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�كى از مـهمـتـر�ن تحوالت دو دهـه ى اخـر در زندگى فـرهنگى ا�ران, توجـه به مسـا�ل زنان و تأكـد بـر نقش مقـوالتى

, مــردسـاالرى و فــمــنــسم در شكل گــــرى ســـاســتــهــاى اجـتــمــاعى و فــرهنگى مــاست.(gender) چون جنس گــونگى

پژوهشـهاى فـراوانى پرامـون زندگى زنان و راههاى مـبارزه بـا ستم جنسى در داخل و خـارج ا�ران انجام گـرفتـه است.

بســــارى از باورهـا كــه مــدتهــاى طوالنى «بر هـمگان واضح و مــبــرهـن» بود, امــروزه مــورد ترد�د و بازانـد�شى قــرار

ـر آرا�ش فرهنگى مى توان گـرفت, به گمان مـن �كى ا�ن است كهگرفـته اند.  از مـان درسهـاى مهمى كـه از ا�ن تغ

اند�شـه ى «درست» موهبـتى نست كـه �كباره پش روى آدمى جلوه كند.  پندار درسـت در روند داد و ستد انـد�شه

و گـفـتگوى علمى است كـه به تدر�ج از خـاشـاك و زوا�د برى مى شـود و تبلور مى �ابد.  حـتـا «باورهاى درست» نـز

خود مـشمول تحـول هستند: آنچه امـروز درست مى نما�د, فردا, در مـتن بحثهاى نو, �ـا در روند بررسى شرا�ط نو�ن,

نادرست و نامـربوط مى نمـا�د و مانع رشـد اند�شـه هاى نوتر شود.  به همـن سـبب, آفر�ننـدگى و پو�ا�ى جنبش زنان

ا�ران را با�د در گـروىِ بحث و تبـادل آراء د�د.  گـسـتـردگى, ژرفـا و جـد�ت بحـثهـا, جنبـش زنان را آبداده تر و بُرّاتر

مى كند.

 پــرامـــون مــســا�ل و هدفـــهــاى جنبـش زنان درگــرفــتــه اسـت نقشزنانبحــثـــهــا�ى جــد�دى كــه در نـشــر�ه ى 
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,زنانچشمگرى براى تعمق نقـد فمنستى دارد.  همكار گرامى دكتر ناهد مطع در چند مـقاله ى اخر در نشر�ه ى 

مطالـبى را پــرامـون فــمــنــسم در ا�ران مطرح كــرده اند كــه باب تازه اى از گــفت و شـنود در رابطه با مــســا�ل زنان و

فـمـنـسم در ا�ران را مى گـشـا�ـد.  دكـتـر مطع در نوشـتـه ها�شـان تأكــد بجـا�ى بر اهـمـت كـارِ خـانگى دارند و نشـان

مى دهند كه خالف بـاور عمومى, بسارى از زنانى كـه زحماتشان در آمـارها و محاسبات رسـمى تولد بازتابى ندارد,

نقش اقتصـادى و اجتماعى مـهمى در خانواده و جامـعه قابل بازى مى كنند.  ا�ن مسـأله, نه فقط براى بازشناسى نقش

زنان در خـانواده, كــه جـهت بررسى گــونه گـونى نقش زنان در جــامـعـه نــز مـسـأله اى كلــدى است.  همـچنـن, تحلل

ا�شان از پچدگى تأثر پشرفتهاى تكنولوژ�ك بر كار زنان خانه دار قابل ارج است.

هدف من در ا�ـن جــا, ضـمـن ارج نهــادن به تالش دكــتــر مطـع در آگــاهى دادن از زندگى زنان ا�ـرانى, طرح

چند نكتـه به منظور شروع گـفت وشنودهاى آ�نده است.  ناگـفته پـداست كه ا�ن مـسا�ل, هر چنـد در متن نوشـته هاى

دكتر مطع مطرح مى شود, به هچ وجـه محدود به آنها نست و در نها�ت, به نقد فمـنستى در ا�ران مربوط مى شود.

تأكد من بر ا�ن است كه فمنسم در ا�ران نبا�د در تعار�f و مـفاهم ازپش ساخته شده گرفتار بماند, هر چند ا�ن

تعار�f بى آزار �ا حتا سودمند به نظر با�ند.  اگر قرار باشد كه فمنسم گامى در جهت دموكراسى و برابرى باشد,

با�د راه را براى چـندگـونگى هـو�ت انسـانهــا همـوار كـند.  مـحــدود كـردن رفــتـار در چارچوبهــاى پش ســاخـتـه چــزى

نست جز جا�گز�نى �ك دسـته از رفتارهاى «قابل قبول» با رفتارها�ى د�گر.  براى احـتراز از چنن بندى, به گمان

من, اند�شه ى فمنـستى با�د مفهوم جنس گونگى را بازتعر�f كند.  تعـر�f نو با�د نشان دهد كه چون درك ما از

«زنانگى» و «مــردانگى» پد�ده اى اجــتـمــاعى-تار�خى است, هـرگـونه تعــر�فى از «جنس گــونگى ا�ده آل» ناگــز�ر

مـحدود�تـهـاى اجـتمـاعى-تار�خى را بازتولـد مى كند.  من ا�ـن دشوارى را در ارتبـاط با بحـثـهاى دكـتـر مطع, به و�ژه

پرامـون «شبه شـدن» مردها و زنها به �كد�گر در غـرب و نهاد خانه دارى, دنبـال مى كنم.  ولى الزم مى بنم پش از

پرداختن به اصل بحث, به پش انگاره هاى نوشته هاى ا�شان اشاره كنم.

غرب و فم	ن	سم
 بر بستـر دو پش انگاره ى نادرست گسـترش �افتـه است.  نخسـتن-ب)۱۳۷۶-آ و ۱۳۷۶ (نوشته هاى دكـتر مطع
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 مـــان زنان و مـردان در جــوامع غـربى مــربوط است.  آدمى با خــواندن نوشــتـه ىآرا�ش كنونى قـدرتپش انگاره به 

ا�شـان به ا�ن نتــجه مى رسـد كـه جنبش زنان در غـرب به پـروزى رسـده اسـت و جوامع غـربى هم اكنون در آسـتـانه ى

عـصـر «زن سـاالرى نو�ن» ا�سـتـاده اند.  در نتــجـه, آنچـه در غـرب مى گـذرد از پـامـدهاى ا�ـن عـصـر نو است.  چنن

تصـو�رى از جامـعـه ى غربى نادرست است و بـش از همه, حـرت رزمـندگان برابرى زنان را بر مـى انگزد.  خـواننده

پس از ا�ن اظهار نظر كـه «جوامع غربى در آسـتانه ى عصـر زن ساالرى نو�ن قرار دارند» بى درنگ از خـود مى پرسد:

راتى در جوامع غـربى نشانگر مرگ مردساالرى است?  و�ژگهاى ا�ن جـامعه ى <زن ساالر نو�ن> چست?»«چه تغ

امـا نه در نوشـتـه هاى دكـتر مـطع پاسـخى براى ا�ن پرسـشـهـا وجود دارد و نه حـتـا در شـرا�ط عـنى جـوامع غـربى.  زنان

غـربـى چند�ن دهه است كــه درگـــر مـبــارزه با سـامــانه ى مــردسـاالرى هســتند, امــا تنهـا توانـسـتــه اند تغــــراتـى - گـاه

چشمگر, گاه محدود - در زندگى اجتماعى به وجود آورند.  تا تالشى سامانه ى مردساالرى, هنوز سالها مبارزه الزم

است.  مـردساالرى, هـمچـون هر سـامانه ى سـتـمگر د�گرى, بســار سخت جـان و انعطاف پذ�ر اسـت.  اگر نبـرد را در

.  ا�ن مسأله را براى ا�ن(Walby 1994)جـبهـه اى ببازد, بى درنـگ در جبـهه اى د�گر به حـقـوق زنان حمله ور مى شـود 

مطرح نمى كـنم تا فـقط گـفــتـه باشم كـه به رغـم دسـتــابى به خــواسـتـه ها�ى چنـد, جنبش زنان در غـرب هنـوز به پـروزى

نرســده است.  بر ا�ن نـكتـه از آن جـهت تأكــد دارم تا مـبـادا بپندار�م آنـچـه امـروز در غـرب اتفـاق مى افـتـد, دلخـواه

فـمـنــسـتـهـاست.  خطا و نارواسـت آنچـه را زنان مـبـارز غـرب, خـود ضــا�عـه ى جـامـعـه ى مـردسـاالرشــان مى دانند, مـا

دست ساز فمنسم بخوانم و از ا�ن د�د و پش انگاره به قضاوت فمنسم در غرب بنشنم.

پش انگاره ى نادرست د�گر, به باور من, به هدف جنبش فمنستى در غرب مربوط مى شود.  بى ترد�د در

كـشـورهاى غـربى افـرادى هسـتند كـه زنان را به گـوهر بهـتـر از مـردان مى دانند و هدفـشـان برتر نشـاندن زنان از مـردان

است.  چنن «ز�اده روى»ها�ى و�ژگى جنبش زنان غربى نست.  در همه ى جنبشهـاى اجتماعى, از آنجا كه در تول

افـراد خاصى نـسـتند, كـمـابش چنن ز�اده روى ها�ى به چشم مى خـورد.  امـا از «ز�اده روى»ها كـه بگذر�م, در هچ

جــاى جنبش, هـدف «زن ســاالرى» نــست.  هدف فــمــنــسم مــحــو هر گــونه نابـرابرى بر پا�ه ى تفــاوتـهـاى جـنسى و

فـز�كى است (كـه به گمـان بسـارى از فـمنـسـتهـا, از محـو د�گر شكلهـاى نابرابرى اجتـمـاعى جدا نـست), نه برتر

نشـاندن گـروهى بر گـروه د�گر.  نـروهاى محـافظه كـار غـربى ادعـا دارند كه زنـان «ز�اده خواه» شـده اند و كـار را به
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جا�ى رسانـده اند كه اكنون د�گر مردها مورد سـتم قرار دارند.  اما چه فمـنستهـا و چه د�گرانى كه با د�دى علمى به

مـشـكل مى نگرند, چنـن ادعـاها�ى را فــقط واكنش مـردســاالرى در برابر جنبـش زنان مى دانند.  پــشنهـاد تلـو�حى �ا

تصر�حى ا�ن كـه فمنـسم غربى در پى «زن ساالرى» است (�ا در حال گـذار به آن است) تنها ابقاى پـشداورى هاى

غلط درباره ى «فمنـسم», «زنان غربى», و «جوامع غربى» است.  اگر هدف از برخورد مـا با غرب, برقرارى گفت

و شنودى آموزنده است, اگر هدف, برداشتن گامى است در جهت پوند تالشهاى مختلf براى شكست سامانه هاى

استـثمـارگر و ستـمگر در گوشـه و كنار دناى امروزى, ا�ن گـونه تعمـمهـاى نادرست به دورى انسانهـا�ى كه هدفـهاى

كمابش مشتركى دارند مى انجامد.

فم	ن	سم و جنس گونگى
�كى از اساسى تر�ن پا�ه هاى بـحث دكتر مطع درباره ى «رهافـت بومى فمنسم» در ا�ران, تأثـر فمنـسم غربى بر

شكل گـرى تعار�f جد�دى از جنـس گونگى است.  از د�د ا�شان, ا�ن بازتعـر�f, منفى و مخـرب است, تما�زهاى

مـــان مــردان و زنان را از بـن مى برد و از زن, ملغــمــه اى مى سـازد كــه نه زن است و نـه مـرد, و در عــن حــال, هر دو

است.  دكتر مطع مى نو�سند:

با ا�ن كــه در عـصــر جـد�ـد...نظام برابر طلـب به جـاى نظـام پدرسـاالر (عــمـدتاً در غــرب) جـا�ـگز�ن مى شــود, امـا ا�ن برابـرى به قـــمت
قربـانى شدن «زنانگى» �ا ناچـز شمـردن و كنار گذاشـتن قـدرت بارورى زن تمام مى شـود.  به عبـارت د�گر, زنان غربى از طر�ـق شبـه
شدن به مـردان و ناچز شمردن ظـرفت هاى ز�ستى منحـصر به فرد خود توانسـته اند با مردان برابرى كننـد.  حتى برخى از نظر�ه پردازان
بر ا�ن باورند كـه با شـبـه شـدن زنان به مـردان چنن به نظر مى آ�د كـه زنان مى خـواهند جـاى مـردان سلطه جو, قـهـار و خـشن عصـر قـبلى
(پدرسـاالرى) را بـگـرند.  به عــبـارت د�گر, غــرب به تدر�ج وارد دوره اى جـد�ـد مى شـود كـه مى تـوان به آن عـصـر «زن ســاالرى نو�ن»

).۲۴-آ: ۱۳۷۶اطالق كرد (مطع 

دعـــوت به گــر�ـز از تمــا�ـزات «زنانه» و «مـــردانه» و قــبـــول الگوهـاى رفــتـــارى كــه هم «زنـانه» باشـــد و هم

«مـردانه» در دهه هاى شـصـت و هفـتـاد در مــان برخى از فـمـنــسـتـهـا طرفـدار داشت.  ا�نان بـاور داشـتند كـه زنان و

مـردان با�د هـر دو خـصلت مـردانه و زنانـه را در خـود جـمع آورند تا انـسـانى رها از قــد جـنسـت, انسـانى «زَنـ°ـمَـرد»

(androgynous)ـرد.  امـا از اواخــر دهه ى هفـتــاد به ا�ن ســو, ا�ن د�دگـاه در علـوم اجـتـمــاعى منســوخ شـده, شكل بگـ
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.  منتــقـدان از جــمله به ا�ن اشـاره مـى كـردند كــه ا�ن نظر�ه, پــشـاپش و�ـژگــهــاى انسـانهــا را به(Gelpi 1986) است

.  به عـــالوه,همـــانگونـه كــه دكـــتــر مـطع نـــز در(Bem 1976; Heilbrun 1973) «مــردانـه» و «زنانه» تقـــســم مـى كــرد

مقاله شـان اشاره مى كنند, در جامعه ى مـردساالر, در عمل و�ژگهاى مـردساالرانه در آمزه ى نوپد�د, قدرت بـشترى

مى �ابد و ضـامن پشـرفت انسـانِ زَنمَرد در زندگى مى شـود.  به عـبارت د�گر, پـامد نـها�ى نظر�ه ى «زَنمَـردى» ا�ن

مى شد كه زنان براى برخوردارى از برابرى با�د به مردان تبد�ل شوند.

بحث شــبــــه شــدن دو جنس به �كد�ـگر براى نقــد راد�كال فــمــنــســتــهـا و ســوســــال فــمــنــسـتــهــا از آراى

لـبـرال فمـنـسـتـها نـز مطرح بوده اسـت.  در آراى لبـرال فـمـنـستـهـا, مـردساالرى بـه عنوان سامـانه اى از بهـره كـشى,

سـتـمگرى, و تبـعـض جـنسى وجـود خـارجى ندارد, بلكه پد�ده اى اسـت كـه چون رودى در افكار آدمـهـا روان است و

ا�ن جــا و آن جــا, به سطح مى آ�د و در روابـط آدمـهــا جلوه مى نـمـا�د.  لــبــرال فــمــنـســتــهــا مى گـو�ـند كـه مــبــارزه با

.  در(Kanter 1977)مــردســاالرى به طور عــمــده در دو حــطه تمــركــز مى �ابد: فــرهنـگ / تعلم و تـربت و بازار كــار 

زمـنه ى فرهنـگى با�د با باورهاى سنتى و زن سـتـز مـبارزه كـرد و مـزان بهـره مندى زنان از امكانات آمـوزشى را باال

برد.  در مـحط كـار,با�د امكانات شغلى مـشابه اى بـراى زنان و مردان فـراهم آورد تا ا�ن دو بتوانند «رقـابت برابر»

داشـته باشند.  امـا لبـرال فمـنسـتهـا توجـه ندارند كه خـانواده و جامـعه ى مـردساالر, زنان را از همـان آغاز در شـرا�ط

نابرابر با مـردان قرار مـى دهد و در نتـجـه ادعاى «رقـابت برابر» در مـحل كار, نابرابرى رابـطه ى زن و مرد را پنهـان

مى كند.  به عـالوه, سكوت لـبرال فـمـنـستـهـا درباره ى بُعد خـصـوصى سـتم مردسـاالرى, قـدرت مردان در خـانواده را

.(Eisenstein 1981) ز�ر سؤال نمى برد

انتقاد راد�كال فمنستها و سوسال فمنستها بر استراتژى لبرال فمنستها ا�ن است كه ستم جنسى را تنها

به نابرابرى آمـوزشى و شـغلى و افكار و عـادات سنتى تقلل مى دهد.  در نـتـجـه, سامـانه هاى نابرابـرى مردسـاالرى و

  «برابرى زن و مـرد» در رو�كرد لـبرال فـمـنسـتـها مـستـلزم ا�ن مى شود كـه۱سـرما�ه دارى همـچنان پابرجا مى مـانند.

  براى دستابى به چنن برابرى, زنان با�د به۲زنان و مردان, تنهـا در چارچوب مردانه و طبـقاتى موجـود برابر شوند.

honorary) گــونه اى عـمل كـنند كــه مـردان, آنهــا را از خـودشــان بداننـد, �عنى آنان را به عنـوان «مـردان افــتـخــارى»

men) ـجـه, بر كـسانى كـه برابرى جـنسى را به برابرى شـغلى (محـدود مى كنند, نهمحـدود مى كنند بپـذ�رند.  در نتـ
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ا�ن كه مشـمول بدانند) ا�ن انتقاد وارد است كه در آرمـانشهر آنان, زنان به مردان تبد�ل مى شـوند و با تبد�ل شدن

به «مردان افتـخارى», براى خود در چشم مردان مـقام و منزلتى مى آفر�نند.  در چنن دنـا�ى, زنان, براى آن كه خود

را با مـردان برابـر نشـان دهند, مـجـبــور مى شـوند لبـاسى بـه تن كنند كـه در چشم مــردان رسـمى بنمـا�د; رفــتـارى پش

گـــرند كـه در دنــاى مـردان جــدى و رسـمى جـلوه كند; و افكارى داشــتـه باشنـد كـه از د�دگــاه مـردان منطقـى و علمى

شمرده شود.

امـا ا�ن بررسى با ا�ن ادعا كـه فـمنـسـتهـا زنان را تبد�ل �ا شـبـه به مـردان كرده انـد فرق دارد.  بحث شـبـه

شـدن زنان به مـردان به گـونه اى كـه دكتـر مطع در نقـد از فـمـنـسـتهـا عنوان مى كنـند به طور عـمده از سـوى دو گـروه

مطرح شـده است.  �ك دسـتـه افـراد سنـتى هسـتند كـه مـعـتـقـدند زنان بهـتـر است كـه در خـانه بـمـانند و كـارهاى زنانه

بكنند تا مـبـادا اصـالت زنانه ى خـود را از دست دهنـد.  گروه د�ـگر, زنانى هسـتند كـه به نام فـمـنـست, به فـمـنـسم

حمله مى كنند و مـعتقدند كه «تندروى» نبـا�د كرد.  ا�ن گروه, كه برخى از فمـنستها بـه طنز آنها را «فمنسـتهاى

ضـدفمـنـسم» مى خـوانند, پشت نام فـمنـسم, مى خـواهند جنبش زنان را در مـحدوده اى نگـه دارند كه براى مـردان

خطرآفـر�ن نباشـد.  به باور من, براى نقـد فمـنسـتى در ا�ران با�د سنجـه هاى دقـقتـرى در بررسى از فمـنسم غـربى

داشته باشم.

)gender roles / sex �كى از ارزشـمندتر�ن دستـاوردهاى فمـنـسم نشان دادن مـحدود�تـهاى نقـشهـاى جنسى

roles)شده است.  سـامانه ى مـردساالرى از راه تمـا�ز نقـشهـا بر اساس جنس گـونگى, افراد انسـانى را fش تعـر� ازپ

به ا�فـاى نقــشـهـاى و�ژه اى مـحـدود مى كند.  امـا نـسـبت دادن چنن تمـا�زى بـه جنس گـونگى, �عنى جـنس گـونگى را

توجــــه ا�ن تـمــا�ز دانســتن, خطـاست, ز�را جنس گــونـگى,نه هو�تى از پـش تعــــن شــده, كــه «اجــرا�ى-نـمــا�شى»

(performative)است  (Butler 1990)آنچــه مــردان انجــام مى دهند, «مــردانه» مـى شـود; آنـچـه زنـان, «زنانه».  آن  .

گــاه, مـردان بـا�د «مـردانـه» رفـتــار كننـد و زنان, «زنانه».  راز بقــاى تمــا�ز جنسـى نـز در ا�ـن است كـه ا�ـن و�ژگى

«اجـرا�ـى-نمـا�شـى» جنس گـونـگى را مـدام پوشـــده نگـه مى دارد و در نتـــجـه, تـمـا�ز جنسـى, تمـا�زى طـبـــعى جلوه

مى كنـد.  ولى هچ چــزى كــه پـشــاپش زنـانه �ا مــردانه باشــد وجـود ندارد.  مــا ابتــدا طبــقـه بـندى ها�ى را به وجــود

مى آور�م و قــالبـهـا�ـى را مى سـاز�م, ســپس رفـتـارها�ـى را در آن قـالبـهــا مى ر�ز�م, و آن گــاه طبـقـه بنـدى ها را بازتاب
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واقــعــت مـى خــوانم.  به د�گـر ســخن, «مــردانگى» و «زنـانگى» را هو�تـى آمــاده و پرداخــتــه مى انـگار�م كــه از راه

«جامعه پذ�رى جنسى» در ما متبلور مى شود.

در ا�رانِ پس از انقــالب, نگرش بـه زندگى زنان به عنـوان پد�ده اى فـرهـنگى-اجــتـمــاعى, رفــتـه رفــتـه جــاى

آراى تنگ چشــمى را كـه نابرابـرى هاى جنسى را بر پا�ه ى تـمـا�زات طبـــعى توجـــه مى كنند, مى گـــرد.  ا�ن تغــــر,

دسـتـاورد مـهـمى براى تفـكر فـمـنـسـتى در ا�ران است.  با ا�ن هـمـه, به باور من, تحلل مـا از جنـس گـونگى هنوز در

چنبره ى تما�زات طبعى كه به جنس گونگى خصلتى گوهر�ن مى بخشد گرفتار مانده است.

), روند جامـعه پذ�رى جنسى را۱۳۷۳دكتـر مطع در مقـاله ى «جامـعه پذ�رى جنسى, مـانعى براى توسـعه» (

-آ), به «قـربانى شـدن» زنانگى اشـاره مى كنند و۱۳۷۶مـورد بررسى قـرار مى دهند.  ا�شـان در نوشـتـه ى د�گرى (

مى نو�سند كه هدف جنـبش زنان با�د نزد�ك كردن نقش ها و ارجگذارى برابر به «وظا�f مـتفاوت و متـما�ز زن و

مرد» بـاشد.  گره بحـث در ا�ن جاست كـه اگر جنس گـونگى پد�ده اى تار�خى-فرهنگى اسـت, «وظا�f متـفاوت و

متما�ز زن و مرد» از كجا پد�دار مى شـوند?  چگونه مى توان پش از آن دققه ى تار�خى كه جنس گونگى در روابط

اجتـماعى شكـل مى گرد, چـزى به نام «زنانگى» داشت كـه بعد, در روند جـامعـه پذ�رىِ جنسىِ نوعِ فمـنسمِ غـربى,

قربانى شود?  چنن رخدادى زمانى به تصور مى آ�د كه وجود قالبـهاى پش ساخته ى جنسى پذ�رفته شده باشند, حتا

اگـر با آنچه در ا�ـن قالبـهـا ر�ختـه مى شـود مخـالفت شـود.  مـحتـواى سنتى پذ�رفـتنى نـست چون زن را اسـر آن قـالب

مى كند; مـحتـواى فـمنـسم غـربى هم پذ�رفتـنى نست چون با آن قـالب نمى خـواند.  به ا�ن ترتب, در بحث ا�شـان,

جنس گونگى آرا�شى تار�خى-فرهنگى مى شود كه آنچه را در زنانگى و مردانگى طبعى - «ذاتى» - است, به بند

مى كــشــد.  بحث بر ســر ا�ن دور مى زند كــه زنانگـى و مـردانـگى را چگونه تعــر�f كنـم: آنهــا را مـخــالf بدانـم �ا

مـتـفـاوت, �كسـان بدانم �ا مكمل?  امـا ا�ن پرسـش اساسـى مطرح نمى شـود كـه آن «زنانگى» و «مـردانگى» را كـه

مى خـواهم رابـطه شـان را روشن كنم, خـود از كــجـا شكل گـرفـتـه است, چگـونه پد�د آمـده است, و چگونـه به قـالبى

تبد�ل شـده است كه پـشاپش گز�نه هـاى ما را ا�نچنن محـدود مى كند?  به گمـان من, هشدار دكتـر مطع درباره ى

مخدوش شـدن نقشهاى جنسى توسط فمـنستهاى غربى نـز از همن جا سرچشمـه مى گرد.  با ا�ن پش انگاره است

كه آنچه از فمنسم غربى مى آموز�م, تعر�فى واژگونه مى �ابد.
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از د�گر دستاوردهاى فمـنستها مبارزه با محـدود�تهاى نقشهاى جنسى است.  در پى ا�ن مبـارزه,و�ژگها�ى

كــه در طول قـرون مــــان مـردها و زنـهـا تقــســم شـده بود, امــروزه بش از پـش براى هر دو جنس مــــسـر كــرده است.

مـقاله ى الـزابت بدانتر هم كـه مورد اسـتناد دكـتر مطع است دقـقـاً بر همن نـكته تأكـد مى كند.  در هچ جـاى مقـاله

چزى نست كه بانگر تأثر بدانتر از فرو ر�ختن د�وار مان نقشـهاى جنسى باشد.  البته, استناد دكتر مطع متأسفانه

بر ترجمـه ى نادرستى از مقـاله ى بدانتر است.  پاراگرافى كـه در مقاله ى دكتـر مطع بازگو شده با ا�ـن نتجه گـرى به

پا�ان مى رسـد كه زنان سـده ى بـستم, نقـشـهاى هر دو جنس را انـجام مى دهند و «در واقع هو�ـت خو�ش را آشـفتـه و

  چنن تعبـرى در متن اصلى فـرانسه و ترجمـه ى انگلسى مقـاله وجود).۲۳-۴-آ: ۱۳۷۶(مطع پر�شان كرده اند» 

ندارد.  بنا بر مـتنـهـاى فـرانسـوى و انگلـسى, زنان امـروزى, نقـشـهـا�ى را كـه تاكنون «زنـانه» �ا «مـردانه» بوده اند,

ادغـام كـرده اند, بُر زده اند و مـخلوط كـرده اند.  مـتـون فـرانسـوى و انگلـسـى, لحنى تحـسـن آمــز دارند; مـتن فـارسى

آهنگى سوگوار!  براى روشنتر شدن مطلب, ترجمه ى انگلسى پاراگراف مزبور را مى نو�سم:

Women seem to have interioritized male otherness without thereby abandoning their
traditional female identity.  Twentieth-century Western woman is truly an androgynous
creature.  She is both virile and feminine, and she slips out of one role and into another
according to the time of day or at different times inher life.  She is unwilling to forgo
anything, and walks a tightrope—by no means always easy to do—between her female
and male desire.  By turns passive and active, devoted mothers and ambitious egoists,
gentle and aggressive, patient and commanding, modern women have shuffled the identity
cards that they were dealt (Badinter 1986b).

 labrouillé“…les femmes actuelles ont  بخش پـا�انى واپســـن جــمـله در مــتـن اصلى فــرانـســه چنـن است:

(Badinter 1986a)donne identitaire”  ند هر دو به معنى قاطى كردن و بُرbrouillé و shuffled.  همان طور كه مى ب

زدن هسـتنـد, نه آشـفـتـه و پر�شــان كـردن.  در ابتـداى پاراگـراف هم كــه بدانتـر از ادغـام د�گربودگـى مـردانه ى زنان و

هو�تِ سنتى سـخن مى گـو�د, در واقع به ناتمـام بودن مبـارزه ى زنان اشـاره دارد.  متن مـقـاله كامـالً چنن برداشـتى را

القا مى كند.

بحث «كــمـرنگ شــدن مـردانگى و زنانـگى» در فـمــنـسم غــربى به عنوان �ك دســتـاورد مطرح مى شــود, نه

مـا�ه ى شـرمسـارى.  ا�ن مـسـأله به گـونه اى آشكار در بحث بدانتـر وجـود دارد.  تا جـا�ى كه من در نوشـتـه هاى بدانتـر

خوانده ام, هـچ جا صحـبت از ا�ن نست كـه «حسـرتا!  تنها تمـا�ز به جا مـانده از زنانگى و مردانگـى قدرت بارورى
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ـرات سده ى اخـر, نقـشهاى نو�ـنى را براى زنان مـسرزنان است.»  بر عكس, او بر ا�ن نكتـه تأكـد مى كند كه تغـ

سـاخـتـه, تعار�ـf پذ�رفـته شـده ى مـردانگى را, قـد�مى و ناپـذ�رفتـنى كرده اسـت.  هم در مقـاله ى مـورد اسـتناد دكـتـر

, پـام اصلى بدانتـر بـه مـردان چنن است:زن / مـرد: ا�ن �كى آن د�گرى است مطع و هم بـه زبانى رسـاتر در كـتـاب

زنان تكـلf خــود را مـشــخص كــرده اند; آنـهـا اعــالم كــرده اند كــه د�گر نابرابـرى را نمى پذ�رنـد.  حـتــا د�گر اســــر

قـابـلت بارورى هم نــسـتند, چه, بـراى بســـارى از زنان, باردارى د�گر نه نتـــجــه ى تصـادف, كــه پـامــد تصـمـــمى

آگـاهانه است.  ا�ن كـه مردان در ا�ن شـرا�ط چه بخـواهند بكنند, تصـمم خـودشـان است.  ا�ن كـه مردان مى خـواهند

چه نوع رابطه اى با زنـان داشتـه باشند, �ـعنى «مـردانگى» را چگونه تعـر�f كنند, انتـخـاب خـودشـان است.  بدانتـر

كــتــابـش را با ا�ن امـــــدوارى تمــام مى كنـد كــه ا�ن انتـــخــاب نه پا�ـان مــردان, كــه زا�ش «مــردانـگى نو�نـى» باشــد

(Badinter 1989)ع درباره ى سـرنوشت زنان و مـردانه شدن آنهـا.  من در نوشـته هاى بـدانتر نگرانـهـا�ى كه دكـتـر مط

د�ده اند, نافته ام.

ظرفـت هاى ز�سـتى»تنهـا چـزى كـه در نوشـتـه ى دكـتـر مطع حـضـورى دا�مـى در تعـر�f از زنانگى دارد, «

است.  با توجــه به ا�ن كـه تعـر�فـى از ا�ن مـقـوله داده نشـده اسـت, به دشـوارى مى توان تعـــن كـرد كـه چه و�ژگـــهـاى

دكـتر مطع مـادر�ّت را دست كمز�ست شناخـتى مـدّ نظر ا�شان اسـت.  اما با توجـه به مـحتـواى بحث مى توان د�د كـه 

ـرناپذ�ر جنس گـونگى زنانه مى شـمارد.  به گـمان من, ا�ـن �كى د�گر از آن مواردى است كـه�كى از و�ژگـهـاى تغـ

تعـر�f گوهرگـراى جنس گـونگى پاى اند�شـه را زنجـر مى كند.  تعـر�f جنس گـونگى زنانه بر مـحور ا�ن «ظرفـت

ز�سـتى» چــزى نـست جــز تقلل زنان به قــابلت و كـاركـرد ز�سـت شناخـتى و تعــر�f آنان بر مـبناى رابـطه اى كـه با

مـردان دارند.  به عـبـارت د�گر, دقــقـاً در جـا�ى كـه نقـد فمـنـسـتى با�ـد آزادى زنان را تضـمـن كند, آنان را دوباره

گـرفتـار همـان بندها�ى مى كند كـه بر دست و پا�شـان بسـتـه شده است.  با چنـن تعر�فـى از «زنانگى», جنبش زنان

ا�ران براى زنان بى شــمـارى كـه بچـه دار نمـى شـوند �ا نمى خـواهـند بچـه دار شـوند, چه در انـبـان دارد?  آ�ا آن زنان,

«زنان كمترى» از مادران هستند?  �ا زنانگى كمترى دارند?

ا�ن البتـه واقعتى آشكار است كـه زنان وراى فرهنگها و تار�خـها از قابلت بارورى برخوردارند.  امـا گذار

از �ك توانـا�ى ز�ست شـناخــتى به و�ـژگى جنس گـــونه راهى مــســـتــقــم و همـــوار نــست.  مـــادر�ت تنهـــا در چارچوب
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فرهـنگ و ارزشهاى اجـتمـاعى - �عنى فرهـنگ مردساالر و ارزشـهاى اجـتمـاعى مردسـاالرى كه تاكنون بر تار�خ بـشرى

حاكم بـوده اند - معنا پـدا مى كند.  مادر�ت فـراتر از آن كه پد�ده اى «ز�ست شناخـتى» باشد, در مـتنى اجتـماعى-

فـرهنگى است كـه مـعنا دارد.  آنچـه مـا از مـادر�ت در ذهن دار�م, تنـها �ـك توانا�ى ز�ست شناخـتى منتـزع از اجـتـمـاع

 همـواره دركى اجـتـمـاعى-ظرفـت هاى ز�سـتى»,نـست.  درك مـا از بدن آدمى, از جـمله از «قـدرت بارورى» و «

تار�خـى است.  مــادر�ت زمـــانى مــعـنا مى �ابد كـــه نه فــقط بـاردارى و زا�مــان, بلـكه باورهاى فـــرهنگى و ارزشـــهــاى

اجــتــمــاعى زا�ــده از ا�ن قــابـلت ز�ست شـناخــتى, نگهــدارى از بچــه بـه عنوان مــســؤولت انحــصــارى - �ـا دست كم

مهـمتـر�ن مسـؤولت - زنان, رابطه ى تقسـم وظا�f بچه دارى و نقش اقـتصـادى-اجتـماعى پدر و مادر, جـملگى, در

اند�شه ى ما در هم مى تنند.

 زنانه مى خـوانـم در حـقــقت بازتاب ارزشـهــاى فـرهنگىظرفـت ز�سـتى»آنچـه مـا در مــادر�ت, و�ژگى �ا «

  از گـزندظرفــت هاى ز�سـتى» زنـانشـانجــامـعــه مـا اسـت, نه �ك و�ژگى تغـــــرناپـذ�ر.  در جـوامـع فـراوانى (كــه «

فمنستـها هم در امان بوده اند) مردم قبول ندارند كه همه ى زنان به گـونه اى برابر از «قابلت مادر بودن» بهره مند

هســتـند.  در برخى از ا�ـن جــوامع, زن ناوارد �ا بـى عــالقــه به نـقش مــادرى, پس از زا�مـــان, فــرزندش را به كـــســانى

.  مطالعـه اى درباره ى مـادران تهــدست بـرز�لى نشـان مى دهد كـه(Etienne 1979) مى سـپـارد كـه در مـادرى زبده ترند

مـادران, چندى پس از تولد كـودك, سـالمت جسـمـانى او را مـحك مى زنند و اگـر امـدى به زنـده ماندن او نداشـتـه

باشـند, به او بى اعـــتـنا مى شـــونـد �ا حـــتـــا با نگـهـــدارى نكردن از او, كـــودك را در مـــصـــاف بـا مـــرگ رها مى كنـند

Scheper-Hughes 1989)(,ــــست.  در بســـــــارى از جـــوامـع - از جـــملـه در ا�ران - وقـــتـى امــــــدى بـه دوام كـــودك ن

اطرافـان, مـادر را به دل نبـسـتن به كودك تـشو�ق مى كننـد.  ا�ن نمونه هـا توجه مـا را به ا�ن نكتـه جلب مى كنند كـه

ظرفت ز�سـتى» زنانه, بلكه از روابط اجتـماعى-تار�خى سـرچشمه مى گـرد (براى«عاطفـه ى مادرى» نه ناشى از «

).  پـشـرفـتـهـاى پزشكى كـه هر دم بارورى را۵۷-۶۰: ۱۳۷۶ و ۸۶: ۱۳۷۲بحث بـشـتـر, نگـاه كنـد به شـهــد�ان 

دورتر از جبر ز�ست شناخـتى زنانه مسر مى سـازد, بازاند�شى درباره ى مقوالتى چون «ظرفت ز�سـتى» و «عاطفه ى

مادرى را براى جنبش زنان در هر جاى دنا به ضرورتى بش از پش حاتى تبد�ل كرده است.
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فم	ن	سم و شكلهاى نو�ن خانواده
مـحور مـبـارزات نظرى ودكـتر مـطع در ادامه ى بحـث به د�گر پـامدهاى «شـبــه سازى» زن و مـرد اشـاره مى كنند: «

عملـى جنبش فمـنسـتى در غرب شـعار برابرى و تسـاوى حقوق زن و مـرد بوده است.  اما شـا�د نتـجه اجـتناب ناپذ�ر

رشــد ا�ن جنـبش عــالوه بر پد�ـده ها�ى همــچــون همـــجنس بازى, دوجنـس گــرا�ى و افــزا�ش طالق, گــرا�ـش زنان به

 همچون).  ا�شـان در ا�ن جا روشن نمى كننـد كه ارز�ابى شـان از «پد�ده ها�ى ۲۴-آ: ۱۳۷۶» (سلطه جو�ى است

» در ابتداى مقالهگرا�ش زنان به سلطه جو�ى» چست (به مسأله ى «همجنس بازى, دوجنس گرا�ى و افزا�ش طالق

اشـاره كــردم).  امـا از مـحــتـواى بحث چنـن برمى آ�د كــه ا�ن پد�ده ها را در مـجــمـوع از پــامـدهاى نامطلـوب جنبش

فمـنستى مى دانند.  به باور من نمى تـوان بدون بررسى مقوالتى چون دگـرجنس گرا�ى و همجنس گـرا�ى به شناختى

 نز پد�ده اى اجتماعى-تار�خى است.(sexuality)كامل از مـردساالرى رسـد چون همچون جنس گـونگى, سكسّت 

پاسخگو�ى به لذتها و خواسته هاى تن به شوه هاى پذ�رفته شده فرهنگى و اجتماعى تعر�f مى كنم.من سكست را 

آنچــه از سكســّت در نـظر دار�م, جــز در روند روابط عــنى مــــان آدمــهــا, و نه بر اســاس قــوانن ازلـى و ابدى, مــعنا

نمى �ابد.  وقتى از ابتـدا سكست خاصى را «هنجار» و «طبـعى» مى پندار�م, در حققت درك تار�خى-اجـتماعى

و�ژه اى را جهانشمول مى كنم و ا�مان و ا�قان را جاى تحلل جامعه شناختى مى نشانم.

همـجنس گرا�ى زا�ـده ى جنبش فمـنسـتى نـست.  كشش مـان دو همـجنس همواره بخـشى از رفتـار جنسى

آدمــان بوده است.  نمـونه هاى بى شـمـارى از ا�ن تمـا�ـل در سراسـر تـار�خ بشـرى وجـود دارد.  كـافى است به زندگى

�ونانــان قــد�م نگاهى بــفكنـم.  در �ونان قــد�م بســـارى از مــردان و زنان, عــالوه بر همـســرانشــان, كـه در درجــه ى

نخــست نقـش همـســر�ّت را بـازى مى كــردند و الزامــاً دلدار شــوهرانشــان نبــودند, دلبنـدانى هم از همــجنســان خــو�ش

داشتـند.  محـدود�تهاى اجـتمـاعى زنان كمـتر به ا�شـان اجازه مى داد كـه به خواهـشهاى درون جـامه ى عـمل بپوشـانند,

اما بسـارى از مردان از ا�ن گـونه فشارها رها بودند.  بزرگـمردان اند�شه و فلسـفه ى �ونان از جمله افـالطون از عشق

;Dover 1978)بسار سخن گفته اند, اما موضوع عشق ا�نان بشتر همجنسانشان, به و�ژه  پسربچه هاى نوجوان بودند 

Pomeroy 1975) ـات فـارسى هـم نمـونه هاى فـراوانى وجـود دارد كـه گـواه رابطـه اى مـشـابه استSouthgate).  در ادب

ر كرده, ا�ن است كه گروهى, همجنس گرا�ى را(1984.  آنچه در سده ى اخر, به و�ژه پس از جنبش فمنستى, تغ
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به عنوان هـو�تى براى خـود پذ�ـرفـتند.  به عــبـارت د�گر, رفـتــار همـجنـس گـرا همـواره وجــود داشـتـه است, امــا هو�ت

همجنس گرا پد�ده اى نوظهور است.

در برابر ا�ن اتهـام كـه  جنـبش زنان در غـرب مـسـؤول تضـعـf بنـاد خـانواده و «ارزشـهـاى خـانوادگى» شـده

است با�د ا�ـن پرسش را مطرح كــرد كــه بنــاد كـدام خــانواده ســست شــده است?  آ�ا طالق پد�ده اى بـه گـوهر مـنفى

است?  آ�ا بهـتـر است زن از طـالق بپـرهـزد, امـا در خـانه اى بمـاند كـه براى سـالمت جـسـمـانـى و روحى او خطرناك

است?  اگـر زنـى در كنار شـوهرش مــســر پــشـرفت و تكـامل وجـودى اش را بســتـه �ابد, آ�ا بهــتـر است و از پـگـرى

آرزوهاى خود چشم بپـوشد ولى از طالق دورى كند و از فـروپاشى خانواده بپرهـزد?  آ�ا براى فرزندان بهـتر است در

خـانـه اى همـراه پدر و مــادر, امـا پُـرنزاع, زندگى كنند, تـا با �كى از آن دو, امــا در مـحــطى برى از كــن توزى?  ا�ن

دوراهى هاى دهشتناك را خانواده ى مردساالر پش پاى زنان قرار مى دهد, نه فمنسم.  فمنسم به ستز با خانواده

برنخــواست, بـلكه براى زنانـى كـه پـشت بن بست چـنن ازدواجــهــا�ى گــرفــتــار آمـده بـودند, راهى به بــرون گــشــود.

فـمــنـسـم بنـاد خــانواده را سـست نكـرد; ا�ن گناه بر گــردن مـردسـاالرى است.  آنـچـه فـمــنـسـم انجـام داد مـبــارزه با

د�وارهاى زنـدگى خــانوادگـى بود.  با فــروپـاشى ا�ن د�وارها, دروغـى بودن اخــالقـــــات مــردســاالرى هو�ـدا مى شــود.

شتاب زنان براى طالق در هر جا و هر زمان كه اندك حقوقى در عرصه ى زندگى خانوادگى كسب كردند بانگر ا�ن

است كـه آنچه كـانون بسـارى از خانواده ها را در جـامعـه ى مردساالر «گـرم» نگه داشـته, نه ارزشهـاى خانوادگـى, كه

بى حقوقى زنان است.  بد نست در خاطر زنده نگه دار�م كه در ا�ران پش از انقالب نز - �عنى, در ا�رانِ در امان

از گـزند خـانـواده آشـوبى فـمـنــسـتـهـا - بى درنـگ پس از تصـو�ب قـانون حــمـا�ت از خـانواده, مـــزان طالق افـزا�ش

�افت.

ترد�دى ندارم كه بسارى از خـوانندگان دست كم در مان برخى از گز�نشهـاى فرضى باال, طالق را انتخابى

برتر مى داننـد.  امـا هراس من از آن است كـه باور شــر�ن و دلپــسند مـا به «كـانون پر مـهـر و مـحـبـت خـانواده» چنان

مــــدان د�د مــا را تنگ كند كــه به جــاى پـرداخت علمى و واقع بـنانه به مــقــوله ها�ـى چون خــانواده, ازدواج و طالق,

ارزشــهـا و آمــال مــان را راهبـر انـد�شـه كـنم.  ا�ن گــونه است كــه اند�شــمندى چون باقــر ســاروخـانـى در رو�ارو�ى با

طالق, احساسات را جاى اند�شه ى علمى مى نشاند:
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.  مبـارزه با معلولعلل و عوامل اسـاسى طالق به كلى نابود شوندبه نظر مـا, با�د با الهـام از زندگـهاى فـرور�خـته, چنان اقـدام كرد كـه 
نمى تواند مـبـارزه اى درست و سـودمند باشـد....با�د از طر�ق آمـوزش, حـسـاس سـازى انسانـها, آگـاه سـازى آنان, و در نهـا�ت با ا�جـاد

; انسـان را نـاخـوش آ�د و دل را آزار دهد.  با�د توان انـسـانهـا را در «خــود را به جـاىحـتى نام طالق زشت باشـدهمـدلى چـنان كـرد كـه 
.  تأكــد از من۱۳: ۱۳۷۴د�گران نهــادن» تقــو�ت نمــود, تا روابطى پد�ـد آ�د كـه در اصـطالح همـســاز خــوانده مى شــود (سـاروخــانى 

است).

گـرچه خـواسـتـه ى انسـانى ا�ن اسـتـاد گـرامـى براى من نـز باارزش است, وحـشـتى كـه چنن تـفكرى در من به

وجـود مى آورد از احـســاس قـدردانى من از واال�ى نت ا�ـشـان عظـمـتــر است.  به نظر من سـؤال برانـگـزتر از آرزوى

مـحـو هـمــشگى طالق (در كــالم دكـتـر سـاروخــانى), �ا شـمـاتت فــمـنـسـم براى باال رفـتن مـــزان طالق در غـرب (در

نوشــتـه ى دكــتــر مطع), پـش انگاره ى مـشــتــرك ا�ن دو جــامـعــه شناس است كــه طالق را در عــالم انتــزاع, پد�ده اى

به گـوهـر منفى جلوه مى دهد.  آ�ـا به راسـتى مى توان شــرا�طى به وجـود آورد كـه «عـلل و عـوامل اسـاسى طـالق به كلى

نابود شــوند» و «حـتى نام طالق زشـت باشـد»?  آ�ا فــمـنـسـم سـبب مى شـود كــه انسـانهــا قـدر �كد�گـر را ندانند و

چاره ى هر مشكلى را در طالق بابند?

هدف من از برشـمردن نكات باال طرح پـرسشـها�ى كلـدى است كه بـه باور من پش روى جنبش زنان ا�ران

قرار دارد.  جنبش زنان ا�ران از تعـممـهاى مربوط به زندگى جنسى و روابـط خانوادگى كه نه پشـتوانه ى علمى دارند

و نه به پـچـدگى روابـط انسانى وفـادارند, چه طرفى مى بـندد?  جنبش زنان ا�رانى از ا�ن تعـمـمـهـا چه درسى براى

تشـر�ح گـونه گـونى رفـتـار انـسـانى مى گــرد?  جنبش زنان براى زنان و مـردانـى كـه در چارچوب تنگ و مَـردسـاخـتـه ى

«رفـتـارهاى هنجـار» نمى گنجنـد و همـواره مـحكوم به زندگى در حـاشــه ى جـامـعـه ى ما هـستـند, چه نو�دى به همـراه

دارد?  جنبش زنان چه راهـى پش روى زنى مى گـذارد كـه در حـصـار زندگى خـانوادگى, احـسـاس خـفگى مى كند امـا

نمى تواند زندگى خود را جز از در�چه ى «مصلحت خانواده» ببند - «مصلحتى» كه او و خواسته هاى او را همواره

بعد از د�گران مطرح مى كند?

خانه دارى و كارِ خانگى
همان گـونه كه در ابتداى مـقاله اشاره كردم, دكـتر مطع در بررسى خود نشـان مى دهند كه كار زنان در خـانه, گونه اى
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از تولـد اقـتـصـادى است.  ا�شـان همـچنن به درسـتى بر ا�ن نكتـه تأكــد مى كنند كـه زن خـانه دار را نبـا�د مـوجـودى

منفعل و سـتم پذ�ر دانست.  زن خانه دار نز چون هر انـسان تحت ستم د�گرى, با اسـتفاده از آنچه در دسـترس اوست

در شكل گـرى روابط خانوادگى قـدرت خود را اعمـال مى كند.  اما دكـتر مطع از ا�ن �افـته ها چنن نتـجه مى گـرند

 در گوهر خـود نهادى ستـمگر نست; ارزشهـاى ماست كه چنن نهـادى را به بخشى(domesticity)كه نهاد خانه دارى 

از سـامـانه ى مـردسـاالرى تبـد�ل مى كند.  با تغـــر ارزشـهـا, نقـشـهـاى سنتى زنانه نـز جـا�گاه نـو�نى مى �ابد و سـبب

منزلت پست تر زنان نخواهد شد:

آنچـــه باعث مى شـــود زنان در نقـش مــادرى و همـــســرى نـســبت به مـــردان پا�گـاه و منزلت پـست ترى داشـــتــه باشـند, صــرفـــاً از ذات ا�ن
نقش هـاى سنتى برنـمى خــــزد بلكه نظـام ارزشى مــتناظر بـر نقش هاى مــردانه و زنـانه است كــه چنـن تصــورى را القــا مى كند.  ا�ـن نظام
ارزشى (پدرساالرانه), كه به نظر مى رسد فقط در خانواده متبلور مى شود, آنچنان قدرتمند است كه حتى وقتى زن از ا�فاى نقش سنتى
خـود منفك شـده و به ا�فـاى نقـش ابزارى (اجـتـماعـى) مى پردازد نـز بر آن غلبـه دارد....�كى از اهداف فـمـنـسـم در ا�ران مى تواند بر
تحــول و تغـــــر نـظام ارزشى مــتناظر بر ا�ـن نقش هاى سنتـى اسـتــوار شــود.  به عــبــارت د�گر با�د از ارزش ها�ـى حـمــا�ت كــرد كــه براى

).۲۴-آ: ۱۳۷۶نقش هاى عاطفى و ابزارى زن و مرد وزنى �كسان و برابر قا�ل است (مطع 

در ا�ن جــا هم تعــر�فى گــوهرگــرا از جنس گـونـگى براى زنان «نقــشــهـاى عــاطفى» و براى مــردان «نقــشـهــاى

  با چنن تعر�فى از جنس گونگى زنانه و مردانه, چرا با�د تعـجب آور باشد كه «حتى وقتى زن۳ابزارى» مى آفر�ند.

از ا�فاى نقش سنـتى خود منفك شده و به ا�فـاى نقش ابزارى (اجتـماعى) مى پردازد», همچـنان در د�دگاه د�گران,

زنِ خانه محسوب مى شود?

براى من, دو مشكل عمده ى د�گر در بحث دكتر مطع وجود دارد.  نخست ا�ن كه دكتر مطع, در برشمارى

ارزش كار زنان در منزل, كـاركرد نهاد خـانه دارى در سامانه ى مـردساالرى را ناد�ده مى گـرند.  دومن مـشكل - كه

ارتباط تنگاتنگى با مشكل نخستـن دارد - ا�ن است كه در ارز�ابى ا�شان, ارج نهى به زن خانه دار, نهاد خانه دارى

را از پكان مبارزه ى زنان در امان نگه مى دارد.

قدرت انسانهـا در شرا�ط عنى زندگى اجتمـاعى ر�شه دارد, نه در �ك سرى ارزشهاى فـرهنگى.  محدود�ت

بهره مـندى زن خانه دار از قـدرت در شرا�ط اجتـماعى او ر�شـه دارد,نه در ا�ن كه سـوءتفاهمِ فـرهنگىِ چندصـدساله اى

مـا را از مــوهبت تشـخــص قـدرت او مـحـروم كــرده است.  تفـاوت قـدرت زن خــانه دار و شـوهرش را با�د در عــواملى



فم	ن	سم در ا�ران: در جست و جوى چه?/۱۵

عـنى چون اشتـغال, درآمـد, آموزش, شـبكه ى روابط اجـتمـاعى و مسـؤولتـهـاى بچه دارى كـاو�د.  بى گمـان ارزشهـاى

سنتى در تداوم باورهاى پوســده نقش چشمگـرى دارد, اما بـا تغـر ارزشـها و افـزا�ش تعظم و تكر�م از خـانه داران

دل,ل ا�ن كـه مـردان در خانه دست بـه س,ـاه ونمى توان به قـدرت عـنى زنان در عـرصـه ى خـانواده و اجـتـمـاع افـزود.  
سفـ,د نمى زنند ا�ن ن,ست كه به سـبب �ك سوءتفاهم فـرهنگى براى كارهاى منزل ارزش قا�ل ن,ـستند, بلكه در ا�ن

  باز هم تأكـد مى كنم كه مـخالفت با نهـاد خانه دارى �ا كـارِ خانگىاست كه ا�ن كارها «قـدرت» به همراه ندارند.

نه به معناى سرزنش زن خانه دار است و نه به معناى بى ارزش دانستن كـارِ خانگى.  آنچه در ارتباط با كارِ خانگى و

خــانه دارى ناپذ�رفــتنـى است, تحــمــلى بودن آن است.  از آن جــا كــه مـردســاالرى نگهــدارى از منزل را نـخـســتــن و

مهمتـر�ن مسؤولت زن مى شمارد; از آن جا كه مردسـاالرى حتا وقتى زنان در بازار رسمى كار شركت مـستقم دارند,

در مقـا�سه با مـسؤولتـهاى خانوادگى, كـار آنان را «جنبى» مى شمـارد; از آن جا كه مـردساالرى انتـخاب مـان كار در

 به شمار مى آ�د.نهاد خانه دارى �كى از بن,انهاى مردساالرىبرون و كار در خانه را از زنان سلب مى كند, 

ا�ن كـــه چون زن خـــانه دار امــروزى خـــانه نشـــن نـــست و با زن خـــانه دار صـــد ســال پـش فــرق دارد (مطـع

-ب) دلل مـــوجــهى بـراى دفــاع از نهـــاد خــانه دارى نـــست.  در نظـر بگــر�ـد كــه جــز در مـــورد زنان طبـــقــات۱۳۷۶

فرادست, زنان خـانه دار همشـه, مستقـم �ا غرمـستقـم, با محط خـارج از خانه ارتباط داشتـه اند.  بنا بر ا�ن, با ا�ن

كـه امروزه تـماس آنان با دنـاى خـارج بـشتـر و مـتنوعـتـر شده است, چنـن تماسى نـوپد�د نـست.  مسـأله ى مـهم ا�ن

چه د�ـروز و چه امــروز, زن خـــانه دار بـا�د ب,ش از زنـى كــه كـــار مى كـند و - در عـــمل, نه در تئـــورى - ازاست كــه 
.  مهم ا�ن نست كهاستقالل و قدرت مالى ب,شترى برخوردار است, براى دست,ابى به حقوق اول,ه ى خود مبارزه كند

خانه نش,ن �ا اجتماعى, زن خانه دارزن خانه دار, خانه نشن است �ا به خارج از خانه هم راه دارد.  مهم ا�ن است كه 
.  بى ترد�د كـم نـسـتـند زنان خـانه دارى كــه به رغممـحـكوم به خـانه دارى اسـت و از قـدرت كـمــتـرى برخــوردار است

خانه دارى و شركت مستقم نداشتن در بازار رسمى كار, �ا تفـاوت مزان تحصلى با شوهرانشان, قدرت چشمگرى

در تصــمـــمگــر�هـاى خــانوادگى دارند.  كــاردانى ا�ن زنان, شكــبـا�ـى آنان در مـبــارزه اى بى امــان با قـدرت نمــا�ى

مـردانشـان, �ا گـز�ـنش همـسـرانى آگـاه - چه آگـاهانه چـه به شـانس - به آنان چنن قـدرت مـى بخـشـد.  امـا قـدرت -

�عنى داشـتن حـق انتـخـاب در زندگى و سـهـم بودن در تصـمـــمگـر�هـاى زندگى خـانوادگى - پـاداش نـست كـه زنان
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.حقى است كه هر زنى با�د به حكم انسان بودن از آن بهره مند شود قدرت,و�ژه اى شا�سته ى آن باشند; 

fع در ا�ن بحث هم مـسـأله ى زن غربى را مطرح مى كنـند.  «اگر مـدرن شدن در غـرب از بار وظا�دكـتر مط

خـانگى زن كــاسـتـه است, در ا�ران هســتـه اى شـدن خـانواده, بر وظـا�f خـانگى و تنوع نقـش هاى وى افـزوده است»

).  من مطمـئن نسـتم كه چنن مـقا�سـه اى به چه منظور است.  آ�ا با تفـاوت قا�ل شـدن مـان۳۵-ب: ۱۳۷۶(مطع 

زن خـانه دار غـربى و ا�رانى با�د چنن نتــجـه بگـر�م كـه آنچـه براى فـمـنسـم غربى كـار كـرد, براى فـمـنـسم ا�رانى

كاركـرد ندارد?  آ�ا زن خانه دار ا�رانى تجربـه اش به گوهر متـفاوت از زن خانه دار غـربى است: مسؤولـتها�شـان فرق

مى كند,كـار منزل در نـهادى كـه زندگـى آنهـا را شكل مى دهد نقش مـتـفـاوتى دارد, و, در نتــجـه, فـرجـام آن نهـاد هم

با�د در فمنسمهاى غربى و ا�رانى تفاوت كند?

امـا مــدرن شـدن زندگى در غـرب كــاهش چشـمگــرى در وظا�f خـانگى زنـان به وجـود نـاورده است, تـنهـا

آرا�ش كـار خـانگى را عــوض كـرده است.  مطالعـات مـخـتلـf درباره ى نقش دسـتـاوردهاى تكنـولوژى خـانگى در كـار

, از ساعاتى كه زن خانه دار امر�كا�ى وقf كار۱۹۲۰زنان نشان مى دهد كه به رغم آنچه انتظار مى رفت, از دهه ى 

.  بر اسـاس ا�ن مطالـعـات, زن خـانه دار امـر�كا�ى در(Cowan 1983; Vanek 1974)منزل مى كنـد كـاسـتـه نشـده است 

 ساعـت در هفته افـزا�ش۵۵, به ۱۹۶۰ سـاعت به كار منزل مـى رسـد.  ا�ن رقم در دهه ى ۵۲, هفته اى ۱۹۲۶سال 

 راحـتى و رفـاه خـانوادگـى �افت.  براى مـثـال,(standards) �افت.  دلل ا�ـن افـزا�ش را با�د در تعــــر اسـتـانده هاى

پش از اخـتـراع مـاشـن رخـتـشـو�ى, زن خـانه دار هفـتـه اى �ك بار لبـاس مى شـست.  امـروزه, گـرچه هر بار رخـتـشـو�ى

مــزان كـمتـرى از وقت زن خـانه دار را مى گــرد, بر تعـداد دفـعـات شـسـتشـوى لبـاس در هفـتـه افـزوده شـده است.  باال

رفـتن استـانده هاى تمـزى در خانواده ها بر مـزان كـار زنان خـانه دار افزوده است.  به عـالوه, ساعـاتى كه به كـارهاى

ر كرده است.  اگـر امروزه آشپزى وقت كمترى را به خود اختصاص مى دهد,مختلf منزل اختصاص مى �ابد نز تغ

نگهدارى از فـرزندان وقت بشـترى مى گـرد.  مقـا�سه ى �افـته هاى وانك و كـوئن با آنچه دكتـر مطع درباره ى زنان

خانه دار ا�رانى مى نو�سند, بانگر تفاوتى كفى نست.

در بحث دكـتـر مـطع, زن خـانه دار و نهـاد خـانه دارى �ـكى مى شـود و احـتـرام به مـقــاومت زن خـانه دار, براى

نهـاد خـانه دارى حــثـت مى آفـر�ند.  بررســهـاى جـامـعـه شناخـتى امـروز, به و�ژه در پرتو نظر�ـات اند�شـمندانى چون
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گرامشى و فوكو, نشـان داده  است كه قدرت, شئى نست كه گروهى برخـوردار و گروهى د�گر محروم از آن باشند.

بر عكـس, قـدرت, رابطـه اى دم به دم تغـــــر�ـابنده است كــه در روند كنشــهــاى مــتـقــابل گــروههــاى اجــتــمـاعـى شكل

مى گـرد.  چنن كنش و واكنشى, بـانگر آن است كـه هچ ستـمد�ده اى, قـربانى منفعل و خـاموش سـتم نست.  نـقد

فمنـستى از ا�ن بنش درس گرفته و در تكـامل آن سهم بوده است.  نقد فمـنستىِ قدرت و ستم مـردساالرى نشان

داده است كـه زنان همـواره با سـتم جنسى مـخـالفت و مـبـارزه كـرده اند, گـرچه باورهاى مـردسـاالر مـبـارزه ى آنهـا را از

).  زن خانه دار - مـانند هر زن و۱۱۷-۹: به و�ژه ۱۳۷۲روا�ت تار�خ حـذف كـرده است (نگاه كنـد به شهــد�ان 

انسان سـتمد�ده ى د�گرى - همـواره با ستم جنسى مبـارزه مى كند.  اما مخـالفت با منفعل خواندن زن خـانه دار نبا�د

fبه ناد�ده گرفـتن آن دسته از شرا�ط عـنى كه به مردان قدرت بـشترى مى بخشد و مـوقعت زنان خانه دار را تـضع

مى كند بنجـامد.  منفـعل نبودن زن خـانه دار بدان معنـا نست كـه نهاد خـانه دارى و كارِ خـانگى چندان هم خطرناك

نهـاد ستـمگر در برابر نهـادى كه به او سـتم مى كند و مـقاومـت و مخـالفت زن خـانه دارنـستنـد.  اگر مـا نتـوانم مـان 
تمـا�ز قا�ل شـو�م, در حـقـقت نهـاد ستـمگر را در پوشش دفـاعى خود گـرفـته ا�م, نه زن مـبـارز را!  زن خانه دار منفـعل

نست.  اما ا�ن به معناى برائت نهاد خانه دارى نست.

درس آموزى از تار�خ?
دكـتـر مطع پـشنهـاد مى كنند كـه براى درك درست تر از كـار خـانگى زنان, بهـتـر است به روابط زن و مـرد در دوران

پش تار�خ نظر داشته باشم و به جاى مبارزه با نهاد خانه دارى, كار زنان و مردان را مكمل هم بدانم:

آ�ا تبلغ شـبـه شدن زن و مـرد در ا�ران از سوى جنبش طرفـداران حقـوق زن براى حل مـسائل زنان ا�رانى مـفـد است?  براى پاسخ بهـتر
است به روابط مـــان زن و مـرد در دوران مـاقـبل تار�ـخ نظرى بـفكنـم.  در دوره اى از تار�خ جـوامع بشـرى...زن و مــرد حـوزه هاى كـار و
قدرت جداگانه اى داشـته اند كه به هر �ك منزلت و پا�گاه برابر با د�گرى مى داد.  در ا�ن دوران...با ا�ن كه تقسـم كار جنسى شد�داً
را�ج است امـا وظا�f دو جنس در عـن حـال مكمل �كد�ـگر است...زن و مـرد با هم وابسـتگى مـتقـابل دارند.  هـچ گروهـى از اجتـمـاع

).۲۴-آ: ۱۳۷۶ثروت را در انحصار خود ندارد ز�را مردان بدون �ارى زنان نمى توانند به حات خود ادامه دهند (مطع 

دكـــتــر مطـع دلل عـــمـــده ى برابرى جنـسى در جــوامـع پش تـار�خ را در ا�ن مى دانـند كــه «نـقش عــاطـفى زن

), حــال آن كـــه در دوران۲۴(مـــادرى) اهمـــــــتى برجــــســـتـــه و همـــپــــاى نقش ابـزارى (شكارچـى گـــرى) داشت» (: 
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«پدرساالرى», «قـدرت بارورى زن عاملى براى سلطه مـردان بر زنان مى شود و به همن دلل اورا ضـعf و حقـر و

).۲۴دست دوم مى انگارند» (: 

 صــحــراهاى كــاالهارى افــر�قــا, كــه از نظر شــــوه ى زندگى(Kung!) پژوهش پـــرامـون زنـدگى مــردم كــونگ

 ما دارند, نـشان مى دهد كـه گرچه تقـسم(hunter-and-gatherer) شـباهت فـراوانى به ناكـان شكارگر-خـوراك �اب

كــار جنسى در بـن آنان وجــود دارد, نقــشــهـاى جـنسى در مـــان آنـان بســـار انـعطاف پذ�ر اسـت.  بســا وقـتــهــا مــردها

كــارها�ى را به عــهـده مى گــــرند كـه مــعــمـوالً بر عــهــده ى زنان است; بســا مـوارد زنان كــار مــردان را.  گـاه مــردان به

گــردآورى خــوراك مى رونـد و گــاه زنان, در پرســه هـا�شــان براى گــردآورى خــوراك, حـــــوانى را هدف پـكان خــود

.  مطالعــات د�گر درباره ى مــردمـانى شــبــه بـه كـونگهــا نشـان مى دهـد كـه در(Draper and Cashdan 1975)مى كنند 

بســارى از ا�ن جــوامع, گـرچه �كى از دو جنس بــشـتـر شكار مى كند و د�ـگرى بـشـتـر به گـردآورى خــوراك مـشـغـول

است, هچ مـسؤولتـى در انحصار جنـس خاصى نسـت.  با ا�ن همه, تداخل نقـشهـا خود به خود ضـامن «برابرى» دو

جنس در ا�ن جـوامع نبوده است.  براى نمـونه, بسـارى از بومـان استـرالا, با آنكه زندگى شـان كمـابش به كونگـها

شبـاهت دارد, از روابط برابر زن و مـرد به دورند.  بررسى ا�ن گونه جـوامع, فر�دل را به ا�ن نـتجـه رسانده اسـت كه

.(Friedl 1984)در هر جامعه اى كه وابستگى كمترى به شكار مردان وجود دارد, زنان از برابرى بشترى برخوردارند 

حتـا اگر چنن تداخلهـا�ى را در تقسـم جنسى كار ا�ن جـوامع ناد�ده بگر�م, به د�گر سـخن, حتـا اگر در نظر

بگر�م كـه زنها فقط به «كار زنانـه» و مردها فقط به «كار مـردانه» اشتغال دارند, بـاز هم نمى توان نتجه گـرفت كه

«اهمـــت نه در كـــار زنان, بـلكه در ارزش گـــذارى بر كـــار آنان» بوده اسـت.  چرا?  چون بـا آن كــه مـــردها به شـكار

مى پرداختند, نقـش زنان در بقاى جامـعه اگر نه بـشتر, دست كم برابر با نقش مـردان بوده است.  و ا�ن نقش به هچ

وجـه مــحـدود بـه «قـدرت بارورى» زنان و ارزش ا�ن قــابلت در د�د مــردان نبــود.  بررســـهـاى مـردم شـناخـتى نـشـان

۶۰مى دهد كـه در جوامع شكارگـر-خوراك �اب, زنان از راه گـردآورى گاهان غـذا�ى و مـوه چنى, تهـه ى بش از 

 در صـد مـواد غـذا�ى را بر عـهـده داشـتـند.  زنان قـبـله همـچـون مـردان هفـتـه اى دو �ـا سـه بار براى تهــه ى غـذا۸۰تا 

اردوگـاه را ترك مى كـردند.  شكار, با آن كـه كـار مـردان زورمند بود, رخـدادى نادر بـود كـه جمـع نمى توانست روى

.(Martin and Voorhies 1975)آن حساب كند 
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به عـالوه, بر اسـاس �افـته هاى تحـلل فمـنـسـتى تار�خ, به رغم باورى كـهن كـه پش انگاره هاى بســارى از

تحللهاى مـردم شناختى و تار�خى بوده است, زنان چه بسـا نخستـن ابزارسازان تار�خ بشـرى بوده اند.  بارى, اگر نه

نخسـتن, دست كم نقش زنان در ابزارسـازى را نمى توان كمـتر از مردان دانست.  اگـر مسؤولـت شكار, مردان را بر

آن داشت كـه از سنگ و اسـتـخـوان, نـزه و چاقـو بـسازنـد, گـردآورى خـوراك و نگهـدارى از كـودكـان نـز زنان را به

اخـتـراع سـبدها�ـى از پوست حـوانـات و شاخ و برگ درخـتـان كـشـاند.  ا�ن كـه ابزارهاى مـردانه به جـا مـانده است و

امـروزه بر خـالقـت آنان گواهـى مى دهد, امـا از ابزارهاى مـورد استـفـاده ى زنان ردِّ پا�ى بر جـاى نمـانده, تنهـا و تنهـا

بدان دلل است كه سنگ و استخوان دوام بشترى از پوست و الاف گاهى دارند.

بنا بر ا�ن, آنچـه كار زنان و مردان را در جـوامع شكارگر-خـوراك �اب مكمل مى كرد, ارزش قـا�ل شدن به

تقـســم كـار نبــود.  مكمل بودن نقــشـهـاى جـنسى در وابسـتگـى مـردها و زنهــا و ارزش برابر كـار هر دو جنـس ر�شـه در

انجام مـسؤولـتها�ى داشت كـه ضامن بقـاى جامـعه بود.  دلل جا�گاه زنـان در جوامع ابتدا�ى نه روشن انـد�شى مردان

و احترام آنان به زنان, كه نقش حاتى زنان در زندگى ا�ن جوامع بود.

ر�شــه �ابى شكل گـــرى مــردسـاالرى به هر انـدازه هم آمـوزنده و گـــرا باشــد, قـر�نـه سـازى تار�خـى و كـاوش

راه حل مـشكالت امـروزى در بازسازى گـذشـته, حـتـا اگـر با دنا�ى امـا و اگـر همـراه باشد, بـى اعتنا�ى به واقـعــتهـاى

امــروز�ن روابـط زن و مــرد است. مــشكل ا�ـن نــست كــه مـــردســاالرى به كــار خــانگـى زنان كم بهــا داده اسـت; نهــاد

خـانه دارى در جـامـعـه ى مـردسـاالر زنان را گـام به گـام از منابع اصلـى قـدرت دور كرد.  ا�ـنك پس از سـده ها تحـمـل

مـردسـاالرانه ى تقـسـم كـار به زنان, ا�ن ادعـا كه چـنن تقـسـم كارى را مـى شود به گـونه اى مـتـفـاوت ارج نهـاد و به آن

رى داد, چشمپـوشى بر واقعت تحملى ا�ن تقـسم كارمنزلتى برتر بخشـد بى آن كه در روابط قدرت مردساالرى تغـ

است.

گـرچه ارزشـها و بـاورها در شكل گـرى زنـدگى اجتـمـاعى نقـشى فـعـال دارند, نمى توان از شـرا�ط عـنى چشم

پوشـد.  امدى نـست كه به تغـر شرا�ط عـنى, باورهاى اجتـماعى نز خـود به خود دستـخوش تحول شـود.  به همن

سـبب, نـمى توان اهمـت مــبـارزه با باورهـاى نادرست و خـانه تكـانى فـرهنگى را در روند تـغــــر اجـتـمــاعى دست كم

گـرفت.  امـا, با تأكــد به نقش تـغـــرات فرهـنگى نمى توان شـرا�ط عـنى زندگـى اجتـمـاعـى را - �عنى پا�ه و اسـاس
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تقسم قدرت در جامعه - از خاطر دور داشت.  تالش و مبارزه ى ما با�د همزمان در هر دو جبهه صورت گرد.

چه بسـا كـه مـردان ارجگذار زحـمـتـهـاى زنان زندگى خـود باشند.  امـا ا�ن بـدان معـنا نـست كـه آنان پذ�راى

برابرى و قابلـتهاى همه ى زنان نـز باشند.  چه بسا زنانى كه در ارجگذارى مـردان زندگى شان احساس رضـا�تى نز

بابنـد, ا�ن نز بدان معنا نـست كه زنان از سـتم مردسـاالرى رها�ى �افته اند.  مـردساالرى �ك اشـتباه �ا كـژاند�شى

فــرهنگى نــست كـه فــمـنــسم با جــا به جــا�ى �ك دسـتــه از ارزشــهـا با دســتـه اى د�گـر آن را حل كند.  مـردســاالرى,

بهـره مندى سـامـانمند مـردان از زنان و تـقسـم سـامـانمـند منابع ســاسى, اقـتـصـادى, اجـتـمـاعى و فـرهنگى به گـونه اى

نابرابر مـان زنان و مردان است.  مـردان, چه فردى و چه گروهى, از ا�ن تقـسـمبندى نابرابر بهره مـند مى شوند و به

همـن دلل, به در جـات مـخـتلf خـواهان ابقـاى آن هسـتند.  فـمـنـسم تـنهـا با هدف قـرار دادن ا�ن بهـره ورى نابرابر

مى تواند برابرى جـنسى را مـسـر سـازد.  تالش براى آرا�ش چهـره اى بى خطـر از فمـنـسم, امــد به ا�ن كـه فـمـنـسم

مى تواند مـردان را قانع كنـد كه مـردساالرى پد�ده اى پـلشت است, چشم امـد دوخـتن به ا�ن كه مـردان, در فـمنـسم

دوست و ناجى خـود را بابند تنهـا به خلع سـالح فمـنسم و تقلل آن به �ك سـرى اصالحـات مى انجامـد, اصالحـاتى

كه گـرچه ممكن است زندگى زنان را «راحت تـر» كند و به مردساالرى چهـره اى امروزى و مـهربان بخشـد, نابرابرى

جنسى را پا�ان نمى دهد.

۱۹۹۷ / نوامبر ۱۳۷۶آذر 



فم	ن	سم در ا�ران: در جست و جوى چه?/۲۱

كتابنامه
 تهران: تند�س.طالق,. «مقدمه». در ربابه باستانى, ۱۳۷۴ساروخانى, باقر. 

, جلد ا�ران نامه. «دشـوار�هــاى نگارش تار�خ زنان در ا�ران: وضع كـنونى و راه آ�نده»,۱۳۷۲شـهــد�ان, حـامـد. 
.۱۱۴-۱:۶۱, شماره ى ۱۲

.۴۱-۱۸:۶۵,شماره ى چشم انداز. «چالشهاى جنبش مستقل زنان», ۱۳۷۶ـــــــــــ 
.۲۸-۱۹:۳۳, شماره ى ۳, سال زنان. «جامعه پذ�رى جنسى, مانعى براى توسعه», ۱۳۷۳مطع, ناهد. 

.۲۰-۳۳:۲۵, شماره ى ۶, سال زنان-آ. «فمنسم در ا�ران: در جست وجوى �ك رهافت بومى», ۱۳۷۶ـــــــــــ 
.۳۴-۳۶:۳۸, شماره ى ۶, سال زنان-ب. «زن خانه دار, نگران سال هاى پرى», ۱۳۷۶ـــــــــــ 

Badinter, Elisabeth. 1986a. Elle et l’autre: Le rapport des sexes en Occident. Le Courier de l’UNESCO, mars,
14-7.

______ 1986b. His n’ Hers. The UNESCO Courier, March, 14-7.

______ 1989. Man/Woman: The One is the Other. London: Collins Harvill.

Bem, Sandra L. 1976. Probing the Promise of Androgyny. In Beyond Sex-Role Stereotypes, edited by A. G.
Kaplan and J. P. Bean. Boston: Little, Brown and Company.

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Cowan, Ruth S. 1983. More Work for Mother:  The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the
Microwave. New York: Basic Books.

Dover, K. J. 1978. Greek Homosexuality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Draper, Patricia, and Elizabeth Cashdan. 1975. !Kung Women: Contrasts in Sexual Egalitarianism in
Foraging and Sedantary Contexts. In Towards an Anthropology of Women, edited by R. R. Reiter.
New York: Monthly Review Press.

Eisenstein, Zillah. 1981. The Radical Future of Liberal Feminism. New York: Longman.

Etienne, Mona. 1979. The Case of Social Maternity: Adoption of Children by Urban Baule Women.
Dialectical Anthropology 4:237-42.

Evans, Mary. 1985. Simone de Beauvoir: A Feminist Mandarin. New York: Tavistock.

Friedl, Ernestine. 1984. Women and Men: An Anthropologist’s View. Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Gelpi, Barbara C. 1986. Our Ten-Year Engagement with Gender. Frontiers: A Journal of Women’s Studies 9
(1):46-55.

Heilbrun, Carolyn g. 1973. Toward the Promise of Androgyny. New York: Alfred A. Knopf.

Johnson, Miriam M. 1989. Feminism and the Theories of Talcot Parsons. In Feminism and Sociological



فم	ن	سم در ا�ران: در جست و جوى چه?/۲۲

Theory, edited by R. A. Wallace. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Kanter, Rosabeth M. 1977. Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.

Martin, M. Kay, and Barbara Voorhies. 1975. Female of the Species. New York: Columbia University Press.

Pomeroy, Sarah B. 1975. Goddesses, Whores, Wives and Slaves: Women in Classical Antiquity. New York:
Schocken.

Scheper-Hughes, Nancy. 1989. Lifeboat Ethics: Mother Love and Child Death in Northeast Brazil. Natural
History 98 (10):8-16.

Southgate, Minoo S. 1984. Men, Women, and Boys: Love and Sex in the Works of Sa‘di. Iranian Studies 17
(4):413-52.

Vanek, Joann. 1974. Time Spent in Housework. Scientific American, November, 116-20.

Walby, Sylvia. 1994. Theorizing Patriarchy. Cambridge, MA: Blackwell.

از ا�ن دو گروه, سوسال فمنستها تأكد بشترى بر سرما�ه دارى دارند تا راد�كال فمنستها.۱

 و د�گر نوشته هاى تئور�كش پشنهـاد مى كند كه زنان با�د در حطه ها�ى كه مردان درجنس دومناگفته نگذارم كه به فمـنستهاى اگز�ستانسالست نز همـن انتقاد مى شود.  سمون دوبووار در ۲
تصـرف خـود دارند با مـردان رقـابت كنند و با آنهـا برابرى بـابند.  منتـقـدان بر او چنن خـرده مى گــرند كـه بر اسـاس ا�ن تعـر�f, زنهـا با�د براى كـسب برابرى به مـردان ثابت كنند كـه مـثل آنهـا

.(Evans 1985) است  (self) به خود )(the Otherهستند - به عبارت د�گر, ضامن برابرى تبد�ل از «د�گرى» 

.(Johnson 1989: 105-6)ا�ن تما�ز كه از جامعه شناس امر�كا�ى تالكوت پارسونز است, مورد انتقاد شد�د فمنستها قرار گرفته است.  نگاه كند به ۳


