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مقدمه و بيان مسئله
هنگاميکهدراوايلقرنشانزدهمکپرنیكبرایاولینبارايستاييزمینرابهپرسشکشید
وبهچرخشزمیندرمداریدورخورشیداشارهکرد،براهیناونسبتبهمعرفتعلميآن
دوراناعتبارینداشت وبههمیندلیلبابرخوردشديدازسویمجامععلميروبهروشد.
پذيرشديدگاهکپرنیكکهمحتواوکلیتمعرفتعلميرادگرگونميکرد،حدوديكسده
ونیمبهطولانجامید(چالمرز.)85:1387،معرفتشناسيفمینیستيدردوراناولیهظهور
خودوضعیتيهمانندديدگاهکپرنیکيداشتوبامجادالتبسیاریهمراهشد،کهامروزه
پسازگذشتحدوديكسدهازاولینبارقههایآندرعلمونزديكبهنیمسدهازحضور
آندررشتههاومجامععلمي،فروکشنکردهاستوهمچنانادامهدارد .
اهمیتتوجهبهتأثیرجريانفمینیسمدرعرصه دانشگاهيودستاوردهایناشي از
اينتأثیرايناستکهمبحثفمینیسمدرجرياندانشگاهيتمامرشتههایعلومانساني
هموارهباچالش پذيرفتهشدنمواجهبودهاست.امروزهدربسیاریازعرصههایدانشگاهي
شاهد ديدگاههای منفي و مخالف نسبت به اين جريان هستیم .در دانشکدههای علوم
اجتماعي در بسیاری از دانشگاه های ايران نیز فمینیسم با چالش اعتباری مواجه است و
عموماًبهعنوانيكرويکردنظریتدريسنميشودومقاومتهاييبرایاستفادهازآنبه
عنوانچارچوبنظریدرمقالههاورسالههایدانشگاهيوجوددارد.ايندرحالياستکه

رويکردنظری_ علميفمینیستيتبیینکنندهبسیاریازمسائلاجتماعياستکهزناندر
جامعه امروزباآنمواجه اند؛زيرااگرچهامروزهدربرخينقاطجهان،زنانبهلحاظشغلي،
اقتصادیوعلميدرحالنزديكشدنبهوضعیتبرابربامردان وبهدستآوردنحقوق
انسانيخودهستندودراکثرنقاطجهان،آموزشويادگیری،فارغازجنسیت،حقتمام
شهروندان محسوب ميشود (بکر )2004 ،1اما دو سوم جمعیت بيسواد جهان را زنان
تشکیلدادهاند(اندرسن.)306:2006،ارتقایعلميزناندرهیچکجایجهانتاريخچه
طوالني ندارد .اگرچه برخي دانشگاهها در آمريکا در اواسط قرن بیستم درهای خود را به
روی زنان مشتاق تحصیل (در برخي رشتههای معدود) گشودند ولي دانشگاههايي مانند
پرينستون،نیويوركوهارواردتادههی 1960ازپذيرشزناندرمقطعدکتریخودداری
کردند(روسیتر)1995،2وبهزعمدوبواربیشتردانشيکهتاکنونتولیدشدهاستتوسط
مردانبودهاست(بیتس.)51:2005،3زنانايراني هنوزبرایقرارگرفتندرجايگاههای
تحصیليباالبامشکالتساختاریوفرهنگيمواجههستند(رهبری .)8:2013،
چنانچه انسانشناسي علم نشان داده است ،پرسشهايي که در يك رشته علمي
پرسیدهميشوندوپرسیدهنميشوند،تعیینکنندهدستاوردهایاصليآنهستند(اندرسن،5
)305:2006؛پرسشهایاصليرشتهیانسانشناسيمدتهازنانراازدايره خودحذف
1
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کردهبودند،ايندرحالياستکهبهزعمبسیاریازانديشمندان،استفادهازنقطهنگاهو
نقطهنظراتزنانبرایتکمیلعلوماجتماعيضروریاست(بیسلي.)26:1385،يكاجماع
عمومي در زمینه وجود محدوديتهای ساختاری در مشارکت زنان در تولید دانش وجود
دارد؛هرچندکهاينوضعدرحالتغییراست.حذفزنانازفرايندهایتولیددانشدست
کمسهضرراساسيبهبدنه مطالعاتدانشگاهيواردکردهاست)1:حذفنیميازنیروی
انسانيکه تربیتآنانميتوانستدستاوردهایعلمي_ دانشگاهيرادرزمانکمترويابا
کیفیتبهتریمحققسازد؛) 2حذفديدگاهوشناختزنانهازدانششايددرروندرشد
علومطبیعيتأثیرکمتریداشتهاست؛اماعلومانسانيواجتماعيکهبراساسشناختو
تفسیر کنشگران علمي از واقعیتها ساخته ميشوند تا چند دهه پیش از شناخت و
ديدگاه هایزنانهمحرومماندندوتنهاباموجاولفمینیسم،نقطهنگاهزنانهدرعرصهشعرو

ادبیاتوباموجدومفمینیسمدرعرصهعلومانسانيواجتماعيشناختهشد؛)3حذفزنان
تولیدکنندگانعلموموضوعمطالعه ،بسیاریازمسائليراکهمختصزنانهستند

بهمثابه 
از عرصه مطالعات حذف کرد .مسائلي از قبیل شناخت زنانه ،خشونت علیه زنان (چه در
عرصه عمومي و چه در عرصه خانگي) ،بیماریهای زنان ،فقر زنانه و ...مسائلي است که
همراهبابارقههایاولفمینیسمموردتوجهقرارگرفت .
اين نوشتار ،به کاوش در تاريخچه رشته انسانشناسي ميپردازد و به برخي
پیشداوری هایمردساالرانهکهتحتتأثیرمستقیممطالعاتفمینیستيياتأثیرغیرمستقیم

جريان فمینیسم بر رشته انسانشناسي در اين رشته از میان برداشته شده است ،اشاره
مايه
گیرد،دارایيكدرون 

ميکند.فمینیسم،صرفنظرازگستره رويکردهاييکهدربرمي

مشتركاستوآنتالشبرایايجادتصوراززنبهمثابهيكموجوديتکاملانسانياست
(بیتس و همکاران .)43 :2005 ،اين نگرش در رويکردهای دانشگاهي نیز به رسمیت
شناخته شده و حفظ شده است .به اين معنا که نقش اجتماعي زن به عنوان موجوديتي
مستقلوبدونتقلیلنقشدرارتباطباديگران(همسرِ،مادرِومنشيِِ)...بهرسمیتشناخته
ميشود.دست يابيبهاينامرمگرباحضورزناندرنقشکنشگروموضوععلمامکانپذير
نیست.تالشبرايناستکهباذکرمواردتاريخينشاندادهشودکهاگرچهتولیددانشدر
انسان شناسي،همانندعلومديگرتحتتأثیرفراگردهایتاريخيوگفتمانهایمسلطبوده
است(همانطورکهنهاددانش،نهادیمستقلمحسوبنميشودوتحتتأثیرگفتمانهای
تاريخي مسلط تغییر شکل ميدهد) ،عاملیت جمعي حاصل از جريان فمینیسم سبب
تغییرات پارادايمي در جريان دانشگاهي انسانشناسي شده است .بدين منظور چالشهای
اساسي معرفي ميشود که جريان فمینیسم پیشروی انسانشناسي قرار داده است و
دستاوردهایانسانشناسانبرایايجادتغییراتپارادايميمشخصميشود .
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روش پژوهش
روش پژوهش اسنادی است که با رويکرد نقادانه روششناسانه فمینیستي و فراتحلیل
تاريخي مباحث انسانشناختي پیرامون مفهوم جنسیت همراه شده است؛ بدين معنا که
پیشفرضاساسيفمینیسممبنيبراينکهاعتباريافتههایعلميدردورانپدرساالریفارغ
ازسوگیرینیست(محمدپور،)46-47:1390،پذيرفتهشدهاست.ادبیاتانسانشناسيدر
يكتقسیمبندیکليبهدودستهپیشافمینیسموپسافمینیسمقابلدستهبندیاست.گروه
اولادبیاتياستکهپیشازحضورفمینیسمبهعنوانيكرشته دانشگاهيدرجهانعلم
تولیدشدهاستوشاملاغلبمطالعاتياستکهپیشازدههی 1960-70صورتگرفته
است.دسته دوما دبیاتياستکهپسازحضورفمینیسمبهعنوانيكپارادايممعرفتيبه
شدهدردانشگاههاتولیدشدهاستومطالعاتپسازدهه  1970راشامل


شناخته
رسمیت
ميشود .با اين وجود ،به نظر ميرسد تغییر پارادايم اساسي در مباحث جنسیتي در دهه
1990اتفاقافتادهاست .
رايننوشتاربرسهدستهادبیاتخواهدبود.اولدانشتولیدشدهپیشاز

تمرکزماد
دهه   1960کهجريانمعارضومقاوميدربرابرپارادايممسلطپدرساالرانهاستمانندکار
انسانشناسبرجستهمارگارتمید()1935کهبهدلیلبهپرسشکشیدنپیشفرضهای
رابرانگیخت.دوم،دانشتولیدشدهدرفاصلهیبیندهه

پارادايم مسلط،واکنشهایمنفي
 1960و دهه  1990که رشد روزافزون مطالعات پیرامون جنسیت را شامل ميشود و به
تحکیم فمینیسم به عنوان رويکردی دانشگاهي اختصاص مييابد .برای نمونه ،آثار
انسانشناساني مانند اولین ريد ( ،)1978شری اورتنر و میشل روزالدو که سردمداران

فمینیسمموجدوموجرياندانشگاهيهستند.سوم،دانشتولیدشدهپسازدهه1990که

بااستفادهازجايگاهنسبتاًتثبیتشدهجرياندانشگاهيفمینیستيبهتولیددانشميپردازد.
درايندورانانسانشناسانيمانندباتلر،)2006(1هاردينگ()1998واسترلینگ)2000(2
نظريههایجديدیرادرحوزهمطالعاتجنسیتمطرحکردند .

مقايسه اينسهدستهادبیات وپیگیریتأثیرگذاریانديشمندانفمینیستبرروندتغییرو
تحول،نقدونفييافتههایپیشیننشانميدهدکهفمینیسمانسانشناسيراباچالشهای
هستيشناختي،معرفتشناختيوروش شناختيمواجهساختهاست.درايننوشتاربامرور
ميشوند .
تاريخيمطالعاتونحوهتأثیرگذاریفمینیسمبرآنان،چالشهایيادشدهمعرفي 


چارچوب نظري :فمينيسم
همزمانباگسترشموجدومفمینیسم،مطالعاتفلسفيوشناختيفمینیستيبرایاولین
بار پا به عرصه وجود نهاد .فمینیستهای حوزه علوم اجتماعي به اين مسئله وقوف پیدا

Butler
Sterling
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کردند که دانش موجود پاسخگوی نیازهای آنان نیست و برای يافتن راهحل به مباني
معرفتشناختيدانشهایرايجرجوعکردند.نوشتهیکد)1981( 1تحتعنوانآياجنس
مقالههای فمینیسم
دانشمند به لحاظ معرفتشناختي معنادار است؟ يکي از اولین نمونه  
معرفتشناسانه بود که انتشار يافت .با اين وجود معرفتشناسي فمینیستي تا اوايل دهه
 1990درحاشیهقرارداشتوتنهادرايندورانبودکهباچاپکتابهاومقاالتمتعددبه
رويکردیشناختهشدهتبديلشد.دردهه  1990فمینیسممعرفتشناختيبهشدترشد

کرد و آثار ارزشمندی در اين حوزه نگارش يافت .از اواسط اين دهه ،فمینیسم
معرفتشناسانهديگرجنسیترابهعنوانيكعامليگانهمستقلموردمطالعهقرارنميداد

2
و پیوند آن را با عوامل اجتماعي مورد توجه قرار داد (آلکاف و پاتر  .)1993 ،مطالعات
فمینیستي در شناخت معرفتشناسي اجتماعي نقش عمدهای ايفا کرده است.
معرفتشناسان فمینیست ميخواهند نشان دهند که چگونه هنجارها و فعالیتهای تولید

دانشبرزندگيزنانتأثیرميگذارند؛چگونهروابطجنسیتيفعالیتهایمعرفتيماراشکل
دادهاندودرنهايتآيااينگونهروابطدانشواقعيتولیدميکنندياخیر.ديدگاهانتقادی
انديشمندان فمینیست به فرايند تاريخي تولید دانش در اين گزاره خالصه ميشود که
”بازنماييجهان،همانندخودجهان،ساختهمرداناست؛آنانجهانراازديدخودتوصیف
ميکنند و آن را با واقعیت مطلق اشتباه ميگیرند“ (دوبوار .)143 :1989 ،3اندرسون4
()1995معرفتشناسيفمینیستيراشاخهایازمعرفتشناسياجتماعيتعريفميکندکه
بهادراكوهنجارهایبرساخته اجتماعازجنسیت،عاليقوتجربههایجنسیتيدرتولید
دانشاشارهدارد .
5
معرفتشناسي فمینیستي با ارائهی تحلیل هنجاری يا اخالقي از دانش ،خود را از
جامعهشناسي علم مجزا ميکند؛ به اين معنا که نه تنها به بررسي و توصیف فعالیتهای

جاریتولیددانشميپردازد،بلکهبرایبهبوددانشوتقويتفعالیتهایتولیددانشنیز
راهکارهاييراارائهميدهد؛اگرچهتمامرويکردهایمعرفتشناسياجتماعيتحلیلهنجاری
را اتخاذ نکردهاند ،معرفتشناسي فمینیستي تنها رويکردی نیست که چنین تحلیلي ارائه
ميدهد .
هستیشناسی فمينيستی
6

هستيشناسيفمینیستيباديدگاههایذاتگرايانه مخالفاست.ذاتگراييرويکردیاست
کهپیشازدهههای1980-90حاکمبودوبهوجوديكذاتمشتركبرایزنانباورداشت
1

Code
Alcoff and Potter
3
DeBeauvoir
4
Anderson
5
normative
6
essentialism
2
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که زن و مرد را به شکل عمدهای از هم مجزا ميکرد .اين جريان خود دارای شاخههای
مجزايي بود از جمله ذاتگرايي متافیزيکي که جنس را چیزی فرای تربیت و جسم
ميپنداشت و ذاتگرايي جسميکه تمايزات جسمي را عامل تفاوتهای اصلي ميدانست

1
(ويت .) 1995 ،اگرچهاينديدگاهدراواخرقرنبیستمدرمحافلعلميبهپرسشکشیده
شدهاستامادرفرهنگعامههنوزجایخودراحفظکردهاست .
هستيشناسيفمینیستيمطرحميکندکهزنانگي(وهمچنینمردانگي)يكمفهوم
صرفاًزيستشناختيوروانشناختينیستاگرچهاينمفهومابعادزيستي -روانيرانیزدر
برميگیرد .مطالعات گسترده انسانشناسي و جامعهشناسي نشان دادهاند که زنانگي و
مردانگيمفاهیميذاتينیستندوشاملويژگيهایجنسیتي(2درکنارويژگيهایجنسي)3
جنسي)3نیز هستندودر فرايندهایاجتماعيو تحتتأثیرجامعهپذيریبهافراد منتقل
مي شوند.زنانگيدوبعدجنسيوجنسیتيدارد.شریاورتنردرآيانسبتزنبهمردمانند
نسبتطبیعتبهفرهنگاست؟بهشکلگیرینقشهایاجتماعيزناندرارتباطسهگانهبا
ويژگيهایزيستي،روانيواجتماعيميپردازد .
اين برداشت مخالف رويکردهای ذاتگرايانه جنسي از اين مفهوم است که با
اصالت بخشيبهبعدجنس،زنانگيراواقعیتيبیولوژيكدانستهوآنرابا”زنبودن“ يا

4
”مادينگي“ يکسان گرفته است (قاراخاني .)75 :1386 ،بورگاتا و مونتگومری ()2000
بهزيستشناسيمرتبطبدانند،درارتباطبابافتاجتماعي

ريشههایزنانگيرابیشازآنکه
بازميشناسند.هستيشناسيفمینیستيبهنقدموقعیتونقشاجتماعيزنانميپردازدو
نگرش وجودگرايانهای را اتخاذ ميکند (محمدپور .)294 :1390 ،جمله معروف دوبوار که
ميگويد ”زنان ساخته ميشوند نه متولد“ ،موضع هستيشناسانه وجودی فمینیسم را به
وضوحمشخصميکند(محمدپوروهمکاران .)162:1388،
معرفتشناسی فمينيستی
معرفتشناسي تمرکز خود را بر ماهیت ،منشأ و محدوديتهای دانش قرار ميدهد
(کارمايکل.)2005،5معرفت شناسيفمینیستيهمسیاسيوهمتجديدنظرطلباستودر
تالشبرایپاسخگوييبهاينپرسشاستکهدانشتوسطچهکسيتولیدشدهاست؟(کد،
.)1382معرفتشناسيفمینیستيدرايناصلمشتركاستکهانديشه سنتيغربيبهتر
استبهمثابه ”جريانمردانه“  توصیفشودوالزماستاعتبارآنموردترديدقرارگیرد
(بیسلي ) 26 :1385 ،و يا چیزی به آن اضافه شود تا کاملش کند .هاردينگ ()1986
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طبقهبندی سهگانهای از نوشتههای فمینیسم معرفتشناختي را ارائه داد :تجربهگرايي

2
1
فمینیستي ،نظريهنقطهنگاهفمینیستي وفمینیسمپسامدرنیست .
تجربهگرايي فمینیستي رويکرد تجربهگرايي سوگرای جنسیتزده و مردگرا را سبب
تولید دانش امروز ميداند که نیازمند تصحیح و بازبیني است .اين رويکرد مشروعیت
رويکردهایسنتيرابهپرسشنميکشدوتنهامعتقداستکهبدونتوجهبهچالشهای
هایتجربهگرايانهنميتوانندازسوگیریهایجنسيرهاشوند(محمدپورو

فمینیستيروش
همکاران .)166:1388،
3
نظريه نقطه گاه توسط اسمیت ،هارتساك و هاردنیگ مطرح شده است ،ريشه در
مفهومنقطهنگاهپرولتارياداردکهتوسطمارکسمطرحشدهاست(اسمیت.)226:1999،
نظريه نقطهنگاهتنهانظريهایمعرفتشناسانهنیستبلکهبهمسائلاخالقيوسیاسينیز
ميپردازد(هارتساك.)372:1997،ديدگاهبهتجربهوجهانبینيهای مشتركمبتنيبر
مکانمعیندرسلسلهمراتبقدرتاطالقميشود.ايننظريهاينادعاراداردکهقرارگرفتن
درمکانهایحاشیهایتوانمندیفکریودانشروشنتریرانسبتبهمسائلايجادميکند
وافرادرادارایدانشمعتبرتریميسازد(محمدپور .)167:1388،
مدرنمطرحميکند بانفيهرگونهمعرفت قطعي،تنهاانسجامسیاسي

فمینیسمپسا
ميتواند جايگاه مناسبي برای فمینیسم ايجاد کند (هاردينگ .)1986 ،در اين رويکرد
حقیقتتنهايكتوهمتخريبگربرشمردهميشودوجهانبهمثابه متنيدرنظر گرفته
ميشود که تنها در اثر روابط سلطه و تحمیل واقعیت مييابد .اين رويکرد مفروضات
مدرنیسم،نظامدوانگارانه  انديشهواهدافعاميکهبرایتولیددانشتعريفشدهاسترا
موردنقدقرارميدهد(هیگ .)182:1997،4
روششناسی فمينيستی
روششناسي فمینیستي از مفروضات هستيشناسانه و معرفتشناسانهاش ريشه ميگیرد.
مطالعه رويکردهای متعدد فمینیستي نشان ميدهد که يك نوع روش مشترك در
پژوهشهایفمینیستيوجودندارد.بر همیناساسبرخيپیشنهادکردهاندکههیچروش

ساختهشده يا مورد استفاده پژوهشگران فمینیست باشد.

يا رويکردی نیست که انحصاراً 
بسیاری از فمینیستها به فردگرايي معرفتشناختي جريان غالب اعتراض ميکنند و
معتقدندکهايجادشناختفعالیتياستاجتماعيواشتراکي(کد)164:1382،وبههمین
دلیلگرايشبیشتربهروشهایمشارکتيدارندکهدرآنانحضورمردمواجتماعاتمورد
تحقیقبرجستهتراست.ايلو)1988(5وسايرنظريهپردازاناينرويکردپیشنهادکردهاندکه
1
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در مطالعه بايد از روشهای مطالعهای که خود مبنايي پدرساالرانه ندارند مانند روشهای
کیفياستفادهکرد .


انسانشناسی و چالشهاي دانش مردساالر
مطالعاتديرينهشناختيدانشنشاندادهاستکهسیاستهایمعرفتيهموارهبرموضوعو
روند تولید دانش تأثیرگذار بوده و هست (اندرسن .)304 :2006 ،از اين منظر ،دانش
برساخته ایاجتماعيوبخشيازهماننظامتاريخياستکهسبببهحاشیهراندهشدن
زنانازسايرعرصههایاجتماعينیزشدهاست(همان.)332:رشته انسانشناسيدرزمان
هاعبارتانداز:

پیدايشتاکنوندستخوشتغییراتپارادايميبسیاریشدهاست.اينچالش
 )1چالش ذاتگرايي زيستي که بعدها تقلیلگرايي زيستي نامیده شد؛  )2چالش
جنسيسازیمغزوهوشکهاخیراًجنسزادييشدهاستو)3چالشنظريه حرموسلطه

نرينهدرنخستيهاکهبهتغییرنگرشهایبنیاديندرارتباطبامنشأجوامعانسانيانجامید.
در ادامه به معرفي جريان تاريخي چالشهای مزبور با انجام مقايسه رويکردهای پیشا و
پسافمینیستيپرداختهميشود.
چالش اول :نفی ذاتگرایی زیستی
ونس)1991(1انسانشناسبرجستهجنسیتمعتقداستکهانسانشناسيدوجريانفکری
مختلفرادنبالکردهاست.اولینجريان”الگویتأثیراتفرهنگیيبیرجنسییت“نیامدارد.
اينالگواگرچهبرتأثیرفرهنگوآموزشدرشکلگیریرفتارجنسيتأکیدداردامیاسینگ
تثبیتشدهتلقيميکند؛بنابراينزيسیتشناسیي

بسترجنسیتراجهانيوازلحاظزيستي
درادبیاتايندسته،تکانهيانییرویحرکیتجنسیيمحسیوبمیيشیودامیارويکیرددوم
جنسیتراتماماًدرگروساختاراجتماعيتفسیرمیيکنیدودرافراطیيتیرينشیکلخیود،
معتقداستکهتمايلجنسينیزصرفنظرازتوانیاييوانیرژیبیدن،برسیاختهفرهنیگو
تاريخاست .سیگالسهپارادايمرادررويکردهاینسبتبهمسیائلجنسیيدرتیاريخغیرب
شناساييميکند:معنوی،2زيستيواجتماعي.بهاعتقیاداودرجهیانپیشیامدرن،جینسو
مسائلجنسيحولمحورمعنويتوآموزههایاخالقيشکلگرفتهبیود(هاردينیگ:1998،
.)8پسازانقالبصنعتيوبامسلطشدنعلماثباتيجنسمفهیوميهنجارمنیدشیدوبیه
دستپزشکانوزيستشناسانسپردهشد(همان.)73:ذاتگرايیيديیدگاهياسیتکیهدر
ايندورانبنیاننهادهشدوبراينباوراستواربودکهسکسوالیتهاساساًيكپديدهیطبیعي
استکهدرخارجازفرهنگوجامعهتعیینشدهاستودارایخاصیتذاتيوارثياسیتو
اينطبیعتاستکههويتهایمارابهماديکتیهمیيکنید(هاردينیگ.)9:1998،ديیدگاه
ذاتگرايانهکهريشهدرهستيشناسيارسطوييدارد،موقعیتاجتماعيافیرادرابیراسیاس
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ويژگيهایزيسیتيتبییینمیي کنید.ايینديیدگاهکیهسیبببیهوجیودآمیدنزيرشیاخ ه
زيست شناسياجتماعيدرعلوماجتماعيشد،درقرنچهارمپیشازمییالدمسییحمطیرح
شدهوهنوزتأثیرخودرابرانديشهحفظکردهاست.اينديدگاهدرابتداييترينشکلخود،
ناتوانيهایزنان1راناشيازگرمایکمبدنميدانست.زمانيکهارسیطوانسیان2راحییوان
متمدننامید،منظورشزناننبودند(بیتس.)30:2005،اگرچهتبیینارسطوبعدهاتوسیط
شناسانبهپرسشکشیدهشد،ايدهناتوانيذاتيزنانادامهپیداکیرد.زندرفرهنیگ

زيست
غربيظهوردردوقالبشخصیتيراداشت)1:زنتسیلیم،مطییعوبیارورکیهبیاپیذيرش
جايگاهخودتاوانگناهنخستینحوا3راپسميدهدو)2زنشهوانيکهمطاعجنسياست
وطبیعتچنانبراوغلبهداردکهپاكدامنيازاورختبربستهاسیت(همیان.)27-29:در
قرننوزدهم،ذاتگراييبرایاولینبامقاومتزنانمواجهشد.زنانفعالدراياالتمتحیدهو
درانگلستان،درايندورانخواستارفرصتهایآموزشيبهتروحقوقاقتصادیوحیقری
بودند.مطالباتآنانبامخالفتشديدانديشمندانهمراهشدزيراپزشکانمعتقدبودنیدکیه
سوادآموزیوتحصیلزنانسببنابودیسالمتآنانميشودوبیهنابیاروریودرنهايیتاز
بینرفتننژادسفیدميانجامد(استرلینگ.)39-40:2000،استثنائاتمعیدودیدرتیاريخ
علمغربوجودداردکهنشانميدهدافرادیديدگاهذاتگرايانهرابیهپرسیشکشییدهانید.
استوارتمیليکيازاينافراداست.میلدرارتباطباانقیادزنانمينويسد”:آنچهراامیروز
طبیعتزنانهمينامندچیزیيکسرهتصنعياست،زيرامحصولسرکوبدربرخیيجهیاتو
تشويقوترغیبدرجهاتيديگراست“ (مییل.)17:1379،بیاايینوجیودصیدایمییلو
همفکراناودربرابرذاتگرايانيازجملهآگوسیتکنیت،قیدرتچنیدانينداشیت(بییتس،
 .)62:2005
سیطرهذاتگرايانتااواسطقرنبیستمادامهيافت.سلطهذاتگراييبدنزنرادارای
آسیبشناسيذاتيتصويروآنرادرحوزهکردارهایپزشکيادغامکرد؛بیدنزنرابطیهای
ارگانیكباکالبداجتماعي،خانوادهوزنیدگيکودکیانيافیت(فوکیو.)121:1386،مفهیوم
جنسیت4برایبهچالشکشیدنديیدگاههیایذاتگرايانیهازجايگیاهزنیان،دراوايیلدهیه
1970متولدشد(فکوهي.)1384،مطالعاتانسانشناختياوايلقرنبیستمتأثیرمهميبیر
 1بردگانومردانطب قاتپايینجامعهنیزبهاعتقادارسطوقابلیتانديشهرانداشتندوبايدبهطبقاتباالتر
خدمتميکردند.
2درزبانانگلیسيواژهmanهمبهمردوهمبهانساناطالقميشود.مشابهاينقاعدهدرزبانيونانيوجود
يکه
دارد.معموالًجمله ارسطواينچنینترجمهميشودکه”انسانحیوانمتمدن(ياسیاسي)است“ درحال 
بهنظرميرسدمنظوراوازاينواژهدرواقعفقطجنسمردبودهاست .
  3روايتانجیليازگناه نخستینباروايتاسالميآنتفاوتيبنیاديندارد.درروايتانجیلي،حوااستکه
فريب مار را خورده و آدم را به انجام گناه وسوسه ميکن د و از اين رو خداوند زن را تنبیه و محکوم به
سلطهپذيریازمردميسازد .

gender

4


هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره1


پژوهش
134

شکلگیریاينمفهومداشت.مارگارتمیید()1935ازنخسیتینانسیانشناسیانيبیودکیه
زنانگيومردانگيرابهمثابهصرفاًويژگيهایزيستشناختييافطریبشربهپرسشکشید
ونشاندادکهتصويرهایيکسانازمردانگيوزنانگيقابلیتتعمیمبخشیيندارنید(کتیاك،
.)621:1386اوبینسالهیای1935و1950درپیاپوایگینیه نیوسیهجامعیهآراپیشو
موندوگوموروشامبوليراموردمطالعهقراردادونشاندادکهمنشهاونقیشهیایزنیانو
مرداندراينجوامعيکساننیستندوازاينرونميتواننیدتیابعجینسکیهامیریثابیتو
مشتركاستباشند(نرسیسیانس .)39:1383،
مطالعاتانسانسنجيومطالعههورمونهانیزبهنفيذاتانگاریزيستيکمیكکیرد؛
زيراپیشازسدهبیستم،صفاتشخصیتيويژهایباذاتزيسیتيزنیانهیمخیوانانگاشیته
ميشد.براینمونه،زيستشناسانخشونتورقابتراحاصلوجودهورمونتستوسترونباال
درمردانميدانستندوزنانراناتوانازپذيرشچنینصیفاتيتلقیيمیيکردنید.مطالعیات
فمینیستينشاندادکهخشونتيارقابتنميتواندحاصلويژگيهایزيستيوثابتباشید؛
زيرازنانومردانپیشازبلوغزيستيمقدارمشابهيازاينهورمونهارادربدندارندولیي
درايندوراننیزتفاوتمیاندخترانوپسیرانمشیاهدهمیيشیود(آندرسین.)26:2006،
مطالعاتبیشترنشاندادکهنهتنهیاهورمیونهیابلکیهژنهیانییزنمیيتواننیدبیهتنهیايي
تعیینکنندهرفتارهایجنسیتيباشند.مواردیمانندمیوردپیاتینیو،1قهرمیاناسیبدوانیي
اسپانیانشاندادکهتربیتتیأثیریتعییینکننیدهتیرازطبیعیتداشیتهباشید(اسیترلینگ،
.)2000شناختنمونههاييدرفرهنگهایمشابهدرجوامعنانويسابهدركوتوسعهمفهوم
جنسیتکمكشايانيکرد.شخصیتبرداچه2درمیانبومیانآمريکیا،يکیيازنمونیههیای
غلبهتربیتبرطبیعتمحسوبميشد.برداچهبهلحاظجسمانيمردبیودولیينقیشهیای
زنانهرااتخاذميکرد.زنانمردنمادرفرهنگآفريقاييوهیجراهای3هندوستاننمونیههیای
ديگریازغلبهتربیتبرطبیعتهستند(اندرسن)27-28:2006،کهتوسطانسانشناسان
شناساييشدندوغلبهبيچونوچرایژنهاوهورمونهایجسمانيبیرتعییینجنسییترا
نفيکردند.ديدگاههایذاتانگارانهدرارتباطبانقشهایزناننیزبهخصوصدرسیالهیای
پسازجنگجهانيدومباچالشجدیمواجهشد؛زيرازنیانبیهسیرعتبیهمشیاغليکیه
پیشترمردانهانگاشتهميشدندرویآوردند.درسال33.9،1950درصدزنانشانزدهسیال

 1مارياپاتینیوقهرماناسبدوانيدرآزمونژنتیكالمپیك  1988شرکتکردوبرایاولینباربااينواقعیت
ژنهایاومانندتماميمردانعالوهبردربرداشتنکروموزوم،xحاویکروموزوم
مواجهشدکهزننیستزيرا 
يکه بهلحاظزيستيمردمحسوبميشد.يك
 yنیزبود.اوتاآنزمانماننديكزنزندگيکردهبوددرحال 
اختاللدراندام هایبیرونيسببشدهبودمارياماننديكزنتربیتشودوزندگيکند.
2

Berdache

 3هیجرا ( )hijraبه لحاظ جسمي مرد است اما طي يك مناسك گذر اندامهای مردانهی خود را از دست
ميدهدورفتارهایزنانهرااتخاذميکند .
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بهباال،جزونیرویکاربودند؛اينرقمدرسال1983بیه52.9درصیدزنیانرسییدکیه43
درصدازکلنیرویکارراتشکیلميدادند(واترز .)19-20:1381،
بهاعتقادانديشمندانجريانفمینیستموجدومسازوکارهایاجتمیاعيهسیتندکیه
نابرابریجنسیتيراتولیدوبعدبرتثبیتآندرجامعهپافشیاریمیيکننید.فمینیسیتهیا
معتقدندهرچندخصوصیتهایجنسيدرزنیانومیردانبیهانیدامهیایآنهیاکارکردهیای
بازتولیدیمتفاوتيميدهداماتفاوتهایجنسیتيکهدرشخصیتافرادنمودپیدامیيکنید
رامحیطوشرايطاجتماعيتعیینميکندنهژنها.فمینیستهادراعتیراضبیهايیدههیای
جهانشموليفعالیتميکنندکهزنانرادرموضعضعفقرارميدهد.جنسیتزنیانتحیت
تأثیردوانگاریهایجهانشموليشکلميگیردکهسلسیلهمراتبیيارزشیيرانییزبیهدوش
ميکشند.دوانگاریهاييچونسوژه/ابژه،طبیعت/فرهنگ،عقالني/عاطفي،منطقي/شیهودی،

مستقل/وابستهوفعال/منفعلساختارهایفکیریناعادالنیهایرابیهزنیانومیردانتحمییل
ميکنند.درايندوانگاریهامفاهیميکهبهزناننسبتدادهميشیودهمیشیهوزنارزشیي

کمتریدارد(اعزازی .)1385،
انديشمندانفمینیستسپستمرکزخودرابرپییشداوریدرادبییاتپزشیکيقیرار
دادند؛دودن)1998(1بامطالعهکتبپزشکيقرنهجدهمنشانميدهدکهپزشکيدراين
دورانازفرهنگعامهوتوهموخرافهجداييناپذيراست.بهنظرميرسدکهدرايیندوران،
موانعاخالقي،آرایاقتصادیياسیاسيوترسهایسنتيميتوانستنددرواژگانيبیاصیبغه
علميبازنويسيشوند(فوکو.)65:1386،مارتین)1987(2بافراتحلیلمطالعاتپزشیکيدر
حوزهتفاوتهایجنسينشاندادکهايدههایساختهشیدهپیرامیونبیدنزنیاندرمعیرض
ديدگاههیایپییشداورانیهقیرارداردوعلیمپزشیکيبودجیههیایکالنیيرابیرایشیناخت
يکیهايین
تفاوتهایزيستشناختيمیانبدنهایمردانوزناناختصاصدادهاست؛درحال 

بودجههاميتواندصرفمطالعاتسودمندتریشود.استرلینگ()2000نیزتمرکزخودرابر
ديرينهشناسيمطالعههورمونهایاستروئیدیقرارميدهدونشانميدهدکیهاطیالقنیام
هورمونجنسيبهتستوسترونواستروژنوپروژستروندربیدنزنومیرد،خیودناشیياز
ریاست؛زيرادرحاليکهاينهورمونهیاکارکردهیایمتنیوعيدربیدندارنیدو

نوعيسوگی
مهمترينکارکردآن هاکنترلرشدسیلولياسیت،بیهعنیواننمادهیایجنسیيدرادبییات
پزشکيمورداستفادهقرارگرفته اند.چنینگفتماني،اگرچهعنوانعلميراهموارهبیهدوش
کشیدهاست،بههیچروبهدنبالگفتنحقیقتنیسیت،بلکیهدرجهیتممانعیتازتولیید
حقیقتحرکتميکند(فوکو .)65:1386،
اگرچهذاتگراييزيستشناختيباگسترشمطالعاتفمینیسیتيدرانسیانشناسیي،
جايگاهخودرابهمثابهنحلهمسلطازدستدادهاست،طرفداراناينديدگاهدررشیتههیای
1

Duden
Martin

2
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پزشکيهمچنانبهتالشخودبرایکشفتفیاوتهیایجسیمانيدرمیردانوزنیانادامیه
مي دهند.جنسیتامروزهباتوجهبهمطالعاتفمینیستيدارایمعنایتاريخيتصورميشود
کهنبايددرچارچوبقواعدومعیارهایزيستشناختيپنهانشیود.ايینرهیافیتدرصیدد
نفيعاملزيستيوطبیعيجنسیتنیستبلکهمدعياستکهعواملتیاريخي–فرهنگیي
درشکلگیریجهتاينانگیزشنقشانکارناپذيریراايفاميکنند(ضیمران .)165:1381،
چالش دوم :نفی تفاوت جنسی در مغز
ارتباطمیانجنسیتوهوشقرنهاذهنبشررابهخودمعطوفکردهاست.نسبتدادن
ناتوانيدراستفادهازعقلوانديشهبهزناندرتاريخدارایسابقهیطوالنياست.اينعقیده
که زن و انديشه يکجا جمع نميشوند ،ريشه در باورهای ديرينهی مبتني بر ديدگاههای
ارسطوييوافالطونيداردکهمردوزنرااساساًمتفاوت،مکملومتضادتصورميکنند
(دهژاردن.)15:2010،13تلقيجداييزنازانديشه دربینانديشمنداناروپاييتااواخر
قرننوزدهمبرتریکاملداشت؛طوریکهدرابتدایقرننوزدهم،درسال1801اليحهای
قانوني درباره ی ممنوعیت سوادآموزی به زنان در اروپا به تصويب رسید که هدف از آن
جلوگیریازيادگیریخواندنونوشتنبرایزنانبود؛زيرااعتقادبر اينبودکهدرصورتي
که سوادآموزی زنان تحقق يابد زيانهای وخیمي به هر دو جنس ميرسد (گرو:1379 ،
.)107بسیاریازصاحب نظرانايندورانازجملهکانت،روسووسايرفیلسوفانلیبرالزنان
رابهلحاظکالبدشناختيفاقدتواناييانديشهتلقيکردهاند(دهژاردن.)15:2010،بهاعتقاد
نیچهفیلسوفآلماني”وقتيزنيدانشمندميشود،معموالًنشانآناستکهدراندامهای
تناسلي او اختاللي روی داده است“ (گرو .)85 :1379 ،انسانشناسان قرن نوزدهم برای
نشاندادنناتوانيزناندرتعقلازابزارهایانسانسنجياستفادهکردند.اولینمطالعاتبا
استفادهازسنجشحجمواندازه جمجمهانجامشدهبودواينمسئله راناديدهگرفتهبود
کهحجمجمجمهبايدنسبتبهحجمبدنسنجیدهشود.اينمطالعاتبهسرعتبزرگتر
بودن جمجمه مردان و به تبع آن باهوشتر بودن آنان نسبت به زنان را تأيید کرد
(استرلینگ .)2000 ،مطال عات بعدی در قرن بیستم مشکل نسبت حجمي را حل کرد و
شواهد نشان داد که تفاوت معناداری میان دو جنس در اندازه و حجم مغز وجود ندارد
(انکني.)329:1992،2باتأيیداينيافته،انسانشناسانتمرکزخودرابربافتداخلمغز
قراردادندتاتفاوتهایجنسيرادرآنبیابند.مطالعاتانسانسنجيدرابتدایقرنبیستم،
اشکاالتروشيعمدهایداشت؛زيرامطالعاتمغزعموماًبراجسادصورتميگرفتوايندو
مسئله عمدهايجادميکرد.يکيتغییراتحجموبافتمغزپسازمرگوديگرینبودن

تعداد نمونه کافي برای مطالعه بود .اين مشکالت در میانه قرن بیستم به دلیل به وجود
آمدن فنهای پزشکي مبتني بر عکسبرداری از افراد زنده حل شد .با رشد اين فنآوری
De Jardins
Ankney

3
2
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جديد بود که انسانشناسان زيستي مطالعه خود را بر جسم پینهای آغاز کردند .جسم
پینهایتیغهایازجنسبافتسفید،بهضخامتيكسانتيمتروطولهشتسانتيمترو

يکيازرابطهایچهارگانهیمغزیاستکهدونیمکرهمغزرابههممتصلميکند(ناظری،
مجله
.)51:1372مطالعاتمربوطبهجسمپینهای 1ازسال 1982شروعشد،زمانيکه 
بزرگتر ازمرداناست.
معروفعلم 2گزارشکردکهبرخيازنقاط جسمپینهای درزنان 
اينمطالعهکه برروی 9مردو5زنصورتگرفتهبود،بهسرعتتوجهبسیاریرابهخود
جلبکردودرمجامععلميموردپذيرشعامقرارگرفت .درمیانه دههی 1990کهدوران
شکوفايي فمینیسم در عرصهی علوم اجتماعي بود ،مطالعات فمینیستي بر انسانشناسي
زيستيوانسانسنجيآغازشدومبانيهستيشناختي،معرفتشناختيوروششناختياين
مطالعاترابهپرسشکشید.براینمونه،استرلینگبابررسيپژوهشهای34محققکهدر
بینسالهای1982تا1997درزمینهتفاوتهایجنسيمغزمطالعهکردهاند،نشاندادکه
آنها عليرغم اينکه از پیشرفتهترين و جديدترين روشهای ممکن در محاسبه کمیت و
کارکردجسمپینهای استفادهکردهاند،بهشواهدمشترکيمبنيبروجودتفاوتدرجسم
پینهایبرمبنایجنسدستنیافتهاند(استرلینگ .)2000،
دردههاخیربررسيتفاوتهایجنسيمغزوتأثیرآنبرکارکردهایذهنيبهلحاظ
گسترشچشمگیریيافتکهتاحدیمديونفناوریهایپزشکيجديدبود.اينمطالعات
توانستشواهدیبرایوجودتفاوتدرحجمزنومردبیابد(کازگراو2007،3؛کاشیك،4
)2009؛اماتفاوتدرحجممغزتنهاتفاوتموجودنیستونميتواندبهعنوانتنهاعامل
تأثیرگذار در نظر گرفته شود .کازگراو با فراتحلیل مطالعات انجامشده تا سال 2007
تفاوت هایجنسيمغزرااينگونهگزارشکردهاست:حجممغزمردانازحجممغززنان

بیشتر است؛ حجم اجزای داخل مغز تفاوت معناداری بین زن و مرد ندارد؛ درصد ماده
خاکستری مغز زنان بیشتر از ماده سفید و درصد ماده سفید مغز مردان بیش از ماده
خاکستری است5؛ گردش خون در مغز زنان بیشتر از گردش خون در مغز مردان است
( .)847-849:2007
رسدکهپیشداوریو

اگرچهمطالعاتدرزمینه تفاوتهایمغزیادامهدارد،امابهنظرمي
ذاتانگاری هنوز از عرصه مطالعات انسانشناسي خارج نشده است .يافتههای انديشمندان
فمینیست ،وجود سلطه فکری يك جنس بر جنس ديگر را به شکل موفقیتآمیزی به
1

corpus callosum
Science
3
Cosgrove
4
Koscik
2

5

مادهخاکستریکارکردهاييمانندکنترلماهیچههایبدن،حواسپنجگانه،حافظه،احساسوگوياييداردو
مادهسفیدهمانندمداریارتباطي،حملونقلاطالعاتبینمغزوبدن،نیمکرههاباهمودروننیمکرههارادر
اختیاردارد.ميتوانماده خاکستریرابهيكدستگاهکامپیوتروماده سفیدرامدارهایارتباطيآندانست
(ساالدين.)531:2012،
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پرسش کشیده است .هرچند تفاوتهای نگرشي و منشي در زنان و مردان وجود دارد،
انسانشناسانزيستيوروانشناختيدردهه اخیربهعوامليفرایجنسزيستيبهعنوان
عامل تعیینکننده اين منشها اشاره ميکنند .برای نمونه ،فیشر )2009( 1از منظر
روانشناسيتحوليبهتفاوتهایروانياشارهکردهاستوتفاوتهایمنشيزنومردرا

حاصلهزارانسالپذيرشنقشهایاجتماعيخاصدانستهاست.وودوايگلي)2002(2به
تأثیرنقشهایاجتماعيمانندمادریوپايگاهاجتماعي -اقتصادیزنانبرمنشوانديشه
آناناشارهکردهاند .
چالش سوم :رد نظریه حرم در نخستیشناسی
نظريه حرمبهسلطه جنسينربرمادهدرنخستيهااطالقميشود(ريد.)46:1384،اين
نظريهکهتوسطانسانشناسانيازجملهرالفلینتون 3وکارپنتر 4مطرحشدهاست،برپايه
اينواقعیتاستواراستکهنرينههامعموالًدارایجثهبزرگتروقدرتمندترینسبتبهماده
هستند و شمار مادينههای گروه نخستيها بیش از نرينهها است .دوريختي جنسي 5در
نخستي هامعموالًدراندازهووزنبدننمودبارزیدارد.اينتفاوتعمومیتندارد؛بدين
هایمیمونمکاكتفاوتبسیاربارزومشخصاستدرحاليکه

معناکهدرگوريلهاوگونه
شامپانزهها بسیاریازنرينههااز مادههای گروهکوچكتر

درمیانگیبونها،سیامنگهاو 
هستند(همان).لینتون()1976باتکیهبردوريختيجنسي،سلطه زنبرمردراذاتيو
قديميميداند؛وبهاينواقعیتاشارهميکندکهنسبتنرهابهمادههادرگروهنخستيها
).ازديدگاههوادارانبرتریجنسينر،کهجزو

يكبهدوياگاهکمتراست(ريد46:1384،
اولینبرداشتهایانسانشناساناززندگياجتماعينخستيهامحسوبميشود،نرهمچون
درجوامعپدرساالرميتواندچندزنداشتهباشدوبرآنانسلطهداشتهباشد(همان .)47:
نظريهیحرمبامطالعاتبیشتردرگونههایمتعددنخستيهابهچالشکشیدهشد؛طوری
کهبهنظرميرسددرگروههاینخستيکهفاقددوريختيجنسيدراندازه بدنيهستند
نشانيازسلطهنربرمادهياوجودچندهمسریمشاهدهنشدهاست.کالوين)1986(6نشان
دادهاستکهنخستيآسیايي 7کهجزونخستيهای فاقددوريختيجنسيدراندازه بدن
است،مادرتباراست.طوریکهدرآناعضایماده گروهثابتهستندودرتبارمادریخود
باقي ميمانند (نرسیسیانس .)31 :1383 ،اعضای نر که تعداد معدودی دارند ،با خشونت
بسیاری در گروه خود مواجه ميشوند و ناچار به ترك گروه مادری خود و يافتن گروهي
هستند که آنان را بپذيرد .البته در گروههای نخستيهايي که دارای دوريختي جنسي در
1

Fisher
Wood & Eagly
3
Ralph Linton
4
Carpenter
5
sexual dimorphism
6
Colvin
7
Rhesus Macaques
2






هایفکریانسانشناختي 139


هایتاريخيدرجريان

فمنیسموچالش


اندازه بدن هستند ،تفاوتهايي میان نرها و مادگان ديده شده است .فديگان و بکستر1
()1984بامطالعهمیمونهایدنیایجديد2نشاندادهاندکهدرمیاناينگروهازنخستيها
نرها اجتماعيتر هستند و به معاشرت با همجنسان خود تمايل بااليي دارند درحاليکه
مادههاگرايشبیشتریبهگذرانوقتبافرزندانخوددارندتاهمجنسانديگر؛ضمناينکه
همجنسانخوداعمالميکنند؛بااين
نخستيهاینرعموماًخشونتبیشترینسبتبهغیر 
ایازوجودچندهمسریياتشکیلحرمدرهیچيكازاينگروههامشاهدهنشده

وجودنشانه
3
است .اسلیتر و همکاران ( )2009نیز با مطالعه مشابهي در میان گونه ديگری از
نخستيهایدنیایجديد 4نشاندادهاندکهاگرچهتفاوتهاييدررفتاردوجنسمشاهده

ميشود،شواهدکافيبرایتأيیدنظريه حرموجودندارد.درمیاننخستيهاييکهدارای
دوريختي جنسي آشکارتری هستند و تفاوت اندازه و حجم بدن نر و ماده در آنان بسیار
است،يافتههانشاندادهاستکهشواهدمبنيبروجودسلطهنربرمادهناشيازتفسیرهای
سادهانگارانهازرفتارهایايندستهازنخستيهاست.مادينههادراينگروههابهدلیلاينکه
تعداد بیشتری دارند دارای سازمانيافتگي بسیاری هستند و در صورت مشاهده رفتارهای
ناخوشايندازسوینخستيهاینربهشکلگروهيبهاوحملهميکنند(ريد.)46:1384،
مطالعاتاخیرنیزاينيافتهراتأيیدکردهاست؛ضمناينکهبهنظرميرسدباافزايشتعداد
نرينههادرگروه،برمیزانسازمانيافتگيوسلطهمادههاافزودهميشود(هملريك .)2008،5
ريد معتقداستکهآنچهطرفداراننظريه حرمسلطهوخودکامگينرميخواننددرواقع
چیزیجزرفتارپرخاشجويانه میموننرکهميخواهدبرسايرنرهاچیرهشودوبرایخود
راهي به گروه مادهها باز کند نیست .در واقع شواهد نشان ميدهد که تصمیمگیری در
انتخاب جفت و برقراری روابط جنسي در گروههای نخستي در انحصار جنس ماده است
(ريد.)49:1384،شواهدديگرینیزدرتأيیدمادرتباریگروههاینخستيوانتخابجفت
وتعیینزمانجفتگیریتوسطنخستيمادهوجوددارد(نرسیسیانس .)1383،
انسان امروزی نیز دارای دوريختي جنسي است که معموالً در اندازه بدن ،حجم
ماهیچههاواستخوانهاواندازه دندانهابروزمييابد(فريروولپاف.)429:1985،6اگرچه
ميتوان استثنائاتي بر  اين قاعده پیدا کرد ولي دوريختي در انسان اصلي است که نسبتاً
عمومي است .انسان در اين ويژگي در کنار نخستيهايي قرار دارد که حداقل دوريختي
جنسي را دارند .با گسترش معرفتشناسي فمینیستي ،به خصوص فمینیسم تجربهگرا،
نقدهايي بر رويکردهای رايج در نخستيشناسي وارد شد و نخستيشناسي با پیدايش
انديشمندانفمینیسم،ماننداولینريد،باکنارگذاشتنپیشداوریهایجنسیتينظريههای
1

Fadigan and Baxter
Ateles hybridus
3
Slater
4
Ateles geoffroyi yucatanensis
5
Hemelrijik
6
Frayer and Wilpoff
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مردساالرانهی پیشین را به پرسش کشید .نظريه حرم ،با شواهد جديدتر رد و به حاشیه
مطالعاتنخستيشناسيراندهشد .


نتيجهگيري
انسانشناسيعلمبهتأثیرپذيریجريانهایعلميازگفتمانهایمسلطاجتماعيوسیاسي
اشارهکردهاست.نهادهایعلمي،دانشمندانوتولیداتعلميموجوديتهاييمجزااززمینه
اجتماعينیستند.چنانچهدرايننوشتاربهتصويرکشیدهشدفمینیسمدانشگاهيدرطول
دستکمدوسدهتالش ،نشاندادهاستکهچگونهزنانگيازطريقگفتمانها،کنشها،

بازنماييها و سیاستگذاریهای تاريخي ساخته شده است .ضمن اينکه اين جريان برای
نشاندادنپیشداوریهاويافتههایابهامآمیزتاريخيکوشیدهاست.بااينوجود،جريان
فمینیسمخودنیزباچالشتولیددانشبهتروتوجیهکنندهترازجهاناجتماعيجنسیتزده
درگیراست.چنانچهدريدامطرحکردهاست،ادعایحقیقت،علموعینیتبرایفمینیسم
نیزهمانندجريانپدرساالر،ادعاييلغزندهوخارجازدسترساست(رمضاناغلوواوالند،1
 .)44:2002
انسانشناسيدرجريانشکلگیریاشبهعنوانيكشاخه دانشگاهي،تحتتأثیر
رويکردهایفمینیستيوبهتبعآنموردنقدودستخوشتحولوتغییراتهستيشناسانه،
معرفتشناسانهوروششناسانهقرارگرفتهاست.سهچالشبنیادينکهاينرشتهتحتتأثیر
رويکردهایفمینیست يباآنهامواجهشدهاستدرايننوشتاربهبحثگذاشتهشد.چالش
ذاتگرايي زيستي که بعدها تقلیلگرايي زيستي نامیده شد با گسترش رويکردهای
غیرجنسیتيزدهدرمطالعه مغزوهورمونهاوژنتیكبدننشاندادهاستکهبدنانسان
پیچیدهترازآناستکهبتوانیمپاسخهایقطعيدربارهتفاوتجنسیتيرادرآنبیابیم.هر
اندازهبیشترتالشکنیمکهبهيكبنیانسادهفیزيکيبرایتفاوتهایجنسیتيدستپیدا
کنیم ،به همان اندازه روشن ميشود که حتي جنس نیز يك طبقهبندی زيستشناختي
قطعيندارد.ضمناينکههمهنشانههاوکارکردهایجسماني کهمابهعنوانزنانهومردانه
تعريفميکنیمقبالًدرانديشهما،گرفتارتاروپودهایمفهومجنسیتنیزشدهاند.بههمین
ترتیب،جنسیتنیزبهطور همزماندرون بخشبندیهایسیاسي،اجتماعيواخالقي و
ميشود و به جای جنس مينشیند.
کشمکشهای رواني روزمره ،کالبدی و دروني  
شاخصهاييکهبرایاندازهگیریوتحلیلرفتارجنسي وجنسیتي انسانبهکارميروندبا

گذر زمان تغییر کردهاند؛ تاريخنگاری علمي جنسیت نیز نشان ميدهد که شکلگیری و
نمودجنسوجنسیتانساننیزغیرزمانمندغیرمکانمندنیستند .
بیش از اينکه جنسیت به عنوان مسئله محوری در نظر گرفته شود ،بايد فرايند
جنسیت زداييازمفاهیمورويکردهاینظریدردستورکارقرارگیرد.دررشتههایعلوم
Ramazanoglu and Holland

1
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اجتماعي چالش جنسيسازی مغز و هوش که اخیراً جنسیتزاديي شده است در ارتباط
مستقیمباپیدايشرويکردهایفمینیستيدرجرياندانشگاهيوايجادگفتمانيدرمقابل
گفتمانهای غالب پیشین است .ديرينهشناسي مطالعه تفاوتهای مغزی جنسي به شکل
آموزندهای تأثیر پیشداوریهای جنسي بر علوم انساني و انسانسنجي را نشان ميدهد.
جنسزداييازمغز،سببازمیانبرداشتهشدنادعاهایديرينه درارتباطباناتوانيفکری
زنان شد .هرچند تفاوتهای نگرشي و منشي در زنان و مردان وجود دارد ،انسانشناسان
زيستيوروانشناختيدردههاخیربهمجموعهیدرهمتنیدهایازعواملجسماني،روانيو
فرهنگي-اجتماعيبهعنوانعاملتعیینکنندهاينمنشهااشارهميکنند .
بحثمادرارتباطبادانشجنسیتزدهبیشازآنکه بهسازوکارهایعامدانهبرایتحريف
دانش اشاره کند ،ناشي از دخالت پیشداوری در فرايندهای علمي است .فرايندی که
انديشمندانبرجسته علوماجتماعيبهپیامدهایمنفيآنبرایدانشعلمياشارهکردهاند
(وبر.)1382،ازاينمنظر،نظريه حرموسلطهنرينه،نهيكتحريفعلميبلکهآمیزهایاز
مشاهده و پیشداوری بود .نظريه حرم که در نخستيشناسي دهههای  70و  80موضوع
مباحثات انسانشناسان قرار گرفته بود ،به دلیل ايجاد ارتباط سادهانگارانه میان مفاهیمي
مانندچندهمسری،قدرتبدنيوسازوکارهایقدرتمطرحشدهبود.حقانیتايننظريهکه
ادعا ميکرد نوعي از چند زني ابتدايي و سلطه نرينه در میان نخستيها وجود دارد ،با
افزايشمطالعاتانسانشناختيجنسیتزداييشده وباتمرکزبرپیچیدگيهایرفتاریو
شناختينخستيهایدارايافاقددوريختيجنسيبهپرسشکشیدهشدهاست .
آزمونحقانیت آنچهدرجريانهایغالبنهادهایعلميودانشگاهيتحتعنوانواقعیت
تولیدميشود،هموارهنیازمندگفتمانهایمخالف(کهمعموالًضعیفترهستند)است.عدم
وجود رويکردهای رقیب و مخالف در تولید دانش اجتماعي (به دلیل ارتباط مستقیم با
محتواهایارزشيوهنجاری)بهتكقطبيشدنتولیداتعلميمنجرميشود.دربخشهای

علوم اجتماعي در ايران ،نه تنها عدم توجه و مخالفت با نظريههای فمینیستي ،بلکه
بي توجهيبهمطالعاتسکسوالیتهوجنسیت(نهزنان)درمعنایعاموجوددارد.باوجود

اينکهجنسیتدربخشبزرگيازتحلیلهاوتبیینهایعلوماجتماعيجایداردوباتوجه
بهدستاوردهایبزرگيکهمطالعاتجنسیت(چهفمینیستيوچهغیرفمینیستي)برایاين
علومبهارمغانآوردهاست،انسان شناسيجنسیتنهبهعنوانيكدرسدانشگاهيونهگاه
حتي به عنوان محتوی درسي کالسهای انسانشناختي به رسمیت شناخته نشده است.
البتهاينمسئلهبهمعنينبودمطالعاتجنسیتييافمینیستيدرايراننیست.بسیاریاز
انسانشناسان و انديشمندان ساير رشتههای علوم اجتماعي در ايران ،سالهاست در اين
حوزهمفهومپردازیکردهوقلمميزنند.آنچهبديهياست،گفتمانغالبمخالفنگرشهای
فمینیستياست(براینمونهبنگريدبهزيبايينژادوسروستاني .)1387،
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همانطورکهجنسیتمقولهایاستکهدربسترتاريخشکلگرفتهاست(ضیمران:1381،
،)14دانشنیزدربسترجريانهاوالگوهایتاريخيپیشرفتکردهاست.دادههایمشابهدر
طول تاريخ گاه به اشکال مختلف تفسیر شدهاند زيرا دادهها به خودی خود نميتوانند
واقعیت هارافاشکنندو نیازمنديكبسترنظریهستندکهدرزمینهوگفتمانمسلط
معنادارميشود(مارکس.)7:1996،روندتحولانسانشناسيبیانگرايناستکهجريان
شکلگیریپارادايمهاومفاهیمکنونياين
فرهنگي -اجتماعيفمینیسمتأثیرمعناداریبر  
رشتهگذاشتهاست.
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