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Abstract 

This article reviewed the book "Two Essays on Political Philosophy of Feminism", 

and also overviewed the works of 3 writers of the book and its translator. The 

writers are feminist theatricians with radical, liberal, and social approaches to 

feminism, and I critically overviewed their approaches. Then I compared the 

feminist revision which was discussed in the second essay of the book with some 

samples of revisionist movements and theories in third-world and non-western 

communities like theories of Muhanti in India and Enloe in Malaysia. The result of 

this article is that even if the feminist theory of the first essay claim to pass from 

just-western feminist theory, ideologically is western yet, which means it believes in 

European- American worldview. Also, the social theory of the second essay shows 

the basics of social feminism in summary, yet specialized to western societies, but it 

can be useful to non-western societies with powerful civil societies. The 

methodology of this article is descriptive and uses bibliotic resources to review the 

book critically and see what the forte and poverty of the book's essays. My purpose 
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is to find accessibility, correctness, and incorrectness of the discussion of the book 

and its writes claims about women and feminism. 

Keywords: Liberal Feminism, Radical Feminism, Feminist Revision, 

Multiculturalism, Post-westernize.  
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 کتابو بررسی نقد 

 1سمینیفم یاسیس ۀفلسف ۀدو جستار دربار

 *ینیمطهره حس دهیس

 چكیده

 یِو رونف  کفار   «مفمینیسف  یا ف یدو جستار درباره فلسفهه   »مقاله حاضر ضمن مرور کتاب 
 بفرال یل کال،یراد یکردهایرو یهستن ، به برر  یستینیفم پردازان هیآن که از نظر سن هینو  ه

کتفاب را بفا    ، مباحف  این برر فی،  یو در ط پردازد یم یتیسنیفم یها هیگرا در نظر و جامعه
کفه در جسفتار دوک کتفاب     یسفت ینیفم ی نظرطلبیتج  نی. همچنکن  یمرور م یانتقاد ینگاه

مفال    گفرا  ر فرب یگفرا و    جهفان  فوک   ی نظرطلبیف از تج  ییها طرح ش ه ا ت را با نمونه
 یسفت ینیفم هیف نظر نکفه ی. حاصف  بثف  ا  کنف   یم سهیمقا یدر مالز هیدر هن  و انلو یموهانت
بفه صفور     ی بفور از  فرب را دارد، ولف    یکتفاب اگرهفه اد فا    کمیش ه در جستار  طرح
 یاجتمفا   هیف دارد. نظر ییکفا یامر -اروپفا  ینف یب بفاور و جهفان   یعنیا ت  ی رب کی ئولوژیا

هنف ان بفه    نکفه یگفرا دارد، و بفا ا   جامعفه  مبه ارکفان فمینیسف   یا اشاره فشرده زیجستار دوک ن
 نکفه ارکفا   یطفرح آن در جفوامع   نفه یاختفه ا فت، زم  نپرد یر ربف ی  یاجتمفا   یهفا  حوزه
ن آا فت و در   یهیدارد، فراهم ا ت. روش انجاک پژوهش، توصف  یدر آنها قوت یم ن جامعه

 یمنهف  وتا نکا  مالبفت   میبه دنبال خوانش نق گونه کتاب هست یا با ا تهاده از منابع کتابخانه
 یو نادر فت  یدر فت  یریف نقاط ففراز و ففرود و بفه تعب    افتنیمقاله،  نی. ه ف امیابین را درآ

 ا ت. ینگر سن گان کتاب درباره زنان و زنانهینو یاد اها
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ی، تفمینیسففف ی نظرطلبیفففتج  کفففال،یراد مفمینیسففف بفففرال،یل مفمینیسففف ه   ا  دواژهی   کل
 .گرایی گرایی، فرا رب هن فرهنگ

 مقدمه. 1

 یهفا  و اتهفاک  هفا  تیبود که  مومفا بفه مثف ود    ییها نوشته -در آ از، اشاره ییگرا مسئله زن
ا فت و در   یریف گیاز ار فوو تفا رو فو قابف  پ     یخط فکر نی. اپرداخت یمربوط به زنان م

 ،یو شفرق  یا ف م  ا یادب پرتکرار ا ت. نگاه  البِ اریبس تیهودی نییدر آ زینو  ینیمتون د
از  یوجفود دارد و تنفو    زیف ن گفر ینگرش بفه زن از ابعفاد د  ولی ا ت،  نبه ز یا هینگاه حاش

 03 یهفا   ف ه  یفکر یها انق ب انی. در جرخورد یبه هشم م یزن در فرهنگ شرق ریتصو
 یهفا  نفه یکه تواک بفا آن اروپفا را در برگرففت، زم    یا ی  -یاجتما  یها یک. و نابسامان 00و 

 گفر، ید یفراهم ش . از  فو  -به حقوق زنان نوزایا پ زگری در مال  –پرداختن به مسئله زنان 
 یاجتمفا   یهفا  به  رصفه  ریزنان ناگز ،ییاروپا ریفراگ یها و جنگ یانق ب صنعت انیدر جر
دارنف ،   تیمسفئول  کننف ،  یکفه کفار مف    یزنان به  نوان کسفان  یآگاه یها ش ن . موج  هیکش
در خانفه و   یحقفوق  یا ت و به تبفع دارا  آنهااز خانه و خانواده به  ه ه  رونیدر ب یا ههیوظ

 انیف طرح حقوق زنان در   ه نوزدهم و در جر نهی ان زم نیقو  گرفت. ب  اشن ،ب یشهر م
 مف  زنفان بفه     سفتم یدر  ف ه ب  یجهان یها فراهم آم . با بثران جنگ یکارگر یها انق ب
 یرونف   هیف اول مگرففت. فمینیسف   شفه یر سمینیآم ن  و فم ها ابانیکار به کف خ یروی نوان ن
دو جستار دربفاره  »کتابِ  کمیبود که در فص  )جستار(  یزیداشت و در واقع مرد ت کالیراد

دوک  مفه ین یپف  از اصف حا  اجتمفا     ی. ولف مینیب یآن را م یردپا «مفمینیس یا یفلسهه  
)بفه اصفو ح    یر ربف ی  یهفا  شفه یتوامفان، کفه بفا ورود ان     یو رونف  اقتصفاد   ستمی  ه ب
بوجفود آم نف .    یسفت ینیتفر فم  معتف ل  یها انیهمراه ش ، جر کای( به اروپا و امری وم نجها
 نیف الفذکر طفرح شف ه، از ا    کفه در فصف  دوک کتفاب ففوق     یسفت ینیفم یگفرا  اجتماع انیجر
 ا ت.   مقوله

دو مقالفه دربفاره فلسفهه     رن هیکه دربرگ «مفمینیس یا یدو جستار درباره فلسهه  » کتاب
صفهثه و در   0/3در  انیمهف   لفوفر یو بفا ترجمفه ن   یا ت، تو ط نشفر نف   سمینیفم یا ی 

روانه بازار نشر ش ه ا ت. ترجمه دو مقاله ا ت که از دو کتفاب مرجفع فلسفهه     0380  ال
اثفر روبفر    « معاصفر  یا ف یفلسفهه    یراهنما»از کتاب  یان ؛ اول معاصر گرفته ش ه یا ی 

( و مقالفه دوک از کتفاب   نیو  فوزان مفولر اوکف    جیمنسفترب  نی)مقاله جف  یپت پیلیو ف نیگود
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 بففرالِیل -کففالیراد سففن گانِی. نوکففایملیک  یففاثففر و« معاصففر یا ففیبففر فلسففهه   یا مق مففه»
مففرور کففرده و از  ار یبففه صففور  کنففون  مفمینیسفف یریففگ شففک  انیففجر کففم،ی جسففتار

در  یسفت ینیفم میک. تفا موفرح شف ن مهفاه     08و  00 یهفا  گفرا در  ف ه   زن هیف اول یها هینظر
انف .   را از نظر گذران ه یا یو   یرهنگف ،یاجتما  یها به  رصه مک. و ورود فمینیس/0   ه

 ی ئولوژیففا کیففآن را بففه  نففوان   سففم،ینیگونففاگون بففه فم  یکردهففایرو انیففآنهففا از م
)منسفبریج، مفولر اوکفین و     «زهفا یو معنفا کفردن ه    نیف از د یا وهیشف  یعنی»کنن :  یم یمعرف

گفرا باشف .    زن ایف نگفر   کفه زنانفه   ینظفاک بفاور   ای ینیب جهان ی(. به  بارت20: 0380کیملیکا، 
و رابوفه آن بفا جامعفه،     کاود یم یاجتما  انیجر کیرا به  نوان  سمینیدوک کتاب، فم جستار
مفورد توجفه    یومو حفوزه  مف   یدولفت، حفوزه خصوصف    ،یمیپفارادا  یها انیها، جر گروه
 ا ت. سن هینو

 تیف و اهم گاهیباشن . نخست جا می یدو مثور اصل رامونیپ مقاله نیا یهای اصل پر ش
 ،یرانف یمسائ  زنان ا یآن برا گاهیو دوک جا یستینیهای فم هینظر یایکتاب و مباح  آن در دن

 میابیف در میا فا،، بفه دنبفال ان هسفت     نیباش . بر ا آن می سن گانیتوجه به کتاب و نو زانیم
( رانیف ا یعنف ی) یفرهنگف  -یفکفر  نفه یکتاب هفه بفوده و در هفه زم    یگفرهن -یفکر یفضا
تفا  آن  سفن گان یهون توجه بفه کتفاب و نو   یآن با توجه به  وامل یکارآم  زانیش ه، م طرح
 رانیف در ا ینگفر  زنانفه  یکتاب توان پا خ به مسائ  ا ا ف این  ایآ نی؟ همچنباش  ح  می هه
 دارد؟ را

 

 سندگانینو یمعرف. 2

 نیسوزان مولر اوک 1.2

معاصفر و   سفم ینیمهفم فم  نپفردازا  هیمقاله اول، از نظر سن گانیاز نو یکی  نی وزان مولر اوک
و کتففاب « زنففان ا ففت؟ انیففبففه ز یهنفف فرهنگ  هیففپ  ایففآ» زیففبرانگ مؤلففف کتففاب بثفف 

 یهفا  آمف  و در دانشفگاه   ایف بفه دن  لنف  یوزیا ت. او در اوکلن  ن« و خانواده تیجنس   الت،»
هنف    ایف آ» زیف برانگ و فلسفهه خوانف . او در کتفاب بثف      خیتفار  رداوکلن ، اکسهورد و هاروا

 ی)برابفر  یسفت ینیفم یِخفواه  ی(  به مسئله تقابف ِ برابفر  ///0« )زنان ب  ا ت؟ یبرا یفرهنگ
 کیففنظففر، او  نیففپرداخففت و از ا نیففهففا و د فرهنففگ حقففوق زنففان و مففردان( بففا خففرده 

و ختنفه زنفان را در    یازدواج اجبفار  ،یهون هن همسر یموارد نیبود. اوک  نظرطلبیتج 
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فلسفهه   ییکفا یمو سفه امر » زهی. او جفا دانسفت  یم ریپذ هیتوج ،ینید یها قالب خرده فرهنگ
آثففارش  ری فا  یرا بففرا یگفر ید زیکتفاب و جففوا  نیففا یرا بفرا «   ففاهز ایف کتوریو یا ف ی 
 (.  Squires, 2222کرد ) افتیدر

بث  را طرح کفرده بفود کفه     نیا نی(  اوک0//0« )و خانواده تی  الت، جنس»کتاب  در
حقفوق خفود کننف . او     ی، حقفوق خفانواده را فف ا    ف الت  یبه بهانه برقرار توانن  یزنان نم
را در  نیبرنامفه اخف ق در جامعفه بفود.  فوزان مفولر اوکف        ری( مف  3//0-3//0 فال )   ه
. در هنگفاک مفر ،   افتن یکه مرده بود،  یدر حال ارتمانشدر آپ ی الگ 2/در  ن  2222  ال
بفود.   جیما اهو ت و کمبر یها و ا تاد م  و دانشگاه کرد یدانشگاه ا تنهورد کار م یاو برا

 ضفو   نی( داشت. اوکنی)لورا و جا ت یج ا ش ه و دختر و پسر نیاز شوهرش روبر  اوک
 کفرد  یزنفان کفار مف    یمسائ  اقتصاد یحقوق بشر زنان بود و در هنگاک مر  داشت رو ادیبن
(Trei, 2222  .) 

و  یدایف ا فت کفه بفر ا فا، اصف  خودبن      یبرالف یهفای ل  سفت ینیفم فیاز ط نیاوک مولر
داننفف . او بففا واک گففرفتن  زنففان مففی ییراه رهففا گانففهیحقففوق جهففان شففمول را  ت،یفف ق ن
جان رالز که در آن شهرون ان برابر و آزاد در پ  پفرده جهف  دربفاره اصفول      هیاول تیوضع

زنفان و مفردان را    انیف هفای م  ر فن ، تهفاو    مفی  ن  الت حاکم بر جامعه به جمع همپوشفا 
حقفوق   یزنفان بفه مالابفه انسفان را تسفر      ییرهفا  یبفرا  یی فا  یحلف  انگارن  و راه می  هیناد

 (.0/2: 03/3دان  )توانا و آذرکمن ،  شمول )مردانه( به  الم زنانه می جهان

مففورد توجففه قففرار  رانیففاو در ا یآرا سففم،ینیبففه فم نیاوکفف یانتقففاد  گاهیففخففاطر د بففه
 ترجمه ش ه ا ت:   یمقاله به فار  نیا ت. از او ا گرفته

. ترجمفه  یشف یان  (.  قف  و احسفا، در  ف الت   03/2 ریف ت /0. )نیمولر اوکف  وزان  ـ
 .یفض . فصلنامه ترجمان  لوک انسان یمثم  حقان

های فمینیسم لیبرال با توجفه بفه نظفرا   فوزان مفولر       درباره نق  دی گاه زین ریمنبع ز و
 اوکین در د تر، ا ت:

ن خفوب ا فت؟ ترجمفه    مری کیت جی ا میت. آیا فمینیسم لیبرال  ربی بفرای زنفا   ـ
 http://amjadian.persiangig.com/document/feminism/23.htmمریم رفیعی. 
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 جیمنسبر نیج 2.2

و  یا ف ی  یرهبفر » شیهفاروارد در گفرا   یجفان کنف    یا یا تاد م ر ه    جیمنسبر نیج
دربفاره  « جفو  رقابفت  یدمکرا ف  یفرا فو »هفون   ییهفا  مؤلف کتاب ،«کیدمکرات یها ارزش
او  یبفرا  یزی)کفه جفوا    «م؟یگفذار  یهرا  رصه را وا م»و  یم ن میمشارکت مستق یها وهیش
و  سفن ه یکفه او در آن بفه  نفوان نو    ییهفا  کتفاب  مجمو ه نیارمغان آورد( ا ت. از مهمتر به

. باشف   یمف «  جفو  مخالهفت  یو آگفاه  سمینی: فمیمنافع شخص یفرا و»مولف شرکت داشته؛ 
 یاز جملفه مشفارکت مف ن    یم ن یها تیو فعال یاو، مشارکت مردم یتخصص تیحوزه فعال
 او(. www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/jane-mansbridge) باشفف  یزنففان مفف

در هفاروارد   خیحکومفت و تفار   یهفا  ا ت و در رشته  جیفرزن  ناشر معروف رونال  منسبر
   (.http://ksgfaculty.harvard.edu/faculty/cv/JaneMansbridge.pdf) در، خوان ه ا ت

در گوگفف  ا ففکالر بففه  منسففبریج نویسففن ه پرکففاری ا ففت و در صففهثه جسففتجوی او
خففوریم کففه حففوزه تخصصففی آنهففا، بیشففتر دمکرا ففی ا ففت و  مقالففه و نوشففته برمففی 230
هایی با موضوع فمینیسم بسیار کمتر از  موک آثار او فت بفه حف ود هنف  ده مولفب،       نوشته

انف  و   دهفی فهر فت شف ه    هفا بفر ا فا، میفزان ارجفاع      ر  . ایفن نوشفته   مقاله و کتاب می
 Should Blacks represent Blacks and"تفرین نوشفته او در حفوزه زنفان بفا  نفوان        پرارجفاع 

women represent women? A contingent “yes”  "(Mansbridge, July 03, 2220, 

https://scholar.google.com)       به مسئله بازنمایی امر زنانه و مقایسفه آن بفا بازنمفایی در میفان
ای که کتاب مفورد بثف  مفا از آن     (. نوشتهMansbridge, 0///: 328پردازد )  یاهپو تان می

این فهر ت ا ت و تنها یک ارجفاع بفه    های ترین نوشته برگرفته ش ه ا ت، جزو کم ارجاع
(. ولی البته رویکرد منسبریج به امفر  یا فی   Mansbridge & Okin, 0//3آن ثبت ش ه ا ت )

ر ف    در مباح  مربوط به فمینیسم  یا ی مورد ارجاع زیفادی قفرار گرفتفه و بفه نظفر مفی      
 Godwin)ای نمونفه:  تر و مورد ا تنادتر از دو نویسن ه دیگر ا ت )بر رویکرد او شناخته ش ه

& Jasper (eds), 220/: /2, 230, 280, 200)   :و ارجاع به مقاال  منسفبریج در(Mansbridge, 

July 03, 2220, https://scholar.google.com)  . 

 

 

http://ksgfaculty.harvard.edu/faculty/cv/JaneMansbridge.pdf
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 کایملیک لیو 4.2

سفهه  فل یکانفادا، ا فتاد کر ف     نگسفتون یدر ک نیک. در دانشفگاه کفوئ   8//0از   کایملیک  یو
 یهفا  مف ل  یرو یو تنفوع و بفه طفور کلف     یدمکرا  یدپارتمان فلسهه ا ت. او رو یِا ی 

کار کرده ا فت. از او هشفت کتفاب و     یدر جوامع هن فرهنگ یو   الت اجتما  یشهرون 
 یمتعف د  یهفا  زهیزبفان ترجمفه شف ه و جفا     32مقاله در د تر، ا ت که بفه   222از  شیب
 بود.   2202دوک در  ال  زابتیآنها م ال  االنه ملکه ال نیان  که آخر کرده افتیدر

و آکسهورد در، خوانف ه، در اروپفا و    نیکوئ یها متول  کانادا ا ت، در دانشگاه کایملیک
بوداپسفت،   یمرکفز  یا تاد م  و دانشفگاه اروپفا   زیداشته ا ت و اکنون ن  یت ر زین کایامر

بفا نفاک    رایف دارد کفه اخ  یب مشفترک مجار تان ا ت. او با همسفرش  فو دونال  فون  کتفا    
(  منتشفر شف ه ا فت. آثفار     2202)اکسفهورد   «وانفا  یح حقوق یِا یوحش: فلسهه   شهر»
و  یا ف یبا موضفوعِ فلسفهه     شتریمشترکا ) موما با دونال  ون( ب ایو  ییکه به تنها کایملیک

 در د تر، ا ت:   ینشان نینوشته، در ا یحقوق شهرون 

http://queensu.academia.edu/WillKymlicka. 

  گاهیف شفود کفه د   گرا شناخته مفی  به  نوان هن فرهنگ یستینیهای فم شهیدر ان  کایملیک
هماننف    یهفای فرهنگف   تیرا با هو یکنن . او  نصر زنانگ زنان ارائه می ییدرباره رها یمتهاوت
خفا  بفه    یزودن حقوق گروهف را اف یاز  رکوب فرهنگ ییزن  و راه رها می ون یپ تیقوم

خفا ، از جملفه زنفان،     یهفای فرهنگف   دان  که بر ا ا، آن گروه می برالیل یحقوق همگان
 (.0/0: 03/3شون  )توانا و آذرکمن ،  و خا  می یصاحب هر دو حقوق همگان

 زیف درباره اقواک ن شیها به خاطر نوشته یرانیا یو حوزه  موم یاجتما  یدر فضا کایملیک
ا فت   «یهنف فرهنگ  یشفهرون  »کتفاب   نهیزم نی ت. از جمله آثار مهم او در اتوجه امورد
آثفار   یبه فار ف  کایملی(. از ک308: /030 ،ی( و )انصار30: 0383 لو، ی( و )تق03/2 ،ی)ر ول

 :   ان ترجمه ش ه ریز

 ها مقاله 2.3.1

. فصفلنامه گهتگفو   ی(. ترجمفه مفراد ثقهف   0382. )مهفر  یتیقوم یو هن گانگ یخواه یآزاد .0
 .  23)تهران(، شماره 
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. فصففلنامه یحقفف ی لفف  ی(. ترجمففه  فف0380. )آذر و دی ی ففنت قففرارداد اجتمففا  .2
)مشفه (،   یرضفو  یحفوزه( دانشفگاه  لفوک ا ف م     شهی)ان  یا  م یاجتما  یها پژوهش
 .30شماره 

قبسفا   صهت، فصفلنامه   (. ترجمه فرهاد مشتاق0303. )پاییز و زمستان ییگرا جما ت .3
 .نیاز منظر د یبا موضوع آزاد 3و  /پژوهشگاه فرهنگ و ان یشه ا  می )قم(، شماره 

 کتاب 1.3.1

                                             .  دانش  ی. تهران: پردیا کاف مابراهی ترجمه(. 03/0 . )یهن فرهنگ یشهرون  .2

 

 مترجم ۀدربار. 3

 شفتر یا فت و ب  03/2و فعفال حقفوق زنفان، متولف       ا یف متفرجم حفوزه ادب   ان،یمه  لوفرین
کفود  و نوجفوان انجفاک داده ا فت )پرتفال       ا یف خود را در حوزه ادب یا حرفه یها تیفعال

 یآثفار  زیف ن سفم ینیفم نهی(. او در زمwww.ensani.ir/fa//02///profile.aspx،یجامع  لوک انسان
 یآنها، ترجمه کتفاب دو جلف    نیتر دارد که  م ه یو مشارکت م ن  یدر قالب ترجمه، تثل

 03/0 ،ی)نشفر نف   تیف لگ نینوشفته مفارل  « در  فرب  سفم ینیفم خیزنان در روزگارشان: تفار »
 (.www.ketab.ir)خانه کتاب، باش  ی( م03/2 و

 

 استقبال از کتاب زانیم. 4

نمونفه   یبفرا قرار گرفته و  یمورد توجه داخل سمینیفم یا یدو جستار درباره فلسهه   کتاب
کفه متعلف  بفه     "مهرخانفه " یخبفر  -یلف یتثل گفاه یمو سفه زنفان بفه نفاک پا     کیف  یاز  و

 یگهتمفان انقف ب ا ف م    غیو تبل جیترو یا ت، و در را تا «شهیمردک نهاد ترنم ان  انجمن»
شفف ه ا ففت  یمعرففف یبففه صففور  مختصففر کنفف ، یدر حففوزه زنففان و خففانواده کففار مفف 

و نقفف  کتففاب   یابیففارز ،یدر معرففف ریففز یهففا  یففتثل نی(. همچنفف03/0 ،ی)ذوالهقففار
 ا ت: درد تر،

جسفتار   کماکان بسفته: دربفاره کتفاب دو     ی. درها03/0 ید 0شنبه،  . پنجیریرمیهاله م. 0
 . روزنامه بهار.  سمینیفم یا یدرباره فلسهه  
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http://baharnewspaper.com/News//0502520522/0.html 

 ا ی یا خفانوادگی؟ روزنامفه ا تمفاد   . امر شخصی زنان؛  ی0388 ریت 2یوحنا نج ی. . 2
 www.magiran.com/npview.asp?ID=088/802. 3//ملی. شماره 

 

 کتاب درباره. 5

از کتفاب   یش ه کفه اولف    یاز دو جستار )فص ( تشک «سمینیفم یا یدرباره فلسهه  » کتابِ
گرفتفه شف ه و     یپتف  پیف لیو ف نیروبفر  گفود   شیرایف و« معاصفر  یا یفلسهه   یراهنما»

معاصفر برگرفتفه شف ه ا فت.      یا ف یبر فلسهه   یا به ناک مق مه کایملیک  یاز کتاب و یدوم
زنفان دارد و   یبفه جنفبش مف ن    یا ی  یکردیرو ن،یاوک مولرو  جیاول نوشته منسبر جستار
 یِا هیف آثفارِ پا  یِتجستار با نق ِ فمینیس نی. اکن  یم یبرر  یا ی  یرا به  نوان جنبش سمینیفم
راولفز و    ،یف رو فو، کانفت، م   یرا در آرا یا ی لوه مردانه به  نوان امر   هینظر ،یستینیفم
 ی گاهیف و  پ  با د ر   یم« ا ت یا ی  ،یشخص»معروفِ   هیکرده، به ا یبرر  کینوز
زنانففه، تسففلط مردانففه در آثففار   یهففون وابسففتگ یمیمهففاه یبففه بففازنگر  نظرطلبیففتج 
. پفردازد  یمف  بفرال یل یهفا  ستینیفم ریو شاگردانش و  ا  گانیلیمانن  کارول گ ییها ستینیفم
از جملفه   سفم ینیممنتقف  ف  یهفا  هیف بفه نظر  یادامه، مههوک تهفاو  و شفباهت را بفا نگفاه    در
و  یحقفوق  هیف و آن را بفا نظر  کش  یم شی( پیبه مورد خاص می)ب ون اشاره مستق انیگرا نید
زن و مفرد را   انیف زنفان و م  انیف م یهفا  هنانچفه تهفاو    زنف ،  یم ون یپ ی موم یها ا تی 

 ان،یف . در پاکنف   ی( مورح میو در قالبِ برابر یبر احزار شباهت )به معنا یبرالیاصرارِ ل ب ون
 رفتنیضفمن پفذ   ،ی ئولوژیا کی( در مقاک برالی)ِ ل سمینیخواهان آن هستن  که فم سن گانینو
را در نظفر داشفته باشف ، درصف د گسفترش       ینسفب  جیهفا و نتفا   که تهفاو   یانبریم یها راه
 خود باش . خواهانه یآزاد یکردهایرو

ا فت و بفا    کفم یجسفتار   یِا ف ی  کردیرو گرِ  یتکم ،یاجتما  یکردیدوک با رو جستار
زنفان، ابتف ا مسفئله     ادیف تنف رو دربفاره انق   برالیل ستینیجاگر  فم سونیآل یها اشاره به نوشته

بفه    یشا سن ه،ی. نوکن  یم یرا برر  یجنس ضیو تبع یجنس یدرباره برابر فیط نیا یاصل
 یرا طفرح کفرده ا فت. بفرا     یتفر  معت ل یها هینظر کم،یاز جستار  شیخاطر مرد بودنش، ب

خفود   یففرد  تیامن ،یشغل یها با باال بردن مهار  کنن  یپسرها ت ش م: »س ینو ینمونه او م
پسفران   یخفود بفرا   یهفا  تیرا در بفاالبردن جفذاب   تیکه دخترها، امن یکنن  در حال نیرا تام
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ن بفه  یهمچنف  کفا یملی(. ک30: 0380)منسبریج، مولر اوکفین و کیملیکفا،    «کنن  یجو مو جست
مشا   صفرفا زنانفه    یها و از د ت رفتن برخ ش ن حرفه یبر تخصص ونیزا یم رن را یتاث

مشا  ، زنفان    یر  ازمان ج د نکهیو ا کن  یاشاره م یآشپز ،یقابلگ ،یپر تار ،ییمانن  ماما
(. 02: 0380مردان هستن  )منسبریج، مولر اوکین و کیملیکفا،   رد تیها  موما ز حرفه نیدر ا
باشفن ،   سفت ینیبه هر حال هرهق ر هفم فم  انکه زن کن  یموضوع اشاره م نیاو به ا نیهمچن
 نیف ا ریف درگ که مفردان هنف ان   یشغ  و خانواده خود هستن . در حال انیم نشیبه گز ریناگز
قرار دارد )منسفبریج، مفولر اوکفین و کیملیکفا،      تیو همواره شغلشان در اولو ستن ین نشیگز

ضف زن   یهفا  هیف موالعا  زنان اشاره کفرده و نظر  شق مانیپ یها هیبه نظر زی(. او ن03: 0380
 نی(. همچنفف83: 0380)منسففبریج، مففولر اوکففین و کیملیکففا،   شففود یمفف ادآوریففرو ففو را 
را متفذکر شف ه ا فت )منسفبریج، مفولر       تیبه واقع افتنیدر د ت  سمیبرالیل یها تیمث ود

 یکردهففایاز رو کففایملیک  ینقفف  و تعفف   یمبنففا نیفف( و ا80: 0380اوکففین و کیملیکففا،  
 یهففا جنففبش حقففوق زنففان بففا خوا ففته یبرالففیل یفضففا فیففو تلو بففرالیخواهانففه ل آرمففان
و  کشف   یمف  شیاففراد را پف   قفوق بفودن ح  یو اجتمفا   یا ت. او مسئله شخصف  تر یاجتما 
 یبفرا  یهسفتن  را  فامل   یآزاد تیمثف ود  هیف کفه پا  ا یف و اخ ق یاجتما  یها تیمث ود
. دانف   یمف  گانیلیهون ک یبرالیل یها ستینیاز نظر فم ی( حتیبودن   الت )برابر ریناپذ امکان
مفولر   هفا کفه مفورد توجفه  فوزان      رابوه   الت و اخ ق را به مسئله خرده فرهنگ کایملیک
و  رمف رن ی  ردمکفرا ، ی  ،یثیرمسف ی  ،یر ربی  یها و نقش فرهنگ زن  یم ون یبود، پ زین
بفه   ی ربف  سفم یبرالیل نیهمف  میو تعم گردد ی  الت و اخ ق متذکر م فیرا در تعر برالیرلی 

 .ده  یقرار م یشناخت جامعه ینیمورد بازب ییها ناهمسو را با ذکر نمونه یها فرهنگ

از دو بخفش متهفاو  تشفکی  شف ه ا فت. بخفش اول       «  یا ی فمینیسمفلسهه » کتاب
کتاب که نوشته منسبریج و مولر اوکین ا فت، دارای رویکفرد  یا فی ا فت و بخفش دوک      

کن . در بخش نخست، نویسفن گان بفا    کتاب، رویکردی اجتما ی را تو ط کیملیکا طرح می
توان  بفه یفک جنفبش  یا فی      می رویکردی رادیکال و لیبرال، درباره اینکه فمینیسم هگونه

کننف    انف ؟ بثف  مفی    های  یا ی متثق  شف ه  تماک  یار تب ی  شود؟ و در کجا این ظرفیت
 لففوک اجتمففا ی و  یا ففی « نقفف  فمینیسففتی آثففار معیففار»(. در اینجففا نویسففن گان بففا /) 
ولر کوشن  رویکردهای  یرزنانه نگر را در مبانی این  لوک بفه نقف  بکشفن  )منسفبریج، مف      می

وارد مباح  مربفوط بفه   « شخصی،  یا ی ا ت»(. آنها با بث  /0: 0380اوکین و کیملیکا، 
شففون  )منسففبریج، مففولر اوکففین و  هففای کففاذب حففوزه  مففومی از خصوصففی مففی تهکیففک
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هفا را بفه  فود زنفان و بفه       کنن  مهاهیم ا ا ی ایفن حفوزه   ( و ت ش می20: 0380 کیملیکا،
(. در بثف   23: 0380نسفبریج، مفولر اوکفین و کیملیکفا،     روشی فمینیستی بازنگری کنن  )م

( و تهفاو  )منسفبریج، مفولر اوکفین و     28: 0380تسلط )منسبریج، مولر اوکفین و کیملیکفا،   
تازنفف  و در مبثفف  شففباهت  (، تن روانففه بففر مرد ففاالری جامعففه مففی /3: 0380کیملیکففا، 

هنف   نصفر هنف فرهنگی در    خوا ( نومی انه مفی 33: 0380)منسبریج، مولر اوکین و کیملیکا، 
« هفای  مفومی   نظریفه حقفوقی و  یا فت   »مسائ  زنان را مورد توجه قرار دهن . زیر  نوان 

کنن  و در پایان، این مسفئله   تری بث  می خصوصی را به شک   می  -مبث  حوزه  مومی
قفاک ایف ئولوژی ایهفای نقفش کنف ؟      توانف  در م  کنن  که آیا و هگونه فمینیسم می را طرح می

 مجموع این دو نویسن ه به شکلی رادیکال، اهتماک به  یا ی کردن فمینیسم دارن .  رد

کنف    صرفا به  ه طریقی اشاره می»ای  کیملیکا در بخش دوک کتاب به صور  شسته رفته
های  یا ی  الب را در پرداختن یا نپفرداختن بفه مسفائ  و منفافع زنفان       که فمینیسم، نظریه

(. ایفن  فه طریف     8/: 0380)منسبریج، مفولر اوکفین و کیملیکفا،     «مورد نق  قرار داده ا ت
  بارتن  از:  

« برابفری جنسفی و تبعفیض جنسفی    »بث  مساوا  و   الت میان زنان و مفردان یفا   . 0
 (//: 0380)منسبریج، مولر اوکین و کیملیکا، 

( کفه دربفاره   02: 0380خصوصی )منسبریج، مولر اوکفین و کیملیکفا،    -بث   مومی. 2
)منسفبریج، مفولر   « دولفت و جامعفه مف نی   »های  مومی و خصوصی در  رصه  یز حوزهتما

)منسبریج، مفولر  « شخصی و اجتما ی: ح  حرمت شخصی»( و 08: 0380اوکین و کیملیکا، 
 ران . (  خن می88: 0380اوکین و کیملیکا، 

: 0380، )منسبریج، مولر اوکفین و کیملیکفا  « اخ ق مراقبت»اخ ق مردانه و تبعیض یا . 3
(، 020: 0380)منسففبریج، مففولر اوکففین و کیملیکففا،    « هففای اخ قففی  ظرفیففت»( کففه 0/
« مهفاهیم اخ قفی  »( و 022: 0380)منسفبریج، مفولر اوکفین و کیملیکفا،     « اخ قفی  ا ت الل»

گفرا در قالفب    ( را با رویکردی فلسفهی و کف   020: 0380)منسبریج، مولر اوکین و کیملیکا، 
ده : احتراک به انسانیت و فردیت )منسبریج، مولر اوکفین و   قرار می مباح  زیر مورد برر ی

( و پففذیرش مسففئولیت و د ففوی حقففوق )منسففبریج، مففولر اوکففین و 002: 0380کیملیکففا، 
(. این مباح  فلسفهی امفور اجتمفا ی، راهفی بفرای دنیفایی برابرتفر و        003: 0380کیملیکا، 
 نه .   تر میان زنان و مردان پیش می انسانی
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 نقد محتوایی کتاب. 6

 گرا تا چندفرهنگ برالیل سمینیفم از 1.3

 ی وژه زنانه از  فرکوب و نفابرابر   ییرها یبرا یادیهای ز راه ح   ،یج  یا یفلسهه   در
 نف ، یگو زنفان  فخن مفی    یپسا فاختارگرا از امتنفاع دائمف    یها تا ت. فمینیس  هیارائه گرد
شفالوده شفکن    یها تفمینیس ن ،یگو انه میامر واقع مرد یپسام رن از حاد از یها تفمینیس

کننف ،   دفاع مفی  یمردانه ا تعمار یهای حاکم بر  ق  مثور دوگانه یاکاواز و یپساا تعمار
راننف  و    خن می یدار هی رما هیزنان به انق ب  ل و تنیاز پ ستیپسامارکس یها تفمینیس
(. 080: 03/3به دنبال حقوق جهان شفمول هسفتن  )توانفا و آذرکمنف ،      برالیهای ل ستینیفم
را در همفه   تیجنسف  هیف بفر پا  ضیخواهنف  تبعف   مفی  هبفه طفور خ صف    برالیهای ل ستینیفم

 کنن .   نیرا تضم یتیهای برابر فراجنس بردارن  و فرصت انیاز م یهای زن گ حوزه

های متهفاو    دانن  و ارزش ل  نمیرا مو یکه برابر یهنگام برالیهای ل ستینیاز فم یهیط
شنا فن ، بفه    می تیبه ر م گریهای د زنان فرهنگ یکرده را برا  یتثص ییاروپا  یبا زن  ه

 فوزان مفولر    ،«سفم ینیفم یا ف یفلسفهه   »شون . اما در کتفاب   می کینزد انیگرا هن فرهنگ
 یهسفتن  و حتف   ایف دن یج از طرف اران حقوق ثابت زنفان در همفه جفا   یمنسبر نیو ج نیاوک

و فرهنففگ متقففاو  آنهففا را نگرنفف   مففی ریففتثق  هیففرا بففه د یزنففان جهففان  ففوم تیوضففع
موضفو ا    یبن  که به د ته یهنگام کایملیکتاب، ک نیدر ا نیشنا ن . همچن نمی تیر م به
. او در بث  خفود  ستیمورد توجه او ن یپردازد، بث  مسائ  زنان جهان  وم می یستینیفم

)شام  مباح  دولفت   «یو خصوص ی موم» ،«یجنس ضیو تبع یجنس یبرابر» ه موضوع 
(، و اخف ق مراقبفت   یحف  حرمفت شخصف    ،یو امفر اجتمفا    یامر شخص ،یو جامعه م ن

و  نیکنف  )اوکف   حقفوق زنفان( را طفرح مفی     یهای اخ ق تیا ت اللها و ظرف م،یمهاه )شام 
 .  ستین یر ربیمباح  زنان   یبرا ییآنها جا انیدر م ی( ول020-0/: 0380 گران،ید

این در ت ا ت که جنبش زنان در  رب راه درازی پیموده تا به مرحله کنونی بر ف  و  
به ویژه پ  از جنگ جهانی دوک، در جوامع  ربی ت ش زیادی برای احقاق حقوق زنفان در  

هایی هون د تمزد،  ا ت کاری، حقوق خانواده، خشونت و ... ش ه ا ت بفه طفوری    زمینه
گویف  کفه    های پاین ی به فمینیسم یا رادیکال بودن  خن مفی  راه وایتر پژوهشگر فمینیسم ازکه 

گفری همفراه بفا تغییراتفی در راه و      گری، تعه  به زنانه شود: آگاهی از زنانه شام  مراح  زیر می
گفروه و پفذیرفتن اصفول آن، و تعهف  بفه امفر فمینیسفتی )زنانفه(         روش  م ، ورود به یک 
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(Whittier, 220/: 002-02/)توانن  راهنمای جنفبش زنفان    یا  ارزن ه هستن  و می. این تجرب
داشت که  ینا قاب  تکفرار نیسفتن  و در جوامفع دیگفر، بفا       در  ایر نقاط باشن  ولی بای  دقت

در »شک  فرهنگی خود قاب  انجاک و پیشرفت هستن . بفه نوشفته یفک پژوهشفگر امفور زنفان،       
 (.000: /038)پا  نیا، « ی ه ا تبسیاری از نقاط جهان، هنوز هم  صر  نت به پایان نر 

ها به زنانگی و امر زنانه و تاکی  بر آن، آنها را به  مت شفناخت بیشفتر و    توجه فمینیست
بفرد. بفه نوشفته یفک      تر وجود زنان و کوشش در پفرورش  ناصفر درونفی آنفان مفی       می 

گفری   اففراط  این زنانگی زن، زنانگی  ریزی او، واالترین اخ قیا  او ت... تا بفا »فمینیست 
هفای لویفف و    ایفن گفرایش، ویژگفی   «. مردانه ... و قفوانین نا ادالنفه و نفابرابر مقابلفه کنف      

گفرای مردانفه    طلفب و  فلوه   طلب، قف ر   گرایانه انسانی را در برابر جهان رقابت زیستی هم
تففر ا ففت  دهفف  و بففا ایففن توصففیها ، بففه دنبففال دنیففایی صففلن آمیزتففر و مهربففان مففی قففرار
 (.00-22: 0382 مردیها،)

این را نیز بیافزاییم که بفه جفز ماهیفت  فرب مثفور جریفان فمینیسفتی، درونفی شف ن          
های مرد االرانه در حکومت و فرهنگ کشورهای  یر ربفی، از جملفه فقفه ایسفتا در      ارزش

کشورهای مسلمان از دالی  رشف  نکفردن و توقفف فمینیسفم ا ف می ا فت )مثمف ی و        
هفایی   جوی  ربی، حتی روی فرهنفگ  ال فمینیسم مصالثه(. ولی به هر ح3: //03حاضری، 

ان  تاثیر گذاشته ا ت تفا   که با بسیاری از رویکردهای فمینیستی به طور بنیادین در تضاد بوده
جستجو کنن  و روایتی بفومی از آن  هایی برای کا تن فرود تی زنان در فرهنگ خود  مثم 

 (.  230: 0380را بیابن  و تقویت کنن  )مردیها، 

 

 یدنظرطلبیو تجد سمینیفم 2.3

 تیف واقع یکارها باش  ولف  نیاز دشوارتر ها تفمینیس یبرا ی نظرطلبی نوان کردن تج   یشا
تفر و   آگاهانفه  یتفمینیسف  سفم یبرالیهنف ، ل  یلف یدوک بفه دال  یآن ا ت که پ  از جنگ جهان

بفا جهفان  فوک و     شتریب یی. از آن جمله، آشنا یگرد  یآن تع  سمِیکالیش  و راد تر یمص اق
 یهفا   هیف ا یانتظار از برخف  رقاب ی  یها در قالب مکاتب تو عه، پا خ یر ربی  یها فرهنگ

 سفم یالیو  و  سمی نت و ...، افول مارکس ،یمربوط به تسلط،  لوه، زنانگ کالیو راد برالیل
و  سفم یم رن ظهفور پسفت   زیف و ن ،یسفت یم رن یادگرایف بن یهفا  شفه یبه  نوان مبف ا و منبفا ان   

 ییهفا  در قالفب  ینظفر  میمهفاه  ی( مکتب در بفازنگر ک؟یدو ) نیا جیو نتا ییپسا اختارگرا
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مالبفت   یامف ها یپ کیف (. هنانچفه تهک 033-023: /038 ،یسلی)ب باش  یم  یهون  ازه انگار
و  یو کفار  یجنسف  یها منافع مردانه مال  در حوزه نیمانن  تامآن،  یمنه یام هایاز پ سمینیفم

 یو خفانوادگ  ی نت یها و از د ت رفتن منافع زنانه در حوزه ا تی  ،یدار هی رما ،یدرآم 
 سفم ینیفمهرهنف    (.2/2-228: 0388مورد توجه قرار گرففت )رودگفر،    یو اجتما  ینیو د

تفرین  فووح زنف گی اجتمفا ی و      جنبشی ا ت که دگرگونی در روابط انسانی را در بنیادی
زنف گی انسفانی در طفول تفاریخ را     هفای   ن ویژگیکن  و بخشی از پای ارتری فردی دنبال می

کش  که بر زن گی بیشتر جوامع حاکم بوده ا ت. در نتیجفه، نفاگزیر مبفارزاتش     هالش می به
 یا فی   -تر اجتما ی توان  در  ووح متعارف یاب  و نمی ترین  ووح جریان می در ریشه ای

رادیکفال هفم    سفم ینیفم اشفت کفه  (. ولی نبای  از نظر دور د30: 0380باقی بمان  )مشیرزاده، 
ز اففول در انتظفارش نیسفت. اگفر     های پرشتاب دیگر،  رانجامی جف  مانن  بسیاری از جنبش

گویف ، وجفود    حلی برای ح  مشک   حاد جنسیتی کفه ایفن جریفان از آن  فخن مفی      راه
شففک، یففک حرکففت آهسففته و پیو ففته، همففراه بففا حهفف  هنجارهففا و    باشفف ، بففی داشففته

 (.  220: 0380)مردیها، باش   می  اختارها

مربفوط بفه زنفان ماننف       یهفا  در حفوزه  یتخصصف  یبه نوشفتارها  شتریب توجه نیهمچن
 یهفا  شیاز گفرا  کیف را آشکار کرد کفه هر  یو... موارد یپزشک ،یموالعا  شغل ،یروانشنا 

 نیشفتر یاز نظر دور داشته بودنف . ب  یبه نو  یستینیم رن فم و پست الی و  برال،یل کال،یراد
 ینامنتظره جنفبش حقفوق زنفان( و مصف اق     یام های)حاص  پ یشناخت آنها در حوزه معرفت

کفه از نظفر    هنوشتارها خاطر نشان ش  نی( بود. در ایر ربی  یها ها و خرده فرهنگ )فرهنگ
جهفت   ریرناپفذ ییتغ ییارهفا یدارا، م رن و با واد به  نفوان مع  ،ی رب  ،ی ه ،یشناخت معرفت
هفون   یا ی  ییها و در قالب شود یم گرفتهکار  زنانه به یها و گروه یها انیهمه جر یابیارز
منففافع  یدر را ففتا یی( اروپففایففیگرا )دولففت یففیگرا یو دمکرا فف ییکففایامر یففیگرا یملفف
بفه  و بفه  بفارتی     نشفو  یش ه و به جامعه  رضه مف  یمص اق داران، هیو  رما م اران ا تی 

 یتیجنسف  یهفا  شفه یکل گاهی ان، جا نی(. ب 23-08: 03/2 ن،ی)ماتل  نشو یخورد مردک داده م
بفه  فود    را ییف تغ نیف لزومفا ا  یبوده ول رییدر قالب تهاو  و تشابه م اک در حال تغ ژهیو هب

از  زیف مالبفت آن را ن  جینتفا   یف (. هرهن  نبا0383 ،ی( و )ا زاز30: 03/2 ن،ی)ماتل ستیزنان ن
تو فعه   یهفا  در برنامفه  تیزنفان و جنسف   گاهینظر دور داشت. از آن جمله در نظر داشتن جا

( و 0302 ،یجانی( و )فار فف0300 ،یو بفف د یبففی)حب باشفف  یمفف یا ففیو   یاقتصففاد



 1301، آبان 8، شمارة 22سال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   418

 

( و 0380اصف ،   ی( و )مثمف  0383 ان،یف ( و )آکوهک/038 ،ی( و )خفان 0382 ،ی)پودراتچ
 (.0382)کار، 

شفگاه  در دان /222جین منسبریج در پژوهشفی کفه بفه همفراه کفارتین فلسفتر در  فال        
هاروارد بر روی موج دوک فمینیسم انجاک داده ا ت بفه د فتاوردهای جنفبش فمینیسفتی بفه      

کنن  و به جز حقوق برابرتفر   و پ  از آن در حوزه حقوق زنان اشاره  می 0/82ویژه در دهه 
طرففی بیشفتر در    زن و مرد و پذیرش بیشتر جایگاه زنانه در حوزه زنفان و اجتمفاع، بفه بفی    

برای زنان کفه آنفان    missمی به زنان و مردان اشاره کرده و ا تهاده از  نوان رویکردهای  مو
کن ، به افزایش آمفادگی مفردک بفرای پفذیرش یفک       بن ی می را بر ا ا، رابوه ازدواج تقسیم

هفای   % در  فال 2/ک. بفه بفاالی    0/30% در  ال 33ها از  رئی  جمهور زن در طی این  ال
ر  . منسفبریج   % می80، این آمار به 2223طوری که در  ال  کن  به ک. اشاره می //0پ  از 

بفرای مخالهفان حقفوق    « شوونیسفم مردانفه  »و فلستر در برابر این شکوفایی حقوق زنفان، از  
 ,Mansbridge & Flasterدهنف  )  ای  لیفه آن شفک  مفی    کنن  و جبهه مبفارزه  فمینیستی یاد می

هفای اجتمفا ی    ای درون جریفان  جویانفه  هو مبفارز   (. هنین رویکرد دوگانفه 202-200 :/222
نه  یر ربی ماننف  فمینیسفم   های زنا  ربی، به باور من ناتوان از پذیرش واقعی و کیهی جریان

ا ت هرا که نخست بای  بتوان  در مبانی باورهایش انعواف به  مف  آورد و  فپ     ا  می
اهف  توانسفت همچفون    جویانه و دوانگارش را تلویف نمایف . از آن پف  خو   رویکرد مبارزه

بففا رقبففا و دو ففتان « ر آمفف نکنففا»هففای فمینیسففت جهففان  ففومی، از در آشففتی و   طیففف
 درآی . متهاو 

 نیپسا فاختارگرا(، جف   سفت ینی)فم آلکفوف  نیمارت ن ایمانن  ل یموج  وم یها ستینیفم
بفه   (یهنف   یگفرا  تیف هو نسفت ی)فم یمف رن( و هانف را موهفانت    پسفت  ستینی)فم فلک 
و هفم از نظفر    یهفم از نظفر منفابع نظفر     یا ا ف  ییانتقادهفا  کال،یو راد برالیل یکردهایرو

و  یهفون مسفائ  هنف فرهنگ    یت نکردن مفوارد یبخاطر ر ا یو به صور  مورد یمص اق
 جیانف  نتفا   انف . آنهفا خوا فته    وارد کفرده   یر ربیبه جوامع   ی رب یها ارزش یناورا میتعم

در  دهنف .  میم رن تعمف  یا وهیبه ش ،ناروا ا ت خود را که حاص  مق ما  یها افتهینادر ت 
درج  یبه نقف  از و  یمیتعم نیهن  یو مصاد یمبان ،ش ه یموهانت یها که از نوشته یا ترجمه

 (.  32: /038 ت،یش ه ا ت )ا م
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 اسالمی سمینیفم 4.3

هففای  در جهففان ا فف ک بففا ظهففور فمینیسففم ا فف می و قففو  گففرفتن آن در طففی مففوج   
هفای اول و دوک فمینیسفم    های متهاو  از مفوج  های خوانش فمینیستی، زمینهتج ی نظرطلبی 

هفای  یررادیکفال و  یرلیبفرال از مسفئله زنفانگی بفا تکیفه بفر فرهنفگ            ربی یعنی خوانش
هفای   کشورهای ا  می و متن دین ا  ک بوجود آم . فمینیسفم ا ف می، طیهفی از جریفان    

ای کفه در یفک  فر     گیفرد بگونفه   ی را دربفر مفی  گرا تا  کوالر و  رف مثافظه کار و شریعت
طیف، خواهان خوانش دوباره ا  ک ناب برای ا تثصال حقوق زنان هستیم و در  ر دیگفر  

های ق یمی و  نتی از ا  ک به کناری نهاده شف ه و خفوانش کفام      این طیف، همه خوانش
ابلیت توبی  زیفادی  ج ی ی بر ا ا، نیازهای روز و نه اصول فقه و شریعت ارائه ش ه که ق

هفای گونفاگون در فمینیسفم     با فمینیسم لیبرال و حتفی  فکوالر دارد. ایفن طیفف از قرائفت     
توان  نشان دهن ه تناقض ذاتی فمینیسم و ا  ک یا پویایی این جنبش باشف . ولفی    ا  می می

بفه   دارد این جنفبش  به هر روی هنانچه مارگار  ب ران تاریخ نگار فمینیسم ا  می بیان می
شفود )نصفر  رضفوانی و     یک جریفان مکتبفی در طفول  ف ه بیسفت و یکفم تبف ی  مفی        

 (.  /3/: //03 دیگران،

ایرانی به این نتیجفه   -نصر  رضوانی و همکارانش در پژوهشی درباره فمینیسم ا  می
ان  که این جریان پیرامون ههاردال مرکزی شک  یافته ا فت: نقف  رویکفرد حکفومتی      ر ی ه

ت زنانه به خانواده و اجتماع، تاکی  بر برابری ارزشی زن و مفرد بفرای د فتیابی    به تقلی  هوی
به تشابه حقوقی، توقف قانون گذاری نابرابر میان زنان و مردان بفر ا فا، تها فیر دینفی، و     

(. 20/-23/: //03تو عه مشارکت زنان در جامعفه مف نی  )نصفر  رضفوانی و دیگفران،      
دهنف ،   با خوانشی که اوکفین، منسفبیریج و کیملیکفا ارائفه مفی     که دی یم فمینیسم لیبرال  هنان

هفای ج یف  فمینیسفتی هماننف  فمینیسفم ا ف می را ن ارنف  و نیفاز بفه           قابلیت هضم مفوج 
 شود.   تج ی نظر ا ا ی در رویکردهای  رب مثور آنان احسا، می

 

 اثر ینوشتار نقد. 7

 یا ف یفلسفهه   » نفوان کف نِ     نیف ناشر بفا ترجمفه دو مفتن کوتفاه و برگز     ر   ینظر م به
متففون از  نیف ا سففن گانینو نیبفه دنبففال جلفب بففازار بفوده ا ففت. همچنف     شففتریب «سفم ینیفم

 یکتفاب بفازار خفوب    نیو بنفابرا  باشفن   یمف  سفم ینیفم یبرجسفته حفوزه نظفر    یها تیشخص
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 کفم یدرباره موالب جسفتار   ژهیمربوط به امکان هاپ موالب به و یها داشت. د   ه خواه 
 داشته ا ت.   یادیز ریکتاب تاث یو کوتاه یدر فشردگ

 یهفا  ترجمفه شف ه ا فت. متفرجم از بکفار بفردن واژه       یادیمجموع کتاب با دقت ز در
کفرده و   یواژگفان دور  یترجمفه برخف   یبفرا  "یپار ف " اخت  نامانو، و ناشناخته و تازه

از نظفر   واژگفان  یبرخف  هفا، یجا یرا بکار برده ا فت. در برخف   نهیزم نیمعمول در ا یها واژه
 «اریف آثفار مع  یتنقف  فمینیسف  ». مفال   نفوانِ   سفتن  ین ایگو هن ان یو از نظر تخصص ید تور
هرهنف  بفه    ار،یبه مع canonو ترجمه  ستین ای[ گواریآثارِ مع یِتکتاب( ]نق ِ فمینیس /0 ) 
5 یا هیف آثفار پا »هفون   ییهفا  نیگزیا فت و جفا   ایف  نوان، ناگو نیدر ا یا ت ول  یدق ییتنها
در  «حرمفت »و  «میتثفر »بفه   تیودترجمفه مثف    نیر اتر هستن . همچن «یستینیفم نیادیبن

 «ی: حف  حرمفت شخصف   یو اجتمفا   یشخصف »جاهفا مفبهم ا فت مفال  در  نفوانِ       یبرخ
ا فت   افتنیف قابف    ینف ینچنیا گرید یها (. نمونه88: 0380)منسبریج، مولر اوکین و کیملیکا، 

 .زن  ینم یبیا ت، آ   یو دق کپارههیمههوک، روان،  ا،یبه ک  اثر که گو یول

 

 یریگ جهینت .8

از  یبخشف  کفم، یا فت. در جسفتار    سفم ینیدرباره فم هیاز دو نظر یکتاب مجمو ه ناقص نیا
آورده شف ه ا فت.    یسفت ینیفم یفی گرا دربفاره فرا فرب   بفرال یل -کالیراد ستینیدو فم هینظر
از  رونیف و ب یا هیحاشف  یهفا  انیف بفه جر  توجفه  یگفرا و بف   دو خفود  فرب   نیف کفه ا  یحالدر

 فِیف ط کفامثورِ یامر -اروپفا  یکردهفا یبفه رو  یانتقفاد  یا ارهبخش تنها اش نیا ،هستن   رب
 کفا یملیا فت کفه ک   ی نف  یاجتمفا   یهفا  هیف از نظر ییگفو  زیف متبو شان دارد. جستار دوک ن

خ صفه   نیف از آن، حقوق زنفان را مفورد توجفه قفرار داده ا فت. ا      یکرده و در بخش طرح
 حقوق زنان باش . ارهدرب کایملیک  یو یاجتما  هینظر  ناوین اصلی انگریب توان  ینم

 زیف از هره شیان ، بف  آورده یستینیفم یها هیدر قالب نظر کمیجستار  سن گانیآنچه نو اما
شف ه   متن انتخاب یآن فشردگ یاصل  یکه دل برد یمربوط به نقصان مباح  رنج م رادا یاز ا
بفه  نفوان مفرور     سفن گان یکفه نو  یدر باال به آن اشاره ش . مبفاحال  که باش  یترجمه م یبرا
و  ینظفر  ا یف از جزئ یاریان ، دال بر مهفرو  بفودن بسف    آورده سمینیفم نمتق ما یها هینظر
،  فت ا  آمف ه  گفران یکه از رو فو، کانفت، ال  و د   ییها ا ت. از آن جمله نق  قول یمههوم

 جفا  نیف آنفان دارنف  و در ا   یاز آرا یا ش ه اثبا  ینظر  یتثل سن گان،یآن ا ت که نو گر انیب
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 یهفا  شهی.  پ  در بث  کلگذرن  یم یرموارد اثبا  ش ه به صور  مرو نیاز ا نویسن گان
 سفت یمعلفوک ن  چیو هف  شفود  یبه هن  مورد مانن   لوه و تهاو  اشاره مف  ینستیفم یمههوم
ان  تا از خ ل بث  دربفاره   ش ه  هیمتع د، تنها هن  مورد برگز یمیپاردا میمهاه انیاز م هرا
دارد؟ در واقفع   یبهتفر  ییاکفار  ی ئولوژیف به  نوان ا انیجر نیبر ن  که ا جهینت نیها به ا آن

رو  نیف متن ک ن ا فت و از ا  کیاز  یکه متن حاضر بخش شود یمتوجه م یخوانن ه به خوب
در  ایف انف    طفرح شف ه   یبه  نوان حاص  موالفب قبلف   جهیمق ما ، مهروضا ، مباح  و نت

 طرح خواهن  ش .   یموالب بع 

کفه در   یوارد ا فت کفه بفا وجفود     رادیا نیا سن گانیبه نو زین یروش -یینظر مثتوا از
 هیف هفم رو  یولف  کن ، یاشاره م سمینیفم یِو جهان  وم یفرا رب یها شیحاص  بث  به گرا

 یاز مبفان  یکف یبفه   یا اشفاره  چیمفتن هف   نیا ت و هم در ا انهیگرا  رب سن گانینو ی موم
 سفن گان ینش ه ا ت. بواقع نو یناهمسو با فرهنگ  رب یگرا انهزن یها مالال ایگرا  شرق ینظر

روشفنهکرانه   یا نکتفه را همچفون اشفاره    نیف ا یمثور هسفتن  ولف   نگرش  رب یا ا ا دارا
مفه  تکفرار در ه  یفت و  فرب لزومفا قابل   شفود  یدر  رب خ صه نم زیکه همه ه ان  افتهیدر

و از آن  پفردازد  یمف  یو نظفر  ی ا مسئله در حف  اشفاره   نی. آنها به ا اردن یر ربی  یوجودها
بفه  نفوان نظفاک     ی ئولوژیف در قالفب ا  سفم ینیمبث  که فم نیا انیگذرن . هرهن  با ب یدرم
 یهفا  انف  کفه ارزش   مهرو  را طرح کفرده  نیشود،  م  ا ستهینگر یستیبا یو باور یفکر
و  ی ئولوژیف تفا ا  ردیقرار گ یبر هشمان هر انسان نکی  کیدرباره حقوق زنان همانن   ی رب

ی،  فان  مف  نگفاه فرا ربف     نیها باشف . بف    ارزش نیبر ا یاو به مسئله زن، مبتن ینظاک باور
 یر ربفی را نیفز   هفای   کوش  پا را از مهاهیم صرفا  ربی فراتر بگذارد و مهاهیم جهفان  می که
 ک،ی ئولوژیف ا نفک یهفرا کفه اگفر      شفود  یمف  یخفود نهف   ه مسئله زن خودبهب نظر بگیرد،در
   مان ؟ یم یباق ویآلترنات سمینیفم یبرا ییهه جا گریباش  د ی رب

 یادامفه مباحف  نظفر    یآنان که در جسفتجو  یبرا کیمتن تئور نیهرهن  ا ،یهر رو به
 رونیف که ب یکسان یبرا یاز نظر کاربرد یول  یآ ینقوه  وف به شمار م کیهستن   سمینیفم

 نیمتن ذاتا متناقض ا ت. بف   کی ان ، میمهاه نیبکاربردن ا یدر جستجو یفکر یها از حلقه
و  ویآلرنفات  سفم ینیفم یجسفتجو  یعنف ی. شفود  یبث  رد م جهیآن در نت هیکه نظر ا ت شک 
 ی ربف  ی ئولوژیف ا نفک یبفا زدن    یر ربف ی  یهفا  شیو گفرا  ها هیاز نظر ییها بخش رشیپذ

 .  باش  ینم ریپذ امکان
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آن،  ریف در   یکاربرد داشت باشف  ولف   کیآکادم یدر فضاها سن گانینو یها هینظر  یشا
هرهنف    شفون ،  یم ادآوریو امکان وجود و ا تثصال حقوق زنان را  کنن  یم ینیآفر  هیتنها ا
 اک از حقفوق زنفان    یهی. به  خن روشن، تعرشون  ینم ادآوریآن را  یویمث یو مباد یمبان

 .  دهن  یباش ، به د ت نم میو ... قاب  تعم ایا ترال انه،یخاورم ن،یشرق، ه کا،یکه در امر

نفوع رابوفه    یا ت کفه در آن بفر رو   کایملیک  یو  یاجتما هیاز نظر یدوک بخش جستار
 یشخصف  یزنان و کودکفان و زنف گ   گاهیو موضوع جا کن  یبث  م یاجتما  ی ناصر زن گ

زنفان را   یمسفئله ففرد و حف  ففرد     یبخفوب  سفن ه ی. نوکشف   یم شیپ ی رصه اجتما را در 
تا هه حف  بفا حقفوق و     ها یحقوق و آزاد نیا که کش  یم شیمسئله را پ نیکرده و ا یبرر 
همسفاز ا فت. نگفاه     گفران یو د گانیمردان، خفانواده، کودکفان، جامعفه، همسفا     یها یآزاد

را با مف نظر قفرار دادن    یجمع یزن گ یها جنبه کوش  یا ت و م  یو دق ریاو فراگ یاجتما 
 کیف بفه   یتینسف ج یرو برابفر  نیف کنف . از ا  ریتصو یراولز جان مثور اصول اخ ق   الت

کفه   یگفر یمسفائ  د  انیف در م ی. حالت مسئله اصلشود یم  یتب  گریمسائ  د انیمسئله در م
 ی فاز  ی فاد  ،یاجتمفا   فیف تعر نیف در ا  شف  یو مسئله زنفان مف   یتیجنس یبه برابر مربوط
 فیف جامعفه تعر  تفر از فرا یو نفه امفر   یاجتمفا   یامفر زنانفه را امفر    سفن ه یا فت. نو  ش ه
اخف ق   لهیکفه بو ف   یاز مسفائ   مفوم   یکف یبفه  نفوان    زنانفه ا فت. موضفوع امفر     کفرده 
ا فت کفه امفر زنانفه را در      یسفت ینیفم بفرال یو ل کالیراد یها هیمقابله با نظر شود، یم مث ود

در را، امفور  امفه    یو حت  هیبر یو آن را از هر مسئله اجتما  دهن  یقرار م یا حالت انتز
 .  دهن  یقرار م

 کفرد یبفا رو  کایملیک یکانت کردیا ت که رو نیدارد اکه در کتاب وجود  یموارد گرید از
(. بوفور  Moller Okin, 0//2: 0( و )03/2 ن،ینفاهمخوان ا فت )مفولر اوکف     نیاوک یض کانت

 کنفر یت، نیاوکف  ماننف   سفت ینیفم پفردازان  هیف نظر شفتر یبفا ب  کفا یملیک ستیآل  هیا کردیرو یکل
(Tickner, 2203و زالهسک )ی (Zalewski, 222/ناهمخوان ا ت. همچن ،)بفرال یل کفرد یرو نی 
کفه نفه بفه     هیف انلو اینتیهون  ف  یتر معت ل یها و نگرش جیمنسبر یبا نگرش  اختار نیاوک

بفر امفور زنفان را     یا ف ی  یگفر  یجنگ و نظام ریتاث ،یبلکه به صور  مورد یصور  نظر
منتق انفه بفا    کفه  یدرحفال  نیا فت. اوکف   یانتقاد سهی(، قاب  مقاEnloe, 2202) کن  یم یبرر 
 جیمنسفبر  یگرا اثبا  کردیدارد، با رو یالک برالِیل کردیو رو کن  یبرخورد م یکانت یها هینظر
را از  یوبفر  یو روش فرهنگف  یاهانه کفانت وخ آرمان کردیرو کایملیک ی. ولشود یدا تان م هم



 424   (ینیمطهره حس دهیس) ... ۀفلسف ةدو جستار دربارکتاب و بررسی نقد 

 

. او زنفان را در  رود یم شیپ ینگر هیکسویاز  ی ار  انیگرا  نت جامعه رنظر دور ن اشته و د
 یِ ربف  که از بث  برون هیهون انلو یکسان یبا آرا نیاز آن. هرهن  ا ینه  ار ن یب یجامعه م
)مفال  مفوز(    ایو آ ف  نیالتف  یکفا یامر ،قایافر یو ص ور مثصوال  کشاورز  یتول یهگونگ

 متهاو  ا ت. ر  ، یم یاز زنان در امور نظام یکش هرهبه مسئله ب ی رب یبازارها یبرا

انف  و   مفورد توجفه قفرار گرفتفه     رانیف در بازار کتفاب ا  نکهیدو جستار با ا نیا یطورکل به
 نفه یخفاطر نفاقب بفودن، زم    بفه  یبصور  فشرده هسفتن ، ولف   یا تازه یها بث  رن هیدربرگ
 ان . کردهنرا فراهم  یمورد  سهیو مقا ینظر ،یا موالعا  کاربردی یانتقاد  سهیمقا

 

ها نوشت پی
 

نامفه   نامه دورة قب  ارزیابی ش ه و پذیرش گرفته ا فت و برا فا، شفیوه    این مقاله بر ا ا، شیوه. 0
 قبول نیست.ج ی  لزوماً مورد 
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، «سفم ینیفم یا ف یکتفاب دو جسفتار دربفاره فلسفهه       یمعرف»(، 03/0بهمن  /2) ثانهیر ،یذوالهقار
 http://mehrkhane.com/fa/news///88، مهرخانه تی ا

و نقف    ی5 بخش پانزدهم معرفف یا یآثار   نیگذارتر ریبه تاث ینگاه»(، 03/2 ریت 08مثم  ) ،یر ول
 /http://anthropology.ir/node/0800، «کایکمل  یاثر و "هن فرهنگ یشهرون "کتاب 

، تهفران: مرکفز موالعفا  و    نقف   هفا،  شیگفرا  ا ،یف نظر خچه،یتار سم؛ینیفم (،0388رودگر، نرج  )
 زنان، قا یتثق

:  اریف و تو فعه پا  یاداره امفور دولتف   نفه یکنهران  اروپا در زم نینزدهمپا(، 0302فاطمه ) ،یجانیفار 
 کشور. یو ا تخ ام یتهران:  ازمان امور ادار ،ینقش جامعه زنان در رون  تو عه اقتصاد

، تهفران: انتشفارا  روشفنگران و    زنفان؛ موانفع و امکانفا     یا ف یمشارکت  (، 0382) زیکار، مهرانگ
 ان.موالعا  زن

 یا ف یمشفارکت    یشنا ف  بفر جامعفه   یو مشارکت: درآم  تیجنس(، 0380اص ،  با، ) یمثم 
 تهران: انتشارا  روشنگران و موالعا  زنان. ،یرانیزنان ا

 ، تهران: نشر روان.  یترجمه شهناز مثم  زنان، یوانشنا ر(، 03/2) ویمارگار  دبل ن،یماتل

تفاملی نظفری در بفاب موانفع تو فعه      »(، //03مثم ی، نعیما و  لفی مثمف  حاضفری، )زمسفتان     
 .  2، شماره 00دوره مجله جامعه شنا ی ایران، ، «فمینیسم ا  می

 .2، شماره 3دوره پژوهش زنان، ، «فمینیسم و رمانتیسم» (، 0382مردیها، مرتضی )تابستان 

، 38، دوره فصفلنامه  یا فت  ، «فلسفهی فمینیسفم رادیکفال   مبفانی  »(، 0380مردیها، مرتضی )تابستان 
.  2شماره 

مجلففه دانشففک ه حقففوق و ، «فمینیسففم در  رصففه  یا ففت گهتمففان »(، 0380مشففیرزاده، حمیففرا )
 .  0/شماره  یا ی،   لوک
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ترجمفه  فلسفهه  یا فی فمینیسفم،    (، 0380منسبریج، جین،  فوزان مفولر اوکفین و ویف  کیملیکفا )     
 ان: نی.  مه ویان، تهر نیلوفر

 ی، ترجمفه مثمف  حقفان   «یشف یان   ق  و احسفا، در  ف الت  »(، 03/2 ریت /0 وزان ) ن،یمولر اوک
 http://tarjomaan.com/archives/0382، یفصلنامه ترجمان  لوک انسانفض ، 

کنش فرهنگفی  »(، //03نصر  خوارزمی، زهره، فاطمه قا مپور و حنانه نصر  خوارزمی )زمستان 
زنان پ  از انق ب ا  می: تثلی  گهتمان موالبفا  فمینیسفم ا ف می در جمهفوری ا ف می      

 .  2، شماره /دوره  موالعا  و تثقیقا  اجتما ی در ایران،، «ایران
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