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هاي اخير مورد توجه يكي از مفاهيم اساسي مباحث جنسيت است كه در سال» نقش جنسيتي«:كيدهچ

و چگونگي شكل علوم اجتماعي به ويژه فمينيستنظران صاحب گيري ها قرار گرفته براي تبيين چرايي

مط هاي جنسيتي، نظريه نقش هاي ترين نظريه اين مقاله ضمن بازنگري مهم. شده استرح هاي گوناگوني

و كالن نقش جنسيتي مي با خرد و منطبق از[كوشد تبييني چند علتي هاي ديني ارائه آموزه]فهم مولف

و سهم هر يك از عوامل. دهد و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته در اين تبيين، ابعاد متنوع زيستي، رواني
در پذيرش تأثير اِعدادي تفاوت. آنها با يكديگر مشخص شده استو نحوة ارتباط  هاي جنسي طبيعي

.ترين نتيجة اين نوشتار است هاي جنسيتي در عين انكار جبرگرايي، مهم گيري نقش شكل

.نقش جنسيتي جنسيتي، فمينيسم، كار تقسيمهاي جنسي، اسالم، تفاوت:هاي كليدي واژه

 مقدمه

جن موضوع نقش هاي اخير ذهن عالمان علوم اجتماعي هايي است كه در دهه، يكي از موضوع1سيتيهاي

و نويسندگان فمينيست بيـشترين تـأثير را در گـسترش  و بي شك، انديشمندان به آن معطوف گرديده است

وها هاي فمينيست ترين علقه نابرابري جنسي كه از محوري چرا كه تحقيقات راجع به اين موضوع داشته اند، 

هـاي جنـسيتي پيونـدي هاي ايشان است، در نظام فكري آنان بـا مفهـوم نقـش ترين آرمان رفع آن از بزرگ

اي به اين موضوع صـورت هاي اخير در بسياري از كشورها از جمله ايران، توجه ويژه طي سال.تنگاتنگ دارد 

و گواه اين سـخن، رشـد فزاينـدة انتـشار كتـاب.گرفته است  و عمـومي و هـاي تخصـصي  مقـاالت علمـي

كهاين∗ و تحقيقات زنان وابسته به مركز مديريت حوزه هاي علمية خواهران به انجام با حمايت دفتر مطامقاله برگرفته از پژوهشي است لعات
.رسيده است

و دانشگاه∗∗ .عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه
1 -gender roles 
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و توليد فيلم و سينمايي است كه اغلب بـا نگـاهي انتقـادي بـه موضـوع تفكيـك ژورناليستي هاي تلويزيوني

.ها مي پردازند جنسيتي نقش

و توصـيف مختـصري از پديـدة تفكيـك جنـسيتي اين مقاله در ، پس از تعريف اصطالح نقش جنسيتي

و سپس با بهره هاي مطرح ترين نظريه ها، به بازنگري مهم نقش هاي گيري از آموزه در اين زمينه مي پردازيم

.اسالمي، تبييني چند علتي از اين پديده ارائه خواهيم داد

 جنسيتيهاي نقشتعريف

در مفهوم نقش در جامعه و انتظاراتى اشاره دارد كه براى هـر فـرد بـر حـسب پايگـاهى كـه شناسى به وظايف

از. است جامعه احراز نموده، تعيين شده  در«: بنابراين، نقش جنسيتى عبارت اسـت انتظـارات غالـب در يـك جامعـه

مى مورد فعاليت  و زنان و رفتارهايى كه مردان و همكـاران، كـامي(»توانند در آنها درگيـر شـوند توانند يا نمى ها  يـرد

نـاظر بـه انتظـارات جامعـه يكسان نيست، زيرا مفهوم نقش،1كار جنسيتي اين مفهوم با مفهوم تقسيم)1989:325

و فعاليت كه مفهوم تقسيم حالي است كه اساساً جنبة ذهني دارند، در  و توزيع واقعي كارها .ها اشـاره دارد كار به تقسيم

).673: 1370ساروخاني،(شود را نيز شامل مي3هاو طبق برخي تعاريف، نگرش2عالوه، مفهوم نقش، رفتارها به

و كارهـاى اختصاص پاره همچونهايى با شاخص توانميرا يتىمفهوم نقش جنس از اين رو اى از وظـايف

ويدار، اختصاص خانهنمونهبراى(خانگى يا اجتماعى به يكى از دو جنس  اختـصاصو تربيت فرزندان به زنـان

و نان دو نيز انتظار ويژگي) رهبري سياسي به مردان آوري و رفتـاري متفـاوت از هـر يـك از و هاي شخـصيتي

و رفتار مانند(جنس وازعاطفى انتظار روحيه و حسابگرى سلطه انتظار زنان .تعريف كرد) مرداناز جويى

ها توصيفي از پديدة تفكيك جنسيتي نقش
و و داراى قدمتى به درازاى تـاريخ بـشر ها بر حسب جنسيت، پديده نقشكتفكيتوزيع اى جهان شمول

د.است مي به باور ديرينه شناسان، بشر كرده اسـت كـه بـر اسـاسر دورة پارينه سنگي در اجتماعاتي زندگي

 
1- division of labor by gender 
2 -behaviors 
3 -attitudes 
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و گردآوري مواد غذايي سازمان يافته بودند و زنان بـه. شكار حيوانات در آن اجتماعات، مردان بيشتر به شكار

و سبزي گردآوري ميوه  و دانه ها و وود،(هاي غلّات مي پرداختند ها ، زنـان اين فرضـيهبر بنا). 1366:142 شرمن

هـاي آوري خانه نيز درگير بوده انـد، امـا بـدون شـك در بـسياري از دوره هايي از تاريخ در نقش نان در دوره

به ويژه پس از گسترش شهرنشيني، زنان چنين نقش تاريخي به  و معمـوالً بـه عهـده داشـته هايي را كمتر  انـد

مر ايفاي نقش و عنـوان اقبت از ديگـر اعـضاي خـانواده بـه هايي مانند انجام خدمات خانگي، حمايت عاطفي

مي نقش در هايي همچون نـان اند، در حالي كه نقش پرداخته هاي اصلي و رهبـري و مـديريت آوري خـانواده

و اجتماع اغلب بر  از، تفاوت نقش البته. اند عهدة مردان بوده خانواده و زنان هرچند در طول تـاريخ هاي مردان

و ثابتي پيروي  و در نتيجة تغييرات اجتماعي بـه نميالگوي يكسان در كرده  ويـژه تغييـر مناسـبات اقتـصادي

.يافته، اما اصل آن همواره ثابت مانده است قالب الگوهاي متفاوتي بروز مي

ها بر حـسب جنـسيت مهـر مطالعات ميان فرهنگي در دوران معاصر نيز بر جهان شمولي پديدة توزيع نقش

گرفت، بـه ايـن نتيجـه فرهنگ را در بر مي 224 خود پيرامون اين موضوع كه وهشپژدر1مورداك. اند تأييد زده 

و رسيد كه عمدة كارهايي مانند چوب  و اسـتخراج معـادن، پاكـسازي اراضـي، سـاختن بري تهية الـوار، حفـاري

و اسـلحه داري، بازرگـاني، قـايق اقامتگاه، شكار، ماهيگيري، گله  ا سـازي بـه مـردان اختـصاص دارد، امـ سـازي

و فراهم كردن سبزيجات، حمل جمع و آوري و سفالگري اغلب بـه آب، آشپزي، دوخت دوز، سبدبافي، حصيربافي

اَبزاري در پژوهشي ديگر در بارة نقش).166: 1976اُكلي،(شوند زنان واگذار مي  هـاي يعني نقش2هاي خانوادگي

و اجت  و نقشمربوط به سازگاري گروه خانوادگي با شرايط خارجي فيزيكي اِبـرازي ماعي،  يعنـي3هاي خـانوادگي

و نقش و شـش جامعـه از پنجـاه و حمايت عاطفي مشخص گرديد كه در چهـل هاي مربوط به مراقبت از اعضا

به شش جامعة مورد مطالعه، تمايز بين نقش  اِبرازي و اَبزاري شكل مورد انتظار يعني به اين صورت كه قسم هاي

ز و قسم دوم به و لي، نيو( نان اختصاص يابد، وجود داشته استاول به مردان ).289: 1995باي

سد همه با اين  گذشته، الگوى سنتى تقسيم كار خانگى را تا حدودة، تغييرات عميق اجتماعى در غرب در

 در مـورد 1960 مطالعات خود در دههة انگليسى بر پاي پژوهشگرانزياد دگرگون ساخت، تا آنجا كه برخى از

و مشاركت روزافزون مردان در كارهاى خانگى،ةيند فزالاشتغا  كـه نتيجـه رسـيدند اينبه زنان در بازار كار

1 -G.P.Murdock 
2 -Instrumental  
3 -expressive 
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مى خانواده بريتانيايى روز به روز متقارن« به تر و شوهر شباهت بيشترى مى شود، يعنى نقش زن كنـد هم پيدا

و واالس،(»و در نهايت، همانند خواهد شد ).1380:113آبوت

 وقوع پيوسته اسـت، ترديـديبه چشمگيري در اين زمينه نظران در اينكه تغييراتحبصاعموم اگرچه

به گيري را نمي ندارند، اما اين نتيجه و معتقدند ها اغلب خانواده در جز در برخي الگوهاي جديد خانواده، پذيرند

گي صـرفاً فاصـلة تقسيم كار جنسيتي همچنان پابرجاست، زيرا مشاركت بيشتر مردان در انجام وظـايف خـان

و زنان را كاهش داده،  و حتـي در خـانواده اماميان مردان هـاي دوشـغلي اصل تفاوت را از ميان نبرده اسـت

و شوهر شاغل، فشار بيشتر كارهاي خانگي بر دوش زنان سنگيني مي  كند، چون از آنان انتظار متشكل از زن

مس مي و مراقبت از كودكـان را بـر عهـده رود كه افزون بر كار تمام وقت در خارج از منزل، ئوليت كارهاي منزل

و در نتيجه، زنان چيزي در حدود پانزده ساعت در هفته بيش از شوهران خود كار مي  : 1999شـپرد،(كننـد گيرند

6/4 مردان آمريكايي 1965حسب برخي آمارهاي مربوط به ساعات صرف شده در كار خانگي، در سالبر.)309

و مي27زنان ساعت در هفته 7 بـراي مردهـا 1975اند؛ ايـن ارقـام در سـال كرده ساعت در هفته در منزل كار

و براي زن و در سال7/21ها ساعت زن8/8 براي مردها 1985 ساعت و بـراي  سـاعت بـوده5/19هـا ساعت

ي نـدارد،، انجام كارهاي خانگي توسط مردان معموالً جنبـة مـسئوليت پـذير همچنين). 303: 1373فرنچ،(است

مي بلكه به و آنـان بـه عنوان كمك به زن تلقي دليـل آنكـه شود، زيرا نقش اصلي آنان كار خارج از منزل اسـت

مي كارهاي مورد عالقه قدرت انتخاب زيادي دارند، صرفاً به ).68: 1976اكلي،( پردازند شان

هـا بـر اخير، الگوي تقسيم نقش هاي عمده در دههيها دگرگونيهاي عمومي نيز با وجود از نظر نگرش

 1984هاي انجام گرفتـه، در سـال طبق بررسي. حسب جنسيت هنوز از مقبوليت قابل توجهي برخوردار است 

و اتو كاري را بايد زنـان انجـام دهنـد؛88در انگلستان، و شو  درصد پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند كه شست

به77تصور 54دانـستند؛ درصد نظافـت را كـار زن مـي72هدة زن باشد؛ع درصد اين بود كه تهية شام بايد

و درصد تصور مي مي54كردند زن بايد مسئول خريد باشد از درصد فكر كردند كه زن بايد مسئوليت مراقبت

و واالس،ا( بيمار را بر عهده گيرد كودك  در آمريكا نيـز 1985نتايج يك پيمايش در سال ). 130: 1380بوت

از50نشان داد كه و بيش اگـر مـرد بـه« درصد از زنان با اين گزاره موافـق بودنـد كـه45 درصد از مردان

و خانواده بپردازد، براي همـه خيلـي بهتـر خواهـد بـود  و زن به مراقبت از خانه در.»كسب درآمد همچنـين

تنظيم كـار ترين شكل شد كه مطلوبپرسيدهآموزان سال آخر دبيرستان بررسي ديگري هنگامي كه از دانش 
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و شوهري كه فرزندان پيش دبستاني دارند چيست، نخستين اولويت آنان كار تمام وقـتو مسئوليت براي زن

و دست كشيدن كامل زن از شغل بود و همكاران،(براي شوهر ).334-335: 1989كاميير

ت در خـانواده، بارة مسائلي همچون اشـتغال زنـان، هـرم قـدر مطالعاتي كه در كشورهايي مانند ايران در

و نگرش و هاي عمومي به اين مسائل انجام گرفته، از وقـوع تغييراتـي در نگـرش مشاركت سياسي زنان هـا

و ارشـاد( دهنـد هاي اخيـر خبـر مـي ها در سال هاي مربوط به تفكيك جنسيتي نقش واقعيت وزارت فرهنـگ

تي كه در جوامع غربي بـه وقـوع پيوسـته، توان اين تغييرات را با تغييرا، هرچند نمي)15-14: 1383 اسالمي،

.هم سطح دانست

 نقش جنسيتيهاي نظريه
و جامعه از چشم اندازهاي مختلف زيست شناختي، روان گوناگونيهاي نظريه شناختي بـه تبيـين شناختي

و تبيـين اند، ضمن آنكه اين نظريه هاي جنسيتي پرداخته گيري نقش شكل ها اغلـب از دو مـدل تبيـين علّـي

گيـري هـاي مطـرح شـده در بـاب شـكل ترين نظريه بررسي مهم به بخشدر اين. كنند ركردي پيروي مي كا

مي نقش .پردازيم هاي جنسيتي

 هاي زيست شناختي نظريه.1
در اين انديشه كه توزيع نقش ها بر حسب جنسيت كم يا بيش از عوامل زيست شناختي تأثير مي پـذيرد،

عنـوان واقعيتـي هـاي جنـسيتي بـه گويا مفروض اين است كه تفاوت نقش.دكلّيت خود موافقان بسياري دار 

و از اين رو، شمولي، اهميت عوامل زيستي به دليل خصلت جهان جهاني بايد از علتي جهاني ناشي شده باشد

مي تفاوت نقشنزيادي در تبيي ف(يابند ها و صاحب نظران در تعيين اينكه ). 223: 1992 چاك يليپمك كانل

برخـي منـشأ اسـناد. انـد هاي مختلفي را پيمـوده ها دقيقاً به كداميك از عوامل زيستي راجعند، راه تفاوت اين

و زنان را تفاوت آنان در قدرت بدني دانسته اند، اما اين فرضيه بـه دليـل نقش و وظايف مختلف به مردان ها

و همكـاران،( هاي متعدد، تأييدي كسب نكرده است نقض اي ديگـر، تفـاوت در نظريـه).330: 1998كـاميير

آن نقش و اسـتلزامات اجتمـاعي و زنان در زيست شناسـي توليـد مثـل هاي جنسيتي بر حسب تفاوت مردان

مي تبيين شده است كه در بخش نظريه . پردازيم هاي جامعه شناختي به بررسي آن

در زان هورمـون ها را بر پاية تفاوت ميـ گروهي نيز با استناد به شواهد تجربي، تفاوت نقش هـاي جنـسي

و زنان تبيين مي  هاي ويژه، پيش هاي متعدد، دختراني كه به دليل برخي بيماري بر حسب بررسي. كنند مردان
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ال در فـضاهاي بـاز عالقـة بيـشتري از تولدشان آندروژن يا هورمون مردانه دريافت كرده بودند، به بازي فعـ

مي داشتند؛ همبازي  هـاي پـسرانه بـازي، وقت بيـشتري را صـرف بـازي بـا اسـباب دادند هاي پسر را ترجيح

به مي و و ديگران، آنها را پـسرگونه ببيننـد، عالقـة بيـشتري داشـتند؛ آنهـا نـسبت بـه كردند اينكه خود آنها

و بازيمانندهاي سنتي دخترانه فعاليت هاي تخيلي شامل بازي كردنِِ نقش عروسك بازي، مراقبت از كودك

و في وش،(قة كمتري داشتند زن يا مادر عال   بـا انتقادهـايها پژوهشگرچه اين نوع).56: 1377 گولومبوك

هاي مطالعـات جديـدتر در مـورد آنـدروژن سـازي پـيش از تولـد كـه اند، اما يافته روش شناختي روبرو شده

مي اند، يافته هاي روش شناختي را اصالح كرده كاستي .)58-57:همان( كنند هاي قبلي را تأييد

هـا گفتـه شـده هاي جنسي پيش از تولد بر تفكيك جنسيتي نقش تأثيرگذاري هورمون سازوكاردر تبيين

هـاي جنـسي در سـازماندهي بنيادهـاي هاي جنسي در سطوح هورمون پيش از تولد، تفـاوت است كه تفاوت 

مي عصبي مغز را به  و باعث و شود كـه آسـتانة جهـت برخـي رفتارهـا بـراي دخترهـ وجود مي آورد برخـيا

را بر طبق اين نظريه، سطح بااليي از آندروژن. تر باشد رفتارهاي ديگر براي پسرها پايين  ها پيش از تولد، مغز

و-سازد، به نحوي كه براي برانگيختن رفتار نوع يا نماد مردانه مي   جنـسي مردانـه نظيـر بـازي بـا اتومبيـل

و براي برانگيخ كاميون، به محرك ضعيف  عروسـك ماننـد جنسي زنانـه-تن رفتار نوع يا نماد تري نياز است

).58:همان( ها اثر مخالف دارد تري نياز است، حال آنكه ميزان پاييني از آندروژن بازي، به محرك قوي

رسي اين نظريه در ميان فمينيست شناسـي زيـستي، از منظر جامعـه1ها نيز موافقاني دارد؛ از جمله آليس

و مردان را به الگوهاي متفاوت رشد هورموني آنها طي چرخة حيات كاركردهاي زيست شناختي  متفاوت زنان

ب دهد كه همين امر به نوبة خود به برخي تفاوت نسبت مي  به بـاور. ين دو جنس منجر شده است هاي ادراكي

مي وي، همين تفاوت  بـ هاست كه زمينه ساز الگوهاي متفاوت بازي در كودكي و دلهرة زنانة مـشهور ه شوند

و اين واقعيت كه زنان در مقايسه با مردان آمادگي بيشتري براي مراقبت دلـسوزانه از كودكـان دلهرة رياضي

و برنتلي،( هاي زيست شناختي مرتبط است دارند، نيز با همين تفاوت  ). 472-471: 1374لنگرمن

مي با اين همه، در ميان صاحب شناختي تأثير زيست شود كه براي عوامل نظران معاصر كمتر كسي يافت

و اجتناب ناپذيري در تفكيك جنسيتي نقش   شواهد فراوان، احتمال چنين تأثيري را بـراي.ها قائل باشد قاطع

هاي پژوهشي است كه امكان تربيت كودك در نقـش اند كه از جملة اين شواهد، يافته عوامل زيستي رد كرده
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و بالعكس را پذيرنـد كـه پژوهشگران معموالً مـي. اند به اثبات رسانده غلط، يعني تربيت پسر در جايگاه دختر

هـا هاي قبلي براي تفاوت رفتار دو جنس احتماالً از همان بدو تولد وجود دارد، ولـي ايـن تفـاوت برخي زمينه 

هـايي همچنين با توجه به اينكه تفاوت. توان با آموزش فرهنگ، آنها را از ميان بردميو اجتناب ناپذير نبوده 

در توان تمايزهاي آشكار نقش تا كنون مورد تأييد علمي قرار گرفته اند، نسبتاً ناچيزند، نمي كه  هاي جنـسيتي

).279-278: 1374رابرتسون،( بسياري از جوامع را بر پاية آنها تبيين كرد

 اجتماعي- نظرية زيستي.2
و اصالح شدة نظريه توان شكل كامل اين نظريه را مي بر حسب ايـن نظريـه كـه.ي دانستهاي زيست تر

و بسط آن كوشيده پژوهشگرانبيش از ديگر2و ارهارت1ماني از يك سو، نيروهاي زيستي بـه. اند در توضيح

و دخترها جهت داده  در اين امـر حـائز سه رويداد مهم زيست شناختي. آن را محدود مي سازندو رشد پسرها

 پدر به فرزند در زمان انعقاد نطفه كه در صورت نخست، تخمدانازyياxانتقال كروموزوم)1: است اهميت

و ترشح هورمون تستوسترون توسط بيـضه)2گيرند؛و در صورت دوم، بيضه ها شكل مي رشـد آلـت)3هـا

و بيضه  و نبـود آن بـه آن ماهگي پس از بارداري كه منشأ دان درسه تا چهار رجوليت  همان تستوسترون است

ميهاي پيدايش اندام .شود تناسلي زنانه منجر

يابـد، واكـنش هاي جنسي ظاهري نـوزاد بـروز مـي اندامتسوي ديگر، رشد زيستي اوليه كه در تفاو از

و همين امر كه سـرآغاز تـأثير نيروهـاي اجتمـاعي اسـت،  و ديگران به كودك را در پي دارد متفاوت والدين

مي كودك را به سمت پذيرش نقش  و ارهارت تأثيرات اجتمـاعي بـه.دهد هاي جنسيتي سوق  به عقيدة ماني

مي حدي مهم ، كودكـاني نمونه براي.توانند تمايالت زيست شناختي را تعديل كرده يا حتي تغيير دهند اند كه

كه در جنسيتِ غلط تربيت شده اند، تا پيش از هجده ماهگي به آساني هويت جنسي جديد را مي پذيرند، امـا

. كالت فراواني در اين زمينه روبرو مي شوندپس از سه سالگي با مش

و ارهارت در مورد تأثير عوامل زيستي به ويژه هورمون هاي جنسي مردانه، شـواهدي فـراهم گرچه ماني

مي آورده كنند، اند، اما در نظرية آنان فرآيندهاي اجتماعي دقيقي كه كودكان از راه آنها هويت جنسي را درك

و اجتمـاعي در البته).502-506: 1993شافر،( مشخص نشده است  ، پذيرش تأثير هر دو دسته عوامل زيستي

1 -John Money 
2 -Anke Ehrhardt 
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و نقش شكل مي گيري هويت امتياز اين نظريه قلمداد شود، مشروط به اينكه منجـرة تواند نقط هاي جنسيتي

.ويژه در مورد تأثير عوامل اجتماعي نگردد به تصويري جبرگرايانه به

 شناختي هاي روان نظريه.3
م هاي روانكاوي جايگاه مهمي در مباحث جنـسيتي كـسب شناختي، برخي نظريه هاي روان يان نظريه در

مي كه تعديلي بر نظرية فرويد به1بر حسب نظرية چودورو. كرده اند  آيد، در اولين مرحلة جامعه پـذيري، شمار

ميكنند، ولي در ادامه پسر ناگزي كودكان هر دو جنس با مادر همانند سازي شخصي مي  سازي شود با همانندر

از. هاي مردانه را پذيرا شود با پدر، نقش  طي فرايند جامعه پذيري، مادران پسران خود را تشويق مي كنند كه

و به آنها كمك مي  كنند تا هويتي مردانه را در خود بسط دهند كه متكي به پدر يـا جـايگزين آنان جدا شوند

و نپ  مي رداختن او به بچهپدر است، اما دوري پدر از خانه جـاي گردد كه همانند سازي با پـدر بـه داري موجب

و ويژگي ارزش،آنكه همانند سازي شخصي با پدر  به ها صـورت عنوان فـرد واقعـي باشـد، بـه هاي رفتاري او

به همانند سازي موقعيتي، يعني همانند سازي با نقش  در عنوان مجموعه هاي مردانة پدر اي از عناصر انتزاعي

مي. آيد و هـم يـاد مـي در فرايند دشوار انفكاك پسر از مادر، او هم ابعاد زنانة خود را سركوب گيـرد كـه كند

مي.ارزش بداند زنانگي را كم  توانـد تـا تكميـل فراينـد يـادگيري اما همانند سازي شخصي دختربچه با مادر

و نقش  و اين شخصي بودن هويت زنانه  را حضور مادر در كنـار دختـر تـضمين هاي وابسته به آن تداوم يابد

و تري از فرديت يـافتن را نـسبت بـه پـسران تجربـه مـي به اين ترتيب، دختران درجة ضعيف. كند مي كننـد

مي در آن نتيجه، تقسيم كار جنسيتي در خانه از راه دو الگوي ياد شده به طور مستمر بازتوليد و حاصـل شـود

از بيشتر انرژي خود را صـرف جهـان كـار غيـر خـانوادگي مـي عبارت خواهد بود از توليد مرداني كه  و كننـد

و مراقبت از فرزندان مـي پدري و نيز زناني كه انرژي خود را متوجه پرورش نماينـد كردن خودداري مي ورزند

).37-38: 1998و اورت نر 195:1997ودوروچ(

ي اسـت؛ خـود وي در ضـمن هـاي متعـدد دچـار كاسـتي نظرية چودورو به رغم نفوذ قابل توجـه خـود،

مي در نظريه 1990هايي كه در دهة تعديل دهنـد جويـد كـه نـشان مـي اش اعمال كرده، به شواهدي استناد

و اين بر خالف نظـر پيـشين اوسـت پدران بيش از مادران، هويت جنسي سنتي را در كودكان ايجاد مي  كنند
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كنند، انعطاف پذيرتر از آنهايي هـستند كـه بـه كه مدعي شده بود پسراني كه با شخص پدر همانندسازي مي

مي دليل عدم حضور پدر، تنها بر كليشه  خـالف گذشـته، او همچنين بـر. كنند هاي فرهنگي نقش پدري تكيه

به واكنش جاي آنكـه در دو الگـوي كلـي خالصـه كنـد، هاي محتمل افراد نسبت به تربيت اولية خودشان را

.دهد متعدد تشخيص مي

و مثالً ادعا كـرده منتقدابرخي انـدن چودورو نيز اطالعات مربوط به غيبت پدر از خانه را متناقض دانسته

و مادربزرگ كه كودكانِ دور از پدر كه افزون بر مادر، با عمه  مي ها كنند، از كودكـاني كـه فقـط بـا ها زندگي

و از اين رو، به جاي غيبت مادران خود زندگي مي  پدر احتماالً بايد بـر اضـافه بـار كنند، وضعيت بهتري دارند

دليـل همچنين ادعاهاي راجع به نقش پدر در تربيت فرزندان را بـه. عنوان مشكل اصلي تأكيد كرد مادري به 

و غير علمي قلمداد كرده نظامپژوهشهايفقدان  ).261-263: 1998گاردينر،(اند مند، ادعاهايي حدسي

عآن افزون بر ،)اثبـات پـذيري يـا ابطـال پـذيري( لمـي آزمـون پـذيري، رعايت نـشدن معيارهـاي

و ناديـده گـرفتن سـاختارهاي كـالن اجتمـاعي تأثيرگـذار بـر تمـايز كردن به متغيرهاي روان بسنده شناختي

و مرد، ادعاهاي كلي نگر نقش و هاي زن و غفلت از اينكه اين مراحل به زمـان  در مورد مراحل رشد كودكان

ج(مكان خاص و و خانوادة هـسته(و يك الگوي خانوادگي خاص) وامع غربي دوران جديد اي، سـفيد پوسـت

).157- 1997:175تانگ،( اختصاص دارند، از انتقادات ديگر بر اين نظريه هستند) متعلق به طبقة متوسط

 شناسي اجتماعي هاي روان نظريه.4
اسـت كـه در تبيـين رفتارهـاي شناسـي اجتمـاعي گيري اجتماعي نظرية عامي در حـوزة روان نظرية ياد

 در توضـيح ايـن1آلبـرت بانـدورا. هاي جنسيتي به كار رفته است گوناگون از جمله رفتارهاي مربوط به نقش 

و نقش: گويد نظريه مي مي كودك از دو راه عمده، رفتارهاي اجتماعي نخـست، از راه: آمـوزد هاي جنسيتي را

و به تعبير ديگر، شرطي  ك آموزش مستقيم ودك به كمك عوامل تقويت كننده كه طـي آن كـودك بـا سازي

و تنبيهي كه دريافت مي  مي پاداش گيرد؛ دوم، از راه كند، نسبت به رفتارهاي جنسيتي شرطي شده، آنها را فرا

مي تقليد كه گاه از آن با عناوين همانند سازي يا سرمشق  و طـي آن رفتارهـاي جنـسيتي توسـط گيري ياد شود
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ع و ديگر و اعضاي بزرگ( پذيري وامل جامعه والدين تر خانواده، ساير بزرگـساالن، آموزگـاران، گـروه همـساالن

مي الگو) هاي جمعي رسانه مي سازي و پيروي و كودك از اين الگوها تقليد ).128-130: 1987دسك،(كند شوند

و الگو سازي سه مرحلة عمده را در فراگيري رفتارهاي جنسيت در: دارنـد پـيي در دو فرايند شرطي سازي

و مادر با همجنس خود پيوند مي از خورد؛ در مرحلة بعد، كودك مجموعه مرحلة نخست، كودك از بين پدر اي

مي اقدام و تنبيه كننده را مبنايي براي تعميم دادن قرار دهد يا با همجنس خـود از والـدين هاي پاداش دهنده

مي همانند گيـري هويـت جنـسيتي فرايند تعميم دهي منجر به شـكل كند؛ سرانجام در سومين مرحله، سازي

و همكاران،( متناسب، همراه با رفتار جنسيتي متناسب خواهد شد ).165: 1987آلبرشت

و عـالم كه در بوديممي موجب آن بايد شاهد اما اشكال اساسي اين نظريه آن است كه به  واقـع، پـاداش

و دختران به بـ گونه تنبيه پسران و ا تكيـه بـر الگـوي هنجـاري رفتـار جنـسيتي رخ دهـد، مـثالً اي متفـاوت

و دخترها را به همان دليـل اين به و معلمان، پسرها را به دليل رفتار پرخاشگرانه پاداش دهند شكل كه والدين

و احياناً معلمان، پسرها را بيشتر از دخترهـا  تنبيه كنند، اما بيشتر شواهد موجود از آن حكايت دارند كه والدين

دهنـد كـه رفتارهـاي جنـسيتي كودكـان ها نـشان مـي همچنين پژوهش. كنند به دليل پرخاشگري تنبيه مي 

را شباهت زيادي با مدل  و كاميون هاي رفتاري بزرگساالن ندارند؛ براي مثال، پسرها بازي با اتومبيل سواري

يـل خـانوادگي مـشاهده كـرده دهند گرچه مادرانشان را بيشتر از پدرانشان در نقش راننـدگي اتومب ترجيح مي 

مي باشند؛ دخترها نيز به بازي  ها اصالً در رديف رفتارهاي قابل مشاهدة پردازند هرچند اين بازي هاي دخترانه

).166:همان(چشم نخورند مادران آنها به

به به اين ترتيب، احتمال دخالت عوامل زيستي در شكل و رفتارهاي جنسيتي تري طور جدي گيري هويت

انـد، شناسان كه در مورد رابطة جنسيت كودك با نوع بازي انتخابي او مطالعه كرده برخي روان. شودح مي مطر

مي دارند كه هرچند والدين بازي اظهار مي  كننـد، شـواهدي بـر ايـن مطلـب هاي متناسب با جنس را تشويق

مي داللت دارند كه عوامل زيست  البتـه احتمـال اينكـه. باشـند ها تأثير داشـته توانند در گزينش بچه شناختي

 بـا.پدرها به پسرهاي يك ساله عروسك بدهند، كمتر از احتمال عروسك دادن به دخترهاي يك ساله اسـت 

رو.كنند، كمتر احتمـال دارد كـه بـا آن بـازي كننـد وجود اين، پسرهايي كه عروسك را دريافت مي  از ايـن

و تشويق مي و در همان دين، خود تأثير پذيرفته از گزينش بچههاي وال توان نتيجه گرفت كه انتظارها ها است

مي حال، اثر تقويت كننده  ها از آن جهت كه فرصت بهتري براي افزايش بنابراين، اسباب بازي. كنند اي ايجاد
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و مهــارت توانــايي و پــسر فــراهم مــيويــژههــاي هــا هــاي جنــسيتي تــأثير آورنــد، در بــروز تفــاوت دختــر

).336: 1993 كارلسون،(گذارند مي

و ديگـر عوامـل جامعـهبهبايد دست كم از اين رو عنوان يك احتمال قابل توجـه بپـذيريم كـه والـدين

هـاي پذيري، رفتارهاي جنسيتي را در كودكـان خـود بـه وجـود نمـي آورنـد، بلكـه رفتارهـاي داراي ريـشه 

ميشناختي زيست .كنندمييابد، تقويت را كه از اولين مراحل كودكي در آنها بروز

 هاي جامعه شناختي نظريه.5

 هاي جنسيتي نظرية ضرورت كاركردي نقش.1-5
زن چهرة برجستة مكتب كاركرد1تالكوت پارسونز گرايي، در تحليل خود پيرامون تقسيم كار جنسيتي بين

 ميـان هاي ژوهشپهاي اي طبقة متوسط آمريكايي توجه دارد، هرچند از دادهو شوهر عمدتاً به خانوادة هسته 

و انسجام خانواده. فرهنگي نيز سود جسته است پارسونز بر نقش محوري تقسيم كار جنسيتي در حفظ وحدت

و رهبري خانواده را بـر عهـدة شـوهر.تأكيد كرده است  و/ تقسيم كاري كه وظايف شغلي، كسب درآمد پـدر

و كدبانو وظايف خانه  مي/ گري را بر عهدة همسر داري وي، اين الگو به بهترين شـكل، به باور. دهد مادر قرار

و جامعه  پـذيري كودكـان را فـراهم زمينة ايفاي كاركردهاي اصلي خانواده يعني تثبيت شخصيت بزرگساالن

و در نتيجـه، در يكپـارچگي اجتمـاعي نقـشي اساسـي دارد مي و يكپارچگي خـانواده و اين امر در ثبات .كند

و انـسجام جوامع سرمايه تابعيت زنان نسبت به مردان در داري از نظر كاركردي براي حفظ انـسجام خـانواده

 حفظ ساختار طبقاتي نيز براي تضمين اينكـه.خانواده نيز براي حفظ ساختار طبقاتي اين جوامع ضرورت دارد 

و مك دونالد،(ماند، ضروري است ساختار اجتماعي همچنان كه هست باقي مي چنانچه.)197: 1993هاروي

به ازدواج كرده نقش نان زنِ و عهده گيرد، خطر رقابت با شوهر پديـد مـي آوري را و ايـن بـراي وحـدت آيـد

). 122: 1354ميشل،(هماهنگي خانواده بسيار زيان آور است

بدون شـك، الگـوي تفكيـك جنـسيتي. توان شواهدي در تأييد سخن پارسونز ارائه كرد در يك نگاه مي

بهتـرين ها در دوران معاصر، استحكام خـانواده را بـهو نيز در بسياري از خانواده هاي گذشته ها در دوران نقش

و انتظارات آنـان همچنين. شكل تأمين كرده است  ، از آنجا كه اشتغال زنان باعث افزايش استقالل اقتصادي

و به به مي گردد ان خـود را ويژه شاغالن تمام وقت، امكان تأمين نيازهاي عاطفي شـوهر عالوه، زنان شاغل

 
1 -Talcott Parsons 
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از،ثبـاتي خـانواده هـاي بـي شاخص پژوهشگران. ندارند، بروز اختالل در روابط خانوادگي دور از انتظار نيست

گونه همان).150: 1991،ويكي( اند يافتههايي با زنان شاغل، باالتر بارة طالق را در خانواده جمله انديشيدن در

و ميزان ).519: 1995سبيني،(اند كرده طالق، همبستگي مثبت مشاهده كه بين ميزان ورود زنان به بازار كار

در گونه كه منتقدان پارسونز مـي با اين همه، همان  گوينـد، واقعيـات زنـدگي خـانوادگي در دوران معاصـر

به بسياري از خانواده ها همان الگوي تقسيم كار جنسيتي كـه در اين خانواده. گونة ديگري رقم خورده است ها

بي صورت كانون مشاجره بايد عامل انسجام خانواده باشد، به بنابر فرض،  و عامل ثباتي خـانواده هاي زناشويي

و مـردان بسياري از زنان از اينكه بار عمدة كارهاي خانگي بر دوش آنـان سـنگيني مـي.در آمده است  كنـد

ني. پذيرند، شكايت دارند مسئوليت چنداني در اين زمينه نمي  ميتوزيع نابرابر قدرت و زنـانز بر مشكل افزايـد

به توانند در تصميم گيري از اينكه نمي  در. اند طور مساوي با شوهران خود شركت داشته باشند، ناراضي ها اين

پي جنسيتي تقسيم كار در بسياري از خانواده حالي است كه الگوي غير  . داشته اسـت ها رضايت زناشويي را در

از هاي تصميم نوادة پاريسي صورت گرفته، تفكيك جنسيتي نقشخا450 كه بر روي پژوهشياساس بر گيري

به نقش و بـر هاي مربوط و احـساس رضـايت زن منافـات دارد و شـوهر عكـس، كار منزل، با همـاهنگي زن

و رضايت زن در خانواده  و تفاهم به بيشترين ميزان توافق مي هايي و مرد از امكـان چشم خورد كه در آنها زن

).127: 1354ميشل،(گيري برخوردارند تصميممساوي براي

و نارضايتي با اين اوصاف آيا بايد مشكل تعارض هاي زناشـويي را برخاسـته از تقـسيم كـار جنـسيتي ها

و ناسازگاري دانست تا در نتيجه، تغيير اين الگوي تقسيم كار رفع تنش  پي ها داشـته باشـد؟ هاي دو زوج را در

مي به به نظر در. دست يافتتوان به درك كاملي از مسئله فرهنگ مسلط در يك جامعه نمي رسد بدون توجه

و ارزش حقيقت، نگرش و سطح پيـشرفت تكنولوژيـك ها و شرايط اقتصادي هاي اجتماعي كه خود با اوضاع

 تقسيم كار جنسيتي چيزي بـيش از يـك متغيـر.هستندترين متغير تأثير گذار در اين ارتباط پيوند دارند، مهم 

و يـا رعي نيست؛ متغيري كه بر حسب فرهنگ غالب در يك جامعة معين مـيف توانـد در اسـتحكام خـانواده

.عكس، در تزلزل خانواده نقش داشته باشد بر

 در جوامع مدرن توجه كافي خانوادگيهاي توان گفت هرچند پارسونز به مسئلة تغيير ارزش در نتيجه مي

بها نيستند كه نظرية وي در حدي مبذول نداشته، شواهد نقضي منتقدان بيو را اعتبـار سـازند، زيـرا طور كلي

و ها لزوماً از خود ايـن تفكيـك برنمـي مشاجرات زناشويي فزاينده پيرامون تفكيك جنسيتي مسئوليت  خيزنـد
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 كه ميـزان رضـايت زناشـويي در هايي پژوهشهمچنين. توان آنها را بر حسب تغييرات ارزشي تبيين كرد مي

ميدهخانوا مي هاي دموكراتيك را باالتر ارزيابي آيند كـه كنند، تنها در صورتي ناقض نظرية پارسونز به شمار

و كوتـاه مـدت كـه در بـسياري از  اين مزيت را در درازمدت نـشان دهنـد، امـا رضـايت زناشـويي مقطعـي

مي خانواده و با فروپاشي سريع آنها از ميان اي هاي غربي وجود دارد ن نظريه نيست، زيـرا موضـوع رود، ناقض

و استحكام خانواده است، نه رضايت شخصي از زندگي زناشويي .اصلي سخن پارسونز ثبات

 نظرية طبقات جنسي.٥-٢
جنـسيتي بـا الهـام از نظريـة طبقـات اجتمـاعي پديدة فراگير تقسيم كـارن در تبيي1شوالميت فايرستون

زي ماركس، نظريه  در شناسي توليد مثل موجب شكلستاي ارائه داده كه بر حسب آن، گيري طبقـات جنـسي

و نـوزاد(خانوادة زيست شناختي.جوامع گرديده است  در هـر) واحد اصلي توليد مثل، متشكل از مذكر، مؤنث

مي- اگر نگوييم غير قابل تغيير-يك از اشكال سازمان اجتماعي با اين واقعيات اساسي :گردد مشخص

: انـد شناسـي خـود بـوده كنترل مواليد، در طول تاريخ تحـت سـيطرة زيـست زنان تا پيش از گسترش.1

و بيماري و تمـام ايـن قاعدگي، يائسگي و مراقبـت از نـوزادان هاي زنانه، زايمان توأم با درد مداوم، شيردهي

.وابسته نموده است...) برادر، پدر، شوهر، دولت،( امور، آنان را براي بقاي فيزيكي به مردان

و در نتيجـه، بـي تر از نوزاد حيوانات براي رشـد مـي انسان زماني طوالني نوزاد.2 و گذرانـد دفـاع اسـت

.كم، مدتي براي بقاي فيزيكي به بزرگساالن وابسته است دست

و فرزند در هر جامعه.3 و در نتيجه، به روان نوعي وابستگي متقابل بين مادر شناسي هـر اي وجود داشته

و هر نوزادي  .شكل داده استزن بالغ

تبعيض مبتنـي بـر( تفاوت بين دو جنس از نظر توليد مثل طبيعي، مستقيماً منجر به اولين تقسيم كار.4

).23:1997فايرستون،(در آغاز طبقاتي شدن جوامع گرديده است) شناختي زيستهاي ويژگي

مي البته فايرستون مي كنند، اما شالودة اساسي اين پذيرد كه نهادهاي اجتماعي نيز سلطة مردان را تقويت

مي سلطه را زيست  تـوان از همـين بـا وجـود ايـن مـي).81:،ص1994جـاگر،(داند شناسي توليد مثل انسان

به نمايي تأثير زيست بزرگ  هرچنـد تـأثير. اين نظريه اسـتفاده كـرد نقدعنوان مبنايي براي شناسي توليد مثل

ن توان عنصر انتخـاب آگاهانـه يـا ها انكار ناپذير است، نميقشزيست شناسي توليد مثل بر تفكيك جنسيتي

و امروز را ناديده گرفت  مثل طبيعي لزوماً تفكيـك جنـسيتي بدون شك، فرايند توليد.نيمه آگاهانة بشر ديروز

 
1- Shulamith Firestone 
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پي نقش و انسان ها را در انـد كـه ها را از ميان چند گزينة محتمل انتخاب كـرده ها گزينة تفكيك نقش نداشته

و دوري آنها از مردان است يك بـه.ي از آنها تداوم توليد مثل طبيعي به ضميمة وابسته شدن زنان به يكديگر

بي اين ترتيب، فايرستون ناگزير است به  و غيـره عوامل ديگري مانند و محروميت آنان از ثـروت قدرتي زنان

از. هد بود اش خوا توسل جويد كه اين خود به معناي اعتراف به ناكافي بودن نظريه  همچنين در ايـن نظريـه

و مرد فقط بر تفاوت هاي زيست ميان تفاوت  و ديگـر شناختي زن هاي مربوط به توليد مثل تأكيد شده اسـت

.اند هاي جنسي ناديده گرفته شده تفاوت

ن هاي افراطي فايرستون از اين نظريه وارد شده است، زيرا او بر پاية ايـ گيري انتقادهاي ديگري به نتيجه

و بـه عنوان راهبرد فمينيستي مطلوب برمـي پيشرفتة توليد مثل را به فناورينظريه، راهبرد استفاده از گزينـد

و بند زنان توصيه مي  از هاي زيست كند كه با استفاده از اين امكانات جديد، خود را از قيد و در نتيجه، شناسي

فم).81: همان(وابستگي به مردان آزاد سازند  ينيستِ اين راهبرد بر خالف فايرستون، پيوند زنان بـا منتقدان

آنـان ). 137: 1992هكمـن،(انـد طبيعت از راه توليد مثل را داراي پتانسيل آزادي بخشي براي زنـان دانـسته 

اند، زيرا ايـن نگرانـي وجـود دارد جديد بر حذر داشتههاي فناوريهاي توسل به اين همچنين زنان را از پيامد 

 آنـان را منـسوخ كنـدو مولّد انسان، اصل وجـود زنـان در جامعـه را غيـر ضـروري سـاخته هاي فناوريكه 

 ). 332-331: 1373فرنچ،(

 نظرية مالكيت ثروت3-5
به ريشه  در باب منشأ1ويژه تحليل تاريخي فردريش انگلس هاي اين نظريه را بايد در ادبيات ماركسيستي

 بود كه پس از عبور از دورة خانوارهاي اشتراكي ما قبل تاريخ كه در آنهـا انگلس معتقد. خانواده جستجو كرد

و توسعة گله داري كه منبع ثـروت زنان از پايگاه اجتماعي بااليي برخوردار بودند، در پي اهلي سازي حيوانات

ان بـود وجود آورد، قدرت زنان كاهش يافت، زيرا كنترل حيوانات در دست مرد جديدي براي اجتماع بشري به 

و در نتيجه، افزايش قدرت نسبي آنـان در مقايـسه بـا زنـان  و اين امر به انباشته شدن ثروت در دست مردان

).47-48: 1997تانگ،(منجر شد

بوده اسـت، زيـرا دارند كه در بيشتر جوامع كشاورزي، قدرت زنان كمتر پژوهشگران متأخر نيز اظهار مي

را،در اين جوامع نظام وراثت  مي زمين و در نتيجه، زنان نوعـاً مالـك زمـين از پدر به فرزند پسر منتقل كرده

 
Friedrich Engels -1
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به. اند نبوده مي همچنين در اين جوامع زن و در اقامتگاه خـانوادة شـوهر هنگام ازدواج خانة خود را ترك كرده

دي زنـاني نيز از آن حكايت دارد كه با افزايش مشاركت اقتـصاختشنا هاي مردم يافته. كرده است زندگي مي 

و حتـي گـاهي بـا ويژه در شرايطي كه مردان به فعاليت به هاي آنان وابسته باشند، قدرت آنان افزايش يافتـه

مي.كند قدرت مردان برابري مي  در80تا60 شود كه در برخي قبايل آفريقايي كه زنان بين براي نمونه گفته

درگ اند، قدرت تصميم كرده صد از خوراك قبيله را تأمين مي بارة امور قبيله در حد قدرت مردان بوده يري آنان

و همكاران،( است به هر تقدير، بسياري بر اين باورنـد كـه ايـن نظريـه قابليـت تبيـين ). 327: 1989كامير

و راهبرد مشترك بسياري از رويكردهـاي هاي خانوادگي در خانواده تفكيك نقش  هاي معاصر را نيز دارا است

و برخورداري آنان از مشاغل درآمدزا از همـين مبنـاي نظـري فمينيستي مبني بر   لزوم ورود زنان به بازار كار

.گيرد سرچشمه مي

و(هـاي تـاريخي مـورد اسـتناد انگلـس با قطع نظر از اشـكاالت راجـع بـه ميـزان اعتبـار داده لنگـرمن

به)481: 1374برنتلي، اِسناد قدرت بيشتر مردان آن، اين نظريه در ان، بر شـالودة نـسبتاً محكمـي ثروت بيشتر

دهد كه افزايش ثروت مـردان خـود دقيقـاً برخاسـته از چـه عامـل يـا با وجود اين، توضيح نمي.استوار است 

هاي مكملي نياز دارد كه اين امر را بر حسب عوامل زيـستي، فرهنگـي فرضيه همين جهتبه. عواملي است 

.يا غيره تبيين كنند

 دارييهنظرية نيازهاي سرما.4-5
 فمينيـستي از تقـسيم كـار جنـسيتي در خانـه، بـر ايـدئولوژي- در تحليلـي ماركسيـستي1ميشل بـارت

و تأثير نظام سرمايه خانواده و رواج آن تأكيد كرده است گرايي به گفتـة وي، بـر حـسب ايـن. داري بر تقويت

به ايدئولوژي، خانوادة هسته  را جهانـشمول اسـت،گيـرد طور طبيعي بنيـان مـي اي و تقـسيم كـاري طبيعـي

و تأمين كنندة كار مشخص مي و زن را تيماردار سازد، تقسيم كاري كه مرد را تأمين كنندة امكانات اقتصادي

مي مزد بي داري نبود، امـا از درون البته اين نوع نظام خانوادگي جنبة گريزناپذيري از نظام سرمايه. داند خانگي

آ  ايـن. داري راه يافـت ن، ايدئولوژي مزبور بـه روابـط توليـدي سـرمايه روندي تاريخي پديدار گشت كه طي

داري در بارة جايگاه زن ناشي شده بود، اما علت گسترش هاي پيش از سرمايه اي از ديدگاه ايدئولوژي تا اندازه 

و شرايط سرمايه  و در نظام خانواده يا خـانوار در ميانـة قـرن نـوزدهم. داري بود آن تناسب بيشترش با اوضاع

1- Michelle Barrett 
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و سرمايه نتيجة پيوند اتحاديه را هاي صنفي كارگري داران تثبيت شد، زيرا هر دو گروه معتقد بودند كه زنـان

و واالس،ا(بايد از نيروي كار كنار گذاشت ).292-291: 1380بوت

تأ هاي جديد، خانوادة هسته به باور ماركسيست فمينيست و بازتوليد نيروي كار، مين اي از سه طريقِ توليد

و تـسهيل مـصرف مقـادير گـسترده مكاني براي نگه  اي از كاالهـاي مـصرفي بـه داري ارتـش ذخيـرة كـار

مي سرمايه ).271: 1996كونوكيال،(كند داري خدمت

هـاي سـرمايه دارانـه، ارتبـاطي بارت اعتراف نموده، ارتباط كاركردي خانواده با ساختار خود همانگونه كه

د  و معلولي نيست تا  خانواده به عنوان واحـد اصـلي.داري بدانيم وردة نظام سرمايهآر نتيجه، خانواده را فر علّي

داري مفروض گرفته شود، با نهادهاي اجتماعي آن نظـام، جاي سرمايه جامعه در هر نظام بديل ديگري كه به

داري،ت بـا سـرمايه توان به بهانة مخالف بنابراين، نمي.كند كنش متقابل داشته، به اهداف آن نظام خدمت مي 

. كنـيم هـا مـشاهده مـي گونه كه در رويكرد عده اي از فمينيست اساس زندگي خانوادگي را زير سؤال برد، آن 

 اگر بنا باشد كار خـانگي،)57: 1997تانگ،(اند ها يادآور شده گونه كه برخي از فمينيست افزون بر اين، همان

كنيم، چرا اشتغال زنان در خارج از منزل را اينگونه ارزيابي نكنيم؟ داري قلمداد زنان را در خدمت نظام سرمايه

 چرخند؟ تر نمي داري سريع هاي ماشين سرمايه مگر با ورود زنان به بازار كار، چرخ

 ساالري نظرية پدر.5-5
به فمينيست و تقسيم جنسيتي نقش هاي راديكال در تبيين علّي نابرابري جنسي به طور عام طور خاص ها

مي عنصر پدر بر ويـژه نمـاد آشـكار آن يعنـي تقسيم كار جنسيتي در خانـه بـه1آن اوكلي. كنند ساالري تكيه

مي مادري را اسطوره  و تقويت آن بيشترين سهم اي پدر ساالرانه داند كه نهادهاي فرهنگي جامعه در پيدايش

و نظريه. را دارند  و روان شناس شناسان، جامعه شناسان، مردم هاي رفتار وي آرا شناسان كـودك در خـصوص ان

به گفتة وي، گروه نخـست بـراي تقـسيم كـار. كند اين موضوع را در راستاي ترويج اين اسطوره ارزيابي مي 

شمول بودن پديدة ميان فرهنگي بر جهان هاي پژوهش شناختي قائلند؛ گروه دوم بر پاية جنسيتي منشأ زيست 

ويژه كاركردگرايان، كاركردهاي اجتماعي مثبت آن را مـورد سوم به ورزند؛ گروه تقسيم كار جنسيتي تأكيد مي 

و گروه چهارم يعني روان تأكيد قرار مي  انـد كـه شناسان كودك نيز همواره بر اين مطلـب تأكيـد كـرده دهند

اي كـه تنـزل جايگـاه زن بـه نقـش به اين ترتيب، اسطوره. كودك نه به پدر، بلكه به مادر خود نيازمند است 
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و ضروري مي خانگي  علمـي، بـراي خـود هـاي پـژوهش داند، از راه استناد بـه را امري طبيعي، جهان شمول

و مقبوليت كرده است .كسب اعتبار

بهها پژوهشاوكلي ضمن مناقشه در نتايج اين ظاهر علمي از ادعاهاي ياد شده را ناشي از اين، جانبداري

كه واقعيت مي  و درونـي كـرده ارزش ها، اين رشته پژوهشگرانداند انـد، هاي محيط فرهنگي خود را پذيرفتـه

به ارزش از هايي كه تقسيم كار جنسيتي در خانه و نقش پدري به مـردان ويژه اختصاص نقش مادري به زنان

به مهم ).157-68،158: 1976اوكلي،(شمار مي آيند ترين آنها

 حسب كاركردهـاي مثبـت آن بـراي طبقـة فمينيسم راديكال تداوم الگوي جنسيتي تقسيم كار را نيز بر

.كند مردان تبيين مي

مي از اين منظر، علت تداوم اين الگو بهره كـار، برند، زيرا در اين الگوي تقـسيم اي است كه مردان از آن

و دختران-همة زنان  و تأمين نيازهـاي آنـان قـرار- اعم ازهمسران، مادران، خواهران  در خدمت همة مردان

و همكارانب(گيرند مي ).351: 1981، يلتون

و كاركردي قابل نقد است از جنبة نخست، مناقشات اوكلي. تبيين راديكال فمينيستي از هر دو جنبة علّي

و زنان تأكيـد هاي زيست هاي رقيب را كه بر تفاوت گاه بطالن نظريه ها هيچو ساير فمينيست  شناختي مردان

 در نتيجـه،.انـد ها را زير سؤال بـرده هاي افراطي اين نظريه رين حالت، جنبه اند، بلكه در بهت دارند، نشان نداده 

و مرد در تفاوت نقش ادعاهايي همچون تأثير زيست و جهان شمول بودن نقش شناسي زن هـاي جنـسيتي ها

ام توان با برخي ادعاهاي افراطي ذات هرچند ديگر نمي.همچنان داراي اعتبارند  و جبرگرايانه كـه كـان گرايانه

و زنانه را منكرند، موافقت كرد  به. هرگونه تغيير در هويت مردانه مي از جنبة دوم نيز كار رسد تداوم تقسيم نظر

و جنسيتي را نبايد صرفاً بر  اساس استفادة مردان از كار خانگي زنان تبيين كرد، بلكه اسـتفادة متقابـل مـردان

و فعاليت يكديگر بايد مبناي تحليل  و ناديده گرفتن استفادهزنان از كار و اجتماعي زنان قرار گيرد هاي فردي

از ايـن گذشـته، اگـر. از تقسيم كار جنسيتي يا ناچيز شمردن آن نشأت گرفته از ارزش داوري صـرف اسـت 

و محكوم است، با تغيير الگـوي تقـسيم كـار، هر گونه استفادة مردان از كار زنان به خودي خود امري ناپسند

م مي يان نمياين امر از . برند رود، چرا كه مردان از كارهاي مزدي زنان نيز سود وافي

 هاي تلفيقي نظريه.6-5
و راديكـال در قالـب ارائـة هاي سوسيال فمينيستي، تلفيق ديدگاه رويكرد اصلي نظريه هاي ماركسيستي

 همزمان با دو نظام سرمايه هاي يگانه است كه به اتخاذ راهبردهايي در جهت مبارزة هاي دوگانه يا نظام نظام
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و پدرساالري منجر گرديده است  ولي گاه متغيرهايي فراتر از سـرمايه داري،)179-184: 1997تانگ،( داري

و به اين ترتيب، نظريهو پدر . انـد تري ارائه داده هاي تلفيقي جامع ساالري را در چارچوب نظري خود گنجانده

-كاوانـه، اقتـصادي، زيـستي هـاي روان سيم كـار جنـسيتي از نظريـه براي تبيين تق1از جمله، جوليت ميچل

و فرهنگي در كنار يكديگر سود جسته است و. اجتماعي به باور وي، گذشته از ضـمير ناآگـاه كـه در تجديـد

انـد، يعنـي هاي حيات زنـان در خـانواده، اقتـصادي اي دارد، برخي جنبه هاي جنسيتي جايگاه ويژه اعادة نقش 

 اجتمـاعي دارنـد، يعنـي نتيجـة-رات پديد آمده در شيوة توليد هستند؛ برخي ديگر خصلت زيستي نتيجة تغيي 

و محيط اجتماعي اند، يعنـي نتيجـة اند؛ بعضي نيز داراي ماهيت ايدئولوژيك تأثير متقابل زيست شناسي زنانه

).175:همان( هايي هستند كه جامعه در مورد چگونگي ارتباط زنان با مردان پذيرفته است انديشه

و توجه به عوامل گوناگون تأثيرگذار در تمايز جنـسيتي نقـش فاصله گرفتن از تبيين هـا، هاي تك علّتي

و نظريه  و نتيجه هاي مشابه است، هرچند اين به معناي تأييد همة پيش فرض امتياز اين نظريه هاي گيري ها

و كاستيههاي تلفيقي در پار، ضمن آنكه نظريهايدئولوژيك آنها نيست هاي پيشين ها با نظريه اي از اشكاالت

.مشتركند

 با نگرشي اسالمي هاي جنسيتي تبيين نقش
و مـدل كـاركردي: هـاي تبيـين علمـي بودنـد هاي ياد شده حاوي دو مدل از مـدل نظريه . مـدل علّـي

و اجتمـاعي بهـره جـسته تبيين و تبيـين هاي علّي از عوامل مختلف زيستي، روانـي كـ انـد اركردي بـر هـاي

در كاركردهاي مثبت تفكيك جنسيتي نقش  ها در جهت حفظ يكپارچگي اجتماعي يا كاركردهـاي منفـي آن

و تداوم نظام سرمايه  هـاي در اين قسمت بـا الهـام گـرفتن از آمـوزه. اند داري تأكيد كرده جهت استثمار زنان

د اي به عوامل تفكيك جنسيتي نقش اسالمي، نگاه دوباره .اشتها خواهيم

و با زبان علمي به تبيين عوامـل شـكل گيـري نقـش متون اصلي اسالم به هـاي جنـسيتي طور مستقيم

تأ نپرداخته و توصيه اند، ولي با و لوازم آنها مـي مل در مجموعة احكام و ملزومات تـوان هاي ديني، مفروضات

از. ديدگاهي را استنباط كرد كه در بردارندة تبييني چند علتي است  و عناصـر ايـن تبيـين در هـر يـك  علـل

به نظريه گونه اي مورد توجه قرار گرفته است، با وجود اين كوشش خواهيم كرد اين علل مختلف هاي پيشين
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مي را بر اساس آنچه از گزاره و تحليل هاي ديني مستفاد و در قالب يك چارچوب نظري منسجم بازبيني شود

.كنيم

و اجتمـاعي در فراينـدي از كـنشاي بر حسب اين چارچوب نظري، مجموعه از عوامل زيـستي، روانـي

مي گيري نقش متقابل باعث شكل  به عوامل زيستي به تفاوت. شوند هاي جنسيتي و مرد ويـژه هاي طبيعي زن

و اميال جنسي اشاره دارند در سه محور قابليت  عوامل رواني به تفاوت الگوهـاي. هاي توليد مثل، قدرت بدني

و به رشد شخصيت دختر  و مـرد در ويژهطورو پسر و، تفـاوت زن و تعقـل ناظرنـد عوامـل بـروز احـساسات

و اقتصادي را در  مي اجتماعي نيز عوامل فرهنگي، حقوقي منظور روشن شدن سهم هر يك از اينبه. گيرند بر

به عوامل در تفكيك جنسيتي نقش مي ها توضيحي پيرامون هر يك الزم .رسد نظر

ط تفاوت) الف و مرد، گذشته از قابليت هاي و اميـال بيعي زن هاي توليد مثل، در دو محـور قـدرت بـدني

و غير قابل ترديد است  ، اما اسـالم در مـورد چگـونگي)77-75: 1382بستان،(جنسي از ديدگاه اسالم مسلّم

و ايـن احتمـال گيري نقـش ها بر شكل تأثيرگذاري اين تفاوت را هـاي جنـسيتي نگرشـي جبرگرايانـه نـدارد

و نيز اقتضائات بارداري، پذيرد كه تفاوت نمي و مرد به ويژه تفاوت در قدرت جسمي و طبيعي زن هاي فطري

و شيردهي توسط زنان به  و نيازمنـد تحـرك طور اجتناب ناپذير آنان را به سوي فعاليت زايمان هاي محدودتر

و به حمايت .هاي مردان وابسته ساخته باشد كمتر سوق داده

و اختياري تفكيك جنسيتي نقش گواه اي هـان مدعا احاديث متعددي است كه تلويحاً بر جنبه هاي ارادي

و همـسري را نقـش داللت دارند؛ احاديثي كه نقش  الحـر( انـد هـاي برتـر زنـان معرفـي كـرده هاي مـادري

د)123و14:115العاملي،ج  انـد اده؛ احاديثي كه كمك شوهر به زن در كارهاي منـزل را مـورد سـتايش قـرار

ازو احاديثي كه مشاركت آزمندانة زنان با شوهران خود در امر تجـارت را بـه)12:39همان،ج( عنـوان يكـي

هـايي از ايـن دسـت احاديـث، نمونـه)12:327النـوري،ج( اند گويي كرده هاي نكوهيدة آخرالزمان پيش نشانه

با، تحول پذيري الگوهاي تفكيك جنسيتي نقش همچنين. باشند مي و تجارب معتبر ميـان ها  شواهد تاريخي

و پيشرفت و اجتناب فرهنگي به اثبات رسيده است هاي پزشكي نيز بسياري از باورهاي گذشته در مورد ثابت

هـاي علـوم تجربـي روشـن اسـت كـه يافتـه. اند هاي جنسي را منسوخ نموده ناپذير بودن بسياري از ويژگي 

به مي و اين يكي از اصول روش عنوان قرايني بر فهم متون توانند شـناختي مطالعـات دينـي ديني تلقي شوند

. است
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تـوان گفـت اسـالم وجـود توان ديدگاهي جبرگرايانه را به اسالم نسبت داد، بلكه صرفاً مـي بنابراين نمي

ها را بدون پذيرش خصلت جبـري بـراي آنهـا تأييـد هاي فطري براي تمايز جنسيتي نقش برخي پيش زمينه 

ه بيان ديگر، اثر اين پيش زمينه ها در حد گرايش هايي است كه اگر به حال خـود رهـا شـوند،ب. كرده است 

مي عمالً به تمايز جنسيتي نقش مي ها .توانند تأثير آنها را متوقف يا زايل سازند انجامند، اما موانع بيروني

و مرد در طول تاريخ را كه در امتداد ويژ توان نقش آري، مي هـاي طبيعـي دو جـنسگيهاي متمايز زن

به برحسب اين تحليل، تفاوت. اند، با تحليلي كاركردي تبيين كرد شكل گرفته  و مرد در هاي طبيعي زن ويـژه

و اند تمايز جنسيتي نقش سه محور ياد شده همواره باعث گرديده  ها داراي كاركردهاي مثبت اجتمـاعي باشـد

و مرد تناس  و شرايط زيستي زن با در نظر گرفتن اوضاع اجتمـاعي.ب بيشتري داشته باشد با ساختار جسماني

و سطح پيشرفت تكنولوژيك در دوران  ويـژه اگـر هاي گذشته، پذيرش اين ادعا دشوار نيـست، بـهو فرهنگي

و محدوديت  و توليد مثل هـا هاي ناشي از آن، وابستگي بيشتر حرفه عواملي همچون باال بودن ميزان باروري

و پذيرش عمومي ارزشو مشاغل به قدرت بد  به ني و عفت به هايي مانند حيا در. آوريـم ياد ويژه در مورد زنان را

و احوالي، تفكيك جنسيتي نقش ها بهترين گزينه براي دستيابي جوامع بشري به اهدافي همچـون چنين اوضاع

و سالمت اخالقي جام .عه بوده استآرامش رواني همسران، تربيت مطلوب فرزندان، گردش امور اقتصادي

و اجتماعي به آنها توجه شده، ياد هاي روان از ميان نكاتي كه درنظريه)ب هاي گيري نقش شناسي فردي

و تنبيه،  و نيز شرطي سازي كودك به كمك پاداش جنسيتي از راه همانند سازي كودك با والد همجنس خود

مي نكته زيرا با توجه بـه وجـود تجـارب قطعـي در ايـن توان آن را مسلّم انگاشت، اي است كه از نگاه ديني

خصوص به ضميمة حجيت ذاتي قطع، حتي اگر داليل خاص درون دينـي بـر ايـن نكتـه در دسـت نباشـد، 

. توان در تبيين ديني از آن بهره جست مي

و غلبة عواطـف در و زن از جهت غلبة تعقل در مرد از اين موضوع كه بگذريم، تفاوت روان شناختي مرد

در ديدگاه اسالم، وجود چنين تفاوتي مفـروض گرفتـه. جنبة مهمي از تبيين اسالمي را تشكيل مي دهد زن، 

ج106و32:73و المجلسي،ج14:11الحر العاملي،ج( شده است  ، هرچنـد در مـورد منـشأ ايـن)228: 103و

و صريحي نيافته ايم به: با دو فرض روبرو هستيماز اين رو تفاوت، گزارة ديني معتبر نخست آنكه اين تفاوت

و زيست  در طبيعت و دوم آنكه ترتيبات اجتمـاعي خاصـي كـه اسـالم نيـز و زن اسناد داده شود شناسي مرد

گذاري مثبتي در بارة آنها داشته است، منشأ اين تفاوت قلمداد شـود راستاي تحقق جامعة مطلوب خود، ارزش 
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و هم معلول تفاوت مزبـور بـدانيم، بـه هاي جنسيتيو اين فرض اخير مستلزم آن است كه نقش  را هم علت

و هاي جنسيتي در مرحله اين بيان كه نقش و عاطفي بين زن اي موجب شكل گيري اين تفاوت هاي ادراكي

و در مرحله مي اي ديگر، همين تفاوت ها نقش مرد مي شوند .كنند هاي جنسيتي را بازتوليد

و 18:245الحــر العــاملي،ج(ست اســتفاده مــي شــودالبتـه از برخــي روايــات ضــعيف الــسند فــرض نخـ

 از جملـه عالمـه.وانديشمندان مسلمان نيز معموالً همين فرض نخـست را پذيرفتـه انـد) 14:286النوري،ج

و غلبـة انديـشه ورزي در مـردان را بـه عوامـل فيزيولوژيـك ماننـد)ره(طباطبايي احساسات لطيف تر زنان

ض كوچك و و عـضالت وي در مقايـسه بـا مـرد تر بودن قلب، شريان عيفتر بودن اندازة مغز زن ها، اعصاب

با اين همه، بار ديگر بايد تأكيد كنيم كه حتي اگر اين فرض را نظـر).55،ص1384طباطبايي،(دهد ارتباط مي 

مي قطعي اسالم بدانيم، تأثير زيست  و شناسي را غير جبرگرايانه تلقي  كنيم، به اين معنا كه در حـوزة عواطـف

و مرد صرفاً داراي برخي استعدادهاي طبيعي متفاوتند كه چگونگي فعليت يافتن آنها تا حدي به ادراكات، زن

و اگر دخالت عوامل بيروني در كار نباشد، اين استعدادها بـه فعليـت مـي. شرايط اجتماعي بستگي دارد  رسـند

هر تفاوت مي هايي را و مرد به بار و تـصرف در الگـوي رشـد شخـصيت آورند، اما چند اندك بين زن با تغيير

و پسران مي توان برخالف جهت آن استعدادهاي طبيعي حركت كرد، گرچه از نظـر ارزشـي، اسـالم  دختران

مي اين جهت .شمارد گيري را مردود

و ديگـر فمينيـست اين تفسير با وجود آنكه از نظر انكار جبرگرايي با ديدگاه فمينيست هـاي هاي ليبـرال

گ  گـردد، را همخواني دارد، اما با مفروض گرفتن استعدادهاي طبيعي متفاوت از ديدگاه اخير متمايز مي محيط

و عاطفي يكـساني زيرا بر حسب اين ديدگاه، چنانچه دخالت عوامل بيروني در كار نباشد، ويژگي  هاي ادراكي

و اگر تفاوتي در اين ويژگي ها مشاهده مي شود  و مرد پديد مي آيد به سبب دخالت عوامل بيرونـي، بين زن

).14: 1997تانگ،( است 

خواهـد قرار گرايي در معرض ترديد در رد ديدگاه محيط طباطبايي با اين توضيح، استدالل مرحوم عالمه

به. گرفت بي بر طبق اين استدالل، و مرد، تالش توجهي به تفاوت دليل و عاطفي بين زن هاي طبيعي ادراكي

غ ده و زنـان بـر ها سالة جوامع و مـرد بـا ناكـامي روبـرو شـده حـسب ربي در جهت برقراري تساوي بين زن

و مـديريت سياسـي بـا مـردان رقابـت كننـد گاه نتوانسته آمارهاي جهاني هيچ   اند در مشاغلي مانند قـضاوت

اما مسئله اين است كه چگونه مي توان به ادعاي محيط گرايـان مبنـي بـر تـداوم).59،ص1384طباطبايي،(

كساني كه حتي مراقبت مادرانه را جزء عوامل بيروني مي داننـد، تحقـق. أثيرگذاري عوامل بيروني پاسخ دادت



0� ����� ���	
 ��������� ���������������� ����� 

و به عالوه، به شواهدي در باب ميزان فزايندة دستيابي زنـان بـه ايـن تساوي جنسي واقعي را انكار مي كنند

ه و مناصب استناد مي كنند كه در زمان حيات مرحوم عالمه .نوز به فعليت نرسيده بودندگونه مشاغل

و مـرد كـه شـواهد شايان ذكر است كه در تبيين ديني مي توان از برخي تفاوت هاي روان شناختي زن

و تأثير عوامـل طبيعـي در بروزشـان را بـه به ضميمة اشاراتي در متون ديني تجربي قطعي  ، اصل وجود آنها

ديچه اگر.اثبات رسانده اند، نيز بهره جست ازت آنهاني به در متون و مـرد صريح نشده باشد كـه تفـاوت زن

و پرخاشگري از جملة اين تفاوت هاست   دو تـن از2و كـارول جكلـين1الينور مك كابي. نظر ميزان خشونت

و تفاوت فمينيست كه به منظور تمييز نهادن بين تفاوت پژوهشگران اي هاي موهوم كليشه هاي جنسي واقعي

با 1500بيش از ها همـواره از پـشتوانة زنگري كردند، به اين نتيجه رسيدند كه چهار مورد از تفاوت تحقيق را

و يكي از اين چهار مورد همين نكته بوده است كه مردان چه از نظر فيزيكـي شواهد تجربي برخوردار بوده  اند

و اين تفاوت از سن دو سالگي آشكار مي  ).491: 1993فر،شـا(گـرددو چه از نظر كالمي پرخاشگرتر از زنانند

در مردان را عامل مؤثر) تستوسترون(، ميزان بيشتر هورمون مردانه پژوهشگراندر مورد منشأ اين تفاوت نيز

و بيرون،(در رفتارهاي پرخاشگرانه تر آنان دانسته اند ).186: 1997بارون

و حقوقي با قطع نظر از ارزش گذاري)ج  يـا منفـي در بـارة آنهـا هاي مثبت بدون شك، عوامل فرهنگي

و ها ايفا كرده نقشي محوري در تمايز جنسيتي نقش و آداب و مبارزة فرهنگـي اسـالم بـا باورهـا، قـوانين اند

و زنده  گور كردن دخترانبه رسوم خرافي دوران جاهليت مانند محروميت زنان از ارث، جواز نامحدود چند زني

فـرض يعنـيي پست به بار آورده بودند، بـر پايـة همـين پـيش كه براي زنان موقعيت)37: 1384طباطبايي،(

و حقوقي در اين حوزه استوار است .تأثيرگذار بودن عوامل فرهنگي

هـاي در ارتباط با نقش عوامل اقتصادي نيز گرچه تبيين تك علتي ماركسيـستي را كـه همـة روسـاخت

و ابز  مي ار توليد ارجاع مي اجتماعي از جمله نظام روابط جنسيتي را به مالكيت سرمايه دانـيم، امـا دهد، مردود

ويـژه هـا بـه توان در تأييد اين فرضية محدودتر كه كنترل ثروت توسط مـردان در تمـايز جنـسيتي نقـش مي

هاي ديني استـشهاد كـرد؛ قـرآن هاي مديريتي به مردان تأثيرگذار بوده است، به برخي گزاره اختصاص نقش 

و بـه قابليتمردان به سبب«:فرمايد كريم مي  از هاي بيشتري كه خداوند به ايـشان عطـا كـرده سـبب آنكـه

 
1 -Eleanor Maccoby 
2 -Carol Jacklin 
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و نفقة واجب[اموالشان مي] در قالب مهريه گرچـه).34:نـساء(»كنند، عهده دار سرپرستي زنان هـستند انفاق

و تبيين امور عيني، ولي از آنجا كه انفاق مـردان از امـوا  ل ظاهر اين آيه بيان حكم تشريعي است، نه توصيف

اي ضمني به فرضية بـاال خويش را به عنوان يكي از دو علت اعطاي نقش سرپرستي به آنان قرار داده، اشاره

و مفسران مبني بر داللت آيه بر سرپرسـتي. دارد نيازي به توضيح نيست كه حتي اگر كسي نظر مشهور فقها

و واژة قواميت را بر معاني ديگري مانند حم  و رسيدگي حمـل كنـد، بـاز مردان بر زنان را نپذيرد ايت، مراقبت

تواند در استشهاد به اين آيه در بحث كنوني مناقشه كند، زيرا موضـوع ايـن بحـث، تمـايز جنـسيتي هم نمي 

.ها است كه آية شريفه بنابر همة معاني بر آن داللت دارد نقش

م با در نظر گرفتن نكات باال به تبييني چند علتي در باب نقش)د مييهاي جنسيتي را رسيم كه توان آن

. ترسيم نمود)1(نموداردر قالب مدلي مطابق 

و زن بر شكل بر حسب اين مدل، تأثير تفاوت و رواني مرد هاي جنسيتي، تأثيري گيري نقش هاي زيستي

و جنبة اِعدادي دارد، يعني اين تفاوت بي و بـه ها فـراهم مـي ها زمينه را براي تمايز نقش واسطه نيست كننـد

مي عبير ديگر، گرايشي به سمت اين نقشت و تنها پس از دخالـت عوامـل اجتمـاعي اسـت كـه ها ايجاد كنند

مي نقش .گيرند هاي جنسيتي به معناي دقيق اين اصطالح شكل
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از در مورد عوامل اجتماعي اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين عوامل از نظر مراحل تـاريخي، پـيش

نق شكل مي؟اند هاي جنسيتي يا پس از آن پديد آمدهشگيري دهـد، در پاسخ، همان گونه كه مدل باال نشان

هاي گيري نقش عوامل اجتماعي اوليه كه پيش از شكل: توان دو دسته از عوامل اجتماعي را شناسايي كرد مي

و به اصطالح حكما، جزء علل موجدة اين نقش  و عوامـل اجتمـ جنسيتي حضور داشته اعي ثانويـه كـه هايند

و بازتوليـد ايـن هرچند از نظر تحقق خارجي نسبت به بروز نقش  هاي جنسيتي تـأخر دارنـد، امـا در تقويـت

و به اصطالح، جزء علل مبقية آنها هستند نقش اما تعيين مصاديق اين دو دسته به نزاع كالسـيك. ها مؤثرند

و فرهنگ گرايان باز  عنـوان مـدافعان اصـلي مـاده گرايـي، عوامـل بـه هـا ماركسيست. گرددمي ماده گرايان

و ارزش كنند، اما ديدگاه اجتماعي اوليه را بر عوامل اقتصادي تطبيق مي  هـاي هاي رقيب، آنهـا را بـر باورهـا

و احتماالً عوامل حقوقي را در گروه عوامل اجتماعي ثانويه جاي اجتماعي منطبق مي  و عوامل اقتصادي دانند

و هنـوز نمـي ر، در اين بحث صرفاً با فرضيه به هر تقدي. دهند مي تـوان اظهـار هاي تأييد نشده روبرو هستيم

.نظري قطعي در اين باره داشت

و رواني با نقش هـاي جنـسيتي صـرفاً ارتبـاطي يكـسويه نكتة ديگر اين است كه ارتباط عوامل زيستي

نق، بلكه به رغم پذيرش تأثير علّي تفاوت نيست ميشهاي زيستي بر تمايز در توان تمايز نقـش ها هـا را نيـز

در پيش از اين در مورد احتمال تأثير نقـش. هاي جنسي مؤثر دانست اي از تفاوت تقويت پاره  هـاي جنـسيتي

و زن توضيحي داده شد، ولي مشابه ايـن احتمـال در مـورد ديگـر بروز تفاوت  و عاطفي بين مرد هاي ادراكي

تف تفاوت و اميال جنسي نيز قابل طرح است، به ايـن معنـا هاي زيستي دو جنس به ويژه اوت در قدرت بدني

. ها تأثير گذاشته باشند هاي جنسيتي ممكن است در طول زمان در تقويت اين تفاوت كه نقش

در هاي جنسيتي در بازتوليد اين نقش آخرين نكته نيز تأكيد بر اهميت يادگيري يا جامعه پذيري نقش ها

ا  و در جامعه و تفـاوت ارتباط ميان جامعه پذيري نقش.ستخانواده هـاي جنـسي در دو جنبـه هاي جنـسيتي

و با واسطة تفاوت  هـاي پـذيري نقـش هاي جنـسي بـر جامعـه تصوير شده است؛ جنبة نخست، تأثير اِعدادي

واسـطة گـذرد، امـا جنبـة دوم، نـاظر بـه تـأثير بـي جنسيتي است كه مسير آن از كانال عوامل اجتماعي مـي 

رسي جامعه هاي جنسي است، زيرا همان تفاوت و شناس فمينيست يـادآور شـده، روان گونه كه آليس شناسـي

مي زيست و بارداري را در بر مي شناسي زنان كه دورة ماهانه تواند مستلزم آن باشد كه دختران همـواره گيرد،

زيـست شناسـي مـادر باعـث شناسي پسر بـا تفاوت زيست بيش از پسران با مادران خود همانند سازي كنند؛ 
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ايو به اين ترتيب، فرضـيه)159: 1997تانگ،(شود كه او همواره فاصلة بيشتري را با مادرش حفظ كند مي

و نقـش و پسر را موجب يگانگي هويـت و مـردان كه يكسان سازي الگوي جامعه پذيري دختر هـاي زنـان

مي مي .گيرد داند، دست كم مورد ترديد قرار

 نتيجه گيري

و پرداختـه شـده هاي جنسيتي، نظريهر راستاي تبيين نقشد هاي گوناگوني از منظرهاي مختلف سـاخته

و از ايـن رو، چـارچوب ها فقط به برخي از جنبه است، اما در هر يك از اين نظريه  هاي اين پديده توجه شـده

و استواري در اين باره فراهم نيامده است  با. نظري جامع گيـري از نكـات مثبـت بهره در اين مقاله سعي شد

و نيز الهام گرفتن از آموزه نظريه .هاي ديني، خأل اين چارچوب نظري تا حدي جبران شود هاي موجود

و تفريط نظريه مهم از ترين ويژگي اين چارچوب نظري آن است كه بدون غلتيدن در افراط هاي موجود،

ج هاي جنسي طبيعي در بروز نقش تأثير تفاوت يك سو  و از سوي ديگر، ايـن نسيتي را مفروض مي هاي گيرد

و به ايـن ترتيـب، از تحليـل تأثير را صرفاً در حد تأثير اِعدادي تعبير مي  هـاي جبرگرايانـه در ايـن بـاره كند

مي. پرهيزد مي رسد تثبيت اين رويكرد متعادل در مرحلة سياست گذاري جنـسيتي، شـرط الزم بـراي به نظر

تـوان كنيم، مـشكالتي كـه مـي واني است كه اينك در حوزة جنسيت مشاهده مي برون رفت از مشكالت فرا 

.پردازي دانست ريشة اصلي آنها را ضعف نظريه
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