هم زنان )آیا باشد 5شناسنده یک تواندمی کسی دهد: چهمی پاسخ دست این از

 دانش عنوانبه تا بگذرانند باید را مراحلی چه بررسی مورد باورهای توانند؟(؛می

 از چیزهایی آورد؟( و شمار به دانش را« ذهنی حقایق» توانمی )آیا بیابند؟ مشروعیت

 توجیه برای هاییاستراتژی عنوانبه را هاشناسیشناخت علمیْ شناساندست. جامعهاین

 اقتدار سنت، و رسم خداوند، اقتدار تداراق سمت به کنند: تمناهامی بندیخصلت باورها

 آشنای هایاستراتژی از هایینمونهنرینه  و اقتدار مشاهده، اقتدار ،«سلیم عقل»

 سنتی، هایشناسیشناخت که اندکرده استدالل چنین هاهستند. فمینیست گرتوجیه

 را اشندب شناخت عامالن یا« گانشناسنده» زنان کهاین امکان ناخواسته، یا خواسته

 مردانه صدایی علم صدای که کنندمی ادعا چنین هاآن کنند؛می حذف مندنظام طوربه

 مسلط( نگاشته نژاد و طبقه به )متعلق مردانِ نگاه منظر از تنها تاریخ کهاین است؛

 شده فرض مرد همواره سنتی شناختیجامعه یی( گزاره)سوژه فاعل کهاین شود؛می

 فاعالندر مقام  زنان به که اندنهاده پیش را شناخت از بدیلی ایهنظریه هااست. آن

 این از هاییمثال مجموعه، این در گردآمده مقاالت . در]6[بخشدمی مشروعیت شناخت

                                                
5 Knower 

های بیشتر کند. برای بحثهای فمینیستی را بررسی میشناسیناختش ی پایانی این مجموعهمقاله 6
 شناسی انتقادی رجوع کنید به:ی دانش فمینیستی و شناختدرباره
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 اغلب موضوعات، است. این شده ارائه فمینیستی شناختیمعرفت مباحث و هاداعیه

 موضوعات گیرند. البتهیم قرار اشاره مورد روش به مربوط مقوالتی عنوانبه

 بایستمی و توانندمی عام تئوریک ساختارهای چگونه کهاین فهم در شناختیمعرفت

 پژوهش هایروش انتخاب در نیز و شوند، بسته کار )علمی( به معین هایرشته در

 شناختیمعرفت موضوعات به اشاره که باورم این بر من دارند. اما مهمی هایداللت

 شود.می سردرگمی و بدفهمی موجب روش، به مربوط ضوعاتیمو عنوانبه

 پیوندهای پژوهش هایروش و هاشناسیروش ها،شناسیشناخت میان خالصه، طوربه

 پژوهش هایروش بررسی طریق از که است آن من بحث دارد. اما وجود مهمی

 ادامه در کرد. شناسایی فمینیستی پژوهش تجلیات بهترین متمایز هایویژگی تواننمی

 هایتحلیل به« زنان افزودن» طریق از همچنین هاتمایزگذاری این که دید خواهیم

 نیست.   دستیابی قابل سنتی

 «افزودن زنان»مشکالت ناشی از 

ای که برای درک جنسیت و که به دگرگونی علوم اجتماعی در ژرفا و گسترهبرای این

هایی که ترین راههای واضحت کرانبایسهای زنان نیاز داریم دست یابیم، میکنش

های سنتی تالش نمود را میانجی آن در راستای تصحیحِ مردمحوریِ تحلیلبتوان به

ها نمودند. به این تحلیل« افزودن زنان»گران فمینیست ابتدا اقدام به بشناسیم. پژوهش

دند: زنانِ ش پدیدار فرایند این برای کاندیداها ترینواضح مثابهبه زنان از نوع سه

دانشمند علوم اجتماعیِ، زنانی که در آن زندگی عمومی مشارکت داشتند که 

                                                                                                       
Sandra Harding, The Science Question in Feminism (Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1986) 

and Jean O'Barr and Sandra Harding, eds., Sex and Scientific Inquiry (Chicago: University of 

Chicago Press, 1987). 
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ی آن بودند، و زنانی که قربانیِ دانشمندان علوم اجتماعی پیشاپیش در حال مطالعه

 ی مردانه بودند.ترین اشکالِ سلطهکریه

قرار  د توجهگران شروع به بازیابی و مورها، پژوهشدر نخستین مورد از این پروژه

زنان  علمیِ مطالعاتِ و هاپرداز نمودند. پژوهشی آثارِ زنان محقق و نظریهدادنِ دوباره

میزان اعتباری که آثار  شده و یا از هماناهمیت تلقیاغلب نادیده انگاشته شده، بی

ی این نوع های برجستهیکی از نمونهاند. مردان کسب کرده است، برخوردار نبوده

، ۷رزالیند فرانکلینزده در علوم طبیعی، رفتاری است که همکاران زدایی جنسیتارزش

 تعداد. چه]۸[ی نوبل بودند، با اثر وی در ارتباط با دی.اِن.اِی. داشتندکه برندگان جایزه

طبیعی وجود دارند  علوم و اجتماعی علوم یحوزه در دیگری یبرجسته دانشمند زنان

ها برخالف خواهیم داشت که اثارشان را دریابیم، چون آنکه ما هرگز مجال آن را ن

ها را ، فاقد دوستان نزدیکی بودند که تواناییِ از میان برداشتنِ بدفهمیفرانکلین

 داشتند؟

گی و زدهترین راه برای زدودنِ جنسیتبا این وجود، این تصور که این تنها راه یا مهم

آورد. روشن است وخیمی را به همراه میمردمحوریِ از علوم اجتماعی است، مشکالت 

میانجیِ که نباید انتظار داشت که جنسیت و نقش زنان در زندگی اجتماعی را صرفاً به

زنان »آثار زنان دانشمند علوم اجتماعی در گذشته درک نمود. هراندازه هم که این 

ستیِ های نظری فمینیتواند از گسستفرزانه بوده باشند، آثارشان نمی« شدهگم

براین، این زنان ای ببرند. عالوهاند بهرهی اخیر حاصل شدهمتعددی که در دو دهه

 صالحیت از و زشموفق به ورود به دنیایی شدند که بخش عظیمی از زنان را از آمو

                                                
۷ Rosalind Franklin 

۸ James Watson, The Double Helix (New York: New American Library, 1969), and Anne Sayre, 

Rosalind Franklin and DNA (New York: Norton, 1975). 
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 این فعالیت بر عظیمی فشار کند. بنابراین،می محروم شدن اجتماعی علوم دانشمند

 یدوره در مردانِ هایاندیشه با شانهایپژوهش تا بود شده تحمیل دانشمند زنان

 یهمه که طورباشد. همان داشته مطابقت اجتماعی، علوم مورد در مشابه زمانی

 زنان بر سنگینی فشاری چنین هنوز کنند،می استدالل مجموعه این در نویسانمقاله

 شدند موفق اوقات اغلب خوشبختانه هاآن .البته شودمی وارد دانشمندِ و گرپژوهش

 هایپروژه که باشیم داشته انتظار نباید ما کنند. اگرچه، مقاومت فشار این برابر در تا

 ایدوره در تواندمی که باشد قدرتمندی هایتحلیل دستآن سطحِ در هاآن پژوهشیِ

 همچون- است گسترده اجتماعیِ انقالب یک از بخشی مردان و زنان هایاندیشه که

 یاراده ماند،می آورشگفت که چهآیند. آن پدید -است کرده خلق زنان جنبش چهآن

 علوم دانشمندان این یاندیشه در که است درخششی درپیِپی تاللوِ و روشنفکری

 هاآن به که ایسیاسی و ایحرفه اجتماعی، فشارهای و هامحدودیت رغمبه اجتماعی،

 .3است شده گذاشته نمایش به شد،می تحمیل

 هایپژوهش به زنان افزودن راستای ]در فمینیستی اجتماعی پژوهش دیگر یدغهدغ

 را عمومی جهان هایفعالیت سپهر در زنان مشارکت که است بوده اجتماعی[ این علوم

بود.  اجتماعی علوم تحلیل تمرکز کانون پیشاپیش که سپهری دهند؛ قرار بررسی مورد

 انسانی، مشخصاً فرهنگ پدیدآورندگانِ -یزن- زنان که ببینیم توانیممی ما اینک

 و مزدی کارگران پیشتازان، اجتماعی، مصلحان انقالبیون، گان،دهندهرای هنجارشکنان،

 در زنان نقش از ما درک تا اندشده سبب مهم هایپژوهش اند. امروزه،بوده غیره

 یابد.  بسط و گسترش ها،فرهنگ سایر در هم و تاریخی نظر از هم عمومی، زندگی

                                                
رجوع  2۰و اوایل قرن  43های دانشمندان زن علوم اجتماعی و طبیعی در قرنه تالشبرای مستندات مربوط ب 3

  کنید به:

Margaret Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940 (Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 1982). 
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 تثبیت خود جای سر را مردمحورانه شدیداً معیارهای برخی هنوز تمرکزی چنین البته

 هایفعالیت و جنسیت از شدهتحریف و ناقص هایتحلیل از تنها نتیجه در کند،می

 تنها که کندمی مطرح را درک این اشتباهبه رویه کند. اینمی حمایت زنان اجتماعی

 تشخیص مهم پژوهشْ و مطالعه برای را هاآن مردان که ییهافعالیت از دسته آن

 شکل را آن و نموده مداخله اجتماعی زندگی در که هستند هاییفعالیت اند،داده

 این همچون مهمی بسیار مسائل شدنِگرفتهنادیده به منجر غلط یرویه دهند. اینمی

 و جنسی، روابط ،بازتولید اجتماعیِ اعمال در تغییر چگونه که شودمی مساله

 تغییرشکل عمومی نهادهای سایر و اقتصاد دولت، که شودمی سبب کردنمادری

 را پرسش این که کندنمی انگیزه ایجاد ما برای پژوهشی تمرکزِ این ضمن، دهند. در

 است؟ بوده چه زنان برای عمومی زندگیِ در زنان مشارکت معانیِ که کنیم مطرح

 و توجهقابل نقش 4۰سنگر مارگرترهبریِ[  ]به دوولدزا کنترل جنبش نمونه، برای

 جنبش این کرد. اگرچه یوژنیک[ ایفا ]یا 44نژادی اصالح سیاست در آوریتاسف

 ریزیبرنامه شانبازتولیدی هایزندگیِ برای هاآن که داد نشان زنان به همچنین

)روابط(  هایفعالیت بر تاثیرگذاری و مندنظام طوربه درک بنابراین و نمایند

 جهان» در زنان مشارکت بر تنها تمرکز وقتی باشند. هرچند داشته کنترل شانجنسی

 عنوانگیرد. بهنمی قرار توجه مورد چندان احتماالً دوم معنای این باشد،« مردان

-ضد مبارزات در ایشجاعانه طوربه سیاه زنان هم و سفید زنان هم دیگر، اینمونه

غیرقانونی(  )اعدام 42کردنلینچ علیه و پوستان،سیاه برای رأی حق از دفاع داری،برده

 هاآن زندگی برای بودند، فعال هاییجنبش چنین در هاآن که این نمودند. اما فعالیت

 را شانتنظرا عمومی سپهر در که آموختند ها)آن داشت؟ معنایی چه زنان مقام در

                                                
4۰ Margaret Sanger 

44 Eugenics 

42 Lynching 
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 خصومتِ تلخیِ هاآن ها،این کنار در و بپردازید، سیاسی دهیِسازمان به و کنند بیان

 نمودن دهیسازمان و کردنبحث یادگیریِ حال در که زنانی به نسبت سفید مردانِ

 . 49نمودند درک را بودند،

 قربانیِ که زنانی یمطالعه در را زنان یدرباره پژوهش بر جدید تمرکز از نوع سومین

گیرد. می خود به بسیاری اشکال رینهن ییافت. سلطه توانمی اندبوده نرینه یسلطه

 یرابطه تجاوز، ویژهبه-« زنان علیه جرم» مورد در گشاییراه مطالعاتِ گرانپژوهش

 الگوهای هااند. آنکرده ارائه -همسر زدنکتک و پورنوگرافی، محارم، به جنسی

 بررسی ار زنان علیه سیاسی تبعیض و شدهنهادینه اقتصادیِ کشیِبهره از ترِیگسترده

 زنان مشخصاً که را، سفید ینرینه یسلطه اشکالِ همچنین هااند. آننموده

 در دولتی، بازتولیدیِ و رفاهی هایسیاست در داری،برده در را پوسترنگین

 توجه مورد اند،کرده خود قربانیِ ایاتحادیه هایکنش در و ،«حمایت» مندسازیِقانون

 سبب زنان، شرایط کریهِ یسویه این از عمومی آگاهیِ پدیدآمدنِ .]41[اندداده قرار

 اغلب یا فرهنگ این در اجتماعیِ وکاستکمبی ترقیِ بودنِحقیقی به باور تا است شده

 منطقی و محتمل گردد. کامالً غیرممکن جدی ورزانِاندیشه برای  هافرهنگ دیگر

 در را معاصر هایرهنگف زنانْ سازیِقربانی مورد در آمارها منظرِ از کسی که است

 دهد.  قرار هافرهنگ ترینوحشیانه یرسته

 ممکن که این جمله دارد. از را خودش هایمحدودیت هم هاشناسیقربانی حال، این با

 هاییقربانی اند،بوده قربانی تنها زنان گویا که نمایند خلق را نادرست تصور این است

                                                
49 Bettina Aptheker,  Women's Legacy: Essays on Race, Sex and Class in American History 

(Amherst: University of Massachusetts Press, 1982); Angela Davis, Women, Race and Class (New 

York: Random House, 1983). 

پوست مشارکت مختلف در سرکوب زنان رنگین قست که زنان سفید نیز به طربیان این مساله ضروری 41
 اند.کرده
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 اجتماعیِ عواملِ توانندنمی زنان که این ،نشدند مبارزه و مقاومت به موفق هرگز که

 آثار که ستحالی در باشند. این دیگران برای نه و خود برای نه تاثیرگذاری

 نشان را تصورها این برعکسِ کامالً دیگر فمینیستِ دانشمندانِ و گرانپژوهش

 اند.  کرده مقاومت نرینه یسلطه برابر در همواره دهند. زنانمی

 ابتدا در که جنسیت، و زنان پژوهشِ به ایِپایه رویکرد سه که یمشکالت به من

 این از یک نمودم. هر اشاره آوردند،می همراه به خود با رسیدند،می نظربه امیدبخش

 هاینمونه از کثیری تعداد کهطوریبه هستند، ارزنده خود جای در رویکردها

 شوند؛می شامل را« زنان انواع» هس این هایتحلیل فمینیستیْ پژوهشِ برانگیزِتحسین

 است این به پرداختن نوبتِ . اینک45روندمی فراتر بسیار سطح این از حال عین در اما

 هاویژگی این زیرا چیستند، پژوهش این مواردِ بهترین هایویژگی که است موضوع

 چیزیچه که این درک برای پژوهشی هایروش به نسبت را تریامیدبخش معیارهای

 دهد. می قرار ما اختیار در کند،می متمایز را فمینیستی هایحلیلت

 های فمینیستی چه چیز نوین است؟در تحلیل

 را کرد مطرح علم تاریخِ یدرباره 46کوهن توماس که پرسشی همان دهید اجازه

 تاریخ که علمی یفلسفه پرسید: آن . او4۷کنیم طرح فمینیستی پژوهش تاریخ یدرباره

                                                
تر از قضاوت من به رویکرد توجهی قاطعانهطرز جالبی زیر بهقضاوت پگی مکینتاش در مقاله 45

 های فمینیستی است:افزودن زنان به پژوهش

Peggy McIntosh: “Interactive Phases of Curricular Revision: A Feminist Perspective”, working 

paper no. 124 (Wellesley, Mass,: Wallesley College Center for Research on Women, 1983). 

46 Thomas Kuhn 

4۷ Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2d. ed. (Chicago: University of Chicago 

Press, 1970). 
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 بپرسیم توانیممی ما دارد؟ ایفایده چه است، نکرده ارائه آن تأیید برای دیشواه علمْ

 که فمینیستی، پژوهشِ متمایز جوهر مورد در اینظریه وتفصیلِشرح و پروراندن که

 ایفایده چه نشود، اجتماعی علوم در فمینیستی پژوهش بهترین حال شامل معیارهایش

 از ناخوشایندی پیامدهای دارای فمینیستی روش با ارتباط در هاطرح برخی دارد؟

 که هاییویژگی یابیِهویت سمتبه را ما پرسشی چنین دقیق هستند. طرح دستاین

 کند. می هدایت دهد،می تمیز را فمینیستی پژوهش هاینمونه تریندرخشان

 یادعام خواهمنمی  وجههیچبه و نمود؛ خواهم بیان را هاویژگی این از مورد سه من

 توانیممی زمانی تنها را هاویژگی این بکشم. ما میان به را فهرست این بودنِکامل

 و شده تولید هاویژگی این یدربردارنده پژوهشیِ هاینمونه ترپیش که دهیم تشخیص

 هایویژگی مطمئناً ما یابد،می ادامه پژوهش کهزمانی باشند. تا شده ارزیابی سودمند

 شدنِقدرتمند سبب آنچه از را ما درک که شناخت خواهیم را بیشتری

 سبب شکبدون و دهند؛می گسترش شودمی فمینیستی هایپژوهش دهندگیِتوضیح

 من شوند. قصدمی نیز کنممی بیان من که ایحوزه سه این اهمیت از ما فهم بازنگریِ

 آمده بخش نای عنوان در که پرسش، این به قطعی پاسخ یک که نیست این جااین در

 قدرت بررسیِ خواهانِ اگر که است آن دادنِنشان من هدف بلکه نمایم، ارائه است،

 است. در استراتژی بهترین تاریخی رویکرد این هستیم، فمینیستی پژوهش یویژه

 دارند، همراهبه پژوهش هایروش انتخاب در پیامدهایی هاویژگی این کههنگامی ضمن،

 ماند.نمی باقی بنامیم روش را هاآن که این برای دلیل

 تجربیاتِ زنان :منابع تجربی و تئوریکِ نوین

 تجربیات از تنها را هایشتحلیل سنتی اجتماعیِ علم که کنندمی استدالل منتقدان

 از که اندشده پرسیده اجتماعی زندگی یدرباره سواالتی تنها نمود. یعنی آغاز مردان
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بورژوا(  غربیِ سفیدِ مردانِ واقع )در مردان یمشخصه که ایاجتماعی تجربیات منظر

« کشف منطق یک» از غیرعمد طوربه امر اینرسند. می نظربه پروبلماتیک است

 و طبعیت مورد در هاییپرسش : تنهانماییم بیان طریق این به را آن که کندمی پیروی

 پاسخ هاآن به هندخوابورژوا( می غربیِ )سفیدِ مردانِ که کن طرح اجتماعی زندگی

 دست به بیشتری استقاللِ توانیممی چگونه« هاانسان ما»که[  این جمله شود. ]از داده

 چه اند،گرفته قرار تجاوز مورد که زنانی و جنسی تجاوزگرانِ با مواجهه در اوریم؟

 رفتار نرمالِ معیارهای به کاری که بست کار به توانمی را مناسبی قانونیِ سیاست

 تجربیات منظر از که هاپدیده از بسیاری سو، یک باشد؟از نداشته مردانه جنسیِ

 وجه هیچ به زنان تجربیات منظر از کنند،می جلوه پروبلماتیک مردها مشخصِ

 از مشخصی طوربه فوق، ینمونه دو مثال، عنوان)به رسندنمی نظر به پروبلماتیک

 کنندمی تجربه را بسیاری هایپدیده انزن دیگر، سوی اند(. ازبرنخاسته زنان تجربیات

 که چرااین جمله . ازدارند توضیح به نیاز تجربیات این که کنندمی فکر هاآن که

 چرا دانند؟می ناخوشایند بسیار کارهایی را خانگی کار و کودکان از نگهداری مردان،

 تاریخ که گرایدمی محدودشدن به هاییدوره در دقیقاً زنان برای زندگی هایفرصت

 یمطالعه هنگام در چرا کند؟می ثبت هادوره ترینمترقی عنوان به را آنها سنتی

 چرا است؟ دشواری کار سیاه زنان 4۸گیزنانه هایآلایده شناساییِ ،سیاه هایخانواده

 است؟ کنندهتعیین اندازهاین تا و« فعال» بسیار قدرت چارچوب در مردان جنسیِ میل

 به ولی است، انسانی کنش مبینِ بارزی طرزبه جانْ خطرکردنِ که دشومی گفته چرا

 در تفکر گیرد؟می قرار توجه مورد طبیعی امری یمنزله به ]انسان[ تنها آوردنِ دنیا

 به نیاز اول یدرجه در که مسائلی عنوانبه چگونه اجتماعی هایپدیده که باره این

 چیزی چنین که کشدمی میان به را وضوعم این سریعاً شوند،می تعیین دارند توضیح

                                                
4۸ Womanhood 
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 باشد وی یمساله این اشخاص( که از گروهی )یا شخصی وجودِ بدون مساله عنوانبه

 و حقیقت این شناختن رسمیت کسی. به برای ستایمساله ای،مساله هر ندارد؛ وجود

 وهشپژ در فمینیستی رویکردهای بالفاصله علمی، فعالیت ساختار برای آن پیامدهای

 دهد.می قرار سنتی هایدرک با جدی چالشی در مختلف طرقِبه را

 ارتباطی هیچ علمی نظریاتِ یا مسائل خاستگاه که کندمی استدالل علم سنتیِ یفلسفه

 یا مسائل که نیست اهمیت حائز اصالً ندارد. این پژوهش نتایج« مندیِفایده» با

 خورشید، پرستش از ای،شیشه گوی به دنشخیره از اند،آمده کجا از محقق هاینظریه

 اندیشمندان. هیچ ترینحاذق با انتقادی وگویگفت از یا ما، اطراف جهان یمشاهده از

ندارد.  وجود هستند، آن جویای برخی که ،«اکتشاف خاستگاه» اصطالحبه برای منطقی

 شوند،می گذارده آزمون به نظریات که جایی یعنی ،«استداللی خاستگاه» در عوض، در

 ما که است آزمایش فرایند این شد. در« علمی پژوهش منطق» جویای باید که هست

 بیابیم.  علمی( را« روش» یویژه ارزش )یا علمی یویژه ارزشِ بایستی

 گذاشته پرسش به که مسائلی که دارندبرمی امر این از پرده فمینیستی هایچالش اما

 ارتباط در حداقل اند،مانده باقی نشدهمطرح که لیمسائ آن، از ترمهم حتی و اند،شده

 معیارهایی کنیم کشف توانیممی که پاسخی هر کفایت نیز و ما کلی تصویر کفایت با

 به نیاز بورژوا سفید مرد منظر از تنها که چیزهایی دادنِهستند. توضیح کنندهتعیین

 سوق اجتماعی زندگی از ایوارونه حتی و نیمهنصفه درک به را ما دارد، علمی توضیح

 پژوهشی چنین در که است این فمینیستی پژوهش از برجسته یمشخصه دهد. یکمی

 فمینیستی پژوهش براین،شوند. عالوهمی تولید زنان تجربیات دیدگاه از هاپروبلماتیک

 اندخورده محک که هایینظریه علیه« واقعیت» مهمِ شاخص عنوانبه را تجربیات این

 برد. می رکا به
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 اجتماعی، تحلیل برای منابعی یمنزلهبه زنان تجارب از استفاده اهمیت تشخیص

 فرهیخته، جوامع مجالت، ها،آزمایشگاه آموزش، اجتماعی ساختارهای در مسلما

 دارد. و همراه به کاربردهایی اجتماعی زندگی کل در واقع در و سرمایه کارگزاران

 تا باشند قادر که داشت انتظار باید که هستند زنان ینا که کرد تأکید بایستی البته

دهند.  نشان و کرده برمال را هستند زنان تجربیات که آنچه هر بار اولین برای

 اجرای و طراحی در بایستی زنان اجتماعی، عدالت بر مبتنی دالیل به کههمچنان

 نظر اعمال یمساو میزان به شود،می اشاعه و تولید هاآن در دانش که نهادهایی

 مردان که علمی هایپروژه در مشارکت مزایای که نیست منصفانه وجههیچبه نمایند؛

 این به بایستی ویژه به زنان نشود. برعکس، زنان حال شامل شوند،می مندبهره هاآن از

 صداهای مندینظام طوربه که فرهنگی در که باشند داشته سهم هاپروژه این در دلیل

 ماناطراف دنیای از و خودمان از کند،می زداییارزش هاآن از و کرده کتسا را زنان

 گردد. تولید تواندمی وارونه و نیمهنصفه هایدرک تنها

 برای جدیدی منابع که است جمع یصیغه در« زنان تجارب» که داشت توجه باید

 هایحلیلت بهترین که  مختلفی هایراه بیان، ینحوه کند.  اینمی تولید پژوهش

 محض دهد. بهمی قرار تأکید مورد را شوندمی متمایز سنتی هایتحلیل از فمینیستی

 و زنان بلکه ندارد، وجود آن شمولجهان معنای به« مرد» که کردیم درک ما کهاین

« زن» یعنی ،«مرد» ابدیِ همنشین آنگاه دارند، وجود فرهنگی نظر از متفاوت مردانِ

 هایفرهنگ و ها،«نژاد» طبقات، در تنها زنان که است گونهگردد. اینمی محو نیز

 و 43نیست. مردانه خبری« زن یتجربه» یا« زن» از شوند. اینجامی بیان مختلف

 معنا این به هستند، فرهنگ و ،«نژاد» طبقه، هر درون هاییبندیدسته همواره 2۰زنانه

                                                
43 Masculie 

2۰ Feminine 
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 فرهنگ و ،«نژاد» طبقه، هر درون زنان و مردان عالئق و هاخواسته تجربیات، که

 عالئق و هاخواسته تجربیات، که جاییآن از حال، عین در اند. امامتفاوت و متمایز

 هم فرهنگ و« نژاد» طبقه، متمایزند، فرهنگ و« نژاد» طبقه، مبنای بر زنان و مردان

 این به را پردازاننظریه برخی نکته جنسیت. این درون هستند هاییبندیدسته همیشه

 یصیغه در تنها« هافمینیسم» از همواره بایستی ما که دهند پیشنهاد که دهدمی وقس

 و اصول از فراتر فمینیستی هایدرک یا اصول از دسته یک که چرا کنیم، صحبت جمع

 فرهنگی و طبقه ،«نژاد» هر در هافمینیست که ندارد وجود کلی بسیار بسیار هایدرک

 که دارد وجود درک و اصول اندکی تعداد تنها که کنند. زمانی موافقت هاآن با

 ما چرا دارند، موافقت هاآن با فرهنگ و« نژاد» طبقه، هر در گانزدهجنسیت

 نباشد؟ نمامیان اختالفی هیچ که ایمداشته انتظار هافمینیست

 هاآن بلکه است، تنوع دارای فرهنگی هایبندیدسته حول تنهانه ما، جنسیتی تجربیات

 و مادر یک عنوانبه من اند. تجربیاتِتعارض در اغلب نیز کسی هر فردیِ یتجربه در

 معموالً بیشتر زن اند. دانشمندانمتناقض اوغات بیشتر در پروفسور یک عنوانبه

 در آنچه و زنان مقام در که آنچه میان یعنی شان،هایهویت در تناقضات یدرباره

« اشتباه مرز» از 24اسمیت دوروتیگویند. می خنس کنند،می تجربه دانشمندان مقام

نویسد. می زنان مثابهبه و شناسجامعه مثابهبه شناسجامعه زنان تجربیات میان

 جمله از کرده،انتخاب-خود هویتیِ هایبرچسب از بسیاری متصلِ کمابیش وضعیت

 لزبین، فمینیست امریکایی،-آسیایی فمینیست سوسیالیست، فمینیست سیاه، فمینیست

 یاندیشه در ریشه که دهد،می بازتاب« 22هویت سیاست» به را اشاره مورد چالشِ

                                                
24 Dorothy Smith 

22 Identity politics 
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 بینش غنیِ منابع از یکی شدهبخشبخش هایهویت دارد. این عمومی زندگی و غربی

 هستند. فمینیستی

 پاسخ هاآن به که است آن خواهان شدهسرکوب گروه یک که هاییپرسش نهایت، در

 عوض، هستند. در ناب به[ حقیقت ]دستیابی برای هاییخواسته تندربه شود، داده

 تغییر را شانشرایط چگونه که هستند باره این در هاییجستجوگری هاییپرسش چنین

 چگونه است؛ گرفته شکل خود از فراتر نیروهایی توسط شانزندگی جهانِ چگونه دهند؛

 شکست اندکرده علم قد شانفترپیش یا رشد رهایی، برابر در که را نیروهایی چنین

 پژوهش هایپروژه نتیجه، دست. در این از دیگر مواردی و نمایند؛ اثرشانبی یا دهند

 در زنان تجربیات از بلکه ،«زنان قدیمیِ تجارب» یهمه از نه ابتدا در فمینیستی

 یادآوری ما به دیگران و 29میلت کیت) اندگرفته سرچشمه سیاسی مبارزات جریانِ

 که هستند سیاسی یمبارزه مقرهای قدرهمان نیز آشپزخانه و خواب اتاق که کنندمی

 میانجیبه تنها که بگوییم اگر نیست راه(. بی21رأی اخذ محل یا رسمی جلسات سالن

 روی اجتماعی جهان و خودش شناختن به تواندمی کسی که است مبارزاتی چنین

 آورد.

 برای زنان: اهداف نوین علم اجتماعی

 است، پروبلماتیک زنان تجربیات منظر از که کند آغاز چیزی با را پژوهشی کسی اگر

 پژوهش آن هدف دارد. یعنیبرمی قدم زنان برای پژوهش طراحیِ راستای در او

 شانخواهان زنان که است، زنان برای اجتماعی هایپدیده یدرباره توضیحاتی یارائه

                                                
29 Kate Millet 

21 Kate Millett,  Sexual Politics  (New York: Doubleday & Co. 1969). 
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 اجتماعی،رفاه ادارات که هاییپرسش به که تیتوضیحا نه دارند، شانالزم و هستند

 حقوقی هایدستگاه یا درمانی، تأسیسات روانکاوها، تبلیغاتی، هایشرکت تولید، صاحبان

 خواهان مردان که زنان یدرباره هاپرسش از دستهدهد. آن پاسخ کنندمی مطرح

 فرونشاندنِ برای مردان میل از برامده گیهمه شود، داده پاسخ هاآن به که اندآن

هستند.  زنان قراردادنِ آلتِ ِدست یا کردنکشیبهره نمودن، مهار زنان[، ]خشمِ

 فمینیستی، هایپژوهش بهترین است. در بوده مردان برای سنتی اجتماعیِ پژوهش

 نیست. پذیرجدایی پژوهش مورد مشکالت هایسرچشمه از تحلیل و پژوهش هدفِ

 گر در همان سطح انتقادیدادن پژوهشجای :ی نوین پژوهشجستارمایه

 ی آشکارِ پژوهشجستارمایه

 یجستارمایه هایویژگی توانیممی هاآن طریق از ما که دارد وجود معدودی هایراه

 چیز زنان مورد در مطالعه کهحالی برشماریم. در   را فمینیستی اجتماعی تحلیل خاصّ

 خودشان تجربیات منظر از زنان یعهمطال که کرد ادعا توانمی ولی نیست، جدیدی

 اتفاق گذشته در تقریباً کنند، درک را جهان و خودشان بتوانند آنها نتیجه در که

 ساخت که نظر است. این بدیع امری نیز 25جنسیت یمطالعه ضمن، است. در نیافتاده

 طتوس -باشد چنین اصالً اگر- اندکی تنها گیزنانه و گیمردانه مندِنظام اجتماعی

است.  شده مطرح اخیراً تنها نیز است، شده ]بیولوژی[ تحمیل شناسیزیست

 بر که پیونددمی« 26زیرطبقه» رویکردهای سایر به فمینیستی پژوهش براین،عالوه

 ،«2۸باال از مطالعه» جای به ،«2۷پایین از مطالعه» و خودمان یمطالعه اهمیت

                                                
25 Gender study 

26 Underclass 

2۷ Studying up 
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 بارهاین در را هاییپژوهش اوقات لباغ کارفرمایان کهحالی کنند. درمی فشاریپای

 خوشحال شانقدرت و درآمد کردنِکم ضمن را کارگران چطور که دهندمی سفارش

 یا بگیرند برعهده را پژوهشی انجام که هستند موقعیتی در ندرتبه کارگران کنند،

 را گزارانخدمت توانمی چطور که بارهاین در پژوهش به برسد چه کنند، درخواست

 وقفهبی روانکاوها مشابهی، طورداشت. به نگه راضی شانقدرت و سود کردنِکم منض

 پژوهش نامندمی زنان غیرعادی ذهنیِ و رفتاری هایمشخصه آنها که چیزی مورد در

 ذهنیِ و رفتاری هایمشخصه یمطالعه اواخر همین در تنها زنان اما اند،کرده

 چگونه بدانیم که هستیم آن خواهان اند. اگرنموده آغاز را روانکاوها وغریبعجیب

 قدرت منابع کهاین آنگاه گیرد،می شکل هست که اشکالی این در ما یروزانه یتجربه

 شود. می معنادار مانبرای دهیم، قرار پژوهش مورد انتقادی طوربه را اجتماعی

 جستارمایه در ابداعات دستاین از ایقاطعانه طوربه فمینیستی هایتحلیل بهترین

 در را )مرد/ زن( خودش گرپژوهش که دارد تأکید این بر رویه اند: اینرفته فراتر

 طریق این از تا دهد،می قرار آشکار یجستارمایه که دهد قرار انتقادی سطح همان

 اساس، این شود. بر بازیابی پژوهش نتایج موشکافیِ جهت در پژوهش تمامیِ

 گرپژوهش خود جنسیتیِ و فرهنگی ،«نژادی» طبقاتی، هایرفتار و باورها ها،پنداشت

 ترسیم را آن دارد قصد او که گیرد قرار تصویری همان چارچوبِ در )مرد/ زن( باید

 بررسی به بایستی پژوهش گزارش اول ینیمه که نیست این وجههیچبه نماید. منظور

 روحیات بررسی دکیان )اگرچه یابد اختصاص گرپژوهش احساساتِ و روحیات کنکاشِ

 نیست!(. در بد هم چندان -باشد که کار جای هر حال- گرپژوهش توسط احساسات و

 گزارش ]مخاطبان ما به صراحتاً اغلب گرپژوهش دید، خواهیم که طورهمان عوض،

 وی اوقات گاهی و چیست، او فرهنگ و طبقه ،«نژاد» جنسیت، که گویدپژوهش[ می

                                                                                                       
2۸ Studying down 
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 نیز را اندداده شکل را پژوهش گزارش هامشخصه این که دارد تردید چگونه کهاین

 گرپژوهش حضورِ تأثیرات به نسبت که هستیم آزاد ما شک بدون البته کند؛می بیان

 برای گرپژوهش کنیم. بنابراین، اتخاذ او خود نظر با تضاد در هایینظریه وی تحلیل در

 فردی مثابهبه بلکه کند،نمی وهجل قدرت دستگاه نشانِبی و نامرئی صدای عنوانبه ما

 گردد.می نمایان دارد مشخصی و انضمامی عالئقِ و هاخواسته که تاریخی و واقعی

 با پژوهش« دادنِانجام خوب» برای عبث هایتالش دستآن ملزومات، این از منظور

 یک از )یا هافرهنگ ها،«نژاد» طبقات، در متصور انتقاداتِ بر مبتنی معیارهای

 عوض، در نیست؛ گرجنسیتِ[ پژوهش و فرهنگ، و« نژاد» ]طبقه، با ت( متفاوتجنسی

 گرانپژوهش فرهنگیِ رفتارهای و باورها که است امر این پذیرش به گوییجواب

 با ارتباط در امر این که طورهمان دهد،می شکل را شانیهاپژوهش نتایج فمینیست

 موضع از بایستی کند. مایم صدق 9۰مردمحور و 23زدهجنسیت گرانپژوهش

 غیرقابل را گرپژوهش فرهنگیِ باورهای و هاکنش تا کندمی تالش که« 94گراعینیت»

 دوری کند، مطرح پژوهش در شدهتحریف صورتبه را هاآن زمانهم و کند، رؤیت

 و توضیحات که باشیم داشته امید توانیممی که است صورت این در نماییم. تنها

 ینشدهتحقیق باورهای و رفتارها از حاصل گیِوارونه از که نماییم ارائه را هاییدرک

 این کردنِمطرح برای دیگر آزاد( سازیم. راه اندکی حداقل )یا آزاد گرانپژوهش خود

 در )یا برای تجربی شواهد از بخشی گرپژوهش رفتارهای و باورها که است این نکته

 بایستی نیز شواهد رود. اینمی پیش به شپژوه گزارش در که هستند نقض( ادعایی

 به شوند،می تعریف تصادفی شواهد سنتی طوربه که شواهد از دستهآن یاندازه به

 سبب واقع در تحلیل، در« سوبژکتیویسم» عنصر این باشند. معرفی باز انتقادی بررسیِ
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 عموم منظر از را شواهد نوع این که را،« گراییعینیت» و شده پژوهش عینیتِ افزایشِ

 معموالً پژوهش یابژه و گرپژوهش میان رابطه نوع دهد. اینمی کاهش کند،می پنهان

 در را آن شود. منمی واقع بحث مورد« 92اجتماعی علوم پذیریِبازتاب» سرفصلِ زیر

 این غیرمعمولِ تواناییِ بر تا کنممی معرفی پژوهش جدید یجستارمایه مثابهبه اینجا

 این آیا که پرسید خواهد را پرسش این کنم. خواننده تأکید پذیریزتاببا از شکل

 این در که هاییتحلیل در توانمی را شد، معرفی که پذیریِبازتاب قدرتمندِ شکل

 هدایت ضمنی طوربه را پژوهش چگونه چیزیچنین یافت؟ اندشده درج مجموعه

 شکل شدیدتری طوربه تماالًاح را پژوهشی هایپروژه این از برخی چگونه کند؟می

 است؟ داده

 کنممی بیان که موردی سه این نظیر هاییویژگی این که است این من بحث یخالصه

 علمیِ مطالعاتِ و هاپژوهش بهترین تولید به منجر که است -«فمینیستی روش» نه و-

 زیرا د،فهمی شناسانهروش هایویژگی مثابهبه توانمی را هااست. آن شده فمینیستی

 در را علمی ینظریه عمومیِ ساختارِ چگونه که دهندمی نشان ما به هاویژگی این

 را هاآن توانمی همچنین هابندیم. آن کار به جنسیت و زنان یدرباره پژوهشِ

 متفاوت شناختی هاینظریه چون گرفت، نظر در شناسانهشناخت هایویژگی عنوانبه

 نتایجِ یالعادهفوق دهندگیِتوضیح برند. قدرتمی کار به را تِشناخ سنتیِ هاینظریه با

 نمایشبه مجموعه این مقاالت در آنچه )نظیر اجتماعی علوم در فمینیستی پژوهش

 و اصلی هاینظریه کشیدنِچالشبه طریقِ از آشکارا است(، شده گذاشته

 است. شده میسر یسنیم،فم از الهام با سنتی، اجتماعی تحقیقِ ایِزمینه هایفرضپیش

                                                
92 Reflexivity of social science 



 شناسی )بخش اول(شفمینیسم و رو  آیا روش پژوهش فمینیستی وجود دارد؟

18 

 

 ی نهاییدو مسئله

 تحلیل از اشتباه برداشت دو یدرباره خواننده به خواهممی مقاله، این یخاتمه از پیش

 شودمی تصور اشتباهبه گاهیکرد:  مقاومت آنها برابر در بایستی که دهم هشدار باال

 تجارب جایبه تجربی و نظری منبع عنوانبه زنان تجارب کارگیریبه در فمینیسم که

 رودمی گمان اشتباهبه گاهی کند. همچنینمی داریجانب گرایینسبی نوعی از مردان،

 فمینیستی علمی یمطالعه و پژوهش در اهمیتی-با مشارکت توانندنمی مردان که

 هستند. مرتبط هم به مسأله دو باشند. این داشته

 که بگیریم نظر در را نکته این باید ما اول شد، گفته مقاله این در چهآن مبنای بر

 اندازه یک به مردان و زنان تجربیات موثقْ و کامل اجتماعی پژوهش یک تولید برای

 ادعاهای که گویندنمی هرگز فمینیست گراننیستند. پژوهش اتکایی قابل راهنمای

 هستند. مثال پذیرفتنی و باورکردنی برابر صورتبه 99زدهجنسیت-ضد و زدهجنسیت

 افرادی مثابهبه را زنان سویک از باشدکه قبولقابل اندازه یک به مانبرای کهاین

 ادعا مردان که طور)آن بگیریم نظر در باال سطح در اخالقی قضاوت از ناتوان

 قضاوت سطح از متفاوتی اما« باال» حد که افرادی مثابهبه دیگرسو از و اند(،کرده

 است(. خواننده کرده مطرح گیلیگان کارول که طوران)هم برندمی کاربه را اخالقی

 هایتحلیل که فمینیستی، گزارشات در را شماریبی متضادِ-کامالً هایدعوی تواندمی

 استدالل فمینیست گراندهد. پژوهش تشخیص کشند،می چالش به را سنتی اجتماعی

 اما متفاوت هایپایه مردان یویژه و زنان یویژه اجتماعی تجربیات که کنندمی

 این در پایانی یمقاله کند. درمی فراهم اتکاقابل دانشِ هایدعوی برای نابرابری

 مورد اند،کرده ارائه هم با مخالف فمینیستی هایشناسیشناخت که را مجموعه دالیلی

 همچنین و مردان- ما یهمه  چرا کهاین یدرباره دالیلی داد؛ خواهم قرار کاوش
                                                

99 Antisexist 
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 به اتکاقابل هایپایه مثابهبه را زنان تجربیات باید علمی هایدعوی یبرا -زنان

 به کنم؛ نسبی را گرایینسبی خودِ توانممی فقط من دهیم. اینجا ترجیح مردان تجربیات

 هاآن در که کنم اشاره محدودی اجتماعی بسترهای به توانممی که معنا این

 رسد. می نظربه ارائه برای منطقی موضع یک گرایینسبی

 امکان یک مثابهبه مسلط هایگروه برای زمانی تنها گرایینسبی تاریخی، لحاظبه

 چالش به آنان )جامعیت( دیدگاه هژمونی که شودمی ظاهر« مسأله» یک و روشنفکری

 توسط مدرن، روشنفکری موضع یک مثابهبه گراییباشد. نسبی شده کشیده

 و رفتارها  که شد پدیدار موضوع این دیرهنگام بازشناسی در 43 قرن هایاروپایی

 ]و است، داشته را خودش عقالنیت یا منطق هاغیراروپایی نامناسبِ ظاهربه باورهای

. ]91[نیستند معقول باورهای تنها غربی یشدهشمرده-ارجح باورهای که[ شایداین

 یا زنان یاتتجرب دل از که نیست ایمسأله گرایینسبی که است این مهم ینکته

 یک اساسا گراییباشد. نسبی توجیه قابل آن در یا یافته تکوین فمینیستی دستورکار

 در را مردمحور هایدعوی مشروعیت تا کوشدمی که است زدهجنسیت پاسخ

 شاید» که کنندمی استدالل گرایانکند. نسبی حفظ مغایر شواهد با رویارویی

 مورد در را خودشان دیدگاه نیستند. زنان شروعم هایدیدگاه تنها مردان هایدیدگاه

 طرفبی و عینی صورتبه تواندمی کسیرا. چه خود دیدگاه هم مردان و دارند مسائل

 بعدتر ما که فمینیستی، هایشناسیشناخت«. است؟ بهتر دیگری از یکی که بگوید

 طوربه را ستیفمینی هایدرک پردازیِمفهوم از روش این کرد، خواهیم بررسی را هاآن

                                                
ی معقول شناسانهتواند یک حالت شناختگرایی میها نسبیهای وجود دارند که  در آنموقعیت 91

کنند. های متفاوتی را تولید میرقابتی فهم-اندازهای دارای قدرت همسان و غیرکه چشمباشد: جایی
پذیرشی داشته باشند که ی متفاوت و قابلتوانند زمینهشناس میبرای مثال، یک هنرمند و یک زمین

های ها زمینهکوه خاص باشد. اما دقیقاً به این دلیل که اینیک رشته یی ادعایشان دربارهپایه
ای شناس انگیزهکندکه زمینکس تصور نمیآید: هیچغیررقابتی هستند، چنین موضوعی به میان نمی
 برای تکذیب یک هنرمند داشته باشد یا برعکس.
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 دریابد اجماال باشد توانسته جاهمین تا خواننده کنند. امیدوارممی رد ناپذیریسازش

 هایپایه بر را فمینیستی اجتماعی پژوهش نتایج که هاییدعوی به نسبت باید چرا که

 بود.  بدبین دهندمی قرار گرایینسبی

 مردان که است ینا شود مرتکب است ممکن فردی که اشتباه استنتاج دومین

 داشته فمینیستی علمی یمطالعه و پژوهش در مهمی سهم و مشارکت توانندنمی

 تجربیات از باید دهدمی قرار توجه مورد فمینیستی پژوهش که مسائلی باشند. اگر

 اگر و باشد، زنان برای فمینیستی شناسیجامعه علم است قرار اگر برخیزد، زنان

 فمینیستی مطالعات در )که اشجستارمایه با یکسان قادیانت سطح در باید گرپژوهش

 اجتماعی علم به توانندمی چگونه مردان آنگاه است( باشد، جنسیت و زنان موارد اغلب

 زنان مطالعات هایبرنامه در مردان از زیادی تعداد که آنجا از بپردازند؟ فمینیستی

 سوالِ این کنند،می تولید جنسیت و زنان مورد در هاییتحلیل و کنندمی تدریس

 کند.می معطوف خود به را ایفزاینده توجه آزارنده

 توسط مهمی هایمشارکت فمینیستی تفکر تاریخ در که است روشن طرف، یک از

 تنها انگلس فردریش و ،مارکس کارل ،میل استوارت جاناست.  شده انجام مردان

 و برانگیزبحث شکبدون آنها هاینوشته هستند. متفکرانی چنین هاینمونه بارزترین

 یا دوره آن متفکر زنان ترینبینروشن هاینوشته اما است؛ ناکامل حالت بهترین در

 بخواهند که اندبوده زنانی همیشه این، بر است. عالوه طورهمین نیز حاضر زمان حتی

 لیسفی یا 95مورگان مارابل کنند؛ تولید ستیززن و زدهجنسیت تفکر باشند قادر و

 نه که است بدیهی هستند. پس نویسندگانی چنین از اخیر ینمونه دو تنها 96شافلی

                                                
95 Marabel Morgan 

96 Phyllis Schafly 
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 افراد جنس به مربوط هایویژگی فمینیستیْ فهم در مشارکت برای اشتیاق نه و توانایی

 نیستند!

 توسط بسیارمهمی هایمشارکت بخشرهایی هایجنبش دیگر در این، بر عالوه

اند. نبوده برسد رهایی به باید که گروهی عضو خود که است شده انجام متفکرانی

 در همچنین متحد[، ]ایاالت ما خود کشور نبودند. در پرولتاریا از انگلس و مارکس

 و خواسته که هستند سفیدهایی نژادپرست، هایرژیم دیگر و جنوبی آفریقای

 هاینوشته خاطربه آنان البته بیاندیشند؛ نژادپرستانه-ضد هایراه به اندتوانسته

اند. شده متحمل را طرد و تبعید محاکمه، بدون مجازاتِ شانضدنژادپرستانه

 یهودیان هایآزادی از شانطرفداری دلیلبه متحد ایاالت و اروپا در هاغیریهودی

 یک با اگر بود خواهد غیرعادی تاریخی لحاظبه اند. پسشده مجازات و کرده جدال

 زنان رهایی در که کسانی فهرست از را« گروبسرک گروه» اعضای یهمه حکم

 کنیم.  حذف اندداشته مشارکت

 که هستند آگاه یقیناً شدهاستثمار هایگروه سایر اعضای همانند زنان دیگر، طرف از

 نگاهی با است، شده تولید گرستم گروه اعضای توسط که هاییتحلیل با ویژه صورتبه

 مفاهیم، مسائل، برای محکی عنوانبه زنان تتجربیا آیا کنند؛ برخورد انتقادی

 )آیا است؟ شده استفاده هاهداد تفسیر و آوریجمع پژوهش، طراحی ها،فرضیه

 خود یتجربه باید خیزد،برمی آن از فمینیستی هایپروبلماتیک که« زنان یتجربه»

 و مردان برای یا است زنان برای پژوهشی یپروژه این باشد(. آیا گرپژوهش

 همان در را خود پردازنظریه یا گرپژوهش آیا کنند؟می کنترل مردها که مؤسساتی

 که دهدمی قرار 9۷جنسیتی-به-حساس و فرهنگی نژادی، طبقاتی، انتقادیِ سطح

 دارند؟ قرار آن در )مذکر( او بررسی مورد موضوعات

                                                
9۷ Gender-sensitive 
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 را بسیاری شیپژوه هایپروژه توانیممی پرسیم،می را سؤاالتی چنین کهاین محض به

 هستند، دلهم فمینیسم با که مردانی توسط شدناجرایی برای مشخصاً که ببینیم

 و هااندیشه یشدهجنسی ابعاد برای انتقادی آزمونی هاییپژوهش دارند. چنین تناسب

 یعرصه در آن از که امری هستند، فرهنگیمیان و تاریخی لحاظبه مردان رفتارهای

 بیازماید که خود تواندمی شود. خوانندهمی یاد« 9۸فالوسی نقد» عنوانبه ادبی نقد

 که فمینیستی، هایپژوهش ترینموفق نیازهایپیش برآوردن در ایپروژه چنین چگونه

 از مطالعه» نیازهایپیش که بگیریم نظر )در کندمی نقش ایفای شد، ذکر باال در

 به نسبت که کندمی هدایت مردانی یباورها و رفتارها سوی به را هاپروژه این« پایین

 نباید زنان چه و مردان چه هستند؛ باالتری یا برابر اجتماعی طبقات  در گرپژوهش

 برای را نیستند اجتماعی نهادهای حفاظت و طراحی مسئول که مردم از طبقاتی آن

 اتتفکر و رفتارها از هاییمحدوده این،برکنند(. عالوه سرزنش نهادها این تقصیرات

 دسترسی زن گرانپژوهش با مقایسه در مرد گرانپژوهش که دارد وجود مردانه

 زنان که هاییآن یا مردانه اساسا هایدارند: محیط هاآن به بهتری احتماال و ترآسان

 نظامی هایمحیط رئیسه، هیئت هایاتاق مانند اند،شده حذف هاآن از ساختاری طوربه

 بعضی از خاصی هایجنبه در را فمینیستی اندازچشم یک انندتومی ها. آنهارختکن یا

 روابطی چنین وارد زنان داردکه اندازیچشم با متفاوت اهمیتی که کنند دخیل روابط

 میان هایدوستی از توانندمی مردان که است« فالوسی نقد» منظورم اینجا کنند. درمی

 برای روابط دهند. این دست به ردم عشاق یا پسرها، و پدرها میان روابط یا مردان،

 هایشاخصه با تقابلی چه روابط این دارند؟ نقصانی چه هستند آنها درون که افرادی

 .93غیره؟ و دارند زنان میان دوستی

                                                
9۸ Phallic critique 

توانید در بخش روابط دوستی بین مردان در زیر ببینید. جرالد هایی را میاز چنین بررسی یک نمونه 93
 تورکِل توجه من را به آن جلب کرد:
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 حاصل تواندمی مطالعات گونهاین از که پژوهشی یا علمی هایمندیفایده بر عالوه

 سیاسیِ مشارکت از ایگونه ردانم توسط انتقادانه-خود پژوهشِ نوع این شود،

 توسط شدهانجام هایپژوهش توسط که شود،می موجب را زنان رهایی ]مردان[ در

 دیگر برای سرمشقی توانندمی جسور سفیدان که طورآید. هماننمی دست به زنان

-ضد به حتی که ساختاری، نژادپرستیِ عظیم قدرت از توانندمی و باشند هاسفید

 استفاده نژادپرستانه-ضد اهداف برای است، شده اعطا هم سفیدها ینترنژادپرست

 رهایی در متفاوتی اما مهم مشارکت و سهم توانندمی هم مردها ترتیب همان به کنند،

 پرورش ایگونهبه زدهجنسیت ساختارهای توسط مردان باشند. اگر داشته زنان

 جسور مردانی پس هستند، لقائ باالتری ارزش مردانه اقتدار برای که اندیافته

 سازیاجتماعی برای شانمردانه اقتدار از و کنند استفاده-سوء شر این از توانندمی

 ببرند. بهره مردان یدوباره

 مذکر گرانپژوهش وجود امکان مورد در باید که دارد وجود نهایی استدالل دو

 نقد هم که دریابند باید هافمینیست من، نظرشود. به بیان اجتماعی علوم در فمینیست

 هم و است جانابه جنسیت و زنان گرفتننادیده برای مذکر دانشمندان و گرانپژوهش

 کند برآورده را فمینیستی نیازهایپیش که پژوهشی انجام از آنها کهاین بر پافشاری

 که دارند اصرار امر این بر اغلب هافمینیست که جاییآن از هستند. همچنین، ناتوان

 کمی دارند(، اصرار درستیبه معتقدم )و است فمینیستی ایمسئله یک ایمسئله هر

 کنند اتخاذ سیاستی که است استراتژیک اشتباه یک حدأقل یا رسدمی نظر به عجیب

 کنند. فعالیت اجتماعی علوم یحوزه در زنان تنها کندمی توصیه عمالً که

                                                                                                       
Chapter “Man to Man”, in Michael E. McGill,  The McGill Report on Male Intimacy  (New York: 

Harper & Row, 1986) 
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ای طور فعاالنهدر زندگی روزمره بهکه علیه استثمار زنان شکی نیست که کسانی

ی هر درباره-که زن یا مرد باشند، بعید است پژوهشی را کنند، فارغ از اینمبارزه نمی

زدگی و مردمحوری ی جنسیتواسطهکنند که بهدر علوم اجتماعی تولید  -موضوعی

 باید برای»گوید: می 1۰نانسی هارتسوکطور که دچار تحریف نشده نباشد. همان

شده است مبارزه کرد؛ ]دستیابی به[ این بینش بینشی که در دسترسِ گروه سرکوب

که همه  است که پس پشت روابط اجتماعی اش هم علمیاست که الزمه دستاوردی

تواند از طریق مجبورند در آن مشارکت کنند را ببیند، و هم آموزشی است که تنها می

 «.ی رشد کندمبارزه برای تغییر این روابط اجتماع

 چرا که است ساده موضوع این درک هاییاستدالل چنین رغمبه انتظار، برخالف

 انجام برای مردان ادعاهای به نسبت بدبینانه رویکردی هافمینیست از بسیاری

دارند.  زنان هایفعالیت و جنسیت از بسنده شرحی یارائه یا فمینیستی پژوهش

 آنها که کنیم مأیوس اندیشه این از را مردان هک است اهمیت حائز امر این شکبدون

 اند،شده  عمومی جهان در مهم چیزهای یهمه دارعهده که روشی همان به توانندمی

 سایر به تنها چون هاییروش با- گیرند دست به هم را فمینیستی هایپژوهش تصدی

 زنان یا نثمؤ همکاران استثمار کاستن در کاریکم دادن، ارجاع مذکر گرانپژوهش

 غیره.  و استشده ممکن آنها کار با مرد یبرجسته جایگاه که شانزندگی

 مردانی به تواندمی« فمینیست» لقب دهم نشان که است این من شخصی ترجیح

 واجد باید لقب این آوردن دستبه برای زنان که معیارهایی آن یهمه که شود اطالق

 باید برساند، حدأکثر به را ما درک کهاین رایب کنند. پژوهش برآورده را باشند آن

 یک یمطالبه حقِ اینجا در کند. مسئله رعایت را شد بحث ترپیش که معیاری سه

                                                
1۰ Nancy Hartsock 



 شناسی )بخش اول(شفمینیسم و رو  آیا روش پژوهش فمینیستی وجود دارد؟

61 

 

 و هاشرح توضیحات، تولید برای نیازهاییپیش سر بر بلکه ]فمینیستی[ نیست، لقب

 است. شدهتحریف-کمتر و مغرضانه-کمتر هایدرک
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 ی تاریخ زنانشناسانه/ کاربردهای روشها روابط اجتماعی جنس

 1گادول-کلی جوان

 

 

 جوان تاثیرگذار، یمقاله این در :(هاردینگ ساندرا) ویراستار یادداشت

 اضافه را زنان» رویکردهای کفایتِعدم به کردناشاره با گادول-کلی

 برای که نگارانیتاریخ که رویکردهایی کند؛می آغاز« بزنید هم و کرده

 کار به دادند تشخیص را جنسیت و زنان یمطالعه به نیاز بارناولی

 زنان» کهاین پذیرشِ رسمیِ تاریخ برای رادیکالی هایداللت بستند. او

کند. می مطرح« هستند آن، کامل معنای در انسانیت، از بخشی

 پژوهشِ هایروش که شد خواهد نکته این متوجه مقاله یخواننده

 هاییروش اند،شده برده کار به جدید هایتحقیق تولید در که تاریخی،
                                                

4 Joan Kelly-Gadol 
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 ،هایکپروبلمات این و هستند؛ -حقوقی اسناد بازتفسیر همچون- آشنا

 را جدید هایتحقیق که است پژوهش جدید اهدافِ و هانظریه مفاهیم،

 در او، نظر از دهد،می نشان مقاله عنوانِ که طوراند. همانآورده پدید

 هایتکنیک یا« روش» سطح نه )و شناسانهروش کاربردهای سطح

 دادنتوضیح یوظیفه در سنتی نگاریتاریخ که ها( استداده گردآوریِ

 است، شده کشیده چالش به شکل ترینژرف به جهان کردنِدرک و

 کامالً اشخاص مثابه به را زنان که دریابد بایستمی اینک که چرا

 دربرگیرد. تاریخی

 در پرسش این با است ممکن کند، بالدن را وی بحث که کسی

 و مشکالت بر واقعاً مرد نگارانِتاریخ آیا که شود مواجه اشذهن

 که هایینظریه و مفاهیم یا کردندمی تمرکز کندمی بیان او که مسائلی

 جنبش یک غیاب در هاآن آیا کشیدند؛می میان به را کندمی مطرح او

 چنین کسی تاکنون )چرا بستند؟می رکا به را ایرویه چنین واقعاً زنان

 نگاریِتاریخ در چه پژوهش، است؟(. آیا نکرده ارائه را مباحثی

 منافع و هاارزش از تواندمی فمینیستی، نگاریِتاریخ در چه و مردمحور

 منظر از یجامعه در تاریخی پژوهش اهداف بیافتد؟ جدا اجتماعی

 زندگی آن در ما هک ایجامعه همچون شده،بندیطبقه جنسیتی

 عدالت بر که دارد اذعان که فرهنگی )در باشد؟ باید چه کنیم،می

 پرسش به دادنپاسخ حق کسی چه گذارد،می ارج همه برای اجتماعی

 باشد؟(. داشته باید را آخر



 شناسی )بخش اول(فمینیسم و روش زنان یختار یشناسانهروش یها / کاربردهاجنس یروابط اجتماع

 

68 

 

 مقاله این در و شودمی مواجه آنها با سنتی تفکر که هاییچالش

 هایدپارتمان مرزهای از فراتر اربسی تواندمی کنیم، مالحظه توانیممی

 دانشگاهی یرشته هر اوال که گیرد. چرا قرار توجه مورد نگاریتاریخ

 رشته آن دانشجویان به -غیررسمی یا رسمی طوربه- که دارد تاریخی

 ادبیات، تاریخِ برای گادول-کلی مباحث گردد. کاربردهایمی تدریس

 تاریخ اقتصاد، تاریخ شناسی،وانر تاریخ شناسی،جامعه تاریخ هنر، تاریخ

 از بخشی تاریخ دوما، چیستند؟ طبیعی علوم تاریخ حتی و فلسفه،

 مطالعات هم ما است. بنابراین، اجتماعی علوم یجستارمایه

 مطالعات هم و داریم، تاریخی وقایع و هاشخصیت یشناسانهروان

 هایفرهنگ اقتصادیِ و شناسانه،زبان شناسانه،انسان شناسانه،جامعه

 چنین با رابطه در را هاییپرسش چه فمینیستی گذشته. انتقادات

 مقاله یهخوانند که،این نهایت در کشند؟می میان پژوهش]هایی[ به

 نگاریِتاریخ برابر در چالش نوع سه چگونه بداند تا بود خواهد مشتاق

 بر فمینیستی انتقادات در کند،می توصیف گادول-کلی که سنتی

 2آیدمی پی در که اجتماعی علوم سایر و شناسیروان شناسی،معهجا

 یابد.می بازتاب

                                                
های گروهی منظمی تکوین یافته است که در کنار مارلین آرتور، ی اصلی این مقاله از بحثمایهبن 2

ای بالنش کوک، پامال فیرلی، ماری فلدبلوم، آلیس کسلرهریس، امی سردلو و کارول توربین بسیار بر
ها در صحبت با گردا لرنر، رنت بریدنتال، دیک فان و مارلین آرتور من سودمند بودند. بسیاری از ایده

اش های نظرینگاریِ زنان و کاربستی تاریخها در چندین پنل دربارهکه با آنتر شد، کسانیدقیق
 -گیساحره-ز زنان شرکت کردم. دانشجویانم در کالج شهر برای دروس مارکسیسم/فمینیسم و ترس ا

شمار حاضر در این موضوع غنی ساختند. و خانواده، توجه من را برانگیختند و فهم من را از مسائل بی
ی این ی اولیهدار مارتین فلیشر و نانسی میلر هستم، برای پیشنهادهای ارزشمندشان بر نسخهمن وام
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* * * 

 تاریخ بازگرداندنِ و تاریخ، به زنان دارد: بازگرداندنِ ایدوگانه هدف زنان نگاریِتاریخ

 همچنین پژوهش، توجهیقابل تعداد زنان نگاریِتاریخ گذشته، سال چند زنان. در به

 زنان هایبینش و هاوضعیت و هافعالیت یدرباره آموزشی هایهدور و همایش تعدادی

 سبب تازگیبه زنان مورد در ما یدغدغه ایِرشتهمیان است. ویژگی برانگیخته

 نگاریتاریخ از دیگری یسویه است. اما شده نگارانهتاریخ حیاتیِ کار این شدنغنی

 برای آن کاربردهای یعنی آن، تئوریک یتدارد: اهم توجه به نیاز که دارد وجود زنان

 دانش یاندوخته به زنان کردنِاضافه برای تالش در .9کلی طوربه تاریخی مطالعات

 تاریخی، یمطالعه مفهومیِ هایبنیان درآوردنِ لرزه به با زنان، نگاریِتاریخ تاریخی،

 یدغدغه سه دنکر پروبلماتیزه طریق از اقدام بخشید. این تئوری به ایتازه جان

 تحلیل هایبندی( دسته2) کردن بندی( دوره4شد: ) انجام تاریخی یاندیشه اصلیِ

 در اکنونهم مساله سه این که جاییآن اجتماعی. از تغییر های( تئوری9) و اجتماعی

 ممکن چگونه هاآن اینکه مورد در توانممی حالت بهترین در من هستند، وتابتب

 همچنین کار،این حین در کنم. اما زنیگمانه گردند، مطرح شیثمربخ طوربه است

                                                                                                       
و فمینیستِ دو: به سوی معیارهای جدید گران مقاله، که در کنفرانس کالج بارنارد با موضوع پژوهش

 ، ارائه کردم.43۷5آوریل  42تناسب،
9 Conference of New England Association of Women Historians, Yale University (October 1973): 

Marilyn Arthur, Renate Bridenthal, Joan Kelly-Gadol; Second Berkshire Conference on the History 

of Women, Radcliff (October 1974): Panel on “The effects of Women's History upon Traditional 

Historiography,” Renate Bridenthal, Joan Kelly-Gadol, Gerda lernen, Richard Vann (papers 

deposited at Schlesinger Library); Sara Lawrence symposium (March1975): Marilyn Arthur, 

Renate Bridenthal, Gerda Lernen, Joan Kelly-Gadol (papers available as conceptual Framworks in 

Women's History [Bronxville, N.Y.: Sara Lawrence publication, 1976]). 
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 بیان را ایبازنمایی مساله سه این مفهومِ چگونه که دهم نشان میل کمال با بایستی

 ایرابطه هاجنس میان رابطه اینکه یعنی است؛ فمینیستی آگاهی بنیان که نمایدمی

 را سنتی تفکر که دهدمی شکل را اصلی یایده آن درکْ طبیعی. این نه است اجتماعی

 کند.می رو و زیر مورد سه هر در

 بندی کردندوره

 قطعاً نگریم،می زنان وضعیت از درکی به دستیابی هدف با تاریخ به ما کههمین

 ما وقتی ایم. اماپذیرفته را است اجتماعی موضوع یک زنان وضعیت کهاین پیشاپیش

 در آگاهی این که رسیدنمی نظر به شدیم، وارد نگاریتاریخ یحوزه به باراولین برای

 ثروت، جنگ، ایجاد از زنان تاریخ، طول باشد. در گرفته قرار تأیید مورد حوزه این

 از دستهآن مشخصاً بودند. مردان، شده گذاشته بیرون علم و هنر حاکمیت، حقوق،

 چنین در هافعالیت دقیقاً ،داشتند را نگارتاریخ مقام در وظیفهانجام توانایی که هاآن

 پیامدش که کردند؛ لحاظ تمدن گذاربنیان هایفعالیت عنوانبه را هاییعرصه

 سیاسی و فرهنگی تاریخ اساسی، قانون تاریخ اقتصاد، تاریخ دیپلماسی، ]پیدایش[ تاریخ

 یاندازه به هاآن شد گفته که زنانی شدند؛ شمرده استثناها مقام در عمدتا بود. زنان

داشتند.  را مردان مغز یا بودند، مردان همچون نوشتن در یا بودند، گرستم مردان

 آنچه انگاری،نادیده این جبران برای که داد تشخیص ابتدا همان از زنان، نگاریتاریخ

 نیز این که نبود نیست. بنا کافی وجههیچ به نامیممی 1ترمیمی نگاریِتاریخ ما که

 قرار خود درست جای در نیز را هاآن بایستی گرچه باشد؛ ثناییاست زنانِ نگاریِتاریخ

                                                
1 Contempatory history 



 شناسی )بخش اول(فمینیسم و روش زنان یختار یشناسانهروش یها / کاربردهاجنس یروابط اجتماع

 

11 

 

 یعنی ]موجود[ باشد، تاریخِ یاندیشه از دیگری زیرگروه توانستنمی که داد. همچنان

 گیرد؛ جای غیره و اقتصاد، تاریخ دیپلماسی، تاریخ فهرست جوارِهم زنان تاریخ یک

 که بود رو این گیرند. ازمی قرار تالقی در زنان تاریخ با هاپیشرفت این یهمه که چرا

 یمساله بر تمرکز شناسی،انسان در که همچنان نگاری،تاریخ در فمینیستی پژوهش

 معنایی در« 5منزلت» یواژه از اینجا در داد. من قرار خود اولویت را زنان منزلت

 همان یمعن به که دهم؛ ارجاع زنان قدرت و جایگاه به تا کنممی استفاده گسترده

 در مردان، هایموقعیت و هانقش با قیاس در زنان، که است هاییموقعیت و هانقش

 دارند. اختیار در جامعه

 تغییر به منجر هایجنبش یا اعصار به که است این درک این معنای نگاری،تاریخ در

 زنان، هایبالقوگی منظر از آیا که بنگریم منظر این تاریخ[ از ]در عظیم اجتماعی

 زنان، انسانیت پیشرفتِ برای دستاوردهایی آیا و انقیادگرِ، یا بودند بخشآزادی

- شد بسته کار به رویه این که آوردند. آنگاه همراه به ،«مردان» برای که همچنان

 پذیرفته بودند آن کامل معنای در انسانیت از بخشی زنان که درک این که انگاه یعنی

 معنا داریم، سروکار هاآن با ما که حوادث از ایمجموعه یا و رویدادها از ایدوره شد،

 شدهپذیرفته نرمال صورتبه که خصوصیتی و معنا به نسبت متمایز، تماماً ویژگیِ و

 و زیان از منظمی الگوی شود،می نمایان که آنچه واقع، گیرد. درمی خود به است،

 است. از جویانهترقی تغییرات اصطالحبه هایدوره در دقیقاً زنان منزلت نسبیِ خسران

 در کند،می برمال را 6مسلط موضع رتغیی این که شگرف جدیدِ اندازچشم که جاییآن

                                                
5 Status 

6 Vantage point 
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. ۷کنممی کوتاه بارهاین در را امبحث من است، شده گذاشته بحث به همایش چندین

 که، را ۸فوریه مشهور یگفته این اگر که کنم اشاره نکته این به تنها دهید اجازه اما

 بر است، دوره یک در انسان عمومی رهایی برای شاخصی مقام در زنان رهایی

 آتنی، کالسیک تمدن جمله از جویانه،ترقی هایپیشرفت اصطالحبه از مانهایبازنمایی

 ایدهندهتکان ارزیابیِ-باز دستخوشِ هاآن کنیم، اعمال فرانسه، انقالب رنسانس،

 مقام در بودن محبوس و 3ایصیغه زن معنای به آتن، در« ترقی» زنان، شوند. برایمی

 نشینخانه معنی به اروپا، رنسانس در و بود؛ 4۰باستان یونان در شهروندان همسرانِ

 از که گی،ساحره یشکنجه و آزار یافتنِشدت و بورژواها همسران مقام در شدن

 را زنان گویاست، که رطوهمان فرانسه، انقالب و بود؛ رفت،می فراتر طبقاتی مرزهای

 بینشِ با ناگهان ما که است گونهگذاشت. این بیرون اش«برادری» و برابری، آزادی، از

 تصویر هاچشم از یک هر که نگریم،می تاریخی هایدوره این به ایدوگانه جدیدِ

 بیند.می هاآن از متفاوتی

 است. فارغ شده نمایندگی نگاریتاریخ توسط تاکنون یکی تنها بینش، دو این میان از

 اند،شده برآورد و یابیارزش چگونه تاریخی هایدوره این کهاین چندوچونِ از

 است. مشخصاً پذیرفته انجام مردان مسلطِ موضع از هادوره این برآورد و یابیارزش

 نظم یک مترقیِ یابیتحقق مراحل عنوانبه را دوره سه هر که لیبرال، نگاریِتاریخ

 گرفتن نظر در بدون البته و-  آشکارا گیرد،می نظر در فردگرایانه فرهنگیِ و عیاجتما

 بودند. برای شریک مردان با هاپیشرفت این در هم زنان که است باور این بر -شواهد
                                                

۷ The Civilization of the Renaissance in Italy (London: Phaidon Press, 1950). p. 241. 

۸ Fourier 

3 Concubinage 

4۰ Gynecaeum 
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 رضایت این به دانانتاریخ یهمه تقریباً رنسانس، یدرباره هاپژوهش در نمونه،

 در 44بورکهارت یاکوب که بگیرند نظر در را زنان از تیموقعی همان دقیقاً که اندداده

 در حتی«. مردان با کامل برابری بر مبتنی جایگاه»کرد:  تعیین هاآن برای 4۸3۰ سال

 مذهبی هایارزش مراتبسلسله و اجتماعی طبقات مراتبسلسله که تاریخ از ایدوره

 هرگز هاآن یزن زد، پس کالسیک و سکوالر فرهنگی مجدد استقرار طی در را

 این که دلیل این به صرفا» نکردند، مطالبه را« زنان رهایی یا ‘زنان حقوق’ یمساله»

 که است درست این گرچه اینک،«. 42تاس مساله روشنی به خودش موضوع

 از نفر هزار سه-دو کرد تحمیل خود بر رنسانس که فرهنگی یگرایانهانسان معیارهای

 است این گیرد قرار توجه مورد تواندمی آنچه حال، این اب نمود، جذب خود در را زنان

 این از را ما مساله این داشتند. پیگیری را امکان این زن هزار سه-دو تنها چرا که

 طی در نه حداقل نداشت، وجود« رنسانسی» هیچ زنان برای که کندمی آگاه فاکت

بود.  زنان قدرت و عملآزادیِ محدودسازیِ داشت، وجود آنچه عوض، رنسانس. در

                                                
44 Jacob Burckhardt 

زودی منتشر ی معاصر بر زنان رنسانس که اخیراً منتشر شده یا بهنگاه کنید به چندین مطالعه 42
 شوند:می

Susan Bell, “Christine de Pizan,”  Feminist Studies (Winter 1975/76); Joan Kelly-Gadol, “Notes on 

Women in the Renaissance and Renaissance Historiography,” in  Conceptual Frameworks in 

Women's History (n. 2 above); Margaret Leah King, “The Religious Retreat of Isotta Nogarola, 

1418-66,” Signs 3:4 (1978); an article on women in Renaissance by Kathleen Casey in  Liberating 

Women's History, Berenice Caroll, ed. (Urbana: University of Illinois Press, 1976); Joan Kelly-

Gadol, “Did Women Have a Renaissance?” in  Becoming Visible, ed. R. Bridenthal and C. Koonz 

(Boston: Houghton Mifflin Co., 1976). 
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 این که بود هاییپیشرفت همان عواقب پی در قضا از محدودسازی این براین،عالوه

 . 49تاس کرده ثبت تاریخ در را دوره

 هایارزشیابی چنین که بود این دادند انجام فمینیست نگارانتاریخ که کاری

 اشتباه بازنماییِ این از را ما اقدام زنند. اینبرهم را تاریخی هایدوره از ایشدهپذیرفته

 هر بر تاریخ در مهم عطف نقاط و ستیکی مردان تاریخ با زنان تاریخ که کرد خالص

 پیش جایی تا حاال نگارانتاریخ از برخی واقع، داشتند. در یکسانی تأثیر جنس دو

 تاریخ بازتولید، کارکرد با زنان خاص پیوند دلیل به هستند مدعی که روندمی

 عظیمی عطف نقاط مبنای بر و منظر این از بایست،می زنان نگاریِتاریخ و توانست،می

 تاثیرگذار دست این از دیگری موارد و خانواده ساختار ،41جنسی تمایل زایمان، بر که

 پیشگیریِ 45میشل ژولیت زمینه، همین گردد. در بندیدوره و شدهنوشته  اند،بوده

 میشل تفکر منطق اگرچه داند؛می« تاریخیجهان رویداد» مثابه به را بارداری از مدرن

 در تغییرات اساس بر اول یدرجه در که بندیدوره هرگونه برابر در من خود و

 همراه به را خطر این ضوابطی کند. چنینمی اعتراض و مقاومت شود، ایجاد بازتولید

 اجتماعی منظ در تغییرات از خانواده الگوهای و جنسی-روانی هایپیشرفت که دارند

 من که روست این سازند. از وارونه تماماً را علیتی توالی کهاین یا شوند منفصل عمومی

 تاریخ طول در آنچه از زنان تاریخ جداسازیِ بالقوگیِ هایی،بندیدوره چنین در

 بینم.می را است شده گرفته نظر در اجتماعی تغییر اصلیِجریان

                                                
49 Vann (n. 2 above). 

41 Sexuality 

45 Juliet Mitchel 
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بندی تاریخی شروع به ایفای نقش ری که دورهی مسیدر ذهن من بخش امیدوارکننده

آن است. این موضوع، از طریق درنظرگرفتن  شدننسبیاست، در تاریخ زنان کرده

 ی اجتماعی مشترک برای پیشرفت یک جنس و سرکوب دیگری،دالیل نهادی توسعه

منشاء »در  انگلسکه چنان دهد؛می قرار مردان تاریخ با نسبت در را زنان تاریخ

بندی این کار را انجام داد. با چنین پرداختی مفاهیم دوره« نواده، مالکیت و دولتخا

ها به تغییرات خوبی حفظ شوند؛ و باید حفظ شوند، چرا که آنسنتی ممکن است به

راتی  الزم است دهند. اما در ارزیابی چنین تغییساختاری عمده در جامعه ارجاع می

ها را بر زنان مجزا از مردان لحاظ کنیم. اینک، ما انتظار داریم که آن تاثیرات آن

تأثیرات ممکن است بسیار متفاوت باشند تا جایی که در تضاد قرار گیرند و این تضاد 

های اقتصادی، توضیح باشد. وقتی زنان از منافع پیشرفتلحاظ اجتماعی قابلتواند بهمی

هستند، وضعیتی  های مشخصی رخ داده است محرومای که در دورهو فرهنگی سیاسی

دهد، در همین دست میی تاریخی متفاوتی از مردان بهکه برای زنان تجربه

 وجو بپردازیم.ها به جستاست که باید برای فهم دالیل جدایی جنس« هاپیشرفت»

 بندی اجتماعیجنس به مثابه یک دسته

که زنان قطعاً اند: اول اینبندی برجستهترِ دورهتر و پیچیدهین فهمِ کاملدو اعتقاد در ا

نشدن این گروه را در که دیدهدهند؛ و دوم اینگروه اجتماعی متمایزی را تشکیل می

نگاری سنتی نباید به ذات زنانه نسبت داد. این مفاهیم، که آشکارا از آگاهی تاریخ

ی بندی در اندیشهمثابه یک دستهیق معرفی جنس بهاند، از طرفمینیستی سربرآورده

 گذارند. های مفهومی تاریخ اثر میاجتماعی بر تغییر مرتبطِ دیگری در بنیان
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بودن دال بر داشتن شکل مشخصی از فمینیسم آشکار ساخت که فاکت محضِ زن

 ی[ تاریخی است، اما معنایی اجتماعی و بنابراین ]شکل مشخصی از تجربهتجربه

چیزی در این فهم اجتماعی یا تاریخی آنقدرها هم روشن نبوده است. چه« زن»دقیق 

چیزی منجر به تداوم تاریخی دهد و چهتوضیح می« دیگری»عنوان وضعیت زنان را به

زنان »معتقد بود که  9436در سال « 46های قرمزمانیفست جوراب»است؟ آن شده

بین زنان و مردان را روابط طبقاتی خواند ی و رابطه« شده هستندی سرکوبیک طبقه

ی طبقاتی است. پرثمرترین پیامد چنین ِ سلطهسیاست« 4۷جنسیت سیاست»و گفت 

ی اجتماعی، بسط تحلیل طبقاتی به زنان پردازی از زنان در مقام یک طبقهمفهوم

 بوده شیال روبوتامو  مارگارت بنستونهایی همچون فمنیست-توسط مارکسیست

ی اقتصادی یافتند، ی زنان در تاریخ را در جنبههای منزلت ثانویهها ریشهآن. 4۸است

ای با تولید و ی ویژهی جوامع رابطهمثابه یک گروه تقریباً در همهچرا که زنان به

تواند ناشی از اند. پیامدهای شخصی و روانیِ بودن در منزلت ثانویه، میمالکیت داشته

خودشان تصریح  بنستونو  روبوتامچه دیده شود. چنانی ویژه با کار این رابطه

ی[ زنان بسط دهیم یک چیز است، کنند، این که ابزار تحلیل طبقاتی را به ]مطالعهمی

                                                
تشکیل شد. این نام با  4363فمنیست  است که در ژانویه های قرمز  یک گروه رادیکالجوراب 46

تغییر رنگ ، است. «های آبیجوراب»، یعنی  «ی قرن نوزدهمیانجمن زنان فرهیخته»درنظرگرفتن نام 
 باشد. ها به چپ میفمنیست نمادی  از گرایش آنآبی به قرمز در این گروه رادیکال

4۷ Sexual politics 

4۸ “Redstocking Manifesto,” in Sisterhood Is Powerful, ed. Robin Morgan (New York: Random 

House, 1970), pp.533-36. Margaret Benston,  The Political Economy of Women's Liberation (New 

York: Monthly Review reprint, 1970). Sheila Rowbotham, Woman's Consiousness, Man's World 

(Middlesex: Pelican Books, 1973) 
هایی از اند در شمارهکاربستهی برجسته که تحلیل مارکسیستی را بر سرکوب زنان بهتعدادی مقاله
 اند.ا و نیولفت ریویو چاپ شدهرادیکال آمریک
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پافشاری کنیم چیز دیگر. زنان به هستند که بر این امر که زنان یک طبقه و این

م این را تأیید طبقات اجتماعی تعلق دارند و تاریخ جدید زنان و سوابق فمینیس

های طبقاتی اولین موج جنبش اندکه چگونه شکافاند، برای مثال نشان دادهکرده

که چگونه در فمنیستی را در کشورهای غیرسوسیالیستی تجزیه و متالشی کردند و این

 .43فمینیسمِ سوسیالیستی آشکارا فمینیسمْ زیردستِ مبارزه طبقاتی شد

ی خویش را ن منافع و ایدئولوژی مردان طبقهاز طرف دیگر، گرچه ممکن است زنا

کنند. اگرچه های طبقاتی مردانه را مختل میمثابه یک گروه نظامبرگزینند، اما آنان به

ی ها، و همهفرهنگ یهمهی طبقات، در من با این مفهوم مخالفم که به زنان در همه

افی وجود دارد که عموما، قطعاً شواهد ک است، ]اما[ ها منزلت ثانویه داده شدهزمان

نگاریْ جایی که تاریخاگر نه در کل، چنین بوده است. از زمانِ پیدایش تمدن، و از آن

است. آیا  کند، نظم اجتماعی مردساالر بودهتاریخی متمایز می-آن را از جوامع پیشا

تر تبدیل طور موروثی پستی بهاین ]مسئله[ زنان را به یک کاست، به یک رده

طور که این بازنمایی کند؟ این بازنمایی نیز کاربردهای خود را داراست، همانمی

ی سیاهان آمریکایی بیرون کشیده شده است، که مرتبط با آن، که عمدتا از تجربه

که هر  ،«24بودن دیگری» .  حس2۰گیردزنان را در مقام یک گروه اقلیت در نظر می

                                                
43 Eleanor Flexner, Centery of Struggle (New York: Atheneum, 1970); Sheila Rowbotham, 

Women, Renaissance and Revolution (New York: Random House, 1974); panel at the Second 

Berkshire Conference on the Feminist Awareness in the socialist Women's Movement-Germany 

and Austria, 1890-1914.” with Kareo Honeycutt, Inguro laFleur, and Jean Quataert. Karen 

Honetcutt's paper on Clara Zetkin is in Feminist Studies (Winter 1975/76). 

2۰ Helen Mayer Hacker, “Women as a Minority Group,” Social Forces 30 (October 1951-May 

1952): 60-90, and “Women as Minority Group: Twenty Years Later” (Pittsburgh: know, Inc., 

1972). 

24 The otherness 
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هی تاریخی ما از زنان در مقام یک گروه کنند، برای آگاها بیان میدوی این ایده

گیری کنند تا شکلها به ما کمک میاست. این ایده شده ضروریاجتماعی سرکوب

شده درک کنیم، که در دادهِ تحقیر نسبتکردنمثابه درونیبه را« 22زنانگی»اجتماعی 

آن  کردِ کسانی است که از اقتداری که زنان فاقدِعین حال در خدمت بهبودِ عمل

های کاست و گروه اقلیت که به زنان باشند. با این حال،  بازنماییمند میهستند بهره

این اکثریت باید  چرا دهنده ثمربخش نیستند.عنوان مفاهیم توضیحشود، بهاطالق می

ها، درون هر یک اقلیت باشد؟ و چرا اعضای این کاستِ ویژه، بر خالف سایر کاست

شناسی اقلیتی زنان را، ی یکسانی ندارند؟ روشن است که رواناجتماع پایگاه و مرتبه

ی ها و سرکوبِ کمابیش طبقاتی آنان، باید در مشخصهبودنِ آنهمانند منزلتِ کاست

ها. هر تالشی در تمامی زنان دنبال کرد، یعنی در جنس آن متمایزکننده شمولجهان

منظور در دسترس قراردادنِ بههای اجتماعی که بندیبرای فهم زنان از نظر دسته

طور مفاهیم مناسب، این حقیقت بنیادین را بپوشاند، به شکست خواهد انجامید. همان

 -طبقه، گروه اقلیت، کاست-های تمثیلی تمامی قیاس»بیان کرده است  گردا لرنرکه 

از آن شکست  ی تعریفی بسندهشوند، اما در ارائهبه موقعیت زنان نزدیک می

ها در بندی هستند: تحلیل بسنده از موقعیت آند. زنان برای خود یک دستهخورنمی

که زنان باید در مقام سخن این. کوتاه29«جامعه نیازمند ابزارهای مفهومی جدید است

زنان تعریف شوند. ما یک ضد اجتماعی هستیم، اما نه در مقابل یک طبقه، یک کاست 

ریت هستیم، بلکه ما ضد یک جنس هستیم: یا در مقابل اکثریت، چرا که ما خود اکث

ی مادری بندی بر اساس جنسیت دیگر بر وظیفهمردان. ما یک جنس هستیم، و دسته

                                                
22 Femininity 

29 “The Feminists: A Second look,” Colambin Forum 13 (Fall 1970): 24-30. 
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 ای اجتماعیکند، بلکه بازشناسی کارکرد و رابطهو فرودستی نسبت به مرد داللت نمی

 است. است که اجتماعا ایجاد و اجتماعا تحمیل شده

ی زنان شامل این کشف بود که آنچه ه در مطالعهبخش خوب این هیجان اولی

بود؛ هم خودِ آن  ]مذکر[ 21ی دست بشرواقع ساخته امد، دربه حساب می« طبیعی»

شده. عنوان امری طبیعی و از نظر فیزیکی تعییناش بهنظم اجتماعی و هم توصیف

ا علوم اجتماعی گردد، امبرمی حواهای ایدئولوژیکی به داستان های چنین استداللنمونه

ای در جهت تقویت مردساالری. یک اند؛ همچون اسطورهترتیب عمل کردههمینهم به

ی کودک و دهندهدفاع از برتری طبیعی زن در مقام پرورش»گوید: شناس زن میروان

که تحقیقات بسیار قبول است، درحالیی فرزندان از نظر علمی غیرقابلکنندهاجتماعی

نوزاد بر رشد متعاقب کودک -نوزاد یا پدر-با تأثیرات تعامل مرد اندکی در رابطه

شناس زن، خود را در موقعیتی یافت که وادار به امتناع . یک انسان25«استانجام شده

-ی تکی این درک شد که خانوادهی علمی دربارهاصطالح مجادلهیا تردید در به

واقع، او متذکر  درن است. ی مردانه متعلق به کل نخستینیاو سلطه 26جنسیشریک

ترین ها نزدیکهای نخستین، که برخی از آنانسان-ها در نااین ویژگی»شود که می

ی نرینه و که سلطهو زمانی«. نیستندشمول خویشاوندی را با انسان دارند، جهان

                                                
21 Man-made 

25 Rechelle Paul Wortis, “The Acceptance of the Concept of Maternal Role Behavioural Scientists: 

Its Effects on Women,” American Journal of Orthopsychiatry 41 (October 1971): 733-46. 

26 Monogamous 
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ا یابی بها تطبیقرسد که ]خاستگاه[ آنبه نظر می»شوند، مراتب نرینه پدیدار میسلسله

 .2۷«ای استهای ویژهمحیط

« طبیعی»ی ها و رابطهی نقشای دربارهتوانستند دعویِ دانش ویژهنگاران نمیتاریخ

دانستند که آن نظم چه بوده یا چه باید ها را به میان بکشند، اما آنها میبین جنس

 فرهنگ نقاشان و»سادگی گرایش به تصدیق این نظم داشت. نگاری بهبود. تاریخمی

 گوید:می 2۸پروپرشیا روُسیی هنرمند رنسانس درباره 43۰1به سال « حکاکان برایان

تراشی شهره است، اما وی بر روی مس هم بانویی از بولونا به پیکرتراشی و سنگ»

شود که آموخته بود. گفته می مارک آنتونیوکرد، و طراحی و نقاشی را از حکاکی می

در  459۰استثنایی بود؛ وی در سنین پایین در  دامنی و استعداد ویزیبایی، پاک

و همسر  ژوزفای از برجستهی عشقی نافرجام از دنیا رفت. آخرین اثر وی نقشنتیجه

)منظور « بانو». عالمت تعجب انتهایی، با اعالم این که این 23«بوده است! بوتیفار

خاطر عشق از به ی طبقاتی نیست(، که زیبا بود و ناکام در عشق، طبیعتاً تنهامشخصه

نگاران حقیقتاً کند. تاریخبین رفت، مدخل را همچون خاری در چشم فرو می

اند. برای همین بود که تا پیش از که چرا زنان هنرمندِ بزرگ وجود نداشته دانستندمی

ی هنر، این پرسش را مطرح کند، این نگار فمینیستِ عرصه، تاریخلیندا نوکلینکه  آن

این مساله را از طریق تحقیق  لینکلناست.  نگارانه نبودهای تاریخئلهموضوع هرگز مس

                                                
27 Kathleen Gough, “The Origin of the Family,”  Journal of Marriage and the Family 33 (November 

1971): 760-71. 

2۸ Prppertia Rossi 

23 Bryn's Dictionary of Painters and Engravers (London: Geo. Bell, 1904), 4:285. 
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ی دهندهجای استعدادهای ذاتی، در مقام تداومشده بههای نهادینهی مولفهدرباره

 .9۰میان کشیدفعالیت هنری به

اچ. نگاران مرد همچون جا پدیدار شد و تاریخی جایگاه زنان در همهزمانی که مساله

ی یونانی، باز یعنی جامعه کیتودر مورد -درآمدند « شان»به دفاع از جامعه تودی. کی

ها اجازه نداشتند اگر همسران آتنی .94هم نظم طبیعی چیزها برای نجات آمد

های راه در آن خواست خویش سفر کنند، آیا به این دلیل نبود که زنان برای مشقتبه

-ها در زندگی سیاسی نقشی نداشتند آناند؟ اگر از حد لطیف نبوده روزگار بیش

ها منبع شرافت انسانی بود، آیا به این دلیل نبوده که دولت فعالیتی که برای یونانی

ی واسطهتوانستند بهطور گریزناپذیری تنها مردان میداد که بهاموری را پوشش می»

؟ «را اجرا کنند هاها را قضاوت کنند و تنها با اعمال زور خود آنتجربیات خودشان آن

شدن به[ شان در جهت ]بدلرفتند، آیا توسط مادراناگر دختران به مدرسه نمی

کار ’گوییم وقتی می»پذیرد که می کیتودیدند؟ )شهروندان مونث آموزش نمی

احترام تا حد زیادی قابل ‘علم خانگی’آید، اما اگر بگوییم نظر میآور بهخفت ‘خانگی

اما «(. اندازه ]علم خانگی[ متنوع و مسئول استایم که تا چهیدهرسد؛ و دنظر میبه

برای خانواده حفظ شده بود: اهمیت مذهبی و  اجتماعی خانواده در  کیتوبحث اصلی 

نظر ای ناتمام بهی یونانیان. داللت وی بر این نکته، برای ما همچون جملهجامعه

یک خانواده و یا اتالف  شدنکند که منقرضدرستی اشاره میرسد. وی بهمی

ست بر این این واقعیت استداللی کیتوشد. اما برای هایش فاجعه قلمداد میدارایی

                                                
9۰ “Why Have There Been No Great Women Artists?” Art News 69, no. 9 (January 1971): 22-39, 

67-71. 

94 H. D. Kitto, The Greeks (Baltimore:Penguin Books, 1962), pp. 219-36. 
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خدمت به خانواده و تداوم آن از طریق « طور طبیعیبه»گیری که جایگاه زنان موضع

است تا ثروت و آداب خانواده به آنان منتقل شود. اگر تحت  تربیت وارثان شایسته

ی یونانی این مسئولیت نیازمند محدودشدن در خانه و اطراف آن است، امعهشرایط ج

که چنانکند. همصالحیت قانونیِ همسران در سیاست را توجیه می]این داللت[ عدم

ها را تقاضا ها آنی آتنیهای دیگر که جامعهدر ارتباط با زنانِ قرارگرفته در دسته

ای ای[ اصالً اشارهها ]زنان صیغهخوابه، به هملحاظ قانونی رسمی بودندکرد و بهمی

ی ماجراجویانی بودند که به وظیفه»شود که گفته می 92ی هتایراهانشده و درباره

ردیفان اما، هم” -کردندها مردان را سرگرم میسنگین زندگی نه گفتند. البته که آن

 «.“کندنمی ازدواجکس با چنین زنی عزیز من، هیچ

 کتاب تاریخ خود را نوشت. 4354 در سال کیتو

اگر درک امروزیِ ما از سهم یونانیان در زندگی اجتماعی و آگاهی اینک خواهان 

ی زنان و همچنین نظام جنسیتی است که توسط ی زیستهبازنمایی مکفی از تجربه

نهادهای خانواده و دولت شکل گرفته بود، به این دلیل است که ما امروزه به آن 

ای مرکزی تحقیق لحاظ تاریخی ارزشمند بلکه مسالهای بهعنوان مسالهفقط بهنه

نگاریِ زنان در تئوری و  پراکسیسِ کنم این دومین سهم عظیم تاریخنگریم. فکر میمی

ایم که به بندی اجتماعی ساختهطور کلی است. ما از جنس یک دستهنگاری بهتاریخ

و طبقه، برای تحلیل ما از نظم اجتماعی « دنژا»ها، همچون بندیی سایر طبقهاندازه

ها را همانند نژاد و طبقه نه طبیعی بلکه اجتماعی ی جنسست. و ما بنیاد رابطهبنیادی

خوش ی خاص خود را داشته، و با تغییر در سازمان اجتماعی دستدانیم که توسعهمی

                                                
92 Hetaerae ی جنسی و باال معاشرت )رابطهای بودند که با مردان ردهکرده و فرهیختهزنان تحصیل

 اند.مصاحبت( داشته
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ت و شکل داده ها که توسط نظم اجتماعی تقویی بین جنساست. رابطه نوسان بوده

بندی، ای از نظم اجتماعی باشد. درک جدید ما از دورهی هر مطالعهشده، باید الزمه

ی مردان را بازتاب همان اندازهای از تغییر تاریخی از موضع مسلط زنان بهارزیابی

بندی اجتماعی بدین معناست که مثابه یک دستهی ما از جنس بهدهد. استفادهمی

نحوی طور تغییر در نظم اجتماعی، بها از خود تغییر تاریخی و همینپردازی ممفهوم

 گیرد.ها را نیز در برمیی مابین جنستر شده که تغییرات مربوط به رابطهوسیع

هایی که تحقیق فمنیستی از نظر من، چه در تحقیقات فمنیستی و چه برای فعالیت

 ها که در مرکز این شرحن جنسی اجتماعی میای رابطهنیروی محرک آن بوده،  ایده

نگار ، تاریخ99کارول دونکانقرار دارد، هم بدیع و هم مرکزی است.  و بسط مفهومی

]هنر[ دال بر چه  این»پرسد مدرن می 91ی هنر با در نظر گرفتن هنر شهوانیعرصه

ی زنان برای میزانی که مطالبهیابد که به، و درمی«مذکری است؟-نوع روابط مونٍث

و  آن روابط مبتنی بر سلطه ،95شدن بودشناخته رسمیتتر در شرف بهابری بیشبر

، از سردبیران یک مجموعه 96میشل زیمبالیت روزالدو. شدندمشهودتر می قربانی

شناسی به گسترش شناسان فمنیست، معتقد است علم انسانمطالعاتی توسط انسان

ها را مورد ی اجتماعی بین جنسهکه بتوان در آن رابط»یک بستر نظری نیاز دارد 

                                                
99 Carol Duncan 

91 Erotic 

95 Unpublished paper on “The Esthetics of Power” to appear in The New Eros, ed. Joan Semmel 

(New York: hacker Art Book, 1975). See also Carol Duncan, “Virility and Domination in Early 20th 

Century Vanguard Paintings,” Artforum 12 (December 1973): 30-39. 

96 Michelle Zimbalist Rosaldo 
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واقع، تقریباً تمامی مقاالت آن مجموعه معطوف  . در9۷«بررسی قرار داده و درک کرد

ست که مورد در جوامعی -پدرساالرانه، مادرکانون و ...-به ساختار نظم جنسیتی 

 نگاری،شناسی و تاریخشناسی، جامعهاند. در تاریخ هنر، انسانبررسی قرار گرفته

سمت تقویت سرشت اجتماعی و نسبیِ ی منزلت زنان ضرورتاً بهمطالعات درباره

تواند یابی فرهنگی زنان مطلقا نمیی جنس تمایل دارند. فعالیت، قدرت و ارزشایده

ای که در ارتباط و تقابل با فعالیت، قدرت جز با مالک نسبی تعیین شود: مالک نسبی

ی اجتماعی که نیز در نسبت با نهادها و توسعه یابی فرهنگی مردان است، وو ارزش

ناتالی گیری این نکته بگذارید از بخشد است. برای نتیجهمراتبِ جنسیتی شکل میبه

را که  43۷5شایر در اکتبرقولی بیاورم، که دومین کنفرانس برکنقل 9۸زمون دیویس

 دهد:نگاریِ زنان بود، مخاطب قرار میی تاریخدرباره

مردان باید توجه ما را به خود  زنان و هم تاریخ ، هم تاریخبه نظر من”

طور شده کار کنیم، همانجلب کند، ما نباید تنها بر روی جنس مسلط

تواند منحصرا بر دهقانان تمرکز کند. هدف نگارِ طبقه نمیکه یک تاریخ

های جنسیتی در تاریخ گذشته باشد. ها و گروهما باید فهم معنی جنس

های جنسی و نمادپردازی جنسی در جوامع کشف انواع نقشهدف ما 

اند و ها چه معنایی داشتههای مختلف است تا درک کنیم اینو دوره

                                                
37 Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, eds. Women, Culture and Society, (Stanford, 

Calif: Stanford University Press, 1974), p. 17. 

9۸ Natalie Zemon Davis 
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چگونه در حفظ نظم اجتماعی یا در پشتیبانی از تغییر آن عمل 

 .93“اندکرده

 های تغییر اجتماعینظریه

ی اجتماعی طبقات ی رابطهها به اندازهی بین جنساگر برای فهم تاریخ بشر رابطه

ضروری است، آنگاه آنچه باید حل شود ارتباطات ]موجود[ بین تغییراتِ در روابط 

کار تغییرات برجسته در کنم برای این. پیشنهاد می1۰طبقه و روابط جنس است

ی تولید بررسی کنیم. های مربوط به مرد و زن را در نور تغییرات بنیادی شیوهنقش

ی تغییر کنم. یک نظریهاقتصادی طرح نمی-یک ترکیب اجتماعی من اینجا صرفاً

آمیزد، باید در نظر داشته باشد که می خود در را های میان جنساجتماعی که رابطه

گذارد و به آن شکل چگونه تغییرات عمومی در تولید، بر تولید در خانواده  تأثیر می

مربوط با تولید در خانواده اثر های زنان و مردان دهد، و به موجب آن بر نقشمی

ای همچنین باید این جریان را در جهت دهد. چنین نظریهها شکل میکرده و به آن

ها بر ی جنسدیگر مورد بررسی قرار دهد: تأثیر زندگی خانوادگی و رابطه

 های روانی و اجتماعی.بندیشکل

دید است، حتی اگر ای[ جها ]پدیدهی اجتماعی جنسی تغییرات در رابطهمطالعه

که قویاً به  انگلسدنبال کنیم. خصوصا  انگلسو  12مورگان، 14باخهوفنردپای آن را تا 
                                                

93 “Women's History in Transition: The European Case,” Feminist Studies 3:3-4 (1976): 83-103. 

1۰ See panel papers, Conceptual Frameworks in Women's History (n. 2 Above). 

14 Bachhofen 

12 Morgan 
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-ی زن با مرد رسمیت بخشید، اگرچه برای او تنها یک تغییر خصلت اجتماعی رابطه

روی از در این رابطه اهمیت داشت: گذار به مردساالری با پیش -ترین آنالبته مهم

وندی به سوی تمدن و نابودی پدرساالری با ظهور سوسیالیزم. ی خویشاجامعه

های وی از فرودستی زن در چارچوب پیدایش مالکیت خصوصی و نابرابری تحلیل

پردازان جز بر نظریه انگلسطبقاتی اساس بسیاری از تحقیقات فمنیستی امروز است. 

امیلی جیمز  ی زنان همچوننگاران حوزه، و تاریخ19آگوست ببلسوسیالست، چون 

است. اما  ، تقریباً هیچ تأثیری بر تحقیقات تاریخی نگذاشتهسیمون دوبوارو  11پوتنام

های معاصر برای فهم علل اجتماعی پدرساالری و دالیل رسد تالشنظر میبه

کنند. همین ها تأیید میی اجتماعی جنسهای متنوع آن نظرات او را بر رابطهشکل

ی خود نوبهی از این کارهای اخیر بیرون کشید که بهشود نتایج مشخصحاال می

گشایند. یکی ]از آن نتایج[ شناسی میای برای تحقیق تاریخی و انسانمسیرهای تازه

ها نسبت به ی جنبهموقعیت اجتماعی زن همیشه، در هرجایی، و در همه»این است: 

آورم، زیرا قول میشناس نقلانسانجا از یک من در این«. 15استمرد فرودست نبوده 

 جز یک نظم جنسیتی مردساالر به شکلمورد تاریخی برای هر چیز دیگری به

شناسانه که از مطالعات انسان غالبی عارضی تر است. ویژگیتوجهی ضعیفقابل

یابد، این است که آیا سپهر خانگی و عمومی فعالیت از ی نظم جنسی بروز میدرباره

                                                
19 August Bebel 

11 Emily James Putnam 

15  Karen Sacks, “Engels Revisited,” in Rosaldo and Lamphere, p. 207. 
 همچنین نگاه کنید به:

Eleanor Leacock's introduction to Engels, The origin of the Family, Private Property and the State 

(New York: International Publisher, 1972). 
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تلقی « عمومی»و « خانگی»چه ایزند، و این تمایز تا چه حد است. اگرچه آنیکدیگر متم

طور متفاوتی شود از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، و خطوط مرزبندی بهمی

گیرد که جوامع با میزانی سنجیده شوند اند، یک الگوی جامع زمانی شکل میرسم شده

در هم ادغام شده است و در سر دیگر که در یک سر آن خانوادگی و عمومی کامالً 

 اند.فعالیت خانگی و فعالیت عمومی به شدت از هم متمایز شده

کنند، های عمومی یا اجتماعی تالقی میهای خانوادگی با فعالیتکه فعالیتزمانی

بسیار  انگلسمنزلت زنان برابر یا حتی برتر از منزلت مردان است. این الگو با نظرات 

هایی ابزار امرار معاش و تولید اشتراکی بوده و زیرا در چنین موقعیتسازگار است، 

ی کانونی زندگی خانگی و اجتماعی است. بنابراین در چنین خانوار اشتراکی نقطه

جوامعی که تولید برای مبادله اندک است و مالکیت خصوصی و نابرابری طبقاتی رشد 

های ی نقشاندازههای زنان بهنقشهای جنسی کمتر مشهودند. است، نابرابری نکرده

جای مردان متنوع است، گرچه تمایزات نقش جنسی وجود دارد؛ اقتدار و قدرت به

شود؛ زنان واگذار شود، بین زنان و مردان تقسیم می هامراتبی از نرینهکه به سلسلهاین

 ارند.پذیری دارزش هستند؛ و زنان و مردان حقوق جنسی مقایسه-لحاظ فرهنگی بابه

کار جنسی در جوامعِی که بر مبنای مقیاس ی تقسیمبیشترین چیزی که یک نفر درباره

تواند بگوید شده در پاراگراف پیشین[ قرار دارند، میبرشمرده در این سمت ]توصیف

بندی مادر/فرزند یا زنان/کودکان، و گرایش به شکار و این است که گرایش به گروه

لحاظ ، اگر اصالً چنین باشد، هنوز به«طبیعی»کار این تقسیم جنگجویی نرها وجود دارد.

اجتماعی متعین نشده است. این امر به این معناست که مردان همانند زنان از کودکان 

دهند، و زنان همچون مردان داری کرده و کارهای مربوط به خانه را انجام مینگه

آید، در هایی که از آن بیرون میکنند. سازمان اجتماعی کار، و آداب و ارزششکار می
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ها نیستند و یک جنس را زیر اقتدار جنسِ دیگر قرار خدمت جداسازی جنس

 مخالفِ سمت در مذکور مقیاس حسب بر که ایجامعه در هادهند. اما دقیقاً همیننمی

اند، عمومی مشخصاً از یکدیگر تفکیک شده نظم و خانگی نظم کهجایی گیرد،می جای

 باشند، که مقیاس این سمتِ دو هر در جوامع در کنند. زنانرا پیاده می جداسازی

توجه و ای که ثروت قابلمانند )و باید این رویه را تا مرحلهی فعال باقی میتولیدکننده

ی مالکیت نابرابری طبقاتی وجود دارد ادامه دهند(. اما با افزایش مازاد، توسعه

ای )گسترده به واحد اقتصادی خصوصی، و خانوادهخصوصی، و تبدیل خانوار اشتراکی 

، محصوالت، و 16ای( که یک مرد نمود آن است، زنان دائماً کنترل بر مالکیتیا هسته

های زنان، ترتیب، خود خانواده، سپهر فعالیت دهند. به اینخودشان را از دست می

و  -شوداداره میکه توسط دولت -شود تر اجتماعی یا عمومی میتابع یک نظم گسترده

به تسلط مردان گرایش دارد. این الگوی عمومی است که توسط جوامع دارای تاریخ یا 

 .1۷شودمتمدن نمایانده می

شود که کنیم، این امر آشکار میکه ما به این سمتِ مقیاس حرکت میهمین

اند. در این خصوص، جالب است به های جنسی به کنترل مالکیت گره خوردهنابرابری

شوند. های طبقاتی در واژگان جنسی بیان میبرخی جوامع اشاره کنیم که نابرابری

عنوان ثروت توانند از آن بههستند، می -داریمثال دام-زنانی که دارای مالکیت 

                                                
16 Property 

را مطالعه  43ی تر در پانوشت شمارهتوانید مطالعات تخصصیی این نکته، اگر بخواهید میدرباره 1۷
کنند که موجب رواج کنترل نرینه بر ابزار کنید، مطالعاتی که فرایند آن تغییر اجتماعی را بررسی می

تر و د با هدف مبادله است، و با این ثروت جدیدکنترل نظم اجتماعی یا عمومی وسیعجدید تولی
های فرایندهای همچنین خانواده را نیز گستراند. مطالعات تاریخیِ جوامع متمدن به عنوان نمونه

 بسیار سودمند هستند. -ی خود ماشامل جامعه-ی تغییر اجتماعی گسترده
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. این مثال که 1۸ها خدمت کننداستفاده کنندکه به آن« همسرانی»عروس برای خرید 

کند که چگونه واقع تصدیق می کند، درخلط میرسد جنس و طبقه را با هم نظر میبه

اند. اگرچه مالکیت یک نابرابری طبقاتی را میان چنین روابط جنس و طبقه متفاوت

مثابه یک گروه، ، یعنی زنان به«همسران»زنانی نهادینه کرده است، با این حال این 

ز نوع رسانِ بدون مالکیت هستند که به کار اهستند که معرف یک مقام خدمت

 اند.شود، الصاق شدهخانگی، که شامل باغبانی هم می

هایی به خود یابد و چه شکلچگونه این الصاق زنان به کار خانگی گسترش می

نگاریِ شناسی و تاریخگیرد؟ این روند یکی از مشکالت مرکزی است که انسانمی

ی سنتیِ ساده« هایاستدالل»شود. بنا به تعریف، این پرسش فمنیستی با آن روبرو می

سازی پرورش کودک کند. خصوصیدار را رد میبیولولوژیکی برای تعریف از زن خانه

بندی کردن کار، نه موضوعات طبیعی بلکه اجتماعی هستند. و کار خانگی و جنسیت

 روابط مالکیت کنم که در برخورد با این مسائل، ما به بررسیبنابراین، من پیشنهاد می

ی تقسیم کار جنسیتی و نظم جنسیتی ادامه دهیم. ی اولیهکنندهل تعیینعنوان عامبه

رو های خانگی و عمومی هرچه بیشتر از هم تفکیک شوند، به تبع آن کار، و ازاینحوزه

شوند. هم تولید برای امرار تفکیک میطور آشکارتری قابلمالکیت نیز، دو نوع به

یافته که نظام تولیدی یک جامعه سازمانبا اینمعاش و تولید برای مبادله وجود دارند. 

عنوان فرایندی مستمر که به -اشاره کرده بود مارکسطور که همان-است، این نظام 

کند: یعنی وسایل و ابزارِ مادیِ این نظام،  کند عمل میخودش را دائماً بازتولید می

ند مستمر مدام بازتولید ها، در این فرایهای این نظام و روابط اجتماعی بین آنانسان

(، کار تولیدی جامعه مارکسزعم شوند. از منظر یک فرایند مستمر )بازتولید بهمی

                                                
1۸ E.g., among the Ibo, Mbuti, and Lovedu (see Rosaldo and Lamphere, pp. 149,216). 
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سازیِ کودکان برای یافتنِ موقعیت اجتماعی آنها ]نیز[ شامل زادوولد و اجتماعی

ای دهد، شیوهها را شکل میکنم چیزی که رابطه بین جنس. من گمان می13شودمی

سازی در رابطه با سازمان کار سازمان یافته ار تولیدمثل و اجتماعیاست که این ک

طور خالصه، است که ماحصلِ آن اجناسی برای امرار معاش و/یا برای مبادله است. به

مثابه یک نظم اجتماعی عمومی به معنای آن است که کارکردِ زنان مردساالری به

عضای جدید نظم اجتماعی، این روابط داری و تولید امثابه دارایی مردان برای نگهبه

                                                
13 Juliet Mitchel, “Woman's Estate,” (New York: Random House, 1973) 

زنان را مورد  توان تاریخها میکند که در آندر اینجا میشل مقوالتی شامل بازتولید/تولید رامطرح می
که او استثنای اینهای خانگی/عمومی سنخیتی ندارند، بهبندیهها[ با دستمطالعه قرار داد. این ]مقوله

صورت اجتماعی نظم داند که دیرتر ]در تاریخ[ بهکردی میشدن را دو عملمیل جنسی و اجتماعی
ها را به امر داری هستند، نیازی نیست که آنی سرمایهکرد زیرمجموعهیافتند و اگرچه این دو عمل

ی مربوط به شدن را در هر مطالعهکنیم. من معتقدم ما باید میل جنسی و اجتماعی بازتولید ضمیمه کلیِ
ای، برای زنان و نظم جنسی مورد بررسی قرار دهیم: روابط میان عشق، سکس، و ازدواج در هر جامعه

ی واسطهبهها را، کسی کدام گروه از بچهچهگراها چیست؟ و جنسگراها و هممردان، برای دگرجنس
بیابند؟  -شامل نظم جنسی-کند تا بتوانند جای خود را در این نظم اجتماعی جنس یا سن، اجتماعی می

ی مسلط تولید وضوح گواه بر روابط عملی میان شیوهمن هم مانند جولیت میشل معتقدم که شواهد به
تند. با این شدن از سوی دیگر هسجنسی و اجتماعیسو و اشکال بازتولید، میلدر یک جامعه از یک

واره، بلکه بیشتر در استفاده از چندان درکاربست خود این طرحوجود، مشکالت مشخصی، البته نه
داری طرف باشیم. نه های پیشاسرمایهویژه اگر با دورهبه-آیند واره پدید میهای این طرحواژهدانش

پذیر روشنی زیر عنوان تولید توانند مکان تعریفهای سیاسی نمیهای فرهنگی و نه فعالیتفعالیت
تر های خانگی/عمومی یا به بیان سادهواژهها برای مثال در دانشداشته باشند، در حالی که این فعالیت

یابی هستند. دلیل دیگری که من خانواده/جامعه یا خانگی/عمومی را ترجیح خانواده و جامعه قابل مکان
آمیختن بازتولید بیولوژیکی با بازتولید تولید متمایل به درهمی تولید/بازواژهدهم، این است که دانشمی

اجتماعی است، و این امر کار مولد الزم در خانواده و روابط مالکانه میان زن و شوهر را غیرقابل درک 
 کند. نگاه کنید به نقد من بر جولیت میشل:می

Science and Family 39, no.4 (Winter 1975/76): 471-74 
 ن:و همچنی

Lise Vogel, “The Earthly Family,” Radical America 7 (Fall 1973): 9-50. 
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قوم و خویشی و خانواده کار کرده است، و آن اشکال دیگرِ کار،  که در سازمان تولیدی

گیِ[ عموما و نه همیشه، واسطه، ]همهی بیهمچون تولید کاال و خدمات برای استفاده

 .5۰سازی وابسته استکردهای تولیدمثلی و اجتماعیبه عمل

جنسی همانند طبقه از روابط مالکیت و اشکالِ کار در این نظام متاثر های نابرابری

ی عمومی، های خاص مشهودی بین این دو وجود دارد. در حوزههستند، اما تفاوت

نامم که از سازمانِ ثروت و کارِ عمومی چه که من نظم اجتماعی میی آنواسطهبه

ی اهمیت برخوردار است. رین درجهگیرد، نابرابری طبقاتی از باالتجامعه سرچشمه می

ها را به دو ها، کنترل یا کمبود کنترل بر مالکیت که انسانبرای روابط بین جنس

توجه نیست. چیزی که کند، چندان قابلی مالکین و کارگران تقسیم بندی میدسته

روابط کاری و یا  هر یک از این طبقات درقابل توجه است این است که آیا زنان 

 تیِ برابری با مردان طبقه خود دارند.مالکی

ی دارایی موجود در جوامع از سوی دیگر، در خانوار یا خانواده، جایی که مالکِیتِ همه

هایِ جنسی از باالترین است، نابرابری تاریخیِ توسط مالکیت خصوصی تشخص یافته

ته در گیرند. موضوع برجسی اهمیت برخوردارند و از خطوط طبقاتی پیشی میدرجه

ها در اروپای فئودالی، هم روابط خانگی این است که زنان در خانواده، شبیه سرف

. در همین ارتباط، توصیفی باشندتوانند و هم مایملک داشته باشند و هم مایملک می

 کنم:باستانی از قانون روم قدیم را نقل می

                                                
 شد: داده بسط زیر گرانپژوهش توسط بخش این هایایده 5۰

Rowbotham, Woman's Consciousness, Man's World; Bridget O'Laughlin, “Mediation of 

Contradiction: Why Mbum Women Do Not Eat Chicken,” in Rosaldo and Lamphere, pp. 301-20. 
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زنی که از طریق ازدواجی مقدس به شوهرش پیوسته است، باید در ”

های مقدسِ همسرش سهیم شود... این قانون هم ها و آیینمام داراییت

ساخت تا که پناهگاه دیگری ندارند، مکلف میچنانزنان مزدوج را، آن

شان تطبیق دهند؛ و هم شوهران خود را کامال با خُلق و خوی شوهران

مثابه مایملک ضروری و غیرقابل تفکیکِ خود کردنِ زنان بهرا به اداره

دامن بود و در تمامی اساس، اگر یک زن پاک ساخت. بر اینلف میمک

ای که شوهرش ارباب مرتبه همان کرد، بهامور از شوهرش اطاعت می

ی اندازهخانه بود، وی نیز خانم خانه بود، و او بعد از مرگ شوهر به

برد ... اما اگر او هر کار اشتباهی انجام داده بود، یک دختر ارث می

 .54“کردی تنبیه وی را تعیین میدیدهْ قاضی او بود و مرتبهزیانطرف 

کنند(، طرز جالبی تعین میها وضعیت را بهفارغ از طبقه و فارغ از مالکیت )اگرچه این

سازیِ کار تولیدیِ مثل و اجتماعیزنان عموما در مقام دارایی مردان در وجهِ تولید

ی ی کارِ خانوادهن بخشی از ابزارِ تولیدِ شیوهاند. زناها کارکرد داشتهی آنجامعه

 دهند.خصوصی را تشکیل می

ی حقیقیِ طور خالصه، مردساالری در خانه آشیانه دارد؛ و خانواده خصوصی حوزهبه

گیرد را، همانند خاستگاهِ ای که مردساالری به خود میهای تاریخیآن است. اما شکل

تناسبِ هر مع ردگیری کرد. نظم جنسیتی بهی تولیدی جواتوان در شیوهآن، می

این سازمان عمومی مالکیت و  زیرا کهسازمانِ عمومیِ مالکیت و کار متفاوت است، 

                                                
54 Dionysius of Halicarnassis, The Roman Antiquities, trans. E. Cary (Cambridge, Mass: Harvard 

University Press), 1:381-82. 
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دهد و چگونگی نزدیک یا ی عمومی را شکل میاده و هم حوزهکه هم خانو کار است

 کند. دور شدن آنها از یکدیگر را تعیین می

ها و ی خود مسئولِ تقابلنوبهعمومی، به این روابط میان نظم خانگی و نظم

های تاریخی توضیح ای است که توسط درک نوین ما از دورههای غیرمنتظرهنشینیهم

محوکردنِ خطوط بین خانواده و جامعه، منجر به کاهش تعدادی از  .52شوندداده می

برای زنان فئودال ها معیار دوگانه ی این نابرابریهای جنسی شد، که از جملهینابرابر

ی پیشرفته بود. زنان فئودال دارانهزاده، و نیز برای زنان در جوامع سرمایهنجیب

ی ای که نظم خانواده نظم عمومیِ طبقهیعنی دوره دولت، برآمدن از پیشزاده نجیب

عملی که قدرت سیاسی خانوادگی به آزادی و داشتند؛ باالیی منزلت دارای ،بودها آن

 ویساالر نیز قلمرشد، نهادی که در آن به زنان اشرافشامل کلیسا نیز می زنان داد،

دیگر نزدیک اعطا شده بود. امروزه دوباره، این دو حوزه به یک خودشان یویژه

ها، تولید غذا و کردنِ بچهمانند بزرگ-شوند، چرا که کارکردهای خصوصیِ خانواده می

اند. زنان بار دیگر نحوی اجتماعی سازمان یافتهبه -پوشاک، تیمارداری، و از این قبیل

توانند کار کنند و بیرون از خانواده با یکدیگر در پیوند باشند؛ و اگرچه دور از می

طور دسترس است که جداسازیِ جنسیِ کار برانداخته شود، اما اینک این جداسازی به

 رسد.ای غیرعقالنی به نظر میفزاینده

 تشدید جنسی هایتبعیض افتادند، جدا یکدیگر از عمومی سپهر و خانواده سپهر جا هر

 موردی یافت. این افزایش اندازه یک به فروشیتن و عفت برای تقاضا کههمچنان شد،

                                                
 نگاه کونز و بریدنتال اثر شدنمرئی یمجموعه مقاالت به بخش، این در رفته کاربه هایمثال برای 52

 کنید.

 



 شناسی )بخش اول(فمینیسم و روش زنان یختار یشناسانهروش یها / کاربردهاجنس یروابط اجتماع

 

76 

 

 شکل خصوصی یخانواده اقتصاد که جایی افتاد، اتفاق کالسیک دوران آتنِ در که بود

 بسیاری چنینیِاین هایانوادهخ از شهر عمومیِ یا اجتماعی نظم و بود تولید یپایه

بودند.  شهر عمومی نظم مطیع و حکومت تحت که هاییخانواده شد؛می تشکیل

 و مشروع میراث تولید بودند: به شده محدود خانواده نظم به شهروندان همسران

 به برداری. همسران،بهره برای خدمات و کاالها داخلیِ یدارانهبرده تولید سرپرستیِ

 عمومی نظم برای این چند هر کردند،نمی دخالت آن در و نداشته تعلق عمومی نظم

 رفتند، بیرون اشمالکیت ترتیباتِ و خانواده نظم از که آزاد، زنان و بود؛ ضرورت یک

 تولید کهاین وجود با مدرن، اروپای میانیِ طبقات بودند. در بیرون عمومی نظم از هم

 وضعیت یافت، سازمان اجتماعی نحوبه و رفت نبیرو خانه از دارانهسرمایه کاالیی

 از پس که بود این داد، انجام داریسرمایه تولید بود. آنچه طورهمین کمابیش زنان

 مکملی به نیز را آن کارگر، یطبقه یخانواده به بارفاجعه تقریباً و اولیه تهاجم یک

 و تولید یحوزه عنوانبه مدرن، یجامعه در کرد. خانواده بدل اجتماعی تولید برای

 که است بوده منطقی اصطالحبه است. این شده گرفته خدمت به کارگر طبقه پرورش

 باشند، کمتر مزددست با غیردائمِ کارگرانِ عنوانبه وظیفهانجام به مجبور زنان

 یا بیرون مرد، یک به جنسی الصاق میانجیبه بایستمی کلی طوربه که دستمزدهایی

 دادنغرامت خدمتِ منطق[ در اصطالحبه گردد. ]این تکمیل خانواده، تمناسبا درون

 ]در اما بود، شده بیگانه وی از اشمعاش امرار یوسیله که کارگری بود؛ کارگر به

 باشد.  داشته خود همسر بر خصوصی مالکیت توانستمی عوض[ او

 زنانِ و نمود، عیینت را داریسرمایه تحت خانواده نقشِ نهادمندی طوربه چیزی، چنین

 زندگیِ تا بودند ناگزیر خانواده، از بیرون چه و درون چه کارکن، و دارا یطبقه دو هر

 دهند. شکل آن اجتماعیِ روابط ساختار توسط را خود بیرونی و درونی
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است.  سیاسی هاجنس اجتماعیِ روابط یمطالعه برای غالب استدالل یک شک، بدون

 نابرابر جنسیِ نظم یک ابقای که -منفرد مردِ شخصیِ منافع از جدا- منافعی فهمیدنِ

 به عدالتیبی یک درکی است. چنین بخشآزادی خود در است، کرده خدمت هاآن به

 قلمرو در راآن و کرده جدا اجتماعی نیروهای کور کردِعمل از را عصر یک عمر

 جامعه تولیدیِ هاینیرو سازمانِ به ما که است دلیل همین دهد. بهمی جای انتخاب

 آن به اول یدرجه در زنان که را، خانوادگی نظم ساختارِ و شکل تا کنیممی توجه

 نماییم. درک اند،شده الصاق

 زنان به نگریستن یعنی گشود؛ نیز را تاریخ دیگر ینیمه همچنین زنان، نگاریِتاریخ اما

اجتماعی.  و تولیدی ینیرو یک مقام در خانواده به نگریستن و کارگزاران مقام در

 پیش در هنوز هاجنس اجتماعیِ روابط یمطالعه کارکردِ انگیزترینهیجان و ترینبدیع

 به شدیم، انسانی بدوا که مردان، و زنان گی،همه ما چگونه کهاین ماست: درک روی

 بدل اند،شده الصاق آن به اول یدرجه در زنان که خانوادگی، نظم این اجتماعیِ عوامل

 و دهد،می سامان را ما آگاهی خانوادگی نظم این درونیِ روابط ساختار و دیم. ویژگیش

. 59کنیممی ماندنیای تفسیرِ و نگریستن به شروع ما که ستآگاهی این میانجیِبه

                                                
 به ]نکته[ باید این معتقدم است. من« مرد دنیای زن، آگاهی» اثرش در روبوتام هاینکته از یکی این 59

 زیر هایپژوهش با که بیانجامد خانواده تاریخ مطالعات و شناسیتاریخ-روان مطالعات یشاخه گسترش
 شد: آغاز

Philippe Aries, Centuries of Childhood: A social History of Family Life (New York: Alfred A. Knopf, 

1965); Nancy Chodorow, “Family Structure and Feminine Personality.” in Rosaldo and Lamphere, 

pp. 43-67; David Hunt, Parents and Children in History (New York: Harper & Row, 1972); The 

Frankfurt School in Autorität und Familie, ed. Max Horkheimer (Paris: Alcan, 1936); Wilhelm 

Reich, The mass Psychology of Fascism (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1970); Eli Zaretsky, 

“Capitalism. The Family and Personal Life,” Socialist Revolution nos. 13, 14, 16 (1973).  
 کنید: نگاه تاریخی تحقیق یشیوه این یدرباره استون الرنس عالی یالهمق به
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 اگرچه که جامعه، در هاجنس روابط و خانواده زنان، تاریخیِ تأثیر از درکِی به دستیابی

 مطلقاً هدفِ خدمت در احتماالً بلکه آشکار، چنداننه سیاسیِ هدف خدمت در نه

 که داد نشان نحویبه را تمدن تاریخی مفهومِ بتوان اگر باشد. زیرا فمینیستیِ

 ما درکی چنان با آنگاه باشد، خانواده اجتماعیِ-روانی کارکردهای یدربردارنده

 خانواده بازسازیِ جامعه بای بازسازیِ عادالنه نوع هر که ورزیم اصرار این بر توانیممی

 جمعی، و خصوصی یخانواده انواع یهمه بازسازیِ یعنی است، آمیختههمدر

 میان شخصی روابط مثابهبه بلکه مالکیت، روابط مثابهبه نه هاآن یهمه کهطوریبه

 گردند. بازسازی دارند پیوند یکدیگر با آزادانه که مردمی

 

                                                                                                       
Lawrence Stene, New York Review of Bookd 21 (November 14, 1974): 25 
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اجتماعی  گیِزنداندازهای فمینیستی بر ای بر صدای دیگر: چشممقدمه

 و علوم اجتماعی

 2کانترمُس رزابت و 1میلمن مارسیا

 

 

 هفتاد یدهه اوایل که ایمقدمه در کانتر مُس رزابت و میلمن مارسیا

 کردند مشخص را انتقاد شش نگاشتند، فمینیست شناسانجامعه کار بر

 هایمشغله اجتماعی علوم سایر در بلکه ،شناسیجامعه در تنهانه که

 مشکالت بر صراحتا انتقادها این از یکی. اندمانده باقی مرکزی فکری

                                                
4 Marcia Millman 

2 Rosabeth Moss Kanter 
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 تمرکز شناسانجامعه[ یبرگزیده]ی عالقه مورد هایروش به مربوط

 کانتر و میلمن توسط که معایبی دیگر حذف ،حال این با .کندمی

 هایبهترین دنآور وجودبه یاندازه به کمدست شدند، شناسایی

 میلمن که انتقاداتی. اندبوده مهم اخیر هایدهه فمینیستیِ شناسیجامعه

 اعتراضاتی نخست یوهله در رسدمی نظربه، اندکرده ذکر کانتر و

 به[ نیز] و شناسیجامعه هایروش کاربست چگونگی به است

 کهگامیهن. اندشناسیجامعه هاینظریه برخی محور که« مفروضاتی»

 مفروضاتِ کند،می زنان دیدگاه از جهان دیدن به شروع کسی

 .9شوندمی فراخوانده جدیدی بنیادا یشناسانهِجامعه

 و میلمن. پروراندمی را جالبی شناختیمعرفت مسائل همچنین مقاله این

 امپراطور یتازه لباس حکایت خود، یمقاله آغازین پاراگراف در کانتر

 توانستمی چگونه زنان جنبش که دهند توضیح تا رندگیمی وام را

 در. کند ترسیم اجتماعی واقعیت از را تریدقیق تصویر تجربی لحاظبه

 هاییشناسشناخت از یکی از روشن بندیفرمول یک آنها مقاله، این

 مورد[ کتاب این] دوازدهم بخش در که دهندمی ارائه فمینیستی

 مسیرهایی برخی تواندمی آن از پیش وانندهخ اما. گیردمی قرار بررسی

 از کانتر و میلمن توضیحات آنها مبنای بر که دهد تشخیص را

 علم در بیشتر عینیت به دستیابی چگونگی یدرباره سنتی هایروایت

                                                
بیاموزند که شناسان زن باید شود، جامعهی این مجلد یادآور میکه دوروتی اسمیت در ادامههمچنان 9

 رسد را بازیابی کرد.نظر میچیزی که جهان از نگاه زنان بهتوان آنچگونه می
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 هایِجنبش گیریِشکل سنتی، هایروایت آیا: تذکر) شوندمی متمایز

 (.کنند؟می توصیه علمی استراتژی یک عنوانبه را اجتماعی رهایی

 و میلمن که ایشناسانهجامعه انتقادهای که یافت خواهد در خواننده

 برای خوبی جای اینجا. هستند قدرتمندی نقدهای کنند،می طرح کانتر

 چنین اثر در اجتماعی علوم چرا که است باره این در زنیگمانه شروع

 رغمِبه که است آن امکان یک. اندنکرده چندانی تغییر هایینقادی

 اند،داشته حوزه این در هافمینیست که مهمی هایمشارکت

 یمحدوده در شناسیجامعه در فمینیستی اندازهایچشم»

[ یک این] که اند،مانده باقی جنسیت از کارکردگرایانه پردازیمفهوم

 متغیر یک مثابهبه بلکه نظری، یمقوله یک عنوانبه نه را جنسیت

 مارکسیستی شناسیجامعه در ویژهبه شدگی-گتو با و کند،می لحاظ

 بقایایِ از شناسیجامعه مفرط تابعیت براین،عالوه. 1«است بوده همراه

[ چارچوب] در تئوری نازل یمرتبه و پوزیتیویستی هاییشناسشناخت

 شناسانجامعه برای را فمینیستی هایتحلیل اهمیت تصدیق رشته این

 که است کرده مطرح را نظر این شناسجامعه یک .ستا دشوارساخته

 یمایه درخواست این است ممکن مرد گرانپژوهش برای خصوصا

 خودشان خاص جوامع انواع در را هاجنسیت روابط که گردد تشویش

 جوامعی بررسی به فقط کهاین جایبه دهند، قرار انتقادی بررسی مورد

 هایرشته آنچه نظیر) هستند دور تاریخی و جغرافیایی لحاظبه که

                                                
4 Judith Stacey and Barrie Thorne, „The Missing Revolution in Sociology,“ Social Problems 32, no. 

4 (1985):301. 
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 که دید خواهیم. بپردازند( 5مشغولند بدان شناسیانسان و تاریخ

 در مقاومت که اندبوده عالقمند هم اجتماعی علوم دیگر در متفکران

 توسط که را، هاجنسیت روابط و زنان از نشدهتحریف هایفهم برابر

 در[ موجود] یسیاس و شناختیجامعه ،تاریخی ذهنی هایمشغله

  .6بدهند توضیح اندشده ایجاد آنان هایرشته
 

* * * 

 را همدیگر شهر مردم دانند: اگرچهمی را او اعالی لباس و امپراطور داستان همگان

 نگاه با ،بچه یک است، پوشیده ایبرازنده لباس امپراطور که بودند کرده متقاعد

 ما به داستان بود. این لخت واقعا مپراطورا که داد نشان شهروندان به اشآالیشبی

 است، سوبژکتیو واقعیتْ کهاین آموزد:می را شناسانهجامعه بنیادی مفروضات از یکی

 با که کندمی یادآوری ما به همچنین حکایت اجتماعی. این تعریف مشمول نسبتاً یا

 بمانند. باقی ناتمام توانندمی جمعی توهمات تازه، اندازچشم یک واردسازی

 مردم برای هستند: آنها فوق داستان به شبیه زیر منظر از اجتماعی آزادی هایجنبش

 آنها زیرا ببینند، بزرگ اندازچشم یک در را دنیا تا کنندمی فراهم را امکان این

 دارند. دربرمی سازند،می مبهم را مشاهدات و شناخت که را بندهاییچشم و هاپوشش

 ایهشداردهنده و مهم تاثیر زنان جنبش قدر به ایاجتماعی جنبش هیچ گذشته یدهه

 امپرطور، یرژه تماشاچیان است. مانند نداشته دنیا سطح در مردم عمل و نگاه طرز بر

                                                
5 Pauline Bart, in Conversation. 

6 Kanter’s best known book in Men and Women of the Corporation (New York: Basic Books, 

1979). Millman’s most recent one is Such a Pretty Face: Being Fat in America (Berkeley, 

Calif.:Berkeley Publishing Co., 1986). 
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 آنجا همیشه که کنیم صحبت چیزهایی یدرباره سادگیبه و ببینیم توانیممی ما

 به کردنتوجه از اجتناب امروزه ،اقعو شدند. درنمی تصدیق این از پیش اما اند،بوده

 است. غیرممکن بودند، نامرئی قبل سال ده تا که اجتماعی زندگی از هایی ویژگی

 در بنیادی مسائل ترینمهم از برخی اجتماعی و شخصی آگاهی در تغییرات

 آنچه چطور کهاین و دانش یدرباره هاییآورد: پرسشمی ذهن به را شناسیجامعه

 تاثیر اجتماعی ساختار در آنان یویژه جایگاه از بینند،می جهان در و دانندمی مردم

 گیردمی مفروض را «واحد ی جامعه» یک اغلب شناسیجامعه است. اگرچه گرفته

 هایبندیدسته اعضای که دارد احتمال بیشتر حقیقت در طبقاتی(، تمایزهای با )ولو

 جای اجتماعی ساختار در متفاوتی طوربه هک مردان، و زنان عنوانبه اجتماعی، مختلف

 متفاوتی اجتماعی هایواقعیت و دنیاها ساکن عینی، و ذهنی طوربه توامان اند،گرفته

 بیشتر که است واضح زنان، جنبش از برآمده آگاهی گسترش تداوم باشند. در

 ایالعهمط تنها ایم،شناختهمی جامعه یمطالعه عنوانبه این از پیش ما که چیزیآن

 (. منتقدان43۷9 برنارد، جسی از نقل )به است بوده  مردانه یجامعه از مردانه

 معرف که الگوهایی توسط اجتماعی علوم چگونه که اندداده نشان ما به فمینیست

 منوال، همین ]چگونه[ به و اند،شده تعریف هستند سفید مردان یسلطه تحت دنیایی

 معین گروه آن خاص تجارب و اندازهاچشم عالیق، به اجتماعیْ دنیای از ما مطالعات

 کشندمی چالش به را قدرت ساختارهای تازه هایگروه که است. هنگامی شده محدود

 وجود به جامعه از نوینی الگوهای یابند،می دست جدیدی هایفرصت و هانقش به و

 آیند.می

 انتقادی طوربه را شناسیجامعه تا داشت عهده بر را وظیفه این قاالتممجموعه این

 از ماندانش توانیممی چگونه که بنهد پیش را پرسش این و دهد قرار سنجش مورد

 از تریوسیع یدامنه تا دهیم بسط ایگونهبه را اجتماعی رفتار و اجتماعی جهان
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 آن خاص، طوربگیرد. بهنظر  در را اجتماعی هایواقعیت و اندازهاچشم ها،نظریه

 شکل زنان جنبش دلیل به اینک اما بودند، مانده نادیده ترپیش که اییهواقعیت

 که نبود آن نخست یوهله در ما گرفت. قصد خواهند قرار بررسی مورد اند،گرفته

 یا شودمی اتخاذ ۷ایقالبی/کلیشه رویکردی زنان به نسبت اجتماعی علوم در آیا ببینیم

 همچنین ماباشد.  تحلیل این از ناپذیریگریز ویژگی تواندمی امر این اگرچه نه،

 جهان در زنان یشدهگرفتهنادیده مشارکت بررسی به را مانپژوهش خواستیمنمی

 43۷9 هابرز نظیر ارزشمند پژوهش چندین در نیازی )چنین کنیم محدود اجتماعی

 ایپایه الگوهای و هانظریه که بودیم آن خواهان ما عوض، است(. در شده برآورده

 اجتماعی علوم و شناسیجامعه بنیادی هایشناسیروش و هادغدغه نیز و شناسیامعهج

های پژوهش و هانظریه کهاین برای ببینیم تا دهیم، قرار بازبینی و سنجش مورد را

 چه دهند، بازتاب را مردانه و زنانه عالیق و هاواقعیت چندگانگی بتوانند اجتماعی

ای از[ ]مجموعه خواستیممی همچنین شود. ما جامان هاآن در باید تغییراتی

 تا کنیم، فراهم زنان یدرباره موجود مطالعات از ۸شناسانهکتاب انتقادی هایبازخوانی

 شود. واقع مفید هستند بیشتر پژوهش و مطالعه خواهان که مخاطبانی راهنمایی برای

 چنین به شانعالیق به بنا- را شدهشناخته نویسندگان از شماری ما بنابراین،

 مورد را ]پژوهشی[ مهم آثار خود تخصصی یحوزه در تا کردیم دعوت -هاییپرسش

 و اجتماعی هایواقعیت فهم برای الزم تغییرات نیز و دهند قرار انتقادی بازخوانی

 به مولفان این یبدهند. همه پیشنهاد را اندشده گرفته نادیده قبالً که اندازهاییچشم

 اجتماعی ]بطن[ علوم در که اجتماعی زندگی از دیدگاهی که رسیدند نتیجه این

                                                
۷ Sterotypically 

۸ Bibliographic 
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 ینتیجه در که موضوعاتی میان است. از محدود دیدگاهی است، گرفته جای متعارف

 قرار مالحظه مورد را مهم نقد نوع شش توانیممی شد، حاصل مولفان این جمعی کار

 بدهیم: 

های پژوهش، عینی برای تعریف حوزه. به دلیل استفاده از الگوهای قراردادی م1

توانند اند؛ الگوهای بدیل میهای مهمی از پژوهش اجتماعی نادیده گرفته شدهحوزه

 ی زنان و مردان بگشایند.های جدیدی را به روی پژوهش دربارهحوزه

 اجتماعی کنش و ساختار از معینی الگوهای بر وسیعی طوربه شناسانجامعه که آنجا از

 عناصر به نسبت مندنظام کوری یک شناسانه[ باجامعه های]پژوهش اند،هکرد تکیه

 سنتی طوربه شناسی،جامعه بر مسلط الگوهای . بیشترهمراهند اجتماعی واقعیت حیاتیِ

 چنین هوخشیلدکنند. می تمرکز مردانه هایبندیصورت و 3نرینه هایدغدغه روی بر

 انسانی کنش توضیح در  4۰وبری عقالنیت بر هشناسانجامعه تأکید که کندمی استدالل

 را آن و گرفته نادیده را 44احساس عنصر وجود آغازْ همان از اجتماعی، سازمان و

 یاندازه همان به احساس عنصر که حالی در گذارد،می خود تعریف یدایره از بیرون

 رچوبچا یک هوخشیلددارد.  اهمیت اجتماعی ساختار و اجتماعی زندگی عقالنیت در

 پیش اجتماعی ساختار یمطالعه در احساسات بررسی برای بدیع شناختیجامعه

 بر شهری شناسانجامعه متداول یتکیه که کندمی استدالل چنین لوفالندنهد. می

                                                
3 Masculine 

4۰ Weberian rationality 

44 Emotion 
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 نگرفته، قرار انتقادی چالش مورد جدی طوربه گاههیچ که تاکیدی ،«42کمونته الگوی»

 از الگوهایی و هابندیصورت ویژهبه را، شهرها در اجتماعی سازمان مهم اشکال سایر

 در بارزی نقش یا و داده تشکیل را غالب جمعیت هاآن در زنان که شهری زیست

تحلیل  که کندمی استدالل چنین میلمندهد. مین قرارمورد توجه کنند، می ایفا هاآن

 که ایاصلی جرن است ممکن اجتماعی، کنترل و 41هاهنجارشکنی از 49پردازانهنمایش

 سازد.   پنهان را شوندمی متحمل هاییبندیصورت چنین در مردم

 مؤلفان از برخی که طورهمان شوند،می پدیدار تریعمومی مباحثات در موارد این

 تجارب و شخص که را ایشناسانهجامعه الگوهای از بسیاری بصیرت شده[ نیز]دعوت

 تحلیل برای مناسبی واحد راآن و گیرندنمی کاربهدر پژوهش خود ئ را وی سوبژکتیو

 تفاسیر یادآور انتقادی گریپرسش اند. اینداده قرار پرسش مورد آورند،نمی شمار به

 بیکن دیوید که است تمایزی ی( درباره1972) کارلسون رای ( و1973)  دبرنار جسی

 این بیکن. بود شده شناسی[ قائلجامعه یحوزه ]در پژوهشی رویکرد نوع دو میان

سازد. می مشخص« 46ارتباط» و« 45عاملیت»های[ واژه]دانش با را رویکردها

                                                
42 Community 

49 analysis Dramaturgical «ناظر بر یک دیدگاه پژوهشی معین در « پردازانهتحلیل نمایش
ی نمایش معرفی ای که زندگی را همچون صحنهشناسی است. این رویکرد در امتداد استعارهجامعه

کند. بر چنین ظیم تلقی میها و تعامالت انسانی را چیزی همچون یک نمایش عی اندرکنشکند، همهمی
ی تعامالت میان افراد در منزلهی آنان، بههای مشخص در حیات روزمرهبستری، رفتارهای معین انسان

ها را در کنار هم بگذاریم، ی آنشود که وقتی همه( درک میMicro-level interactionsسطح خُرد )
ی ت خُرد، جهان بیشتر همچون یک صحنهگیرد. در چنین سطحی از تعامالی انسانی شکل میتجربه

بخشند. ]ترجمه و اقتباس از: طور مشترک آن را تحقق میها بهنمایش ]تئاتر[ است که انسان
Goffman’s  Dramaturgical Sociology] 

41 Deviance 

45 Agency 

46 Communion 

http://www.sagepub.com/upm-data/16569_Chapter_10.pdf
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-ارتباط» رویکرد یابد،می تمرکز متغیرها روی بر« محور-عاملیت» رویکرد کهدرحالی

 کند: می تمرکز انسان روی بر« محور

 شپژوه کند،می عمل کنترل و سلطه طریق از محور-عاملیت[ پژوهش] کهحالیدر

 و کیفی الگوهای به حساسیت گرایانه،طبیعت یمشاهده طریق از«  محور-ارتباط»

 اساسا چیزِهیچ (.43۷2 کارلسون،) کندمی عمل محقق بیشتر شخصی مشارکت

 یکی شاهد تناوببه من سال 5۰ حدود طی. ندارد وجود سازیدوگانه این در جدیدی

 روش مقابل در آماری روش مثال، یبرا) امبوده شناسیجامعه یحوزه در دیگری یا

 (.  … و فهم مقابل در دانش کیفی، مقابل در کمّی موردی،

 روندهای در 4۷ماچوئیسم عنصر تصدیق بندی،دسته این روشنگر و جدید یسویه اما

 هایدغدغه نوعا محور-عاملیت پژوهش در دخیل معین فرآیندهای. است پژوهشی

 پروتستانی، اخالق مردانه، اصل یک با عاملیت. دهندمی بازتاب را مردانه فکری

 به که نیروهایی یهمه با کههمچنان شود،می شناسایی 4۸دانش فاوستی جستجوی

(. 43۷2 کارلسون،)  است بستههم دارند، گرایش اگو تقویت و تفکیک سلطه، سمت

                                                
شده که به معنای روح ( گرفتهMachism« )ماچیسمو»( از لغت اسپانیایی Macho« )ماچو»اصطالح  4۷

( دیدگاهی است که مرد واقعی را machismoمردانگی یا ماهیت مردانگی است. ایدئولوژی ماچیسمو )
گجویی عاطفه و سنگدل است، تمایل به جدل دارد و جنترسد، بیچیز نمیبه شکل مردی که از هیچ

هایی که در این موضوع صورت گرفته، چهار ویژگی اصلی زیر را کند. پژوهشخشن است، تصویر می
عنوان عملی مردانه، در نظر گرفتن خطر به شکل به شمارند: دیدن خشونتبرای مردان ماچو برمی

کنترل بسیار  احساس نسبت به سکس با زنان و چهارمعاطفه و بیانگیز، داشتن دید بیموضوعی هیجان
احساسات. دو ویژگی اول در صورت همراه بودن با دو ویژگی  شدید بر احساسات شخصی و عدم بروز

طلبی و به استقبال خطر رفتن موجب شوند. بنابراین صرف هیجاندوم باعث تعریف یک مرد ماچو می
ی مریم نظری و ؛ نوشته«ماچو چه کسی است؟»شود که مردی را ماچو خطاب کنیم. ]به نقل از: نمی

 [وبسایت بیدارزنیفروغ عزیزی/ 
( به پویش Faustian pursuit of knowledge« )جستجوی فاوستی دانش»رسد عبارت نظر میبه 4۸

 کند. ]م.[ف گوته، اشاره میی فاوست، شخصیت اصلی رمان معروجویانهقدرت

http://bidarzani.com/22594
http://bidarzani.com/22594
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 قخل را خود یشدهکنترل دنیای برد،می کار به را رویکردی چنین که گریپژوهش

 صاحب و سرور  او که چرا. است برخوردار واقعیت کاریدست توان از او. کندمی

 همانند او. کند ترکیب هم با یا و اضافه یا حذف را متغیرها تواندمی او. است قدرت

 در تواندمی او. کند بازی شدهسازیشبیه واقعیتِ با تواندمی اولمپ خداوندگار یک

 آن پیامدهای با درگیری بدون و خود کار به نسبت امن ایفاصله در حفاظش، پشت

 رویکردْ این. است ترمتواضع بسیار محور-ارتباط پژوهشی رویکرد اما. بماند باقی

 (.43۷9 ،برنارد) سازدمی تباه را پژوهش نتایج کنترلْ که چرا کند،می نفی را کنترل

 چگونه که دنددا نشان -پژوهشی جمعی کار این همکاران میان از- مؤلف چندین

 ترینمهم از بسیاری فهم در ،«محور-عاملیت» و کمّی رویکرد بر متکی پژوهش

 ماند.می ناکام اجتماعی جهان هایویژگی

عمومی، رسمی، آشکار، و یا نمایشی، و  19آفرینانشناسی بر روی نقش. جامعه2

رسمی، -است؛ در حالی که سپهرهای غیرتعاریف چنین وضعیتی تمرکز کرده

توانند به همین نمایشی، خصوصی و ناپیدایِ سازمان و زندگی اجتماعی می-مترک

 میزان دارای اهمیت باشند.

 که مشخص یمحدودکننده الگوهای کارگیریبه یواسطهبه شناسیجامعه علم کهوقتی

 زمانهم گیرد،می نادیده را اجتماعی مهم واقعیات هستند، کنندهتعیین اشحوزه برای

 یحوزه از یامحدودکننده 2۰هایبازنمایی با را اجتماعی زندگی از بزرگی یهابخش

                                                
43 Role players 

2۰ Notions 
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 و 24آفریناننقش بر صرف تمرکز با شناسیجامعه علم. کندمی انکار اجتماعی کنش

 ساختارهای محلیِ و رسمی-غیر کننده،حمایت خصوصی،های مکان ،«رسمی» هایکنش

 کنار کنند،می مشارکت هاآن در بیشتر زنان که هایی رارا، یعنی صحنه اجتماعی

 صورتبه را زنان هایفعالیت اجتماعی علوم در تنهانه ما آن، متعاقب. گذاردمی

 کردعمل چگونگی فهم از بلکه دهیم،می جلوه وارونه را هاآن و کرده ارزیابی ناکافی

 به را آن یندهایفرا ترینایپایه از یکی ما زیرا. مانیمدرمی اجتماعی هاینظام واقعی

 ساختارهای و ِفردیبین رسمیِ-غیر هایشبکه میان متقابل تأثیر: آوریمنمی حساب

 با شناسانجامعه که شود مطرح گونهاین تواندمی مساله این. قانونی و رسمی اجتماعی

 را یخ کوه این یقله تنها قانونی، و رسمی آفریناننقش و هافعالیت به بیشینه توجه

 .اندکرده مطالعه

 دارند، سزاییبه اهمیت هافمینیست برای شدهدیده-کمتر و رسمی-غیر ساختارهای این

 قدرت طریق از اندبوده ناچار زنان شود،می متذکر( 43۷4) بارت پاولین که طورهمان

 دستبه بود، شده دریغ هاآن از رسمی صورتبه که را چیزیآن از بخشی رسمیْ-غیر

 دارای 22برادریِ رسمیِ-غیر نظام یک چگونه که دهدمی نشان ربِرلو جودیت. آوردند

 تخصصیِ هایدوره به مرد پزشکان فقط که است این ضامن 29نرینه قدرت و پشتیبانی

 . کنند پیدا راه پزشکی تخصصی هایرشته و معتبر

 رسمی-غیر هایشبکه چگونه که دهندمی نشان دنیلز و کانتر ،رابی مشابهیْ مباحث در

 شدهادعا اهداف و سازدمی منزوی را زن کارکنان کار، [محیط] در مردانه اقترف

                                                
24 Actors 

22 Fraternal 

29 Male 
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 چگونه که کندمی ثابت میلمن. گذارندمی پا زیر را مثبت تبعیض هایبرنامه توسط

 رویدادهای بر را خود تمرکز اجتماعی، کنترل و نابهنجاری یزمینه در تحقیق

 با و دهد،می قرار هاتیمارستان و هااهدادگ همانند رسمی هایمحل در 21گونهنمایش

 به که دهندمی نشان نابهنجاری در درازمدت تطبیق موضوع به کمی توجه کار این

 اهمیت شناسانجامعه که کندمی استدالل همچنین او. است اهمیت دارای مقدارهمان

 ینجیرهز یعنی اند؛نداده تشخیص را افراد میان روزه-هر اجتماعیِ کنترل یمطالعه

 افتاده-پاپیش و معمولی هایفعالیت طی افراد که نامحسوس را تمهیدات از ممتدی

 نشان او این،برعالوه. کنندمی استفاده هاآن از یکدیگر داشتننگه کنترلتحت برای

 و اجتماعی کنترل قانونیِ کارگزاران میان یرابطه بر تنها شناسانجامعه چگونه دهدمی

 حال، عین . درکنندمی تمرکز اندخورده نابهنجار برچسب قانونی طوربه که اشخاصی

 روال در ولی درگیرند نزدیک از که افرادی دیگر و خانواده اعضای قربانیان، آنها

 .آورندنمی حساب به را ندارند جایی قانونی

 اجتماعی، زندگی رسمی و آشکار بخش بر تمرکزیافتن با همچنین شناسیجامعه علم

 هاآن که چرا است، گرفتهنادیده را اجتماعی اقدامات در گرحمایت مهمِ ارهایساخت

 ساختارهای که کندمی مطرح را موضوع این لزوم کانتر. نیستند عموم دیدرس در

 ایگسترده هایالیه کهجایی شوند، گرفته نظر در هاسازمان مطالعات در باید ذکرشده

 گرفته نادیده همسران از متشکل« جانبی مانساز» و زن دفتردارانِ و هامنشی از

 افراد بر را تاکیدشان اشتباهبه فرهنگ شناسانِجامعه که است معتقد توخمان. شوندمی

 این از همیشه زنان زیرا هستند، مرد معموالً افراد این) اندگذارده« نابغه» هنرمند

 تمام درنظرگرفتن نبدو توانیمنمی ما گویدمی او اما(. اندشده محروم هافرصت

                                                
21 Dramatic 
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 حمایت هنری هایشکل در هاپیشرفت و تغییرات از که اجتماعی، ساختارهای

 هایپیشرفت خلق در زنان که است معتقد وی. کنیم درک را هنری تولید اند،کرده

 مثال را زنانی او مدعا، این بر گواهی عنوانبه. اندداشته محوری نقش هنر در مهم

 مالی حمایت را فرانسه هنری هایسالن هجدهم و مهفده قرن در که زندمی

 نهادهای سایر و رُمان گسترش از که هجدهم قرن متوسط یطبقه زنان یا کردند،می

 مالی تأمین که اجتماعی گاننخبه یطبقه نیکوکار زنان یا کردند،می پشتیبانی ادبی

 را نکته این هاحلیلت این. داشتند عهده بر را متحد معاصر ایاالت در نمایشی هنرهای

 نادیده را زنان مشارکت تنهانه شناسیجامعه پیشینی اندازهایچشم که کنندمی روشن

 هاینظام کردعمل هایجنبه از بسیاری فهم در ناتوانی به منجر بلکه گیرد،می

 . شودمی( درمانی یا فردیبینِ سازمانی، فرهنگی،) اجتماعی

 یروزمره امور در زنان عمدتا که دارد وجود یمتنوع« 25محلی» فضاهای سرانجام،

 شناختیجامعه جدی توجه گونههیچ که فضاهایی هستند، هاآن مقیم خویش زندگی

 شهری، زندگی اهمیت-پر نماهای این گوید،می لوفالند که طورهمان. کنندنمی دریافت

 در زنان ا،هپارک در فرزندان و مادران ها،فروشگاه فروشندگان و مشتریان مانند

 بررسی مدعی که شناسانیجامعه توسط ها،شاپکافی هایپنجره و زیبایی، هایسالن

 این اهمیت فمینیستی، اندازچشم در. شوندمی گرفته نادیده  کامالً هستند،« کمونته»

 هم هاجنبه این اگرچه) است تربرجسته ما اجتماعیِ زندگی یافتاده-پاپیش هایجنبه

 زنان کندمی اشاره دنیلز که چنان زیرا ،(است مردان هم و زنان گیزند اصلی بخش

 .اندشده زنجیر دیگران از مراقب برای و کردننظافت ای برایهستی به سنتی طوربه

                                                
25 Local 
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را در ارتباط با مردان و زنان « 26پارچهی یکجامعه»شناسی غالباً یک . جامعه۳

تواند صورت ی اعضا میمورد همهها در آن در بخشیگیرد، که تعمیمفرض میپیش

پذیرد، در حالی که مردان و زنان ممکن است دنیاهای اجتماعی کامالً متفاوتی را 

 ای است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.زیست کنند و این نکته

 نشان که است آسان اندازهچه تا که نویسدمی بارهاین ( در43۷9) 2۷برنارد جسی

 دنیاهای اغلب کنند،می زندگی فیزیکی مکان یک در کهاین با زنان و مردان دهیم

 ازدواجِ یک که است این گر( نمایان43۷2) برنارد خود زیند. پژوهشمی را متفاوتی

 این هنوز شناسانکند. جامعهمی وضع زن برای و شوهر برای را متفاوتی واقعیت واحد

 که برندمی گمان عوض در گیرند،نمی جدی اوقات یهمه برای را ضروری اصل

 اعمال شان،جایگاه و مکان از فارغ همگان، با رابطه محیط یک در تواندمی بخشیتعمیم

 شوند.می قائل استثناء غفلتی چنین برای مجموعه این در نویسندگان از شود. بسیاری

 عواطفْ که معروف بازنماییِ این رغمبه که کندمی مطرح را بحث این هوخشیلد

 خشم و عشق همچون احساساتی واقع در هستند، جامعه در بزرگیهای «2۸گرهمسان»

 آماج قدرت، و منزلت نردبان )در اندنشده توزیع اجتماعی ساختار در همگنی طوربه

 مردم و قدرتبی مردم باشد(. بنابراین،می باالروبه عشق آماج و پایینبهرو خشم

 فیزیکیِ و اجتماعی دنیاهای کههمچنان ند،زیمی را متفاوتی عاطفیِ دنیاهای قدرتمند

 سیاسیِ فرهنگ نظرسنجیْ هایپژوهش اگرچه، 23کورماکمکنظر را. به متفاوتی

                                                
26 Single society 

2۷ Jessie Bernard 

2۸ Equalizer 

23 McKormak 
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 کارمحافظه عمدتا آن در زنان )که گیرندمی فرضپیش جنس دو هر برای را یکتایی

 و مردان که است تردقیق بسیار واقع در آیند(،می چشم به تفاوتبی سیاسی لحاظبه یا

 نتیجه، بگیریم. در فرضپیش متفاوت سیاسی فرهنگ دو در زندگی حال در را زنان

 این مِیِرزگردد.  )مذکر( ارزیابی سانِیک معیار یک توسط تواندنمی هاآن رفتار

 سفیدِ یجامعه معیارهای همان سیاه زنان که کشدمی نقد به را اجتماعی علوم پنداشتِ

 ]از که را گرانپژوهش بعدی پنداشتِ این طورهمین و کنند،می اختیار )مذکر( را

 خانوار سرپرست که سیاهی زنان میان در که گیرندمی گفته[ نتیجهپیش پنداشت

 طرح را استدالل این عوض در ،میرزاست.  ناپذیراجتناب کم نفسِاعتمادبه هستند،

 کنند،می ارزیابی ودشانخ هایارزش و معیارها اساس بر را خود سیاه زنان که کندمی

 خود به مادرساالر هایخانواده هایسرپرست مقام در شانقوی مواضع خاطربه و

 شاغلِ زنان بر حاکم وضعیت یویژه هایدغدغه رابی کنند. سرانجام،می افتخار

 که شماردبرمی را پژوهشیآن  کلیِ خطوط و کرده مطرح را صنعتی و خدماتی آبیِیقه

 است. نیاز مورد هاآن کاریِ شرایط و زندگی درک برای وی باور به

کننده در ی تعیینمثابه یک مولفهبه ۳0های تحقیق، جنس. در بسیاری از حوزه۴

ترین متغیرهای که جنس احتماالً یکی از مهمرفتار به حساب نیامده است، درحالی

 است.  دهندهتوضیح

 که کندمی اشاره نکته این به آموزش، شناسیِجامعه متون بر نقدش در ،94فوتالیت

 های همبسته با این واقعیت کهپرسش که اندبوده ناکام امر این در شناسانجامعه
                                                

9۰ Sex 
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 نادیده را امر این هاپژوهش نمونه، بگیرند. برای نظر در هستند را زن معلمان اغلب

 گر( جایگاهدی جایهیچ نه )و درس کالس در زنان کهاین از ناشی مسائلِ که اندگرفته

 چگونه کهاین یا دهند؛ قرار توجه مورد را دارند، پسر و دختر کودکان بر مسلطی

 به ،92لوربردهد. می قرار تأثیر تحت را دخترها و پسرها با وی تعامل معلم جنسیت

 پزشکان مورد در هاپژوهش کهزمانی از که کشدمی میان به را نکته این مشابه، نحوی

 چگونه که این مورد در دانشی ما گذاشتند، بیرون خود یالحظهم از را زنان عموما

 این کانترنداریم.  دست در گذارد،می تأثیر پزشک-بیمار تعامل بر پزشکان جنسِ

 مردانه شدتبه احتماالً مدیران دنیای رسمیِ-غیر سازمان که کندمی مطرح را بحث

 ما توجه تاچمنهستند.  «99مردانه اخالق» یک حامی مدیریتْ هایایدئولوژی و است

 از هنری، هایحرفه در استخداممربوط به  مطالعات که کندمی جلب نکته این به را

 کهآن حالاست؛  متغیر یک حوزه این در جنس که ورزیدند قصور امر این به توجه

 شغلی است، این یک الگوهای و هاانتخاب دراهمیتی -ی بسیار پرمولفه جنسْوقتی 

 هایپنداشت از هاییانگارینادیده چنین موارد، برخی است. درگیر غفلت چشم

 هاآن های مورد مطالعه[موضوعات ]یا سوژه یهمه که شودمی ناشی گرانپژوهش

 علوم دانشمندان دیگری، موارد در هنرمندان(؛ مدیران، پزشکان، مورد )در هستند مرد

نبینند.  دارد توضیح به نیاز که مشکلی مثابهبه را مرد یسلطه است ممکن اجتماعی

 هستند. وقتی عاجز مختلف هایمکان در جنس توزیع اهمیت فهم از هاآن بنابراین،

 و نگرندمی امناء هیئت یجلسه یک کلی( به طوربه مردان )یا شناسجامعه مردان

 جنس نظر از دنیایی یمشاهده حال در که برندمی گمان هاآن بینند،می را مردان تنها
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 نظر ]در نرینه. زیرا جهان یک ینظاره حال در نه هستند، 95جنسبدون یا و 91نثیخ

 هستند. جنس حاملین زنان کند،می استدالل کانتر که طورهمان مردان[،

دادنِ وضع موجود است )و در نتیجه، به شناسی اغلب مشغول توضیح. جامعه۵

که علوم اجتماعی لیرساند(؛ درحاسازیِ توزیع قدرت موجود یاری میعقالنی

های اجتماعی الزم را مورد کاوش قرار داده و به تحقق بایست دگرگونیمی

 تر یاری رساند.تر و انسانیای عادالنهجامعه

 نقشی چه هایشانپژوهش که باشند آگاه این بر همواره باید اجتماعی علوم دانشمندان

 ایفا کنونی اجتماعیِ مناسبات بخشیِمشروعیت و موجود اجتماعی سیاست با ارتباط در

 الزم تغییرات دهند نشان که باشند داشته گرایش امر این به عوض، در و کند،می

 تا داریم نیاز ما کند،می بیان رابی که طورشوند. همان حاصل توانندمی چگونه

 نمایند، فعالیت 96زن آبییقه کارگرانِ از داریجانب در اجتماعی علوم دانشمندانِ

 آوردنِفراهم طریق از و شانجمعی نیازهای روی عمومی توجه بر تمرکز با یعنی

 به رسیدن و خودشان از حمایت در را هاآن که زنان این برای اطالعات از دستهآن

 که کندمی مطرح را مشابه بحث این نیز دانیلزسازد. می کارآمدتر شاناهداف

 و زنان زندگی شرایط تحلیل تنهانهکه  دارد وجود پژوهشی برای ویژه نیازی اکنونهم

 به همچنین بلکه دهد، قرار توجه مورد را زنان سرکوب عواقبِ و هاعلت درک

 که دارد باور او اساس، این بپردازد. بر هاآن زندگی کیفیت بهبودِ و تقویت موضوع

                                                
91 Sexually neutral 
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ی حوزه دو این میانحرکت ]رفت و برگشتی[  طریق از نحو بهترینبه تواندمی دانش

 و جامعه، بهبود برای بالفعل هایتالش دادنِسازمان نماید: یکی رویپیش فعالیت

 اجتماعی. هایجنبش این فرایندهای یدرباره کردنتامل دیگری

های پژوهشی معینی )همچون هایی معین )اغلب کمّی( و وضعیتشناسی. روش6

دهند( تحقیق قرار می ی زنان را موردوجود دانشمندانِ مردی که دنیای دربردارنده

مند از برآمدن اطالعات خاصی جلوگیری کنند، این در ای نظامگونه ممکن است به

ی مورد نشده ممکن است برای توضیح پدیدهحالی است که این اطالعات شناسایی

 ی اهمیت برخوردار باشند.پژوهش، از بیشترین درجه

 و نموده محدود را محقق بینش که است ممکن شناسانهروش هایتکنیک و کاربردها

 بیشتر چگونه که کندمی تحلیل ترسمربیانجامد.  اعتمادغیرقابل هاییافته تولید به

 طریق از هاتفاوتبزرگنمایی  دلیلبه جنسی، هایتفاوت یدرباره آماری مطالعات

 کنندهگمراه دوقطبی و بعدیتک پیوسته، نرمال، آماری توزیعِ نامناسب کارگیریِبه

باشند،  کمتریانحراف  دارای آماری لحاظبدیلی، که به کمیِ هایروش سمراند. تربوده

 هایتحلیل مشکل اما دهد.می پیشنهاد جنسیت هایتفاوتشناسایی  و کشف برای را

 طورنباشد: همان محدود نامناسب آماری هایتوزیع از استفاده به تنها تواندمی کمّی

 را کیفی رویکردهای که اندکرده اظهار نویسندگان از عدادیتاشاره کردیم،  ترپیش که

 با کمی، رویکردهای این که چرا دهند؛می ترجیح مرسوم کمیِ رویکردهای با قیاس در

 ناخوشایند نحوبه و مردانه سبک با توانندمیاشخاص، و  با نه و دارند سروکار متغیرها

 باشند. تنیدهدرهم کاریدست و کنترل از آمیزیاغراق
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 زنان مورد در پژوهش طی را مذکر شناسانجامعه هایدشواری میلمن و لوربر

 قراردادن» تواناییِ فاقد هاآن زیرا برند،می رنج جدی عجزی از شمارند: مردهابرمی

 توسط مرد آفریناننقش و هاهستند. سوژه خود مونثِ هایسوژه« جای در خود

 که طوریبه شوند،می تصویر« 9۷عاشقانهگرایی تجربه» مذکر شناسانجامعه

 رویارویی ،توضیح فرایند در را هاآن بینیم،می هاآن چشمان از را جهان» گویند[ ما]می

 با مشابهی دلیهم به دستیابی از اغلب گرانپژوهش اما ؛«کنیممی نظاره تعامل و

 توانیممی ما هد،دمی نشان الفالند که طوراند. همانمانده ناکام مونث هایسوژه

 تعیین اجتماعی لحاظبه که هاییبندیدسته که باشیم زمانی انتظار در مشتاقانه

 هر که نکنند خلق مردم مختلف هایگروه میانرا  شدیدی هایجدایی چنین اند،شده

 هایبالقوگی ما زمان،باشد. آن دیگر گروه هایجایگاه و افکار به دسترسی فاقد گروه

 هایانسان یهمه جای در را خود بتواند انسانی هر که این برای را انسان هستیِ یهمه

 گرفت.  خواهیم کار به بگذارد، دیگر

                                                
9۷ Loving empiricism 
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