
  آیا زنان می توانند فیلسوف شوند؟ 

 

بسیار مؤثر بوده است. بنظر او هر چیزی از یک ویژگی اصلی برخوردار است که   ارسطو در تعیین مقام و موقعیت زنان 
ت. به همین کارد نیسکند. مثالً کارد به برّندگی، کارد است و اگر این ویژگی را نداشته باشد دیگر را تعیین می ماهیت آن

تواند بزاید زن است. از اینرو زنی که فرزند بزاید و بزرگ کند به حد کمال و غایت هستی خود رسیده ترتیب زن بدانکه می
  iاست.

ارسطو دربارۀ زنان بر گذار جامعۀ یونانی از مادرساالری به پدرساالری نقطۀ پایانی گذارد.  او تصوری را حکمفرما  نظر
تواند از اندیشۀ فیلسوفان برخیزد. البته ای دیگر از خطری است که میش از دو هزار سال دوام آورد و نمونهساخت که بی

  ارسطو راهی را ادامه داد، که پیش از او پیتاگوراس (فیثاغورث) نشان داده بود. 

آنان تلقی کرد و جدولی  ها را تضادپیتاگوراس در عصری که انسان به مرحلۀ مفهوم سازی رسیده بود، تفاوت پدیده 
  ترسیم کرد، که در آن مفاهیمی را که بنظرش متضاد بودند در برابر هم قرار داد:

رسد. زن می ↔بد، ... تا آنکه به مرد  ↔جسم، خوب  ↔احساس، روح  ↔چپ، عقل  ↔تاریکی، راست  ↔روشنایی  
 iiروشنایی، راست، عقل، روح و مرد ...خوب هستند و تاریکی، چپ و زن ... بد و پست!  :با این ارزشگذاری که

با اینهمه گویا زنان بسیاری در زمرۀ شاگردان پیتاگوراس بودند و این بعید نیست، زیرا که جامعۀ یونان در زمان زندگی 
 را آموزگار خود نامیده است: Diotimaام او هنوز بطور کامل بر "زن ساالری" غلبه نکرده بود. چنانکه سقراط زنی بن

  iii».سخنوران، استادم بود من اين بخت را داشتم كه زنی از هنرمندترين« 

دهد که او اندیشمندی هرچند که از دیوتیما آگاهی چندانی در دست نیست، اما آنچه افالطون از او نقل کرده، نشان می 
  سال هنوز هم تازگی دارد!: ۲۵۰۰بزرگ بوده است. چنانکه سخن وی دربارۀ "فیلسوفان" پس از 

یب گردند و عز هیچوقت بدنبال دانایی نمیباشند. همچنین نادانان نی"خدایان چون دانا هستند جویندۀ دانایی نمی
کند. ای داشته باشد احتیاجی به دانایی احساس نمیبزرگ نادان همین است که بی آنکه از خوبی و زیبایی و دانش بهره

 iv »بینند و به کمال اشتیاق دارند.در میان این دو گروه فیلسوفان قرار دارند: دوستداران خرد که نقص را در خود می

های تاریخ فلسفه بدنبال فیلسوفان زن بگردید با شگفتی خواهید دید که شمار ای سر بزنید و در کتابر به کتابخانهاگ
  توان سخن گفت:زنان در این زمینه چنان کم است که حتی از استثنائات هم نمی

 ۹۵از  م.)۲۲۰(حدود در نخستین کتاب تاریخ فلسفۀ غرب، بنام "زندگی و آرای فالسفۀ نامدار" به قلم دیوژن الئرتیوس  
از یکی دو زن نیز نامی رفته است. این وضع تا به امروز تغییری  ،شرح حال آنان خاللدر  vفیلسوف مرد یاد شده است

ور با همین کمرنگی حض ،"تاریخ فلسفۀ غرب" بقلم برتراند راسل یخ فلسفه،های تار نیافته و مثالً در یکی از آخرین کتاب
  viزنان در میان فیلسوفان روبروییم.

(یاد اند؟ به این پرسش، رفتار زنی باید پرسید، آیا زنان از شهامت و خرد کافی برای جستجوی حقیقت برخوردار نبوده 
  دهد:پاسخی بسزا می شده در کتاب الئرتیوس)

رفت. زیست که از پیروان "مکتب کلبی" بشمار میسال پیش از میالد می ۳۴۰حدود  Hipparchiaزنی بنام هیپارچیا  
کردند تا بتوانند وقت خود را آزادانه در های موجود اعتنایی نداشتند و به سادگی تمام زندگی میکلبیون به سنت

از  Kratesای دارا بود خواست که با کراتس ا و از خانوادهجستجوی حقیقت صرف کنند. هیپارچیا با آنکه دختری زیب
کلبیون نامدار ازدواج کند و هرچند که با مخالفت شدید خانواده روبرو بود و حتی کراتس هم به او روی خوش نشان 

که شیوۀ  ای را با او آغاز کرد و در جواب کسیداد، در ارادۀ او خللی وارد نیامد و زندگی زناشویی بسیار سادهنمی
  اش را استهزا کرده بود گفت:      زندگی

  viiام؟"ام که بین بافندگی در کنج منزل و آموزش، آموزش را انتخاب کرده"آیا اشتباه کرده



اگر دقت کرده باشیم در تاریخ موسیقی هم با چنین وضعی روبروییم. اینجا و آنجا نوازندگان زن چیره دستی یافت 
  توان یافت.  سازی به میان آید، کمتر اثری از زنان میی آهنگاند. اما آنجا که پاشده

اند که شکی در برابری آنان با مردان در میان نیست. آیا ممکن است امروزه در زمینۀ دانش پژوهش، زنان به جایی رسیده
  شود؟ هایی نیاز دارد که در زنان یافت نمیسازی به تواناییکه فلسفه و آهنگ

م.) نام داشت ۳۷۰ـHypatia )۴۱۵کند. او که هیپاتیا نگاهی به زندگی یکی از زنان تاریخ این پرسش را با قاطعیت رد می
  با سرنوشتی تراژیک روبرو شد.

پیش از آنکه به چهرۀ او نگاهی بیافکنیم باید بدانیم که آتن پس از ارسطو، از سدۀ سوم پیش از میالد به این سو، اهمیت 
خود را به عنوان پیشتاز اندیشه و دانش از دست داد و این مقام به اسکندریه رسید که در تمامی شش قرن اوج امپراتوری 

بیش از صد استاد همۀ مکاتب فکری و علمی  Museion در دانشگاه اسکندریه روم، پایتخت فرهنگی نیمکرۀ غربی بود. 
   viiiکردند.زمانه را نمایندگی می

یابی هرچه بیشتر مسیحیان، یکسونگری مذهبی نگریم که با قدرتاینک به اسکندریه در قرن چهارم پس از میالد می 
درآورد. در چنین دورانی هیپاتیا کوشید در مقام استادی رفت تا ناقوس مرگ دانشگاه و کتابخانۀ اسکندریه را بصدا می

مد شناسی، مکانیک و فلسفه سرآهای ریاضی، ستارهدانشگاه به زندگی علمی اسکندریه نفسی تازه بدمد. او در رشته
ۀ مورد استفاد م.)۱۷(سدۀ به کشفیاتی رسید که هزار سال دیرتر  (محاسبۀ اشکال بیضوی)بود. از جمله در مخروطات 

  رفت. گها قرار گرفت. او همچنین دستگاهی ساخته بود که چگالی مایعات را اندازه میکوپرنیک در محاسبۀ مدار سیاره

کرد و بدین سبب نیز طرف های خود از خردورزی یونانی دفاع میهیپاتیا در اندیشۀ فلسفی نیز ماهر بود  و در خطابه
را با هیپاتیا  (اسقف شهر)  Cyrillusمنی متعصبان مسیحی به سرکردگیرایزنی فرماندار مصر بود. از آنسو میزان دش

های تاریخ، راهبان مسیحی ترین صحنهتوان تصور نمود. این دشمنی در نهایت بدان انجامید که در  یکی از دلخراشمی
را بعدها  Cyrillusکه بدانیم انگیز است او را در راه منزل ربودند و در کلیسایی بدنش را تکه تکه کردند و سوزاندند. عبرت

  ixکلیسا، "مقدس" نامید! 

بنابراین زنان هم اراده، هم شهامت و هم استعداد الزم برای فعالیت خالق علمی، هنری و فلسفی را دارا هستند. شاید 
در  هشماری کترین زمینه یعنی آهنگسازی بتوان دریافت. از زنان کمعلت کمرنگی حضور آنان در تاریخ را در حساس

خواهر نابغۀ تاریخ موسیقی  م.)۱۷۵۱ـAnna Mozart )۱۸۲۹اند، یکی آنا موزار تاریخ موسیقی کالسیک غربی یاد شده
  است.  

آنا که چند سالی از برادر خود آمادئوس بزرگتر بود نزد پدر آموزش یافت و در یازده سالگی سخت ترین قطعات موسیقی 
سازی آنا دیگر مورد توجه پدر نبود و بدین سبب اجازه نداد که او درس آهنگ نواخت. اما با بزرگ شدن برادر،را می

بیاموزد. ضربۀ آخر، ازدواج با مردی بود که آنا را به شهری دورافتاده برد و او مجبور شد، عمری را با آموزش موسیقی به 
  بود، هیچ اثری از او بجا نمانده است.کودکان بسر آورد.  با آنکه گویا آنا موزار قطعات موسیقی و آوازی چندی ساخته 

توانند از آموزش موسیقی برخوردار شوند با توجه به این واقعیت که در اروپای معاصر بطور متوسط  دو سوم کودکان می
 یشای مانند موزار به چه پتوان تصور کرد که پیدایش نابغهاند، میها میلیون نفر با این هنر آشنا بودهو در هر نسلی ده

  هایی نیاز دارد. حال باید دید که چرا خواهر او با  همان استعداد امکان شکوفایی نیافت. شرط

ن ه ایهای گذشتهنرمند اروپا در سده زنان خوریم: یکی از مشکالتدر جستجوی علت این پدیده به مشکل بزرگی برمی
مثالً چاپ و نشر  بود! درحالیکهافکندگی سر باعث  های متشخصخانوادهداشتن درآمد برای زنان وابسته به  بود که

  شد!های موسیقی نیز بعنوان کوششی برای کسب درآمد تلقی مینُت

 در این زمینه به سرگذشت دو نابغۀ دیگر موسیقی نگاه کنیم:

دو نواده (معروف به "سقراط برلین")،  م.)۱۷۲۹ـMendelssohn  Moses )۱۷۸۶فیلسوف یهودی، موسی مندلسون 
. در کودکی استعداد موسیقی خواهر بزرگتر بیشتر جلوه نمود. چنانکه آموزگار او با Fannyو  Felix داشت به نامهای 

  ای به گوته دربارۀ کشف بزرگ خود نوشت:شگفتی در نامه



  xنوازد."!" دخترک مانند یک مرد می 

اند و بیشترین وقت خود را برای برگزاری کنسرت برای اما با بزرگ شدن دختر و درخشیدن برادر، نبوغ او در سایه م
  کرد. پدرشان این آینده را چنین تعیین کرد:فلیکس صرف می

خواهد  ای تفننیپا کند اما برای تو موسیقی حداکثر جنبه شاید برادرت بتواند در این زمینه برای خود شغلی دست و« 
  xi(از نامۀ پدر به دختر)»داشت.

قطعۀ موسیقی  (!)۴۷۰در نتیجه فلیکس مندلسون به یکی از نامدارترین آهنگسازان بدل شد و خواهرش با آنکه حدود  
  با کیفیتی درخشان ساخت ناشناخته ماند. یکی از علل  آنهم این بود که شماری از آثار او را به نام برادر منتشر کردند!

دهد که ستعدادی مشابه در کنار داشتند بیش از آنکه اتفاقی باشد نشان میاینکه دو نابغۀ موسیقی اروپا، خواهرانی با ا
، زن و مرد تفاوتی ستا فراهم بوده این زمینههای ارثی، تربیتی و اجتماعی نیاز دارد، ولی آنجا که آهنگسازی به زمینه

  نداشتند. 

او نه تنها پس از پاگانینی . ین بودهمسر روبرت شومان نیز چن م.)۱۸۱۹ـKlara Schumann )۱۸۹۶چنانکه در مورد 
بهره سازی نیز از نبوغ بیکه در آهنگبل ،شدشناخته میترین نوازندۀ اروپا نامدارترین و زبردست م.)۱۷۸۲ـ ۱۸۴۰(

  ساخت از هر نظر درجۀ اول هستند: (به خواهش همسر خود!)نبود و قطعاتی که 

و آهنگسازی با هم  پسر!)۴دختر و ۴(داری کالرا قطعات کوچک چندی ساخته که بسیار لطیف و روح نوازند .. اما بچه«
 xii(روبرت شومان)»آیند.جور درنمی

حال که دیدیم چگونه و چرا زنان در "مسابقۀ نوابغ" بازنده بودند، علت حضور کمرنگ آنان در تاریخ فلسفه نیز قابل 
ـ ۱۷۸۴(Diderot دوست و همفکر دیدرو  م.)۱۷۱۶ـSophie Volland   )۱۷۸۴نۀ چنین زنانیتصور است.  نمو 

 هایاست و تنها نشانۀ حضورش در تاریخ اندیشه، نامهبجا نمانده اش!) (جز وصیتنامهاست. از او هیچ اثری م.) ۱۷۱۳
اند. دیدرو هستند، در تاریخ فلسفه معروف شدهها بهترین راه برای آشنایی با اندیشۀ دیدرو به اوست. از آنجا که این نامه

های تاریخ بوده است. در کتاب ی برخوردارفلسفاز اندیشۀ ها نیز دهند که مخاطب نامهاما آنها این را هم نشان می
  برند!فلسفه از این زن فقط بعنوان "معشوقۀ دیدرو" نام می

*** 

نسی باره هم شکی نیست که تفاوت جهنر و فلسفه بحثی وجود ندارد. دراین ،توانایی پرداختن زنان به دانش بنابراین در
ترین تفاوتی در حقوق و وظایف شهروندی و تبعیضی در برابر قانون منجر شود. تواند به کوچکزن و مرد نباید و نمی

  تنها یکسوی مشکل است.  ،اما رسیدن به این هدف که هنوز در هیچ جای دنیا تحقق نیافته

کننده دارد. بدین سبب آن تأثیری تعیینای بر سرنوشت دیگر اینستکه نقش و مقام "نیمۀ دیگر" در هر جامعهسوی 
"مشکل" تنها این نیست که زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند، بلکه مهمتر پیامدهای ناشی از شرکت آنان در 

ً از جمله "مباحث فلسفی" نیست  ـ فیلسوفان را از دیرباز به امور اجتماعی است. از اینرو ـ با آنکه این مبحث ظاهر  ا
اندیشه واداشته است. چنانکه اشاره شد، پس از آنکه بیش از دو هزار سال تصور ارسطویی از زنان حاکم بود، در دوران 

  روشنگری در آن تجدید نظر شد.    

 انآن اجتماعیمرد و زن باعث اختالف موقعیت یان ها مخواستند بدانند که کدام تفاوتفیلسوفان دوران روشنگری می
  کردند در نزد مرد و زن ذاتی است. هایی پرداختند که تصور میشده است. از اینرو به بررسی تفاوت

. چنانکه شدهای مذهبی آنان نسبت به زنان بود که اینک به لحنی علمی بیان میها در واقع بیان پیشداوریاین بررسی
دانست که برای زن کرد، بلکه آنرا دلیل کافی میهای مرد و زن را عینی و ابدی قلمداد میف در توانایینه تنها اختال 

تر از مرد قائل شود. بدین ترتیب همانگونه که رد افسانۀ آفرینش به "تئوری نژادی" انجامید، کوشش برای ای پستپایه
  بررسی تفاوت مرد و زن، به تثبیت آن منجر شد!



بود که در اروپا با سیر به سوی انقالب صنعتی، نقش زنان نیز دستخوش تغییر شد و آنان با ورود به دنیای  این زمانی
 ،شدند. در نتیجه اروپای قرن نوزدهم با دو جریان متضاد روبرو بود، یکیمی ار رفته رفته به حقوق خود آگاهدانش و ک

های جسمی و روحی دو جنس بدنبال کشف تفاوت هواداران نظریۀ اختالف میان مرد و زن، که هرچه بیشتر
  "جنبش زنان" که در راه بدست آوردن حقوق برابر بپاخاسته بود. ،کوشیدند و دیگریمی

استدالل جنبش زنان این بود که برابری حقوق زن و مرد گذشته از آنکه امری انسانی است به پیشرفت کلی جامعه کمک 
های زندگی اجتماعی به های جسمی و روانی، شرکت فعال زنان در همۀ زمینهتکند. زیرا که درست به خاطر تفاو می

  کند.جویی مردانه میطلبی و برتریدمد و رفتار مادرانه را جایگزین خشونت، جنگجامعه روحی متفاوت می

ه و دید یم یافت"مردانه" تنظ های تربیتی)(از سیستم قضایی تا شیوههای کنونی زندگی اجتماعی فراتر از آن، ویژگی
همواره بر فلسفه نیز تسلط داشته است. درحالیکه  Androcentrismزنانه در آن رعایت نشده است. یکسونگری مردانه 

  نگرند و جای این دید در تاریخ فلسفه خالی است.زنان از دیدی ویژۀ خود به جهان و آنچه در اوست می

ترین جنبش اجتماعی تاریخ آمریکای شمالی به پیش رفته، موفقجنبش زنان را که در دو سدۀ گذشته در اروپا و 
آوردهای مهمی رسیده است. تا بدانجا به دست ،های نه چندان بزرگهای محدود و قربانیاند. زیرا که با کوششخوانده

   توان یافت که تساوی حقوق زنان با مردان را انکار کند.که دیگر هیچ انسان آگاه و با فرهنگی را نمی

توان سخن گفت، اما از برتری نه و این خاصه آنکه دانش بخوبی روشن کرده است که در مورد زن و مرد از تفاوت می
کند. اما درست به دیگر توجیه نمی تفاوت چنان است که هیچگونه اختالف حقوقی و یا اجتماعی را نسبت به طرف

معۀ آزاد و دمکراتیک، چه تغییری در ساختار و روند جامعه سبب همین تفاوت، باید پرسید که زنان بعنوان نیمی از جا
  های زندگی اجتماعی کدام پیامدها را بدنبال خواهد داشت؟  وارد کرده و شرکت آنان در تمامی میدان

 وای که "مردانه" سازمان یافته در برابر دزنان با دریافت حقوق برابر با مردان از موقعیت گذشتۀ خود رها شده در جامعه
کنند و یا آنکه خواهند کوشید های "مردانه" رفتار میراهی مهمی قرار دارند: یا موازین موجود را پذیرفته و بر مدار ارزش

  های "زنانه" هم رواج یابد. حاکم گردد و ارزش ها و منش دیگریارزش

یج ای نتا اما در کمتر زمینههای بسیاری به عمل آمده، متأسفانه با آنکه در کشورهای پیشرفته در این جهت کوشش
ترین زمینه، یعنی در آموزش و پژوهش نیز شرکت برابر زنان اثر مثبتی رضایت بخشی حاصل شده است. حتی در موفق

بجا نگذاشته است: پژوهش در خدمت مسابقۀ تسلیحاتی، شکاف روزافزون میان جهان ثروتمند و دنیای فقر و 
و آزادی  رودبودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست همچنان به پیش میبیسوادی، پیشرفت اقتصادی به قیمت نا

زنان بجای پربارتر کردن روابط اجتماعی از جهاتی پیامدهای خطرناکی نیز یافته است! از جمله با ورود آنان به بازار کار، 
  رود.تحلیل می  چنان از اهمیت خانواده کاسته شده، که جمعیت کشورهای اروپایی به شدتی فزاینده رو به

رود ر میای انتظااز سوی دیگر رفتار برخی جریانات فمینیستی مدتهاست این پرسش را مطرح ساخته، که بر چه قرینه 
این جریانات برابری زن و مرد را بدین معنی  xiiiنگر باشند؟صلح دوست، مهرپرور و آینده (برخالف مردان!)که زنان 

ای جا پای "مردان" بگذارند: شرکت در جنگ، سربازی در نیروهای اند که زنان امکان داشته باشند در هر زمینهگرفته
تنها  Falklands War های فاشیستی وغیره. پشتیبانی زنان انگلیسی از جنگ فالکلند گر، پشتیبانی از گروهسرکوب

  xivند. اهبرآورده نشدتابحال جنبش زنان از ایست برای آنکه انتظارات نمونه

های فکری که نماید و آشنایی با مدلاز اینرو نگرش اندیشمندانه به نقش زنان در جامعه بیش از پیش ضروری می
روشنگری،  در دوران تواند کمک بزرگی باشد. البته چنانکه اشاره شد، همۀ فیلسوفان نه تنهااند میفیلسوفان پرداخته

 تافتندبلکه پس از آن هم برابری زنان با مردان را برنمی

  از جمله هگل در کالس درس تاریخ فلسفه گفت:

محیط زن خانواده است. در زندگی انسانی در مجموع دو محیط وجود دارد: زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی. نه « 
بلکه بهتر از آن زندگی اجتماعی به مرد تعلق دارد. اما محیط زن خانه است. شاهد آن هم اینکه  ،فقط زندگی خانوادگی



او در محیط خانه نسبت همه چیز حضور ذهن دارد و بر جزئیات امور آگاه است. درحالیکه اگر زنان به هنرهایی که به 
  xvدهند."از دست می )(نسبت به خانه داریاندیشه نیاز دارند روی آورند، حضور ذهن خود را 

نیم قرن بعد، آرتور شوپنهاور که دیدیم از نظر نیچه آموزگار واقعی اخالق بود، کتاب معروفی نوشت، "دربارۀ 
م. ۱۹۰۲(درحالیکه م. ۱۹۰۶که تکرار محتوای آن شرم آور است. جالب است که تازه نیم قرن بعد بسال م.) ۱۸۵۱(زنان"

کتابی منتشر کرد بنام  Paul Julius Möbiusروانشناس سرشناس آلمانی فته بود) نخستین زن در آلمان درجۀ دکترا گر 
  که نامش بر محتوایش گواه است.  xvi"دربارۀ کودنی ذاتی زن"

پرسیدند، چرا زنان ، بلکه میxviiستیزی نبودندالبته باید انصاف داد که فیلسوفان دوران روشنگری بدنبال توجیه زن
های مرد و زن همدیگر را توان جامعه را چنان نوسازی کرد که در آن تواناییو چگونه می اند"جنس دوم" به حساب آمده

  تکمیل کنند. 

مراجعه کنیم. گرامشی بر آن بود  م.)۱۸۹۱ـGramsci )۱۹۳۷برای روشن شدن مطلب به مدل فکری آنتونیو گرامشی    
گیرد که هر کس در مجموع از ن صورت شکل میضرورت تقسیم کار در جامعه بدی  Civil societyکه در جامعه مدنی 

موقعیت اجتماعی خود راضی باشد؛ وگرنه از پرداختن به کار و برآوردن وظایفش سرباز خواهد زد. مثالً آموزگار با آنکه از 
که از احترام و محبوبیت اجتماعی بیشتری  بهره داشته باشد، شغل  درآمد کمتری از تاجر برخوردار است، مادامی

  یابد. آموزگاری را مطلوب می

دهد! این شبیه سازی که نیز تمثیلی را مطرح ساخته که "نیمۀ دوم" را در جایگاهی واالتر قرار می ؟)!(زن ستیزهگل 
  نام دارد: ب و خدمتکار""ارباهم قرار گرفت،  م.)۱۹۰۸ـSimone de Beauvoir )۱۹۸۶مورد توجه 

منظور از آن اینستکه خدمتکار برای آنکه بتواند نیازهای اربابش را بدرستی بشناسد تا بتواند بخوبی به او خدمت کند، 
باید خود را به جای او بگذارد و از دید اربابش نیز به جهان بنگرد. درحالیکه ارباب ابداً نیازی به اینکه با دیدگاه خدمتکار 

    xviiiود، ندارد.آشنا ش

شود. بدین منوال زنان در طول تاریخ، گذشته تر از ارباب خود برخوردار میدر نتیجه خدمتکار از دیدی بسیار گسترده
اند از دیدگاه مردان نیز به مشکالت بنگرند، تا یار و مشاور آنان باشند. ها، همواره کوشیدهاز دیدی ویژه به پدیده

دان های بهتری از مر جهان، بدینمعنی است که در شناخت و حل مسایل زندگی به راه حل تر نگریستن زنان بهگسترده
  xixاند. تر زیستهدست یافته، در نهایت خردمندانه

چه فکر گرامشی را دنبال گیریم و چه به اندیشۀ هگلی توجه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که زنان در "جوامع 
اگرچه نسبت به مردان هم طبقۀ خود از مرتبۀ حقوقی اند) مراتب بسیار مختلفی داشته(که در آنها مردان هم طبقاتی" 

در تقسیم کار اجتماعی با او همکاری داشته و در طبقات میانی و باالیی از دانش و هنر هم  ،اندتری برخوردار بودهپایین
  اند. شدهمند میبهره

خدشۀ حقوق زنان با مردان است، از اینکه ین آنکه خواستار برابری بیبیشک با توجه به نکات باال، هانا آرنت نیز در ع
هایی خواهد که زنان در زمینهکند و میزنان در همۀ کارها بازو به بازوی مردان فعالیت داشته باشند چندان استقبال نمی

فه "حتماً دهد، فلسبه آینده نوید می که با روحیه و توانایی آنان مطابقت دارد در راه فرزانگی بکوشند. تا آنجا که با نگاه
  xxنباید مشغولیتی برای مردان بماند."

تصاعدی  ها نیز با افزایشخوشبختانه نه تنها در فلسفه بعنوان عالیترین زمینۀ فعالیت انسانی، بلکه در دیگر زمینه
روبروییم. اما آنچه باعث نگرانی است اینستکه با آنکه  xxiدرصد) ۲۰تا  ۱۰(وری شمار زنان در مراکز پژوهشی و اندیشه

 اند دید ویژۀ خود رااند، نتوانستهدر دوران معاصر زنان دستکم در کشورهای پیشرفته از امکان کافی برخوردار بوده
  بازتاب دهند. 

م.) ۱۹۴۹(دیگر" ترین چهره در جنبش زنان قرن بیستم، در کتاب معروفش "جنسشاهد آنکه سیمون دوبوار، معروف
صفحه شرح بیدادی که در درازنای تاریخ بر زنان رفته، مادر شدن ۹۰۰پس از  شود)می شمرده(که "انجیل جنبش زنان" 

از سوی دیگر او  xxiiکند.زن را تشدید ساخته رد می passivای که موقعیت "منفعل" داری را بعنوان دو جنبهو خانه



هایی "زنانه" سرباز کند در نهایت از ارائۀ نظام فکری و ارزش"مردساالر" وارد میهرچند شدیدترین حمالت را بر جامعۀ 
  نویسد:زند و با زبانی دوپهلو میمی

زن متفاوت از دنیای مردان باشد، زیرا زن با شبیه کردن خود به مردها، خود را » دنیای اندیشۀ«"مسلم نیست که 
های مساعد و امکانات گمشدۀ خود  مواجه اجازه داده شود زن با تمام بخترهاند؛ ... به نفع همگان است که باالخره می

   xxiiiشود."

دوبوار نتوانست نشان دهد اگر زنان "امکانات گمشدۀ" خود را بیابند کدام نقش را در جامعه بعهده خواهند گرفت و چه 
یشرفته تقریباً همۀ درها بروی خدمتی به حل مسایل مبرم زندگی خواهند کرد. وانگهی امروزه در بسیاری کشورهای پ

همان  اند، ولی بهپیشرفت زنان باز است و شمار روزافزونی از آنان در باالترین مراکز قدرت و تصمیم گیری جای گرفته
  کنند. اندیشند و رفتار میروال اندیشۀ "مردانه" می

اراتی پیوند را به انتظ کند و نباید آنرطرف میعدالتی را در تاریخ تکامل بشر بگویند، تحقق برابری زن و مرد بیبرخی می
های جامعۀ "مردساالر" انتظار بازسازی و بهبود آنرا داد. اما مگر اندیشمندان جنبش زنان نبودند که با انتقاد از نارسایی

  تر شدن بوجود آوردند؟  در جهت انسانی

، به همکاری نداکه بدست "مردان" بنا شدهمت) (از خانواده تا حکو اجتماعی تصحیح و نوسازی ساختارها و نهادهای
تأخیر در آن، هم جوامع پیشرفته و هم جوامع عقب مانده را با  و نشدهه برآوردهنوز انتظار این مسئوالنۀ زنان نیاز دارد. 

  بحرانی فزاینده روبرو ساخته است. 
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