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یادداشت مترجم: 

رر ایسسران عمسسدتا متسسأثر از دیسسدگاه  های پسسسامدرن و مبسساحث فمینیسسستی در فضسسای فکسسری سسسال های اخیسس
پساساختارگرا شکل گرفته اند. این تاثیرپذیری نظری و گفتمانی به طورکلی پیامدی بسسود از تقسسارن تسساریخی
رونسسدهای سیاسسسی جسسامعه ی ایسسران (پسسس از انقلبا) بسسا کشسساکش های درونسسی و تحسسولتا چشسسم گیر در
صورتا بندی های نظریه ی فمینیستی در سطح جهانی؛ با این ویژگی مهم کسسه هسسم رونسد تحسولتا سیاسسی
رن پساانقلبی -به منزله ی بستر مادی حرکسست فمینیسسست های بسسومی-، و هسسم رونسسد تحسسولتا جهسسانی در ایرا
رد افول جهانی چپ شکل گرفتند و یقینا از پیامسدهای نظریه ی فمینیستی، هر دو کمابیش در دوره ی نوپدی

ری آن (نظیر روگردانی فراگیر از مارکسیسم) متأثر بوده اند . 1سیاسی و تاریخی و نظر

ر دهه ی ت ها (از اواخ وان تر فمینیس ل های ج رد نس نن پویش های رو به رش در چنین بافتار تاریخی ای، در ایرا
رن خویش،۱۳۶۰ رن جهانی در حوزه ی فمینیسم و بناکردن چشم اندازی از آ ) برای آشنایی با اندیشه های نوی

مقارن شد بسسا سسسیر فزآینسسده ی تسسرجمه ی متسسون فلسسسفی از مولفسسان شسساخص رویکردهسسای پسامدرنیسسسم و
پساساختارگرایی (فوکو، دریدا و غیره)، یا مفسرانی متأثر از این نحله ها؛ آثاری کسسه ترجمسسه و انتشسسار آن هسسا
به روشنی با اقبال عمومی و حتی نوعی شیفتگی آشکار در فضای روشنفکری (بخشا همچون پادزهری برای
سموم نظریاتا و پراتیک مارکسیستی) همراه بود. این وضعیت در هم پوشانی با برخی زمینه های تسساریخی و
ریه ی ه نظ د ک ش بیابن و گرای ی بدین س وی ایران ت های نوج ب فمینیس سیاسی دیگر، موجب شد تا اغل
ش های تی پرس ازخوانی کننسد و ح ای پسسامدرن و پساسساختارگرایانه ب ر رهیافت ه فمینیستی را از منظ
محوری و استراتژی فمینیستی خود را بر اساس این الگوهای نظری (باز)تعریف کنند. بسسر همین اسسساس، در
حوزه ی ادبیاتا فمینیستی ایران نیز مدتا هاست که -برای مثال- نام  جودیت باتلر یا استناد به  آموزه های او
بسامد بالیی داشته  است. این پدیده مسلما مختص ایران نبود، بلکه پیش از آن ادبیاتا فمینیسسستی نسسوین،
به ویژه در محافل آکادمیک اروپای غربی و آمریکای شمالی شاهد اقبال زیادی به رویکردهای نظری باتلر و
فمینیست های پساساختارگرا و پسامدرن بوده است. در همین راستا و متأثر از چنین نظریاتی سسست کسسه در
ای زبسانی و گفتمسانی و ر کارکرده وله  ی جنسسیت عمسدتا ب ت ها از مق ج فمینیس وانش رای ز خ ران نی ای
برساخته های اجتماعی تمرکز می کند، و به موازاتا آن مرکز ثقل فمینیسم از جنبش های اجتماعی به سمت
ردی ای ف لمی) و مقاومت ه م اس ل فمینیس ی (مث تی و فرهنگ مقوله ی تفاوتا جنسی، رهیافت های هوی

.  2معطوف می گردد

. برای شرح مبسوطی درباره ي زمینه های تاریخی و چگونگی پویش این گرایش فکری در ادبیاتا فمینیستی ایران رجوع کنید به: 1
.۱۳۹۷، نقد اقتصاد سیاسی»، تارنمای ح فمینیسم هویت گرا بر مطالعاتا جنسیت در ایران  ب  شسمیه رستم پور: «

 تحلیل انتقادی و هوشمندانه ای درباره ی این پیامدها ارائه می دهد.  ...»ح فمینیسم هویت گربش. سمیه رستم پور در مقاله ی «2

2

https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf
https://pecritique.com/2017/05/06/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2017/05/rostampour-feminism.pdf


مؤلف متن حاضر می کوشسسد از منظسسر رئالیسسسم انتقسسادی روی باسسسکار سسسیطره ی برخسسی پیش انگاشسست های
پساساختارگرایانه بر نظریه ی فمینیستی را به  چالش بکشد و با تکیه بر وجوه هستی شناسسسانه ی دخیسسل در
پدیده های مرتبط با جنس و جنسیت و مفاهیم ناظر بر آنها، یک سویگی نظریاتا پساساختارگرایان در ایسسن
حوزه را مورد نقد قرار دهد. ترجمه و انتشار این متن در واقع تاکیدی است بر امکاناتا مفیدی که چارچوبا
فلسفی رئالیسم انتقادی برای درک جامع تر و ژرف تر مسسسایل اساسسسی فمینیسسسم در اختیسسار مسسا می گسسذارد.
ادی، م انتق ریه ی رئالیس تی از نظ وان کاربس ن به عن ن مت ه ای درعین حال، باید خاطرنشان کنم که اگرچ
ری این نظریه ی فلسفی کمک می کند، اما از آنجا که نویسنده به ندرتا شرح وتعریفی بیش وکم به فهم مقدمات
نن فهم کامل این مقاله برای خواننده ای که با ایسسن دسسستگاه از مفاهیم پایه ای این نظریه ارائه می دهد، به یقی
ش از ه پی ود ک یه می ش دگانی توص نظری آشنایی قبلی ندارد دشوار خواهد بود. از این رو، به چنین خوانن
ری فلسفه ی علم روی باسکار (نظیر: امر بالفعل، امر واقعی، امر تجربی، درگیری با این متن، با مفاهیم مقدمات
لیه مندی، سیستم باز، سطح زیرین، سطح برآینسسد، ابعسساد گسسذرا و ناگسسذرای شسسناخت، سسسازوکارهای مولسسد،

.   3نیروهای علیتی، گرایش و غیره) آشنایی حاصل کنند

مقاله ی کارولین نیو درواقع دعوتی  است برای اندیشیدن به برخی پرسش های بنیادی فمینیسسستی از منظسسر
ق ی و تعم رای بازاندیش فلسفه ی رئالیسم انتقادی باسکار؛ فلسفه ای که به باور من شالوده ی قابل اتکاتری ب
درباره ی این پرسش ها فراهم می سازد. امیدوارم با گسترش آرای باسکار در فضسسای فکسسری ایسسران، در کنسسار

نن مسیر تازه ای هم به روی پویش های نظری فمینیستی گشوده شود.  رن آ رد ممک سایر کاربست های مفی

  ۱۳۹۷س. ا.  - تیر 

*   *   *

. برای نمونه، رجوع کنید به کتابچه ی آموزشی زیر: 3
. ۱۳۹۰ نشر آلترناتیوفروغ اسدپور: «رئالیسم انتقادی؛ در معرفی و نقد آرای روی باسکار»، 

. ۱۳۹۷ فضا و دیالکتیک »،دفتر اول–رئالیسم انتقادی  بازنشر اصلح شده: «
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http://dialecticalspace.com/wp-content/uploads/2018/04/53.-Critical-Realism-1.pdf
http://dialecticalspace.com/critical-realism1/
http://dialecticalspace.com/critical-realism1/
http://ketabnak.com/merger.php?dlid=64486


4جنس ِو ِجنسیت: ِیک ِرویکرد ِرئالیستی ِانتقادی

کارولین نیو

در بن بستی قرار دارند که من در این مقاله نشان خواهم داد که اغلب نظریه پردازی های مربوط به جنسیت
در دوران شکوفایی موج دوم فمینیسم، نابرابری های. رای آن نشان می دهدرئالیسم انتقادی راه برون رفتی ب
رن زنان در رهبری سیاسی و سپهر اقتصاد، دستمزد پسسایین زنسسان، ابژه سسسازی 5ساختاری نظیر نمایندگی نشد

ری هرچسسه جنسی از زنان، و خشونت گسترده ی مردان علیه زنان موضوعاتی تلقی می شدند که دگرگون سسساز
ایسسن نابرابری هسسا و» انقلبسسی«یسسا » لرادیکسسا«درحالی که فمینیست های . بهتر آن ها نیازمند توضیح آنان بود

معضلتا را به منزله ی دردنشان هایی از تفاوتا های دیرین میسسان زنسسان و مسسردان می دیدنسسد، فمینیسسست های
لیبرال، مارکسیست و سوسیالیست این نابرابری ها را ناشی از امتناع حسابا شده [نظام مردسالر] از تصدیق

.همانندی ها تلقی می کردند

ری استوار [میان زنان] می دیدندرا به مثابه ی شالوده ا 6همه ی این نحله ها زنانگی حداقل تسسا- ی برای همبستگ
برای پایان دادن به این همبستگی، منابع مختلف قدرتا مجبور به بسیج. زمانی که ستم بر زنان تداوم داشت

نانی که فراسوی همه ی تفاوتا ها برای امتنسساع ازاز نظر فمینیسم رادیکال، قدرتا زنان، ز. و هم دستی شدند
ری فرهنگی به اصطلحاتی گردد 7همکاری با پدرسالری متحد شده بودند، می توانست موجب بازهنجاربخش

-زن؛ فرهنسسگ- مسسرد: دوگانه انگاری هایی مانند. های مکرر تفکر غربی هستند8که تحت انقیاد  دوگانه  انگاری 
رن متحدشده مجبور اند قدرتا دولت را. احساس- عقلو حیوان؛ - طبیعت؛ انسان از نظر فمینیسم لیبرال زنا

و برابسسری] فقسسدان تنسساقض[مهار کنند تا بتوانند قوانین و شیوه های عمل دولت را به سمت انسجام درونسسی 
رن دولسست بسسا. جنسیتی سوق دهند از نظر سوسیالیست ها و مارکسیست ها زنان مجبور اند برای به چنگ گرفت

نن همبستگی زنانه را به کار ببندند تا تضمین کنند که منافع نیمسسی از طبقه ی مردان متحد شوند، و هم زما
.کارگر به فراموشی سپرده نمی شود

. برگرفته از: 4
Carolin New (2005): Sex and Gender: A Critical Realist Approach, New Formations;Autumn2005, Issue 56.
5. under-representation
6. womanhood
7. cultural revalorisaton
8. dualisms
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همانندی ها، تفاوت ها
رت مسسوج دوم فمینیسسسم چنیسسن اسسستدلل می کردنسسد کسسه فراخسسوان۱۹۸۰از سسسال   منتقسسدان فمینیسسس

رت غربی» 9خواهری«به  رط سفیدپوس تفاوتا های موجود میان زنان را مبهم می سازد، و زنانگی طبقه ی متوس
رت دیگسسر گروه هسسای تحسست سسستم را صسسرفا بسسه را به جایگاه پیش فرض مبدل می سازد؛  و به این ترتیب، عضوی

این جایگاه»ضمیمه« به  الحاقی  دیدگاه). Spelman, 1988, Mohanty, 1992(فرو می کاهد  هایی  بر  بنا 
از چنین منظری، جای تردید بسسود کسسه فراخسسوان بسسه. هویتی پاره پاره است، نه یک هویت واحد» زن«آنان، 

نن مناسسسباتا خواهری بتواند پایه ای کاربست پذیر برای همبستگی سیاسی باشد، چرا که در میسسان خسسود زنسسا
بدین ترتیب، سیاست  فمینیستی به طور فزاینده ای پاره پاره شد، و کارزارهسسا. ستمگرانه ی بسیاری وجود دارد

نی جایگزین یک جنبش فراگیر و همه جانبه شدند و ائتلف های تک همه ی این هسسا از یسسک نظسسریه ی. موضوع
الوده گرا«ضدمعرفت شناختی  ا (» 10 ش ی بخش ه ه هستی شناس ه اگرچ ود ک ی می ش ازpartsناش ) را مج

ه ی ب انت بزرگ د را خی ازد و تجری دغن می س ا را ق ن بخش ه ده ی ای رت در بردارن امی ا تم مارد، ام می ش
رت .  تلقی می کند11جزئیت های انضمامی تم» (12بازشناسی«سیاس ت س ای تح ده ای) هویت ه ور فزاین به ط

Fraser. (اهمیت یافت و به همراه آن،  ایده ی مبارزه عمدتا در قلمرو گفتمانی جای گرفسست  and  Honeth,

هنجاربخشسسی شسسوند، درحسسالی که هویت هسسای مسسسلط-اما هویت های فرودست چگونه می توانند باز).سس 1998
دست نخورده باقی می مانند؟) هژمونیک(

ه می دانیسم-deconstructed هویت های پاره پاره «واسازی» (در ابتدا به» زن« ان طور ک ) شد، و سپس -هم
ری. تفکر پست مدرن از هرگونه هویتی  برگذشت و هویت ها را به طور کلی رد کرد مقوله  های پایه ای جنسسسیت

ری13یواقع گرایسس-زمانی که نسسا. خودشان به چالش گرفته شدند» مرد«و » زن« ری اجتمسساع ، یعنسسی سسساخت گرای
گی شناسایی می شد، یعنی قلمسسروبه طور فزاینده ای بابا شد، دنیای اجتماعی همچون قلمروی فرهن 14قوی

ری امر مادی همواره گرایشسسی نسساموزون بسسوده اسسست فراموشی پست». متن«گفتمان یا   تفاوتا هسسای.مدرنیست
انی ن گفتم ولتی از رژیم هسای معی ابه ی محص مادی، نظیر نابرابری هایی که بدان اشاره کردم، گاهی به مث

برنهسساداولی، و نه دومی، یسسک (قلمداد می شوند، و گاهی هم بیانگر این رژیم های گفتمانی شمرده می شوند 
). است 15ناشده علیتی تصدیق 

9. call to ‘sisterhood’
10. anti-foundationalist epistemological theory
11. concrete particularities
12. The politics of ‘recognition’
13. irrealism
14. storng social constructivism
15. unacknowledged causal thesis
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در هر دو مورد، درحالی که که نابرابری های نهادینه شده ی میان زنان و مردان پابرجا هسسستند، و بسسسیاری از
رایکارهای  آکادمیک فمینی ترستی تلش هایی جانبی ب تند، بیش تی هس م فمینیس ایت از اکتیویس  حم

ری ستم جنسیتی نشان می دهند، بلکه توجه آن ها بیشسستر رن جنسیت توجه اندکی به ااشکال ماد نظریه پردازا
.به مقولتی جلب می شود که مناسباتا جنسیتی برحسب آنها توصیف می شوند

نی منبع قدرتی اسسست کسسهدر چارچوبا  ویدن ری کلسیک چنین اظهار می دارد که امر گفتمان پساساختارگرای
نی در درون گفتمان و [در فرآیند] تولید 16«در خلل تکوین سوژه گی » راعمال می شود17عاملیت های اجتماع

)Weedon,  1997; وثری بسرای کنسش می انگسارد)163  ر گفتمسانی را پهنه ی م . در مقابسل،، و بنابراین ام
شناسایی باورهای نادرست یا نیازهای برآورده نشده، توضیح سازوکارهای فمینیسم به لحاظ تاریخی، ازطریق

ادن ازد، و پیش نه ازوکارها را ممکسن می س ن س ه راعمسال ای عیت اجتمساعی ای ک بازتولید آنها، نقادی وض
).Collier,1994» را به کار بسته است (نقدهای توضیحی«کنش هایی برای پایان دادن به آنها،  شیوه ی 

نی» پرنفوذ18چرخش گفتمانی«جایی که   بوده است، چنین نقدهایی تضعیف شده اند و کنش گرایی فمینیست
,New(سسست و کم توان شده است  ری معطسسوف بسسه 19 سیاست ساخت شسسکنانه ی).2003  »20«عسسدم شناسسسای

,Braidotti( 21برای مثال از طریق تظاهر یا وانمودمقوله های جنسیتی،  فاقسسد هرگسسونه اسسستراتژی)،س 1997 
 بسسر ذهنیسست (چگونه«عسسدم شناسسسایی» ما گفته نمی شسسود کسسه . در اینجا به برای تغییراتا ساختاری است

subjectivityجای تعجب نیست که جنبه هایی از نظم جنسیتی. )، و از این طریق بر عاملیت تاثیر می گذارد
ا ه در آن ه تند، ک ی هس اعی-فرهنگ وارد اجتم ته از م که بیش از همه مورد توجه قرار می گیرند، آن دس

).Butler, 1995(این گونه ابزارهای مبارزه از بیشترین شانس موفقیت برخوردارند 

زمانی که ساختارهای اجتماعی و اثراتا آنها به طور گمراه کننده ای [صرفا] به گفتمان تقلیل داده می شوند یا
وه می کنسد نی نساممکن جل ایسن بن بسستی اسست کسه. در درون گفتمان جای داده می شسوند، توضسیح علیست

ری جنسیت در آن گرفتار می شود ریاین نظریه پردازان. اما نظریه پردازی پست مدرنیست ، به دلیل یسسک بسسدگمان
عمیق نسبت به استدلل علیتی، تجرید، و تعمیم، چنین موقعیتی را به عنوان یک بن بست تلقی نمی کننسسد.

پسایه ای« تمامی ایده های مربوط به سرشت انسانی را رد می کند،  تا مبادا اینهسسا به عنسوان فلکسبرای مثال، 
ری به کار گرفته شسسوند » رفتار یا فرهنگ انسانی) خلف توضیحاتا تفسیری(بر 22برای توضیحاتا علیتی جبر

)Flax, 2002: 1042(علیتی میان ). هیچ تمایز causation (جبرگرایی) و determinism.نهاده نمی شود (

16. subjectivity
17. social agents
18. discursive turn
19. deconstructive politics
20. disidentification
21. parody or mimesis
22. causal deterministic explanations
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در Bموجب ایجاد گرایشی به رخ دادن رویداد  A بدین معناست که راعمال نیروهای علیتی  [در اینجا]علیت
ت Bگرایش های مخالفی عمسسل کننسسد، رویسسداد(درحالی که اگر بسترهایی مشخص شود  ن اس اتفسساق ممک

ذیری A گام  [در اینجا] بدین معناست کهجبرگرایی). نیافتد ال دارد. درBگسسام  به طور گریزناپ ه دنب   را ب
رس ری جنسیت پ امر ، کسسه عمسسدتاباتلرحتی توسط کسانی مانند ( این گونه نظریه پردازی های پست مدرنیست

ری تعین بخش24روایت های پسا-لکانی از تفاوتا  جنسی)،  را برجسته می سازند23تصادفی  به عنوان اصل اساس
اگسسر سسسوژه گیو سازمان دهنده ی گفتمان قرار دارد (حداقل تاجایی که به تاریخ انسسسانی مربسسوط می شسسود). 

که در غیر این صسسورتا مقسساومت در برابسسر(ه نشود  در نظر گرفت25صرفاا به عنوان پدیده ای هم بسته با گفتمان
آنچسسه کسسه تغییسسرهر. ، پس می باید وابسته به روایت های علیتی باشسسد)را نفی می کند» 26نظم فالوس محور«

ت دار، ذهنی ری پای ان ازوکارهای گفتم دگاه هایی، س ن دی ای چنی ت و برمبن ت اس ک عل ایجاد می کند، ی
.جنسیت زده ایجاد می کنند و به آن شکل می دهند

 [نویسنده تعمداا واژه ای فرانسوی به کار می برد/ م.] که فمینیسسسم پسسست مدرن27کوچه ی بن بستیدرباره ی 
ما را بدان هدایت می کند به همین حد بسنده می کنم. اکنون می خواهم به این موضوع بپردازم که رئالیسم

مفهوم غایب در فمینیسم. و اینکه یک انتقادی مسیری را پیش می گذارد که نه شالوده گراست و نه جبرگرا
.است» 28لیه مندی هستی شناسانه«پست مدرن، 

رئالیسم انتقادی و هستی شناسی جنس و جنسیت
نه تنها جهان، مستقل از اندیشه ی بشر، در خوند ناهمسان و متمسسایز اسسست، بلکسسه خصوصسسیاتا و نیروهسسایش
لیه مند هستند. نشان خواهم داد که این سطوح مورد پرسش، سرراست و ایستا مانند سسسطوح یسسک کیسسک

 هسسستند 29) و درهسسم رونسسدهco-presentسسساندویجی نیسسستند، بلکسسه در یکسسدیگر حضسسور و نفسسوذ دارنسسد (
)New,  1996,  Dyke, استدلل من در ادامه ی ایسسن. پیامد این امر، گشودگی و پیچیدگی است).سس 1988 

ری، رل تصورر بش مقاله در این جهت خواهد بود که تفاوتا جنسی، امری واقعی است که در تمامی جوامع قاب
) برای نظم های جنسیتیcausal conditionبارز و چشمگیر است؛ و اینکه تفاوتا جنسی یک شرط علیتی (

رل  بسیار متنوع این نظم ها سازگار است نی مختسسص رئالیسسسم. اجتماعی است، اگرچه با اشکا ایسسن موضسسع گیر
,Connellبرای مثال نگاه کنید بسسه ( انتقادی نیست  امسسا ازطریسسق به کسسارگیری مفسساهیم رئالیسسسم)،سس 2002 

می شود. )، بسیار مستدل تر emergence (برآیند) و stratificationانتقادی، به ویژه مفهوم لیه مندی (

23. contingency
24. post-Lacanian narratives of sexual difference
25.  epiphenomenon of discourse
26. phallogocentric order
27. cul-de-sac
28. ontological stratification
29.  interpenetrationg
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اگر این رویکرد تا این حد مستدل  است، چرا [در عمل] قادر به قانع سازی نبسوده اسست؟ می تسوانم حدسسسی
ال بخشی از جوابا را در بر دارد هبزنم که احتما وان. در مورد زیان هایی ک ناختی به عن ری زیست ش برگرای  ج

نش بر زنان وارد کرده است، هر چه بگوییم اغراق نکرده ایم. تایید ایسسن امسسر کسسه یک ایدئولوژی مشروعیت بخ
چ ت، بسدون [کاربسست] هی تفاوتا جنسی دارای نیروهایی علیتی در جهت توان بخشیدن و مقیدسسازی اس
د دعی بودن ه م ت ک مفهومی از لیه مندی هستی شناسانه، شبیه آن دسته استدلل های قرن نوزدهمی اس

Sayers(زنان طی تحصیلتا عسالی پستان های شسان را از دسسست می دهنسسد و زهدان شسان پژمسرده می شسود 

ری تکان دهنده (). 1982 نی اثراتا معینیtraumaticاگر رویدادهای تاریخ )، طی دهه ها و حتی سده های بعد
ر د ب ح می دهن وز ترجی ت ها هن بر آگاهی ملی بر جای می گذارند، جای شگفتی نیست که بیشتر فمینیس

) ایسسنreferents) کسسار کننسسد، درحسسالی که از [مسسواجهه بسسا] مراجسسع (representationsروی بازنمایی هسسا (
ال سیال و بازنمایی ها، تحت    اجتنابا می کنند.30انعطاف پذیرعنوان دنباله هایی تخیلی یا کام

ابعاد گذرا و ناگذرا
 و اشسسیاءدر رئالیسم انتقادی تمایزی کلیدی میان ابعاد گسسذرا و ناگسسذرا [ی امسسور و پدیسسده ها]  وجسسود دارد.

فرآینسسدها، در جهسسان به گسسونه ای «فعسسال و مسسستقل از شناسسسایی آن هسسا از سسسوی انسسسان ها» وجسسود دارنسسد
)Bhaskar, اگر ما این امر را با ارجاع به [مقوله ی] جنس سرمشق خود قرار دهیم، می تسسوانیم).سس 1989:11 

)، زن و مسسرد، هسسستند، فسسارغ ازdimorphicبه لحاظ جنسی دو-ریختی ( بگوییم که (تقریباا همه ی) انسان ها
اینکه آنها این تفاوتا  را مفهوم پردازی کنند، و یا به چه طریقی مفهوم پردازی کنند. و این کسسه ایسسن سسساختار

نی  ری متفسساوتا، و امکانسساتا جنسسسی وفعالدو-ریخت  است، به لحاظ علیتی قدرتمند است و نقش های بازتولید
ری معینی )خطاپسسذیری(داعیه ی   را فعال می سازد و سایر نقش ها و امکاناتا را طرد می کند.31لذتا های جنس

که اکنون بیان کردم در بعد گذرا وجود دارد؛ اما به سبعد ناگذرا ارجاع می دهد. اثراتا ویژگی های تن هایی که
متمایزند.به آن ها ارجاع می دهم، از اثراتا مفاهیمی که من برای این ارجاع به کار می برم 

رم معرفستی وknowledgeسبعد گذرا، سبعد مربوط به شناخت ( ا رح خ ال ه مص وط ب ز مرب ت؛ و نی ) و تفسیر اس
–مفهومی ای است که چنین شناخت و تفسیری را ممکن می سازند. درون مایه های ایسسن بعسسد گسسذرا  یعنسسی

اظ علیستی قدرتمنسد ی و به لح ان واقع –عقاید، دسته بندی ها، نظریه ها، راه های نگریستن به جهان  خودش

ری مسسا درون بعسسد گسسذرا رخ می دهسسد و. اگرچههستند و می توانند به ابژه های شناخت بدل شوند رر مفهسسوم  کا
رد این سبعد گذرا همچنان برای سسسوژه های ممکن است آن را تعدیل یا بازتولید کند، درون مایه های ساختارمن

سبعسسد. همان گونه که انسانی بیرونی هستند و محدوده ی آنچه را که ما می توانیم انجام دهیم تعیین می کنند

30. as imaginary or as wholly docile hangers on
31. sexual possibilities and sexual pleasures
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ری«گذرا دارای یک سویه ی ناگذرا است، کنش ها و نهادهای هم بسته با  » معیسسن نیسسز دارایرژیم های گفتمان
یک بعد ناگذار هستند.

تت  نن در به نظم  درآوردن دنیای طبیعی، سرمشق بحث قدر  درباره ی نوزدانی بوده استجودیت باتلر گفتما
که با اندام های تناسلی نامشخص زاده می شوند؛  نوزادانی که از طریق جراحی تعدیل می شسسوند، تسسا بسسا ایسسن
الزام اجتماعی که همه ی شهروندان می باید به راحتی در قالب زن یا مسسرد قابسسل شناسسسایی باشسسند، سسسازگار

,Butler(گردند   1993,  Preves, اتلراما چنین اقداماتی این برداشت تعمیم یافته ی ).  2001  وجهب  را م
نمی سازند که تفاوتا جنسی امری صرفاا مفهومی است. چراکه اگر بدن های این نوزدان ویژگی هسای خاصسی

 سبعد ناگذرا را بسسه سبعسسدباتلرنمی داشتند، چنین تغییراتی از طریق جراحی ناممکن می بودند. ) در بعد ناگذرا(
 وجسسود بدن ها ممکن است در یسسک معنسسا در بیسسرون از قلمسسرو گفتمسسانیباتلراگرچه نزد گذارا فرو می کاهد. 

داشته باشند، صرفا تلش های معطوف به شناسایی یا توصیف ویژگی های آن ها، آنچه را که مدعی بازنمایی
آن هستند برمی سازند.  

از آنجایی که سبعد گذرا همچنین ناگذراست، با مطالعه ی ویژگی های درون مایه های آن ممکن است بتسسوانیم
. برخی از این ویژگی هسسا عبارتنسسدبه فهم روابط متقابل آنها، و نیز تاریخچه ها، نیروها و اثراتا شان نائل شویم

رینا تجریدها، نظریه ها یا بازنمایی های خوبا یا بد در پیوند با مراجع آنها. «از  هر دو قلمروی باورهسسا32گذرای
ی» د علم ابراین نق ی و بن یح علم رای توض وزه ب ن دو ح ابلیت ای ا «ق و معانی»، در مسیری مارپیچ وار ب
همزیستی دارد؛ مسیری که علم اجتماعی را همچسون مسسرحله ای از فراینسسدی کسسه ایسسن علسسم آن را توضسسیح

,Bhaskar(می دهد تصویر می کند   1989: ری علم قلمسسرو معتسسبری اسسست، امسسا متضسسمن).سس 22  جامعه شناس
ری هستی شناسانه نیست .نسبی گرای

لیه مندی واقعیت
نت لیه منسد اسست: سبعد گذرا، یسک سسطح تخست و مسسطح نیسست و» سسطوح« دوگسانه ی . ایسده هایواقعیس

نی » به های برآیندی«خصلت  ه آرای. اگرچه می بخشند» عمق«رئالیسم انتقاد اع ب تناد و ارج ترین اس بیش
ل (باسکار ر بالفع the به تمایزگذاری وی میان ام  actual) ی ر تجرب the)، ام  empirical ی ر واقع )، و ام

)the  real مربوط می شوند ()Collier,  1994: ری)44  ، با این وجوند این فقط سرآغازی برای شرح پیچیسدگ
ری هستی شناختی است چیزهسسا و رویسسدادها در تاریخ منسسدی انضسسمامی آنهسسا ارجسساع. امر بالفعل، بسسه لیه مند

تجربسسی، زیرمجمسسوعه ای. امر می دهد که تنها برخی از آنها ممکن است توسط انسان ها درک یا تجربه شوند
در اینجا «تجربه» نباید به عنوان یک امسسر. از امر بالفعل است که شامل پدیده هایی است که تجربه می شوند

32. intransitivity
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پیشامدی (حادث) درک گردد، بلکه باید به منزله ی چیزی اجتماعسسا تولیدشسسده از دل امسسر بالفعسسل در نظسسر
نی پایان راه است، نه سرآغاز آن«گرفته شود؛  ).Bhaskar, 1998: 43» (در این معنا، این امر تجرب

 هستند، و در این معنا، در درون قلمرو سسسوم (یعنسسی قلمسسرو امسسرواقعیامر بالفعل و امر تجربی هر دو البته 
نی واقعسسی واقعی) جای دارند. اما  قلمرو امر واقعی همچنین دربردارنده ی چیزهایی است که به معنای متفاوت

ری بخش های تشکیل دهنده ی آنها، 33 اشیاءیساختارهاهستند. این ها شامل   هستند (برای مثال، روابط درون
ری ایسسن سسساختارها در34ویژگی های برآیندنظیر روابط درونی اعضای یک خانواده) و نیز  ، کسسه ساختاربخشسس

ری مورد آن ها رخ می دهد. (برای مثال، نیروها و قابلیت های یک خانواده، کسسه بسسا نیروهسسا و قابلیت هسسای فسسرد
اعضای آن خانواده یکسان نیستند). از آنجا که نیروهای این ساختارها، وقتی که اعمال گردند، ممکن است

» سخن می گوییم. این اسسستعاره بایسسد بسسا35موجب ایجاد اثراتا معینی گردند، ما اغلب از «سازوکارهای مولد
احتیاط به کار گرفته شود. رابطه ی بین علت و معلول، رابطه ای «مکانیکی»، در معنای امری پیش بینی پذیر
و خودبه خودی نیست، چرا که در یک «جهان باز» همواره بسیاری از چیزها به طور همزمسسان رخ می دهنسسد.
رن اجتماعی عمل می کنند، و به طور متنوعی با یکدیگر خواهیم دید که سازوکارها در بسیاری از سطوح جها

ری یسک سسازوکار دیگسر ایجساد کنسد،مرتبط هستند.  یکی از سازوکارها ممکن است مبنایی برای امکان پذیر
رن مجموعه ای از نیروها تجلی می یابد، نیروهسسایی سازوکاری در سطحی بالتر، که تحت شرایطی معین به سا
رر مولد واقعسساا که ممکن است تنها زمانی راعمال شوند که سازوکار دیگری فعال شده باشد. اینکه یک سازوکا
ز ری چی عیت فعل ه وض از ب اثراتی را که [علی الصول] قادر به تولید آن است خلق کند یا نه، ممکن است ب

دیگری وابسته باشد. 

ری پساساختارگرا و نیز متون فمینیستی برآمده از نظریه ی واسازی ، اغلب با هشدارهایی36در متون فمینیست
ری عام«علیه  ,Hawkesworthبسسرای مثسسال » مواجه می شسسویم (37داعیه های علیت  1997: ). بسسر مبنسسای654 

وداین گونه آموزه های  زرگ، خ یار ب ور در مقیاسسی بس یح ام ضد-شالوده گرایانه، هرگونه تلشی برای توض
ت. فی اس ای فلس ک خط ر ی ی ب ی مبتن رس و نگران ن ت ه ای گونه ای از سرکوبا است. به نظر می رسد ک

ری عام (جهان  ولد سازوکارها می پردازند، نه بهشمول)، اگر ارزشی داشته باشند، به نیروهای  مداعیه های علیت
ری  ، و ارزش و اهمیت آن ها نیسسز در همیسسن اسسست. آمسسوزش مسسردان در38هیومیپیوندهای ثابت علت و معلول

اردوگاه های نظامی، معطوف به برانگیختن نیروهای روانی معین به منظور منفک سازی احساساتا و تعهسسداتا
رتا منفک شده است.   بستری که این امسسراگر این سازوکارها راعمال گردند، و اگرو قطع دسترسی به احساسا

ری آن هسسا آزاد گسسردد، نتایسسج مشخصسسی در سسسطح رویسسدادها در آن رخ می دهد اجازه دهد که نیروهای علیسست

33. structures of objects
34. emergent properties
35. generative mechanisms
36.  deconstructionism
37. universal causal claims
38. Humean
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د ترده باش ای گس .خواهیم داشت که می تواند شامل دفاع قهرمانانه از همرزمان، قتل عام  عمومی و تجاوزه
ما در اینجسسا از گرایش هسسا حسسرف می زنیسسم و. اما سازوکارهای مخالف هم می توانند قطعا وجود داشته باشند

داعیه های مربوط به گرایش ها، به واسطه ی نمونه های مخالف آن ها که در سیستم باز اجتنابا ناپذیرند، قابسسل
نفی نیستند. 

ه39«فعلیت گرایی د ک ار می کن ا انک ذیرد، ام دادها را می پ ا و روی رن چیزه ود ه واقعی ب » دیدگاهی است ک
«ساختارهای برسازنده ای وجود دارند که تعیین می کنند چیزها به رویدادهای معینی مرتبط شسسوند»؛ و در

 رخب رخ دهسسد، سسسپس الف جسسای می دهسسد: هسسر گسساه رویدادهاعوض، «توالی علت و معلول را در سطح 
,Collier(می دهد   1994: ا زن).س 7  در  سرزمین چین، از میانه ی قرن دهم تا اوایل قرن بیستم، میلیون ه

 توضیح دادهرویدادهااین پدیده گاهی برحسب ). Feng, 1994( را تجربه کرده اند 40بستن پاها»پدیده ی «
Liلی یو (امپراطور : «در نقطه ای از تاریخ، می شود  Yu(معشوقه اش امر کرد که پاهای خود را ببنسسدد؛ و به 

شکی نیست». این عمل را قدغن ساخت )Mao Tse Tung» (مائوتسه تونگنقطه ی دیگری از تاریخ، «در 
) مسبوق به رخدادهای دیگری در زندگی شخصی او بسسودهاگر واقعا رخ داده باشد(که حکم اصلی امپراطور 

این تمایلتا نیز نمی تواننسسد صسسرفاا بسسا زنجیسسره ای ازاست که بر تمایلتا جنسی او پرتو می افکنند، اما حتی 
 توضیح داده شوند، بی آنکه به سازوکارهای برسازنده ارجاع داده شود. برای اینکه میل وهیومیرویدادهای 

دل رن منفرد به یک شیوه  ی رفتاری بدل شود، و این شیوه به یک سنت پایدار و گسترده ب تقاضای یک انسا
ان د چن ادین او بای ش نم پراتور و نق گردد، بسیاری از چیزها باید وجود می داشت و رخ می داد: اقتسدار ام
بزرگ می بود که او بتواند شیوه های رفتاری جدیدی را بنا نهد؛ زن ها باید پاهسایی بسا نیروهسا و قابلیت  هسسای
نی بیشسستر انگشسست های کسسودک می شکسسستند و خسسم معین می داشتند، طوری که اگر در سنین زیر سه سسسالگ
ا ی ب اظ فرهنگ د به لح می شدند، پا کوچک می ماند؛ سکسوالیته ی انسان ها، به ویژه  سکسوالیته ی مردها بای

ازانه  ی41این امر هم خوانی می داشت که پاهای کوچک زنان و راه رفتن طن ش جنس ان کش ان برای ش ی آن
ایجاد کند؛ باورها درباره ی تفاوتا  جنسی باید به چنین رویه ای مشروعیت می بخشسسیدند؛ مناسسسباتا قسسدرتا
رث کسسودک اقسسدام رن مسسون میان مردان و زنان، و میان بزرگ سالن و کودکان باید به گونه ای می بود که بسسستگا
اولیه ی لزم را انجام دهند و کودک دختر نیز باید چنین کاری را بپذیرد؛ اقتصاد جسسامعه می بایسسد قسسادر بسسه
رن طبقاتا متوسط و بال می بود. پس برای فراگیر شدن چنین ری بدنی اکثریت زنا پذیرش [تبعاتا] ناتوان ساز
سنتی در چین، موارد فوق و بسسسیاری از سسساختارها (و سسسازوکارها) در سسسطوح مختلسسف می بایسسد نیروهسسای

برآیندی خود را به شیوه های خاص و در مناسباتا خاصی با یکدیگر راعمال می کردند.

رویدادها و چیزها نمی توانند به سطح خاصی از واقعیت نسبت داده شوند، درحالی که سازوکارها را می توان
به سطح خاصی از واقعیت نسبت داد. برای مثال، آدم هسسا خودشسسان سسساختارهایی بسسا ویژگی هسسای برآینسسدی

39. actualism
40. Footbinding
41. mincing gait
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»،شیمیایی« »، یافیزیکی«به طور معقولی به عنوان [موجوداتی متعلق به سطوح] . آدم ها را نمی توان هستند
بعضی از ویژگی های برآیندی» خصلت بندی کرد. اجتماعی«یا » و روان شناختی«یا »، زیست شناختی«یا 

شسسرح داد: مسسا احتمسسال می تسسوانیم) را می تسسوان بسسه این طریسسق نه الزاما قابل مشاهده در همه ی افراد(آدم ها 
رت همدلی را یک ویژگی روان شناختی، و ظرفیت تولید تخم را یک ویژگی زیست شناختی، و نیروهای ظرفی

همه ی ایسسن سسسازوکارهاعلیتی برآمده از عضویت در یک گروه مشسسخص را ویژگی هسسایی اجتمسساعی بنسسامیم. 
وجود دارند، به گونه ای که یکدیگر را فعال یا مقیسسد می سسسازند و 42 تعاملتی جمع ناپذیربه طور همزمان و در

حداقل بر یکدیگر اثر می گذارند. با تأملی دوباره درباره ی پدیده ی بسستن  پاهسای زنسان در چیسن می تسوانیم
ری پسسای انسسسان و فراینسسدهای  ردببینیم که به لحاظ هستی شناختی، ساختار استخوان بندی-عضسسلن 43زمان منسس

توسعه و رشد، بر این کردار معین تقدم دارند. ساختار های یادشده به هیچ رو این کردار مشسسخص را تعییسسن
نمی کنند، بلکه صرفاا آن را ممکن می سازند. 

ری نی از یک سسسو از دل ساختاربخشسس رش جنسسس رن پسسوی من بر این بسساورم کسسه سسساختارهای روان شسسناختی متعیسس
ای سیستم های عصبی انسان (و امکاناتی که عرضه می کنند) پدیدار می شوند، و از سوی دیگر از دل نظام ه
اختار دی از دو س ن برآین د، چنی ن درک درسست باش ر ای انی. اگ ای انس مبولیک) فرهنگ ه رن (س نمادی

ال متفاوتی جای دارند، نشان می دهد که لیه مندی هستی شناسسسانه، که 44هم زیست خودشان در سطوح کام
,Collier(  به طور سرراستی سلسله مراتبی نیست  1994: ونه ای (). 132  رن گ ا به بیان دیگر،  انسان ها به س

speciesرتا جنسیتی شده 45) تحول یافته اند که عواطف جنسی آنها می تواند با نمادها و نشانه های روابط قدر

 چگونه حادث گشته، به شیوه های مختلفسسی نظریه پسسردازی شسسده اسسست؛اینکه این پدیده دقیقااپیوند بیابد. 
ری انسانی نهاد46برای مثال، از طریق روان کاوی و روان شناس نم انواع مختلفی از سازوکارها را پیش ، که هر کدا

می کنند. 

واقعیت جنس
ری ت ریه ی رئالیس با معرفی و توضیح برخی مفاهیم و تمایزاتا رئالیسم انتقادی، اکنون می توانم طرحی از نظ

فمینیست های پست مدرن گاه  و بی گاه به یکی از آماج های انتقسسادی. انتقادی درباره ی جنسیت ترسیم کنم
»، مقوله ای که از دید آن ها بی اعتباری اش آشسسکارا معلسسومروبنا-تمایز زیربنا«محبوبا شان اشاراتی می کنند: 

نه خود در تقابل میان سطح و )Rita Felskiریتا فلسکی (از نظر است.  بیشتر اندیشه های پساساختارگرایان
ری انتقادی درباره ی جنسیت در حقیقت سسساختارهایی را). یک نظریه ی1997:17» (عمق گرفتارند.  رئالیست

42. non-additive
43. diachronic
44. co-existing
45. gendered power relations
46. humanistic psychology
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و به روشی غیرتقلیل گرا به جستجوی توضیحاتی) 47»عمق«یا » پایه(«در سطوح پایین تر شناسایی می کند 
) مشسسروط48برمی آید تا نشان دهد که چگونه این ساختارها امکاناتی را در سطوح بالتر («روبنا» یا «سطح»

و مقید می سازند. نظریه ی رئالیسم انتقادی این خطا را مرتکب نمی شود که روبنا را تجلی های صرف زیربنا
رد ر بگی ویه در نظ ذیری یک س ور تغییرناپ تی را به ط ده ازفرض کند، و یا اینکه رابطه ی علی ایز برآم . تم

رم « میان جنس و جنسیت، که بیشترین نقسسدها بسسر آن وارد شسسده، نقطه ی خسسوبی» 49مرحله ی دومفمینیس
برای شروع بحث است.

نزد برخی از فمینیست های پست مدرن تفاوتا جنسی به  قاطع ترین وجهی واقعی است، اما این تفاوتا بایسسد
رن امری گفتمانی ,Felski( شود، نه مادی  درکبه سا ری). از دید آن ها، کردارهسسا و رویه هسسای 1997  جنسسسیت

نر موجب  وند» 50تفسیرهای بنیادی«تکرارپذی انی. از تن به مثابه ی ماده می ش را-گفتم ری ف ،51تفساوتا جنسس
» بخشسسی از یسسک روییه یجنس «پندار توهم آمیزی است که بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم یا فکر کنیم.

ر آنهسا حکمرانسی می کنسدتنظیمی است  ,Butler» (که بدن هایی را تولید می کنسد کسه ب  1993: ن).1   ای
در روانکسساوی لکسسانی» 52قسسانون پسسدر«دوگانه انگاری های پایدار و شگفت انگیز از کجا می آینسسد؟ ناچسساریم بسسه 

.را درک کنیم) base» (زیربنا«بازگردیم تا این 

 که گاهی در این جبهسسه می ایسسستد) بسسدن های زن وباتلرو همین طور (نزد دیگر فمینیست های پست مدرن 
آنها به لحاظ میزان چربی اضسسافی زیرپوسسستی، پهنسسای. ) هستندdifferentiatedمرد در حقیقت تمایزیافته (

ری مو، شکل درونی و بیرونی اندام های تناسلی، تعداد کروموزو م های  .و غیره متفاوتند Yو  Xلگن، پراکندگ
کاما در نظر وی  ن ی ده اند. ای ردازی ش ر نظریه پ چنین تفاوتا هایی نه لیه مند هستند و نه از جهاتا دیگ

ری ری آن. مقوله بنسسد  چنیسسن تفاوتا هسسایی بسسه53مفهوم پردازی رئالیستی است، اما از نوع تجربه گرا و فعلیت گرا
دل بخواهی تلقی می شود، که با تقسیم کردن انسان  ها بسسر مبنسسای اینکسسه آیسسا آنهسسا» امری زنانه«و » مردانه«

ده گرفتن ا نادی رد ب ن رویک ا، ای ن معن ت. در ای ه اس ل مقایس نرمه ی گوش متصل یا غیرمتصل دارند قاب
رن دل بخواهی مواردی مبهم و عمل کردن بسسر مبنسسای آنهسسا، فهسسم اجتمسساع را دسته ای از امور یا برجسته کرد

حول چنین تمایزاتی سامان می دهد.

ردان«بر این اساس، از منظر رویکرد فوق، تمایزگذاری میان  ان«و » م اا زن ه تمام ت ک ری اس ور» ام به ط
اجتماعی شکل گرفته است، زیرا هیچ جنبه ای وجود ندارد که بتوان بر مبنسای آن ایسن دو گسروه را به طسور

47. the „base“ or „depth“
48. the ‘superstructure’ or ‘surface’

second-wave. به نظر می رسد که در اینجا نویسنده برای اشاره ی کنابه آمیز به موج دوم فمینیسم (49  feminism) «عبسسارتا «مسسرحله ی دوم ،(
second stageبا همین نام ( بتی فریدان) را به کار می گیرد، که خود ارجاعی ست به کتابا معروف The Second Stage ۱۹۸۱)، که در سال

انتشار یافت و توجهاتا و بحث های زیادی برانگیخت. [م.]
50. constituitive constractions
51. extra-discursive sexual differences
52. law of the father
53. categorisation
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زنان سبیل دارند، مردان سرطان سینه می گیرند و انبوهی از تظاهراتا و. قابل اتکایی از یکدیگر باز شناخت
تند ود هس س خ ی در پ ان و اساس ونه بنی د هرگ ال، . نشانه های فرضی، که فاق رای مث اوکس ورثب  (ه

Hawkesworth او دیدگاه های مربوط به تفاوتا جنسی را نیسسز() چنین ادعا می کند که روایت های جنسیتی
هستند کسسه وحسسدتا کسساذبی از عناصسسر ناهمسسسان 54) «افسانه هایی تمامیت گرادر همین دسته جای می دهد

رن«که ... »، ایجاد می کنند  در دنیای پست مدرنی که در آن [مقوله های] بسسدن، جنسسس و سکسسسوالیته به سسسا
).2-651: 1997» (برساخته هایی اجتماعی درک می شوند، حرفی برای گفتن ندارند.

نس مانند [مقوله ی]  ژاد«این دسته از متفکران چنین استدلل می کنند که جن د آن» ن د همانن ت و بای اس
رض نژاد. « آورده شود55برای اشاره به ناجور بودن اش در گیومه وده» در مع ف ب یر مختل ته ای از تفاس رش

اصسسطلحاتابر حسب ، »نژاد«. 56است، تفاسیری شامل عناصری ناهم خوان و فاقد هرگونه محتوای درون زاد
Sayer, 1992, Danermark( است، که به لحاظ نظری گمراه کننده است 57تجرید بدیک رئالیسم اجتماعی، 

et  al. ر). اما 2002  ت دیگ ن اس تند و همچنی ی هس افی واقع تمایزاتا در رنگ دانه های پوستی به قدر ک
 با این حال، در یک سطح ساختاری عمیق تر، نژادهسسای گسسسسته و مجسسزادر سطح تجربی.» نژاد«نشانه های 

ا59، تفاوتا های زادمونی58برخلف انگاره های نژادگرایی علمیوجود ندارند.  وروثی ی ت م ر سرش   [مبتنی ب
 هر یک از گروه هاسسست. «مقسسوله ی نسسژاددرون این گروه ها، کمتر از تفاوتا های موجود در میانژنتیکی] در 

استدلل علیه اعتبار). Carter, 2000:3(بسیار بیش از آنچه به علم مربوط باشند، با سیاست پیوند دارند 
هستی شناسانه ی دسته بندی های نژادی این است که آنها یک وحدتا کاذبا را بر گروه هایی از انسان ها کسسه
در حقیقت ناهمگون هستند، تحمیل می کننسد و اینکسه آن هسا بسا بسدترین دلیلسسی چنیسن کساری را انجسام

می دهند. 

ایی)، که یک Carter( کارتر ود چیزه رئالیست اجتماعی است، چنین استدلل می کند که به دلیل عدم وج
ری این اصطلح برای ارجاع به باورها و گفتمانر  مربوط به نژاد، و مناسسسباتا از قبیل نژاد، کاربرد جامعه شناخت

ژاد درک می شسوند، بسسیار گمراه کننسده اسست.  ر حسسب ن ,Carter(و رویه های اجتماعی ای که ب  2003.(
پساساختارگراها نیز به طور مشابهی استدلل می کنند کسسه تمسسامی بحث هسسای مربسوط بسسه جنسسسیت بایسسد از
اخته ی وله ای برس ون مق د همچ س بای ایگزین، جن ور ج ا به ط ایده های مرتبط با جنس تفکیک شوند، ی

جنس. با این حال، تماما درون گفتمان جای دارد»، آن چیزی که به واقع ادامه می یابد. «جنسیت دیده شود
54. totalising fictions
55.  Scare quotes
56. intrinsic significance
57. a bad abstraction
58. scientific racism
59. genotypical 

ری یک سلول و بنسسابراین یسسک ارگانیسسسم یسسا یسسک موجسسود زنسسده اسست و یکسسی از سسسه فسساکتورgenotypeزادمون ( ) بخشی از آرایه ی ژنتیکی و موروث
) آن ارگانیسم محسوبا می شود؛ دو فاکتور دیگر عبارتند از شرایط محیطیphenotypeتعیین کننده ی برخی خصلت های بیرونی مشهود و شاخص (

رل راپی ژنتیک ( مشهود ارگانیسم مربوط می شوند که در عین موروثی بودن، رد و نشانی بر آرایسسش)، که به بخشی از خصلت های epigeneticو عوام
دی. ان. آ. به جای نمی گذارند. [م.]
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نس همانند «نژاد» نیست. انسان ها به مثابه ی موجوداتی جنسی تحول یافته اند، و علمت ها و نشسسانه های جنسس
) هستند، و نه هم وزن و هم ارز. unrelatedنه پیوندنیافته (

نی زن یسسا مسسرد بسه دنیسسا آمده انسسد درصد ۹۹.۶تقریبا  . از آنجسا کسسهاز تمام انسان ها بسسه لحسساظ زیست شسسناخت
ا قسابلیت پیش بی وانین علمسی ب نسی صسد-درصسسدی عمسلفرآیندهای متعددی در رشد جنسی دخیل اند، ق

رر مسسرد در امتسسداد)، وضعیتی که در آن دهسسانه ی مHypospadias (60هایپوسپادیاسنمی کنند. ...  جسسرای ادرا
رک ری مشسستر  تمسسام61زیرین آلت تناسلی وی رشد می کند، هنگامی توضیح پذیر می شسسود کسسه خاسسستگاه بسسافت

این وضعیت نشان گر کمبود هورمون هایی است که برای تبسسدیل بسسالقوه گی. اندام های تناسلی تصدیق گردد
ری جنینی ری اندام های تناسل نس به یک آلت مردانه ضروری هستند. به بیان دیگر، 62زیست شناخت هایپوسپادیا

ری زنانه است.  بازتابی از ساختار 63اینترسکسسسوالیتهبنسسابراین، پدیسسده ی ... یک آلت مردانه با مجرای ادرار
تی جنس است ط ؛علیت م مرتب ه ه رد را ب دن های زن و م نی ب اد ی و بنی ور درون ساختاری واقعی که به ط

» درمقسساومت«این امر، تاثیر یسسک نسسوع . می سازد، در همان حال که تفاوتا های آن دو را نیز توضیح می دهد
ری بی قاعده و یا حتا یک پیوستاربرابر یک  ت گفتمان، یا تأثیر یک آشفتگ ول. … . (نیس تHull، ه ، در دس

). از نویسنده استتاکیداتاانتشار، 

تغییر داده شود. بسا بیسانی هستی شناسسسانه،) در این زمان( نمی تواند 64هول اشاره می کند که جنس ژنتیکی
ری پدیسسداری اش اثراتسسی کسسه فاکتورهسسای( جسسای دارد 65جنس ژنسستیکی در سسسطح زیرین تسسری از اثسراتا نسوع

نویسندگان پست مدرن به طور وسیعی در مسسورد اینترسکسسسوالیته اغسسراق). اکولوژیکی هم در آن سهم دارند
می کنند و خصوصسسیاتا جنسسی را به غلسسط خصوصسسیاتی پیوسسته جلسوه می دهنسسد، به جسای اینکسه آن هسا را

 توزیسسع شسسده اند، درک کننسسد؛ به رغسسم گوناگونی هسسا و66به طسسور دو-ریخسستیبه منسسزله ی خصوصسسیاتی کسسه 
هم پوشانی هایی که در هر سویه ی معین وجود دارد. 

 و گوناگونی ها به این معناست که تمایز جنسی واقعی نیست؟ باز هسسم فمینیسسست هایآیا وجود این تنوعاتا
 معتقد است کهورثهاوکس . پست مدرن در مقایسه با دیگران استانداردهای بالتری برای طبقه بندی دارند

نیستند، زیرا مجموعه ای از خصیصه هایی که هر یک از اعضای این دو گروه» 67 طبیعی«انواعزنان و مردان، 
» به این دلیل چنین نامیده طبیعی«انواعاز یک چشم انداز رئالیستی، ). 1997(واجد آن باشند وجود ندارد 

عارضه ی مادرزادی پیشابا راه که عمدتا در مردان رخ می دهد [م.]. . 60
61. common tissue origin
62. biopotential fetal genitalia
63. intersexuality
64. genetic sex
65. phenotypical effects

ری زیر معرف فنوتایپ ( )، رشد و توسسسعه morphology) یک ارگانیسم هستند: ریخت شناسی (phenotypeترکیبی از خصلت های مشهود یا پدیدار
)development) ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک، رفتار ،(behavior[.م] .(نظیر لنه ی یک پرنده) و محصولتا رفتار ،(

66. dimorphically
67. natural kinds
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نمساختارهای علیتی جهان می گویندمی شوند که به ما چیزهایی درباره ی  ری مهسس . خصیصه های به لحاظ علیت
ه ها رامی شوند، اما  به به طور تصادفی توزیع  ر خصیص ور دیگ ه ها حض ی از خصیص ور برخ شیوه ای که حض

ه دسسته های د ک محتمل تر می سازد، زیرا خصیصه های زیرین مشترکی وجود دارند که حامل این گرایش ان
کودکان بیولوژیکی هرگز نمی توانند معیارهای). Keil, 1989:43( را حفظ کنند. 68چندگانه ای از ویژگی ها

نی آشفته و پیچیده است و). Boyd, 1992(ذاتا گرایانه  ی متفکرین پست مدرن را برآورده سازند  زیست شناس
عده مندی های آن بیشتر به شسسکل گرایش هسسا تجلسسی می یابسسد، نسسه در شسسکل قسسوانین [ثسسابت و مشسسخص].قا

اتا« این گرایش ها قوی هستند: درخصوص تفاوتا جنسی، اس مشخص ر اس س ب ه دو جن تقسیم بدن ها ب
) و مشخصسساتا مبتنسسی بسسر خصسسلت های مشسسهود شسساخص (genotypicalمبتنسسی بسسر ژنتیسسک و وراثسست (

phenotypicalگونه ها و هزاره ها را در می نوردد ،(«) Hull .(بنابراین، تفسساوتا جنسسسی یسسک، در دست انتشار
. برخلف دیدگاه پیروان نظریه ی واسازی،  تفاوتا جنسی مشخصه هایی را کنسسار هسسماست» 69«تجرید خوبا

رفاا ه ص تند، ن ادی  هس ی و بنی نث واقع ورد بح می آورد که به طور درونی با هم پیوند دارند، و پیوندهای م
 این معناهمچنین به لحاظ اجتماعی معنادار است.تفاوتا جنسی ). Danermark 2002پیوندهایی صوری (
رد ری برآین ع 70یک ویژگ رتا جوام ودا ام موج واع و اقس اتوجه بسه ان ری اسست، ب جنسی شسده و مهلکسی  بش

)mortal( ل گردد و اعتبارش را به عنوان ابزاریمی تواند ابطا» نژاد. درحالی که مقوله ی «که انسان ها هستند
برای طبقه بندی از دست بدهد، اما چنین چیزی در مورد تفاوتا جنسی صادق نیست. نسبتا ساده است که

ور کنیسم کسه در آن تفساوتا اما دشوار است جهانیو نژادگرایی را تصور کنیم؛» نژادها«جهانی بدون   را تص
 وجسسود71جنسسسیتی- یچ نظم جنسیجنسی چنان به لحاظ اجتماعی بی معنا و کم اهمیت باشد که در آن ه

همیشه یک خصلت بارز جوامسسع بشسسری احتمال] تناسلیبازتولید جنسی [اندام های . ابزارهای نداشته باشد
باقی می مانند، ابزارهایی که به طور متفاوتی نهادینه شده اند،  امسسا همسسواره در نظم هسسای نمادین شسسان به طسسور

شاید اگر انسان ها دویست سال زندگی می کردند و زندگی جنسی بالغ و مولدشسسان. عمیقی معنادار هستند
فقط یک هشتم از دوره ی زندگی شان دوام داشت، مباحث جنسسسیتی از اهمیسست بسسسیار کمسستری برخسسوردار
می شد و هویت جنسیتی یک پدیده ی گذرا می شد، کسسه در پایسان دوره ی مولسسد بی اهمیسست تلقسسی می شسسد،

ری برخی کارگران در دوره ی بازنشستگی آنان فاقد اهمیت می شود.  ممکسسنهمچنان که هویت شغلی-حرفه ا
ری فرضی هم اهمیت خسسود را حفسسظ ری طولن است چنین باشد که تفاوتا جنسی در دومین سده ی این زندگ
کند، چون آسیب پذیری نسبت به برخی بیماری ها را تحت تاثیر قرار می دهسسد؛ امسسا به جسسز ایسسن، تسسأثیری بسسر
رویه های اجتماعی بر جای نمی گذارد. با این حال، حتی چنیسسن آزمایش هسسای ذهنسسی غیرمعمسسول نیسسز یسسک
نی دنیای اجتماعی بدون جنس (و بنابراین بدون جنسیت) را به عنوان بخشسسی از پایه هسسای سسسازمان اجتمسساع

باورپذیر نمی سازند. 

68. clusters of features
69. a good abstraction
70. emergent
71. sex-gender order
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جنس و جنسیت
. تفسساوتا آن اسسست کسسه لیه منسسدی واقعیسست را تصسسدیق می کنسسد72جنسیت- یک خصلت مثبت تمایز جنس

نی امری واقعی، و بخشا برون اثراتا مادی آن در درون فرهنگ ها و در گذر زمان نسسسبتا. است گفتمانی جنس
نی تمایزیافته ی ما نقش هسسای تناسسسلی (بازتولیسسدی). پایدار هستند) هرچند نه تماما( بدن های به لحاظ جنس

اوتی  ری متف ای جنس د و امکان ه دمختلفی را برای زنان و مردان ایجاد می  کنن ق می کنن ا خل رای آن ه ب
 به  همین  منوال آنچه ما می توانیم انجام دهیم را محسسدود)، وارگاسم های چندگانه ی زنان(معروف تر از همه، 

رن کوچک کشف می کنند که فاقد زهدانی هستند که در آن جنیسسن نسسوزاد رشسسد می کنسسد، و می سازند. پسرا
د. اینکه آنها هیچ گاه پستانی که با آن کودکان را شیر بدهند نخواهند داشت رن کوچک کشف می کنن دخترا

میسسان. با این حال، مسا نیسساز داریسسم کسسه رار کنندکه آنها نمی توانند ایستاده بی آنکه پاهای شان خیس شود اد
رن جنسیsexed bodiesنیروهای علیتی تن های جنسی شده (  از سوی دیگر73) از یک سو، و دو-ریختی بود

.تمایز بگذاریم

رن جنسی، خصیصه ای از جهان بشری است کسسه همه ی جوامسسع بسسا آن سسسروکار دارنسسد. ری بود اخیسسرا دو-ریخت
دن ها  ادی ب اوتا م ان تف ان می س(جامعه شناس ول آن)، جن ری ح اع م اجتم ی از آن و نظ م فرهنگ و فه

ده اند) جنسیت( د. تمایز قائل ش ان می کن ن بی اله را چنی ن مس ار ای رت تمام عی نده ی رئالیس ک نویس :ی
تت ساختار مناسبات اجتماعی است که حول قلمرو بازتولید (زاد و ولد) تمرکییز می یابیید، و نیییز« جنسی

دربردارنده ی مجموعه ای از رویه هایی است که (تحییت حکمرانییی اییین سییاختار) تمییایزات تناسییلی/
,Connell» ( را وارد فرایندهای اجتماعی می سازند74بازتولیدی یا آن چنان که کانسل به طسور).سس 2002:10 

جنسیت مربوط به آن است که جوامع انسانی به چه نحوی با تن ها برخییوردخودمانی تری بیان می کند: «
». او درعیسسن حسسال، متسساثر از پساسسساختارگرایی، مفهسسوممی کنند،  به ویژه با تفاوت بازتولیییدی/تناسییلی

ری هستی شناختی را رد می کند .لیه مند

ری انسان75از منظر فوق، جنسیت به ساختارهای تنانه  ارجاع می دهد. این سسساختارها و76 و فرآیندهای تناسل
ری دارای پیامسسدهای اجتمسساعی، تشسسکیل فرآیندها یک «زیربنای بیولوژیکی»، در معنای یک سازوکار طسسبیع

 هستند، پهنه ی تنانه ای که امر اجتماعی در آن رخ می دهسسد،77قلمرونمی دهند. بلکه آن ها برسازنده ی یک 

72. sex-gender distinction
73. sexual dimorphism

رن جنسی» ناظر بر وضعیتی اسسست کسسه در آن دو جنسسس از یسسک گسسونه ( ) ی معیسسن، فراتسسر از تفاوتا هسسای موجسسود درspeciesاصطلح «دو-ریختی بود
اندام های جنسی شان، واجد خصلت های متفاوتا دیگری هم باشند [م.]. 

74. reproductive
75. bodily structures
76. processes of human reproduction
77. arena
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که یکی از آن ها خلق مقوله های «زنان» و «مردان» است (و نیز سایر مقوله  های جنسیتی که یک جامعه ی
).Ibid. 48(معین آن ها را برجسته می سازد) 

رن چیزی که در یک «پهنه ی تنانه» رخ می دهسسد درک کنسسم، برای من اما دشوار است که این مقوله  را به سا
 هماننسسد پساسسساختارگراها فاصسسله یکانسسلنه به عنوان چیزی که به آن پهنه ارجاع می دهد. شسسک دارم کسسه 

ری زیست شسسناختی ری لیه مند گرفته باشد، زیرا او به درستی نسبت بسسه جسسبرگرای 78محتاطانه ای از خوانش ها

واهمه دارد. در واقع، بازشناسی تفاوتا جنسی به منزله ی یسسک «سسسازوکار طسسبیعی» نیازمنسسد جبربسساروی یسسا
 و بسیاری دیگر شرح داده اند، دیدگاه هایی که جنسسسیت راکانلتقلیل گرایی نیست. بنا به همان دلیلی که 

رن جنسی تلقی می کنند، آشکارا برخطسسا هسسستند. شسسکل بندی های ری بود همچون تجلی یا بازتابی از دو-ریخت
جنسیتی به طور چشم گیری به لحاظ فرهنگی متغیرند. اما آنچه که ایسسن شسسکل بندی ها حفسسظ می کننسسد (و

رلکانلخود   بسسربسساتلر و هسساوکس ورث» مورد ادعای پساساختارگرایانی چون 79 علیه مقوله ی «تصادف رادیکا
 می دهند.ارجاعآن اصرار می ورزد) آن است که آن ها به تفاوتا جنسی 

د« دل می کن یتی ب اختار جنس ک س ه ی نآنچه یک ساختار نمادین را -به جای هر ساختار دیگری- ب  ای
 میسسان زنسسان و مسسردان80یم بسسه رابطه ی تناسسسلیاست که نمادها و نشانه هایش مستقیم یا غیرمستقواقعیت 

,Connell» (ارجاع می دهند  نمی خواهد نظسسام نمسسادین را به منسسزله یکانلبه نظر می رسد که ).سس 2002:38 
اعی«تاثیری ه این » از  اجتم ال ب د، احتم اره ی) آن ببین ورد اش ع (م لیمرج اوتا تناس ه تف ل ک و 81دلی

رن جنسی با بسیاری از اشکال متفاوتا نظم جنسسسیتی سسازگار هسستند افزون بسر ایسن، نشسان. دو-ریختی بود
رن جنسی یک شرط علیتی  برای نظم های جنسیتی ای است که پیرامون خود82خواهم داد که دو-ریختی بود

می شناسیم.

رط ی مرتب اوتا ول ری متف ت ای علی ه نیروه تفاوتا جنسی در حقیقت سازوکاری طبیعی است؛ به این  معنا ک
تن های جنسی شده ی زنان و مردان، هنگامی که به شیوه هایی معین وارد تعامل می شوند،  نیروهایی برآیندی

 اگر انسان های زن در اثر تماس جنسسسی مولسسد بسسا انسسسان های مسسرند آبسسستنبرای بازتولید (زادوولد) هستند.
و در جوامسسع دارای(کودکانی به دنیا بیاوردند و از بسسدن های خسسود آن هسسا را تغسسذیه کننسسد گردند،  می توانند 

ه م ب از ه ه ب وند، ک د ش فناوری های پیشرفته، آن ها همچنین می توانند به شیو ه های دیگری صاحب فرزن
ت ان گونه تفاوتا جنسی و خصلت های آن وابسته اس ر، هم ن ام ای ای انی و دللت ه یاری از). مع ه بس ک

بسسستر» -(«پژوهش های مربوط به جنسیت نشان داد ه انسسد، وابسسسته بسسه بسسستر فرهنگسسی و اجتمسساعی اسسست 
context - در یسسک جسسامعه ی دارای). دیگر سازوکارهایی است کسسه به طسسور مسسوازی عمسسل می کننسسدناظر بر

78. biological determinism
79. radical contingency
80. reproductive relationship
81. reproductive difference
82.  causal condition
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فناوری های بسیار پیشرفته با امکاناتا مناسب تغذیه ی  مصنوعی (بدون شیر مادر) و دسترس پذیری وسایل
جلوگیری از بارداری، تفاوتا تناسلی به طور متفاوتی درک خواهد شد، در مقایسسسه بسسا جسسامعه ای کسسه در آن
غذای مخصوص نوزاد و کاندوم در دسترس نیستند و یا اکثریت مردم توان مالی خرید آن ها را ندارند، و یسسا

.به دلیل فرهنگی از کاربست آن ها منع می شوند

رتا جنسی هستند ری تفاو تقیما از. نظم های جنسیتی دربردارنده ی بازنمایی های اجتماع د مس ا نمی توانن آنه
ری مربوط به تن هایی که به طور متفاوتی جنسی شده اند ری واقع  کسسه البتسسه تحسست(نیروهسسایی 83نیروهای علیت

د رار دارن یتی ق ای جنس وند ) تأثیر رویه ه ی ش ,Sayer(بازشناس ی از). 2000  ا یک ی تنه اوتا جنس تف
رد بسیاری از نظم های متنوع جنسیتی همکاری می کننسسد و احتمسسال سازوکارهای متعددی است که در تولی

هیومدر معنسسایی کسسه . یا یک شرط علیتی دیده شسسود» 84پس زمینه ای«سازوکار بهتر است به عنوان نوعی 
نی نهسساد85-تحت عنوان «اتصال پایدار ازدواج یسسا هسسر شسسکل تسساریخی »- از علیت عرضه می کند، تفاوتا جنس

ویژه ی آن را «موجب» نمی شود، همچنسسان که قواعسسد منع کننسسده  یسسا مجازدارنسسده ی هم جنس گرایسسی را نیسسز
«موجب» نمی شود.

نی سازوکاری است کسسه در رشسسد و توسسسعه ی چنیسسن نهادهسسا و ری انتقادی، تفاوتا جنس اما در معنای رئالیست
ت، ن اس طح زیری ری» س ایه ا ازوکار «پ ک س قوانینی مشارکت می کند. تنها بدین دلیل که تفاوتا جنسی ی
کارکردهای آن با بسیاری از روش های سامان بخشی (قاعده بندی) زادوولد و سکسوالیته سسسازگار می شسسوند.

 و دیگسسران ظسساهراا از آن واهمسسه دارنسسد،کانسسلاینکه تفاوتا جنسی را یک «زیربنا» بنامیم، برخلف آنچه که 
به معنای آن نیست که به آن نیروی تعین بخش بزرگ تر و تمام کننده ای نسبت می دهیم، یسسا نسساظر بسسر ایسسن
نی از سازوکاری در سطح بالتر تاثیرپذیر نیست؛ بلکه صرفاا بسسه معنسسای مدعا نیست که سازوکار تفاوتا جنس
ری شکل دهنده به نظم جنسیتی (ساختارهایی آن است که این سازوکار را نسبت به انبوه ساختارهای روبنای
نی اوتا جنس م. تف رار می دهی تی] ق طح [علی ایین ترین س د)، در پ أثیر می پذیرن ی ت که از عوامل فرهنگ

 جنسیت نیست، هم چنان که جنسیت نیز قابل تقلیل به جنس نیست.  یتعیین کننده 

سطوح جنس و جنسیت
به عنوان نتیجه گیری باید گفت تفاوتا جنسی در معنای تفکیک اکثریت انسان ها به مردان و زنان، و اقلیتی

رح میان جنسی نخست آنکسسه، میسسان ویژگی هسسای. ، از دو جنبه ی زیر اساسی است86از انسان ها به ااشکال واض
های زنانه و مردانسه، و ظرفیت هسای فیزیکسسی و آسسیب پذیری های آنهسا تفاوتا هسایی) تن پدیداری(برآیندی 

83. differently sexed bodies
84. background machanism
85. constant conjunction
86. intelligible intersexed forms
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 صسسحبتگرایش هابرای پرهیز از سوءتعبیر، اجازه دهید یادآوری کنسسم کسسه مسسا اینجسسا از . واقعی وجود دارد
رن بیشسستر، و گرایسسش زنسسان بسسه عسسادتا می کنیم،  و نه امور اجتنابا ناپذیر؛ یعنی گرایش مردان به عضلنی شد
ری میانگین بیشتر برای جنین پسسسر ماهانه و قابلیت آنان برای شیردادن نوزاد در شرایطی معین، آسیب پذیر

سازوکارهای دیگر، مانند تمایزاتا جنسیتی در توزیع خوراک یا میزان تمرین هسسا و. و چیزهایی از این قبیل
ازند ف س ا را متوق ده ی آن ه دهای یاد ش ه،. فعالیت های جسمانی می توانند این گرایش ها و پیام دوم اینک

ه ایی ک ت؛ بازنمایی ه ده اس ای جنسی ش وم پردازی تن ه ای مفه یاری از روش ه تفاوتا جنسی مرجع بس
تفاوتا جنسی می تواند به شیوه های بسسسیار مختلفسسی فهمیسسده. نظم های جنسیتی متنوع را موجه می سازند

، یا کسسامل متفسساوتا)اما با آلت های تناسلی وارونه شده(های زنان را می توان شبیه به تن های مردان . تن شود
تجاوز می تواند پیامدی گریزناپذیر از تفاوتا جنسی، و یا به مثابه ی امری). Helliwell, 2000(از آن ها دید 
,New(دیده شود  87غیرقابل تصور این بازنمودهای متفسساوتا، تفاسسسیر و برسسساخته هایی اجتمسساعی).سس 2003 

: هستند، اما

اختن تنهسا: را جدی تلقی کنیم)س construction(ما باید استعاره ی برساختن  ه برس وف ب تلش هسای معط
زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که به قدر کافی ویژگی های مصالحی که به کار می برند را مسسورد تسسوجه قسسرار

نن مستقل از برسازندگان [یسا مفسسران] هسستند. ... دهند ری معی آنهسا صسرفا: این ویژگی ها در هر مقطع زمان
 اجتماعی ممکن اسسست ناکسسام بماننسسد، یسسا تنهسسا بخشسسا بسسه... برساخته هاینیستند  88حصول خیالتا واهیم

).Sayer, 2004: 18(موفقیت نائل شوند 

نل«در این معنا، این ویژگی های  ناظر بر بدن هایی هستند که بسسه شسسیوه های متفسساوتی جنسسسی» نسبتا مستق
اساسسسی. بدن ها انعطاف  پذیرند، اما تنها تسسا حسسدی معیسسن. شده اند، و نیز ناظر بر رابطه ی میان آن ها هستند

ری خود دلیلی برای همبستگی میان مردان یسسا همبسسستگی رن یک واقعیت، به خود  رن تفاوتا جنسی به سا بود
. میان زنان فراهم نمی آورد

ر دو از دل ه ه ویم،  ک واجه می ش یتی م م جنس ری نظ در سطحی بالتر، با ساختارهای اجتماعی و فرهنگ
ری جمعیت های انسانی بر می آیند (پدیدار می شوند) رص خسوند خصلت های زیست شناخت و در شکل های مشخ

درون نظم های جنسیتی، در طی زمان و در میان بسیاری). Connell 1987(به طور تاریخی تعین می یابند 
معنسسای. تخصیص داده می شوند» 89«تولید آدم هااز فرهنگ های دنیا، زنان به طور هنجاری به گستره ی کار 

زنان، مردان، و کودکان به طور عظیمی متفاوتا است، هم چنسسان که عقایسسد و) انواع مختلفی از(این امر برای 
باورهایی که چنین هنجارهایی را توضیح می دهند، توجیه می کنند، و تعیین می کنند نیز بسیار متنوع انسسد.
واه واه و خ واه برابری خ ت، خ تفاوتا جنسی یکی از شروط علیتی برای هر شکلی از تقسیم کار جنسی اس
ستمگر، چه جداسازی شده و چه منعطف نسبت به جنسیت؛ و از این رو، برای توضیح اشسسکال معینسسی کسسه
87. unthinkable
88.  wishful thinking
89.  producing people
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امسسا. تقسیم کار جنسی به خود می گیرد ناچاریم به بسیاری از دیگر سازوکارهای دخیل در آن توجه کنیسسم
رون از ایسسن سسسازوکارهابی» 90 ملل انگیز«امر کلین یک این به معنای آن نیست که تفاوتا جنسی تنها به سا

. قرار می گیرد

ری انسان تکوین یافته است. خویشسستن ری انسانی، توامان از دل ساختارهای فیزیولوژیکی و اجتماع روان شناس
ری  ما از امکاناتا نهفته در سیستم عصبی مرکزی ما شکل یافته و پدیدار شسده اسست، کسسه در91یا خود-بودگ

 شسسناخته می شسسود 92برخوردهای عملی ما با جهسسان فیزیکسسی و اجتمسساعی، به سسسان هسسستی های پیکریسسافته
)Archer, ز). ما، به 2000  ورکردن (و نی ق تص ن، از طری ای معی ا و نیازه ا ظرفیت ه عنوان هستی هایی ب

تاجایی که جنسسسیت (از حس کردن و عمل کردن)، به آنچه در زندگی با آن  مواجه می شویم پاسخ می دهیم.
میان سایر چیزها) همچون مقوله ای توضیح گر به ما عرضه گردد، برای دریافتن معنای آن به همه ی منسسابع
مختلف اطراف مان در می آویزیم. درک و پاسخ ما نسبت به این مقوله، و پاسسسخ های دیگسسران بسسه پاسسخ مسسا،

رد. موقعیت های جدیدی خلق می کنند که متضسسمن پاسسسخ ها و واکنش هسسای بیشسستری اسسست در ایسسن فرآینسس
:) تصسور و تجربسسه می کنیسسمgendered (داتی جنسسسیت مندتکرارپذیر ما به تدریج خودمان را  به مثابه ی موجو
نسام می نهسسد» گفتگوی درونی مسا«آن را )سس Archer( آرچرجنسیت به بخشی از آن چیزی بدل می شود که 

 این امر در تاریخچه ی شخصی ما روی می دهد، تمایل یا فقدان تمایسسل مسسا بسسرای(همان منبع). نحوه ای که
تغییر در نظم جنسیتی را متأثر می سازد. 

فمینیست ها مانند همه ی فعالین اجتماعی به دنبال تغییر هستند. در هر یک از سطوحی کسسه از آنهسا بحسسث
ری)درحسالی که برخسی دیگسر ناممکن انسد(کردم، برخی از تغییراتا امکان پسذیر  انسد  ، از جملسه تفساوتا جنسس

و» چه چیسسزی ممکسسن اسسست؟ «بیولوژیکی که نسبتاا بادوام است. دو پرسش حیاتی برای فعالین عبارتند از:
د». فارغ از اینکه ما چه می خواهیم؟« راتا نیازمن ن تغیی اد ای رای ایج تند، ب ه هس وبا چ راتا مطل تغیی

ت تراتژی. استراتژی و تاکتیک هستیم، چون عمل سیاسی خود امری لیه مند اس وانیم اس ه بت رای اینک ب
ری دخیسسل در همه ی موثری تدوین کنیم، می باید تا جای ممکن به شناخت بیشسستری از سسسازوکارهای علیسست

برای قسسدرتا سطوح، و نیز روابط میان این سازوکارها، دست پیدا کنیم. داعیه های علیتی در  واقع مطالباتی
ری علیسستی: هستند رتا مورد نظر، که از فهمسسی بسسسنده نسسسبت بسسه پیونسسدهای واقعسس ری تغییرا رتا ممکن ساز قدر

خطاپذیرند، به طور گریزناپذیری مخاطره آمیز هم هستند. امسسا اگسسر ازچنین داعیه هایی از آنجا که برمی آید؛ 
محدودکردن فعسسالیت چنین مخاطراتی سر باز بزنیم، جنبه ای اساسی از عاملیت انسانی خود را وا نهاده ایم.

رت اجتماعی، یا اتکا به عقاید فعلیت گرا  درباره ی علیسست، شسسبیه آن اسسست93فمینیستی به یک سطح از واقعی
» را بر آن تحمیل کنیم. 94که هنگام بازی شطرنج بکوشیم قوانین بازی «لودو

90.  tedious universal
91.  selfhood
92.  embodied beings
93.  actualist ideas
94.  ludo game
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