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 مقدمه و بيان مسئله

هنگاميکهدراوايلقرنشانزدهمکپرنیكبرایاولینبارايستاييزمینرابهپرسشکشید

وبهچرخشزمیندرمداریدورخورشیداشارهکرد،براهیناونسبتبهمعرفتعلميآن

روشد.وبههمیندلیلبابرخوردشديدازسویمجامععلميروبهدوراناعتبارینداشت

کرد،حدوديكسدهپذيرشديدگاهکپرنیكکهمحتواوکلیتمعرفتعلميرادگرگونمي

شناسيفمینیستيدردوراناولیهظهور(.معرفت1387:85ونیمبهطولانجامید)چالمرز،

کهامروزهخودوضعیتيهمانندديدگاهکپرنیکيداش توبامجادالتبسیاریهمراهشد،

هایآندرعلمونزديكبهنیمسدهازحضورپسازگذشتحدوديكسدهازاولینبارقه

چنانادامهدارد.هاومجامععلمي،فروکشنکردهاستوهمآندررشته

ازدانشگاهيودستاوردهایناشياهمیتتوجهبهتأثیرجريانفمینیسمدرعرصه

هایعلومانسانياينتأثیرايناستکهمبحثفمینیسمدرجرياندانشگاهيتمامرشته

هایدانشگاهيپذيرفتهشدنمواجهبودهاست.امروزهدربسیاریازعرصههموارهباچالش

ديدگاه دانشکدهشاهد در هستیم. جريان اين به نسبت مخالف و منفي علومهای های

 بسیاری در دانشگاهاجتماعي واز است مواجه اعتباری چالش با فمینیسم نیز ايران های

بهعنوانيكرويکردنظریتدريسنمي هاييبرایاستفادهازآنبهشودومقاومتعموماً

هایدانشگاهيوجوددارد.ايندرحالياستکههاورسالهعنوانچارچوبنظریدرمقاله

بسیاریازمسائلاجتماعياستکهزناندرکنندهعلميفمینیستيتبیین_ رويکردنظری

اند؛زيرااگرچهامروزهدربرخينقاطجهان،زنانبهلحاظشغلي،امروزباآنمواجهجامعه

وبهدستآوردنحقوقاقتصادیوعلميدرحالنزديكشدنبهوضعیتبرابربامردان

فارغازجنسیت،حقتمامانسانيخودهستندودراکثرنقاطجهان،آموزشوي ادگیری،

مي محسوب )بکرشهروندان 1شود بي2004، جمعیت سوم دو اما زنان( را جهان سواد

تشکیلداده 2006اند)اندرسن، هیچکجایجهانتاريخچه306: ارتقایعلميزناندر .)

دانشگاه برخي اگرچه ندارد. خوطوالني قرنبیستمدرهای اواسط در آمريکا در بهها را د

رشته برخي )در تحصیل مشتاق زنان دانشگاهروی ولي گشودند معدود( مانندهای هايي

ازپذيرشزناندرمقطعدکتریخودداری1960یپرينستون،نیويوركوهارواردتادهه

(وبهزعمدوبواربیشتردانشيکهتاکنونتولیدشدهاستتوسط2،1995کردند)روسیتر

است 3)بیتسمردانبوده ،2005 جايگاه51: گرفتندر برایقرار هنوز زنانايراني های(.

(.2013:8تحصیليباالبامشکالتساختاریوفرهنگيمواجههستند)رهبری،

انسان پرسشچنانچه است، داده نشان علم رشتهشناسي يك در که علميهايي

،5دهایاصليآنهستند)اندرسندستاورکنندهشوند،تعیینشوندوپرسیدهنميپرسیدهمي

2006 پرسش305: ازدايرهشناسيمدتیانسانهایاصليرشته(؛ زنانرا خودحذفها
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کردهبودند،ايندرحالياستکهبهزعمبسیاریازانديشمندان،استفادهازنقطهنگاهو

(.يكاجماع1385:26نقطهنظراتزنانبرایتکمیلعلوماجتماعيضروریاست)بیسلي،

زمینه در محدوديتعمومي وجودوجود دانش تولید در زنان مشارکت در ساختاری های

دارد؛هرچندکهاينوضعدرحالتغییراست.حذفزنانازفرايندهایتولیددانشدست

کمسهضرراساسيبهبدنه (حذفنیميازنیروی1مطالعاتدانشگاهيواردکردهاست:

دانشگاهيرادرزمانکمترويابا_توانستدستاوردهایعلميبیتآنانميترانسانيکه

 (حذفديدگاهوشناختزنانهازدانششايددرروندرشد2کیفیتبهتریمحققسازد؛

علومطبیعيتأثیرکمتریداشتهاست؛اماعلومانسانيواجتماعيکهبراساسشناختو

واقعیت از علمي کنشگران ميهاتفسیر دههشوندساخته چند وتا شناخت از پیش

شعرونگاهزنانهدرعرصههایزنانهمحرومماندندوتنهاباموجاولفمینیسم،نقطهديدگاه

(حذفزنان3علومانسانيواجتماعيشناختهشد؛ادبیاتوباموجدومفمینیسمدرعرصه

بسیاریازمسائليراکهمختصزنانهستندتولیدکنندگانعلموموضوعمطالعه،بهمثابه

عرصه زناناز علیه خشونت زنانه، شناخت قبیل از مسائلي کرد. حذف درمطالعات )چه

عرصهعرصه در چه و بیماریعمومي کهخانگي(، است مسائلي و... زنانه فقر زنان، های

هایاولفمینیسمموردتوجهقرارگرفت.همراهبابارقه

نوش تاريخچهاين در کاوش به ميانسانرشتهتار، برخيشناسي به و پردازد

هایمردساالرانهکهتحتتأثیرمستقیممطالعاتفمینیستيياتأثیرغیرمستقیمداوریپیش

رشته بر فمینیسم اشارهانسانجريان است، شده برداشته میان از رشته اين در شناسي

فمینیسم،صرفمي دارایيكدرونرويکردهاييکهدربرمينظرازگسترهکند. مايهگیرد،

يكموجوديتکاملانسانياستمشتركاستوآنتالشبرایايجادتصوراززنبهمثابه

 همکاران، و 2005)بیتس رسمیت43: به نیز دانشگاهي رويکردهای در نگرش اين .)

ز اجتماعي کهنقش اينمعنا به است. شده حفظ و شده موجوديتيشناخته عنوان به ن

مستقلوبدونتقلیلنقشدرارتباطباديگران)همسرِ،مادرِومنشيِِِ...(بهرسمیتشناخته

پذيريابيبهاينامرمگرباحضورزناندرنقشکنشگروموضوععلمامکانشود.دستمي

ولیددانشدرنیست.تالشبرايناستکهباذکرمواردتاريخينشاندادهشودکهاگرچهت

هایمسلطبودهشناسي،همانندعلومديگرتحتتأثیرفراگردهایتاريخيوگفتمانانسان

هایشودوتحتتأثیرگفتمانطورکهنهاددانش،نهادیمستقلمحسوبنمياست)همان

مي شکل تغییر مسلط سببتاريخي فمینیسم جريان از حاصل جمعي عاملیت دهد(،

پارادايمي انسانتغییرات دانشگاهي جريان چالشدر منظور بدين است. شده هایشناسي

مي معرفي پیشاساسي فمینیسم جريان که انسانشود وروی است داده قرار شناسي

شود.شناسانبرایايجادتغییراتپارادايميمشخصميدستاوردهایانسان
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 روش پژوهش
نقادانه رويکرد با که است اسنادی پژوهش فراتحلیلشناسانهروشروش و فمینیستي

انسان مباحث کهتاريخي معنا بدين است؛ شده همراه جنسیت مفهوم پیرامون شناختي

هایعلميدردورانپدرساالریفارغفرضاساسيفمینیسممبنيبراينکهاعتباريافتهپیش

ناسيدرش(،پذيرفتهشدهاست.ادبیاتانسان46-1390:47ازسوگیرینیست)محمدپور،

بندیاست.گروهپیشافمینیسموپسافمینیسمقابلدستهبندیکليبهدودستهيكتقسیم

دانشگاهيدرجهانعلماولادبیاتياستکهپیشازحضورفمینیسمبهعنوانيكرشته

صورتگرفته1960-70یتولیدشدهاستوشاملاغلبمطالعاتياستکهپیشازدهه

دبیاتياستکهپسازحضورفمینیسمبهعنوانيكپارادايممعرفتيبهدومااست.دسته

راشامل1970هاتولیدشدهاستومطالعاتپسازدههشدهدردانشگاهشناختهرسمیت

ميمي بهنظر وجود، اين با دههشود. جنسیتيدر مباحث اساسيدر پارادايم رسدتغییر

اتفاقافتادهاست.1990

شدهپیشازرايننوشتاربرسهدستهادبیاتخواهدبود.اولدانشتولیدتمرکزماد

کهجريانمعارضومقاوميدربرابرپارادايممسلطپدرساالرانهاستمانندکار1960دهه

هایفرض(کهبهدلیلبهپرسشکشیدنپیش1935شناسبرجستهمارگارتمید)انسان

یبیندههشدهدرفاصلهرابرانگیخت.دوم،دانشتولیدهایمنفيمسلط،واکنشپارادايم

دهه1960 مي1990و شامل را جنسیت روزافزونمطالعاتپیرامون رشد بهکه و شود

مي اختصاص دانشگاهي رويکردی عنوان به فمینیسم آثارتحکیم نمونه، برای يابد.

)انسان ريد اولین مانند میشل1978شناساني و اورتنر شری سردمدارانروزالدو(، که

که1990شدهپسازدههفمینیسمموجدوموجرياندانشگاهيهستند.سوم،دانشتولید

پردازد.جرياندانشگاهيفمینیستيبهتولیددانشميشدهبااستفادهازجايگاهنسبتاًتثبیت

(2000)2ترلینگ(واس1998(،هاردينگ)2006)1شناسانيمانندباتلردرايندورانانسان

مطالعاتجنسیتمطرحکردند.هایجديدیرادرحوزهنظريه

وپیگیریتأثیرگذاریانديشمندانفمینیستبرروندتغییرواينسهدستهادبیاتمقايسه

هایشناسيراباچالشدهدکهفمینیسمانسانهایپیشیننشانميتحول،نقدونفييافته

شناختيمواجهساختهاست.درايننوشتاربامرورتيوروششناخشناختي،معرفتهستي

شوند.مي هایيادشدهمعرفيتأثیرگذاریفمینیسمبرآنان،چالشتاريخيمطالعاتونحوه



 چارچوب نظري: فمينيسم
همزمانباگسترشموجدومفمینیسم،مطالعاتفلسفيوشناختيفمینیستيبرایاولین

عرصه به پا بار فمینیستوجود حوزهنهاد. پیداهای وقوف مسئله اين به اجتماعي علوم
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راه يافتن برای و نیست آنان نیازهای پاسخگوی موجود دانش که مبانيحلکردند به

نوشتهشناختيدانشمعرفت عنوانآياجنس(تحت1981)1یکدهایرايجرجوعکردند.
معرفت لحاظ به استدانشمند معنادار نمونهيک؟شناختي اولین از فمینیسممقالهي های

معرفتمعرفت وجود اين با يافت. انتشار که بود دههشناسانه اوايل تا فمینیستي شناسي

هاومقاالتمتعددبهدرحاشیهقرارداشتوتنهادرايندورانبودکهباچاپکتاب1990

دردههرويکردیشناخته شناختيبهشدترشدفمینیسممعرفت1990شدهتبديلشد.

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

دادمستقلموردمطالعهقرارنميشناسانهديگرجنسیترابهعنوانيكعامليگانهمعرفت

پاتر و )آلکاف داد قرار توجه مورد اجتماعي عوامل با را آن پیوند 2و مطالعات1993، .)

معرفتفمین شناخت در عمدهیستي نقش اجتماعي است.شناسي کرده ايفا ای

ميمعرفت فمینیست فعالیتشناسان و هنجارها چگونه که دهند نشان تولیدخواهند های

هایمعرفتيماراشکلگذارند؛چگونهروابطجنسیتيفعالیتدانشبرزندگيزنانتأثیرمي

کنندياخیر.ديدگاهانتقادیابطدانشواقعيتولیدمياندودرنهايتآيااينگونهروداده

مي خالصه گزاره اين در دانش تولید تاريخي فرايند به فمینیست کهانديشمندان شود

مرداناست؛آنانجهانراازديدخودتوصیفبازنماييجهان،همانندخودجهان،ساخته”

ميمي اشتباه مطلق واقعیت با را آن و 3)دوبوار“ گیرندکنند ،1989 اندرسون143: .)4

کندکهشناسياجتماعيتعريفميایازمعرفتشناسيفمینیستيراشاخه(معرفت1995)

هایجنسیتيدرتولیداجتماعازجنسیت،عاليقوتجربهبهادراكوهنجارهایبرساخته

دانشاشارهدارد.

ارائهمعرفت با فمینیستي هنجاریشناسي 5یتحلیل ازيا را خود دانش، از اخالقي

ميجامعه مجزا علم فعالیتشناسي توصیف بررسيو به تنها نه که اينمعنا به هایکند؛

بلکهبرایبهبوددانشوتقويتفعالیتجاریتولیددانشمي هایتولیددانشنیزپردازد،

تحلیلهنجاریشناسياجتماعيدهد؛اگرچهتمامرويکردهایمعرفتراهکارهاييراارائهمي

نکرده اتخاذ معرفترا ارائهاند، چنینتحلیلي که رويکردینیست فمینیستيتنها شناسي

دهد.مي

 

 شناسی فمينيستیهستی

گراييرويکردیاستمخالفاست.ذات6گرايانههایذاتشناسيفمینیستيباديدگاههستي

مشتركبرایزنانباورداشتحاکمبودوبهوجوديكذات1980-90هایکهپیشازدهه

                                                           
1Code 
2Alcoff and Potter 
3DeBeauvoir 
4Anderson 
5normative 
6essentialism 
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عمده شکل به را مرد زنو ميکه مجزا هم از شاخهای دارای خود جريان اين هایکرد.

ذات جمله از بود جسممجزايي و تربیت فرای چیزی را جنس که متافیزيکي گرايي

ذاتمي تفاوتپنداشتو عامل را جسمي تمايزات جسميکه ميگرايي اصلي دانستهای

(.اگرچهاينديدگاهدراواخرقرنبیستمدرمحافلعلميبهپرسشکشیده1،1995)ويت

شدهاستامادرفرهنگعامههنوزجایخودراحفظکردهاست.

چنینمردانگي(يكمفهومکندکهزنانگي)وهمشناسيفمینیستيمطرحميهستي

زيست روانيرانیزدر-دزيستيشناختينیستاگرچهاينمفهومابعاشناختيوروانصرفاً

انسانبرمي گسترده مطالعات جامعهگیرد. و دادهشناسي نشان وشناسي زنانگي که اند

(3هایجنسي)درکنارويژگي2هایجنسیتيمردانگيمفاهیميذاتينیستندوشاملويژگي

تحتتأثیرجامعه3جنسي فرايندهایاجتماعيو در هستندو نیز منتقل( افراد پذيریبه

آيانسبتزنبهمردمانندشوند.زنانگيدوبعدجنسيوجنسیتيدارد.شریاورتنردرمي
گانهباهایاجتماعيزناندرارتباطسهگیرینقشبهشکلنسبتطبیعتبهفرهنگاست؟

پردازد.هایزيستي،روانيواجتماعيميويژگي

ذات رويکردهای مخالف برداشت مگرايانهاين اين از باجنسي که است فهوم

اصالت با واقعیتيبیولوژيكدانستهوآنرا زنانگيرا يا“زنبودن”بخشيبهبعدجنس،

“مادينگي” )قاراخاني، است گرفته 1386يکسان مونتگومری75: و بورگاتا .)4(2000)

شناسيمرتبطبدانند،درارتباطبابافتاجتماعيبهزيستآنکههایزنانگيرابیشازريشه

پردازدوشناسيفمینیستيبهنقدموقعیتونقشاجتماعيزنانميشناسند.هستيبازمي

وجودگرايانه مينگرش اتخاذ را ای )محمدپور، 1390کند جمله294: که(. دوبوار معروف

مي مي”گويد ساخته متولدزنان نه هستي“شوند موضع بهشناسانه، را فمینیسم وجودی

(.1388:162محمدپوروهمکاران،کند)وضوحمشخصمي

 

 شناسی فمينيستیمعرفت

محدوديتمعرفت و منشأ ماهیت، بر را خود تمرکز ميشناسي قرار دانش دهدهای

شناسيفمینیستيهمسیاسيوهمتجديدنظرطلباستودر(.معرفت5،2005)کارمايکل

ولیدشدهاست؟)کد،گوييبهاينپرسشاستکهدانشتوسطچهکسيتتالشبرایپاسخ

سنتيغربيبهترشناسيفمینیستيدرايناصلمشتركاستکهانديشه(.معرفت1382

توصیفشودوالزماستاعتبارآنموردترديدقرارگیرد“جريانمردانه”استبهمثابه

 1385)بیسلي، :26( هاردينگ کند. کاملش تا شود اضافه آن به چیزی يا و )1986)

                                                           
1Witt 
2gender 
3sxual 
4Borgata and Montgomery 
5carmichael 
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سهبندطبقه نوشتهگانهی از معرفتای فمینیسم تجربههای داد: ارائه را گراييشناختي

وفمینیسمپسامدرنیست.2نقطهنگاهفمینیستي،نظريه1فمینیستي

تجربهتجربه رويکرد فمینیستي جنسیتگرايي سوگرای سببگرايي را مردگرا و زده

مي امروز دانش بازبینتولید و تصحیح نیازمند که مشروعیتداند رويکرد اين است. ي

بهپرسشنمي هایکشدوتنهامعتقداستکهبدونتوجهبهچالشرويکردهایسنتيرا

هایجنسيرهاشوند)محمدپوروتوانندازسوگیریگرايانهنميهایتجربهفمینیستيروش

(.1388:166همکاران،

هاردنیگنقطهنظريه و هارتساك اسمیت، توسط 3گاه درمطرح ريشه است، شده

(.1999:226مفهومنقطهنگاهپرولتارياداردکهتوسطمارکسمطرحشدهاست)اسمیت،

شناسانهنیستبلکهبهمسائلاخالقيوسیاسينیزایمعرفتنقطهنگاهتنهانظريهنظريه

مي 1997پردازد)هارتساك، بهتجربهوجهان372: ديدگاه مشتركمبتنيبربیني(. های

شود.ايننظريهاينادعاراداردکهقرارگرفتنمراتبقدرتاطالقميمکانمعیندرسلسله

کندتریرانسبتبهمسائلايجادميایتوانمندیفکریودانشروشنهایحاشیهدرمکان

(.1388:167د)محمدپور،سازوافرادرادارایدانشمعتبرتریمي

قطعي،تنهاانسجامسیاسيبانفيهرگونهمعرفتکندمدرنمطرحميفمینیسمپسا

مي )هاردينگ، کند ايجاد فمینیسم برای مناسبي جايگاه رويکرد1986تواند اين در .)

يكتوهمتخريب گرفتهشودوجهانبهمثابهگربرشمردهميحقیقتتنها نظر متنيدر

ميمي واقعیت تحمیل و سلطه روابط اثر در تنها که مفروضاتيابدشود رويکرد اين .

نظامدوانگارانه انديشهواهدافعاميکهبرایتولیددانشتعريفشدهاسترامدرنیسم،

(.4،1997:182دهد)هیگموردنقدقرارمي

 

 شناسی فمينيستیروش

هستيروش مفروضات از فمینیستي معرفتشناسي و ميشناسانهشناسانه ريشه گیرد.اش

ميرويکردهایمطالعه نشان فمینیستي درمتعدد مشترك روش نوع يك که دهد

اندکههیچروشهمیناساسبرخيپیشنهادکردههایفمینیستيوجودندارد.برپژوهش

 انحصاراً که نیست رويکردی استفادهشدهساختهيا مورد باشد.يا فمینیست پژوهشگران

فمینیست از معرفتبسیاری فردگرايي به جريها ميشناختي اعتراض غالب وان کنند

(وبههمین1382:164معتقدندکهايجادشناختفعالیتياستاجتماعيواشتراکي)کد،

هایمشارکتيدارندکهدرآنانحضورمردمواجتماعاتمورددلیلگرايشبیشتربهروش

اندکهکردهپردازاناينرويکردپیشنهاد(وسايرنظريه1988)5ايلوتراست.تحقیقبرجسته

                                                           
1feminist empiricism 
2feminist standpoint theory 
3Smith, Hartsock, Harding 
4Haig 
5Yllo 



 
 
 
 



 1،شماره5دورهشناسيايران،هایانسانپژوهش 132

 

مطالعه روشدر از روشهایمطالعهبايد مانند ندارند پدرساالرانه مبنايي خود که هایای

کیفياستفادهکرد.



 هاي دانش مردساالرشناسی و چالشانسان
هایمعرفتيهموارهبرموضوعوشناختيدانشنشاندادهاستکهسیاستمطالعاتديرينه

تأثیرگذا دانش تولید )روند هست و بوده ر 2006اندرسن، دانش304: منظر، اين از .)

ایاجتماعيوبخشيازهماننظامتاريخياستکهسبببهحاشیهراندهشدنبرساخته

شناسيدرزمانانسان(.رشته332هایاجتماعينیزشدهاست)همان:زنانازسايرعرصه

انداز:هاعبارتدهاست.اينچالشپیدايشتاکنوندستخوشتغییراتپارادايميبسیاریش

ذات1 چالش تقلیل( بعدها که زيستي گرايي شد؛ نامیده زيستي چالش2گرايي )

حرموسلطه(چالشنظريه3زادييشدهاستوسازیمغزوهوشکهاخیراًجنسجنسي

نيانجامید.هایبنیاديندرارتباطبامنشأجوامعانساهاکهبهتغییرنگرشنرينهدرنخستي

چالش تاريخي جريان معرفي به ادامه مقايسهدر انجام با مزبور وهای پیشا رويکردهای

 شود.پسافمینیستيپرداختهمي

 

 گرایی زیستیچالش اول: نفی ذات

شناسيدوجريانفکریمعتقداستکهانسانجنسیتبرجستهشناسانسان(1991)1ونس

.نیامدارد“الگویتأثیراتفرهنگیيبیرجنسییت”نجريان.اولیکردهاستمختلفرادنبال

گیریرفتارجنسيتأکیدداردامیاسینگفرهنگوآموزشدرشکلتأثیراينالگواگرچهبر

شناسیيزيسیتکند؛بنابراينشدهتلقيميتثبیتزيستيبسترجنسیتراجهانيوازلحاظ

شیودامیارويکیرددوممیيحسیوبمدرادبیاتايندسته،تکانهيانییرویحرکیتجنسیي

،خیودتیرينشیکلودرافراطیيکنیدجنسیتراتماماًدرگروساختاراجتماعيتفسیرمیي

فرهنیگوسیاختهبروانیرژیبیدن،توانیاييصرفنظرازتمايلجنسينیزمعتقداستکه

ربسیگالسهپارادايمرادررويکردهاینسبتبهمسیائلجنسیيدرتیاريخغی.استتاريخ

،زيستيواجتماعي.بهاعتقیاداودرجهیانپیشیامدرن،جینسو2کند:معنویشناساييمي

:1998هایاخالقيشکلگرفتهبیود)هاردينیگ،مسائلجنسيحولمحورمعنويتوآموزه

(.پسازانقالبصنعتيوبامسلطشدنعلماثباتيجنسمفهیوميهنجارمنیدشیدوبیه8

گرايیيديیدگاهياسیتکیهدر(.ذات73نسپردهشد)همان:شناسادستپزشکانوزيست

یطبیعيايندورانبنیاننهادهشدوبراينباوراستواربودکهسکسوالیتهاساساًيكپديده

استکهدرخارجازفرهنگوجامعهتعیینشدهاستودارایخاصیتذاتيوارثياسیتو

(.ديیدگاه1998:9کنید)هاردينیگ،کتیهمیيهایمارابهمادياينطبیعتاستکههويت

شناسيارسطوييدارد،موقعیتاجتماعيافیرادرابیراسیاسگرايانهکهريشهدرهستيذات
                                                           
1Vance 
2spiritual 
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کنید.ايینديیدگاهکیهسیبببیهوجیودآمیدنزيرشیاخههایزيسیتيتبییینمیيويژگي

حمطیرحشناسياجتماعيدرعلوماجتماعيشد،درقرنچهارمپیشازمییالدمسییزيست

ترينشکلخود،وهنوزتأثیرخودرابرانديشهحفظکردهاست.اينديدگاهدرابتداييشده

راحییوان2دانست.زمانيکهارسیطوانسیانراناشيازگرمایکمبدنمي1هایزنانناتواني

(.اگرچهتبیینارسطوبعدهاتوسیط2005:30متمدننامید،منظورشزناننبودند)بیتس،

ناتوانيذاتيزنانادامهپیداکیرد.زندرفرهنیگايدهشناسانبهپرسشکشیدهشد،تزيس

(زنتسیلیم،مطییعوبیارورکیهبیاپیذيرش1غربيظهوردردوقالبشخصیتيراداشت:

(زنشهوانيکهمطاعجنسياست2دهدوراپسمي3جايگاهخودتاوانگناهنخستینحوا

(.در27-29دامنيازاورختبربستهاسیت)همیان:هداردکهپاكوطبیعتچنانبراوغلب

ومتحیدهاالتيدراگراييبرایاولینبامقاومتزنانمواجهشد.زنانفعالقرننوزدهم،ذات

یهایآموزشيبهتروحقوقاقتصادیوحیقر خواستارفرصت،درايندوراندرانگلستان

کیهمعتقدبودنیدپزشکانزيراهمراهشدانديشمندانيدآنانبامخالفتشدمطالباتبودند.

شودوبیهنابیاروریودرنهايیتاززنانسببنابودیسالمتآنانميسوادآموزیوتحصیل

(.استثنائاتمعیدودیدرتیاريخ39-2000:40)استرلینگ،انجامدميسفیدبینرفتننژاد

انید.گرايانهرابیهپرسیشکشییدهذاتدهدافرادیديدگاهعلمغربوجودداردکهنشانمي

آنچهراامیروز”نويسد:میليکيازاينافراداست.میلدرارتباطباانقیادزنانمياستوارت

نامندچیزیيکسرهتصنعياست،زيرامحصولسرکوبدربرخیيجهیاتوطبیعتزنانهمي

نوجیودصیدایمییلو(.بیاايی1379:17)مییل،“ تشويقوترغیبدرجهاتيديگراست

چنیدانينداشیت)بییتس،گرايانيازجملهآگوسیتکنیت،قیدرتهمفکراناودربرابرذات

2005:62.)

گراييبدنزنرادارایذاتگرايانتااواسطقرنبیستمادامهيافت.سلطهذاتسیطره

اینرابطیهکردارهایپزشکيادغامکرد؛بیدنزشناسيذاتيتصويروآنرادرحوزهآسیب

مفهیوم(.1386:121ارگانیكباکالبداجتماعي،خانوادهوزنیدگيکودکیانيافیت)فوکیو،

دراوايیلدهیهگرايانیهازجايگیاهزنیان،هیایذاتبرایبهچالشکشیدنديیدگاه4جنسیت

شناختياوايلقرنبیستمتأثیرمهميبیر.مطالعاتانسان(1384متولدشد)فکوهي،1970

                                                           
قاتپايینجامعهنیزبهاعتقادارسطوقابلیتانديشهرانداشتندوبايدبهطبقاتباالتربردگانومردانطب1

 کردند.خدمتمي
شود.مشابهاينقاعدهدرزبانيونانيوجودهمبهمردوهمبهانساناطالقميmanدرزبانانگلیسيواژه2

کهيدرحال“انحیوانمتمدن)ياسیاسي(استانس”شودکهارسطواينچنینترجمهميدارد.معموالًجمله

رسدمنظوراوازاينواژهدرواقعفقطجنسمردبودهاست.بهنظرمي
استکه3 حوا روايتانجیلي، در روايتاسالميآنتفاوتيبنیاديندارد. نخستینبا گناه روايتانجیلياز

مي وسوسه گناه انجام به را آدم و خورده را مار بهکنفريب محکوم و تنبیه را زن خداوند رو اين از و د

سازد.پذيریازمردميسلطه
4gender 
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شناسیانيبیودکیه(ازنخسیتینانسیان1935اينمفهومداشت.مارگارتمیید)گیریشکل

يافطریبشربهپرسشکشیدشناختيهایزيستصرفاًويژگيزنانگيومردانگيرابهمثابه

بخشیيندارنید)کتیاك،ونشاندادکهتصويرهایيکسانازمردانگيوزنانگيقابلیتتعمیم

آراپیشونیوسیهجامعیه درپیاپوایگینیه1950و1935یهیا(.اوبینسال1386:621

هیایزنیانوهاونقیشموندوگوموروشامبوليراموردمطالعهقراردادونشاندادکهمنش

تواننیدتیابعجینسکیهامیریثابیتومرداندراينجوامعيکساننیستندوازاينرونمي

(.1383:39مشتركاستباشند)نرسیسیانس،

انگاریزيستيکمیكکیرد؛هانیزبهنفيذاتهورمونسنجيومطالعهلعاتانسانمطا

خیوانانگاشیتهزنیانهیمایباذاتزيسیتيبیستم،صفاتشخصیتيويژهزيراپیشازسده

شناسانخشونتورقابتراحاصلوجودهورمونتستوسترونباال.براینمونه،زيستشدمي

کردنید.مطالعیاتانراناتوانازپذيرشچنینصیفاتيتلقیيمیيدانستندوزندرمردانمي

هایزيستيوثابتباشید؛تواندحاصلويژگيفمینیستينشاندادکهخشونتيارقابتنمي

هارادربدندارندولیيزيرازنانومردانپیشازبلوغزيستيمقدارمشابهيازاينهورمون

(.2006:26شیود)آندرسین،وپسیرانمشیاهدهمیيدرايندوراننیزتفاوتمیاندختران

تواننیدبیهتنهیاييهیانییزنمیيهیابلکیهژنمطالعاتبیشترنشاندادکهنهتنهیاهورمیون

دوانیي،قهرمیاناسیب1رفتارهایجنسیتيباشند.مواردیمانندمیوردپیاتینیوکنندهتعیین

بیعیتداشیتهباشید)اسیترلینگ،تیرازطکننیدهاسپانیانشاندادکهتربیتتیأثیریتعییین

مفهومهایمشابهدرجوامعنانويسابهدركوتوسعههاييدرفرهنگ(.شناختنمونه2000

هیایدرمیانبومیانآمريکیا،يکیيازنمونیه2برداچهجنسیتکمكشايانيکرد.شخصیت

هیایشد.برداچهبهلحاظجسمانيمردبیودولیينقیشتربیتبرطبیعتمحسوبميغلبه

هیایهندوستاننمونیه3کرد.زنانمردنمادرفرهنگآفريقاييوهیجراهایزنانهرااتخاذمي

شناسان(کهتوسطانسان27-2006:28تربیتبرطبیعتهستند)اندرسن،ديگریازغلبه

هایجسمانيبیرتعییینجنسییتراهاوهورمونچونوچرایژنبيشناساييشدندوغلبه

هیایهایزناننیزبهخصوصدرسیالانگارانهدرارتباطبانقشهایذاتديدگاهنفيکردند.

پسازجنگجهانيدومباچالشجدیمواجهشد؛زيرازنیانبیهسیرعتبیهمشیاغليکیه

درصدزنانشانزدهسیال1950،33.9آوردند.درسالشدندرویترمردانهانگاشتهميپیش

                                                           
شرکتکردوبرایاولینباربااينواقعیت1988دوانيدرآزمونژنتیكالمپیكمارياپاتینیوقهرماناسب1

،حاویکروموزومxوزوماومانندتماميمردانعالوهبردربرداشتنکرومیهاژنمواجهشدکهزننیستزيرا

yشد.يكبهلحاظزيستيمردمحسوبميکهينیزبود.اوتاآنزمانماننديكزنزندگيکردهبوددرحال

 هایبیرونيسببشدهبودمارياماننديكزنتربیتشودوزندگيکند.اختاللدراندام
2Berdache 

3( hijraهیجرا يك طي اما است مرد جسمي لحاظ به اندام( گذر مردانهمناسك دستهای از را خود ی

کند.دهدورفتارهایزنانهرااتخاذميمي
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43درصیدزنیانرسییدکیه52.9بیه1983؛اينرقمدرسالبهباال،جزونیرویکاربودند

(.19-1381:20دادند)واترز،درصدازکلنیرویکارراتشکیلمي

سازوکارهایاجتمیاعيهسیتندکیهانديشمندانجريانفمینیستموجدومبهاعتقاد

هیایسیتکننید.فمیننابرابریجنسیتيراتولیدوبعدبرتثبیتآندرجامعهپافشیاریمیي

هیاکارکردهیاینهیایآهایجنسيدرزنیانومیردانبیهانیداممعتقدندهرچندخصوصیت

کنیدهایجنسیتيکهدرشخصیتافرادنمودپیدامیيتفاوتامادهدبازتولیدیمتفاوتيمي

هیایايیدههادراعتیراضبیهها.فمینیستکندنهژنرامحیطوشرايطاجتماعيتعیینمي

دهد.جنسیتزنیانتحیتکنندکهزنانرادرموضعضعفقرارميلیتميشموليفعاجهان

مراتبیيارزشیيرانییزبیهدوشگیردکهسلسیلهشموليشکلميهایجهانتأثیردوانگاری

هاييچونسوژه/ابژه،طبیعت/فرهنگ،عقالني/عاطفي،منطقي/شیهودی،کشند.دوانگاریمي

ایرابیهزنیانومیردانتحمییلکیریناعادالنیهمستقل/وابستهوفعال/منفعلساختارهایف

وزنارزشیيهمیشیهشیودکهبهزناننسبتدادهمييهامفاهیمکنند.درايندوانگاریمي

.(1385کمتریدارد)اعزازی،

داوریدرادبییاتپزشیکيقیرارانديشمندانفمینیستسپستمرکزخودرابرپییش

دهدکهپزشکيدراينشکيقرنهجدهمنشانميکتبپز(بامطالعه1998)1دادند؛دودن

رسدکهدرايیندوران،ناپذيراست.بهنظرميدورانازفرهنگعامهوتوهموخرافهجدايي

توانستنددرواژگانيبیاصیبغههایسنتيميموانعاخالقي،آرایاقتصادیياسیاسيوترس

(بافراتحلیلمطالعاتپزشیکيدر1987)2(.مارتین1386:65علميبازنويسيشوند)فوکو،

پیرامیونبیدنزنیاندرمعیرضشیدهساختههایهایجنسينشاندادکهايدهتفاوتحوزه

هیایکالنیيرابیرایشیناختداورانیهقیرارداردوعلیمپزشیکيبودجیههیایپییشديدگاه

کیهايینيهایمردانوزناناختصاصدادهاست؛درحالشناختيمیانبدنهایزيستتفاوت

(نیزتمرکزخودرابر2000تواندصرفمطالعاتسودمندتریشود.استرلینگ)هاميبودجه

دهدکیهاطیالقنیامدهدونشانميهایاستروئیدیقرارميهورمونشناسيمطالعهديرينه

هورمونجنسيبهتستوسترونواستروژنوپروژستروندربیدنزنومیرد،خیودناشیياز

هیاکارکردهیایمتنیوعيدربیدندارنیدوکهاينهورمونریاست؛زيرادرحالينوعيسوگی

هاکنترلرشدسیلولياسیت،بیهعنیواننمادهیایجنسیيدرادبییاتترينکارکردآنمهم

اند.چنینگفتماني،اگرچهعنوانعلميراهموارهبیهدوشپزشکيمورداستفادهقرارگرفته

گفتنحقیقتنیسیت،بلکیهدرجهیتممانعیتازتولییدکشیدهاست،بههیچروبهدنبال

(.1386:65کند)فوکو،تحرکتميحقیق

شناسیي،شناختيباگسترشمطالعاتفمینیسیتيدرانسیانگراييزيستاگرچهذات

هیایمسلطازدستدادهاست،طرفداراناينديدگاهدررشیتهنحلهجايگاهخودرابهمثابه

                                                           
1Duden 
2
 Martin 
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هیایجسیمانيدرمیردانوزنیانادامیهشخودبرایکشفتفیاوتچنانبهتالپزشکيهم

شوددهند.جنسیتامروزهباتوجهبهمطالعاتفمینیستيدارایمعنایتاريخيتصورميمي

شناختيپنهانشیود.ايینرهیافیتدرصیددکهنبايددرچارچوبقواعدومعیارهایزيست

فرهنگیي–استکهعواملتیاريخينفيعاملزيستيوطبیعيجنسیتنیستبلکهمدعي

(.1381:165کنند)ضیمران،گیریجهتاينانگیزشنقشانکارناپذيریراايفاميدرشکل

 

 چالش دوم: نفی تفاوت جنسی در مغز

بهخودمعطوفکردهاست.نسبتدادنارتباطمیانجنسیتوهوشقرن هاذهنبشررا

یطوالنياست.اينعقیدهزناندرتاريخدارایسابقهناتوانيدراستفادهازعقلوانديشهبه

نمي جمع يکجا انديشه و زن ديرينهکه باورهای در ريشه ديدگاهشوند، بر مبتني هایی

متضادتصورمي مکملو متفاوت، اساساً زنرا افالطونيداردکهمردو کنندارسطوييو

31ژاردن)ده ،2010 انديشه15: تلقيجداييزناز اواخر(. بینانديشمنداناروپاييتا در

ایاليحه1801قرننوزدهمبرتریکاملداشت؛طوریکهدرابتدایقرننوزدهم،درسال

درباره آنقانوني از هدف که رسید تصويب به اروپا در زنان به سوادآموزی ممنوعیت ی

اينبودکهدرصورتيجلوگیریازيادگیریخواندنونوشتنبرایزنانبود؛زيرااعتقادبر

زيان يابد تحقق زنان سوادآموزی ميکه جنس دو هر به وخیمي های )گرو، :1379رسد

نظرانايندورانازجملهکانت،روسووسايرفیلسوفانلیبرالزنان(.بسیاریازصاحب107

(.بهاعتقاد2010:15ژاردن،اند)دهرابهلحاظکالبدشناختيفاقدتواناييانديشهتلقيکرده

نشانآناستکهدرانداموقتيزنيدانشمندمي”نیچهفیلسوفآلماني هایشود،معموالً

است داده روی اختاللي او “تناسلي 1379)گرو، انسان85: برای(. نوزدهم قرن شناسان

اسنجياستفادهکردند.اولینمطالعاتبنشاندادنناتوانيزناندرتعقلازابزارهایانسان

راناديدهگرفتهبودجمجمهانجامشدهبودواينمسئلهاستفادهازسنجشحجمواندازه

اينمطالعاتبهسرعتبزرگ ترکهحجمجمجمهبايدنسبتبهحجمبدنسنجیدهشود.

جمجمه باهوشبودن آن تبع به و کردمردان تأيید را زنان به نسبت آنان بودن تر

 مطال2000)استرلینگ، و(. کرد حل را حجمي نسبت مشکل بیستم قرن در بعدی عات

اندازه در جنس دو میان معناداری تفاوت که داد نشان نداردشواهد وجود مغز حجم و

انسان2،1992:329)انکني باتأيیداينيافته، بربافتداخلمغز(. شناسانتمرکزخودرا

سنجيدرابتدایقرنبیستم،مطالعاتانسانهایجنسيرادرآنبیابند.قراردادندتاتفاوت

گرفتوايندوایداشت؛زيرامطالعاتمغزعموماًبراجسادصورتمياشکاالتروشيعمده

ايجادميمسئله بافتمغزپسازمرگوديگرینبودنعمده يکيتغییراتحجمو کرد.

نمونه میانهتعداد در مشکالت اين بود. مطالعه برای وجودقکافي به دلیل به بیستم رن

عکسآمدنفن بر پزشکيمبتني فنهای اين رشد با شد. حل زنده افراد از آوریبرداری

                                                           
3 De Jardins 
2Ankney 
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انسان که بود مطالعهجديد زيستي پینهشناسان جسم بر را جسمخود کردند. آغاز ای

ومترمتروطولهشتسانتيایازجنسبافتسفید،بهضخامتيكسانتيایتیغهپینه

کند)ناظری،مغزرابههممتصلميیمغزیاستکهدونیمکرههایچهارگانهيکيازرابط

1372 :51 زمانيکه1982ازسال1ایجسمپینهمطالعاتمربوطبه(. مجلهشروعشد،

.ازمرداناستتربزرگدرزنانایجسمپینهگزارشکردکهبرخيازنقاط2علممعروف

توجهبسیاریرابهخودبهسرعت،زنصورتگرفتهبود5مردو9رویربمطالعهکهاين

کهدوران1990یدههدرمیانه.جلبکردودرمجامععلميموردپذيرشعامقرارگرفت

عرصه در فمینیسم انسانشکوفايي بر فمینیستي مطالعات بود، اجتماعي علوم شناسيی

شناختياينشناختيوروششناختي،معرفتستيسنجيآغازشدومبانيهزيستيوانسان

محققکهدر34هایمطالعاترابهپرسشکشید.براینمونه،استرلینگبابررسيپژوهش

نشاندادکه،اندهایجنسيمغزمطالعهکردهتفاوتدرزمینه1997تا1982هایبینسال

اينکهعليآنها رغم پیشرفتهاز ترين محاسبههاروشجديدترينو در ممکن وی کمیت

انداستفادهکردهایکارکردجسمپینه جسمدرتفاوتوجودشواهدمشترکيمبنيبربه،

(.2000اند)استرلینگ،دستنیافتهبرمبنایجنسایپینه

هایجنسيمغزوتأثیرآنبرکارکردهایذهنيبهلحاظاخیربررسيتفاوتدردهه

هایپزشکيجديدبود.اينمطالعاتاحدیمديونفناوریگسترشچشمگیریيافتکهت

3توانستشواهدیبرایوجودتفاوتدرحجمزنومردبیابد)کازگراو کاشیك2007، ،4؛

اماتفاوتدرحجممغزتنهاتفاوتموجودنیستونمي2009 تواندبهعنوانتنهاعامل(؛

کازگراو شود. گرفته نظر در فراتحلیلتأثیرگذار انجاممطالبا عات سال تا 2007شده

اينگونهگزارشکردهاست:حجممغزمردانازحجممغززنانتفاوت هایجنسيمغزرا

ماده درصد ندارد؛ مرد و زن بین معناداری تفاوت مغز داخل اجزای حجم است؛ بیشتر

ماده از بیشتر زنان مغز مادهخاکستری درصد و سفید از بیش مردان مغز مادهسفید

است است5خاکستری مردان مغز در خون گردش از بیشتر زنان مغز در خون گردش ؛

(2007:849-847.)

داوریورسدکهپیشهایمغزیادامهدارد،امابهنظرميتفاوتاگرچهمطالعاتدرزمینه

عرصهذات از هنوز انسانانگاری يافتهمطالعات است. نشده خارج انديشمنداشناسي نهای

سلطه وجود موفقیتفمینیست، شکل به را ديگر جنس بر جنس يك بهفکری آمیزی

                                                           
1corpus callosum 
2Science 
3Cosgrove 
4Koscik 
5 گوياييداردوگانه،حافظه،احساسوهایبدن،حواسپنجخاکستریکارکردهاييمانندکنترلماهیچهماده

هارادرهاباهمودروننیمکرهونقلاطالعاتبینمغزوبدن،نیمکرهسفیدهمانندمداریارتباطي،حملماده

بهيكدستگاهکامپیوترومادهتوانمادهاختیاردارد.مي مدارهایارتباطيآندانستخاکستریرا سفیدرا

(.2012:531)ساالدين،  
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تفاوت هرچند است. کشیده دارد،پرسش وجود مردان و زنان در منشي و نگرشي های

اخیربهعوامليفرایجنسزيستيبهعنوانشناختيدردههشناسانزيستيوروانانسان

تعیین منشکنندهعامل اشااين ميها فیشرره نمونه، برای منظر2009)1کنند. از )

هایمنشيزنومردراهایروانياشارهکردهاستوتفاوتشناسيتحوليبهتفاوتروان

(به2002)2هایاجتماعيخاصدانستهاست.وودوايگليحاصلهزارانسالپذيرشنقش

تصادیزنانبرمنشوانديشهاق-هایاجتماعيمانندمادریوپايگاهاجتماعيتأثیرنقش

اند.آناناشارهکرده

 

 شناسیحرم در نخستی چالش سوم: رد نظریه

(.اين1384:46شود)ريد،هااطالقميجنسينربرمادهدرنخستيحرمبهسلطهنظريه

مطرحشدهاست،برپايه4وکارپنتر3شناسانيازجملهرالفلینتوننظريهکهتوسطانسان

هتروقدرتمندترینسبتبهمادبزرگهامعموالًدارایجثهنواقعیتاستواراستکهنرينهاي

مادينه شمار و نخستيهستند گروه نرينههای از بیش جنسيها دوريختي است. در5ها

بديننخستي اينتفاوتعمومیتندارد؛ بارزیدارد. وزنبدننمود و اندازه در معموالً ها

کههایمیمونمکاكتفاوتبسیاربارزومشخصاستدرحاليهاوگونهگوريلمعناکهدر

میانگیبون سیامنگدر ها، و نرينههاشامپانزهها مادهبسیاریاز از گروهکوچكها ترهای

لینتون) سلطه1976هستند)همان(. تکیهبردوريختيجنسي، با ذاتيو( زنبرمردرا

هاهادرگروهنخستيکندکهنسبتنرهابهمادهنواقعیتاشارهميداند؛وبهايقديميمي

کهجزو(.ازديدگاههوادارانبرتریجنسينر،1384:46يكبهدوياگاهکمتراست)ريد،

شود،نرهمچونهامحسوبميشناساناززندگياجتماعينخستيهایانساناولینبرداشت

(.47زنداشتهباشدوبرآنانسلطهداشتهباشد)همان:تواندچنددرجوامعپدرساالرمي

هابهچالشکشیدهشد؛طوریهایمتعددنخستيیحرمبامطالعاتبیشتردرگونهنظريه

اندازهرسددرگروهکهبهنظرمي بدنيهستندهاینخستيکهفاقددوريختيجنسيدر

(نشان1986)6هدهنشدهاست.کالويننربرمادهياوجودچندهمسریمشانشانيازسلطه

استکهنخستيآسیايي نخستي7داده فاقددوکهجزو اندازههای بدنريختيجنسيدر

گروهثابتهستندودرتبارمادریخوداست،مادرتباراست.طوریکهدرآناعضایماده

مي باقي )نرسیسیانس، 1383مانند دا31: معدودی تعداد که نر اعضای خشونت(. با رند،

مي مواجه خود گروه يافتنگروهيبسیاریدر و خود مادری گروه ترك به ناچار شوندو

گروه البتهدر بپذيرد. را آنان که نخستيهستند جنسيدرهای دارایدوريختي که هايي

                                                           
1Fisher 
2Wood & Eagly 
3Ralph Linton 
4Carpenter 
5sexual dimorphism 
6Colvin 
7Rhesus Macaques 
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تفاوتاندازه هستند، بکستربدن و فديگان است. شده ديده مادگان و نرها میان 1هايي

هااندکهدرمیاناينگروهازنخستينشانداده2هایدنیایجديدمیمونبامطالعه(1984)

اجتماعي همنرها با معاشرت به و هستند درحاليتر دارند بااليي تمايل خود کهجنسان

جنسانديگر؛ضمناينکههاگرايشبیشتریبهگذرانوقتبافرزندانخوددارندتاهمماده

کنند؛بااينجنسانخوداعمالميهموماًخشونتبیشترینسبتبهغیرهاینرعمنخستي

هامشاهدهنشدهيكازاينگروهایازوجودچندهمسریياتشکیلحرمدرهیچوجودنشانه

اسلیتر )3است. همکاران گونه2009و میان در مشابهي مطالعه با نیز از( ديگری

هاييدررفتاردوجنسمشاهدهکهاگرچهتفاوتاندنشانداده4هایدنیایجديدنخستي

شواهدکافيبرایتأيیدنظريهمي درمیاننخستيشود، هاييکهدارایحرموجودندارد.

بسیار آنان در ماده و نر بدن حجم و اندازه تفاوت و هستند آشکارتری جنسي دوريختي

نربرمادهناشيازتفسیرهایهانشاندادهاستکهشواهدمبنيبروجودسلطهاست،يافته

هابهدلیلاينکههادراينگروههاست.مادينهانگارانهازرفتارهایايندستهازنخستيساده

سازمان دارای دارند بیشتری مشاهدهتعداد صورت در هستندو بسیاری رفتارهایيافتگي

(.1384:46ند)ريد،کنهاینربهشکلگروهيبهاوحملهميناخوشايندازسوینخستي

رسدباافزايشتعدادمطالعاتاخیرنیزاينيافتهراتأيیدکردهاست؛ضمناينکهبهنظرمي

(.5،2008شود)هملريكهاافزودهمييافتگيوسلطهمادههادرگروه،برمیزانسازماننرينه

خواننددرواقعحرمسلطهوخودکامگينرميمعتقداستکهآنچهطرفداراننظريهريد

خواهدبرسايرنرهاچیرهشودوبرایخودمیموننرکهميجويانهچیزیجزرفتارپرخاش

ماده گروه به ميراهي نشان شواهد واقع در نیست. کند باز تصمیمها که دردهد گیری

گروه در جنسي روابط برقراری و جفت استانتخاب ماده جنس انحصار در نخستي های

هاینخستيوانتخابجفت(.شواهدديگرینیزدرتأيیدمادرتباریگروه1384:49)ريد،

(.1383گیریتوسطنخستيمادهوجوددارد)نرسیسیانس،وتعیینزمانجفت

اندازه در معموالً که است جنسي دوريختي دارای نیز امروزی حجمانسان بدن،

(.اگرچه6،1985:429يابد)فريروولپافزميهابرودندانهاواندازههاواستخوانماهیچه

برمي استثنائاتي نسبتاًتوان که است اصلي انسان در دوريختي ولي کرد پیدا قاعده اين

نخستي کنار در ويژگي اين در انسان است. دوريختيعمومي حداقل که دارد قرار هايي

معرفت گسترش با دارند. را فجنسي خصوص به فمینیستي، تجربهشناسي گرا،مینیسم

نخستي در رايج رويکردهای بر نخستينقدهايي و شد وارد پیدايششناسي با شناسي

هایهایجنسیتينظريهداوریانديشمندانفمینیسم،ماننداولینريد،باکنارگذاشتنپیش

                                                           
1Fadigan and Baxter 
2Ateles hybridus 
3Slater 
4Ateles geoffroyi yucatanensis 
5Hemelrijik 
6Frayer and Wilpoff 
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نظريهمردساالرانه کشید. پرسش به را پیشین حاشیهی به و رد جديدتر شواهد با حرم،

شناسيراندهشد.العاتنخستيمط



 گيري نتيجه
هایمسلطاجتماعيوسیاسيهایعلميازگفتمانشناسيعلمبهتأثیرپذيریجريانانسان

هاييمجزااززمینهاشارهکردهاست.نهادهایعلمي،دانشمندانوتولیداتعلميموجوديت

دفمینیسمدانشگاهيدرطولاجتماعينیستند.چنانچهدرايننوشتاربهتصويرکشیدهش

کنشنشاندادهاستکهچگونهزنانگيازطريقگفتماندستکمدوسدهتالش، ها،ها،

سیاستبازنمايي و برایگذاریها جريان اين اينکه ضمن است. شده ساخته تاريخي های

بااينوجوهایابهامهاويافتهداورینشاندادنپیش د،جريانآمیزتاريخيکوشیدهاست.

زدهترازجهاناجتماعيجنسیتکنندهفمینیسمخودنیزباچالشتولیددانشبهتروتوجیه

درگیراست.چنانچهدريدامطرحکردهاست،ادعایحقیقت،علموعینیتبرایفمینیسم

،1اغلوواوالندنیزهمانندجريانپدرساالر،ادعاييلغزندهوخارجازدسترساست)رمضان

2002:44.)

تحتتأثیراشبهعنوانيكشاخهگیریشناسيدرجريانشکلانسان دانشگاهي،

شناسانه،رويکردهایفمینیستيوبهتبعآنموردنقدودستخوشتحولوتغییراتهستي

شناسانهقرارگرفتهاست.سهچالشبنیادينکهاينرشتهتحتتأثیرشناسانهوروشمعرفت

يباآنهامواجهشدهاستدرايننوشتاربهبحثگذاشتهشد.چالشرويکردهایفمینیست

تقلیلذات بعدها که زيستي رويکردهایگرايي گسترش با شد نامیده زيستي گرايي

بدنانسانهاوژنتیكبدننشاندادهاستکهمغزوهورمونزدهدرمطالعهغیرجنسیتي

آنبیابیم.هرتيرادرتفاوتجنسیيدربارههایقطعترازآناستکهبتوانیمپاسخپیچیده

دستپیدایتيجنسهایتفاوتفیزيکيبرایاندازهبیشترتالشکنیمکهبهيكبنیانساده

مي روشن اندازه همان به کهکنیم، حتيشود جنس طبقهنیز يك شناختيزيستبندی

مابهعنوانزنانهومردانهکهجسمانيهاوکارکردهاینشانههمهضمناينکهقطعيندارد.

بههمیناند.مفهومجنسیتنیزشدهتاروپودهایما،گرفتاردرانديشهقبالًکنیمتعريفمي

 همنیزجنسیتترتیب، اخالقيبندیبخشدرونزمانبهطور اجتماعيو وهایسیاسي،

روزمرههایکشمکش رواني دروني و کالبدی ميمي، جنس جای به و .نشیندشود

روندباانسانبهکارميوجنسیتيگیریوتحلیلرفتارجنسيهاييکهبرایاندازهشاخص

 تغییر زمان کردهگذر تاريخاند؛ جنسیت علمي نگاری مينیز شکلنشان که ودهد گیری

مندنیستند.مندغیرمکانغیرزمانجنسیتانساننیزجنسونمود

مسئله عنوان به جنسیت اينکه از فرايندبیش بايد شود، گرفته نظر در محوری

دررشتهجنسیت هایعلومزداييازمفاهیمورويکردهاینظریدردستورکارقرارگیرد.

                                                           
1Ramazanoglu and Holland 
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جنسي چالش جنسیتاجتماعي اخیراً که هوش و مغز ارتباطسازی در است شده زاديي

نيدرمقابلمستقیمباپیدايشرويکردهایفمینیستيدرجرياندانشگاهيوايجادگفتما

ديرينهگفتمان است. پیشین غالب مطالعههای شکلتفاوتشناسي به جنسي مغزی های

پیشآموزنده تأثیر انسانداوریای و انساني علوم بر جنسي ميهای نشان را دهد.سنجي

درارتباطباناتوانيفکریزداييازمغز،سببازمیانبرداشتهشدنادعاهایديرينهجنس

 زنان تفاوتشد. انسانهرچند دارد، وجود مردان و زنان منشيدر نگرشيو شناسانهای

ایازعواملجسماني،روانيوتنیدهیدرهماخیربهمجموعهشناختيدردههزيستيوروان

کنند.هااشارهمياينمنشکنندهاجتماعيبهعنوانعاملتعیین-فرهنگي

بهسازوکارهایعامدانهبرایتحريفآنکهزدهبیشازبحثمادرارتباطبادانشجنسیت

پیش دخالت از ناشي کند، اشاره کهدانش فرايندی است. علمي فرايندهای در داوری

اندعلوماجتماعيبهپیامدهایمنفيآنبرایدانشعلمياشارهکردهانديشمندانبرجسته

ایاز،نهيكتحريفعلميبلکهآمیزهنرينهحرموسلطه(.ازاينمنظر،نظريه1382)وبر،

پیش و نظريهمشاهده بود. نخستيداوری در که دههحرم شناسي 70های موضوع80و

انسان سادهمباحثات ارتباط ايجاد دلیل به بود، گرفته قرار انگارانهمیانمفاهیميشناسان

انیتايننظريهکهمانندچندهمسری،قدرتبدنيوسازوکارهایقدرتمطرحشدهبود.حق

مي ادعا از نوعي سلطهزنيچندکرد و نخستيابتدايي میان در بانرينه دارد، وجود ها

تمرکزبرپیچیدگيزداييشدهشناختيجنسیتافزايشمطالعاتانسان با هایرفتاریوو

ختيجنسيبهپرسشکشیدهشدهاست.هایدارايافاقددوريشناختينخستي

هایغالبنهادهایعلميودانشگاهيتحتعنوانواقعیتآنچهدرجريانآزمونحقانیت

ترهستند(است.عدمهایمخالف)کهمعموالًضعیفشود،هموارهنیازمندگفتمانتولیدمي

با مستقیم ارتباط دلیل )به اجتماعي دانش تولید در مخالف و رقیب رويکردهای وجود

هایبخششود.دربيشدنتولیداتعلميمنجرميقطمحتواهایارزشيوهنجاری(بهتك

نظريه با مخالفت و توجه عدم تنها نه ايران، در اجتماعي بلکهعلوم فمینیستي، های

وجودبي با توجهيبهمطالعاتسکسوالیتهوجنسیت)نهزنان(درمعنایعاموجوددارد.

وباتوجهجتماعيجایداردهایعلوماهاوتبییناينکهجنسیتدربخشبزرگيازتحلیل

بهدستاوردهایبزرگيکهمطالعاتجنسیت)چهفمینیستيوچهغیرفمینیستي(برایاين

شناسيجنسیتنهبهعنوانيكدرسدانشگاهيونهگاهعلومبهارمغانآوردهاست،انسان

کالس درسي محتوی عنوان به انسانحتي است.های نشده شناخته رسمیت به شناختي

البتهاينمسئلهبهمعنينبودمطالعاتجنسیتييافمینیستيدرايراننیست.بسیاریاز

رشتهانسان ساير انديشمندان و سالشناسان ايران، در اجتماعي علوم اينهای در هاست

هایزنند.آنچهبديهياست،گفتمانغالبمخالفنگرشپردازیکردهوقلمميحوزهمفهوم

(.1387نژادوسروستاني،راینمونهبنگريدبهزيباييفمینیستياست)ب
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:1381ایاستکهدربسترتاريخشکلگرفتهاست)ضیمران،طورکهجنسیتمقولههمان

هایمشابهدرهاوالگوهایتاريخيپیشرفتکردهاست.داده(،دانشنیزدربسترجريان14

شده تفسیر مختلف اشکال به گاه تاريخ زيطول دادهاند نميرا خود خودی به توانندها

گفتمانمسلطواقعیت زمینهو نیازمنديكبسترنظریهستندکهدر فاشکنندو را ها

معنادارمي 1996شود)مارکس، روندتحولانسان7: شناسيبیانگرايناستکهجريان(.

فاهیمکنونياينهاومگیریپارادايمشکلاجتماعيفمینیسمتأثیرمعناداریبر-فرهنگي

 رشتهگذاشتهاست.
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