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  بررسی و نقد نظریۀ تربیتی فمینیسم
  *حکمت محمدآصف

  
  چکيده

هاي فکـري مـدرن    فمينيسم، به مثابة نظام فکري برآمده از انگارة اومانيسم، بازتاب مکتب
توان تعريف  ها، مي هاي مشترک همة گرايش غربي، در بحث زنان است. با توجه به ويژگي

تعليم و ها عرصه  و نظرية تربيتي مشترک و نسبتاً فراگير براي آنها در نظر گرفت. فمينيست
هـاي نقادانـة مبتنـي بـر      تربيت را بهترين بستر براي توانمندسازي زنان و تـرويج ديـدگاه  

جنسيت، رسيدن به برابري کامل زن و مرد، گسترش رشتة مطالعات زنان و غيره از اهداف 
هاي همچون نقـد،   دانند. براي رسيدن به اين اهداف، اصول و روش خود در اين عرصه مي

داري و مادري، الگوسـازي فمينيسـتي و غيـره را در پـيش      خالفت با خانهمحوري، م تشابه
  اند. گرفته

در ارزيابي و نقد فمينيسم بايد توجه داشت که اوالً، نبايد نهضت دفاع ازحقوق و کرامـت  
زنان را با فمينيسم يکسان پنداشت؛ ثانياً، آثار مثبتـي کـه ايـن نهضـت داشـته، نـه آثـار        

لکه آثار طرح بحث حقوق زنان در غرب است؛ ثالثاً، در يک نگـاه  هاي فمينيستي، ب انديشه
جامع ضمن توجه به آثار مثبت طرح بحـث حقـوق زنـان، بايـد بـه پيامـدهاي ويرانگـر        

  هاي فمينيستي نيز توجه نمود.  انديشه
  ها: فمينيسم، أومانيسم، زنان، نظرية تربيتي، نقد. كليدواژه
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  مقدمه
هـا   تـرین بحـث   هاي گوناگون از حسـاس  ط به زنان در حوزهدر دنیاي معاصر، مباحث مربو

کم، از اواخر نیمۀ اول قرن بیسـتم   شود. تجزیه و تحلیل نقادانۀ جنسیت، دست محسوب می
هاي اعتقـادي، علمـی، فرهنگـی، سیاسـی، تربیتـی، اخالقـی و غیـره،         به این سو، در عرصه

ۀ مبتنی بر جنسیت، کوشیده اسـت  را به خود اختصاص داده است. نگاه نقادان جایگاه مهمی 
هـاي جنسـیتی جدیـد     ئـت اخصوص در حوزة مسایل تربیتـی، قر  هاي گوناگون، به در حوزه

ها و  خصوص نظام هاي فکري، به ارائه نماید. شاید بتوان ادعا نمود که در دنیاي معاصر نظام
نهادهاي تربیتی، بیش از هر منظـر دیگـر، از منظـر جنسـیتی بـه نقـد کشـیده شـده اسـت.          

احـث  خصوص از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد، تأثیرات زیادي بر مب هاي فمینیستی، به اندیشه
ریزي درسـی و غیـره داشـته     تربیتی در سطوح گوناگون مبانی، اصول، روش، اهداف، برنامه

شاهد  اکثر کشورهاي جهان،تحقیقاتی  و یعلم هاي اخیر مراکز در سالاست. عالوه بر این، 
موضوع مهم و . این باشد می »مطالعات زنان« با عنوان پرطرفداريپدید آمدن رشتۀ جدید و 

، در ابعـاد  هاى مختلف علوم انسـانی تأسـیس گردیـده    که در پیوند با تخصص ،ایی رشته بین
و مدعیات تربیتـی    رو، بررسی نظریه از این .در حال گسترش است گوناگون نظري و عملی

  فمینیسم و نقد آن اهمیت دوچندان دارد.

  چيستي فمينيسم
، یو آلمـان  ير فرانسوگرفته شده است که د Feminineشۀ ی، از ر)feminism(واژة فمینیسم 

ل ایـن واژه،  یـ هاي لغـت، ذ  در کتاب 1نث است.ؤا جنس میزن  يبه معنا و Femininمعادل 
بـاوري،   معناهاي از قبیل نهضت آزادي زنان، جانبداري از تساوي حقوق زنان و مـردان، زن 

عقیده به برابري زن و مرد، طرفداري از زنان، نهضت طرفـداري از حقـوق زنـان، بـاور بـه      
هاي برابر برخوردار باشند و تالش براي رسیدن بـه   ینکه زن و مرد باید از حقوق و فرصتا

  2این هدف بیان شده است.
ارائۀ تعریـف جـامع و مـانع از فمینیسـم بسـیار دشـوار اسـت. بـه همـین دلیـل، ابتـدا            

 شـود.  هاي فمینیستی، سپس، تعریف نسبتاً فراگیر از آن ارائه می هاي مشترك گرایش ویژگی
  هاي مشترك فمینیسم عبارتند از: ویژگیترین  مهم
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مطلوب نیست و حقوق واقعی آنـان، بـیش از آن     . اعتقاد به اینکه وضعیت زنان در جامعه1
  اند. چیزي است که تاکنون به آن رسیده

  . براي رسیدن به وضعیت مطلوب، باید مبارزه و تالش نمود.2
ن و مردان و یا حتی برتري حقوق زنان بـر  . وضعیت مطلوب و آرمانی، تساوي حقوق زنا3

  مردان است.
که دارند، اومانیستی و سکوالر بـودن   . با توجه به بستر توسعۀ فمینیسم، همچنین مطالباتی4

  آید. هاي فمینیستی به حساب می هاي مشترك گرایش از ویژگی
شـود، در فمینیسـم    رویکرد انتقادي به خانواده، کـه از موضـع آرام فمینیسـم لیبـرال آغـاز مـی      . 5

  3گردد. تر می مدرن، دوباره معتدل رسد و در فمینیسم پست رادیکال و سوسیال به اوج می
توان گفت: فمینیسم عبارت اسـت   هاي فمینیستی، می هاي مشترك گرایش با توجه به ویژگی

 دفاع از حقوق زنان، مبتنی بر انگارة اومانیسم و سکوالریسـم، بـا تأکیـد بـر غیرطبیعـی     «از: 
  4»هاي موجود و حرکت به سمت برابري یا موقعیت برتر زنان. دانستن نابرابري

  تاريخچه فمينيسم
گیري جنبش فمینیسم، نظریات متعدد وجود دارد: در یک  بارة سرآغاز و عوامل شکلدر

اي، که در غرب مـدرن   توان گفت: عالوه بر تحوالت فکري و مباحث اندیشه نگاه کلی، می
حوادث مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي نیـز در گسـترش آن نقـش      سلسله رخ داد، یک

ال زنـان     تعیین کننده داشته است. به عنوان نمونه، پیروزي انقالب کبیر فرانسه و شـرکت فعـ
گیري جنبش فمینیسم است. در امریکا، شروع این جنبش از مبارزات  در آن، از عوامل شکل

، اولـین قطعنامـۀ حقـوق زنـان     1848ت. در سال داري در اوایل قرن نوزده بوده اس ضدبرده
در  5.صد تن از زنان و مردان فمینیست، با کسب اکثریت اندك به تصویب رسـید  توسط یک

ها و مشاغل جدید، فمینیسم را گسترش  بریتانیا، انقالب صنعتی و راه یافتن زنان به کارخانه
  6داد و نهادینه کرد.

کننـده   گیري جنبش فمینیسم تعیـین  ا در شکلر 7مري ولستون کرافتبرخی، نقش خانم 
کـه در   8،»استیفاي حقـوق زنـان  «اي وي را تحت عنوان  دانسته، بیانیۀ معروف سیصد صفحه

مبنـی بـر    کرافـت داننـد. اعتقـاد خـانم     بناي فمینیسم مدرن می منتشر شد، سنگ 1792سال 
بـر سیاسـی،   ساختگی و تاریخی بودن ضعف و فرودستی زنان و تأکیـد وي بـر حقـوق برا   
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آموزشی، اشتغال و همچنین استقالل اقتصادي زنان از مردان، هنـوز از مبـانی فمینیسـم بـه     
  9آید. حساب می

به دلیل اینکه در نیمۀ اول قرن نـوزدهم، در کشـورهایی همچـون فرانسـه، انگلسـتان و      
ن و مـردان  ساز در دفاع از برابري حقوق زنـا  ها و مقاالتی سرنوشت ها، اعالمیه امریکا، بیانیه

هایی در این جهت برگزار گردید، برخی آغاز جنبش زنان را اواخـر   صادر شد و گردهمایی
با توجه به اینکه فمینیسم، ریشه در تغییرات فرهنگی دارد،  10دانند. نیمه اول قرن نوزدهم می

هاي مدرن غربی است که پس از عصر روشنگري به وجود  توان گفت، فمینیسم از پدیده می
اي غـرب جدیـد از قبیـل اومانیسـم،      و در پیدایش آن، عواملی همچون مبانی اندیشـه آمده 

داري نقـش   سکوالریسم، اندیشه سیاسی اجتمـاعی نـوین غـرب و تحـوالت نظـام سـرمایه      
  11اساسی داشته است.

  امواج فمينيسم
  کنند: جنبش فمینیسم را به صورت عمده، به سه موج تقسیم می

اسـتمرار   1920شـود و تـا حـدود     قرن نـوزدهم آغـاز مـی    موج اول، از اواخر نیمۀ اول
کننـد و   یابد. در این سال، زنان براي اولین بار حق رأي و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی پیدا می  می

مطالبات زنان در این موج، عبـارت  ترین  مهم آیند. هاي بزرگ خود نایل می به یکی از آرمان
اجتمـاعی.   هـاي سیاسـی و   حضـور در فعالیـت   از: حق تحصیل، حق برابـري در کـار، حـق    بود

  12بنابراین، هویت این جنبش و مطالبات زنان در موج اول، عمدتاً رنگ حقوقی دارد.
ها بـه   هاي جهانی اول و دوم، و نیاز کارخانه  تلفات زیاد مردان و درگیري آنها در جنگ 

هـا   هزینـه، موجـب شـد کـه زنـان در کارخانـه       خصوص نیروهاي مطیع و کم نیروي کار، به
استخدام شوند و مطالبات آنها در خصوص حضـور در بـازار کـار و داشـتن حـق اشـتغال       

 یک دغدغـۀ اصـل  یز به عنوان یان جنگ نیورت صلح و پابرآورده شود. از سوي دیگر، ضر
ل، از سـال  یـ ن دلیتر گردد. به هم مطرح بود. عوامل فوق، موجب شد جنبش فمینیستی آرام

  13اند. گذاري کرده نام» فترت«را دورة  1960تا  1920
هـاي تنـد اجتمـاعی چــپ و     و تحـت تـأثیر جنـبش    1960کـه از   ،دوم فمینیسـم   مـوج 

د. البتـه ایـن بـار نیـز     یآ ین موج به حساب میتر يجدید آغاز گردید، جد هاي فلسفی نظریه
ویژگی موج ترین  مهم 14کننده داشت. گیري این موج، نقش تعیین داري در شکل نظام سرمایه
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هـاي   دوم، خلق و نهادینه کردن ادبیات فمینیسـتی، تأکیـد بـر نقـد فرهنگـی و ارائـۀ نظریـه       
، به عنوان یـک نظریـه مطـرح شـد. طرفـداران آن      فرهنگی جدید است. موج دوم فمینیسم

کوشیدند در تحلیل وضعیت زنان، علل فرودستی، وضعیت آرمـانی و ارائـۀ راهبردهـاي     می
شـمول نایـل آینـد.     هاي عام و جهـان  فمینیستی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، به نظریه

  15آید. برابري و تشابه، گفتمان غالب فمینیسم موج دوم به حساب می
هـاي عمـومی از خصوصـی را از عوامـل اصـلی       ا نظام خانوادگی و جـدایی عرصـه  آنه

دانستند و براي رهایی آنان از وضعیت موجود و رسیدن به برابري کامـل،   فرودستی زنان می
شـدت مخـالف بودنـد. در ایـن راسـتا، سـقط جنـین را تـرویج          انگاري به با هرگونه دوگانه

را، کـه   سیمون دوبوارتولید مثل تأکید داشتند. گفته  کردند، و بر تفکیک روابط جنسی از می
  16، سرلوحه کار خود قرار داده بودند.»شود آزادي زن از شکم او آغاز می«

گرایـی مـوج    گرایی و کل و در واکنش به افراط 1980موج سوم فمینیسم، از حدود سال 
دة کلی و فراگیر هاي طبیعی زن و مرد، ای دوم شروع شد. این موج، با پذیرش برخی تفاوت

آید، بـه   مدرن به حساب می هاي پست ، که بخشی از اندیشه دانستند. این اندیشه را مردود می
هاي مهم موج سـوم، بـه رسـمیت شـناختن      معروف است. از ویژگی» مدرن پست«فمینیسم 

هاي مشـترك   تعدد، تکثر و تنوع در فمینیسم و انتقال بخشی از مبارزات فمینیستی به حوزه
  17هاي اجتماعی است. سایر جنبشبا 

هـاي متعـدد و متفـاوتی نیـز دارد؛ زیـرا       هاي گونـاگون گـرایش   فمینیسم، عالوه بر موج
هاي مکاتب مختلف موجـود، در بحـث زنـان     هاي فمینیستی، در واقع بازتاب نظریه گرایش

  الی دیگر براي طرح آنها وجود دارد.  جاست که م

  مچيستي نظرية و نظرية تربيتي فمينيس
است. این واژه، در زبان فرانسه  Theoria، برگرفته شده از واژة التینی Theoryواژة انگلیسی 

گونـه کـه    آن Theoryاست. معناي لغوي  درآمده teoria و در زبان ایتالیایی theorieبه شکل 
فرضی که چیـزي را تبیـین    پیش، ذیل همین واژه آمده عبارت است از: Oxfordنامه  در لغت

انـداز، منظـره و نمـایش     اندیشی و نظرپردازي. همچنین به چشم کند. به نظر کردن، ژرف می
  18شود. نیز این واژه اطالق می
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به معناي عام کلمه، به عنوان یـک فرآینـد از نگـاه و نظـر آغـاز و بـه تعمـق و        » نظریه«
گـردد. بنـابراین، نظریـه، طرحـی اسـت بـراي        بارة یک موضـوع خـتم مـی   اندیشی در ژرف
بـارة یـک موضـوع، اعـم از اینکـه معرفتـی باشـد، یـا         بخشی متفکرانه و خردمندانـه در   نظم

توان حاصـل هـر نـوع تحقیقـی،      هنجاري. به عبارت دیگر، نظریه، قالب فکري است که می
اي معرفتـی و   حیث هر شاخه اعم از تجربی یا غیرتجربی را در آن ریخت و معنا کرد. از این

شـاخه   پذیر و نیازمند آن است. اما نظریه، بسته به شـرایطی کـه هـر     هنجاري، ناگزیر نظریه
سـنجی آن  اعتبار هایی کم و بیش متفاوت داشته باشد و در آزمـون،  دارد، ممکن است قالب

  20و19معیارها و ابزارها همواره به طور مشابه و یکسان مورد استفاده قرار نگیرد.
ظریۀ هنجاري طرحـی اسـت بـراي    بین نظریۀ توصیفی و هنجاري تفاوت وجود دارد: ن

که، نظریۀ هنجاري طرحی است براي دیـدن   دیدن و فکر کردن دربارة آنچه هست. در حالی
آنچه باید باشد. نظریۀ تربیتی، با توجه به اقتضاي موضوع خود، باید بـه  دربارة  و فکر کردن

یتـی هـم بایـد    همان اندازه که توصیفی است، هنجاري نیز باشد. به عبارت دیگر، نظریۀ ترب
باشد، هم باید در همۀ این مـوارد،   فراهم آورندة یک طرح فکري براي درك تعلیم و تربیت

بارة آنچه باید باشد، قادر سازد. بنابراین، نظریۀ تربیتی، طرح فکـري  تفکر درما را به دیدن و 
نـش  بارة تعلیم و تربیـت، چگـونگی کـاربرد دا   سازد تا در که انسان را قادر می منظمی است

هـاي تربیتـی، بـه تنظـیم      طـرح دربـارة   علمی در مسائل تربیتی، و نحوة تحقیق و قضـاوت 
  21هاي توصیفی و هنجاري بپردازد. گزاره

هاي فمینیستی و تعریف مشترکی که از آنها ارائـه شـد،    با توجه به نقاط مشترك گرایش
و آن را مورد ارزیـابی  اً جامع از نظریۀ تربیتی فمینیسم را ترسیم تتوان تصویر کلی و نسب می

و نقد قرار داد. بنابراین، نظریۀ تربیتی فمینیسم، عبارت است از: چارچوب فکري مبتنی بـر  
هاي تربیتـی   ها و برنامه مبانی، اصول، اهداف، روشدربارة  ها فمینیست جنسیت که از سوي

  یق و تعقیب آنان قرار گرفته است.ابراز شده و مورد تشو

  ربيتي فمينيسممباني فلسفي نظرية ت
هاي فلسفی گوناگون و متفاوتی وجود دارد کـه وجـه غالـب آن،     ها، داعیه در آثار فمینیست

هـاي گونــاگون فمینیســتی،   هــاي رایـج فلســفی اسـت. گــرایش   انتقـاد از فلســفه و دیـدگاه  
داننـد و بـر ایـن باورنـد کـه، ایـن        هاي فلسفی غرب را گرفتار کژبنیادي جنسیتی می اندیشه
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بست ویران شود؛ یعنی مفاهیم اساسـی فلسـفه و    از اساس کج بوده، باید از پاي فلسفه چون
، ایـن  هاي فلسفی و قلمروهاي آن همه باید تغییر کند. بـا وجـود   ورزي، معیار اندیشه فلسفه

هـا در مباحـث    مندي بنا کنند. در واقع، فمینیست اند که نظام فلسفی سامان هنوز موفق نشده
وضع سلبی و انتقادي دارند، تا موضـع اثبـاتی و در عمـل، از ضـعف     فلسفی تاکنون بیشتر م

برند. بنابراین، مراد از مبانی فلسـفی فمینیسـم بـه     مبنا و نبود مبانی فلسفی مستحکم رنج می
  هاي مختلفی که دارند، در یک رغم گرایش ها، به معناي واقعی کلمه این است که این جنبش

  ، تاحدود زیادي وحدت نظر دارند. مجموعه مواضع انتقادي علیه فلسفه
هاي فلسفی مشـترك آنـان    انگارهترین  مهم در این نوشتار، با اغماض از اختالف نظرها،

توانند به مثابۀ مبانی فلسفی تعلیم و تربیت فمینیستی نیز تلقی شوند،  را، که در عین حال می
اخیر در غـرب، مباحـث   هاي  بیان خواهیم کرد. به دلیل اینکه محور مباحث فلسفی در سده

شناسی در محاق قرار داشته اسـت، مباحـث    شناسی بوده و مباحث هستی مربوط به معرفت
شناسی رایـج، یعنـی سوبژکتویسـم دکـارتی و      ناظر به معرفت ها نیز بیشتر فلسفی فمینیست

گرایی حاکم بر تجربـی مسـلکان انگلیسـی     گرایی و عینیت آلیسم آلمانی از سویی، جزم ایده
شناسـی   انـد معرفـت   رغم ادعاهاي بـزرگ هنـوز نتوانسـته    و به باشد ، از سوي دیگر میزبان

مبـانی فلسـفی   تـرین   مهـم  فمینیستی را به صورت اثباتی تئوریزه کنند. در یک نگـاه کلـی،  
  فمینیسم، که غالباً جنبۀ سلبی دارند، عبارتند از:

  ومانيسم)ا( محوري . انسان۱
را محـور و منشـأ همـۀ      یدة بستر اومانیستی غـرب، انسـان  فمینیسم، به عنوان یک پدیدة زای

زیکی را قبـول  یپندارد، و اعتقاد به حقـایق مـاواریی و متـاف    ها می ها و ارزش حقایق، معرفت
گرایی کانتی و هگلی را، که اندیشـۀ   ها، سوبژکتویسم دکارتی و عقل ندارد. هرچند فمینیست

نهادینه شدن آن نقش اصلی را ایفا نمـود، رد  اومانیستی را در غرب تبیین فلسفی کرد و در 
هاي مردانـه   ها ویژگی گرایی به این دلیل بود که، این اندیشه کنند. اما مخالفت آنها با عقل می

اند. اما در اینکه انسان محور حقایق،  اعتنایی کرده هاي زنانه بی را اصل قرار داده و به ویژگی
نظـر دارنـد. در واقـع، فمینیسـم نشـأت گرفتـه از       ها است، همه اشتراك  ها و ارزش معرفت

اومانیسم و بازتاب این اندیشه در مباحث مربوط به جنسیت است. به همـین دلیـل، مبـانی    
گونه که اساس مدرنیسـم   شوند. همان هاي فمینیستی از یک آبشخور سیراب می همۀ گرایش
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هـاي   اسـاس اندیشـه   دهـد،  جاي خدامحوري، تشکیل می گرایی به را انسانمدرنیسم  پست و
  22محوري است.  فمینیستی، نیز انسان

  گرايي . ضديت با عقل۲
و  هگـل ، کانـت ، دکارتخصوص در فلسفۀ  گرایی رایج در فلسفه را که به ها، عقل فمینیست

گرایان، با تأکید بر عقـل و تفکـر بـازنمودي،     کنند. عقل شدت نقد می غیره برجسته است، به
آوردند، بلکه عواطف را مزاحم عقل  اطف و احساسات به شمار میتنها عقل را برتر از عو نه

تأکیـد   دکـارت و معتقدند که عواطف، باید همواره تحت فرمان و کنترل عقل باشد. دانسته، 
کرد که عواطف و احساسات، ماهیت وحشی دارند و آدمی باید بکوشد کـه بـه رهبـري     می

یالت و احساسـات را دیگـر آئینـی و    نیـز پیـروي از تمـا    کانـت عقل، آنها را کنتـرل کنـد.   
این معنا از منظر فمینیستی، حاکی از آن اسـت   23دانست. ضدعقالنیت و اخالقی زیستن می

که در این نظام معرفتی، زنان به منزلۀ مظهر عواطف و هیجانات، موجودات ثانوي و مـردان  
ایـد تحـت   به منزلۀ مظهر عقل، موجوداتی اصیل تلقی شده است. همچنین، اگـر عواطـف ب  

 ،امیـل ، در کتـاب  روسـو که  فرمان عقل درآید، زنان نیز باید تحت فرمان مردان باشند. چنان
پـذیري   مبناي تربیت صحیح را استقالل و تربیت عقالنی امیل(مذکر) و وابستگی و اطاعـت 

گرایی و  ها، در واکنش به این نگاه، خواستار نفی عقل دهد. فمینیست نث) قرار میؤسوفی(م
خصـوص توجـه بـه نقـش عشـق،       یژه به سایر جوانب دخیل در اندیشه انسانی، بـه توجه و

گرا و عـاري از انعطـاف و    گرایی را یک جریان جزم عواطف و احساسات هستند. آنان عقل
دانند که از سویی، موجب حاکمیت و نهادینه شدن نظام مردسـاالري و از سـوي    پویایی می

شناسـی مبتنـی    ت. در حالی که، اگر به معرفتگرایی و خشونت شده اس دیگر، موجب جزم
بر عشق و احساسات روي آوریم، جهانی عاري از خشونت و نظـام اجتمـاعی کـامالً پویـا     

  24خواهیم داشت.

  گرايي . توجه به امور انضمامي و ضديت با عينيت۳
گرایی، بر جدایی سوژه از ابژه و درك صریح و مستقل واقعیت تأکید فراوان شـده   در تجربه

طـرف و   است. در این نظام معرفتی، تأکید بر این است که بـا واقـع بـه صـورت کـامالً بـی      
هاي  غیرانضمامی برخورد شود. دانشمندان در علوم مختلف، باید در پی آن باشند که بر داده

هاي عینی دخالـت ندهنـد.    ها، عالیق و عواطف خود را در یافته خالص تکیه کنند و ارزش
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تنها امور کلی و  ی و نهئاین نظام معرفتی، معتقدند که باید به امور جز ها، برخالف فمینیست
عقـل، همـدلی و   تنهـا   نـه  شکل انتزاعی آنها، عواطف وتنها  نه هاي خاص امور و  عام، زمینه

شناسـی بشـوند.    هاي مسـتقل و عینـی، وارد عرصـۀ تفکـر و معرفـت      بررسیتنها  نه عشق و
واقعیت و  فاعل ادراك به واقعیت است  ادراك تابع نحوة نگاهبنابراین، اوالً، معرفت و نحوة 

هـاي ادراکـی، بـا     باشد. ثانیاً، نگاه زنان نسبت به ابژه  محض، به هیچ عنوان قابل اصطیاد نمی
شناسی موجود  شناسی متفاوت از معرفت نگاه مردان به آنها متفاوت است. در نتیجه، معرفت

ـ  را می رو، بایـد نظـام معرفتـی     ي مزیـت اسـت. از ایـن   اه جهـان، دار طلبد. ثالثاً، نگاه زنانه ب
 25هاي معرفتی موجود کرد. را جایگزین نظام فمینیستی به وجود آورد و آن 

  . ضديت با مبناگرايي۴
شـناختی   شناختی فمینیسم، مخالفت با مبناگرایی است کـه هـم بـر معرفـت     از مبانی معرفت

ها، مبنـاگرایی را ناشـی از    ن حاکم است. فمینیستگرایا گرا و هم بر نظام معرفتی عقل تجربه
باشـند. مبنـاگرایی حـاکم بـر فلسـفه،       پندارند و خواستار پایان آن مـی  هاي مردانه می ویژگی

دانـد. در   ناپـذیر و کـامالً مبـرهن مـی     هاي معرفتی موجود را خدشه اي است که نظام  گونه به
هاي مـوج اول و   با اینکه فمینیست 26ست.ها و اشکاالت فراوان بر آن وارد ا که، خدشه حالی

هاي موج سوم،  گفتند، فمینیست نوع شعارهاي کلی و جزمی سخن می دوم، کما بیش از یک
شـدت انتقـاد    نگـري بـه   مدرنیستی، از هرگونه فراروایـت و کلـی   هاي پست با تکیه بر آموزه

  ها هستند.  گرایی در همۀ عرصه کنند و خواستار کثرت می

  شناختي نظرية تربيتي فمينيسم مباني انسان
هاي گوناگون فمینیستی، در برخی مسایل بنیادي اخـتالف   شناسی، گرایش در مباحث انسان

هاي طبیعی میان زن و مرد  هاي موج دوم، تفاوت نظر جدي دارند. به عنوان مثال، فمینیست
هـاي مـوج    پندارنـد، امـا فمینیسـت    را منکرند و جنسیت را یک امر فرهنگی و اجتماعی می

سلسله  رغم این اختالف نظرها، یک پذیرند. به هاي طبیعی میان زن و مرد را می سوم، تفاوت
  کنیم.  آنها اشاره میترین  مهم اشتراکات اساسی نیز دارند که در این نوشتار، به

  . انتقاد از انسان شناسي فلسفي۱
هـاي   نیـاد و بـا سـوگیري   هـاي رایـج را کژب   شناسی نیز فلسفه ها، در مباحث انسان فمینیست



۴۰          ۱۳۹۱پياپي هفتم، بهار و تابستان اول، ، شماره چهارمسال  

چیستی انسان، معتقدند: تعاریف ارائه شـده، بیـانگر ماهیـت    دربارة  دانند. از جمله مردانه می
، »حیـوان نـاطق  «مردان است و زنان را نادیده انگاشته است. به عنوان مثال، تعاریفی از قبیل 

، »تمـاعی اسـت  انسـان، حیـوان اج  «که بیش از همه بر اندیشه و خردورزي تأکیـد دارد، یـا   
  و غیـره، همگـی  » انسـان موجـود آزاد و مسـتقل اسـت    «، »انسان، حیـوان ابزارسـاز اسـت   «

  ههـا، از زاویـۀ نگـا    خصـوص اینکـه ایـن تعریـف     به نحوي بیانگر ویژگی مردانه هستند. به
  هم در فضاي کامالً مردانه بیان شده اسـت. اگـر از زاویـۀ نگـاه زنـان و      مردان به انسان، آن 

صـورت،   انه، به انسان نگریسته شود، تعریف انسان متفاوت خواهد بود. در ایندر فضاي زن
جاي عقل و خردورزي، عشق و عطوفت نقش محوري پیدا خواهـد کـرد. در ایـن میـان،      به

  اند که ماهیت و تعریف انسـان، بایـد بـه تعریـف زنانـه      هاي رادیکال تصریح کرده فمینیست
  خصوصـیات زنـان نسـبت بـه خصوصـیات مـردان       هـا و  از انسان تغییر کنـد؛ زیـرا ارزش  

  27برتري دارد.

  انگاري گرايي و دوگانه . ضديت با ذات۲
گرایـی و   هاي گونـاگون فمینیسـتی، مبـارزه بـا ذات     شناسی گرایش مبانی انسانترین  مهم از

انگاري میان زن و مرد است. آنان با دوگانه انگاري، که معمـوالً مـردان را در جهـت     دوگانه
ها، قدرت، عقالنیـت و غیـره قـرار داده و زنـان را در جهـت ضـعف، زشـتی، عـدم          خوبی

آید، لوح  دهد، مخالف هستند. به عقیدة آنان، انسان وقتی به دنیا می عقالنیت و غیره قرار می
  توان بر آن نوشت. فرهنگ چیزي را می توان ساخت و هر سفیدي است که به هر نحوي می

آمیز در خانواده، مدرسه و جامعه، زن را زن و مرد را مرد بـه   تبعیض هاي مردساالر و تربیت
توان بین مـرد و زن در نظـر گرفـت، تفـاوت در نرینگـی و       آورد. تنها تفاوتی که می بار می

  28مادگی است.
ها دو اصطالح را به کار بردند که در پیشبرد نظریـۀ فمینیسـتی    ، فمینیست1970در دهۀ 

دیگــري واژه ؛ ) اسـت Sex( ، کــه معـادل »جـنس «یکـی، واژة  کننـده داشــت.  نقـش تعیـین   
هـاي بیولـوژیکی دارد، امـا     جنس اشـاره بـه تفـاوت    ) است.Gender، که معادل (»جنسیت«

هایی است که منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد و در طول زمان شکل  جنسیت ناظر به تفاوت
شود، امـا امـري کـامالً     هاي زن و مرد، هرچند طبیعی تلقی می گرفته است. بنابراین، تفاوت
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هـا نیـز    وض کنـیم، نقـش  هاي اجتماعی زن و مرد را ع عارضی و ساختگی است. اگر نقش
جا خواهد شد. همچنین مادري یک امر فرهنگی و مصنوعی است، آنچه طبیعی اسـت   هجاب

داري، امـري کـامالً عارضـی و تحمیلـی بـر       فقط زایمان است. حس مادري و عشق به بچه
 29مادران است.

  . بدبيني نسبت به مردان يا مردستيزي۳
  هــاي یــۀ مردانـه را عامــل اصـلی ســتم  هــاي گونـاگون فمینیســتی، طبیعـت و روح   گـرایش 

درجـه   ها نسبت بـه مـردان، در یـک    پندارند. البته بدبینی فمینیست تاریخی مردان بر زنان می
هاي  هاي گوناگون فمینیست در این جهت متفاوت هستند. فمینیست باشد، بلکه گرایش نمی

دارنـد. امـا    وا نمـی مدرن، صرفاً در حد بدبینی اکتفـا کـرده و مردسـتیزي را ر    لیبرال و پست
هـاي   هـاي مارکسیسـتی و سوسیالیسـتی، بـدبینی شـدیدتري دارنـد و فمینیسـت        فمینیست

انـد. بـه عقیـدة آنـان، حتـی در       رادیکال، بدبینی را تا سرحد مردستیزي و دشـمنی کشـانده  
راستاي دفاع از حقوق زنان، نباید به مردان اعتماد کرد. ازدواج با مـردان همبسـتر شـدن بـا     

گرایـی، سـقط    ست! آنان براي دوري و رهایی مطلق زنان از قیـد مـردان، همجـنس   دشمن ا
  30کنند. جنین و غیره را تجویز و ترویج می

  شناختي نظرية تربيتي فمينيسم مباني ارزش
شناختی نیز بایکدیگر اختالف نظر دارنـد،   هاي گوناگون فمینیستی در مباحث ارزش گرایش

  ها عبارتند از:مشترك میان آنشناختی  مبانی ارزشترین  مهم اما

  گرايي يا سکوالريزم. دنيا۱
دانند.  العاده مهم می هاي دینی را در جهت تثبیت فرهنگ مردساالري فوق ها، آموزه فمینیست

هـاي دینـی هسـتند.     هاي مـادي و طـرد ارزش   ها معتقد به ارزش رو، در عرصۀ ارزش از این
پندارنـد؛   جهت رسیدن به اهداف خود مـی  ترین مانع در هاي دینی را بزرگ حاکمیت ارزش

زیرا معتقدند عالوه بر اینکه تمام پیامبران مرد بودند، ادیان الهی خانواده و مـادري را بسـیار   
دانند و براي پاسداشت آن، اشتغال زنان در بیرون خانه، مشارکت برابر زنان بـا   ارزشمند می

کننـد. ادیـان بـراي     غیره را منع مـی  هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مردان در همۀ عرصه
تـرین مـانع بـراي     ها اهمیت ویژه قایل هستند. این ارزش، بـزرگ  عفت زنان و سالمت نسل
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شود. ادیان الهی بـر زاد و ولـد تأکیـد دارنـد و      طلبی محسوب می هاي جنسی و لذت آزادي
انسـان سـالم   لحاظ ارزشی، برابر با حفظ جـان   را به حفظ جنین را واجب و محافظت از آن 

ز سـقط جنـین   شود که زنان به زاد و ولد گرایش پیدا کـرده و ا  دانند. این امر موجب می می
  31.داري نمایند. در نتیجه، همچنان اسیر شکم باقی بمانندخود

  . فردگرايي و اصالت لذت۲
ن شود که انسان را در فردیتش، شالودة نظام اندیشه و تبیـی  اي اطالق می  فردگرایی، به نظریه

هـاي   خواسـته  آورد و معتقد است: قدرت بیرونی نباید بر کنندة قاعدة رفتاري به حساب می
فردي فرمان براند. اگر در اومانیسم، انسان محور قرار گرفـت، در فردگرایـی ادعـا شـد کـه      
فرد، با همۀ خصوصیات فردي خود معیار است. زندگی فرد به خـود او تعلـق دارد، نـه بـه     

  32رو، او اختیار دارد که طبق خواست و ارادة خود رفتار کند. از این .امور بیرون از او
هـاي او را   فمینیسم در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادي، اخالقی و حقوقی، فـرد و خواسـته  

خصوص فمینیسم لیبـرال، یگانـه ارزش    دهد. در اندیشه فمینیستی، به مالك و معیار قرار می
بـر ایـن   . باشـد  می هاي دیگر همۀ ارزش مقدم بر ومطلق عام آزادي انسان است. ارزش آن، 

نـه   ،شـوند  سـاز  اخالقی باید با انسـان وآزادي وي هـم   هاي سیاسی، حقوقی و نظاماساس، 
دهد تا امیال خود را آزادانه دنبال کننـد. شـعارهاي    . فردگرایی به زنان امکان میانسان با آنها

موالیـد در بسـتر فردگرایـی، حـاکم بـر      چون حق تسلط بر بدن، آزادي سقط جنین، کنتـرل  
  33اند. هاي فمینیستی میسر شده اندیشه

حق انتخـاب زنـان    هاي فمینیستی، بر المللی متأثر از اندیشه امروزه، در اسناد و متون بین
در نوع روابط جنسی، با همجنس یا جنس مخالف و بر موکـول بـودن ازدواج و رفتارهـاي    

ها و  ها معتقدند: براي جبران گذشته کنند. فمینیست د میجنسی صرفاً با رضایت طرفین تأکی
هاي فـردي بـراي آنـان اولویـت و اهمیـت       پذیري زنان، آزادي محو روحیۀ تسلیم و اطاعت

را  یتوانند کارهـای  میگاه گفته نشده است،  به دختران هیچبیشتري دارد. آنان معتقدند: چون 
هاي شخصی و فردگرایی بیشتر تأکید کـرد   آزاديگفته شده، انجام ندهند، باید بر آنها  که به

  34گري را در آنها تقویت نمود. طریق، روحیۀ انتخاب تا از این

  جاي عدالت ليت بهئو. تأکيد بر مراقبت و مس۳
ها اصـول عـام    مدرن، در حوزة اخالق و ارزش هاي پست خصوص فمینیست ها، به فمینیست
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داننـد، بلکـه بـر امـوري همچـون       صـل نمـی  عدالت را، کـه شـکل پدرانـه و مردانـه دارد، ا    
رو، اخالق مراقبت،  کنند. از این اي زنانه دارد، تأکید می مایه خواري و مسئولیت، که درون غم

ها قـرار گرفتـه    العاده مورد استقبال فمینیست که مورد توجه خاص مربیان تربیتی است، فوق
مسئولیتی اسـت کـه مراقـب در    آید و آن  است؛ زیرا مراقبت خود نوعی تربیت به شمار می

 35گیلیگـان کند. نظام اخالقی مبتنی بر مراقبت، کـه توسـط    قبال مراقبت شونده احساس می
قـرار دارد. در   بنتـام و سـودگرایی  کانت گروي  مطرح شده، به نوعی در مقابل اخالق وظیفه

. از دهـد  اساس اخـالق را شـکل مـی   » مراقبت«، »عدالت«و » عقالنیت«جاي  این رویکرد، به
بنـدي ایـن نظریـه، نقـش      است که در صورت 36نل نادینگزپیشگامان نظریۀ اخالق مراقبت، 

  37تعیین کننده داشته است.
هاي زنانه مثـل   ها هرچند بر اخالق مراقبت تأکید دارند، اما معتقدند که ویژگی فمینیست

آمیـز آن تمیـز    هاي افـراط  ی به طور دقیق از جنبهمحبت، دلسوزي، مشارکت و تغذیه، بایست
داده شود؛ زیرا محبت خوب است، اما در وضعیت پدرساالري ممکن است بـراي زنـان بـه    

جانبه یا شکنجه درآید. در نتیجـه، پیـروي از اخـالق مراقبـت، تـا       صورت قربانی شدن همه
توانـد و نبایـد    اند، نمـی  نداده» نه«جواب » سازي اخالق قربانی«هاي  زمانی که زنان به ارزش

  38ود.آغاز ش

  اهداف تربيتي در نظرية تربيتي فمينيسم
  هـاي گونـاگون فمینیسـتی، بـه تناسـب تأثیرپـذیري از       گونـه کـه بیـان شـد، گـرایش      همان

هاي متفاوت، هر یـک اهـداف تربیتـی و اجتمـاعی خـاص خـود را دارنـد. در ایـن          اندیشه
ختلـف  هـاي م  نوشتار، به دلیل رعایت اختصـار، تنهـا بـه اهـداف تربیتـی مشـترك گـرایش       

  کنیم. فمینیستی، اشاره می

  دادن نوع نگاه جامعه به زن و از بين بردن تبعيضات نهادينه شده . تغيير۱
بینـی و   هاي زنان، همواره نگـاه کـم   ها، باور غالب نسبت به زن و فعالیت به عقیدة فمینیست

هـاي اجتمـاعی، زنـان     لحـاظ فرهنـگ عامـه و سـنت     تحقیرآمیز بوده است. در این نگاه، به
روند. در این نگاه، رسالت اصلی آنان ارضـاي   ضعیفه، فاقد هویت و جنس دوم به شمار می

تا زمانی که این نگاه نسبت به زن وجـود داشـته   لذا فی مردان است. نیازهاي جنسی و عاط
هـا   رو، فمینیست گونه مشکلی را حل نخواهد کرد. از این باشد، تدابیر حقوقی و قانونی هیچ
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بیش از هرچیز، خواستار تغییر نوع نگـاه جامعـه نسـبت بـه زن و از بـین بـردن تبعیضـات        
، به دلیل اینکه هم بعد فرهنگی و هم بعد اجتماعی نهادینه شده هستند. تبعیض نهادینه شده

  39و اخالقی و گاهی پشتوانۀ قانونی دارد، بدترین نوع ممکن تبعیض است.
آموزان و دانشجویان، آمادگی بیشـتر بـراي    ها، باتوجه به این واقعیت که دانش فمینیست

تبعیضـات نهادینـه   هاي فرهنگی و اجتماعی دارند، معتقدند که مبارزه بـا   پذیرش دگرگونی
هـا و نهادهـاي    ها شروع شود. دولت شده علیه زنان، باید از مراکز علمی، مدارس و دانشگاه

هاي پژوهشی بـه مراکـز    هاي کافی و واگذاري طرح مددرسان، باید با اختصاص دادن بودجه
هاي کاربردي و مناسب باشند. همچنـین بـا گنجانـدن     علمی، در پی یافتن راهکارها و طرح

هـا، در   هاي درسی مدارس و دانشـگاه  شده در محتواي برنامه اد آموزشی و تربیتی حسابمو
مبتنی بر تبعیضات جنسیتی و جایگزینی ذهنیت انسانی در روابط مـرد    جهت حذف ذهنیت

و زن، اهتمام ورزند. باید رفتار برابر با زن و مرد را بـه کودکـان آمـوزش داد. بایـد تصـویر      
  40ح نموده و نگرش مثبت نسبت به زنان را در آنان ایجاد کرد.مردم از زنان را اصال

براي هموار شدن زمینۀ مبارزه با تبعیضات فرهنگـی و اجتمـاعی، در مرحلـۀ اول بایـد     
گاه به صـورت   سازي و اصالح شود، آن اجتماعی از تبعیض پاكـ   قوانین و ساختار سیاسی

هاي جنسـیتی و مناسـبات    یت، با کلیشهتر با ایجاد اصالحات اساسی در تعلیم و ترب اساسی
ها، ادبیات، نمادها، هنر و غیره، مبـارزات اساسـی    هم از طریق اصالح فرهنگ مردساالر، آن 

صورت گیرد. از جمله مسایلی که در تربیت باید مورد بازنگري و اصالح اساسـی صـورت   
ان در خـانواده و  دار اسـت. نقـش زنـان و مـرد     گیرد، نقش سنتی زنان به عنوان مادران خانه

  41اجتماع، باید از نو و به صورت کامالً مساوي و برابر تعریف گردد.

  . تئوريزه کردن فمينيسم و گسترش رشتة مطالعات زنان۲
هاي فمینیسـتی در مقابـل نظریـات     از اهداف تربیتی فمینیسم، خلق و تئوریزه کردن اندیشه

اندازي و گسـترش رشـتۀ    منظور، بر راههاي تربیتی موجود است. بدین  مردانۀ حاکم بر نظام
هـاي   هـا در ایـن جهـت پیشـرفت     مطالعات زنان در مراکز علمـی تأکیـد دارنـد. فمینیسـت    

خصوص موج دوم فمینیسم و گرایش غالب در آن، یعنـی   اند. به گیري هم کسب کرده چشم
ت، بیشـتر  هاي گوناگون را داش پردازي فمینیستی در حوزه رادیکال فمینیسم، که داعیۀ نظریه

هاي خود را در جهت خلق و تئوریزه کردن نظریـات فمینیسـتی متمرکـز کـرده بـود.       تالش
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هـا بـه ایـن     موج سوم فمینیسم، بیش از موج دوم، بر تولیدات نظري تأکید دارد. فمینیسـت 
اند که علت عـدم موفقیـت اساسـی آنهـا در جـذب همـۀ زنـان و تغییـر          مسئله توجه کرده

هادهاي اساسی جامعه، ریشـه در امـور بنیـادي و معرفتـی دارد. بـه      هنجارهاي اجتماعی و ن
عبارت دیگر، علت اینکه تغییرات حقوقی و قانونی نتوانسته است تغییرات اساسی به وجود 

هـا   فمینیسـت   ها و مبانی همچنان مردانه باقی مانـده اسـت. امـروزه    آورد، این بوده که ریشه
دانند و معتقدنـد: بایـد بـا اصـالح      ي را کافی نمیهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصاد دگرگونی

هـاي   هاي مسـلط مردانـه، اندیشـه    هاي تربیتی و گسترش مطالعات زنان در برابر اندیشه نظام
  42زنانه را خلق و تئوریزه کنیم.

  بردن اعتماد به نفس و احساس شخصيت در زنان . باال۳
م بر جوامـع، دختـران معمـوالً    ها مدعی هستند که به دلیل تبعیضات جنسیتی حاک فمینیست

آینـد. باتوجـه بـه اینکـه اعتمـاد بـه نفـس و         پذیر به بـار مـی   االراده، منفعل و آسیب ضعیف
اهـداف تربیتـی   تـرین   مهـم  آیـد، از  حسـاب مـی  ه هاي بنیادین انسان ب خودباوري از سرمایه

و حـس   بـردن احسـاس توانمنـدي    هـا، بـاال   دیـدگی  سازي زنان در برابر بزه فمینیسم، ایمن
بـردن اعتمـاد بـه نفـس و احسـاس       ها، بـراي بـاال   شخصیت در آنها است. برخی فمینیست

کردند که مشـکالت   شخصیت در زنان، مدعی برتري زنان بر مردان شدند. آنان استدالل می
هاي زنانـه اسـت. اگـر     هاي مردانه و غفلت از ارزش خاطر حاکمیت ارزش موجود جهان، به

هـاي زنانـه بـر جهـان حـاکم شـود،        دسـت گیرنـد و ارزش  ه ا بزنان زمام حکومت جهان ر
بسیاري از مشکالت حل خواهد شد! به همین دلیل، آنان بر حضور و مشارکت فعـال زنـان   

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تأکید دارند و معتقدنـد: تعلـیم و    در همۀ عرصه
 43ا به آنها بکند.تواند در این راستا بهترین و بیشترین کمک ر تربیت می

  . توانمندسازي زنان براي مشارکت سياسي ـ اجتماعي۵
هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي   ها توانمندسازي زنان براي مشارکت در عرصه فمینیست

دانند. به عقیدة آنان، تعلیم و تربیـت بایـد در تمـام     اهداف تعلیم و تربیت میترین  مهم را از
هاي آموزشی و غیره، به این مسئله توجه  گذاري سی، سیاستهاي در مراحل آموزشی، برنامه

شان آشـنا نمـوده، آنـان را بـراي مشـارکت فعـال        اجتماعی  داشته باشد که زنان را با حقوق
اجتماعی آماد سازد. آنان تأکید دارند که زنان اوالً، باید تحصیالت خود را تا آخرین مراحل 
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هاي تحصیلی، تحصـیالت خـود را در جهتـی ادامـه      تهادامه دهند. ثانیاً، باید در انتخاب رش
هـاي مختلـف سیاسـی و اجتمـاعی      دهند که منجر به مشارکت هرچه بیشتر آنان در عرصـه 

هـاي زنـان را    شود. ثالثاً، عالوه بر حضور گسترده در مدارس و مراکز آموزش عـالی، گـروه  
فـزایش داده و بـه آنـان    طلبانـه، ا  گردهم آورده و همبستگی آنان را در جهت اهداف برابري

  44اقتدار ویژه بخشیم.

  اصول تربيتي فمينيسم
احیاناً اختالفاتی  ها و هاي گوناگون فمینیستی در اصول تربیتی نیز با یکدیگر تفاوت گرایش

  اصول تربیتی مشترك فمینیسم عبارتند از:ترین  مهم دارند، اما

  هاي تربيتي موجود . اتخاذ رويکرد انتقادي به نظام۱
ها معتقدند: براي رسیدن به اهداف مورد نظـر، بایـد رویکـرد انتقـادي نسـبت بـه        نیستفمی

خصوص در سه دهـۀ   هاي تربیتی موجود را به عنوان اصل در نظر داشته باشیم. آنان به نظام
هـا و مراکـز تحقیقـاتی     اخیر، بخشی عظیمی از مبارزات خود را به درون مدارس، دانشـگاه 

ها، قطعیت و شکنی آن و شالوده» پدرساالرانه«هاي  ا نقد گفتارها و نظامبردند. در این مراکز، ب
اند که بـا ارائـۀ نظریـات بـدیل، یـک       تقدس گفتارها و نظریات مزبور را شکسته و کوشیده

گفتار و نظریۀ مخالف را شکل دهند. در واقـع، امـروزه فمینیسـم بـه عنـوان یـک جنـبش        
بـه مرکـز منـاظرات علمـی و فلسـفی و      اجتماعی و حتی یـک مکتـب فکـري، از حاشـیه     

هاي خود را  هاي تربیتی موجود، دیدگاه روشنفکري وارد گردیده و با به چالش کشیدن نظام
  45اند. مطرح کرده

ــا وجــود   ــیم و تربیــت، و ب ــان در عرصــۀ تعل ــرآورده شــدن مطالبــات زن ــا وجــود ب   ب
د انتقـادي تنـد،   هاي فمینیسـتی رویکـر   گیر زنان در مراکز آموزشی، هنوز جنبش رشد چشم
  انـد و آنهـا را بـه خیانـت نسـبت بـه زنـان        هـاي تربیتـی موجـود را حفـظ کـرده      علیه نظام
هـاي خیانـت بـه زنـان ایـن       ها، از نمونه کنند. در شرایط کنونی، به عقیدة فمینیست متهم می

دانند کـه مـادران    دارد. بیشتر دختران، هیچ نمی می است که دختران جوان را در جهالت نگه 
خود ادامه دهند، با چه مشکالتی مواجه خواهنـد شـد؛ زیـرا    ۀ خواهند به حرف اغلی که میش

ریزي شده و به نیازهاي زنان توجه کمتـري   که دنیاي کار و شغل تنها با الگویی مردانه قالب
  46دهد. نشان می
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  محوري طلبي و تشابه . مساوات۲
محوري تأکید دارند.   مساوات و تشابهاصل  محوري، بر جاي عدالت و تناسب بهها،  فمینیست

هـاي بیولـوژیکی، در واقـع راهبـرد      به عقیدة آنان، سخن گفتن از عدالت و تأکید بر تفاوت
رو، آنـان در   مردساالرانه براي تحمیل سلطۀ مردان بر زنان و استثمار زنان بوده است. از این

انـد.   ونـه دوالیسـم مخـالف   هاي گوناگون خواستار برابري و مساوات هستند و با هرگ عرصه
تربیت یکسان دختر و پسر در مدرسـه و خـانواده، مشـارکت یکسـان پـدر و مـادر در امـر        

داري، توزیع مساوي قدرت اقتصادي بین زنان و مردان در سطح جامعه، و  داري و خانه بچه
اصول تربیتی ترین  مهم رفع هرگونه تبعیض و خشونت اجتماعی و خانوادگی علیه زنان، از

محور، معتقدند: تنهـا   هاي تشابه آید. فمینیست هاي گوناگون فمینیستی به حساب می گرایش
  47توانند به شخص بودن کامل دست یابند. در صورت برابري با مردان می

  . اصالت دادن به اشتغال زنان در بيرون از خانه۳
ل تربیتـی فمینیسـم   سازي و تشویق دختران براي اشتغال در بیرون از خانه، نیز از اصو آماده

ها معتقدند: ماندن زنان در خانه و محرومیت آنـان از اشـتغال در بیـرون از     است. فمینیست
رو، فقـط   خانه، عامل اصلی محرومیت از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادي است. از ایـن 

هـاي   ، از طریـق تربیـت  یـان خواهـد یافـت کـه از همـان ابتـدا      زمانی این ستم و نابرابري پا
هاي رسمی در مدارس، دختران را همچون پسران بـراي اشـتغال    وادگی و سپس، تربیتخان

هـاي مشـارکت سیاسـی،     خانه تشویق و آماده سازیم. اگر براي دختـران زمینـه   در بیرون از
اجتماعی و اقتصادي فراهم شود، آنان همچون پسران با کمال اشتیاق به این امـور خواهنـد   

تربیت فمینیسم این است که از مطلوبیت نقـش مـادري بـراي     رو، از اصول پرداخت. از این
زنان بکاهد و آنان را هرچه بیشـتر بـراي مشـارکت اجتمـاعی تشـویق نمایـد. در تبلیغـات        

  48شود که مادري براي دختران انتخاب خوبی نیست. فمینیستی تأکید می
کـار و   نث بـه بـازار  ؤفرض آزادسازي زنان، ورود مجدد جنس م در واقع، نخستین پیش

صنعت عمومی و در مرحلۀ دوم اجتماعی کردن کار خانگی و پرورش کودکان در بیرون از 
تنها از طریق استخدام سودآور «نویسد:  می جنس دومدر کتاب  سیمون دوبوار 49خانه است.

سودآور بوده که زن، فاصله بین خود و مـرد را پشـت سـر گذاشـته و هـیچ چیـز دیگـري        
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، بـر دارد تضمین نماید. زمانی که او از زندگی انگلی دسـت  تواند آزادي او را در عمل  نمی
  50»ریزد. سیستمی که بر وابستگی او بنا شده، درهم می

  داري به عنوان وظيفة زن . مخالفت با مادري و خانه۴
ها، کسانی براي مادري احترام قایل هستند، اما مخالفت بـا مـادري    هرچند در میان فمینیست

هـاي فمینیسـتی بـه     وظیفه براي زن، از اصول تربیتی همۀ گرایش داري به عنوان یک و خانه
داري و مادري وظیفـۀ زنـان تلقـی شـود، و      که خانه آید. به عقیدة آنان، تا زمانی  حساب می

توان به رهایی آنان از سلطۀ مردان امیـدوار بـود.    مند باشند، نمی زنان به این دو وظیفه عالقه
باشد، امـا   داري و مادري از اصول تربیتی فمینیسم می خانهبه عبارت دیگر، اصل مخالفت با 

داري و مادري یکسان و به یک میزان  هاي گوناگون فمینیستی، نسبت به خانه بدبینی گرایش
هاي مارکسیست، سوسیالیست و رادیکال، شعار ضدیت  باشد؛ برخی همچون فمینیست نمی

هـاي لیبـرال، تنهـا بـا      کـه، فمینیسـت   حالیدهند. در  را سر می با خانواده و نابودي کامل آن 
اصلی زنان مخالف هستند و نـابودي خـانواده را   ۀ داري و مادري به عنوان شغل و حرف خانه

مـدرن، محافظـت از خـانواده را     هـاي پسـت   به عنوان یک راهکار قبول ندارنـد. فمینیسـت  
دهـی شـود و    ندانند، ولی معتقدند که باید نظـام خانـه از نـو تعریـف و سـاما      ضروري می

ها، ازدواج، مـادري، همسـري و    مردساالري در خانه از بین برود. به هر حال، همۀ فمینیست
غیره، را ناشی از نظام مردساالرانه و در واقع، ابـزاري بـراي بـه بنـد کشـیدن زنـان قلمـداد        

یـاد  » جنـگ علیـه خـانواده   «کنند. به همین دلیل، برخی محققان غربی، به حـق از آن بـه    می
کـم   کننـد، دسـت   تأکید مـی   تري دارند و بر اهمیت خانواده که نگاه معتدل کسانی 51اند. دهکر

  انقالب ماهوي در نظام خانواده را خواستار هستند.
زمـانی کـه نیمـی از جمعیـت در     «، کـه گفتـه بـود:    لنـین ، با یادآوري سـخن  آن اوکلی

اصـل را بـراي آزادي زنـان    ، سـه  »توانـد آزاد باشـد   اند، هیچ ملتی نمـی  آشپزخانه اسیر شده
. 3. خانواده بایـد منسـوخ گـردد؛    2دار باید منسوخ شود؛  . نقش زنان خانه1کند:  پیشنهاد می

  52هاي جنسیتی به طور کلی، باید منسوخ شوند. نقش
تشکیل انواع مختلف همزیستی، به عنوان جانشینی براي خانوادة واقعی، سپردن وظایف  

گرفـت، بـه    پـذیري انجـام مـی    مسـئولیت ه، دینـداري، و  خانوادگی، که بر محوریـت عاطفـ  
هاي فمینیسـتی اسـت. دشـمنی     اند، نتایج اندیشه مؤسساتی که براساس منفعت تأسیس شده
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حدي است که بعضی از آنها از مادري به عنوان یک مجازات نـام   ها با خانواده، به فمینیست
  53اند. دادهبرده و یک فصل از کتاب خود را به مجازات مادري اختصاص 

  هاي تربيتي فمينيسم روش
  جاي خردپروري ه محوري ب . مراقبت۱

ها، روش غالب در تعلیم و تربیت موجود، خردپروري است که در آن، تنها  از نظر فمینیست
که نقش تعیین کننـده در تربیـت،    شود و به عواطف و احساسات، بر پرورش عقل تکیه می

جاي خردپروري،  خصوص تربیت اخالقی دارد، توجه جدي نشده است. آنان معتقدند: به به
جاي عقل، عشـق   محوري را جایگزین آن کنیم؛ زیرا اگر به ورزي و مراقبت باید روش عشق

، که تمرکز روي فاعل اخالقـی  کانتیو عواطف را معیار تربیت قرار دهیم، بر خالف اخالق 
رسیم.  زند، به اخالق مراقبت می اخالقی را به ارادة نیک وي گره میهاي  دارد و تمام ارزش

در این اخالق، تمرکز اصلی بر مراقبـت شـونده اسـت و بعـد تربیتـی و انسـانی آن بسـیار        
باشد. در این روش، به جاي تأکید بر مفاهیم انتزاعی، به سرنوشـت دیگـران و    تر می پررنگ

شود. اخالق مبتنـی   گران دارد، اهمیت بیشتري داده میمسئولیتی که در برقراري ارتباط با دی
، کـه  »حـل مسـئله  «دهـد.   بر مراقبت، نقطۀ عزیمت خود را توجه مثبت به دیگران قرار مـی 

مطرح شد، در این رویکرد مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. معنـاي ارتبـاطی        دیوییتوسط 
عی در بـرآوردن آنهـا توسـط    هاي دیگران و س اخالق، یعنی در نظر گرفتن نیازها و خواسته

  54شخص مراقبت کننده.

  . برخورد يکسان با فراگيران۲
هـاي تربیتـی فمینیسـم     روشتـرین   مهم تربیت یکسان دختر و پسر در مدرسه و خانواده، از

انگـاري و تبعـیض    اندرکاران تربیتـی، بایـد هرگونـه دوگانـه     است. مدارس، معلمان و دست
آموزان بنگرند. در این زمینه، عالوه بـر   محور به دانش تشابه جنسیتی را کنار گذاشته، با نگاه

هـاي درسـی و    هـا، کتـاب   هـاي مردانـه را کنـار بزنـد، بایـد فـیلم       اینکه همگان باید ذهنیت
سـازي   هاي جنسیتی، پـاك  ها و تنکولوژي آموزشی از کلیشه آموزشی، نشریات، رسانه کمک

هـاي پسـرانه و دخترانـه کشـیده      بـازي  شود. همچنین باید حصارهاي بلندي که میان نحوة
هاي دختران و پسران صورت  بندي که میان ابزارهاي آموزشی و بازي شده، فروریزد؛ تقسیم

هـا راه داده   گرفته، باید از بین برود. دختر و پسر به صورت یکسان و مشترك، به انواع بازي
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م شـود. دختـران بایـد    شوند و به صورت یکسان، ابزارهاي آموزشی و بازي بین آنان تقسـی 
همچون ماشین، تفنگ و غیـره   ییبازي کنند، از درختان باال روند، با ابزارها مثل پسران توپ

دست گیرند، کاموا ببافند، تمرین آشپزي داشته باشند ه بازي کنند. پسران نیز باید عروسک ب
یـران پسـر و   هـاي فراگ  ها، در پوشش مدارس نیز هرگونه تمایز میان لباس و غیره. فمینیست

  55دانند و خواستار یونیفرم یکسان هستند. دختر را غیرمجاز می

  هاي مختلط . آموزش۳
هاي مخـتلط پسـران و دختـران در تمـام      ها، تأکید بر آموزش هاي تربیتی فمینیست از روش

مقاطع تحصیلی است. آنان براي اینکه هرگونه تبعیض و نابرابري را از بین ببرنـد، معتقدنـد   
هاي درس به صورت مختلط برگزار شود تا دختران و پسران در یک شـرایط   کالسکه باید 

طریق، احساس برتري پسران بر دختـران از بـین    کامالً برابر و رقابتی تحصیل کنند تا از این
هاي محـیط   برود. آموزش بدون توجه به جنسیت، فرآیند کلی است و باید شامل همه جنبه

دهی کالس، زبان کالمـی و غیرکالمـی کـالس،     تیب و سامانکالس باشد. انتخاب استاد، تر
آموزشی و غیره، همگی باید فارغ از جنسیت باشـد. از   مواد درسی، استفاده از وسایل کمک

گیرد، این است که معلم باید مـانع   در سطح آموزش صورت می  ماًئهاي مهمی، که دا توصیه
ن براسـاس جنسـیت از هـم تفکیـک     بندي براساس جنسیت شود. اگر فراگیرا هرگونه گروه

آموزشـی و غیـره از    هاي ارائـۀ تحقیـق، اسـتفاده از وسـایل کمـک      شوند و یا اینکه در شیوه
دارد گرایی بـاز  را از جنسیتهاي جنسیتی پیروي کنند، معلم باید مداخله نموده و آنها  کلیشه

یتی، تعمـداً  هـاي جنسـ   و یکپارچگی را بر فضاي کالس حاکم سازد، بلکه براي نفی کلیشـه 
  56ها را برخالف آن ترتیب دهد. برنامه

  هاي مختلف  . استفاده از رسانه۴
هـاي   جریـان اسـت کـه    هـاي تربیتـی   روشاز جمله  ،از طریق رسانهآموزش و تربیت زنان 

هـاي صـوتی و تصـویري آموزشـی      برند. آنان برنامه ها را از آن می بیشترین بهره فمینیستی،
در مقاطع مختلف تهیه نموده و آنها را به پیمانۀ وسیع میـان   آموزشی براي محصلین وکمک

ها منبع علمی، فرهنگی، تربیتی و سرگرمی یک  کنند. به دلیل اینکه رسانه فراگیران توزیع می
هاي  تولید برنامه و ها کنند از طریق سلطه بر رسانه شوند، آنان تالش می جامعه محسوب می

هاي تربیتـی خـود را بـه کـل جامعـه،       یل نموده و اندیشهمتنوع، کل جامعه را به مدرسه تبد
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اي، نسبت به زنان در ابعاد مختلـف توجـه    هاي رسانه گذاري آموزش دهند. آنان در سیاست
اي نقـش ایفـا    هـاي رسـانه   جدي دارند. براي زنان به عنوان فاعالن کنشـگر، کـه در برنامـه   

در رسانه، چگونگی حضور آنـان در  کنند، در ابعاد گوناگون همچون، میزان حضور زنان  می
سـازي   ریزي و فرهنـگ  هاي تصویري، و غیره، برنامه رسانه، پوشش و گویش آنان در برنامه

هـا و   اي، دقـت  هـاي رسـانه   کنند. همچنین براي زنان به عنوان مخاطبان و موضوع برنامه می
اي فمینیسـتی را  هـ  طریق، اندیشـه  کنند از این هاي حساب شده دارند و سعی می ریزي برنامه

  57به زنان آموزش دهند.

  . استفاده از شعر، رمان، داستان و غيره ۵
هاي اجتمـاعی   زبان، پدیدة اجتماعی است که نقش مهمی در تربیت افراد و ایجاد دگرگونی

ها، که  کند. زبان بازتاب و جهت دهندة افکار و باورهاي یک جامعه است. فمینیست ایفا می
شدت ناقض حقـوق زنـان و نـافی شخصـیت آنـان       ات فولکوریک را، بهزبان عامیانه و ادبی

دانند، از یک سوي، خواستار تغییر زبان و ادبیات رایج مردانه در مدرسه و جامعه هستند  می
هاي خـویش، از ابزارهـاي گفتـاري و نوشـتاري      و از سوي دیگر، در راستاي ترویج اندیشه

هـا،   هـاي اخیـر داسـتان     برند. در دهه ها را می  ههمچون شعر، قصه، رمان و غیره بیشترین بهر
آمیـز نشـان دادن    هاي فراوان سروده شده اسـت کـه بـا فاجعـه     ها، قطعات ادبی و شعر رمان

هـاي فمینیسـتی معرفـی     وضعیت زنان، راه رهایی از این وضـعیت را در پیـروي از اندیشـه   
شـود.   گرفته مـی   اي بهره ان حرفههاي بسیار روان و هنرمند کنند. در خلق این آثار، از قلم می
سـازد   کند و آنها را وادار می آگاه با خود همرا و همداستان می خودده را ناکه خوانن اي گونه به

جو و تخیـل  و از این وضع را در زندگی خود یا خانوادة خود جست یهای یا نمونه  که نمونه
رد کـه هرگـاه پـدر بـه قصـد      گـذا  ها، به قـدري بـر خواننـدگان تـأثیر مـی      کنند. این داستان

خیرخواهی و نصیحت، دختر خود را از کاري منـع کنـد، یـا شـوهر از زن خـود کـاري را       
دهـد   جاي مرد مستبد و ظالم در جریان داستان قرار می بخواهد، بالفاصله پدر یا شوهر را به

  آید. و احساس مظلومیت و دشمنی نسبت به مرد و پدر در او به وجود می

  فمينيستي . الگوسازي ۶
سازي زنانی است که  هاي فمینیستی، برجسته جریان  هاي تربیتی ترین روش امروزه از اساسی

کنند. اعطاي جوایز و مطرح کردن برخی زنان،   هاي فمینیستی در جامعه فعالیت می با اندیشه
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هـاي شـاخص جهـانی و منادیـان بـزرگ پیشـرفت و آزادي، از جملـه ایـن          به عنوان چهره
ا است. امروزه در آمریکا و کشورهاي اروپایی، نهادهاي فمینیستی وجود دارد کـه از  ه برنامه

هـاي علمـی و دعـوت     ها و همـایش  ها، نشست طریق مطرح کردن زنان فمینیست در رسانه
نامـه و پخـش    نمودن از آنان، براي ارائۀ کنفرانس در مدارس و مراکز علمی، نگارش زندگی

کننـد.   ینیست را به عنوان الگوي زنان آزاده و فعال مطرح مـی در میان محصالن، زنان فم  آن
هـاي فمینیسـتی بـه تکـاپو وادار      ها و آرمان از این طریق، دختران را براي رسیدن به این قله

تـرین   از اساسـی » الگوسـازي «هـاي آمـوزش اخالقـی مبتنـی بـر       کننـد. همچنـین روش   می
در ایـن روش مربیـان، معلمـان و    اسـت.  » مراقبـت «هاي تربیت اخالقـی در رویکـرد    روش

هـا معتقدنـد: در    رونـد. فمینیسـت   والدین از الگوهاي اصلی در تربیت اخالقی به شمار مـی 
صورتی که بتوانند الگوهاي تربیتی و اخالقی فمینیستی براي جامعه معرفی کننـد، در واقـع   

  58اند. سنگر بسیار مهمی را فتح کرده

  فمينيسمدرسي در نظرية تربيتي  برنامه
هـاي گونـاگون فمینیسـتی، هـر یـک بـه تناسـب اقتضـاي          در بحث برنامۀ درسـی گـرایش  

هاي خویش، عالوه بر مطالبات مشترك، مطالبات خاص خود را نیـز دارنـد. در ایـن      اندیشه
  پردازیم.  دلیل رعایت اختصار، تنها به مطالبات مشترك آنان می نوشتار، به

  هاي درسي امههاي جنسيتي از برن . حذف کليشه۱
  ها معتقدند: تبعیضات تاریخی علیه زنان، از نـوع تبعیضـات نهادینـه شـده اسـت      فمینیست

هـا علیـه دختـران     آمیـز در خـانواده   هاي تبعیض که از همان آغاز تولد با برخوردها و تربیت
هـاي آموزشـی تثبیـت و     هاي آموزش رسمی از طریق برنامه شود. سپس، در دوره اعمال می

شـود: مـرد گریـه     ها به پسرها گفته می گردد. به عنوان مثال، از کودکی در خانواده مینهادینه 
شود: باید لطیف، ظریـف   کند و پسرها باید شجاع باشند. در عوض، به دختران گفته می نمی

بازي براي پسران شمشـیر، تفنـگ، ماشـین و غیـره      و مرتب باشند. یا اینکه در خرید اسباب
آموزند کـه   خرند. از این طریق، به پسرها می راي دختران، عروسک میکنند و ب خریداري می

اید و دخترها براي کارهاي درون  هاي اجتماعی خلق شده شما براي بیرون از خانه و فعالیت
هـا   گونه آمـوزش  هاي درسی نیز از این اند. در مدراس و برنامه داري آفریده شده خانه و بچه
  .وجود دارد
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نامنـد. از   هاي جنسیتی در تعلیم و تربیـت مـی   ها را، کلیشه نه آموزشگو ها این فمینیست
ها مبارزه کنند و از طریـق   خواهند که هوشمندانه با این کلیشه هاي تربیتی و مدارس می نظام

مند، ذهنیت فراگیران را از آنهـا پـاك سـازند. آنـان      گنجاندن مواد درسی و تصاویري هدف
کـارگیري ضـمایر    ر زبان رایج، از جمله ایجاد تغییر در بـه همچنین خواستار تغییر در ساختا

شـود،   هـاي مختلـف، از ضـمایر مـذکر بیشـتر اسـتفاده مـی        جایی کـه در زبـان  تند. از آنهس
تـوان از ضـمیر    ي که مرجع ضمیر مشخص اسـت، مـی  ردها خواستارند که در موا فمینیست
فاده از ضـمیر مـذکر، بایـد از    جـاي اسـت   نث استفاده کرد. اما در موارد دیگـر، بـه  مؤمذکر یا 

  59جمالت مجهول استفاده شود.

  . توجه جدي به اخالق و روحيات زنانه۱
زعـم آنـان بـر مبنـاي فرهنـگ       هاي درسی رایج در مدارس، که بـه  ها با نقد برنامه فمینیست

هـاي   مردساالرانه تنظیم شده است، خواستار اندراج مضـامین فمینیسـتی و ناشـی از ارزش   
هاي عمـدتاً مردانـه، ماننـد اسـتدالل،      گونه که ارزش هاي درسی هستند. همان نامهزنانه در بر

هـاي عمـدتاً    رنـگ وجـود دارد، ارزش  هاي درسی به صورت پر ه در برنامهورزي و غیر عقل
آموزان،  ورزي و غیره نیز باید به همۀ دانش زنانه، همچون مراقبت، احساس مسئولیت، عشق

هـاي درسـی بایـد اخـالق      ده شود. به عبارت دیگر، در برنامهاعم از پسر و دختر آموزش دا
هاي زنانـه، کـامالً مـورد توجـه باشـد. بـه نظـر آنـان،          مراقبت و مضامین متناسب با ارزش

را در فراگیـران   ياي باشد که احساس شخصـیت و خودبـاور   گونه هاي درسی باید به برنامه
 يمند وري برسند و احساس خودارزشان تحصیل به خودبارنث بیشتر کند، تا آنان در دوؤم

از اخـتالالت   يارینث در برابر بسؤت کنند. در این صورت، فراگیران میشتن تقویرا در خو
شـوند و بسـیاري از مشـکالت را     واکسـنه مـی   یروانی، خانوادگی و اجتمـاع  يها بیو آس

  60توانند از سر راه بردارند. می

  هاي کاربردي  . توجه به آموزش۳
دانند، خواستار حذف مباحـث   که مباحث نظري و فلسفی موجود را مردانه می ها، فمینیست

جاي آن، تمرکز بر مباحث عملی هستند. به عقیـدة آنـان، از    هاي درسی و به نظري از برنامه
 يهـا  بردي و مهـارت رهـاي کـا   سازي زنان، توجـه بـه آمـوزش    ایمنبراي راهکارهاي مؤثر 

آنـان بـا    ییزنـان، عـدم آشـنا    يریپـذ  بیآس یاصل يها نهیاست؛ زیرا از عوامل و زم یزندگ
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نشین و جوامـع   از زنان حاشیه ياریباشد. بس می یزندگ يها هاي کاربردي و مهارت آموزش
دانند که چگونه با مشکالت ناشی از فضاي پدرساالري، برخـورد کننـد و    ینیافته، نم توسعه

ان حـل و فصـل کننـد. آمـوزش     یمشکالت خود را در خانواده و با همسر، فرزندان و اطراف
از  یکنـد تـا در برابـر انـواع فشـارهاي روحـی ناشـ        یبه زنان کمک مـ  یزندگ يها مهارت

ن یـ از ا ی، مصایب و مسـائل یخانوادگ يها يری، اختالفات، درگیهاي سخت زندگ موقعیت
و  الزم است در مـدارس ، ها دیدگی گیري از بروز انواع آسیب براي پیش ل، مقاومت کنند.یقب

ابتدایی تا پایـان   ةتربیتی، از دور اننظارت مشاوربا  و استادان وبا کمک معلمان  ها، دانشگاه
ارائـه شـود. در    آموزان دانشبه تناسب سن و تحصیالت  ، هاي ویژه آموزشدورة تحصیلی، 

هاي گزینش دوسـت،   ها، شیوه ارتباط، معاشرتبرقراري هاي صحیح  باید راه ،ها این آموزش
 اعتمـاد بـه دوسـتان جـنس مخـالف،     هداشـتی و ارتبـاطی در مـورد خطـرات     هشدارهاي ب

  آموزش داده شود. غیره،و سازي ایمنخود

  ها گي نقش . وارونه۴
سازي فمینیستی، خواستار وارونه  ها براي از بین بردن تبعیضات جنسیتی و فرهنگ فمینیست

ایـن طریـق، باورهـاي     هاي درسی هستند. از ها و برنامه هاي زن و مرد در کالس کردن نقش
رو، در  کلـی از بـین بـرود. ازایـن     هـاي زن و مـرد وجـود دارد، بـه     سنتی، که راجع به نقـش 

و مردان را به صـورت  » تهاجمی«هاي درس، از همان دوران ابتدایی زنان را با حالتی  س کال
حـال   دهند که مردان در یا اینکه تصاویري را ارائه می کشند به تصویر می» حساس«هاي  آدم

آور  و زنان در حال تعمیر نمودن ماشین هستند، تا این باور رایج را، که مردان نـان » خیاطی«
اند و همچنین این باور را که کارهاي سنگین و فنـی را بایـد مـردان و     و زنان مصرف کننده

آموزند کـه در   کارهاي سبک و ظریف را باید زنان انجام دهند، از بین ببرند. به فراگیران می
هاي مختلف، هیچ تفاوتی میان زنـان و مـردان وجـود     شغل  انتخاب شغل و توانمندي انجام

هـا همچنـین بـراي تغییـر      دختران باید در انتخاب شغل تجدیدنظر کنند. فمینیسـت و  ندارد
هـاي   دروس اقدامات جدي انجام دادند و کوشیدند کـه یـک سلسـله دروس را بـا گـرایش     

  61ند.فمینیستی بر مدارس تحمیل نمای

  بندي، ارزيابي و نقد نظرية تربيتي فمينيسم جمع
خصـوص   هـا در قـرن بیسـتم، بـه     و تأثیرگذارترین جنبشترین  مهم هاي فمینیستی از جنبش
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هیچ منصـفی پوشـیده نیسـت کـه طـرح       رسد، بر  رود. به نظر می هاي اخیر به شمار می دهه
سلسـله   ب یـک هـا موجـ   مباحث مربـوط بـه کرامـت و حقـوق زنـان توسـط ایـن جنـبش        

دستاوردهاي مثبت در جهان گردید. تأکید بر تغییر نگاه نسبت به زنان از موجودات فرعـی  
ـ      دسـت آوردن  ه و جنس دوم به شهروندان حقیقی و درجه یـک در غـرب، تـالش بـراي ب

رشد کمی و کیفی آمـوزش زنـان، بـاالبردن      حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی،
هـاي مختلـف فلسـفی،     هاي جدي و اساسی در حـوزه  ن، خلق پرسشاعتماد به نفس در آنا

آید که  ها به حساب می اخالقی، تربیتی، دینی و غیره از دستاوردهاي مثبت طرح این دیدگاه
ویژه جوامع غربـی گردیـد کـه حـداقل حقـوق      ه موجب تحوالت مهم در جامعۀ انسانی، ب

  شد. انسانی زنان نادیده گرفته می
هاي فمینیستی از سه جهت  آموزش و پرورش در جهان، این جنبشبه موازات گسترش 

  بیشترین اهمتام و تأثیرگذاري را در این عرصه داشته است:
ها خواستار حضور گستردة زنان در مراکز آموزشـی   . تأکید بر حق آموزش زنان: فمینیست1

لحـاظ    هو توجه ویژه نسبت به این امر هستند. در چند دهۀ اخیر تحصیالت زنان هم بـ 
آمـوزان و   گیري داشته است. اینـک تعـداد دانـش    کمی و هم به لحاظ کیفی، رشد چشم

کند. زنان همچنین در باالترین مقـاطع   آموزان مذکر برابري می نث با دانشؤدانشجویان م
هـا   کنند و در برخی زمینـه  هاي علمی، با مردان به راحتی رقابت می تحصیلی و تخصص

  هاي فمینیستی در این زمینه است.  ن هستند. تأثیر جنبشتر از مردا حتی پیشگام
ها تنهـا بـر مطالبـۀ حـق آمـوزش زنـان        پردازي در حوزة تعلیم و تربیت: فمینیست . نظریه2

هاي تربیتی موجود وارد کردند و از  بسنده نکردند، بلکه از سویی نقدهاي جدي به نظام
  د. پردازي نیز پرداختن سوي دیگر، کم و بیش به نظریه

اثـر گسـترش آمـوزش و پـرورش و     بـر  ریزي آموزشی:  . ورود به حوزه مدیریت و برنامه3
هـاي مـدیریت    سابقۀ زنان در مراکز تحصیلی، زمینۀ حضور آنـان در حـوزه   مشارکت بی

هـاي مـرتبط بـا آمـوزش و تأکیـد       آموزشی مهیا گردید. سازگاري طبـع زنـان بـا شـغل    
هـاي آموزشـی،    بانوان در مدارس و مـدیریت هاي فمینیستی بر مشارکت گستردة  جنبش

هاي آموزشـی و تربیتـی، رشـد     موجب شد که حضور معلمان و استادان زن در مدیریت
  گیري پیدا کند. چشم
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  هاي فمينيستي   آثار مثبت جنبشدربارة  تأمالتي
  وردهاي فمینیسم، توجه به چند نکته حایز اهمیت است: ادر خصوص آثار مثبت و دست

غییر نگاه نسبت به زنان و قایل شدن شخصیت و کرامت انسـانی و همچنـین   أ. مطالبۀ ت
ها پیش در اندیشـۀ   به رسمیت شناختن حقوق زنان، پیش از آنکه در غرب مطرح شود، قرن

اسالمی به بهترین وجه مطرح بوده و در همان دوران صدر اسالم عملیاتی نیز شـده اسـت.   
ن و رسمیت بخشیدن به حقـوق آنـان را زاییـدة    توان تفکر احیاي شخصیت ز بنابراین، نمی
هاي فمینیستی عنوان کرد، بلکه تنها باید گفت طرح موضوع حقـوق زن در دو   طرح اندیشه

  قرن اخیر در غرب، آثار مثبتی را در پی داشته است.
هاي فمینیستی بـه حسـاب آورده شـود،     جاي آنکه از نتایج اندیشه ب. این آثار مثبت، به

دهاي طرح بحث حقـوق زن و احیـاي کرامـت انسـانی وي بـه شـمار رود. بـه        باید از پیام
عبارت دیگر، آنچه موجب شد تحوالتی خوب و مثبت تربیتی و غیرتربیتـی، در خصـوص   

هـاي   شخصیت و حقوق زنان در غرب رخ نماید، طرح موضوع حقوق زنان بود، نه اندیشـه 
در احیـاي حقـوق زنـان نقـش      هـاي فمینیسـتی   افراطی و ویرانگر فمینیسم. هرچند جنبش

  اند. مؤثري داشته
را که خواستار احقاق حقـوق زنـان و احیـاي     هطلبان هاي حق ج. نباید مبارزات و جنبش

ومانیسـم یکسـان   ایده یکرامت انسانی آنان هستند، با فمینیسم به عنوان یک مکتب فکري زا
به عنوان یک انسان و شهروند هایی که از حقوق زنان  زیرا بسیاري از افراد و گروه؛ بپنداریم
هاي گوناگون سیاسی، اقتصـادي، تربیتـی، فرهنگـی و غیـره      کنند و آن را در عرصه دفاع می

  ها و تفکرات فمینیستی را قبول ندارند. کنند، اندیشه مطالبه می
هـاي فمینیسـتی، بایـد از     د. در نهایت، براي درك جامع موفقیت یا عدم موفقیت جنبش

هاي موردي خودداري نموده، نگاه جامع و متـوازن بـه همـۀ     ي و بررسینگر هرگونه جزیی
یابیم  صورت، درمی پیامدهاي مثبت و منفی آنها داشته باشیم. در اینو  جهات مثبت و منفی

  62ها، به مراتب از پیامدهاي مثبت آن بیشتر بوده است. که پیامدهاي منفی این جنبش

  فمينيسم تربيتي ةنقاط ضعف و پيامدهاي منفي نظري
پیامـدهاي  تـرین   مهـم  ر نیست، اماوطرح همه آثار و پیامدهاي این جنبش در این مقال مقد

  منفی نظریۀ تربیتی فمینیسم عبارتند از: 
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ترین کانون تربیتـی: در نظریـۀ تربیتـی فمینیسـم،      . تضعیف نهاد خانواده به مثابۀ اصلی1
مردساالرانه و در واقع ابزاري بـراي بـه بنـد    ازدواج، مادري، همسري و غیره، ناشی از نظام 

رو، برخـی محققـان    شود. از ایـن  کشیدن زنان قلمداد شده و بر تغییر این وضعیت تأکید می
هــاي  تأکیــد بــر آزادي 63انــد. یــاد کــرده» جنــگ علیــه خــانواده«غربــی، بــه حــق از آن بــه 

نشینی براي زنـدگی  افسارگسیخته، تشکیل انواع مختلف همزیستی غیراخالقی، به عنوان جا
زدایی از نهاد خانواده و رسالت مقدس مادري، منجر به فروپاشی خـانواده   زناشویی، قداست

داري،  در غرب شده است. توصیۀ نظریۀ تربیتی فمینیسم مبنی بر اجتناب از زناشویی و خانه
حکم جاي اینکه موجب استقالل و رهایی زنان از مردان شود، تنها مـأمن و پناهگـاه مسـت    به

جریـر  آنان را از بین برده و آنان را با معضالت بسیاري گرفتار نموده اسـت. بـراي نمونـه،    
رفـت، در کتـاب    هاي تند فمینیستی به شمار مـی  ، که در یک مقطعی از رهبران گرایشگریر

آزادي زن، به آزادي مرد از تعهدات خانوادگی وي نسبت بـه همسـر   «نویسد:  ، میزن کامل
هاي خانواده منجر شـده اسـت. مـردان امـروز خواسـتار       ویژه در تأمین هزینهو فرزندان، به 

لیت هستند و زنان را با بار مشکالت اقتصادي تنها گذاشته و منجر بـه  ئوزندگانی بدون مس
  64تأنیث فقر شده است.

ها نیز  حدي است که برخی از فمینیسته تأثیر منفی نظریۀ تربیتی فمینیسم، بر خانواده ب
کـه از رهبـران فمینیسـم بـه      فریـدن اند. از جمله  ین نظریه در قبال خانواده پرداختهبه نقد ا

کند که ما در واکنش بر ضد راز مؤنث که زنـان را صـرفاً بـر     رود، صریحاً بیان می شمار می
کنـد، گـاهی در راز    دار تعریـف مـی   حسب ارتباطشان با مردان به عنوان همسر، مادر و خانه

ایم که هستۀ اصلی شخص بودن زنان را که از طریق عشق، تربیـت و   فمینیستی سقوط کرده
 خواهید؟...نـه ممنـون   فمینیسم میدر کتاب  شیالگی 65کند. رسد، انکار می خانه به فعلیت می

دیگر کافی است! فمینیسم بنیان ازدواج و خانواده را به اضمحالل کشیده است. «نویسد:  می
  66»حرکتی قدرتمند علیه فمینیسم را آغاز نماییم.ریزي کنیم و  اجازه دهید که برنامه

پردازان فمینیست، باید به این واقعیت روشن توجه داشته باشند که در نظام مـتقن   نظریه
تـرین   منتهاي الهی است، مادري به مثابۀ اصلی قدرت و حکمت بی  تکوین، که ناشی از علم،

ت که بر عهـدة زن گذاشـته شـده    هاي بزرگی اس و موثرترین عامل تربیت انسان، از رسالت
تواند بـدیل و جـایگزین آن شـود. اساسـاً مخالفـت بـا        است و هیچ عامل تربیتی دیگر نمی
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اي تربیتی که با مـادري سـر    مادري در نظریۀ تربیتی، یک امر پارادکسیکال است؛ زیرا نظریه
چگونـه   یـابی انسـان سـر جنـگ دارد.     ستیز داشته باشد، در واقع با تربیت درست و کمـال 

  توان با مادري جنگید، و در عین حال از تربیت و کمال انسان سخن گفت؟  می
ستیزي به جاي مهرورزي: در نظریۀ تربیتی فمینیسم، طبیعت مرد خشـن اسـت و   مرد. 2

نث را نسبت به این امر آگاه نمود. آنان تأکیـد دارنـد کـه    ؤدر فرآیند تربیت، باید فراگیران م
توجهی نسبت به خلقیات  هاي مردانه و بی هاي اجتماعی، آموزش انیعامل بسیاري از نابسام

هاي تربیتی موجود، ادبیات مردانه است کـه   هاي زنانه است. ادبیات حاکم بر نظریه و ارزش
هاي نظري و انتزاعـی و اهتمـام بیشـتر     باید تغییر کند. همچنین تأکید بر اجتناب از آموزش

آموزي، که منجر به استقالل زنان از مردان شـود، بـه    هاي کاربردي و حرفه نسبت به آموزش
 :زند. اساساً از شعارهاي معروف فمینیسم ایـن اسـت   دامن می  بدبینی زنان نسبت به مردان،

  67»قدر به مردان احتیاج دارند که ماهی به دوچرخه نیاز دارد. زنان همان«
گرایی، تـرویج   دي، لذتهاي فر . فساد اخالقی به جاي تربیت اخالقی: تأکید بر آزادي3

هـاي   جوي زندگی عاشـقانه بـدون ازدواج و غیـره، از ویژگـی    و هاي خیابانی، جست ازدواج
آیند که نظریۀ تربیتی فمینیسم را شدیداً تحت تأثیر قـرار داده اسـت.    فمینیسم به حساب می

 هـا و  طلبـی، همـراه و همصـدا بـا کارتـل      هاي فمینیستی مبتنی بر فردگرایی و لذت آموزش
ایـن طریـق امیـد بسـته بودنـد، موجـب        ها که براي رسـیدن بـه سـودهاي کـالن از     شرکت

  68هاي اخالقی شد. خداحافظی دنیاي غرب با معنویت و ارزش
کشی به جاي تربیت انسان: نظریۀ تربیتی فمینیسم، بـراي غلبـه بـر     . سقط جنین و آدم4

هاي اجتماعی، با حاملـه   لیتسازي هرچه بیشتر براي حضور زنان در فعا مردساالري و زمینه
هـاي   هـا، بـر آمـوزش    داري مخالف است. براي نجات از این گرفتـاري  شدن، زایمان و بچه

ترین روش جلوگیري،  ترین و غیرانسانی خصوص خشن مربوط به جلوگیري از حاملگی، به
، اما زند یعنی سقط جنین تأکید دارند. با آنکه غرب، بیش از دیگران از کرامت انسانی دم می

رحمانه سـالخی   ها جنین بی هاي وحشتناك، موجب شده است که میلیون آموزش این شیوه
نظریـۀ   69هـاي تجـاري گـردد.    اسـتفاده آنهـا   هاي اشغالی ریخته شود و یـا از  شده و به زباله

 داند، در واقع هـم بـا انسـان سـر     آوري را به معناي اسارت زنان می تربیتی فمینیسم، که بچه
  م با تربیت انسانی او مخالف است.جنگ دارد و ه
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گرایی به جاي ازدواج: نظریۀ تربیتی فمینیسم، که استقالل زنـان از مـردان را    . همجنس5
کننـد، بلکـه بـا     گرایی را تجویز می همجنستنها  نه دانند، اهداف تربیتی خود میترین  مهم از

تـرویج شـود و بـه زنـان     شعار نجات زنان از سلطۀ مردان، معتقدند که باید این عمل شنیع 
آموزش داده شود. امروزه این معضل وحشتناك اخالقی و تربیتی در بسیاري از کشـورهاي  

  شود. غربی، امر قانونی و به هنجار محسوب می
  هـا، تـرویج مخاصـمه میـان زن و     هاي روحی و روانی: فروپاشـی خـانواده   . ناهنجاري6

فطرت الهی انسان و وجدان انسـانی او  مرد، فسادهاي اخالقی و غیره، که همگی بر خالف 
از خـدا و   زده، در جهل مطلق و غفلـت محـض   است، موجب شد که جوامع غربی و غرب

هاي روحی و اخالقی گرفتار آیند. از  رفته و در دام انواع ناهنجاريبیگانگی با خویشتن فرو
و روابـط   محور، مخالفت بـا رسـالت مـادري    سوي دیگر، از بین رفتن تربیت دینی و عاطفه

گرم خانوادگی و صلۀ رحم، آنان را گرفتـار معضـالت عـاطفی و روانـی نمـوده اسـت. در       
نتیجه، بحران معناي زندگی، فقدان معنویت، نهلیسم، افسردگی، افـزایش آمـار خودکشـی و    

علم و دانش در کـام  وردهاي شیرین اغیره، در این کشورها، موجب شده است که حتی دست
  آنان تلخ شود.

. متناقض و ناکارآمد بودن نظریۀ تربیتی فمینیسم: نظریۀ تربیتی فمینیسم، هم به لحـاظ  7
نظري گرفتار تناقض است و هم در عمل ناکارآمد بوده و از جهاتی، به بدتر شدن وضـعیت  

انـد و سـیطرة    نظران تربیتی فمینیسم، از یک سوي خواستار مسـاوات  زنان انجامیده است. صاحب
داننـد، و از سـوي دیگـر، از جـایگزین      هاي تربیتی را ناصواب می ه بر نظامهاي مردان ارزش

ـ  هاي تربیتی سخن می ها بر نظام هاي زنانه و سیطرة این ارزش کردن ارزش راسـتی  ه رانند. ب
هـاي تربیتـی مبتنـی بـر      انـد، چـرا نظـام    هاي مردانه ناصـواب  هاي تربیتی مبتنی بر ارزش نظام اگر

نباشند؟ همچنین نظریۀ تربیتی فمینیسم از یـک سـو، مـدعی توجـه بـه       هاي زنانه ناصواب ارزش
هاي طبیعـت   هاي متناسب با ویژگی ورزي و غیره، به عنوان ارزش اخالق مراقبت، عطوفت، عشق

از طبیعت عقالنی مردان هسـتند،   هاي برخاسته جاي عقالنیت و عدالت به عنوان ارزش زنانه، به
ها، همچـون مخالفـت بـا مـادري، سـقط       ترین آموزه سانیترین و غیران از سوي دیگر، خشن

هـاي زنـده را    کنند! آیا کسانی کـه کشـتن جنـین    گرایی و غیره را ترویج می جنین، همجنس
کننـد و بـا مـادري، کـه بـارزترین مصـداق عشـق، مراقبـت و عطوفـت اسـت،            تجویز مـی 
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ي عقالنیـت، سـخن   جـا  جاي عدالت و عشـق بـه   توانند از اخالق مراقبت، به اند، می مخالف
  حاظ نظري گرفتار تناقض است.بگویند؟ بنابراین، نظریۀ تربیتی فمینیسم، به ل

در عمل نیز نظریۀ تربیتی فمینیسم ناکارآمد است. بـه عنـوان نمونـه، فمینیسـم در مقـام      
کرامت انسانی زن را احیا نکرده است، بلکه کرامت و شخصیت انسانی زنـان را  تنها  نه عمل

طلبی مردان هوسـران تنـزل داده اسـت.     و آنان را در حد ابزار سودجویی و لذتنابود کرده 
شـود، در   هاي فمینیستی، که با هدف توانمندسازي و استقالل زنان داده می همچنین آموزش

چارگی، واماندگی و وابستگی شدید اقتصادي زنان به مـردان در بیـرون از خانـه     عمل به بی
هـا،   آشکار شده است که در پشت پردة این شعارها و نظریـه  منجر شده است. اساساً امروزه

هاي تجاري حضور دارند که به نام دفاع از آزادي و استقالل زن، زنـان را   ها و شرکت کارتل
پرسـت   ها کشانده و بازیچۀ مردان شهوت به کاالهاي تجاري تبدیل نموده و آنان را به کاباره

ز استقالل و حقوق مالی زنان، آنان را به عنوان کارگران اند. همچنین با شعار دفاع ا قرار داده
هـاي نامشـروع جنسـی و     بـرداري  ها کشانده و در معـرض بهـره   خانهتوقع به کار و کممطیع 

با نگاهی گذرا به وضعیت زنان در کشـورهاي غربـی،    70اند. داران قرار داده اقتصادي سرمایه
هـاي   ترین آموزه ی را دارند و غیرانسانیتوان گفت: زنان بدترین وضعیت تربیت به جرأت می

  کنند. تربیتی را تجربه می
 هاي تکوینی و مشیت الهی: نظریۀ تربیتی فمینیسـم  محوري یا مبارزه با واقعیت . تشابه8

هاي جنسی و بیولـوژیکی زن و مـرد، مبـارزه و جنـگ بـا تکـوین و        نایده گرفتن تفاوتبا 
هاي  قربانی شدن زنان شده است. براساس آموزه مشیت الهی را آغاز کرده است که منجر به

دهـد،   دو را در مقابل یکـدیگر قـرار نمـی     آنتنها  نه هاي تکوینی زن و مرد، اسالمی، تفاوت
هــا و  کنـد. زن و مـرد، در حـوزة نقـش     بلکـه نیازمنـد بـه یکـدیگر و مکمـل یکــدیگر مـی      

دیگر قرار ندارنـد، بلکـه   هاي خود، چه در سطح خانواده و یا در جامعه، مقابل یک مسئولیت
توانـد انجـام دهـد و     ها و وظایف را تنهـا زن مـی   اند. برخی از نقشیکدیگر متمممکمل و 

آید. بنابراین زن و مرد، هریک، نیمۀ یک پیکرنـد،   تنها از عهدة مرد برمی  انجام برخی دیگر،
توانند بـه کمـال و    ها، می محور مسئولیت و تنها در سایۀ همکاري و تقسیم عادالنه و تناسب

هـاي تکـوینی را    بنابراین، در امر تربیت، باید واقعیـت   بالندگی خویش و جامعه کمک کنند.
  جدي گرفت و تالش کرد استعدادهاي هرکدام را در جهت طبیعی آن به کمال رساند. 
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سکوالریسـم غربـی، بـا     ومانیسـم و ااي برآمـده از   در نتیجه، فمینیسم به عنوان اندیشـه 
هـاي توحیـدي    اع از حقوق و کرامت انسانی زن در اسالم، که مبتنـی بـر اندیشـه   نهضت دف

رو، سخن گفتن از فمینیسم اسـالمی، امـري پارادوکسـیکال     است، تضاد مبنایی دارد. از این
که، فمینیسم بر برابري کامل و تشابه زن و مـرد تأکیـد دارد، اسـالم بـر نظـام       است. درحالی

شناسد، تأکید دارد. در اندیشۀ اسالمی  رسمیت میه ها را ب تفاوتمحور، که  عادالنه و تناسب
هـا   اند، اما در عین حـال همـین تفـاوت    با آنکه زن و مرد هر دو از یک حقیقت آفریده شده

هـا، رسـیدن بـه کمـال      اي که بدون ایـن تفـاوت   گونه شود، به دو می است که مایۀ کمال هر
پیوند الهی، و رابطـه ناگسسـتنی میـان زن و مـرد،     ناممکن است. قرآن کریم با اشاره به این 

  .)187بقره: (»آنها لباس و مدافع شمایند و شما لباس و مدافع آنانید«فرماید:  می
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