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 Instead of discussing the quality of the application of 
scientific theories, the fundamental methodology 
examines the way in which they evolve and pursue its 
epistemological and non-epistemological existential 
grounds. This research seeks to address the 
fundamental methodology of feminist thought in its 
productive culture and the implications of the 
introduction of this theory into Iran. The 
epistemological transformations in the field of science, 
which led to a change in the positivist approach to 
scientific knowledge, and the emergence of 
existentialist philosophies that challenged the 
essentialist approaches to man and the universe were 
among the most important existential fields of feminist 
thought in the West, and A critique of the social 
unequal social status of women, as opposed to the men 
and policies of the capitalist system in the labor 
market, is one of the underlying causes of the non-
adjective feminism in the West. Also, the introduction 
of feminist ideas into Iran was carried out on non-
adjective and non-adverbial pretexts, and the result 
was an incompatibility of this theory with the culture 
of Iranian society. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
های علمی به چگونگی  جای بحث از کیفیت کاربست نظریه شناسی بنیادین به روش

کنـد.  های وجودی معرفتی و غیرمعرفتی آن را دنبال مـی تکوین آنها پرداخته و زمینه
تکوین نظریه فمینیستی در غرب مبتنی بر تحوالت معرفتی در فرهنگ غرب و برخی 

رهنگی ایران و غرب به صـورت تقلیـدی های غیرمعرفتی بود که در تعامالت ف زمینه
  وارد جامعه ایرانی شد. 

شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در فرهنگ مولد  این پژوهش برآن است تا به روش
شـناختی در حـوزه  های ورود این نظریه به ایران بپردازد. تحـوالت معرفـت آن و زمینه

هـای  ر شد و ظهـور فلسـفهعلم که به تغییر رویکرد پوزیتویستی به معرفت علمی منج
گرایانه به انسان و هسـتی را بـه چـالش کشـید از جملـه  وجودگرا که رویکردهای ذات

های وجودی معرفتی اندیشه فمینیستی در غرب بوده و نقد موقعیـت  ترین زمینه مهم
نابرابر اجتماعی زنـان در مقایسـه بـا مـردان و بـه چـالش کشـیدن علـوم اجتمـاعی و 

هـای وجـودی غیرمعرفتـی فمینیسـم در غـرب اسـت.  جمله زمینـهانسانی مردانه از 
های غیرمعرفتـی و غیربـومی  های فمینیستی به ایران به بهانه همچنین ورود اندیشه

 صورت گرفته و نتیجه آن ناسازگاری این نظریه با فرهنگ جامعه ایرانی بوده است.

   
  ١١/١١/١٣٩٧دریافت: تاریخ 
  ٣٠/۴/١٣٩٩ پذیرش:تاریخ 
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  مقدمه

  مسئله و ضرورت بیان .١

 خـود پیدایش بدو در زنان حقوق از دفاع جنبش همثاب به 1فمینیسم
 حاکم جنسیتی مناسبات تغییر بر ناظر اجتماعی جریان یک بیشتر
 ,Barrett & Philips, 1992: 135 & Cahoone( بـود جامعـه بر

 حقـوق حـد ازمطالبـات آن  یسـتمقـرن ب یـل) که تا اوا78 :2003
 فراتـر مسـتقر سیاسی−فکری نظام چارچوب در صرف شهروندی

 جنسـیِت  بـر مبتنـی علمی معرفت در تحول ضرورت؛ اّما رفت نمی
 دهـه اواخـر در را ینیسـتیفم یـهنظر بندی صورت زمینه شناسا فاعل

نظـام  یـک یجـادا یطور ضـمن بـه آن هـدف که نمود فراهم شصت
و  یاجتمـاع یزنـدگ یـادیبن های یژگیگسترده و عام درباره و یفکر

  ).۴۶٠، ص١٣٧۴یتزر، (ر بودزن  یکانداز  از چشم یتجربه انسان
 یو عملـ یه از دو بعـد نظـریـاول یبند میک تقسیسم در ینیفم

ه و یک نظریبه صورت  یسم در بعد نظرینیفم  ؛ک استیقابل تفک
شـود و در بعـد  یو ماننـد آن مطـرح م یدئولوژیـک ایا در قالب ی

ن دو بعـد یـد و ایـآ یدرم یان اجتمـاعیـک جریبه صورت  یعمل
ان یـگر قـرار دارنـد. جریکـدیدر تعامل بـا   یشانها تفاوت باوجود
و  یسـاختار ی،اقتصـاد ، یخیسـم در عوامـل تـارینیفم یاجتماع
هـم   حضور به یفرهنگ اجتماع شه دارد که در حوزه یر یا یمعرفت

از  یریرپـذیبـر تأثافـزون ز یـسـم نینیفم یو بعد نظر رسانده است 
 یفلسف یادهایو بن یاز منطق و ساختار معرفت یاجتماع یها نهیزم

  برد.  یمربوط به خود بهره م
 مـدرن غـرب فرهنگی و معرفتی فضای در که فمینیستی نظریه

 ها دیگر فرهنگ به خود زای برون ماهیت دلیل به است، یافته تکّون
 یـنصـورت فعاالنـه بـا ا بـه هـا فرهنگ این از برخی. شد وارد نیز
 مسـائل از برخـی حـل برای را آن از عناصریمواجه شده و  یهنظر

 برخـی و کردنـد مصرف و نموده گزینش خود اجتماعی و معرفتی
 رویکـردی خود، جامعه در معرفتی حیات فقدان دلیل به نیز دیگر

 صـورت بـه و برگزیده فمینیستی های اندیشه با مواجهه در انفعالی
  آن را وارد فرهنگ خود نمودند.  یدیتقل کامالً 

 بوده دوم نوع از ایران در فمینیستی های یشهاند ینتکو یماجرا
 یوجـود هـای زمینـه کـه اسـت ای نظریـه ایرانـی فمینیسم. است

                                                           
1. Feminism  

 یـهنظر ایـناست که  یگرید یخآن مستقر در فرهنگ و تار یمعرفت
 هـای یـزهصـرفًا بـا انگ یرانـیو ورود آن به جامعه ا یافتهدر آن تولد 

اسـت.  یرفتـهصـورت پذ یربومیو آن هم به صورت غ یرمعرفتیغ
 بسـترهای و فمینیسـم معرفتـی هـای زمینـه و فلسـفی مبـانی فهم

و اهـداف  یـتدر شـناخت ماه ایـران، به نظریه این ورود تاریخی
رو  مؤثر خواهـد بـود؛ ازایـن یرانفعاالن حقوق زنان در ا های کنش
در  فمینیسـتی اندیشه بنیادین شناسی روش به تا برآنیم مقاله این در

  .یمبپرداز یرانا به نظریه این ورود های ینهفرهنگ مولد آن و زم
  

  یشناس روش. ٢

سـاز و  عوامـل زمینهمبناکـاوی نظریـات علمـی بـه معنـای تبیـین 
بخش نظریات علمی همواره مـورد توجـه فیلسـوفان علـم و  تحقق
های مختلفـی در ایـن بـاره  شناسان معرفت بـوده و دیـدگاه جامعه

مطرح شده است. این مبحث در میـان اندیشـمندان اسـالمی نیـز 
ای طــوالنی اســت. در میــان اندیشــمندان مســلمان  دارای پیشــینه

بناکـاوی نظریـات علمـی را نـوعی معاصر، نخستین کسـی کـه م
اصول فلسفه و در کتاب  شناسی دانست، عالمه طباطبایی روش

ــود. مــراد ایشــان از روش رئالیســم نــوعی روش  روش رئالیســم ب
سـازی طـی  بنیادین اسـت کـه اندیشـمندان اسـالمی بـرای نظریه

  ).١۴٠، ص١٣٩۵کنند (زائری و معلمی،  می
ــادین شناســی روش ــه بنی ــت از بحــث جای ب  کاربســت کیفی

 تکـوین چگـونگی بـه مطالعـه، مورد موضوع در علمی های نظریه
 غیرمعرفتی و معرفتی وجودی های زمینه و پرداخته علمی نظریات

 علمـی نظریـه هـر کـه است برآن رویکرد ین. اکند می دنبال را آن
 هـای زمینه نیز و معرفتی مبانی برخی از خود تاریخی تکوین برای

 و منطقـی ارتباطـات معرفتـی، مبـانی کـه برد می بهره غیرمعرفتی
 بـا اگرچـه غیرمعرفتـی مبـانی اّمـا ؛دارنـد یـهبـا نظر االمری نفس
 یـهبـا نظر یا ربـط منطقـاّمـ شـوند، می شناخته منطقی های شیوه

. رونـد یبـه شـمار مـ یـاتتحقـق نظر ینـیندارند و صرفًا بستر ع
 سـاحت در نظریـه یـک غیرمعرفتـی و معرفتی وجودی های زمینه

  ). ٩، ص١٣٩٢یا، (پارسان رسانند می به هم حضور فرهنگ
 پیــدایش کــه اســت آن درصــدد رویکــرد ایــن دیگرســخن، به

 بـا حقیقـت افـق هم تا شود شناسی روش ای گونه به علمی نظریات
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 تـاریخی عوامل و ها زمینه هم و شود حفظ امور االمر نفس به نظر
شـــود  دنبـــال تـــاریخ و فرهنـــگ عرصـــه در نظریـــات تکـــوین
 یـهنظر یـدایشپ یچگـونگ یـزپـژوهش ن ینا در .)١٠ص ،(همان

و  یمعرفتـ وجـودی هـای زمینـهبـا توجـه بـه  غـربدر  ینیستیفم
دربـاره  ینبحث قـرار خواهـد گرفـت. همچنـ موردآن  یرمعرفتیغ

 جامعـه و فرهنگ به مبدأاز فرهنگ و جامعه  یهنظر یننحوه انتقال ا
  .شد خواهد بحث فرهنگی تعامالت در ایرانی
  

  غربدر  ینیسمفم یشهاند ینتکو وجودی های زمینه. ٣

ه کـه شتسر گذا را پشت یچند یها دوره یخیلحاظ تار سم بهینیفم
 یخاصـ یو عملـ ینظـر یهـا یژگیها از و ن دورهیک از ایدر هر 

ن عوامـل یرگذارتریاز تأث یکیرسد   ی. به نظر ماستبرخوردار بوده 
 یشـناخت معرفت های ینهزم یان،جر ینا ینسبت به بعد نظرویژه  به

 یهـا انیـاز جر ین معنا که حضـور برخـیبه ا است؛ آن یو فلسف
تحـرک  یرا بـرا ینیغرب، فرصت نو در یشناخت و معرفت یفلسف
نـد این تحـرک بـه نوبـه خـود در فرید آورده و ایسم پدینیفم ینظر

ر را در ین تـأثیـبـارز ا گـذارد. نمونـه  یر میسـم تـأثینیفم یاجتماع
سـم در مـوج سـوم ینید. فمیـتوان د یسم مینیش موج سوم فمیدایپ

 ینگـرش فلسـف یک بر مبتنیمدرن  پست ه یک نظریخود در قالب 
 امـر یـنات خود را گسـترش داده اسـت کـه ایدرآمده و دامنه مدع

که  یدارد. تا هنگام یشناخت شه در تحوالت معرفتیش از همه ربی
مــدرن حــاکم فرهنــگ  بــه علــم بــر عرصــه  یســتیتوینگــرش پوز

 ؛توانست دامنه خود را به قلمـرو علـم وارد کنـد یسم نمینیفم بود، 
که در  است  یا حلقه علم،  یحلقه معرفت یستی،تویدر نگاه پوز  یراز

بـه شـمار  یمعرفتـ یها گر حوزهیخود مستقل از د یساختار درون
  ). ٨٧، ص١٣٨۴یا، د (پارسانیآ یم

 اساساً  که بوده حاکم جهان بر هاییو فرایند ینمنظر قوان یناز ا
رو  ؛ ازایـنهسـتند مسـتقل انسانی تفسیرهای و ها از باورها، ارزش

 نیـز هاو فراینـد ینقـوان یـنشناخت ا یبرا یعلم های روش و علم
 تفسیرها و ها همچون ارزش یداشته و از امور ذهن 1»عینیت« باید

عـالم بـه هنگـام  رو ؛ ازاین)٧٢، ص١٣٨۵ینگر، (هول یابند رهایی
خود  فرهنگی وابستگی همه بایدعلم،  یتیویستیورود به حلقه پوز

                                                           
1. Objectivity 

شـگاه یآزما یفضـا ماننـددگاه عرصه علم ین دیدر ا را کنار گذارد. 
پژوهشگر بـه هنگـام   طلبد، یاست که پوشش مناسب با خود را م

ژه خـود از جملـه لبـاس یـو یهـا د لبـاسیـط باین محیورود به ا
 ویـژهشـگاه را بپوشـاند کـه یژه آزمایـدرآورده و لباس و ت را یجنس

سـتم بـه بعـد یسوم قرن ب که از دهه  ییگفتگوها عالمان است؛ اّما 
را  یادشـدهدگاه یـج، دیشکل گرفت بـه تـدر» نیحلقه و«رامون یپ

 سـرانجامد قـرار داد. فلسـفه علـم یمورد ترد یدرباره معرفت علم
گـر یافـت کـه در دی یفبـر مجموعـه معـار یرا مبتن یمعرفت علم

 یبـرا دگاه، یـن دیـشـد و ا یع میا توزید و یتول یفرهنگ یها عرصه
ت در ید آورد تـا از سـهم عنصـر جنسـین فرصت را پدیسم اینیفم

 یرا از مباحـث جنبـ یب پـایترت نیسخن گفته و بد یمعرفت علم
علـم وارد  یو بـه سـاختار درونـ  شـتهفراتر گذا یعلم ی     ها سازمان
  ).٧٩، ص١٣٨۴رسانیا، شوند (پا
ــر ســوی از ــه تحــوالتی دیگ ــانی در ک ــناختی هســتی مب و  ش
در اواسـط قـرن  وجـودگرا هـای پس از ورود فلسفه شناختی انسان

قـوت  ینیسـمفم یـانجر یصورت گرفت به تحرکـات نظـر یستمب
پـیش  یهـا فلسفه تمام مشترک ویژگی گرایی . ذاتیدبخش یشتریب
 ارسـطویی شناسـی هسـتی در ریشـهبـود کـه  یستانسیالیسماگز از

و  یاعـم از زنـانگ یانسـان هـای یـتهو یعـیو بـر ذات طب داشته
کید  یمردانگ  یکـردرو یـنا اّمـا ؛)Harding, 1998: 9( داشـتتأ
 اگزیستانسیالیسـم در. شد کشیده چالش به وجودگرا فلسفه توسط

کیـد  یـتاصالت و تقدم وجـود انسـان بـر ماه بر  و شـد مـیاو تأ
و  یجزئـ منحصر به فـرد انسـاِن  وجودِی  رایطش در انسانی ماهیت

او  یشخصـ یهـا و انتخـاب ها یمخاص و از رهگذر اعمال، تصم
 بلکـه نیسـت؛ فعلیـت انسان منظر، این ازرو  ؛ ازاینیابد یم تحقق
  ). ٧٩، ص١٣٨۶یها، (مرد است گرفتن شکل حال در همواره

 ویژگـیکـه  کنـد می معرفی موجودی عنوان به را انسان هایدگر
 درون شـدن جـذب و دیگـران با رودرویی جهان، در او اجتماعی

 در هــم ســارتر). ١۴٠، ص١٣٩۶یــدگر، (ها اســت دیگــران ایــن
 یبـرا«و  2»خـود در« بعـد دو بـه را انسـان وجود مشابه، تحلیلی
و  یـرارادیغ تصـادف، محصـول اولـی کـه کند یم یمتقس 3»خود

                                                           
2. In Itself  

3. For Itself 
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ــ  دار ریشــه و تعــالی مســیر در و خــالق دومــی و اســت ریشــه یب
 در بعـدها یـدها ایـن). ٢۵، ص١٣٨۶ (سارتر، شود می محسوب

 یمونسـ 1دوم جـنسکتـاب  یعنـی ینیسـتیفم یفستمان ینتر مهم
مطـرح شـد.  زن/ مـرد دوگانه قالب در جنسیتی خوانشی بادوبوار 
 زنانگِی  ایده نقد مبنای انسان به نسبت فلسفی منظر این ین،همچن
 همـین در 2»جنسـیت« مفهـوم. گرفـت قرار ها فمینیست نزد ذاتی
 جایگـاه بـه نسبت گرایانه ذات رویکرد کشیدن چالش به برای دوره
  ).١٩۶، ص١٣٨۴ی، (فکوه شد اجتماعی علوم ادبیات وارد زنان

 معرفتـی مبـانی بـر افـزون غـرب در فمینیستی اندیشه تکوین
اسـتوار اسـت. نقـد  یزن یرمعرفتیغ یوجود های زمینه بر یادشده،
 یرتصـو یـزبـا مـردان و ن یسهزنان در مقا ینابرابر اجتماع یتموقع

نـابرابر  یگـاهجا ینا یهکه به توج یو انسان یمردانه از علوم اجتماع
 غیرمعرفتــی زمینــه ینتــر مردانــه مشــغول اســت، مهم یاز منظــر
معتقـد  هـا فمینیست. است غرب در فمینیستی اندیشه گیری شکل

 یسـت؛ن یعیطب یر جامعه امرنابرابر زن و مرد د یتبودند که موقع
 یهاست که صرفًا توج یخیو تار یاجتماع یاسی،س یبلکه محصول

رو  ؛ ازایـنیافتخواهد  یزعلم تداوم ن یشده است و با خطا یعلم
بوده اسـت و نـه » درباره زنان« ی،تفکر که علم و پژوهش سنت ینا

ضرورت  )،Robinson & Richardson, 1997: 61» (زنان یبرا«
 یشاز پـ یشرا ب یزنان در جامعه غرب یتدرباره موقع پردازی یهنظر

 یـتموجود در جامعه کفا ینابرابر یفتوص یگرد یراز ؛مطرح نمود
آن،  یامـدهایپ ی،مشخص، علـل نـابرابر ای یهنظرباید و  کرد ینم

را  یدر نابرابر یخاص جوامع و راه دگرگون یارتباط آن با ساختارها
ــ ــزاز یحتوض ــک اند یبــ ). ١۵، ص١٣٨۵ی، دهــد (اع  یشــهش

فــوق در  یخیو تــار یشــناخت تحــوالت معرفــت یــلذ ینیســتی،فم
 . یابد یساحت فرهنگ مدرن تکّون م

  
  ایرانی فمینیسم بنیادین شناسی روش .۴

  معرفتی وجودی های زمینه. ١−۴
 هـای الیـه در تولدیافته و بومی نظریه یک همثاب به یراندر ا فمینیسم
 وارداتـی نظریـه یک قالب در و نبوده ایرانی جامعه فرهنگ معرفتی

                                                           
1. Second sex 

2. gender 

 ایـران در غیرمعرفتـی های انگیزه با و غرب با فرهنگی تعامالت در
 جریان این معرفتی وجودِی  های زمینهرو  ؛ ازایناست یافته حضور

 و شــناختی معرفــت شــناختی، هســتی مفروضــات در بایــد را
 در فمینیسـتی اندیشـه. کرد جستجو غربی فمینیسم شناختی انسان
 اسـت خـود خاص فلسفی های فرض یشاصول و پ بر مبتنی غرب
. کنـد مـی راهبـری و ایجاد را خود با متناسب اجتماعی جریان که
 :از اند عبارت مفروضات و اصول این

  
  شناختی معرفت مفروضات الف.
 سرشـت از بحـث در کـه اسـت فلسـفه از ای شـاخه شناسی معرفت
 میـان بـه سـخن شـناخت هـای مالک و شرایط و چیستی از معرفت

 یکـردبـا رو یدر مواجهـه انتقـاد ینیسـتیفم شناسی معرفت. آورد می
پرسش آن، نه از  ینتر فلسفه معرفت شکل گرفته و مهم یو سنت یرسم
 رویکـردی بـا شناسا فاعلآن، بلکه از  های و مالک شناسایی یتماه

تأثیر روابـط  یفیت). ک١٣۵، ص١٣٨٢گمبل،  و(هام  است جنسیتی
 عزیمت نقطه علمی، دانش گیری بر شکل یتبر جنس یمبتن یاجتماع
 تصـور برخالف. شود می محسوب فمینیستی شناسی معرفت مباحث
 متعـارف دانـش معرفتـِی  هـای داعیـه ارزشِی  فراغت به قائل که رایج

 هـا، نظریـه سـؤاالت، یکه تمام اند عقیده بر این ها فمینیست هستند،
 و جنســیتی هــای گیــری جهــت دارای یعلمــ هــای روش و مفــاهیم
 واقعیـت از مخـدوش درکـی دلیـل همـین به و بوده مردانه های سویه

از  یرو بخـش مهمـ ؛ ازایـندهنـد مـی ارائـه ما به طبیعی و اجتماعی
 گرایـی اثبـات رویکرد در مردانه علم نقد به فمینیستی شناسی معرفت

 ایــن از). ١۶٠، ص١٣٨٨همکــاران،  و(محمــدپور  دارد اختصــاص
 تولیدی مفاهیم و اجتماعی و انسانی علوم کالن های نظریه تمام منظر
 زده جنسـیت هـای سـوگیری دارای اجتمـاعی هـای هستی درباره آنها
ـــوده (مشـــ  و ـــه ب  یشناســـ ) و جامعه٣٠٧، ص١٣٧۴یرزاده، مردان
پرسـت اسـت  حالت جنس ینحالت کورجنس و در بدتر  ینبهتر  در

   ).٢۶ص، ١٣٨۶ کلرواالس،  و  (آبوت
 مسـلط رویکرد جنسیتی نقد عین در فمینیستی شناسی معرفت

 ارائـه دانسـتن از مناسـبی اجتماعی الگوهای تا کوشد می علم، به
 چــارچوب در هـم هنجاربنیـاد تمـایزاتی ایجــاد امکـان کـه دهـد

 عادالنـه شرایط ایجاد در هم و اصیل دانش آوردن فراهم و معرفتی
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. نمایـد فـراهم را بـدتر و بهتـر علمی های فعالیت میان اجتماعی،
 یردر مسـ یبـر موضـوعات ینیسـتیفم شناسی معرفت ایجابی جنبه

کید دارد که در علم مردانه مورد اهمـال قـرار  یتحقق دانش علم تأ
نقـش عاطفـه و  فـردی، یـانچون دانش م یگرفته بودند. موضوعات

گمبـل،  وهستند (هام  یلقب یندر دانستن و... از ا یروابط اجتماع
  ).١۴٠، ص١٣٨٢

کید بر برتر  یکـیمعرفت زنانه نسبت بـه معرفـت مردانـه  یتأ
 یگزینیاست که جا ینیستیفم شناختی از مفروضات معرفت یگرد

معرفت  یبرا ییعنوان مبنا تجارب مردانه را به یجا تجارب زنانه به
 تجربـه داشـتن واسـطه به  زنان رهیافت، این طبق. گیرد یدر نظر م

 هـای تقابـل. دارنـد اجتمـاعی جهـان از برتـری فهم مراقبتی، کار
 /شناسا فاعل ارزش، /واقعیت احساس، /عقل عینی، /یذهن دوگانۀ
 مـردود مردانـه علـوم سنتی های کلیشه همثاب شناخت و... به متعلق
 بـا را اندیشـه تـا دارد سـعی فمینیسـتی شناسـی معرفـت و هستند

 بـا را منطقـی هـای توانـایی و عواطف با را عقالنی امور احساس،
 جهان از بهتری فهم به تا آمیزد در هم پژوهشگر درونی احساسات
 .)٧٢، ص١٣٩٧آبادی،  ده ی(حاج شود نایل اجتماعی

  
  شناختی انسان و شناختی یهست مفروضات ب.
 نظریـه یـک معرفتـی مهم ارکان از  یکیو انسان  ینگاه به هست نوع

 رویکـرد بـا تقابـل در فمینیسـتی شناسی هستی. شود می محسوب
شکل گرفتـه اسـت  2ییوجودگرا یکردبا رو یو همراه 1گرایی ذات

 کـه گرایی ذات رویکرد). ١۶٣، ص١٣٨٨، (محمدپور و همکاران
 وجـود به بود، مستقر غرب علمی محافل در ١٩٨٠ دهه از پیش تا

 بـه را مـرد و زن کـه داشـت بـاور زنان همه برای مشترک ذات یک
 نظر به اّما ؛)Witt, 1995: 42( کرد می مجزا هم از ای عمده شکل
 دیگـر کـه فمینیسـتی شـناختی هسـتی مبنـای ینتـر مهم رسـد می

 گرایی برساخت زند، می رقم زمینه این در را جریان این مفروضات
 را مردانگـی و زنـانگی کـه گرایـان ذات بـرخالف. اسـت جنسیتی
)، ١۶٣، ص١٣٨٨ی، (فعـال کننـد مـی فهـم بنیاد طبیعت و زیستی

 یـنبـر ا 4یتو جنسـ 3جنس مفهوم دو جدانگاشتن با ها فمینیست
                                                           
1. Essentialism  

2. Existentialism  

3. sex 

کید م یدهعق  و زیستی مفهوم یک نه مردانگی و زنانگی که کنند یتأ
 تـاریخ و فرهنـگ برسـاخته و اجتمـاعی امـری بلکه فیزیولوژیک،

فالودی،  ؛١۶٠، ص١٣٧٢میشل،  ؛١١۵، ص١٣٧٩ید، (ر هستند
 متولـد زنـان« کـه دوبـوار سیمون معروف جمله). ١٣، ص١٣٧٢
 )٨٧، ص١٣٨٧ (دوبــوار، »شــوند مــی ســاخته بلکــه شــوند نمــی

  دارد.  ینیستیفم شناختی یمفروضه هست ینداللت بر ا
 اسـت این باالتر سطح یک در ای مفروضه ینچن منطقی نتیجه

و هـم جهـان  یعـیهـم جهـان طب اساسـاً  ها فمینیست منظر از که
توسـط  یطور متفـاوت هستند که بـه یاجتماع ییها  سازه ی،اجتماع
 یاجتمـاع یهـا  و مکان هـا یتاند کـه در موقع ساخته شده یافراد

 یـزن یمتفاوت یتجارب زندگ یدارا درنتیجهاند و  متفاوت قرار گرفته
 شـود یم یرپذ امکان یزن 5چندگانه های  یتواقع  این هستند. براساس

 گرایی نسبی ورطه در افتادن نوعی به که) ١٢٠، ص١٣٨۴ی، (باقر
  .است جنسیتی

کید بـر وجـوه مردانـه سـازه ها فمینیست  یاجتمـاع هـای با تأ
 زنانـه هـای عنوان امر مسلط، به بحث از ضرورت تمرکز بر سازه به
 از زنانـه هـای هستند کـه سـازه  عقیده بر این و پردازند می جهان از

 در عـاطفی رویکـرد و طبیعت با آنان فعال مواجهه بر مبتنی جهان
 ها فمینیست). Mann, 2005: 112( است آنان اجتماعی تعامالت
 یـک همثابـ به یبه جهان اجتماع گرایانه اثبات شناختی هستی مبانی
 یـکنگـاه بـر  یـنو معتقدند که ا یدهمردانه را به چالش کش یکردرو

کـه از  یدرحـال ؛استوار اسـت یطتسلط بر مح یبرا یرقابت یاستراتژ
 مبتنـی انسانی روابط از ای شبکه همثاب به یمنظر زنانه، جهان اجتماع

 و طبیعـی جهان از محافظت محوریت بر و متقابل اعتماد و تعهد بر
  ).Neumann, 2006: 93( شود می گرفته نظر در اجتماعی

ــه اشــتراک در انســان اصــالت  یلــیزن و مــرد و طف یتدادن ب
 شـناختی انسـان مبـانی ینتر از مهم یکی نیزآنها  یتپنداشتن جنس

 گرایـی جنسـیت ها فمینیست منظر از. شود می محسوب فمینیستی
بـوده و  یخفرودست زنان در طول تـار یگاهدر جا کننده تعیین عامل
برابر بـا مـردان  یاجتماع یتو کسب موقع یتوضع ینا ییرتغ یبرا
کیـد نمـود  همثابـ به یتبر انسـان یدبا امـر مشـترک در زن و مـرد تأ
 ).٩٨، ص١٣٨٢ یمز،(ج

                                                           
4. gender 

5. Multiple Realities  
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  غیرمعرفتی وجودی های ینهزم .٢−۴
 یخبـه عمـر تـار یخیتـار یرانجنبش دفاع از حقوق زنان در ا اگرچه

ــ ــروطه دارد، اّم ــما مش ــ به فمینیس ــک همثاب ــالش ی ــری ت ــرای نظ  ب
 ایــران، جامعــه در جنســیتی هــای نــابرابری تبیــین و بنــدی صــورت
 یـراندر ا یر و متعلق به دوران پس از انقـالب اسـالمّخ أمت ای پدیده

 یشـهاند ینتکو یرمعرفتیو عوامل غ ها زمینه ینتر از مهم یکیاست. 
 و ایـران قـوانین در مـرد و زن حقوقی های تفاوت یران،در ا ینیستیفم

 ینتـر جملـه مهم از. هاسـت تفـاوت ایـن بـه جنـبش ایـن اعتراض
که مورد اعتراض  یرانا یزن و مرد در نظام حقوق یحقوق های تفاوت
حضـانت فرزنـدان،  یه،ند از: ارث، دا است، عبارت ینیسمفم یانجر
 حق کیفری، مسئولیت سن قصاص، حکم در تفاوتمردان،  یتوال

  ).  ١٣٩۶ ،و همکاران ی... (زمانو زن شهادت و قضاوت طالق،
 در فمینیسـتی خواهانه برابری مطالبات گیری شکل عطف نقطه

 زنان علیه تبعیض منع کنوانسیون تصویب ماجرای توان می را ایران
  یطــ ١٩٧٩ ســپتامبر  ســوم یونکنوانســ یــن. ادانســت مجلــس در

  یبمتحـد تصـو  ملـل  سـازمان  یعموم  مجمع ١٨٠/٣۴  قطعنامه
و مـرد بـوده و   زن  تشـابه یا  یتساو یون،بر کنوانس  حاکم  شد. روح

 هـای در عرصه یتیجنس یضهرگونه تبع  نمودن  برطرف  از آن  هدف
... و بهداشـتی سیاسـی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،

 ایـران، اسـالمی جمهـوری دولت هیئت ١٣٨٠ آذرماه در 1است.
 بـا را »زنـان علیـه تبعیض اشکال کلیۀ محو« کنوانسیون به الحاق

 منتهـی ایام در. نمود تصویب خاصی تحفظات و شروط قرار دادن
 در فمینیسـتی جریانـات آن از پـس و کنوانسـیون ایـن تصویب به

 متعـدد هـای کمپـین و ای رسـانه سـنگین های هجمه کشور داخل
  .بودند انداخته راه به کنوانسیون این از حمایت برای اجتماعی

دار  هیـداع هعمـدطور بهران، یـدر ا یسـتینیشـه فمیجان اندمرّو 
ن گـروه یران هستند. ایدر ا یسم موج دّومینیفم یها شیج گرایترو

مـوج دّوم ان یـاقدام بـه ترجمـه آثـار همسـو بـا جر یدر بعد نظر
کــال و یســم رادینیاز متــون فم یعیف وســیــو ط نمــودهســم ینیفم

 بیشـتراند.  ر روانه بازار نشر کتاب کردهیاخ یها ال را در سالیسوس
کتب ترجمه شده توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، گل 

 ی. در بعد عملهستند رویکرد این دارای شیرازه و سرا یدهقص ین،آذ
                                                           
1. Convention on the Elimination of all Forms of Dis Continuation 

Against Women. 

ــن ــان اندی ــیز، مروج ــه  یســتینیفم ۀش ــرویب ا و هــ انیاز جر پی
 یها اده کردن آموزهیدرصدد پ هعمدطور به، یالملل نیب یها سازمان

آنان  یها ) که آموزه١٣٨٢ ،هستند (بهداروند یسم موج دّومینیفم
ده شـده اسـت، برجسـته یـگنجان یالمللـ نیاز اسناد ب یاریدر بس

آمـار و  یینمـا ه زنـان و بزرگیـهمچون خشونت عل یلئکردن مسا
ــام خشــونت عل ــارق ــان در ای ــه زن ــالش در جهــت زدودن ی ران، ت

و تـالش در  یآموزشـ یهـا طیدر متون و مح یتیجنس یها تفاوت
در خانواده،  ویژه ان زن و مرد بهیطلبانه م ین برابریجهت وضع قوان
در  یرانـیسـم اینیان فمیاست که جر یستینیفم یها از جمله برنامه

  اده کردن آن برآمده است. یر درصدد پیاخ یها سال
و قدرت  یاستعلم نسبت به س نشینی حاشیه اینکه به عنایت با
 اســت مــدرن جهــان فرهنگــی واقعیــت ابعــاد ینتــر از مهم یکــی
اواسط دهـه  یاسیس تحوالت توان می)، ١٩، ص١٣٩٢یا، (پارسان
 های ینهاز علل و زم یگرد یکی را یراندر ا هشتاددهه  یلتا اوا هفتاد

 جریـان بـا زمـان هم. دانست یراندر ا ینیسمفم ینتکو یرمعرفتیغ
ــی ــامی سیاس ــی ح ــوق و دموکراس ــر حق ــران در بش  دوران در ای

 بــا ایــران در مــدنی نهادهــای و روشــنفکری جریــان اصــالحات،
 ایجـاد راستای در فعالیت به شروع و یافته گسترش دولت حمایت
 مـدیریت سـاحت در دینـی گفتمـان نظـری هـای بنیان در چالش
دوم خرداد  یتأثیر فضا نخستینکشور نمودند.  یاجتماع−سیاسی

زنان از دفتر بـه مرکـز و حضـور  ینهاد دولت یدر حوزه زنان، ارتقا
دولت بود. به عالوه اصالح نـام  یئتنهاد در جلسات ه ینا یسرئ
 »زنان مشارکت امور مرکز« به »جمهوری ریاست زنان امور دفتر«

  .داشت دوره این در زنان مشارکت دغدغه یافتن اهمیت از نشان
بـه  یالمللـ ینز بـیجوا یمقطع با روند اعطا یندر ا همچنین،

 یزهجـا یآن اعطا ینتر که مهم یمرو هست روبه یرانیا یها ینیستفم
 یونکنوانسـ یبتصو ین،است. همچن یعباد یرینصلح نوبل به ش

 یشزنان در مجلـس ششـم، افـزا یهعل یضاشکال تبع تمامیمحو 
کشور، و زنانه در  یتیجنس یناصالح قوان یبرا یالملل ینب یفشارها

 جریانـات دغدغـه ینتـر عنوان مهم حجـاب بـه یطرح مسـئله آزاد
 ینیسـتیدار فم نشـان یها فعالیت آغاز زمانی، دوره این در فمینیستی
 یالتی،تشـک ینیسـمفم یمـارس، ورود بـه فضـا ٨مراسم  یبا برگزار

 یهـا ینیسـتها با همـت فم مطالعات زنان در دانشگاه ۀرشت یستأس
 یـاریمرکز مطالعات زنان دانشـگاه تهـران بـا هم یلو تشک یاسالم
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 بسـتر ایجـاد عالئـم و هـا نشانه یگرسکوالر و... از د یها ینیستفم
  .هستند ایران در فمینیسم تکوین اجتماعی−سیاسی
مطالبـات ران و یـبه تحوالت جنبش زنان در ا یاجمال ینگاه
و  یجیک حرکـت تـدریـن جنـبش در یـآن است که ا یایآنان گو
 یهـا شیدهد و به سمت گرا یش میمطالبات خود را افزا یاشتداد

دهـه  یانیـپا یها شـود. در سـال یل میتر متما یتر و افراط کالیراد
در  یسـتینیان فمیـمه اول دهه هفتاد، تالش عمـده جریشصت و ن

ان دو یـم یبرابـر یدر جهت الگو ین مدنیر قوانییداخل کشور، تغ
 هعمـدطور بهن یر قـوانیین جنبش در تغیجنس است. تالش عمده ا

عت مقـدس اسـالم، یبه شر یاز مواد حقوق یبر مستند نبودن برخ
گر متمرکـز یکـدین بـا ین و تعـارض قـوانیقـوان یبرخـ یناکارآمد

م و یمسـتق ییارویز از روین اقدام، پرهیا یژگین ویتر شد. مهم یم
ل یـن قبیـشـد ا یبـود و تـالش م ین اسـالمیانه با قـوانیجو مقابله

ر یعه و باز بودن باب اجتهاد تفسیفقه ش ییایپو یاقدامات در راستا
)؛ اّمـا در ١٣٧٨ تبـار، ی؛ علـو١٣٧٧ ،؛ کار١٣٧٢ ی،شود (عباد

 تغییـر بـر افـزونل دهـه هشـتاد، یدهه هفتاد و اوا پایانی یها سال
و اتخـاذ  اسـالم از برآمـده حقـوقی نظـام بـا مواجهـه در رویکـرد

 ،؛ کـار١٣٨٢ ،(بهدارونـد ینسبت به فقه اسـالم یچالش یکردرو
ن جنـبش بـر اسـتفاده از یـعمده تالش ا ،)١٣٧۶ ی،؛ عباد١٣٧٩
 یدر راسـتا یالمللـ نیانات بـیوند آن با جریو پ دولت یها ییتوانا

م در قالـب انجـا یسـتینیها و اهـداف فم دن به برنامهیتحقق بخش
وقـت زنـان  د بـر اشـتغال تمـامیتوسعه متمرکز شد. تأک یها برنامه
 زنــان یو اجتمــاع یاســین عرصــه مشــارکت سیتــر عنوان مهم بــه

 ۶ص ،١٣٨۴ توسـعه، سّوم برنامه قانون ١۵٨ ماده اجرای(گزارش 
ــ٧ و ــرد کل ی)، نف ــهیو ط ــ یها ش ــون  طیاز مح یتیجنس ــا و مت ه

بـا  یالمللـ نیبا اسـتفاده از متـون بـ یحقوق یها ، آموزشیآموزش
ــدامات  ی) بخشــ١٣٨۴ی، (احمــدی ســتینیفمهــای  شیگرا از اق

  .اد شده استیصورت گرفته در دوران 
 اندیشه تکوین غیرمعرفتی وجودی های زمینه و عوامل دیگر از

 بسـیج رهگـذر از حاکم نظام با سیاسی مقابله ایران، در فمینیستی
 سـبز جنبش با فمینیستی جنبش آشکار پیوند. است زنان اجتماعی

 سیاسی اهداف به زنان حقوق ایرانی فعاالن تصریح و ٨٨ سال در
و  ٨٨. پـس از انتخابـات سـال مدعاسـت ایـن گواه خود امنیتی و

کنشگران  یپرسش برا ینموسوم به جنبش سبز ا یانجر یریگ شکل

خـود را در  یو گروهـ یفـرد یهـا یـتآمد که ظرف یشپ ینیستفم
 یطشـرا یـندر ا یـر؟خ یـاجنبش سبز قـرار دهنـد  یتخدمت تقو

که با مدرسـه  یسکوالر یها ینیستاز فعاالن، از جمله فم یبخش
شـدن  یـکنزد ی،مذهب ی،کردند و زنان مل یم یهمکار ینیستیفم

مطالبـات  یشـبردپ یطلب و جنبش سبز را برا به فعاالن زن اصالح
 یـرانغالب فعـاالن حقـوق زن در ا یمش ینزنان انتخاب کردند. ا

  ). ١٣٩٧ خواه، ین(حس بود
 ی،عمـوم یـزشجنـبش سـبز، خ یدۀها از پد ینیستفم یرتصو
ــر ــارج از خواســت و ارادۀ  یسراس ــه خ ــود ک ــردم ب ــتردۀ م و گس

 یتاکثر یاجتماع یو رفتارها یاسیمعادالت س ۀها، هم ینیستفم
رو  یـنداده اسـت. از ا ییـررا تغ یمـدن یهـا یانبه اتفاق جر یبقر

هـا  یتفعالدوباره  یفو تعر یبه بازخوان یرناگز یکنشگران اجتماع
سـبب  نـوع یـناز ا ییها یلخود هستند. تحل یمبارزات یها و روش

شد که سرنوشت جنبش زنان و جنبش سبز بـه هـم گـره بخـورد و 
سبز،  یاناز جر یتحما یخود برا یها یتها از تمام ظرف ینیستفم

 بگذارنــد یــهاز خــانوادۀ آنــان ما ییو دلجــو یاناز زنــدان یــتحما
 ).١٣٨٨ یکزاد،و ن ١٣٨٨ ی،خراسان ی(احمد

  
  ایرانی فرهنگبا  یگانگیو ب ینیسم. فم٣−۴

 غیربـومی، هـای بهانه به ایران به فمینیستی های اندیشه ورود پیامد
 هـای زمینـه بـا یهنظر این یباالتر، ناسازگار یدر سطح و بیگانگی
 منفعل مواجهه در ایرانی جامعهبوده است.  یرانیفرهنگ ا یمعرفت

 تقلید نمـوده فمینیستی های اندیشه از شرایطی در غرب، فرهنگ با
 ایرانی فرهنگ عمیق های الیه در نظریه این معرفتی مبانی که است
 در نظریـه این بازسازی و بازخوانی از مانع امر این و نداشته وجود
 ینیسـتیفم هـای اندیشـهرو  ؛ ازایـناسـت شده ایران بومی فرهنگ

آن هسـتند.  یمعرفتـ مبـانی و هـا پایـهو  یرانـیبـا فرهنـگ ا یگانهب
 هـای چـالش در ناسـازگاری و بیگانگی این های نشانه و ها داللت

 یـرانا یو سـنت ینـیجامعـه د یبـا عناصـر فرهنگـ یرانیا ینیسمفم
عامـل  یـراندر ا ینیسـتیفم یـانجر ینکـهاز ا نظر صرف. باشند می
 کرده یمعرف ینزنان در جامعه را اصل د یفرودست یو اساس یاصل

 یه) و اسالم را عامل خشونت عل۶٣، ص١٣٧٩سروستانی،  شفیعی(
؛ ١٣۶٨ یـدی،؛ توح١٣٧٨ ،؛ کشـاورز١٣٨٨ ی،(اعزاز داند یزنان م
ــور، یــشدرو  ،)١٣٧۵ ی،خراســان ی؛ احمــد١٣٧٢ ،کــار ؛١٣٧۶ پ



      ٢۵  ایران در فمینیستی اندیشه بنیادین شناسی روش 

 

 یرانـیجامعـه ا یو سنت ینیبا عناصر د یانجر ینا یحمخالفت صر
اسـت. فعـاالن  یـرانبا فرهنگ جامعـه ا یهنظر ینا یگواه ناسازگار

 ورزیـدهزنان مخالفـت  یبا حجاب شرع آشکارا یراندر ا ینیسمفم
 بیشــتر و) ١٣٧٨؛ نــوربخش، ١٣٧۶، یــدی؛ توح١٣٩٢(صــدر، 

 حجـاب کشـف رسمی صورت به جریان این سرشناس های چهره
 دانسـته یکسـان گری روسـپی بـا را موقـت ازدواج آنها 1اند. نموده
با جعـل  کوشند می) و در عوض ١٣٨۶؛ ستوده، ١٣٨٨، ی(اعزاز
مبـادرت  گری یروسـپ یـربـه تطه »یکارگر جنسـ«چون  یمیمفاه

 در چندهمسـری فرهنـگ). ١٣٩۴، ی؛ داوود١٣٩۴ورزند (محرز، 
؛ ١٣٨٣، ی(اعـزاز نموده تلقی زنان علیه خیانت و خشونت را اسالم

ــودارزاده،  ــاه یعت؛ شــر١٣٨۶جل  در مــرد قوامیــت و) ١٣٧۴، یپن
ــر را خــانواده ــی ســؤال زی ــد م ــار( برن ــزاز١٣٧١، ک ؛ ١٣٩١، ی؛ اع

 همسـری نقش) و به ١٣٨۵، یخراسان ی؛ احمد١٣٩۴، یرحسینیم
ی، ؛ اعـزاز١٣٧۶، عبـادی( نگرنـد یمـ یرتحق یدهزنان به د یمادر و

ـــدی؛ ٣٧، ص١٣٨٩ ـــانی احم ـــدر، ١٣٧۵، خراس ). ١٣٩٢؛ ص
 فرهنـگ عناصـر از کـه... و جهیزیـه نفقـه، مهریـه، چون مفاهیمی
 یدهدر حوزه خانواده هستند توسط آنها به چالش کش یرانیا−اسالمی
 سـفید ازدواج چون هایی پدیده از مقابل در و) ١٣٨٨، ی(اعزاز شده
  ).١٣٩۶، ی(اعزاز کنند می حمایت گرایی همجنس و

  
  گیری نتیجه

 و منطقی واقعی، رابطه یک خود معرفتی های زمینه با نظریه ارتباط
 بـه علمـی نظریـه یـک کـه هنگـامیرو  ؛ ازایـناست االمری نفس

 حـوزه یـک بـه خـود تـاریخی و فرهنگی پیشینه از منقطع صورت
خود  یمنطق یامدهایو پ یلوازم، مبان شود، می وارد دیگر فرهنگی

بـا  یعـیطور طب را به صورت ناگفته و نانوشته بـه همـراه آورده و بـه
 درگیـر کننده مصـرف فرهنگ تاریخی و معرفتی های ینهو زم یمبان
بـه بحـران معرفـت در سـطح کـالن  یجـهامـر در نت ین. اشوند می

 کننده مصـرف فرهنـگ مواجههکه  یجامعه منجر شده و در صورت
و  معرفتـی مبـانی باشد، منفعالنه صورت به معرفتی چالش این با

                                                           
 شـادی مهاجر، داوودی فریبا جو، حقیقت فاطمه کار، مهرانگیز عبادی، . شیرین١

از  یو... برخـ علینـژاد مسـیح خراسانی، احمدی نوشین ستوده، نسرین صدر،
 اعتـراض در حجـاب کشـف به اقدام ها رسانه مقابل در که هستند ها چهره ینا
  .اند نموده ایران در حجاب قانون با

 استحاله و شده مستقر کننده مصرف فرهنگ در نظریه یلوازم منطق
  .داد خواهد رخ خود سطح ترین عمیق در فرهنگی

عنوان  بـهتـر  پیشکـه  یـرانفعاالن حقوق زنان در ا های دیدگاه
 بـا فمینیسـتی اندیشـه ناسـازگاری مصـادیق و هـا نشـانه از برخی
 از برخاسـته کـه دلیل این به ،بدان اشاره شد ایرانی جامعه فرهنگ
و  یمعرفت یبا مبان هستند، غرب در فمینیستی نظریه معرفتی مبانی
 در و گرفتـه قـرار آشـکار تقابـل در مـا جامعـه تاریخی های ینهزم
به تخاصم و چالش پرداختـه اسـت؛  یرانیفرهنگ ا یقعم های الیه
 در جنسـیت مطالعـات حوزه در فمینیستی تفکرات امروزهرو  ازاین
 یـدهو ا یافتـهرسـوخ  یـزجامعه مـا ن یمعرفت های حوزه ترین عمیق
 گـذاری، سیاست حقوقی، فقهی، های نظام تمامی یتیجنس یبرابر

  . است نموده درگیر خود با را... و آموزشی
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