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به لحاظ ح))رفه ای، و درگیر سیاست های فمینیستی بوده است 1971از سال  کارولین نیوتوضیح مترجم: 

Bathدر کالج دانشگاه   Spa ع)املیت،» از میان آثار او می توان ب)ه کت)اب. کرده است جامعه شناسی تدریس

 نویس))نده یاشاره کرد. او همچنین (199۶) «سالمت و بقای اجتماعی: اقتصاد سیاسی رو ان شناسی رقابتی

ب))ودهو جنس))یت ، فمینیسم نظریه ی اجتماعیحوزه ی  در 3همقالمقاالت متعدد و ویراستار چندین مجموعه  

 منظ)ر و چ)ارچوب نظ)ری رئالیس)م انتق)ادی را در نق)دب)ر آن ب)وده کهاست. در اغلب این آثار کوش)ش او 

 نظریه ی اجتماعِی امروز به کار گ))یرد و برجس))تهبرمطالعات رایج در حوزه ی جنسیت و روش شناسی غالب 

 جنسیت و نظریه ی فمینیس))تی عبارتن))دمطالعاتاز مهم ترین مقاالت کارولین نیو در حوزه ی  برخیسازد. 

در: »جنس)یت، ق)درت و)ک)اوی«  : »سرکوب زنان در جهان و در خود ما: نگاهی تازه به فمینیس)م و رواناز

(؛ و199۶(، »آیا مرد بد، زن خوب است؟ - ذات گرایی و اکوفمینیسم« )نیولفت ریوی))و، 1991«، سکسوالیته

فمینیس)م،»(؛ 1998؛ »فمینیس)م و رئالیس)م انتق)ادی« )(1998« ) و منظر فمینیس)تیواسازیرئالیسم، »

(.2۰۰۵« )جنس و جنسیت؛ یک رویکرد رئالیس)تی انتق)ادی(؛ »2۰۰3« )رئالیسم انتقادی و چرخش زبانی

خاطرنشان می کنم که ت)رجمه ی مق)االت ک)ارولین نی)و و مق)االتی دیگ)ر از منظ)ر رئالیس)م انتق)ادْی ادای

سهمی ست به جستجوگری جنبش فمینیستی در ایران برای گذر از رهیافت های یک سویه و نابسنده )نظیر

پساساختارگرایی( و یافتن بنیان های نظری محکم تر در مسیر مبارزه برای رهایی  زنان. 

(} {یادداشت های پایانی مؤلف، در پای صفحات مربوطه به صورت زیرنویس )ب))ا ش))ماره های درون آک)والد 

آورده شده اند. سایر پانویس ها، افزوده های مترجم اند که اصطالحات التین ی))ا توض))یحات تکمیلی را ش))امل

ْ می شوند. کلمات و عبارت هایی که در متن ترجمه درون کروشه ] [ آمده اند نیز برای تسهیل انتقال مطلب 

افزوده شده اند. 

1۴۰1س. ا. - فروردین 

*   *   *

1  Caroline New (2001): Oppressed and Oppressors? The Systematic Mistreatment of Men.
2  Department of Sociology Bath Spa University College  
3  Caroline New, Bob Carter  (2005): Making Realism Work: Realist Social Theory and Empirical Research. 
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؟ ان و ستمگردیدهستم

رفتار سیستماتیک با مردانسوء

کارولین نیو

ترجمه: سارا امیریان

 می پردازد. من با استفاده از آثار۴رفتار سیستماتیکسوء منزله یه تعریفی ساختاری از ستم به ب: این مقاله چکیده

های این تعریف پیشنهادی برای ستم را درخصوص ستم بر زن))ان ب))ه پردازان، داللت  و سایر نظریه(Connell )۵کانل

رفتار وس))وء که مردان نیز در جوامع م))درن به ط))ور سیس))تماتیک م))ورد  نهمگذارم و این ایده را پیش می ی بحث م

یافت))ه در جری))ان ی پرورش گیرند. سپس، این مفهوم ساختاری ستم بر مردان را با ای))دهی بنابراین مورد ستم قرار م

، وواق))ع می ش))وند مورد س))تم ،های جنسی ، مبنی بر اینکه مردان تحت تأثیر نقش197۰ در دهه «جنبش مردان»

. نش))ان خ))واهم داد ک))ه م))ردان ممکنخواهم کرد( مقایسه masculinityهای اخیر در باب مردانگی ) نیز با گفتمان

است در رابطه با نظم جنسیتی منافع متعارضی داشته باشند. با اینکه مردان غالبا عامالن ستم بر زنان هس))تند و از

داده نیس))ت، بلک))ه  ام))ری پیشِ حاضربسیاری جهات از آن منتفع می شوند، ولی عالیق/منافع آنها در نظم جنسیتی

 م)ردان درِه)ای انس))انی درون آن ساخته می شود. از آنجا ک)ه از بس)یاری جه)ات، نیازه)ا و ظرفیتدر توسط آن و 

« نهفت))ه ای در دگرگ))ونی اینِبخش  جوامع مدرن تأمین نمی شود، آنها همچنین »منافع ره))اییِهای جنسیتی نظام

نظام ها ]و خودشان[ دارند.

 فمینیسم، نظم جنسیتی، عالیق/منافع، مردانگی، ستم، مردساالری.ها: کلیدواژه

*   *   *

ستم به عنوان »سوءرفتار سیستماتیک«

مجادالت اخیر در درون فمینیسم به یک وفاق حداقلی انجامیده است: اینکه ستْم چندبُعدی س))ت. گ))روهی

 نظم جنسیتی تحت س)تم ق)رار می گیرن)د، ام)ا در ابع)اد دیگ)ریبه واسطه یاز زنان هستند که گرچه خود 

امتیازمند هستند؛ یعنی دررابطه با سایر گروه های نسبتاً مح)روم )ت)ِر( زن)ان نقش س)تمگر را ایف)ا می کنن)د

(. به همین ترتیب، مردان که گروه ستمگر هستند، خود ممکن است از نظ))ر طبق))اتی،93:)) 199۶)بردلی ، 

( پدرس))االری مجم))وعه ای از1981. بنا ب))ه گفته ی ه))ارتمن )واقع شوندقومی و غیره نیز مورد ظلم و ستم 

روابط اجتماعی سلسله مراتبی در بین مردان است که آنها را قادر می سازد ب))ر زن))ان س))لطه داش))ته باش))ند.

بسیاری از مطالعات جاری مربوط به جنسیْت ستم بر مردان به مثابه ی مردان کارگر را بازشناسی کرده اند و

همچنین اینکه تالش مردان ک)ارگر ب)رای معقول س)ازی ]ش)رایط[ ک)ار، اغلب ح)اوی ای)ده ها و کرداره)ایی

(. اما جامعه شناسان جنسیت1999 ؛ بردلی 1978 )به عنوان مثال ، ویلیس  استنسبت به زنان ستمگرانه  

4  Systematic mistreatment             
خواننده ی عالقمند می تواند بحث انتقادی کارولین نیو را با نظر به مضامین آثار کان��ل )خصوص��ا کت��اب »مردانگی ه��ا«( م��ورد. 5

ارزیابی و داوری قرار دهد:

Connell, Raewzn. 1995. Masculinities. Cambridge: Polity.

خوشبختانه این اثر شناخته شده ی کانل، به همت جواد حسینی رشت آبادی، به فارسی هم ترجمه شده است )چاپ و انتشار ترجمه ی
فارسی در افغانستان انجام گرفته است(. ]م.[
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( م))ورد س))تم ق))رارdimensionبه ندرت درباره ی این احتمال بحث کرده اند که مردان نیز در همان بُع))دی )

می گیرند، که زنان؛ یعنی در رابطه با روابط جنسیتی. تقریباً تمام کس)انی ک)ه اکن)ون م)ردان را س)تمدیده

، که ستم بر زنان را انکار می کنن))د و ح)تی از۶توصیف می کنند، بخشی از دنباله های ضدفمینیستی هستند

(. در مقابل،1993ستمگری زنان، به ویژه فمینیست ها، نسبت به مردان سخن می گویند )برای مثال ، فارل 

من در نوشتار حاضر این استدالل را پیش می کشم که هم زنان و هم مردان هر دو تحت ستم هستند، ام))ا

نه به طور متقارن.

 سیس)تماتیک اِعم)ال س)تم ب)ر زن)ان عم)لف)اعالندر حالی که مردان در موقعیتی قرار دارند که به عنوان 

 کم)ال تعجب، ب)ا توج)ه ب)ه خص)لت رابطه اِیِدرمی کنند، زنان در چنین رابطه ای با مردان قرار ندارند. ام)ا 

–اجتناب ناپذیِر جنسیت، این دو ستم در عملکردشان مکمل یکدیگرند  یعنی رویه های هر یک به بازتولی))د
دیگری کمک می کند. به ویژه، آن رویه هایی که ظ)رفیت م)ردان ب)رای س)رکوب زن)ان و عالقه ش)ان ب)ه این

سرکوب را برمی سازند، توامان درجهت آسیب رسانی سیستماتیک بر مردان عمل می کنند. 

استدالل من به روش خاصی از فهم ستم بستگی دارد ک)ه ابت)دا بای)د مع)رفی و از آن دف)اع ش)ود. اگرچ)ه

]مقوله ی[ ستم به لحاظ نظری به قدر کافی بسط نیافته است، اما می توان چن))د رویک)رد عم)ده را ک)ه اغلب

 تشخیص داد. رویکردهای ذه))نیت گرا، خویش پن))دارِیدارند راحضوری تلویحی در جامعه شناسی جنسیت 

 را معیار اساسی ستم می دانند؛ حال آنکه رویکردهای عی)نیت گرا ی)ا رئالیس)تی تمرکزش)ان ب)ر این7گروهی

است که آیا گروه فرضِی ستمدیده، دچار محرومیت یا آسیب شده است یا خ)یر. من ب)رخی از رویکرده)ای

« می نامم، زیرا آنها بر منافع تعلق یافته به یک گروه ستمگر ک))ه ب))ا زیان ه))ای8رئالیستی را  »سرجمع-صفر

[ تأکید می نمایند. در ع))وض،می سازدگروه ستمدیده حاصل می شوند ]و این تناسب سرجمع آن ها را صفر 

رویکرد دیگری که من نیز از آن جانب داری می کنم، بر ماهیت نهادینه شده ی روابط اجتماعِی س)تم تمرک)ز

می یابد؛ در این معنا که ستم گاه می تواند بدون ]وجود[ یک گروه مشخص یا پایداِر ستمگر، وج))ود داش))ته

باشد.

رویکردهای »عقل سلیم« نسبت به ستم، اغلب ذهنیت گرا هستند، یعنی بر این فرض تکیه دارند ک))ه ی))ک

فرد یا گروه بهترین داور برای آنچه برای او/آنها رخ می دهد است. تفاسیر فرهیخته ت)ر/پیچی)ده تر از رویک)رد

. از این منظ)ر،9 می کنندمع))رفیذهنیت گرا، معانی عملکردهای اجتماعی را وابسته ب)ه زمین))ه ی ف)رهنگی 

(، بستن پاه))ای دخ))تران )clitoridectomyداوری هایی از این دست که برداشتن کلیتوریس/ختنه ی زنان )

footbinding اند،س))تمگرانه ( ]به منظور کوچک و ظریف ماندن پاها[ یا تجاوز نهادینه شده، اموری زیان ب))ار و

 مثال، از نظر الکالئ))و و موف))ه،برای درصورتی معتبرند که از سوی افراد »محلی« ابراز و تصدیق شوند. تنها

( تنها درصورتی ستم محسوب می شود که فرودستاْن متاثر از یک گفتمانsubordinationانقیاد/فرودستی )

(. بنابراین، تنها منب))ع ش))ناختی م))ا از1۵۴:)) 198۵ و علیه آن برخیزند )کردهبیرونی آن را زیان بار ارزیابی 

( است. چنین دیدگاهی، برای فمینیست هاییActorsستمگرانه بودن روابط اجتماعی، روایت های بازیگران )

6.{۱} Brittan (1989) و Seidler (1991).از معدود موارد استثناء هستند 
   

7  group’s self-concept
8  zero-sum

بنتون از »پارادوکس رهایی« که گریبان رادیکال ها را می گیرد سخن می گوید که بر این انگاره استوار است: »من بهتر از شما{ ۲ }9
(.۱5: ۱98۲می دانم چه چیزی برای شما خوب است.« )

۴



که رویکردهای رئالیستی را به خاموش سازی زنان و به حاشیه راندن تجربیات آنان متهم می سازند، ج))ذابیت

 : »تضعیف یک زن با این ادعا که او نمی داند چه می خواهد یا چه حسی دارد، یا ]این ادعا که[ آنچه1۰دارد

او می خواهد یا حس می کند نامناسب است، رویکرد نادرستی ست. ما قادر نخواهیم بود بفهمیم چه چ))یزی

خواسته یا احساس می شود و نخواهیم توانست ستم را شناسایی کنیم، مگر اینکه به مردم گوش بسپاریم.«

(. 17۶: 1988)سلر 

مسلماً توجیه یک فرآیند برای شناسایی و خصلت بندی ستم که اهمیت تجربه را لحاظ نکند دش)وار اس)ت.

تجربه »بازخوانِی« کرد ]به تجربه فروکاست[، دقیقاً به این دلیل که ذه))نیت )را نمی توان صرفاً در اما ستم 

subjectivity( به طور اجتماعی برساخته می شود. اگر روایت های عامالن را عنص)ری کلی)دی ب)رای توص)یف

روابط اجتماعی به سان امری ستمگرانه تلقی کنیم، آن گاه با روایت های متناقض ستمدیدگان چه باید کرد؟

برخی از زنان معتقدند که م)ردان م)ورد س)تم واق)ع می ش)وند؛ ب)رخی از آن)ان نظم جنس)یتی را ط)بیعی و

غیرظالمانه می دانند؛ برخی نیز معتقدن)د ک)ه ب)ه زن)ان س)تم می ش)ود و غ)یره. رویکرده)ای ذهن گرایان)ه و

نسبی گرا ستم را به یک مقوله ی معنایی-بالغی )رتوریک( تقلیل می دهند، به جای آنک)ه همچ)ون مفه)ومی

 در جامعه شناسی انتقادی با آن برخورد کنند. درمقابل، ب))رای رویکرده))ای رئالیس))تی، معی))ار اص))لیپرمایه

ستم این نیست که آیا برخی از روابط اجتماعی نزد یک گروه خاص به سان روابطی آسیب زا درک می شوند

 به راستی به آن گروه معین آسیب می رسانند یا نه؛ خ))واهاین روابطیا نه؛ بلکه معیار اصلی این است که آیا 

مستقیماً و خواه با محروم سازِی آنان از منابع زمینه اِی بالقوه.

-zeroص))فر ) جمع - سررهی))افت( از س))تم، common-sense رایج و »عقل سلیمی« )رئالیستی برداشتیک 

sum کسب(  است. در اینجا ستم به رابطه ای در میان گروه ها گفته می شود که در آن گ))روه س))تمگر ب))رای

س))تمدیدهزی))ان ب))ر گ))روه  خویش به شیوه ای عمل می کند که موجب واردآمدن آس))یب و مورد نظرمنافع 

 مث)ال، می ت)وان ب)ه رابطه ی می)ان ص)احبانبرایمی شود ]جمع جبری آن منافع و این زیان ها صفر است[. 

وسایل تولید و کارگران مزدی که آنها را استخدام می کنند )همان طور که در اقتصاد سیاس)ی مارکسیس)تی

( مفهوم پردازی ش)ده، اش)اره ک)رد.197۰(، و یا روابط میان زن ها و شوهرها که توسط دلفی )درک می شود

 ب)رخی گروه ه)ا به مث)ابه یخص)لت بندی س)رجمع-ص)فر برداشتهمان طور که به وضوح ق)ابل رویت اس)ت،  

. آب)رلی )می ش)وندمحروم س)ازی مواج)ه ب)ا  آنها به ط)ور سیس)تماتیکی اگرچهستمدیده را دشوار می سازد، 

Abberley 1987: 7:با اتخاذ رویکرد سرجمع-صفر چنین می نویسد )

حوزه ه))ای است ک))ه: ... در این برهاناین ادعا که افراد معلول تحت ستم قرار دارند، مستلزم 

قابل توجهی افراد معلول را می توان گ)روهی دانس)ت ک)ه اعض)ای آنه)ا در م)وقعیت ن)ازل تری

 به ط)ور دی)الکتیکی ب)ا ی)کمحرومیت هانسبت به س)ایر اعض)ای جامع)ه ق)رار دارن)د؛ ... این 

 ک)ه این وض)عیت را توجی)ه و ت)داوم میپیون)د دارندای)دئولوژی ی)ا گ)روهی از ای)دئولوژی ها 

 و ای))دئولوژی های حم))ایت گر آنه))ا ن))ه ط))بیعی و ن))همحرومیت ه))اییبخش))ند؛ ... چ))نین 

11 ذی نفعگروه  های مستلزم شناسایی برخی داعیه…اجتناب ناپذیرند؛  و سرانجام اینکه، این 

.استاز این وضعیت 

( که پیامدهای ژرفیfeminist standpoint theory بحث پردامنه ی معرفت شناختی درباره ی »نظریه ی منظر فمینیستی« ){۳ }۱0
        (. New 1998؛ Longino 1993در شناسایی ستم دارد را در اینجا ببینید: )

11 beneficiary
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 افراد غیرمعلول، یا بدن هایمجموعه یاما شناسایی یک گروه ستمگر پیچیده و گمراه کننده است - تمامی 

، درصورت پرداخت مالیات می توانند به عنوان اف)راد ذی نف)ع ش)ناخته ش)وند؛ ام)ا اگ)ر اعض)ای12موقتاً سالم

 گ)روهآتِی همچ)ون اعض)ای محتمالهمین مجموعه به عن)وان اعض)ای خ)انواده، مراقبت کنن)دگان ب)القوه و 

 اصلی س))تم ب))ر اف))رادذی نفعمعلوالن درنظر گرفته شوند، بازنده خواهند بود. آبرلی بعدها نتیجه گرفت که 

معلول، »نظم اجتماعی کنونی، یا به بی)ان دقیق ت)ر، س)رمایه داری به ش)کل خ)اص ت)اریخی و ملی آن« است

(1987 :1۶.)

 عامل/گروه)های(از ستم، نیاز به شناسایی قطعی سخن گفتن من همانند آبرلی بر این باور نیستم که برای 

و گاهی هم ن)ه. درع)وض، من تعری)ف س)اختاری زی)ر راچنین گروهی یافت می شود، ذی نفع داریم. گاهی 

تاپیشنهاد می کنم که ضمن دربرداشتن برخی مفاهیم مفیِدِ رهیافت سرجمع-صفر، به م)ا امک)ان می ده)د 

.کنیم بازشناسیستم های بسیار متفاوت و درعین حال مرتبِطِ وارد بر زنان و مردان را 

ه))اX  از جنبه هایی خاص تحت ستم واقع می شود، اگر اعضای آن در مقایسه با غ))یرXگروه 

رفتار ق))رار بگیرن))د، و اگ))ر اینسوء اجتماعی معین، به طور سیستماتیک مورد بافتاردر یک 

توجیه گ))ردد و مع))ذوربدرفتاری برحسب برخی از خصوصیات ادعایی یا واقعِیِ این گروه 
.داشته شود

رویه ه)ای ن)تیجه ی رک)ه دداللت ب)ر آن دارد  عبارت کلیدی » سوءرفتار سیس)تماتیک« در گ)زاره ی ب)اال 

، برآورده نمی شوند؛ آنها رنج می برند یا شکوفایی آنه))اXاجتماعِی نهادینه شده نیازهای انسانِی اعضای گروه 

به ط))ورنیازه))ای انس))انی درحالی ک))ه نسبت به سایر گروه ها و نسبت به دانش و منابع موجود میسر نیست. 

، برخی شرایط اساسی برای رف)اه انس)ان، مس)تقل از زمینه ه)ای اجتم)اعْی قاب)لمی شوند وساطتفرهنگی 

(. ما این موارد را به عنوان نیازها مشخص می کنیم، چون۴: فصل Doyal and Gough 1991) تشخیص اند

 می توان))دفق))دان ش))دت ه)زینه ی پرداخت ش))ده ب))رای این ؛عدم تأمین آن ها به عواقب نامطلوبی می انجامد

بیانجامند پ))ویشدامنه ای بین رنج تا مرگ داشته باشد.نیازهای برآورده نشده ممکن است به ش))کل هایی از 

( در اخالقCuomo,1998« می شوند؛ اصطالحی که فمینیست اکول)وژی گرا کوم)و )13که مانع از »شکوفایی

 چگ)ونگیش)ناختم)اهیت ی)ک چ)یز می توان)د ب)ه ش)ناخت فمینیستی خود به کار می برد. از نظر کوم)و، 

 .1۴منجر شودشکوفایِی آن 

ه)ا در ب)رخیXها در رابط)ه ب)ا غ)یرXعبارت »در مقایسه با غیر-اعضاء« در گزاره ی باال بدین معناست که 

 ) وضعیتی نامساعد قرار گرفت)ه ی)ا ط)رد و مح)روممشخص در معرض گزند و در بافتاریوجوه معین یا در 

disadvantaged.غیر( می گردند X واق))ع ش))وند، ک))هس))تمها ممکن است خود از جنبه های دیگری م))ورد 

( محرومیت ه)ایی  هس)تند ک)هش)دیدتر از منجر به محرومیت هایی گردد که مشابه با )یا گاهیممکن است 

...« اشاره به گرایشی دارد ک))ه…توجیه  و معذورها در معرض آن ها قرار دارند. عبارت »Xهمه یا بعضی از 

12 temporarily able-bodied: TABs
13 flourishing

در مورد انسان ها، دانش ما درباره ی انسان به سان موجودی وابسته، خالق و فرهنگی متناسب با میزان دانش م��ا درب��اره ی{ 4}۱4
مدت اف��راد، نیازمن��د رش��د و ش��کوفاییبلندنیازها و عملکرد فیزیولوژیکی انسان هاست. کومو استدالل می کند که شکوفایی واقعی و 

(. این ها استداللی برای مفهوم ستمگری از منظر اخالق گرایانه و طبیعت گرایانه است، اما نمی تواند شناسایی76: ۱998جوامع است )
 در ها و ض��دداعیه هاداعیه  طرح انواعی از مستلزم، زیرا انجام این کار سازد  تر»سوءرفتار سیستماتیک« نسبت به یک گروه را ساده

 است که قرن ها در مورد زنان بیداد می کرد.گروهمورد ماهیت اعضای آن 
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ستم را برمبنای متفاوت بودِنِ گروه ستمدیده، ]اتهام[ م)ادوِن انس)ان ب)ودِن، ی)ا ب)دذاتی ]و اهریمن خ)ویِی[

 نتیجه می گیرد ک)ه به لح)اظ اخالقی نی)ازی نیس)ت ک)ه ب)ااز آنجا مشروعیت می بخشد؛ و این گروهاعضای 

اعضای این گروه همان برخوردی صورت گیرد که مختص اعضای گروه خودی ست.  

 -، بای)د ب)ه این1۵ ج)وانبس)ایر داللت بر آن دارد که - با درنظرگ)رفتن است که هنجارمند واژه ای»ستم« 

؛ این تعریف به قدر کافی روشن است تا اجازه دهد چنین وضعیت هایی بررس))یدادوضعیت ستمگرانه پایان 

و شناسایی شوند. این تعریف مشخص می کند که ستم ریشه در روابط قدرت دارد، بی آنکه قابل تقلی))ل ب))ه

( به عنوان شواهد، و نه به س))ان م))اهیِتagenets. درنظرگرفتن روایت های عامالن )باشدروابط رسمی قدرت 

موضوع، می تواند هم دستی و انکار از طرف ستمدیده را نیز در بر بگیرد؛ همچنان ک)ه می توان)د ش)امل ان)واع

 تع)اریِف تمام)اًچ)ارچوب باش)د، ک)ه در غیره« طبقه، »نژاد« و 1۶ پنهاِنصدماتآسیب های مرتبطی چون »

، بلک))هدر بر می گیرد »سوءرفتار سیستماتیک« نه تنها نابرابری های مادی را اصطالحصوری از قلم می افتند. 

(، که برای شکوفایی گروه ها وinclusion( و سایر اَشکال شمولیت )recognition« )بازشناسیمحرومیت از »

Young ضروری اند، را ن)یز ش)امل می ش)ود )جماعت ها (. این تعری)ف پیش)نهادی، به واس)طه ی آنک)ه1990 

ستم نمی شناسد، به ما امکان می دهد تا ستم بر افرادبه منزله ی کانون اصلی مقوله ی عامالن و ذی نفعان را 

عامالن همیش))هشناسایی کنیم؛ چرا که در این گونه موارد چاق، افراد معلول، کودکان و دیگر گروه ها را نیز 

 ح)ال، بس)ط این اص)طالح، ب)ر م)وارددرعین نفع ]و ذی نفع ب)ودن[ مبهم اس)ت. مساله ییکسان نیستند و 

 زنان( روشنی می اندازد، بدین طریق که سرشت ناخواس))ته ی بیش))تر رویه ه))اینظیر ستم بر )17الگووار ستم

(  وconstructedسرش)ت س)اخت یافته )رفتار سیس)تماتیک می ش)وند، و ن)یز س)وءاجتم)اعی ک)ه م)وجب 

منافع برآمده از این ستم را برجسته می سازد. غیرمستقیم برخی از 

 را از معنای سیاسی خود دور می کند و رواب))طستمخطر این نگرش گسترش یافته در آن است که »مفهوم 

(. این نکته یادآور برخیMessner 1997:22[ را پنهان می دارد.« ) ]انقیاد18اجتماعِی سلطه و منکوب سازی

 این مفهوم یکی از اصطالحاتیکه( است، alienationبحث های مربوط به مفهوم مارکسیستِی خودبیگانگی )

(.Johnson 1973تلقی می  شود که »در تالش برای توضیح همه چیز، اساساً هیچ چیز را توضیح نمی دهد« )

 ان)واع مختل)فجایی که(، ت)ا ق)رار دارندبا این حال، این دیدگاه که همه خودبیگانه شده اند )ی)ا تحت س)تم 

، همچن)ان مع)نی دار ب)اقی می مان)د. درگردندمختل)ف بیگانه س)ازی مش)خص س)ازوکارهای خودبیگانگی و 

-nonنظریه ی اولیه ی مارکسیستی، س)رمایه داران خودبیگان)ه می ش)وند، زی)را آن)ان به عن)وان غیرک)ارگران )

workersآن ها را از روابط کامل انسانی با کارگرانی که ،کنندگانصاحب  و به عنوان ت؛شوندمی ی ( انسان ُزدای

Ollman، بریده می ش))وند )( و شئی واره  ساخته اندobjectifyعینیت بخشیده  ) ،درعین ح))ال(.)) 1976:156 

معل))وم نظریه، توانست تعارض س))اختاری بین س))رمایه و ک))ار را اینپا پس کشیدن از مارکس بدون نیاز به 

.سازد

مش))اهده ی س))تمی ک))ه م))ارکس و فوک))و ط))رح نیرومن))دی ب))رای مقایس))ه و تلفی))ق نظ))راتفرگوس))ن ب))ا 

بوروکراسی ها بر زنان و مردان وارد می کنند ارائه می دهد. به موجب این طرح، بوروکراسی ها زنان و مردان را

15 ceteris paribus
16 hidden injuries
17 paradigmatic cases of oppression
18 domination and subordination
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Fergusonبه »ابژه های نظام اداری« تبدیل می کنند ) (: »مطمئناً جایگاه ه))ای برت))ر و امتیازمن))د1984:14 

(. ام))ا درح))الی83[ قرار می گیرند.« )ص یونیورسال ]19وجود دارد، اما آنها در درون یک بافتار سلطه ی عام

 زنان رفتار می کنند، تأثیراتی کهانقیادکه بوروکراسی ها با همه ی کارگران به شیوه هایی مشابه با شیو ه های 

 ملزوماتبینتعامل این امر به دلیل است؛ ِ آنه بر کارگران به جای می گذارند، وابسته به جنسیت شیوه هااین 

 و پاس))خ های جنسیتی  ش))ده ی م))ردان و زن))ان ب))ه این2۰نقش ه))ای بوروکراتی))ک و س))ایر الزام))ات/تعه))دات

 ]در مخالفت21(. به طریق مشابه، و با اجازه ی آقای مسنرFerguson 1984: 83 ، 94 )استملزومات/تعهدات 

و ابعاد معینی ک))هسویه ها  به »سوءرفتار سیستماتیْک« با شناسایی ستم[، بسط پیشنهادی مفهوم اوبا نظر 

سازگار است. رخ می دهند،  انضمامی ستم های

مواجههدر ادامه ی این مقاله، تعریف پیشنهادی از ستم را در مورد زنان به کار می بندیم و این تعری))ف را در 

. در بخش هایمی دهیم قرار واکاویبا دیدگاه های سرجمع-صفِرِ »فمینیست های مرد«، کانل و ِمسنر، مورد 

، س)تم ب)ر م)ردان، و چش)م اندازهای تغی)یر بنی)ادِی نظم22 شدهجنسیتیبعدی این نوشتار، به عالیق/منافع 

جنسیتی می پردازیم.

ستم بر زنان

در این تعریف کاس)تی و ناک)امی بی درنگ س)تم ب)ر زن)ان، ب)ر مس)اله یبا کاربست تعریف پیش)نهادی ب)اال 

زن))ان در، . در واقعی ش))ودآش))کار م را ( )که در اینجا به طور واضحی مردان هس))تند23 عامل/ذی نفعگنجاندن

رن)د. این ب)درفتاری ب)هق)رار می گی سیس)تماتیک« س)وءرفتار»م)ورد مردان حوزه های متعددی در رابطه با 

پیام))دی از آسیب ها و محرومیت ه))ای زن))ان به  م))نزله ی تلقی توجیه می شود؛ ازجمله: با مختلفیروش های 

رفتار با آنهاحاکی از آن است که  فرضِی متفاوِتِ زنان خصلت هایعاملیت خودشان؛ یا با طرح این ادعا که 

 به نظ)ربس)نده نیست. تاکنون تعری)ف پیش)نهادی از س)تم ک)اماًل زیان باردرخور و متناسب بوده و بنابراین 

می رسد. اما اک)ثر فمینیس)ت ها، همان)ا اک)ثر جامعه شناس)اِن جنس)یت، خواهن)د گفت ک)ه متوقف  ش)دن در

( در22:) 1997همین جا، بدون ارجاع به عاملیت مردان)ه، تنه)ا نیمی از داس)تان را بی)ان می کن)د. مس)نر )

بررسی مفید خود از جنبش های مردان چنین می نویسد:

ستم مفهومی ست که رابطه ی میان گروه های اجتماعی را توصیف می کند. ب))رای اینک))ه ی))ک

گروه مورد ستم واقع شود، باید یک گروه ستمگر وجود داشته باشد ... وضعیت]ت)داوم[ ب)ازی

 زن)ان مش)خص می ش)ود ... م)ردانبردر نظم جنسیتی معاصر با ستم فردی و جمعی مردان 

همچنان از اِعمال ستم نسبت بر زنان بهره مند می شوند. ... 

 به همین ترتیب، کانل هم س)لطه ی م)ردان در نظم جنس)یتی را به م)نزله ی من)افِع جمعی م)ردان، به وی)ژه

مردان دگرجنس گرا، تلقی می کند. تعریف پیشنهادی من ] در مقاله ی حاضر[ به  هیچ وج))ه انک))ار نمی کن))د

گ)زاره ی ف)وق ]گفت)اورد ح)داقلی، این درمعن)ای بیشتر اوقات عامالن ستم بر زن)ان هس)تند. درکه مردان 

19 universal domination
20 obligations
21 pace Messner
22 gendered interests
23 agent/beneficiary
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ها به این دلیل مورد ستم واقع می شوند کهX درست است، زیرا ستم امری رابطه ای ست. اگر مسلما مسنر[

ها به طور سیستماتیک در معرض آس))یب و مح))رومیت ق))رار دارن))د،Y در مقایسه با حوزه هاآن ها در برخی 

 وضع موجود را بپذیرند و ی))ا به صرفا کرد، تا جایی که آنها تلقیها Xها را به عنوان ستمگراِن Yپس می توان

. از نظرگ)اه جنس)یتی، چ)نینهس)تند آن)ان ب)ه حف)ظ م)زیت نس)بی معط)وفشیوه هایی عمل کنن)د ک)ه 

درموضع گیری ای می تواند بخشی از آن چیزی باشد که کانل آن را »مردانگی های همدست« می نام)د، ک)ه 

(.199۵:11۴ مستقیم قدرت دور نگه می دارد )تظاهرات پذیرش امتیازات جنسیتی، خود را از عین

 ق)درت می)انتفاوت ه)ایمردان بی شک با روش هایی به مراتب مستقیم تر ب)ر زن)ان س)تم می کنن)د. حف)ظ 

 و دامن زدن ب))ه جری))انی از اطالع))اتزنان،جنسیت ها مستلزم خوارشمارِی منظم زنان، تبعیض مداوم علیه 

 اعمال را انجاممجموعه این مختلفیای آنهاست. مردان با انگیزه های قابلیت ه درباره ی ظرفیت ها و نادرست

می دهند. 

 همچنین با کشتن، ضرب وشتم، تجاوز، آزار و اذیت، استثمار جنسی و تصاحب کار بی مزد زنان آن))انمردان

 ستم قرار می دهند. روابط قدرِت جنسیتی شده چنین رفتارهایی را به منزله ی اموری قاب))ل انتظ))ار وموردرا 

قابل درْک نرمالیزه می کنند، با این که بیشتر این رفتارها اسفناک  خوانده می شوند و ب))رخی از آن ه))ا ح))تی

مجازات قانونی شمرده می شوند. استدالل من این است ک)ه ع)املیت م)ردان در این زمین)هدرخور پیگرد و 

 ماهیت طبیعی م))ردان ی))اناشی ازنتیجه ی جای گرفتِن آنها درون ساختارهای ستمگرانه است. این رفتارها 

من))افع از پیش-منطب))ق ب))ر بیان گر چنین ماهیتی نیستند؛ همچنین نظم جنسیتِی برپاشده توسط مردان 

 نظم های جنس))یتیدرون، در ستمگران، از جمله منافع 2۴موجوِد خود آنها نبوده است. منافع جنسیتی شده

چنین نظم هایی وجود داشته باشند. ع)املیت م)ردان تنه)ا بخش)ی ازمقدم بر ساخته می شوند و نمی توانند 

 یک سیستم جنس- جنسیتی رخ می دهد؛ بافتاری ک))ه ش))املبافتارتوضیح ستم بر زنان است که فقط در 

ستم بر مردان نیز می شود. 

کانل: منافع مردان، عاملیت مردان

کانل یک جامعه شناس شایسته و تأثیرگذار در حوزه ی جنسیت است که ماهیت ساختاری ستم را تص))دیق

می کن))د. او ]درعین ح))ال[ ب))ا نگ))اهی تایی))دآمیز در کت))اب »جنس))یت و ق))درت« می نویس))د: »گروه ه))ای

 مردان بر روی آنها قدرت دارند؛کهرهایی طلِب زنان استدالل می کردند که زنان از آن رو تحت ستم هستند 

:1987 درهم شکس))تن این ق))درت اس))ت.« )ستیز ]مداوم[ تا مرحله یو اینکه تغییر وضعیت زنان به معنای 

 ک)ه »چ)ران)اروا رسیدن به پاسخی واحد به این پرس)ش به منظور خاستگاه ها جستجوی( او تالش برای 3۴

زناْن تحت ستم قرار  می گیرند؟« را رد می کند؛ چون پذیرش چنین پاسخی، به معنای انکار و الغای ت)اریخ و

«.2۵. در نظر وی، روابط قدرِت جنسیت » به طور تاریخی سامان یافته اندخواهد بودعاملیت 

 ازطری)ق ی)کادغ)ام کانل استدالل می کند که روابط جنسیتی در سرمایه داری ادغام شد اند، و این ک)ه این 

تقسیم کار معین که تضمین می کند زنان به ن))درتتحقق یافته است: یک »منطق جنسیتی شده ی انباشت« 

24 Gendered interests
25 historically composed
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(. همبستگی مردان در1۰۵: 1987 - )به دست بگیرندبتوانند به انباشت ثروت بپردازند یا کنترل سرمایه را 

 دارد. به همین ت)رتیب، م)ردان »تص)میمینقش مهمیحفظ و تداوم این نوع از طرد و محروم س)ازِی زن)ان 

 عدم مراقبت از کودکان« اتخاذ می کنند که »تعریف غالب از منافع مردان را بازتاب می دهددرجهتجمعی 

(. کانل نتیجه می گیرد ک))ه1۰۶:)) 1987 را حفظ کنند« )مسلِط خویش... و به آنها کمک می کند تا قدرت 

 - هم)واره ن)اقص و درح)ال س)اخت - ازوح)دتی»یک وحدت و یک پارچگی در این زمین)ه وج)ود دارد ... 

(  را مورد مالحظه ق))رارsystematicity نظام مندی )وقتی( از نگاه کانل، 11۶:)) 1987 تاریخی«.  )آمیختگی

س)اختاری ک)ه توس)طبه بی)ان به)تر، می دهیم، چیزی که می بینیم ساختار نیست، بلکه عاملیت اس)ت )ی)ا 

من)دی احتم)االً س)لطه ی ی)ک گ)روه را بازت)ابنظام (: »درجه ی باالیی از استعامالن ذی نفع تشکیل شده 

(. این من))افِع جای گرفت))ه در11۶« )ص معینی تأمین می گ))رددنظم جنسیتی توسط می دهد که منافع اش 

ساختار، عامالنی را تولید می کند که تصمیمات معمول و خالقانه شان، نظم جنسیتی را بازتولی))د می کنن))د؛

(.11۶ »پیامدی از یک استراتژی - استراتژی مردانه - درک شود« )ص همچونامری که باید 

با جمعِی خاص، رویه های درکانل، همانند بسیاری از فمینیست ها، معموالً فرض می گیرد که منافع موجود 

(. این برداشت از138:) 1987 )حاصل می شوندمی کنند بیان یا تولید [ رویه هاالگوهای نابرابری ای که ]این 

در. دارد س)تم ب))ه مق)وله ی نتایج، نقشی کانونی در رهیافت سرجمع-صفر برآمده از منافع به مثابه یمنافع، 

 همیشه منافعی در حفظ قدرت و امتیاز خود دارند و افراد محروم یا آسیب دیدهامتیازمنداین دیدگاه، افراد 

آف)رینش ثم)ره ی به س)اِن دارند. بنابراین، نظم جنس)یتی همان قدرت و امتیازنیز همواره منافعی در کسب 

مسکن، امور مالی، تحصیالت ومسایلی مثل  می شود. به همین ترتیب، »این واقعیت که تلقیمستمر مردان 

 الگوی زوج های دگرجنس گرا سازمان می یابند، س))لطه ی من))افعحولسایر حوزه های زندگی تا حد زیادی 

 / تأکید از من(.117: 1987« )کانل بازتاب می دهد افراد همجنس گرا را انقیاددگرجنس گرایانه و 

به نظ))ر می رس))د ک))ه کان))ل ب)ر این ب)اور اس))ت ک))ه عالی))ق/من))افع مردان))ه ی))ا دگرجنس گرایان))ه می توانن))د

. ب)ا این وج)ود،این نظم را توض)یح دهند خود نظم جنسیتی باشند، نه اینکه صرفاً بازتولید توضیح دهنده ی

آیا منافع قدرتمندان رارا دشوار می سازد که « در گزاره ی فوْق تشخیص این موضوع بازتاب می دهند »فعل

همانند کانل، پرسش از ریشه هایآن امتیازات. چون اگر باید دلیل امتیازات نهادینه ی آنان دانست، یا تأثیر 

 را رد ک))نیم، می بای)د همچ)نین این ف)انتزی را هم کن))ار بگ))ذاریم ک)ه گ)روهی از م))ردانمعینس))تم های 

جه)انیدر جایی بیرون از رواب)ط اجتم)اعی نشس)ته اند و در ح)ال ط)راحی و ت)دارک ابدی دگرجنس خواِه 

شام  شان به خوبی س))رو ش))ود و تم))ایالتمی گیرد، دمپایی شان بی درنگ در دسترس قرار هستند که در آن 

جنسی شان تا ابدیت برآورده می شود. منافع مردان در مردساالری از روابط اجتماعی ای که ]این من))افع[ در

آن و ازطریق آن بیان می شوند جدا نیس)ت؛ و بن)ابراین، نمی ت)وان ب)رای توض)یح این رواب)ط ب)ه آن من)افع

متوسل شد. 

 جنسیتی ستمگرانه ای که به ط))ور س))نتی توس))ط زن))انرفتار اگرشاید نکته ی فوق را راحت تر بتوان فهمید 

(FGM )2۶ اصلی ختنه ی دستگاه تناسلی زنانمجریان زنان اینکهانجام می شود را مورد توجه قرار دهیم. با 

 غربی دایما در حالکشورهایهستند}همان طور که در سنت »بستن پاها« بودند، و همان طور که زنان در 

آماده سازی تعداد بی شماری از دختران برای انجام خ)دمات فرودس)تانه هس)تند{، تحلیل ه)ای فمینیس)تْی

26  female genital mutilation
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 مردان برای کنترل سکسوالیته ی زنان را ت))أمین می کن))د تلقیمنافع کهختنه ی زنان را همچون پدیده ای 

Dalyمی کنند )  اس)تفاده  از زن)ان به عن)وان عوام)ل اج)رایی اش، ازو این روش دهش)تناک، مرد با(.) 1978 

(. این که زنان باید چاقوSaadawi 1981باکره بودن همسرش و »وفادار«ماندن اش اطمینان حاصل می کند )

. اما آیا می توان منافع م))ردان راتلقی می شود دیگری از ستم بر زنان نمونه یعلیه دختران به دست بگیرند، 

« ک)رد؟ م)ردانی ک)ه همس)ران آنه)ا تحت عم)ل ج)راحیخ)وانشبه این سادگی در ساختار قدرت حاکم »

 در رابطه یزن))انکلیتوریس قرار گرفته اند، به طور فزاینده ای )و غالباً بی رحمانه( از عدم عالق))ه و ل))ذت این 

ختنه ی زن)ان علی)ه ک)ارزار وارد زن)ان و م)ردان )ه)ر دو( روزاف)زونیجنس)ی ش)کایت می کنن)د؛ و به ط)ور 

ب)دیهی بودِن. انگیزه ی این مردان ممکن است پیچی)ده باش)د، ام)ا نکته ی اص)لی اینجاس)ت ک)ه 27می شوند

.تعیین می شود، تنها در نسبت با رویه های نهادینه شده 28منافع

«( م)ردان در حف)ظ و بازتولی)د نظم جنس)یتی، ک)همهیب در تأکید بر نفع محافظه ک)ارانه ی )»مسلماکانل 

(. با این حال، زنان نیز نفع محافظه ک))ارانه ای در2۴1:)) 199۵ )برحق است، امتیازات آن ها را تأمین می کند

 وس)اختههای آشنا و شناخته ش)ده ای دارن)د ک)ه دس)ت کم ب)رخی از نیازه)ای آنه)ا را ب)رآورده شیوه حفظ 

 کانل به عنوان م))ردیداده اند.شکل به واسطه ی این شیوه ها ]راه  و رسم ها[ اجبارا هویت های شخصی شان را 

 مردانه تأکید می کند، اما او بدین طریقعاملیتکه موضع سیاسی می گیرد، به درستی بر مسئولیت پذیری و 

و نیز ع)املیت م)ردان را بیش از آنچ)ه ک)ه هس)ت، آگاهان)ه وگذارد تأکید بسیار اندکی بر عاملیت زنان می 

سازمان یافته جلوه می دهد.

مطمئناً مردان به َکرات برای حذف و کنارگذارِی زنان »تصمیمات جمعی« می گیرند }ش))یوه ای ک))ه -ب))رای

مثال - در مورد طالبان رسمیت یافته است؛ و یا اقدامات محافظتی مردان حروف چین، آن گونه ک))ه توس))ط

Cockburn است )  توصیف شدهCockburn  1983: ({. تفکر استراتژیک تفک)ری آگاهان)ه اس)ت ک)ه153 

را برمی ش)مارد. توص)یف نظم جنس)یتی به م)نزله ی »پیام)ددس)ت یابی ب)ه آن ه)ا اهداف خویش و مراح)ل 

( قدرت بازتولیدِی رویه های معمول )روتین( را دس))ت کم می گ))یرد )117:)) 1987استراتژی مردانه« )کانل 

Giddens 1984 کنم که هیچ زنی در پست هایاشاره(. من می توانم حداقل به یک موسسه ی آموزش عالی 

ارشد اجرایِی آن وجود ندارد. این مدیران ارشد )مرد( ممکن است آگاهانه ب)رای جلوگ)یری از حض)ور زن)ان

( از خودش)ان راclonesی)ا ممکن اس)ت ناخودآگ)اه هم تافته ه)ایی )اتخاذ کرده باش)ند؛ تدابیری استراتژیک 

 کرده باشند و صادقانه معتقد باشند که این ها »بهترین م)ردان ب)رای تص)دی این ش)غل«استخدامجذب و 

هستند. از این گذشته، بهترین »مرد« نمی تواند کسی باشد که شیوه های زیستی و اجرایِی ب))ابِ طبع آن ه))ا

 جنسیتی در قدرْت نتیجه ی عمل ک))رد آن ه))ا ]م))دیرانتوازن عدم با این کهرا تهدید کند ]به خطر بیاندازد[. 

ارشد مرد[  است، اما این اقداماِت آنها ممکن است استراتژیک نباشد.

، جایی ک)ه او اذع)ان می کن)د ک)ه من)افعقابل رویت است مفهوم دوم و ظریف تری از منافع نیز در کار کانل 

 به ط))ور خودک)ار منج))ر ب))ه روی)ه و عملییعنی( باشند، latent( یا نهفته )inertممکن است »راکد/بی اثر« )

 این مفهوم پردازی، پیچی))دگی رواب)ط می)ان من)افع کوتاه م)دت و من))افع بلندم))دت تر رادرجمعی نشود. او 

 مثال، به صفحه ی اینترنتی »مردان آفریقایی علیه ختنه ی زنان« مراجعه کنید، که در زمان نوشتن این مقاله در اینبرای {5}۲7

       www.fgm.orgوبگاه فعال بوده است: 

28  obviousness of interests
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 جنس)یت زدگی )او با ب)رای بی)ان ض)دیت خ)ود وی(. این ام)ر در تالش 2۶۴:) 1987تشخیص می ده)د ) 

sexism برسند که ستمگرِی این نظ))امجایی ستمگر می توانند به نظام( مشهود است: »حتی ذی نفعان یک 

(.xiii:) 1987را ببینند، به ویژه نحوه ای که این ستْم حوزه  های مشترک زندگی ش)ان را مس)موم می کن)د« )

ی توان)د( م138:)) 1987 رویه ی عملی« )درامکان »برجسته سازِیِ ی))ک منفعت نهفت))ه و جاری س))اختِن آن 

 س)ازد. ب)ا این ح)ال، ج)انب داری کان)ل ازمیسر سیاس)ت جنس)ی را ح)وزه ی مهمی در ائتالف ه)ایایج)اد 

دامنه ی پ))رورش ومفهوم پردازی ستم بر مبنای رویکرد سرجمع-صفر، که ستم بر مردان را منتفی می داند، 

محدود می کند.توسعه ی این رشته ی فکری از جانب وی را 

پیچیدگی منافع

(، پیچیدگی منافع بهترین امید را برای8۴:) 199۵ گرایش های بحران زا در نظم جنسیتی )کانل با توجه به

 می کن)د. »ب)دیهی بودِن« من)افع، برآم)ده از نیازه)ایعرضه سیاس)ت جنس)یتی قلم)روعدالت اجتماعی در 

مختل)ف اجتم)اعی اَش)کال متف)اوتی ب)ه خ)ودبافتاره)ای  به رغم اینک)ه این نیازه)ا در ؛مشترک انسانی ست

می گیرند. با توجه به آنچه از شرایط زندگی و شکوفایی انسان می دانیم، و با توجه ب))ه اینک))ه پ))ول ب))ه ی))ک

 )ومح))رومیتو امتی))ازوری  ب))دل ش))ده اس))ت، اگ))ر الگوه))ای جنسیتی ش))ده ی 29هم ارز ع))ام/جهان ش))مول

گرفتنجای آسیب  دیدگی( را در یک جامعه ی معین بشناسیم، تاحدی می توانیم پیش بینی کنیم که چگونه 

 می کنن)د. ام)ا از آنج)ا ک)ه من)افععرضهدر مقام مرد یا زن دالیلی را برای روش های مختل)ف رفت)ار اف)راد 

آنه)ا پیچی)ده تر می ش)ود.مفص)ل بندی  فرهنگی بس)تگی دارن)د، س)اخت و هنجارهای به معانی و همچنین

همیشه بیش از یک راه وجود دارد.

( شرح می دهد که چگونه زنان راست گرای مخالف اصالحیه ی حقوق برابر،Ehrenreich 1983اِهرن رایش )

Kandiyotiاز حق خانه داری دفاع می کنند، در حالی که کاندیوتی ) ( وج)ود نوش)ته های ض)د روبن)د/1994 

.  اگر3۰( توسط مردان مسلمان را به وابستگی اولیه ی آنان به مادران نسبت می  دهدanti-purdahضدبرقع )

 ش)کوفایی ف)ردی ی)ا گ)روهی می ش)وند، ه)ر شخص)ی -م)وجبمنافْع دالیلی برای رفتارهای خاصی اند که 

کنش فرد از خالل این منافع متضاد، مستلزم اتخاذ یکدرعین حال- مجموعه ای از منافع متضاد است که 

 »زن)دگیتصور او از منافع ایده آل، که با »خوِد« ایده آل آن عامل و میانما می توانیم خط مشی معین است. 

 نس)بتاً ث)ابِت اجتم)اعی تولی)د وبافت)ار نیازهایی که در ی)ک یعنی، 31بافتارمند منافع پیوند دارند، وخوب« 

. ما همچنین می توانیم بین منافع فردی و گ)روهی، من)افع کوتاه م)دت وتمایز قابل شویم می شوند، برآورده

بلند مدت، و منافع محافظه کارانه و رهایی بخش تمایز بگ))ذاریم و همزم))ان پیون))دهای آن ه))ا را در نظ))ر ب

یریم.

از یک سو، به غیر از آنچه که به شدیدترین ستم ها و تهدید آمیزتریِنِ آن ها برای زندگی مربوط است، تقریب)اً

. بروز و برجستگِیاست از منافع محافظه کارانه برای حفظ وضع موجود نظم جنسیتی حدیهرکسی دارای 

این منافع محافظه کارانه به امکان های واقعی و درون ماندگار تغییر بستگی دارد؛ و اینکه فرد به عنوان ن))وعی

29 universal equivalent
نمای ماندگار امتیازمندی مرد، ابهامات عمیقی نهفته است که ممکن اس��ت ب��اعث ایج��اد زمینه ی   او می نویسد: »در پس {6}۳0

(.۲۱۲: ۱994 )کندیوتی « واقعی به رقابت و تغییر شودی دفاعی و تمایل یگفتمان مردانه
31 contextual interests
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 کم))تر ازحاضراز زن یا مرد چگونه تحت تأثیر آن تغییر قرار خواهد گرفت. اگرچ))ه زن))ان از نظم جنس))یتی 

ممکن در همین بافت)ار ش)کلمردان سود می برند، اما آنان خود را برای دس)ت یافتن ب)ه رض)ایت مندیِ های 

)شواهد برآمده از روایت های موفقیت، حاکی از آن است که در این موارد اکثر زنان دوست ندارندمی دهند. 

. به سختی باورپذیر است که گرو ه های تحت ستم چیزی جز زنجیرهای شان برای از دست دادن32مرد باشند(

 فوق الع)اده ای برخوردارن)د،امتی)ازاتندارند. از سوی دیگر، با اینکه م)ردان به ط)ور کلی نس)بت ب)ه زن)ان از 

 پاسخ گوی نیازه)ای انس)انی آن ه)ا نیس)ت. هزینه ه)ایی ک)همسلطجنبه هایی وجود دارد که نظم جنسیتی 

 ش)کل گیری عالی)ق/من)افعلدمردان برای ]حفظ[ این امتیازات می پردازند قابل توجه اس)ت و همین ام)ر مو

. در واقع، برای پایان دادن به ستم بر زنان،استرهایی بخِش نهانی ]در مردان[ برای دگرگون سازی این نظم 

.دارد زنان منافع ]پی گیرِی[ با نزدیکی پیوندبررسی منافع نهفته ی مرداْن 

ها های جنسی تا مردانگی  واقع می شوند؟ از نقشمورد ستمآیا مردان 

 پیدا شده اند که نظم جنسیتی موجود به لحاظ روان شناختیدریافتاز مدت ها پیش شواهدی در تأیید این 

، این آس)یب از197۰ در دهه ی وارد می کند و لذا آن ها را م)ورد س)تم ق)رار می ده)د. به مردان هم آسیب 

(، با استناد به نظریه های روانشناختِی یادگیری اجتماعی، نظریه پردازیsex rolesمنظر نقش های جنسی )

Pleckشد )ب)رای مث)ال،  ن)ک.    نظ)ریه ی »مردانگی ه)ا« ج)ایگزین »نقش ه)ای199۰ (. در دهه ی1976 

 جنسیتی،رویه های، و این یک به عنوان بازنمایی ها و سبک های مردبودن و نظام های مربوط به شدجنسی« 

Harris مث)ال، ن)ک. برای )تلقی می شود باشند، زیان بارکه می توانند توامان برای زنان و مردان  (. در1995 

Warren( با وارن فارل )Faludi، فالودی )موضوع به این مخالفواکنشی   Farrell(، یکی از فمینیس))ت های

 ستم بر م))ردانبابت[ زنان را 199۰دهه ی (، که اکنون ]در 33۴:)) 1992 مصاحبه کرد )197۰مرِد دهه ی 

: سرزنش می کرد

معنا ک))ه م))ردان از بس))یاری جه))ات به واق))عبدین –مردان بیشتر از زنان آس))یب می بینن))د  

Warren از زنان هستند.« وارن فارل )(powerless )بی قدرت تر  Farrell( مکثی کرد ت))ا از

 قهوه ای که همسر خانه دارش به دست اش داده بود جرعه ای بنوش))د. در ات)اقی دیگ))رفنجان

منشی زن او مشغول تایپ و مرتب کردن پرونده ها و نوشته های اوس)ت. او می گوی)د: »جنبش

 فرصت های زنان است.بیشینه سازِیزنان نه جنبشی برای برابری، بلکه جنبشی برای 

که فارل بیش از آنکه زن ستیز باش)د، ض)د جنس))یت گرا ب)ود، دو گ)رایشزمانی ،) 197۰با نگاهی به دهه ی 

(. هر دو گ))رایش ب))ا کاربس))ت نظ))ریه ی۴1:)) 1997فکری و سیاسی در جنبش مردان وجود داشت )مسنر 

نقش جنسی چنین استدالل می کردند که »مردان به نقش های رقابتی، بی معنی و محدودکنن))ده ی مردان))ه

مشروط شده اند؛ نقش هایی که هم از نظر جسمی و هم روانْی آسیب زا هس)تند و م)انع از آن می ش)وند ک)ه

Segalمردان بتوانند خویشتن واقعِی خود را بیان/ابراز کنند« )  1997: (. اما در حالی ک)ه م)ردان »ض)د68 

 افش)ای نقش ه)ایازطریق ستم بر زنان تأکید داشتند و سعی می کردن)د درجنسیت گرا« بر عاملیت مردان 

جنسی و مقاومت در برابر آن ها جنسیت زدگی )سکسیس))م( را تض))عیف کنن))د، دغ))دغه ی فع))االن »حق))وق

(.۱996شاید در پرتو همین بحث بتوان ادعاهای تحریک آمیز حکیم را بهتر درک کرد )حکیم { 7 }32
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. اینوارد می کردندآسیب هایی بود که نقش های جنسی بر م))ردان خنثی سازِی  معطوف به عمدتاً 33مردان«

واگرایی، در حوزه ی نظری جدید مردانگی ها امتداد یافته است؛ مشخصاً به میانجِی ضدجنسیت گرایِی مس)نر

 از س)وی »جنبش  م)ردان3۵«، در تقاب)ل ب)ا نفی م)ردانگی »زنانه ش)ده«3۴و کانل و رد »م)ردانگی هژمونیک

« و »جنبش حقوق مردان«.3۶اسطوره ای

Sayersدر واقع، بسیاری از انتقادات واردشده به نظریه ی نقش جنسی )به عنوان مث))ال ،  (، در م))ورد1986 

تر نیز صدق می کنند. کانل با این پیش فرض ه)ا مخ)الفت می کن)د ک)ه »... این دورایج این گفتمان جدید و 

 اینایف))ای ظاهر می ش))ود ک))ه تنگناآوری فشاِر به سان( هستند ... اینکه ستم ... reciprocalنقْش دوجانبه )

انن))د نقشهم( وارد می کند؛ و این که این امر می تواند به راحتی در نقش مرد نیز self( بر خود )roleنقش )

 دروغین متقارن ب))رای ره))اییفراخوان نظر مسنر، این امر به یک »در(.)) 2۵:)) 199۵« )کانل رخ بدهد.زن 

 جنس)یتی را نادی)دهمناس)باتزنان و مردان از نقش های جنسی ستمگرانه« منجر شده است، ک)ه س)اختار 

 مردانگی ها ن)یزپارادایم(. با این همه، این انتقاد می تواند به همان اندازه در مورد 38:) 1997 )مسنر می گیرد

institutional چرا که این پارادایم، به ج)ای ق)درت نه)ادین )؛مطرح شود  power م)ادی، ب)رپیام)دهای( و 

( متمرکز می شود.representation( و بازنمایی )subjectivityذهنیت/سوژگی )

 وظایف نظری ای که به آن محول شدهبرای ایفایهای گفتمانی جدیدتر، مفهوم »مردانگی« روایت حتی در 

( مشهود است:123: 1997 زیر از نوشته ی سگال )فراز در ، بیش از حد این مفهومبسطنابسنده است. 

د ک)هگ)ردروش)ن تر می …ش)ویم   می تر نزدیک وار نم)ونهِم)ردانگی از ش)کلیهرچه به کشف 

خود را مطرح کن))د، هرچه بیشتر مردانگی: ساختار یافته استتناقض تضاد/ ازطریق مردانگی

نیس)ت.ذاتی ی)ا اکتس)ابی ،  واحدج)وهر ن)وعی م)ردانگْیب)رد ...  خود را بیشتر زیر س)وال می

ناتم))ام است که همیش))ه بودن کیفیتی از مردانگیدر فرهنگ ما نمایان می شود، همچنان که 

ست. م))ردانگی روانیاجتماعی ست، مبتنی بر واقعیتی  یمبتنی بر واقعیت که همان قدراست و 

، وجود دارد ...آل از آن برخوردارند در اشکال مختلف قدرتی که مردان به طور ایده

 نقش جنسی، پارادایم مردانگی ها نیز یک پای اش در س))اختار و پ))ای دیگ))رش در ع))املیتنظریه یهمانند 

 را می سازند و هم توسط آنها ساخته می شوند. با اس)تفاده از37 مردانگی ها هم خویشتِن مردانچرا کهاست؛ 

 ساختار-ع))املیتدشواره ی از روایت مارگرت آرچر می توانیم برای این 38رئالیسم اجتماعی ریخت شناسانه ِی

emergentنوپدی)د ) س)اختارهایی ب)ا ق)درت های همچ)ونراه حلی موقتی ارائه کنیم. مردانگی ها را می توان 

powers و ازطریق آنها خود را به سان عاملیت ها باز می شناسند واین ساختارهادرون ( تلقی کرد که مرداْن 

Archerبه نوبه ی خوْد این س)اختارها را پ)رورش و بس)ط می دهن)د ) (. این راه ح)ل احتم)االً ب)ا1995:193 

33 men’s rights’ activists
34 hegemonic masculinity
35 feminised’ masculinity

mythopoetic  »جنبش  مردان اسطوره ای« )36  men's  movementشامل مجموعه ای از فعالیت های خودی��اری و کارگاه ه��ای )
۱990 تا اواخ��ر دهه ی۱980 برای مردان بود که توسط سازمان ها و نویسندگان مختلف از اوایل دهه ی بازیابِی روانیروان درمانی و 

 می شدند. فعالین و هوادارن این جنبش سبک کلی خودیاری روان شناختی را - با اله��ام از آث��ار راب��رت بلی،برگزاردر ایاالت متحد 
 دررایجرابرت آ. جانسون، جوزف کمپبل و دیگر نویسندگان پیرو مکتب یونگ - اتخاذ می کردند. بدین ترتیب، فعالیت های گروهی 

(archetypes کهن الگوه��ای )اتک��اء براین جنبش عمدتاً تحت تأثیر ایده های کارل گوستاو یونگ انجام می گرفت. ب��رای مث��ال، ب��ا 
 راه هایی برای تفسیر چالش های پیِش روی مردان در جامع��ههمچونیونگی، اسطوره ها و افسانه های برگرفته از فرهنگ های مختلف 

. ]م.[    مورد استفاده قرار می گرفت
37 male selves
38 Morphogenetic social realism
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( و سایر نظریه پردازاِن مردانگی سازگار است و داستان هایBrittan 1989(، بریتان )1997کارهای سگال )

 نقشنظ))ریه ی ق))دیمِی به ارث رس))یده از مس))اله یزندگی کانل نیز به بنیان خشک آن جانی می بخشد. اما 

س)ت. اگ)ر مردانگی ه)ا به عن)وان س)اختارهای ف)رهنگی در رواب)ط اجتم)اعیمان)ده اجنسی هنوز حل ناشده 

(self»خ))ود« ) تکوین می شوند و همچنین در ]فرایند[  گرفته)ازجمله روابط بین والدین و فرزندان( به کار 

(؟ در بخش بع))دی اس)تداللconstrictی س))ازند ) را »مح))دود« م، آیا می توان گفت که »خود«حضور دارند

ک)ه نمی ت)وانم)ورد مالحظ)ه ق)رار می دهم می کنم که آنها می توانند چنین کنند؛ اما ابتدا این اع)تراض را 

 را محدود کرد.39»خوِد« پیشا-اجتماعی

 تئوری نقش جنسی چنین استدالل می کند ک)ه نقش ه)ای جنس)ی تنه)ابر( در نقدش ۶8:) 1997سگال )

« را،اص))یلدرصورتی می توانند برای ایفاگران این نقش ها ستمگرانه باشند که یک »خوِد« پیشا-اجتماعِی »

(. ولی اگرFrosch 1991: 22 برای پساساختارگرایان )نک. ۴۰جدا از نقش، پیش فرض بگیریم؛ برهانی خلف

خود را ازرمق کنیم، این اعتراض نظریه ی باسکار به سان امری الیه مند مفهوم پردازی »خود« را به پیروی از 

Bhaskar )۴1دست می دهد (.  نیازهای اولیه ی انسانی، ظرفیت ها و آسیب پذیری هایش به ی))ک معن))ا1993 

. این مقوله ه)ا به)تر( به نظ)ر برسدodd )پیشا-اجتماعی هستند؛ گرچه این ش)یوه ی س)خن گفتن ن)امعمول

 موجوداِت نوپدیِدِ ساختاریافته ای ک))ه همان))ااستعدادهایبه فهم درمی آیند اگر آنها را به منزله ی  قدرت ها و 

 مستمر تکوین و کاربسِتفرآیند. آنها فقط در شرایط اجتماعی مشخص، در درنظر بگیریمانسان ها هستند، 

(.New 1996 می یابند(. )فعلیتفرهنگ است، متحقق می شوند )یعنی با میانجی  فرآیندی، که ۴2»خود«ها

 انس)انتح)ول انس)انی و ت)أثیرات آن ب)ر پ)ویش و قابلیت ه)ایبا وجود این، شناخت و آگاهی ما نسبت ب)ه 

 به آسیب رسانی به افراد ی))اگرایشبتوانیم موقعیت ها یا انواع محیط های اجتماعی ای که به قدری هست که 

 مث))الب))رای، ب))ر همین اس))اس. آنان دارند را - فارغ از هرگونه بافتار فرهنگی - توصیف کنیممحدودسازِی 

« و درنهایت نفی عاملیت درنظ)ر می گ)یرد،۴3( که ستم را درمعنای نفی »شایستگی احترامBrittanبریتان )

 از اینکه با آن ها همانند اشیاء رفت)ار ش)ود رنجی)دهبنا به گرایشی درونی- استدالل می کند که »انسان ها - 

می شوند یا به طور دقیق تر وقتی موقعیتی بر آنان تحمیل شود ک))ه احس)اس ن))اتوانی کنن))د، می رنجن))د«؛ و

(.17۴:) 1989 انس)انی نیس)ت« )ع)ام سرشت چنین ادعایی »به معن)ای ط)رح ی)ک خاطرنشان می کند که

می توانیم از گرایش به آسیب دیدن صحبت کنیم، اگرچ)ه ش)کل واردآم)دن آس)یب و نح)وه  ی درک آن ب)ه

. خواهند داشت بستگی مواجههمعانی محلِی موقعیت یا 

39 authentic pre-social self
40 a reductio ad absurdum

 در بیانی وسیع تر، »خود« را می توان به  منزله ی یک مجموعه ی قدرتمند )ش��امل حافظ��ه، تأم��ل و ه�ویت(، تم��ایالت )ب�ه{8} 4۱
روش های خاص درک جهان، روش های خاص عملکرد و پاسخ گویی( و مسئولیت ها )محدودیت ها، درگیری ه��ا و مج��اری ورود ب��ه
سیستم( شناسایی کرد. کدام عملکرد می تواند با مانع روبرو شود. این اختیارات و وظایف اساسی بخشی از وراثت انسان ی��ا م��اهیت
گونه اِی انسان است، اما تحول و توسعه می یابد و مورد استفاده قرار می گ��یرد؛ و ت��ا چ��ه ح��د، و ازطری��ق ک��دام سیس��تم نم��ادین و
مجموعه ای از »روایت ها« تابعی از زندگی نامه ی فردی در بافتار فرهنگی ست. این توصیف خش��ن ب��ا بس��یاری از نظریه ه��ای دقی��ق

روان شناسی هم خوانی دارد و بدین معنا نیست که »خود« یا واحد است یا ایستا.
42 continuing culturally mediated process of the construction and use of selves
43 respect worthiness
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 ۴۴د«خو»/ محدودسازی تکوین

ع)دمبزرگ ت)ِر هم پیون)د ب)ا تئوری نقش جنس)ی، نقش پ)دران در برپاس)ازی ه)ویت جنس)یتی و اض)طراب 

Pleck )می کند پسران را توصیف ۴۵هم نوایی ن))زد اولیه ی »خ))ود« تک))وین به ۴۶(. تئوری روابط اشیاء1976 

 پ)دراناولیه ی غی)اب آن، یعنی»نه-م)ادر« و »ن)ه-زن« پرداخت)ه و آن را ن)تیجه ی سلبیپسران در معنای 

(. نظریه های مردانگی کمتر به بیانChodorow 1978 )برای مثال ، می کندبه عنوان یکی از والدین معرفی 

می پردازند، و درعوض توجه بیشتری ب)ه روایت ه))ای مرب)وط ب))ه خانواده ه))ا وبالندگی داستان های تحول و 

 در آنجا سبک های مردانگی تولید و اِعمالعرصه هایی که »به سان این محیط ها را ومدارس نشان می دهند 

Haywood )ب)رای مث)ال ، مع)رفی می نمایند واق)ع می ش)وند، توافقمی شوند« و هویت ه)ا م)ورد   & Mac

Ghaill (. در اینجا یک تصویر منسجم پدیدار می شود: پسران، حداقل در جوام))ع غ))ربی، به ط))ور1996:52 

 دسترسی به تماس جسمانِی محبت آمیز، به ویژه با پسران دیگر، مح))دود می ش))وند - ی))ا چ))نیناز نظام مند

ب)از داش)ته گریه ک)ردن اندوه و رنج شان از طری)ق بیانروابطْی جنسی سازی شده و ممنوع می شوند. آنها از 

به سرکوب احساسات شان )به جز خشم( و نادیده گرفتن درده))ای جس))مانی و عاطفی ش))انشده و درعوض 

تشویق می ش)وند. ب)ه آنه)ا اطالع)ات نادرس)تی درب)اره ی احساس)ات و جنس)یت خودش)ان و ]احساس)ات و

 محدودی از دگرجنس گرایی به عن)وان تنه)ا ش)کل مج)ازصورت و تزریق می شودجنسیت[ دختران و زنان 

Snodgrass )مع))رفی می گ))ردد.ص))میمیت و بی))ان جنس))ی   گفت))ه می ش))ود ک))ه ن))وعپس))ران(. ب))ه 1977 

مسئولیت پذیر باشند، اما هم زمان این ایده ی سردرگم کننده  ن))یز به  آنه))امستلزم آن است که جنسیت شان 

 درعین ح)الموض)وع و این ک)ه این ؛القاء می شود که مردان بد هستند و به ط)ور خطرن))اکی غیرمس))ئول اند

 م))وردش))ده یا مج))از تلقی یحتمل این پس))رانبه ن))وعی قابل تحس))ین اس))ت. رفت))ار غیرمس))ئوالنه ی خ))ود 

چشم پوشی و تبانی قرار می گیرد؛ اما اغلب همچنین این امکان وجود دارد که چ)نین رفت)اری ب)ا خش)ونت

(.1977مورد مجازات قرار گیرد )به عنوان مثال ، بویل 

 می ش)ود در م)ردان ب)ر اث)ر تج)ربه یگفتهحوزه ی بیان عاطفی ]ابراز احساسات[ یکی از مواردی س)ت ک)ه 

: انس)ان های م)رد به ط)ور ب)القوهاز این دس)ت داللت دارد. این استدالل بر چیزی استکودکی آسیب دیده 

 آنها توان))ایی مش))ابهی ب))رای اب))راز؛ و عالقه به روابط برخوردار شوندعاطفیقادرند به اندا زه ی زنان از غنای 

دارند و نیاز مشابهی هم ب)دین ک)ار دارن)د. ام)ا س)اختارهای ف)رهنگیعواطف خویش احساسات و تأمل در 

 در مردان می ش))وند،قابلیت هامردانگی )و روابط و شیوه هایی که بر آن ها تأثیر می گذارند( مانع از رشد این 

در ]ابراز[معذب بودن  ظرفیت همدلی، و ناچیِزکه این امر غالباً به اتخاذ استراتژی های عاطفِی دفاعی، رشد 

( می شود  منجر  چنین Parkin 1993؛ Hearn 1993؛ Pleck 1989صمیمیت   .) تحققفرآیندی  عدم  یا   

مص)داق م)ردان تقلی ک)رد و درنتیج)ه آن را ق)ابلیت ازدس)ت رفتنچنین قابلیت هایی را می توان به عن)وان 

این حال، از آنجا که همین محدودسازی، مردان را ب)رای مح)دودکردن و کن)ترلسوءرفتار درنظر گرفت. با 

، بیشتر به عن))وان جنبه ای از امتیازمن))دِی م))ردان دی))دهسازداحساسات شان در سازمان های کاری آماده می 

می شود.

44 construction/constriction of the self
45 nonconformity
46 Object relations theory
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مبی »اس)طوره ی عقالنیت« وا تنگاتنگی با کنترل زن)ان دارد. بن)ابراین، پاتن)ام و م)پیوندکنترل احساساْت 

»نفع رس))ان ب)هدر معن)ای  را تلویحاً که این  تعبیر مردانگی« می دانند؛ هوادار»قوانین خنثای« سازمانی را »

Putnamد )برن)می به کار مردان«   and  Mumby  1993: تک)ویِن این ک)ه با(. اس)تدالل من این اس)ت: 42 

اجتماعِی چنین »خود«های محدود و منقبض شده ای واقعاً سوژه هایی را به وجود می آورد ک))ه می توانن))د در

سا زمان های ]توامان[ سرمایه دارانه و مردساالرانه به خوبی عمل کنن)د و می توانن)د در جایگاه ش)ان به عن)وان

 این فرآین)دطی ب)ا این وج)ود، این واقعیت ک)ه م)ردان ؛۴7مس)تقر ش)وندعامل های ستم بر زن)ان به خ)وبی 

شواهدی که بر رنج بردن آن ها داللت دارند، نشان می دهند که چنینمی دهند و قابلیت های شان را از دست 

فرآیندی مصداق سوءرفتار است و بنابراین ستم محسوب می شود.

« را ن)یز به عن)وان۴8فمینیست ها در عین این که بر ابع)اد م)ادی س)تم ب)ر زن)ان تأکی)د کرده ان)د، »زنانگی ها

 و بن))ابراین ]»زنانگی ه))ا«کردهتصورات نادرستی که رشد زنان و انتخاب های شان را محدود می سازند تلقی 

را[ ستمگرانه می دانند. بر همین س)یاق، مردانگی ه)ا ن)یز می توانن)د س)تمگرانه باش)ند. هم)ان طور ک)ه قباًل

 نادرست نیازها و ظرفیت های مردان، به بخش))ی از »خ))ود« ب))دل می گ))ردد. »م))ابازنماییتوضیح داده شد، 

 را ب)ر نی)انگیزد.«س)تمدیدگاننخ)واهیم ک)رد، اگ)ر س)تم ... ، هم دس)تی این چنین پرشور به ستم اعتراض 

 خ))ویش را حف))ظبزرگ تر درب))اره ی ظرفیت ه))ا و م))اهیت تصوراتی(. حتی اگر سوژه 9۴:)) 198۴)فرگوسن 

رفت)ارچ)یزی غ)یر از آنچ)ه هس)ت در اث)ر آن ب)ا او به س)ان که درجهت مخالف متأثر از رویه ای ست نماید، 

 درعین نادی)ده گرفتن س)وژگی/ذه)نیت آنه)ا،زن)انهای تولیدمثل، یا تعامل با ارگان تقلیل زنان به می شود. 

به احتم)ال شکوفایی زنان، به واسطه ی چنین رویه ه)ایی قابلیت–آسیب زننده است  فرآیند رشد  دختران یا 

(.1978 می شود )میلر زیاد مختل

 »دس)ت ها« ی)ابه م)نزله یبه طور مشابه، رفتار با مردان به س)ان ب)دن هایی دوران)داختنی و یک ب)ار مص)رف، 

سوءرفتار است که»اسلحه ها« )یا حتی »افسران«(، یا تلقی مردان به عنوان موجوداتی طبیعتا خشن، نوعی 

، چ)نیندرس)ت باشد برداشت و ب)ه س)احت رواب)ط آنه)ا آس)یب برس)اند. اگ)ر این م)ردانبه رشد می تواند 

، نوعی ستم محس))وب می ش))وند. اف))زون ب))ر این، انگاره ه))ایباشند که نهادین وقتی نادرستی، بازنمایی های

 و همینآس)یب می رس)انند؛ مادی ای به کار گرفته می ش)وند ک)ه ب)ه م)ردان رویه هایمردانگی  برای توجیه 

 آن ه)ا ب)هتقلیل«( ی)ا ترام)ای جنگ )مانند تأثیرات »آن رویه هاانگاره ها توامان برای انکار صدمات ناشی از 

آسیب شناسی ِصرِف جسمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 

یک منتقد پسامدرن ممکن است ادعا کندکه آسیب رسانی و سوءرفتاْر محصوالتی گفتمانی هستند که فقط

رئالیست های اجتماعی که؛ و چنین نتیجه بگیرد که ( مشخص، قابل شناسایی اندcontextدر پیوند با بافتار )

 که( را به ستم منتسب می کنند، معموالً ارزش های خویش را بر افرادیattributionsخصلت ها/صفت هایی )

ها دالیل محکمی بر این باور داش)ته باش)ند ک)هXکنند. حتی اگر فرافکنی می فرهنگی مختلف اند، به لحاظ 

Y ( رنج می برن))د، ممکن اس))ت۴9گ))روه دردناک عضویت در یک جمع/مناسک نظیر )رویه ها برخی اثرها در

بافت))ارها مهم و ]لذا[ قابل پذیرش باشد، یا حتی برای رشد و شکوفایی در Y برای رویه  های رنج بارخود این 

 »مردان در فرهنگ ما ... از آنجا که در موقعیتی هستند که نیازهای ارتباطی خود را سرکوب می کنن��د، اغلب ب��روز چ��نین{9}47
(.۱64: ۱984نیازهایی در دیگران را نیز تحمل نمی کنند.« )فرگوسن 

48 femininities
49 initiation ceremonies
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-self در بس))یاری از فرهنگ ه))ا خودس))ازی )ب))ا این که. به همین قی))اس، حی))اتی باشدف))رهنگی آنه))ا 

construction( مردان معانی مهمی )برای مثال( به خشونت می دهد، و در حالی که خشونت نهادینه شده در

 که تصور کنیم این خشونت ب)هنیستمردان قطعاً به قربانیان اش آسیب می رساند، اما هیچ دلیلی در دست 

مردان به منزله ی یک گروه آسیب می رساند - مگر این که خودش)ان چ)نین تص)وری داش)ته باش)ند )رج)وع

ستم برحاکی از (. بنابراین، از منظر پسامدرنیست ها هرگونه ایده ی رئالیستِی 198۵کنید به الکالئو و موفه 

مردان باید رد و نفی شود.

مطمئناً باید در نتیجه گیری درباره ی رنج ها، نیازها و شرایط شکوفایی سایر گروه ها محت))اط باش))یم. ب))ا این

 مردانه ای ک))ه تبعیت از آن ه))ارویه های ازطریق معینهای فرهنگِی بافتار که مردان در به نظر می رسدحال، 

 می شوند؛ رویه هایی نظیر رواقی گ))ری در پاس))خآسیبانتظاری بدیهی یا تقریباً اجباری ست، متحمل رنج و 

 جمع ها/گروه ها،به  هنگام ورود بهتحقیرآمیز مناسک و رفتارهای یا () Harris 1995لطمات )به آسیب ها و 

Shireکه نیاز به استقامتی عاری از حس دارند )  1994: (. اگر چنین باشد، افراد غیرمرد قطعاً قادرن)د155 

دس))ت بیاورن)د. اف)رادبه  بازماندگان دالیلی کافی برای ب)اور ب))ه واقعی ب)ودِن این رنج ه)ا روایت هایبرمبنای 

 کنند. با انج))ام این ک))ار، ممکن اس))توارسیبیرونی باید معنای این رویه ها و ارزش های منسوب به آنها را 

روانکاوانه تا حدی دفاعی هس))تند و اینک))ه ارزش ه))ای دیگ))ربه لحاظ تصور کنیم که این رویه ها و ارزش ها 

تص))ورات و مس))تلزم( باش))ند. چ))نین اس))تداللی immanentممکن اس))ت در این فرهنگ ه))ا درون مانن))ده )

، اما بدین معنا نیست که این سرشت لزوماًاست »خود« درباره ی سرشت انسان و فرایند تکوین اندیشه هایی

( است.pre-socialتکین، ایستا یا پیشا-اجتماعی )

رفتار سیستماتیک با مردانسوء

ستم بر مردان نه تنها انضباطی و روانی ست، بلکه شامل تأثیرات مادِی جایگاه مردان است. ما به دلیل فقدان

ستمگرانه نمی بینیم. در سطور زیر نمونه هاییتأثیرات این جایگاه ]بر مردان[ را عاملیتی مشهود یا ذی نفع، 

معمول است، این است ک))هنابه دست می دهیم که در ادبیات مربوط به مردانگی شناخته شده هستند. آنچه 

در نظ))ر بگ)یریم، به ج)ای و تأثیرات شان را به سان جنبه هایی از جایگاه مندی س))اختاری م)ردان رویه هااین 

تلقی ک)نیم؛ به همین س))ان، رویک))ردیاینکه آن ها را صرفاً ناش)ی از مردانگی ه)ای هژمونی)ک ی))ا در اقلیت 

 م))ردان ب))دانیم، نه  همچ))ون هزینه ه))ای ج))زئیبرهمچ))ون س))تمی واقعی نامعمول است که این رویه ها را 

امتیازمندِی آنان. 

 )ایدئولوژی ها(، نقش))ی حی))اتی در پ))رورش و توس))عه ی۵۰انگاره ایمردانگی ها به عنوان ساختارهای توجیهی 

 اما جایگاه نهادی مردان ازطری))قبرعهده دارند. بازتولید نظم جنسیتی درذهنیت جنسیتی شده، و بنابراین 

تقسیم کار در استخدام، در خانواده و به سان شهروند، کلید درک جایگاه آنها در روابط قدرت است و اینک))ه

چرا آنها توامان هم ستمگر و هم تحت ستم هستند. چهار ویژگی زیر در مورد ستم بر مرداْن با اینکه ج))امع

 در۵1نیستند و استثناهای زیادی را در هر یک از این جنبه ها می ت)وان ی)افت، ام)ا گرایش ه)ایی سرش)ت نما

–جوامع غربی هستند. آنها همچنین منحصر به  مردان نیستند  چون هر جنبه ای در برخی موارد درب))اره ی

50 ideational justifying structures 
51 characteristic
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زنان هم صدق می کند. اما با توجه به ماهیت باز و پیچی))ده ی زن))دگی اجتم))اعی، این ام))ر به ناچ))ار در

 صدق می کند. نیزمورد ستم بر زنان و همه ی ستم های دیگر 

: من در باال ب)ه عینیت بخش)ِی و شئی واره س))ازِی م))ردان در جوام)ع م))درن و تبعیت آنه)ا از اه))داف کار(۱

در اقتص))اد س))رما یه داری )و اقتص))ادانباش))ت ارزش سازمانی اشاره کردم. این حقیقت ن))یز وج))ود دارد ک))ه 

 به واسطه ی کار مزدی بیش ازحد، به بهای آسیب رسانی به بدن های م))ردان انج))امسوسیالیسم دولتِی سابق(

(؛ حال آنکه کار بیش ازحد زنان، که به همان اندازه واقعی ست، معموالً نتیجه یIshii-Kuntz 1993)می شود 

ازحد به طور س))نتی توس))ط ای))دئولوژی »م))ردبیش  بدون مزد است. پذیرش کار مزدی و کارترکیبی از کار 

Ehrenreich؛ Cohen 1993 اکنون بُرد کمتری دارد )البته« پشتیبانی شده است، که تامین کنندهبه عنوان 

(.Willott and Griffin 1996ازحد را تقویت می کند )بیش (، ولی ترس از بیکاری نیز پذیرش کار 1983

 طبقه ی باالتر قرار می گیرد، اگرچه ک))ثیف ترین،و بر دوش مردان طبقه ی متوسط همچنین کار بیش ازحد 

همچ))ونخطرناک ترین و طاقت فرساترین مشاغل به مردان طبقه ی کارگر اختصاص دارد. با بدن های آن))ان 

چیزی دورانداختنی و یک بار مصرف رفتار می شود. ایدئولوژی مردانه ی قدرت و استقامت، مردان را ت))رغیب

می کند که این تأثیرات مخرب را بپذیرند و حتی به آنها افتخار کنند، حال آن که این امر پیامدهایی ج))دی

بر سالمت مردان دارد.

: مردان در شرایطی معین موظف به کشتن و کشته شدن در خ))دمت دولت-ملت هس))تند و گری نظامی(2

 خشونت مردان علی))ه م))ردان دیگ))ر را ب))ه ش))یوه هایینظامیای ارگان هدرصورت امتناع مجازات می شوند. 

متناسب با وضعیت طبقاتی و قومی سازمان می دهند. تع))داد زی))ادی از م))ردان در جن))گ کش))ته، زخمی و

 تهاجمی وسرشتی مردان به عنوان سرشتمی شوند، اما بازنمایی نادرست از دچار آسیب های روحی )تراما( 

 می شود کهآن( مانع از Bowker 1998: 13 ، cf. Harris 1995: 189 کنید به رجوع مثال، برایخشن )

کرده))ای اقتص))ادی خ))ود راکار همچنان نق))اب تااین  رویه های ساختاری به عنوان سوءرفتار شناخته شوند، 

نند. کحفظ 

، ام))ا م)رگ و ج)راحت به وض)وحاهمیت دارد »خود« ]نزد مردان[ به جای خود تکویندرباره ی فرایند بحث 

همچ)ون هرچن)د عمومارفتار اس)ت، سوءآسیب محسوب می شوند. بنابراین، تحمیل آنها بر دیگری مصداق 

خطری طبیعی برای مردان در حین جنگ دیده می شوند )و حتی در زندگی مدنی، مرگ زن))ان و کودک))ان

در اثر تصادفات، تکان دهنده تر از مرگ مردان است(. شواهد قابل توجهی وجود دارد که بدل ش))دن ب))ه ی))ک

 ویتنام که ب))هکهنه سرباز جنگ. کارنر با پانزده سوءرفتار پیوند دارد تجارب پیشین فرد از اثرات باقاتل نیز 

 مصاحبه کرد. آنها »با تصویری ای)ده آل از ی)ک س)رباز خ)وب ک)ه مبتال شده اند۵2تراماتیکاختالل استرس 

 واقعیت دیگ))ریهمزم))ان بزرگ شده بودند، حال آنکه اغلب دهد  خدا و کشور انجام میدر راه را  اشوظیفه

Karnerپ))دراِن کهنه سربازش))ان ب))ود.« )س))وءرفتار جس))مانی و روانی را هم تجرب))ه می کردن))د ک))ه همان))ا 

1998:207.)

52 traumatic stress disorder
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نیافتهکشتن سایر مردان به صورت وراثتی )ازطریق کروموزوم ها( ب))ه آنه))ا انتق))ال مردان برای  آمادگی این 

در خانه و در اردوگاه های جنگی آموخته بودند. برخی از آن)ان نش)ئه ی اروتیکیاین خصوصیت را بود؛ بلکه 

کشتن را توصیف کر ده اند؛ برخی دیگر به یاد می آوردند که وقتی قادر به شلیک نبودند، مقامات مافوق ش))ان

 زد: شلیک کن! می دانی ک))ه ی))ا ش))لیک می ک))نی و ی))ابه سویم فریادآنها را تهدید به مرگ می کردند: » او 

به(. همان طور که اغلب اتفاق می افتد، این مردان همچون »قهرمانان Karner 1998:229کشته می شوی« )

(. پس از جنگ، آنها نمی دانستند که چگونه باید زندگی کنند. ب))رخی احس))اس231« )ص خانه بازنگشتند

به آن ها القاء شده اگر آن ها به استراتژی های خشونت آمیزی که در ارتش ضمن اینکهمی کردند که قاتل اند؛ 

مجازات می شدند.بود ادامه می دادند، همگی 

: اگرچه تعداد زنان در زن)دان رو ب)ه اف)زایش اس)ت، ام)ا این واقعیت همچن)ان53جزایی عدالت نظام (3

، از جمله رابطه ی جنسی ب))ا م))ردانجرایم مردان را برای بسیاری از جزایْی عدالت نظام هایکه پابرجاست 

ی »عدالت«، تداوم بخش))یدن ب))ه نظم جنس))یتی ونظام هادیگر، سخت تر مجازات می کنند. تأثیر گسترده ی 

ش))یءواره  )همچنین ساختارهای ن))ابرابرِی طبق))اتی و قومی س))ت. درون زن))دان ها، م))ردان اغلب م))نزوی و 

objectified و با آن ها به عنوان کسانی که ماهیتی بد و خطرناک دارند رفت))ار می ش))ود. خیلی از( می شوند

 یا بایدزندانیآن ها دست به خودکشی می زنند. رواج خشونت در میان زندانیان امری بدیهی تلقی می شود؛ 

Toch و محروم سازی و خشونت رس))می مج))ازات می گ))ردد )منزوی سازی را بپذیرد، و یا ازطریق این رویه

حمالت خش))ونت آمیز بوده ان))د،پیش از این آم))اج  مردانی که محصورسازِی و طرد(. از زندان ها برای 1998

(.Messner 1997:65نظیر مردان آفریقایی تبار در ایاالت متحده، استفاده می شود )

مواد، به طور فزآینده ای سوءمصرف الکل و ذهنی جامعه شناسان جنسیت و بیماری های :ذهنی سالمت (۴

 دارویی می دانن)د )م)واد مخ)دِر به بیش)تر روی آوردن را معادل های روان شناختِی افس)ردگی زن)ان و مخدر

Busfield  توس))ط م))ردان، و آم))ار ب))االترآرام بخشکنن))ده و کرخت  روان گردان ه))ای(. مصرف باالی 1996 

، به سادگی نشان می دهد که آنها رنج می برند، نه لزوماً به این دلیل ک))ه آن))ان به عن))واننزد مردانخودکشی 

س))تم ق))رار دارن))د. ام))ا هم))ان طور ک))ه داروه))ای تس))کین دهنده )در گذش))ته( و اخ))یراً داروه))ایتحت مرْد 

م))وادضدافسردگی درجهت وادارسازی زنان به پذیرش سرنوشت شان عمل می کنند، کارکرد الک))ل و س))ایر 

 پریش))انیم))وجبجنبه ه))ایی از زندگی ش))ان را ک))ه مخدر برای مردان نیز معطوف  به آن اس))ت ک))ه آن ه))ا 

بپذیرند و تحمل کنند.آن هاست 

 کانان با آن ها مصاحبه کرد به او گفتند که آنها گاهی پس از وقوع یک نزاع و مرافعه  درکهجوانی کارگران 

 وبی))اندرون خانه، به بیرون می روند، مست می کنند و با شخصی غریب))ه درگ))یر می ش))وند ت))ا راهی ب))رای 

(. صنایع دخانیات و الکل در طول تاریخ کاالهای خود راCanaan ، 1996تخلیه ی احساسات شان بیابند )

 ف))رهنگی ب))ابه لح))اظبه عنوان نمادهایی از مردانگی  )البته نه فقط همین نماد( به بازار عرضه کرده اند، ک))ه 

دارد. الک))ل اغلب توس))ط م)ردان ج)واِن طبقه یو محدودسازِی ابراز عواطف پیوند ()) stoicismرواقی گرای )

کارگر به  جبران محرومیت آنان از سایر کاالهای مص))رفی/رف))اهی اس))تفاده می ش))ود؛ در عین ح))ال، م))ردان

 ب))ه الک))لاختالالت س))المتیهمه ی طبقات به عنوان وسیله ای برای فرار از کار زیاد، صدمات و جراحات، و 

آس))یب زیادی از مردان به این دست مواد وابسته می شوند و به دلیل سوءمصرف دچ))ار شمارروی می آورند. 

53 Criminal justice system
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illegal مخ))در غیرق)انونی )م))وادمی شوند. ارتش های مدرن به طور رسمی از الک))ل، و به ط)ور غیررس)می از 

drugs استفاده می کنند: سرگرمی  و ایجاد شادی( برای تسهیل استقامت و نیز برای

همین دلیل بود که ش))روع ب)ه گاه خوابش ببرد و به »دیوید ... همیشه می ترسید که در کمین

نگ))هو سرحال  را برای یک روز و نیم بیدار آدم  ی مخدراین مادهمصرف مصرف مواد کرد: ... 

 را تکه تکه می کن))د. درتو کسی ... وقتی اثرش کم می شد، درست مثل این بود که شتدا می

(.Karner 1998:220« )شنگول بمانی. تا ردی را دو برابر می ک اتنتیجه مصرف

نظ))ر آن))ان تظ))اهر م))ردان ب))هبسیاری از فمینیست ها هیچ تأثیری ندارند، چون در چنین استدالل هایی بر 

 مشروعیت بخش« برای م))ردان سفیدپوس))تکنش نهاییاینکه عضوی از یک گروه تحت ستم هستند، »حد 

(.Yudice 1995: 272دگرجنس گراست، که »به منظور حفظ هژمونی خویش، لباس قربانی را می پوشند« )

 ج))دیِت آن ه))ا اش))اره ک))رده ام را درهتمسخر فمینیستِی ایده ی ستم ب)ر م))ردان، ب))رخی نک))اتی  ک))ه من ب)

برمی گیرد:

فقط مردان می توانند به خدمت اعزام شوند - مجبور ب))ه جن))گ ش))وند و کش))ته ش))وند. ... »

رود ک))ه  یا نکنند، اما از مردان انتظار میاختیار کنند یشغلکه زنان می توانند  انتخاب کنند 

های گتونشین ک))ه هیچ ش))غلی وج))ود ن))دارد، م))ردان همین دلیل در محله  به؛بیاورنددرپول 

ی ما به مردان اج))ازه نمی ده))د گری))ه  مواد مخدر می شوند. ... جامعه یکار و فروشنده جنایت

 عملی ناسالم ک))ه می توان))د؛ در عوض، آنها مجبور به سرکوب احساسات خود می شوند؛کنند

 «بیم))اری قل))بی و س))رطان ش))ود.،)) (ulcers )فتنه انگ))یزی/ تب))اه گریع))ام،  منج))ر ب))ه قتل

[Anon به نقل از ، Yudice، 1995: 270]

۵۴-ص)فر از س)تمس)رجمعبا این حال، توجه داشته باشید که دلیل این تمسخر خشمگین، باور به انگ)اره ی 

 مس))ئولیتی دردیگر مورد ستم واقع شوند، هم این انگاره چنین به نظر می رسد که اگر مردان بر طبقاست. 

. ام)ا در حقیقت س)تم ب)ر م)ردان، اگ)ر آن را۵۵نخواهن)د داشتقبال بدرفتاری هایی که م)رتکب می ش)وند، 

به هیچ وجه از ماهیت جدی و وحشتناک ستم بر زنان نمی کاهد.تصدیق کنیم، 

54 zero-sum notion of oppression   
تفکر ما ساختاری دوگانه اندیش بدهد، بن��ابراین، م��ااست که به نحوه ی  گرایش » اخالق گرایی فرهنگ ما« ... واجد این {۱0} 55

واق�عفکر می کنیم که اگر زنان توسط مردان مورد ستم قرار بگیرند، دیگر منطقی نخواهد بود که بگ�وییم م�ردان ن�یز م��ورد س��تم 
 ... اما این کاماًل امکان پذیر است ... یعنی می توان این امکان را تصدیق  کرد که زنان به طور نظام مند ستمدیده تر از م��ردانمی شوند

هستند و مردان قدرت قابل توجهی در روابط فردی و اجتماعی خود با زنان دارند ، بی آنکه ستم بر مردان در جامعه ی س��رمایه داری
(.   ۲–4۱: ۱99۱را انکار کرد. و این بدان معنا نیست که همه انسان ها به یک اندازه تحت ستم قرار دارند. )سیدلر 
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جمع بندی

آس))یب هایمحدودسازی ها، وارد می شود به لحاظ نوع و کیفیت متفاوت با  صدمات و جراحاتی که بر مردان

 و خودبیگانی هایی ست که سایر گروه ه)ای س))تمگر، مانن))د س))فیدها، متحم)ل می ش)وند. نژادپرس)تْیروانی

 ارتب))اطی آس))وده، براب))ر و نزدی))ک ب))ابرقراریدر موانعی  برای آنان چونسفیدپوستان را محدود می سازد، 

 و آس))یب ق))رارآماج لطمهاکثریت جمعیت جهان ایجاد می کند. اما سفیدپوستان به  صرف سفیدپوست بودن 

 مردان و افراد رنگین پوس))ت به  م))نزله ی انس))ان های ب))د و یک ب))ار مص))رف رفت))ارهمچوننمی گیرند؛ با آنان 

نمی شود. این واقعیت نیز که به مردان گفته می شود که آن ها برتر و سزاوار امتیازمندی هستند، ت))أثیر این

رفتار، که به طور واقع بینانه می توان آن را ستم نامید، را از بین نمی برد.سوء

 نامیدن این پدیده به عنوان س))تم از این واقعیت ناش))ی می ش))ود ک))ه م))ردان به عن))واندربخشی از اکراه ما 

 زنان عامالن ستم بر زن))ان هس))تند، م))ا دچ))ار اینوقتی  حال آن کهعامالن ستم بر خویش عمل می کنند؛ 

از این دیدگاه ناشی می شود که اگر مردان از نظم جنسیتی مس))لطاکراه ما همچنین سردرگمی نمی شویم. 

. ولی درق))رار گیرند ]خودشان[ در درون همین نظم مورد سوءرفتار امکان ندارد کهبهره مند می شوند، پس 

ک))ردن« ظ))رفیت آن ه))ا ب))رای هم))دلی،زایل رفتار با م))ردان - به وی))ژه »سوء که امکان پابرجاستواقع، این 

Connellصمیمیت و ابراز احساسات )  1987:  xiii ((،- برخ))ورداری از را از دست یابی به خواس))ته ی آنان() 

 »س)هامس)ود ت)ا ب)ه حف))ظ س))ازد را وادار باز بدارد؛ و ب)دین ترتیب، م)ردانروابطی غنی  تر و توأم با برابری 

« رضایت دهند. در این صورت، سوءرفتار با مردان به طور مستقیم با منافع زنان ]نیز[ در تض))اد۵۶مردساالری

است. 

 اگر بپذیریم که مردان به منزله ی مردان مورد ستم قرار می گیرند، این به معنای آن نیس))ت ک))ههمه،با این 

بسیج آنها در دفاع از منافع درک شده ی خویْش لزوما به نفع زنان خواهد ب))ود. چ))نین ن))تیجه ای نمی توان))د

خودبه خود حاصل شود، اما امکان پذیر است. زیرا در نظم جنسیتی کنونِی موجود در غرب، ک))ه از بس))یاری

 است، هزینه های مرد-ب))ودن »ب))ا ق))درت نه))ادی م))ردان پیون))د دارد.« برقرار در سطح جهانی هم جنبه ها

(Messner1997:108 این(؛ و لذا تنها  ازطریق تغی))یر بنی))ادی نظم جنس))یتی در اتح))اد ب))ا زن))ان می ت))وان

. بازگشت اسطوره ای به »م)ردانگی واقعی« و روایت ه)ای م)ذهبِی از ذات گ)راییاز میان برداشت هزینه ها را

ه))اروایت  به هیچ رو نمی توان))د هزینه ه))ای واقعی س))لطه ی مردان))ه را ک))اهش ده))د، زی))را  این ۵7جنس))یتی

.راه خطا می روند مردان سرشتدرخصوص 

«، ک))ه ب))دون۵8نیازمند پدر استدستاوردهای اخیر فمینیسم بدین معناست که سازمان هایی نظیر »خانواده  

مخالفت با ستم بر زنان در رابطه با مراقبت از کودکان، می خواهند قدرت مردان را بر فرزندان شان اف))زایش

ک)هب)ا این  برس)ند. ام)ا وف)اق و هم گ)راییدهند، حتی در صورت ایجاد تغییرات قانونی، بعید است ک)ه ب)ه 

فمینیسم در غرب احتماالً می تواند از تجدید س))اختار ارتج))اعی نظم جنس))یتی توس))ط »راس))ت اف))راطی«

56 patriarchal dividend
New)  نویسنده در اینجا به آموزه های نحله ی »فمینیسم جدی��د«57  Feminismاش��اره دارد ک��ه برپ��ایه ی خوانش��ی م��ذهبی از )

 مکمل بودن زن و مرد و لزوم همزیستی مسالمت آمیز زنان و مردان، روایتی مذهبی/مسیحی از فمینیسم ارائه دهد. /م. 
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.خواهد بود زیادی از مردان و همچنین زنان شمارجلوگیری کند، دگرگونی ضدستِم آن نیازمند بسیج فعال 

 این دیدگاه که س))تم م))ردان ب))رپایه یاتحادها و ائتالف های ضروری در این مسیر را نمی توان به راحتی بر 

 واقعی مردان و منافع بی انتهای آنهاست، ایجاد کرد. سرشتزنان ناشی از 

از نظر کانل، مشکل سیاست مردان این است که »الگ))وی ی))ک جنبش آزادی خواهان))ه به س))ادگی در م))ورد

 ... ]چ))ون[ پ))روژه ی ع))دالت اجتم))اعی درق))رار دارد، قاب))ل کاربس))ت نیستگروهی که در جایگ))اه ق))درت 

( . امیدوارم نش))ان داده باش))م ک))ه23۵:)) 199۵ جنسیتی برخالف منافع مشترک مردان است.« )مناسبات

نکته ی دوم توامان درست و نادرست است. منافع محافظه کارانه ی مردان در حف))ظ نظم جنسیتی س))ت ک))ه

 گ)اهی ب)ه روش ه)ایی بس)یار پرهزین)ه. ام)ا من)افعتأمین می کن)د؛ هرچندبرخی از نیازهای انسانی آنها را 

رهایی بخش مردان در ایجاد نظمی ست که نیازهای خود آنان را بهتر برآورده سازد، بی آنکه با محدودسازی

ظرفی))تیو آسیب رسانی همراه باشد؛ نظمی که نیازهای دیگران را نیز برآورده سازد، چ))را ک))ه بش))ر واج))د 

زن))دگی اجتم))اعی دارد. پرس))ش ]ام))ا[ اینبازشناسی ست که اهمیتی حیاتی برای طبیعی  برای همدلی و 

است که چنین بینش رهایی بخشی چگونه می تواند به یک سیاست عملی بدل شود. 

*   *   *

منابع:

Abberley, P. 1987.‘The Concept of Oppression and the Development of a Social Theory of 
Disability’. Disability, Handicap and Society 2:5–19.

Archer, M. 1995. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Polity.

Benton, T. 1982.‘Realism, Power and Objective Interests’, in K. Graham (ed.), Contemporary 
Political Philosophy: Radical Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Bhaskar, R. 1993. Dialectic: The Pulse of Freedom. London: Verso.

Bowker, L. H. 1998. Masculinities and Violence. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

Boyle, J. 1977. A Sense of Freedom. London: Pan Books.  

Bradley, H. 1996. Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality. Cambridge: Polity.

Bradley, H. 1999. Gender and Power in the Workplace: Analysing the Impact of Economic 
Change. Basingstoke: Macmillan.

Brittan,A. 1989. Masculinity and Power. Oxford: Blackwell.

Busfield, J. 1996. Men, Women and Madness. London: Macmillan.

Canaan, J. E. 1996.“One Thing Leads to Another”: Drinking, Fighting and Working-class 
Masculinities’, pp. 114–25 in M. Mac An Ghaill (ed.), Understanding Masculinities: Social 
Relations and Cultural Arenas. Buckingham: Open University Press.

Chodorow, N. 1978. The Reproduction of Mothering. Berkeley: University of California Press.

Cockburn, C. 1983. Brothers: Male Dominance and Technological Change. London: Pluto. 

23



Cohen, T. F. 1993.‘What do Fathers Provide? Reconsidering the Economic and Nurturant 
Dimensions of Men as Parents’, pp. 1–22 in J. Hood, (ed.), Men, Work and Family. Sage. 

Connell, R. W. 1987. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: 
Polity. 

Connell, R. W. 1995. Masculinities. Cambridge: Polity.

Cuomo, C. 1998. Feminism and Ecological Communities. London: Routledge.

Daly, M. 1978. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. Boston: Beacon Press.

Delphy, C. 1970. The Main Enemy: A Materialist Analysis of Women’s Oppression. London: 
Women’s Research and Resources Centre Publications.

Doyal, L. and Gough, I. 1991. A Theory of Human Need. London: Macmillan.

Ehrenreich, B. 1983. The Hearts of Men. London: Pluto.

Farrell,W. 1993. The Myth of Male Power: Why Men are the Disposable Sex. New York: 
Simon & Schuster.

Faludi, S. 1992. Backlash: The Undeclared War against Women. London: Chatto and Windus.

Ferguson, K. E. 1984. The Feminist Case Against Bureaucracy. Philadelphia: Temple Press.

Frosch, S. 1991. Identity Crisis: Modernity, Psychoanalysis and the Self. London: Macmillan.

Giddens,A. 1984. The Constitution of Society. Cambridge: Polity.

Hakim, C. 1996.‘The Sexual Division of Labour and Women’s Heterogeneity’. British Journal 
of Sociology 47:178–88.

Harris, M. 1995. Messages Men Hear: Constructing Masculinities. London: Taylor & Francis.

Hartmann, H. 1981.‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More 
Progressive Union’, pp. 1–41 in L. Sargent (ed.), Women and Revolution: a Discussion of the 
Unhappy Marriage of Marxism and Feminism. Boston, Mass.: South End Press.

Haywood, C. and Mac an Ghaill, M. 1996.‘Schooling Masculinities’, pp. 50–60 in M. Mac An 
Ghaill (ed.), Understanding Masculinities: Social Relations and Cultural Arenas. 
Buckingham: Open University Press.

Hearn, J. 1993.‘Emotive Subjects: Organisational Men, Organisational Masculinities and the 
(De)Construction of “Emotions”’, pp. 142–166 in S. Fineman (ed.), Emotion in Organisations. 
London: Sage.

Ishii-Kuntz, M. 1993.‘Japanese Fathers: Work Demands and Family Roles’, pp. 45–67 in J. 
Hood (ed.), Men, Work and Family. London: Sage pp. 45–67.

Johnson, F. 1973.‘Overview and Introduction’, in F. Johnson (ed.), Alienation – Concept, 
Terms, Meanings. New York: Seminar Press.

Kandiyoti, D. 1994.‘The Paradoxes of Masculinity: Some Thoughts on Segregated Societies’, in 
A. Cornwall and N. Lindisfarne (eds.), Dislocating Masculinity: Comparative 
Ethnographies.London: Routledge.

Karner, T. X. 1998.‘Engendering Violent Men: Oral Histories of Military Masculinities’, in L. 
H. Bowker (ed.), Masculinities and Violence. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Laclau, E. and Mouffe, C. 1985. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso.

Longino, H. E. 1993.‘Feminist Standpoint Theory and the Problems of Knowledge’. Signs 
19:201–12.

Messner, M. 1997. Politics of Masculinity: Men in Movements. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

2۴



Miller, J. B. 1978. Towards a New Psychology of Women. London: Allen & Unwin.

New, C. 1996. Agency, Health and Social Survival: The Ecopolitics of Rival Psychologies. 
London: Taylor and Francis.

New, C. 1998.‘Realism, Deconstruction and the Feminist Standpoint’. Journal for the Theory 
of Social Behaviour 28:349–72.

Ollman, B. 1976. Alienation: Marx’s Concept of Man in Capitalist Society. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Parkin,W. 1993.‘The Public and the Private: Gender, Sexuality and Emotion’, pp. 167–189 in 
S. Fineman (ed.), Emotion in Organisation. London: Sage.

Pleck, J. 1976.‘The Male Sex Role: Definitions, Problems and Sources of Change’. Journal of 
Social Issues 32:155–64.

Pleck, J. 1989.‘Men’s Power with Women, Other Men and Society: A Men’s Movement 
Analysis’, in M. S. Kimmel and M. A. Messner (eds.), Men’s Lives. New York: Macmillan.

Putnam, L. L. and Mumby, D. K. 1993.‘Organisations, Emotions and the Myth of Rationality’,
pp. 36–57 in S. Fineman (ed.), Emotion in Organisation. London: Sage,.

Saadawi, N. El, 1981. The Hidden Faces of Eve: Women in the Arab World. Boston: Beacon.

Sayers, J. 1986. Sexual Contradictions. London: Tavistock.

Seidler,V. J. 1991. Recreating Sexual Politics: Men, Feminism and Politics. London: Routledge.

Segal, L. 1997. Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men. London: Virago.

Seller,A. 1988. ’Realism versus Relativism: Toward a Politically Adequate Epistemology’, pp. 
169–186 in M. Griffiths and M. Whitford (eds.), Feminist Perspectives in Philosophy. 
London: Macmillan.

Shire, C. 1994.‘“Men Don’t Go to the Moon”: Language, Space and Masculinities in 
Zimbabwe’, pp 147–158 in A. Cornwall and N. Lindisfarne (eds.), Dislocating Masculinity: 
Comparative Ethnographies. London: Routledge.

Snodgrass, J. 1977. For Men Against Sexism. Albion, Calif.: Times Change Press.

Toch, H. 1998.‘Hypermasculinity and Prison Violence’, in L. H. Bowker, (ed.), Masculinities 
and Violence. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Willis, P. 1978. Learning to Labour: How Working Class Kids get Working Class Jobs. 
London: Saxon House.

Willot, S. and Griffin, C. 1996.‘Men, Masculinity and the Challenge of Long-term 
Unemployment’, pp 77–92 in M. Mac An Ghaill (eds.), Understanding Masculinities: Social 
Relations and Cultural Arenas. Buckingham: Open University Press.

Young, I. M. 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 

Yudice, G. 1995.‘What’s a Straight White Male to Do?’, pp. 267–283 in M. Berger, B. Wallis 
and S. Watson (eds.), Constructing Masculinity. London: Routledge.

*   *   *

  kaargaah.net 

25


	ستم بهعنوان «سوءرفتار سیستماتیک»
	ستم بر زنان
	کانل: منافع مردان، عاملیت مردان
	پیچیدگی منافع
	آیا مردان مورد ستم واقع میشوند؟ از نقشهای جنسی تا مردانگیها
	تکوین/ محدودسازی «خود»
	سوءرفتار سیستماتیک با مردان
	جمعبندی

