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 " میل جنسی انسان ابعادِتشریحِ"  کتابِ از فصل اول25ِ تا 15صفحاتِ  ترجمۀاثر پیش رو 

 2010 مارسرایش چهارم این کتاب در  وی. است ایشانگرینبرگ و همکارانِ.  دکتر جرالد اسنوشتۀ
 . منتشر شده است"جونز و بارتلت" انتشاراتِ از سوي

  
Source: Jerrold S. Greenberg, Clint E. Bruess, Sarah C. Conklin, Exploring the 
Dimensions of Human Sexuality (2006-2007), Third Edition, Chapter 1, p.15–25 

  
  
    

1  
   جنسیانقالبِ

معناي این عبارت با . شنیده باشیددر مورد انقالبِ جنسی چیزهایی  همشاید شما 
 به آن دارد که اما به طور کلی اشاره. توجه به منظور گوینده ممکن است متفاوت باشد

 سالِ گذشته تغییرات و دگرگونی هاي فراوانی در رابطه با میل جنسی 100 تا 80طی "
 قضاوت کنید که آیا در نظر گرفتن برخی از شواهدشما می توانید با . "رخ داده است

در .  خیر رخ داده است یا-یتکامل فرآیندِیا شاید یک  - اقعاً در این زمینه یک انقالبو
  .  می پردازیمآنها ر به پاره اي از زیقسمت 

بسیاري از مردم با استناد به میزانِ مقاربت جنسیِ قبل از ازدواج، از یک انقالب 
 را به مردم تلقین می کنند باوربسیاري از کتبِ تاریخیِ ما این . جنسی سخن می گویند

اما چنانچه . ند امریکایی ها قبل از ازدواج از نظر جنسی پرهیزکار بوده ا،که در گذشته
خواهیم یافت که این قضیه لزوماً درست رمنابع مختلف را مورد بررسی قرار دهیم د

 در ایالتِ ماساچوست، از 1700 ۀگزارش می دهد که در اواخرِ ده) 1973 (1ریز. نیست
 نفر طی مراسمی ویژه که در کلیسا برپا می شد به زنا با کشیشِ خود 1 زن 3هر 

ساکنانِ ناحیه ).  واقعیِ معترفین احتماالً بیش از اینها بوده استشمارِ(اعتراف می کرد 
. اي مرزي در غربِ ایاالت متحده شدیداً از طریقِ روسپیگري امرارِ معاش می کردند

به عالوه .  جنسی شدفزونی روابط موجبِ 1870جنبشِ برابري خواهی زنان در دهۀ 
                                                
1- Reiss  
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نمایش  نمایشگاه جهانی فیالدلفیا به  در1876 مقاوم شده در نخستین کاندومِ الستیکیِ
باید ما را نسبت به این اندیشه که نیاکانِ ما به لحاظِ این رخدادها . عمومی درآمد

  ). 1994بروس و گرینبرگ، (سازند ر و خویشتن دار بوده اند مردد جنسی پرهیزکا
 چندان شایع تر از چند نسل کنونی نیز حتی شاید زایش هاي خارج از زناشوییِ

 1970مثالً میزان زایش هاي خارج از زناشوییِ سفید پوستان در . دنسلِ قبل نباشن
از % 25 حدودِ 1985البته در سال .  نداشته است1850تفاوت عمده اي با میزانِ آن در 

بیش از % 5زایش هاي ایاالت متحده متلعق به زنانِ مجرد بوده است، یعنی در حدودِ 
 زنانِ  میزانِ زایش ها در میان1994ِدر ). 1990واردها، تازه  (1960آمار مشابه آن در 

 و 2000ژوئن : باروري زنان امریکا(بوده است % 31، 2000و در سال % 26مجرد 
2001 .(  

 ظاهراً حاکی از آن است که 1945و 1920مطالعاتِ انجام شده در بین سال هاي 
 رخ داده 1900اوایلِ دهۀ بیشترین افزایش در میزانِ مقاربت جنسیِ قبل از ازدواج در 

این بدان معناست که آنچه را که اصطالحاً انقالبِ جنسی می نامند، ). 1966، 1بل(است 
بسیاري از افرادِ مسنی که . در اوایلِ قرن بیستم آغاز شده است نه در سال هاي اخیر

، در آن ظاهراً نگرانی زیادي در موردِ تغییراتِ به وجود آمده در رفتار جنسی مردم دارند
بهترین . زمان در اواسطِ انقالبِ جنسی اي که خود به راه انداخته بودند قرار داشتند

از مردان در طی % 65تا % 55از زنان و % 45تا % 35تحقیقِ ما نشان می دهد که تقریباً 
بروس و (قرن بیستم به مقاربت جنسیِ قبل از ازدواج پرداخته اند نخستِ  دهۀ 7 تا 6

  ). 1994گرینبرگ، 
البته بدیهی ست که بسیاري از تغییراتی که بر اندیشۀ ما دربارة میل جنسی تأثیر 

مثالً، به مجرد آنکه دیدگاه هاي اخالقیِ . گذاشته اند، در طی عصر حاضر رخ داده است
سنت گرا مورد تردید قرار گرفتند، مردم کم کم پی بردند که هر نوع اصولِ اخالقی اي 

دانشمندانِ . را نیز می توان به طور عمومی به کار بست)  سنت گراغیر از اصول اخالقیِ(
علوم اجتماعی به این باور رسیدند که مردم خودشان باید اصول اخالقیِ خویش را 

 اخالقیِ سفت اصولِتعیین کنند، در حالی که پیش از آن رهبران مذهبی اغلب آنچنان 
  . می بستند آنها را به کارودي  انسان هاي معدفقط می کردند که تعیینو سختی را 

در سپیده دمِ قرن بیستم هنوز هم میل جنسی در میانِ گفتگوهاي روزمره جایی 
وقایعِ چندي رخ داد که بر . نداشت هر چند که آنچنان موضوعِ پلید و شیطانی هم نبود

                                                
1- Bell   



 - 5 - 

 براي مثال، وقوعِ جنگ هاي پی در پی. روندِ پذیرندگیِ بیشترِ این موضوع یاري رساند
نان نسبت به بر نظامِ باورها و ارزش هاي بسیاري از مردم تأثیر گذاشت و عدم اطمی

 "زندگی همین امشب است، شاید فردا مرده باشیم" ۀ فلسفریزي زنده ماندن موجبِ پی
  .  این رویکرد، تغییر در مفهومِ اخالقیاتِ جنسی بودۀنتیج. شد

بر پذیرندگیِ ما نسبت به موضوعِ رشدِ جایگاهِ زنان در جامعه نیز تأثیر چشمگیري 
زنان به مدارجِ تحصیلیِ باالتر دست یافته، به رکنِ مهم تري . میل جنسی داشته است

در نیروي کار مبدل گشته، جسورتر شده، و شریک جنسیِ فعال تري در فعالیت جنسی 
، 1موراشتاین( خواهانِ آزادي اي همانندِ آزادي مردان است "جدید"زنِ . شده اند

1974 ،419 .(  
پیشرفت هاي سریع در وسایل ارتباط جمعی و حمل و نقل نیز تأثیر فوق العاده اي 

 روابطِ ۀنخست تلفن تبدیل به راهی سهل الوصول براي توسع. در این زمینه داشته است
شد، و امروزه اینترنت امکاناتی را براي مردم جهتِ ) یعنی روابطِ بینِ افراد(میان فردي 
، و ممانعت از )مثالً از طریقِ ایمیل(کدیگر، ارسالِ سریعِ مطالبِ عاشقانه آشنایی با ی

، قرار 2 الس زدنۀدر زمینمجله ها و فیلم ها .  فیزیکی فراهم آورده استتماسِ
      ، احساساتِ جنسی، و انواع مختلفی از رفتارهاي جنسی سخن پراکنی 3گذاشتن

 روابطِ ۀ بارزي در راستاي توسععنصرِه برقص به عنوان فعالیتی اجتماعی، . می کنند
 شد و از این رو "اتاق خوابِ متحرك"ماشین تبدیل به . صمیمی و نزدیک مبدل گشت

فرصتی را براي انجامِ فعالیتِ جنسیِ پنهانی فراهم آورد یا به عبارتی ابزاري شد که 
  . محرمانه ماندنِ فعالیت جنسی را تضمین خواهد کرد

 اثر مهمی بر ،ه است که تجربیاتِ سال هاي نخستِ کودکیهم اکنون پذیرفته شد
 کهن که باید با ه ياندیشاین با  دیدگاهِ فوق .داشتد نخواهدر آینده  فرد میل جنسیِ

 کامالً مغایرت ،هستند رفتار کرد کودکان همچون موجوداتی که فاقدِ نیروي جنسی
سنین را دگرگون ساخته  ي  همهل جنسی به کودکانِئداشته و برنامه هاي آموزشِ مسا

  . است

                                                
1- Murstein   
2- flirting   
3- dating   



 - 6 - 

رفتار جنسیِ مردان و زنان،  ةدربار 1950 و 1940 ۀدر ده 1تحقیقِ آلفرد کینزي
یافته هاي این . آمارها و اطالعاتی را در مورد مردم و رفتارهاي جنسی شان فراهم آورد

  . کنونی ما را متأثر ساخته است ۀ، اندیش"2پیوستارِ کینزي"تحقیق از قبیلِ 
  ي از بزرگساالنِ امروز تحتِ تأثیرِ رویدادهاي مهمی قرار گرفته اند که در طیبسیار

 در تلویزیونِ 3الویس پرسلینخستین حضورِ .  رخ داده است1960 و 1950دهه هاي 
از نگاه ) خود را به هنگام رقص تکان می دادکه باسن ( 1956به سال امریکا سراسري 

بسیاري از مردم امري وقیحانه و غیراخالقی بود، هر چند که در قیاس با معیارهاي 
. شاید این چنین نباشدکنونی 

 لباسِ شناي ۀهمچنین عرض
 ۀ شناي دو تکلباس( 4بکینی

 بر نوعِ تفکر 1959در ) زنانه
میل جنسی تأثیر  ةمردم دربار

طی این دو دهه، در . گذاشت
اشعارِ ترانه هاي مردمی نیز به 
سرعت از نظر جنسی وسوسه 

شکستنِ صفحاتِ . انگیزتر شدند
و بعدها شکستن (گرامافون 

توسط مخالفانِ این ترانه ها، تالشی بود که در جهتِ سانسور کردن موسیقی به ) نوارها
  . عمل آمد

موردِ واکنشِ جنسیِ انسان در  در 5همچنین کارِ ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون
تحقیقِ آنان . عملکردِ جنسیِ بدن تأثیر گذاشت ة، عمیقاً بر دانش ما از نحو1960 دهۀ

جنسی  ةنسی، پایه و اساسی را براي مشاورعالوه بر اطالعاتِ بنیادین دربارة عملکردِ ج
  . و روش هایی را جهتِ پرداختن به اختالالتِ جنسی انسان فراهم آورد

که در سال ( ضد بارداري  آبستنیِ مطمئن علی الخصوص قرصِجلوگیري از وسایلِ
بیش از پیش گسترش یافته و موردِ پذیرشِ جمعِ )  در ایاالت متحده عرضه شد1960

                                                
1- Alfred Kinsey   

 .توانایعاد  ترجمۀ م")باورهاي رایج و یافته هاي علمی(همجنس گرایی " ك به مقدمۀ مقالۀ.ر این زمینه نبراي مطالعه د -2
    www.newoxygen.mihanblog.com : آدرس دریافت مقاله

3- Elvis Presley   
4- bikini swimsuit   
5- William Masters & Virginia Johnson  

  

  
 را زشت و زننده الویس پرسلیبرخی از مردم این سبکِ اجراي 

  . توصیف می کردند
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امروزه روش هاي جلوگیري از آبستنیِ نسبتاً مطمئنی در . ندکثیري از مردم قرار گرفت
  . ا استفاده می کننددسترس هستند که اکثر زوج هاي متأهل از آنه

در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم کتاب ها، کالس هاي آموزشی، و 
برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی و نیز وب سایت هاي فراوانی در رابطه با میل جنسی 

رسانه ها کم و بیش یافته هاي هر مطالعۀ تازه اي را . پا به عرصۀ وجود گذاشتند
 امریکا و در ه يل جنسی در جامعئو بحث و تبادلِ نظر پیرامونِ مسامنعکس می کنند 

  . انجام می شودنشست هاي عمومی به صورتِ بی پرده 
  

2  
   رفتار جنسیکنترلِ

در سرتاسر تاریخِ فرهنگ غرب، تالش هاي فراوانی براي کنترل رفتار جنسی صورت 
نونیِ اعصار مختلف مشاهده اکثر آنها را می توان در نظامِ اخالقی و قا. پذیرفته است

به طور مثال، اخالق گرایانِ مسیحیِ کهن اعتقاد داشتند که چون فعالیت جنسیِ . کرد
. خارج از چارچوبِ ازدواج هدفی غیر از تولید مثل را دنبال می کند، بنابراین گناه است

 انجام حتی در چارچوبِ ازدواج نیز، رابطۀ جنسی تنها در حالتی که با هدفِ تولیدِ بچه
تقریباً تمامی نظریه پردازانِ قرون وسطی بر این موضوع تاکید . شود مشروع خواهد بود

آریز ( کبیره است داشتند که در آغوش کشیدنِ همسرِ خود صرفاً براي لذت جویی، گناهِ
  ). 115، 1985، 1و بجین

ک همچنین مسیحیانِ کهن بر این باور بودند که رفتار جنسیِ زناشویی باید از ی
 یا 2اريک روزهاي پرهیزبه عبارت دقیق تر، مقاربت در تمام. قاعدة ثابت پیروي کند

 روز پس از زایمان، در طی حاملگی، و در 40اعیادِ مقدس، در طی روزهاي قاعدگی زن، 
به عالوه، مقاربتِ بینِ زن . طی دورة شیر دادن با پستان، زشت و زننده محسوب می شد

 زن کامالً بر پشتش دراز کشیده و مرد بر روي او قرار بگیرد و شوهر تنها در حالتی که
همۀ حالت هاي دیگر شرم آور یا .  قلمداد می شد"طبیعی و نرمال" حالتی

  ). 120، 1985آریز و بجین، ( بودند "غیرطبیعی"

                                                
1- Aries & Bejin   
2- fast days   
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تناسلی  –ییسا کسی که به فعالیت جنسیِ دهاناز سوي دیگر، طبق آموزه هاي کل
 نفرت همجنس گرایی عملی. پرداخت انسانی شیطان صفت بودیا مقاربتِ مقعدي می 

برخی از مردم ممنوعیت هاي . اعدام مجازات می شدي  هانگیز محسوب شده و به وسیل
 به خدا، براي نشان دادن میزان اخالص شان. کلیسا را حقیقتی راستین می پنداشتند

ربندهاي آهنینِ  ساخته شده از مو می پوشیدند، کمه يپیراهن هاي ناراحت کنند
سنگین به تن می کردند، بر روي تخته هاي چوبیِ سفت و سخت می خوابیدند، و به 

هزاران نفر از . عمد هرگز گرسنگی و تشنگی خود را به طور کامل برطرف نمی ساختند
 این قبیل خودآزاري ها را انجام می دادند تا اینکه پاپ اعالم 1300مردم تا اواسط دهۀ 

 ،در طی این عصررفتار بسیاري از مردم البته . فتارهایی ارتدادي استکرد که چنین ر
اگر  دیگر، بیانبه .  محرك هاي زیستی قرار داشتتحت تأثیرِبیش از آموزه هاي کلیسا 

داريِ جنسی پیروي می کردند اما در عمل به   به طور لفظی از اصلِ خویشتنمردم هچ
  . آن بی اعتنا بودند

بر .  ابزار دیگري را براي کنترل رفتار جنسی فراهم می آوردباور به سحر و جادو
      ، از ارواح شیطانی 2 و هوس1پایۀ این باور، احساساتِ شدید علی الخصوص شهوت

 شهوت می شوند، از این رو برخی رهبرانِ موجبِ) و نه مردان(خیزند و چون زنان  برمی
ظاهراً .  شیطان معرفی می کردندمذهبی زنان را به عنوان جادوگر یا دست نشاندگانِ

. براي بیرون راندنِ شیطان از روح و جسمِ جادوگرها، آنان را شکنجه کرده یا می کشتند
هیجانیِ مرموز و پرفشاري که ادو می کنند زیرا اثراتِ اظهار می شد که زنان مردان را ج

زنان به لحاظِ جنسی بر مردان 
وارد می آورند گاهی اوقات 

ارهاي احساسی و فتآنان را به ر
         .کند نامعقول هدایت می

محاکمۀ جادوگرها در سرتاسر 
قرون وسطی به ویژه در طول 
قرن پانزدهم ادامه یافت 

، 3سادك، کاپالن، و فردمن(
1976.(  

                                                
1 - lust  
2 - passion  
3- Sodock, Kaplan & Freedman   
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 1در انگلستانِ قرن هفدهم، به موجب قوانینی که از سوي بنیادگرایانِ پروتستان
اگر زنان . انندگی و تئاتر ممنوع اعالم شدندوضع شد، تفریحاتی همچون رقص، خو

در . موهایشان را بلند کرده یا آرایش می کردند با آنان همچون فاحشه ها رفتار می شد
  . روزهاي یکشنبه هر گونه فعالیتِ بی ارتباط به عبادت و نیایش ممنوع بود

گیخته در اواخر قرن هجدهم رفتار جنسی تحت کنترل درآمده بود و به طورِ خودان
در . مردم در زندگی شان بسیار محافظه کار شده بودند. مورد بازداري قرار می گرفت

طی این دوره نگرش هاي شدیداً منفی اي نسبت به رفتار جنسیِ همجنس خواهانه به 
  وجود آمد و بسیاري از افرادي که به چنین عملی می پرداختند از قرار معلوم اعدام 

یدي در طولِ این دوره حاکم بود که مردم خواستار آنچنان هراس شد. می شدند
مالیمت و مدارا با افرادي بودند که به رفتارهاي جنسیِ ممنوع شده می پرداختند؛ این 

مطالعاتِ قرن هجدهم . قبیل افراد معموالً در معرض آزاد و اذیت قرار می گرفتند
     طور کلی نتیجه پیرامونِ میل جنسی بر جنبۀ فیزیولوژیکی آن تاکید داشت و به 

 عاقبتش ضعف - علی الخصوص انزالِ بیش از حد-می گرفت که فعالیتِ جنسیِ مفرط 
  . و سستیِ بدن خواهد بود

   جنسی عموماً سرکوب تمایالتدر قرن نوزدهم و در طی دورانِ ملکه ویکتوریا، 
   گرچه این باور وجود داشت که مردان تمایالتِ جنسیِ نرمال و . می شدند

 و تنها در بوده جنسی منفعل از نظرودانگیخته اي دارند، اما گمان می رفت که زنان خ
 آناعتقاد بر . صورتی که تحتِ تحریکِ بیش از حد قرار بگیرند برانگیخته خواهند شد

  .  جنسی هستندبود که کودکان فاقدِ احساساتِ
ا از برانگیختگی در دورانِ ملکه ویکتوریا تالش هاي فراوانی صورت گرفت تا مردم ر

اشاره هاي جنسی در آثار ادبی و گفتگوهاي عمومی منع شده . جنسی دور نگه دارند
خودارضایی فعالیتی بود که به . بود و اکثر رفتارهاي جنسی نیز چنین وضعی داشتند

 "هرزگیِ انفرادي"، و "2آلودگی-خود"، "گناهِ پنهانی" ؛ بودمحکوم شدهشکل ویژه اي 
حتی کار به جایی رسید که دستگاهی . د که به این فعالیت می زدندبرچسب هایی بودن

 "خروجِ منی در طولِ خواب" شد تا از ساختهآلت تناسلیِ مردان براي نصب در اطرافِ 

                                                
1-  Puritan:  م –ي هوادار ساده سازي مراسم و زندگی کلیسایی و سخت گیري مذهبی و اخالقی پروتستان ها   

2- self-pollution 
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جلوگیري )  می نامند2رویاهاي همراه با انزال یا 1انزال هاي شبانهکه عموماً آن را (
   .کند

  

یعنی راست شدن  (به هنگامی که نعوظ) a(دستگاه . ي از انزال هاي شبانهدستگاه هاي ساخته شده براي جلوگیر
  .   نیازي به زنگ ندارند) c  وb (ي دیگردستگاه ها.  رخ می دهد زنگی را به صدا در می آورد)آلت تناسلی

    
  

در اوایل قرن بیستم، به مجرد آنکه از اصول اخالقی محافظه کارانه دربارة میل 
مردم به این باور رسیدند که ابرازِ میل جنسی فرآیندي طبیعی و جنسی کاسته شد و 

 براي ارائه ي تعریفی نوین از اخالقیاتِ 3نرمال است، برخی تالش هاي دنیاگرایانه
منوعیت، و تجدیدِ این تالش ها نهایتاً منجر به سانسور، م. جنسی در پیش گرفته شد

ز جمله همجنس گرایی، فعالیتِ  خاص ا رفتارهاي جنسیِکهن بر ضدِ حیاتِ قوانینِ
  . ، و سایر رفتارهاي جنسیِ ممنوعه شدتناسلی –دهانی

 در ایاالت متحده جداسازي کلیسا و دولت صورت پذیرفته است، اما تئوريبه لحاظِ 
مجادله هاي حقوقی در مورد موضوعاتی از قبیل سقط جنین، دسترسی به اطالعات و 

رفتارهاي جنسی، برخی از مردم را در مورد خدماتِ جنسی، همجنس گرایی، و سایر 
  . به شک انداخته استاین جداسازي 

  
  
  
  

                                                
1- nocturnal emissions   
2- wet dreams   

3- secular : ِکوالرس  
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3  
  آبستنی

  بقایاي هنري تحلیلِ، از طریق ما قبل تاریخ مردمانِبارة ما دردانسته هايبسیاري از 
 حکغار روي دیواره هاي  برقبل تاریخ که  هاي ما نقاشی.  به دست آمده استآنان

 جنسی بخش مهمی از  میل سال قبلسی هزار بیش از ند که نشان می ده،شده اند
با جنسی  مقاربتانسان ها را در حالتِ ها برخی از این حکاکی . فرهنگ بوده است

در اندام  مبالغه و بزرگ نمایی بازنان و مردان را دیگر ، و برخی نشان می دهندیکدیگر 
  . به تصویر کشیده اند هایشان

 ، گویا مردمانِداشتندجنسی میل شان به   شاید مذهبعلیرغم توجهی که در هنر و
 نظریه از این رو .نداشتندآگاهی تولید مثل  از نقشِ میل جنسی در فرآیندِ ما قبل تاریخ

 توجیه زایش ها براي در آن زمان شماري از توضیح و تفسیرهاپردازان معتقدند که 
 فرستاده نیاکان ي خدایانِه کودکان از سوکن بوده شاید تصور بر آ. وجود داشته است

    گمان یا . استی یذت جول  مختصِصرفاً  امري ست که جنسیمقاربت ومی شوند؛ 
 ةیندآ  از پدرِ کباب شدهماهیِگرفتنِ  آتش و یک طرفِدر زن   نشستنِباکه  می کردند

  که زن با خوردن گوشتِبر این باور بود رالیاییقبیله اي است. می شود حاملهاو ، بچه
 شدن دار که احتمال بار بودندها بر این تصور فرهنگاز برخی . سان آبستن می شودان

  ). 1980، 1تاناهیل( نیز وجود دارد انبراي مرد
رسند، اما به راستی عجیب و غریب ببرخی از این نظریه ها شاید خنده دار به نظر 

 بررسی از حال،ین با ا. نیستند کنونی باروهاي غلطِ از برخی اقل تعجب انگیزترال یا تر
  که انساند، در می یابیم اننخستین نوشته هاي مکتوبی که از قدیم االیام بر جاي مانده

    حتی اگر آگاه بوده اند، تولید مثل ایفا می کنند ی که در فرآیندِ نقشنسبت بهها 
   .تحقق می یابدنمی دانستند که این امر چگونه 

نی در مورد آبستنی  فراواباورهاي غلطِ ها و ، نظریه بشرمکتوبِ تاریخِ سرتاسرِدر 
 جنین انسان از آمیختگی خون قاعدگی و مایعِ، ارسطوبر پایۀ نظریۀ  مثالً. اردوجود د

، اسکیلس شاعر یونانی معتقد بود که یکصد سال پیش از ارسطو. منی به وجود می آید

                                                
1- Tannahill   
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بچه (بین ندارد و زن نقشی را در این پذیرد  می صورتمرد به تنهایی توسط آبستنی 
  ). 1982، ؟ها از کجا می آیند

 آمیختنِ از طریق که آبستنی  بودندمعتقدنیز  در کشور غنا 1 اشانتیۀ ناحیمردمِ
  که خونِمی کردند گمانآنان . وع می پیوندد مرد به وقانزالِ  قاعدگی زن وخونِ

وي زندگی نوزاد ل به روح و نیریبدتنوزاد و منی پدر بدنِ  ل به خونِیبدتمادر قاعدگی 
 هنگامی رخ حاملگی که  بر این باور بودندهاي استرالیایی بسیاري از فرهنگ. می شود

    ، رورش می یابدپ تولد در آن ۀکانی که تا لحظ، مم رح نوزاد واردِدهد که روحِ می
بدن داخلِ به  جنین روحِورودِ  مرد موجب  نیروهاي روانیِفرض بر این بود که. شودمی 
 از  نوزادروحِ  کهعقیده داشتند Trobriand ایرجزمشابه، اهالی به طور . دنشو می زن

روح این .  او نفوذ می کند بدنِ جنسی بالغ شده است به درونِنظر زنی که از طریق سرِ
زن پرورش می یابد؛ به همین دلیل است که دوره هاي قاعدگی  خونِي  سیلهوبه 

  ). 1976، 2داون پورت(  حاملگی متوقف می شوندطولِقاعدگی در 
 را براي دانشمندان فراهم اسپرم  دیدنِ بار امکانِنخستینبراي  میکروسکوب

 را  انساناسپرم، 3كوه نن لئووِآنتون فا هلندي شناسِ طبیعت ،1677در سال  .ساخت
، وجودبا این .  مورد بررسی قرار دادکشف شده بود جویانشاز دانشیکی  توسطکه 

 سر انساندر  حیات کنندة ایجاداملِ عبه عنوانِ اسپرم از پذیرشِن بسیاري از دانشمندا
 اسپرمهاي بسیار کوچکی را در درون  مدعی شدند که انساندیگر  دانشمندانِ .باز زدند

 انسانِ اینبه شکل گیري این باور منتهی شد که مذکور  ۀاندیش. کرده اندمشاهده 
مذکر یا (انسان  یک صورتِمالً به  کاجاي نگیرد زن "ۀالن"در کوچک تا زمانی که 

   ،"4 هااُویست" معروف به دیگريدانشمندان  همان زمان در. رشد نخواهد کرد) مونث
ال  فعۀ وظیفصرفاً و اسپرم  می گیردشکل در بدن زن از قبلمدعی شدند که نوزاد 

 که اسپرم به درون واقعیت این 1875سال تا .  را بر عهده داردآن رشدِفرآیندِ  ساختنِ
، ؟یندآبچه ها از کجا می (  نشده بود، آشکارآن را بارور می سازد و می کندتخمک نفوذ 

1982 .(  

                                                
1- Ashanti :  م –در مرکز کشور غنا   

2- Davenport   
3- Anton van Leeuwenhoek   
4- Ovists   
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غیر ، ه استبه بار آورد آبستنی  فرآیندِدرستِ  که فهمِاتیریثأتآن  همۀ پی بردن به

 چنین دانشی هم براي مردان و هم کسبِخواهیم دید که   در ادامه اما؛ممکن است
 مقاربت جنسی می تواند  اینکهدیگر، دانستنبه عبارت . استبوده نان مفید زبراي 

     امکانِثیر قرار داده و أ رفتار جنسی را تحت تبه طور حتم، شودمنجر به آبستنی 
حاملگی هاي ناخواسته را به وجود هاي حداقلی بر روي   از یک سري کنترلبهره مندي
بخش عمده اي ه حال آنک است؛ گشتهامکان پذیر  تولید مثل امروزه کنترلِ. آورده است

  .از آن بی بهره بوده استبشر  از تاریخِ
  

4   
  آبستنیاز  جلوگیري

 -آبستنی، جلوگیري از تا این اواخر ناشناخته مانده بود  تولید مثل نسبتاًاگرچه فرآیندِ
  مکتوبِ عمري به درازاي تاریخِ-حاملگی از ممانعتهایی براي   روشکارگیريبیعنی 

  

  
  

هر آنچه که همواره می خواهید "فیلم از سلول هاي اسپرم در ) نفر وسط (وودي آلنتصویر طنزآمیزي که 
. ابقاً چه اندیشه اي درست انگاشته می شد بیانگر آن است که س... ارائه می دهد" دربارة سکس بدانید
 سلول هاي اسپرم به وسیلۀ یک ذره بین کشف شدند، دانشمندان اظهار داشتند 1677هنگامی که در سال 

. را در درون سلول هاي اسپرم مشاهده کرده اند) موسوم به جانوران ذره بینی(کوچکی بسیار که مردان 
      اسب مشاهده  را در اسپرمِکوچکید که اسب هاي بسیار  شدنمدعیحتی برخی دیگر از دانشمندان 

  !      کرده اند
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 دارو ه بغشته آۀزنان مصري از توده هاي پنب، هزار سال قبلبیش از چهار .  داردانسان
 از را با آمیزه اي هپنب.  استفاده می کردندآبستنیبه عنوان وسیله اي براي جلوگیري از 

روش  طی سده هاي بعد،.  و در درون واژن قرار می دادندهدار کرد  اقاقیا و عسل نمگلِ
اکولوژي ( خطرناك نیز بودنداز آنها رخی ه بک هاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند

ن ژ وادر درون گیر را پارچه هاي اسفنجی یا نمبه طور مثال،  ).1971، زایشکنترل 
در   مخلوط شده راةآمیخته و مادیر درتمساح را با نوعی خممدفوعِ  یا می دادند قرار

خیس شده با هاي   ایرانی اسفنج که زنانِروایت شده است.  واژن قرار می دادنددرون
 است جالب. ند خود قرار می دادنِژوادرون  در آبستنیترش را براي جلوگیري از  لیمو
تالش  این روش هااکثر . مؤثر نیز واقع می شدندبرخی اوقات ها  این روشبدانید که 
در . را تغییر دهندواژن  درونِ  اسیديِة شالودعمل کرده یا مانع یک شکلِبه  تا ندداشت
ه مورد استفاده قرار می گیرند امروزکه  آبستنیهاي جلوگیري از   از روش بسیاريواقع
  .  همان اصول بنا شده اندۀبر پای

ر  نامیده شد، د1 کاندومعاقبت، که آبستنیجلوگیري از   نوینِۀ وسیلنخستین
در محافظ  پوششی این وسیله به عنوانِ. پا به عرصۀ وجود گذاشتاواسط قرن شانزدهم 

مورد  اروپا را کلِي سفلیس که در آن زمان  بیماربرابر
در ابتدا . ، طراحی و ساخته شد بودهجوم قرار داده

 ة از رود، بعدهامی ساختندخالص  از کتانِرا کاندوم 
 هچاگر. نداز الستیک ساختآن را  سرانجام، و حیوان
اما ،  بود بیماريحفاظت در برابر ش ا اصلیکاربردِ
جلوگیري از اي براي  وسیله اش به عنوان  بالقوهقابلیتِ

اکولوژي (قرار گرفت به سرعت مورد توجه  آبستنی
  ). 1971، زایشکنترل 

بر  او. ساخت را 2کی دیافراگم الستی، آلمانی منسینگا پزشکِ،در اواسط قرن نوزدهم
زندگی سطح بتوانند  و اشند بداشته با مردان برابر یحقوق د بود که زنان بایاین باور

 یاالت متحدهادر . ارتقا بخشنده آبستن می شوند  نوزادانی کشمارِ نترلِ کابرا  خود
 ةها به انداز کاندوماگرچه . ماندناشناخته عموماً دیافراگم تا بعد از جنگ جهانی اول 

 با این حال، اردد  مردان به تمایلِبستگی استفاده از آنها ویستند  نثمربخشها  دیافراگم

                                                
1- condom:   کاپوت نیز می گویندآن را.    

2- rubber diaphragm   
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بیش از و شده تر   ارزانتاً و نتیجندتولید شدجمِ انبوهی در ح قرن نوزدهم پایانِدر 
 میلیارد 5.5 امروزه تعدادِ). 1976a ، 651، 1بوالق(قرار گرفتند عموم  در دسترس پیش

  . 2کاندوم هر ساله در ایاالت متحده تولید می شود
  

  
  

  
  

  الستیک و با خاصیتِپوششی از جنسِدیافراگم ، 
 است که در واژن جاي کشسانی و با حلقه اي در لبه

نوع غیر ( رحم را بپوشاند گردن و دهانۀمی گیرد تا 
    ).الستیکی آن نیز وجود دارد

  
  

سواران به عاریت   شتر دیرینِةاز شیو) IUD( 3 رحمی داخلِابزارِ  ساختِةاید
 پایۀآلو را بر   زردۀیا هست(  گردیک سنگِسواران  ، شتردر این شیوه. ه استگرفته شد
 بارداري تا بدین طریق از هندقرار می د ماده  شترِرحمِ در درونِ)  محاسباتیک سري

 ممانعت به عمل سفرهاي طوالنی مدتطی  شتر در
 آلمانی  یک پزشک1920ِ ۀ دهولدر ط. آورند

یک با جایگزین کردن   و زایمان،زنان متخصصِ
ایدة مذکور را به  سیمی ابریشمی یا  جراحیِۀحلق

، زایشاکولوژي کنترل ( رد درآو کنونی آنشکلِ
  از آزمایشاتی که درپیشتا با این وجود ). 1971
مورد  ور گستردهطبه   این وسیله، ها به عمل آمدIUD  در اسرائیل و ژاپن از1959

  . نمی گرفتقرار استفاده 
  

                                                
1- Bullough   

توضیحات . ولید می شوندتنیز زنانه   کاندوم هاي،مردانه يکاندوم هاعالوه بر فقط در همین حد متذکر می شویم که امروزه  -2
    م - می کنیم  دیگر موکولبیشتر را به مقاالتِ

3- intrauterine device   
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. قرن نوزدهم به بازار عرضه شدندپایان ثر در ؤش هاي م از اسپرم کُشماري
 چرب و ۀگردن رحم با یک الی مسدود کردنِ از طریق، احتماالً هاي آن هنمونن نخستی
روانۀ  ه سرعتب پس از آن انوع متعددي از اسپرم کش هاي. ثر واقع می شدندؤملغزنده 

قرن ل اوایکه در  دو نوع از آنها بودند 2ها و ژل1هاکف). 1976a ، 651، والقب( بازار شدند
  .  شدندعرضهبیستم 

  
  

اسپرم کش ها  از گوناگونیانواع       
  وموجود هستند از جمله کفها، ژلها

       .کرمها
  

                                                
1- foams   
2- jellies   

ی با یابزارها) IUDs(ابزارهاي داخلِ رحمی   مسیسیمِ 
) برخی شامل پوششی مسی( پالستیکی قالبِ

       رحم را بر هم  نرمال و طبیعیِهستند که محیطِ
 .می زنند
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 ؛ است)مانند قرص ( خوراکیداروي ضد آبستنیِ، حاملگی جلوگیري از شیوةثرترین ؤم
 اما دامنۀ وسیعی پیدا کرد 1950 ۀتحقیق بر روي داروي ضد آبستنی خوراکی در ده

قرار یید أ تمورد داروي ضد آبستنی خوراکی رسماً ننخستی که 1960تا سال عرضۀ آن 
 فصلی نو در ، سرآغازِبرجسته این رویدادِکه  گفت توانب شاید. به طول انجامید، گرفت
  . هاي جلوگیري از آبستنی بوده استشیوه

 وزارت غذا و داروي ایاالت متحده استفاده از، 1990 سال در یعنی سی سال بعد
مورد تأیید ا ر) norplant (نورپالنت
 آبستنیِ ضد ۀاین وسیل. قرار داد
 میلی 34  کپسول6ِ  شاملهورمونی

  بخشِ پوستِ است که در زیرِيمتر
. 1می شودکاشته زن   بازويفوقانیِ

 نخستین بار چشمگیرِ آن براي ۀعرض
بیش از در این مورد (  طوالنییبه مدت

 را  آبستنی هورمونیِکنترلِ)  سال5
تأییدِ (هم ساخت فرادر ایاالت متحده 

هورمونی از سوي  کپسول هايکاشتِ 
  ).1990وزارت غذا و دارو، 

، بلکه نمی شودمحسوب  حاملگی از جلوگیري براي روشی سقط جنین لزوماً
در چین و ، حاملگی دورة هنگام در زود سقط جنینِ. زایش هاست  براي کنترلِراهکاري

  که روحاعالم کرد کلیساي کاتولیک در قرن سیزدهم. قانونی بودامري باستان  اروپاي
از این ، حلول می کندز پس از لقاح  رو90 اندختردر  و 2 روز پس از لقاح40 انپسردر 
 کلیساي 1860 ۀدر اواخر دهاما .  استانی مجاز سقط جنین در این فواصل زمرو

                                                
نورپالنت یکی از انواع  هاي می گویند که کپسول (implant) هاي نازك و کوچک را بطور کلی ایمپلنت این کپسول -1

د که به آن نشبیه پروژسترون از خود آزاد می کن وست به تدریج هورمونیپ نورپالنت ها در زیر. معروف آن می باشد
 در نورپالنت ها هیچگونه .به تدریج وارد جریان خون می گردداین دارو . می گویند (Levonorgestrel) نورژسترللوو

  . استروژن بکار نرفته است هورمون
کپسول ساخته شده اند و مدت اثرکمتري  لنت ها از تعداد کمتريبعضی از ایمپ. انواع مختلفی از ایمپلنت ها ساخته شده است 

شده است و به میزان زیادي در ایاالت متحده امریکا  تایید (FDA)  غذا و داروي آمریکاوزارتتوسط تنها ایمپلنتی که . دارند
   م - ، نورپالنت می باشدگردد مصرف می

2 -conception  : لقاح و آبستنی مترادف هستند .  
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؛ آغاز می شود لقاح حیات از همان ابتداي که داشتاعالم تغییر موضع داد و کاتولیک 
  ). 1995، 1اُکیف(  سقط جنین شدمنجر به ممنوعیتِنهایتاً آموزه این 

نین را در  جحرکتِزن  پیش از زمانی کهسقط جنین را تا ، 2ییانِ نخستینامریکا
 در 1860 ۀطی دهسقط جنین  اما دانستند جایز می قانوناً  نکرده استرحمش احساس

عالوه بر . قانونی شد غیر، باشدمواردي که جان مادر در خطردر جز ، ایاالت متحده
به وجود  بهداشتیِ مشکالتِعواملِ دیگري همچون مذهبی برخی از مردم، باورهاي 

 که رشد جمعیت به دالیلِبه اینسقط جنین، باور  ۀ شیوه هاي ناشیاندر اثرِآمده 
شمارِ   سیاسی مردساالر به افزایشِ نظامِ، و شاید واکنشِتاقتصادي نیازي مبرم اس

غیرقانونی شدنِ سقط جنین در   نیزر جستجوي استقالل و برابري هستندی که دزنان
 که دیوانپابرجا ماند، تا این 1973 سال این ممنوعیت تا). 1987، 3شران( بودند مؤثر

جهت تصمیم زن  حقِ  ،Roe v. Wade معروف به ی حکمطیعالی ایاالت متحده 
به  اونکه جنین بتواند مستقل از بدن آ از ، پیش پایان دادن به حاملگی اشگیري براي

 همچنان ادامه موضوعاین  پیرامون ه هامجادل. را قانونی اعالم کردادامه دهد  گیزند
  .دارد

  
5   

  یهاي جنسیت نقش

  همسرانه و مادرانه به بهترین شکلِوظایفِ، انجامِ  زنانواالترین سرنوشت و رسالتِ"
 ه گذشته هاي دور است؟ق بل متعسخنین آیا ا. "ست ا خداونداین قانونِ. استممکن 

که در امریکا  عالی ي دیوانِأست از ر نقل قولیعبارت  این واقعدر . مسلماً خیر
 صادر 1873 درقانون اساسی  چهاردهمِ ۀاصالحی تحت عنوانِ ،دادرسیجلسۀ  نخستین

اردز، ب( را به شیوه اي قانونی مورد انکار قرار داد حقوق زنانعالی، دیوان  حکمِ. شد
  ). 1998، 4شلی، و اشمیت

                                                
1- O’Keefe  

2 - early American : مربوط به اولین سال هاي ایجاد امریکا .   
3- Sheeran   
4- Bardes, Shelly & Schmidt  
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نیازهاي مرد بوده  وردنِآبر،  جنسیشریک، نقش زن به عنوان یک یاز نظر تاریخ
.  می شدندمحسوب بی ارزش موجوداتی، زنان بدون مردان  مثال در هندطوربه . ستا

 نداشتند در حق لذت بخشی را تجربه می کردند، زنانی که فعالیت جنسی در غرب
براي چنین عملی در نظر شدیدي   هايزیرا مجازاتی صحبت کنند آن با کس مورد

   زنان همچون مایملک و دارایی مردان به  ،تاریخطول در تمام . گرفته شده بود
، یا مرتکب زنا می شد زنی چنانچه، در اکثر جوامع). 1997، 1وگل پیلاش( نگریسته اند

 داراییِ"او را  دست می داد،  را ازاکرگی خود، یا بقرار می گرفت تجاوز جنسی مورد
 او را مجازات کنند تا  می توانستنداو پدر یا شوهرِ. دکردن می محسوب " دیدهزیان

  زنا به  ارتکاب  را در حینِاشجنسی شریک او و  چنانچه تاوانِ این زیان را بدهد، یا
  ). 1976b ، 677 – 679، بوالق( ندتکشمی  چه بسا حتی آنها رامی گرفتند 

 بوده  باالتري برخورداربسیار جایگاه مردان نسبت به زنان از ،یاري از جوامعدر بس
  : توجیه کرد از این دستی دالیلبتوان به واسطۀ  را شاید جایگاهِ مرداناین . اند

   . مردان فیزیکیِقدرتِباالتر بودنِ  .1
  .مطمئنِ جلوگیري از آبستنی  هايروش در غیابِ زنان حاملگی هاي مکررِ .2
 "مشیتِ الهی"را نقش هاي مردان و زنان   درينابرابرتفاوت و  که  ايژيایدئولو .3

 . می داند

 ه منظورِ بر خود باالتمردان از قدرت فیزیکیِدر توضیح موارد باال باید بگوییم که، 
 زنان  وادار کردنِاي، و براز خودشان دفاع ه منظورِ، بدامداري حیوانات و به دام انداختنِ

 زمانِ و بوده حامله  اوقاتاغلبِچون زنان . استفاده می کردند هایشانبه انجام خواسته 
 تای باقی می ماند اندک زمانِدر نتیجه ، دردن نگهداري از بچه ها می ک را صرفِزیادي
ند شت که می پنداکسانیاز سوي دیگر، .  را تغییر دهند خوده ي حقیران جایگاهِبتوانند

 الهی دارد هر گونه تالش براي تغییر دادن أیی منشجامعههاي مردان و زنان در  نقش
  ). 566، 1974وراشتاین، م( دردندین ستیزي تلقی می کرا ها  این نقش

و داشته  و روحانی 2 عقالنیسرشتی اساساًیونانیان باستان معتقد بودند که مردان 
 از مجزا اصلِدو را ذهن و بدن دارند؛ و چون  3دنیويجسمانی و سرشتی  اساساًزنان 

 سرشتِ عقالنی و به دلیلِ[  که مردانچنین نتیجه می گرفتند، می دانستندیکدیگر 

                                                
1- Spielvogel   
2- mental   
3- earthy   
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. هستنددر جامعه  بیشتري  امتیازاتِ و سزاوارِبوده  داراي فطرتی متعالی]روحانی خود
و با ا.  زن و مرد را شدیداً مورد تأکید قرار داداما چند قرن بعد، مسیح برابري بنیادي

  داراییاجازه می داد تا به زنان همچون قانونی که، بود مخالف هودمذهبِ ی  طالقِقانونِ
   ).1978نلسون، (  نگریسته شود مردانو مایملکِ

هر . شدندمی موجوداتی پست تر از مردان محسوب ، زنان  قرون وسطیدر سرتاسر
 ، وقلمداد می شدندگناه آلوده به ، می گرفتنان مورد سوءظن قرار آ  و رفتارِهنگیزنوع ا
 برخی معتقدند که ارسطو پیشبا این همه .  آنان را خوار و کم ارزش می دانستندوجودِ

تفکراتِ ظاهراً . " ناقص هم کمتر استزن از یک مردِیک " مدعی شده بود که از این ها
  ). 1976b، بوالق( بوده اند  نظراتاین قبیل حامی هر دو ی و علمدینی

 بیشتر از  ایاالت متحده و غربیجوامعِ رِپس کودکانِجمعیتِ  1800 ۀدر اوایل ده
      ازناشی  که این وضعیت باورندبرخی محققین بر این . بود دختر کودکانِجمعیتِ 

ن زمان زنان به عنوان آ زیرا در دختران بوده است تغذیه و بهداشتِنوعِ  توجهی به بی
 دیگر خاطر نشان  محققانِ. برخوردار نبودندچندانی  اقتصادي  از ارزشِ"نیروي کار"

درصدِ بیشتري از که رخ داد دلیل ن آ به صرفاً  توازن در جمعیتعدمِکه این می سازند 
  کردندمهاجرت غربی کشورهايبه از سرزمین هاي دیگر یا   در کودکی بقا یافتندپسران

البته تعیین علل ه ک دارند از این دست وجودنمونه هاي دیگري ). 1990، 1کرت رایت(
  .  دشوار استهاواقعی آن

 پیشرفت هاي شاهدِ 1900 ۀ و اوایل ده1800 ۀ، اواسط تا اواخر دهحالبا این 
 نخستینسازماندهی   ازپس. ایاالت متحده بوده است  زنانِجایگاهِبسیاري در 

قانونی، گشایش  عملِ زاديآتا اندازه اي  ،1848 زنان در  حقوقِبارةم درگردهمایی عظی
 اما تغییراتِ.  به وجود آمدزن و مرد برابريِ  ایدئولوژیکیِفرصت هاي شغلی، و پذیرشِ

بیش  ان در آن مقطع زمانیزن. ند لفظی همگام نشد با این پذیرشِ،رفتارنوعِ واقعی در 
توجه  خواهانِ احتماالً، باشند) مانندِ دستمزد برابر( حقوقِ شغلیِ برابر آنکه در اندیشۀاز 

مدافعِ  و کتاب هاي اکثر مقاالت.  بوده انديأق رحاز  هره مندي و ب بیشترو احترامِ
 ه اند ونوشته شد  معاصربسیار فرهیختۀتوسط مردان و زنان  ، زنانآرمان هاي مهمِ

خبر  نو اندیشه هاياین حتی روحشان هم از در آن زمان  امریکاییان یتِاکثر احتماالً
در  زنان  حقوقِشِ بذرهاي جنببا این وجود). 379، 1974موراشتاین، (نداشته است 

  . همان دوره کاشته شد
                                                
1- Courtwright   
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ي زنان در اواخر أ رجنبش حقِ 
 يأر  حقِ کسبِقرن نوزدهم با هدفِ

 تصویبِ. به کار کرد ازآغ براي زنان
 درقانون اساسی   نوزدهمِۀاصالحی
ایاالت متحده حق   تا موجب شد1920
ي دادن به رسمیت أ ر برايرازنان 

جنگ جهانی از سوي دیگر، . بشناسد
 ابريِردوم بستري را براي افزایش ب

مانطور که ه. دکر فراهم یجنسیت
 خانه براي پیوستن مردان ملزم به تركِ

 ، هزاران نفر از زنان شدندبه ارتش 
  بري رامزد رها کرده و براي نخستین بار مشاغلِ را در خانه شان نقش هاي سنتی

هاي  ، بعد از جنگ ازدواج بیشتر دوام نیاورد1960 ۀاما این وضع تا ده. عهده گرفتند
هاي زنان   و ناامیدي در مورد تغییر نقشیافت فزونی زاد و ولد،  انجام شدسیار زیاديب

  . پدیدار گشت جنسیتی  برابريِجهت تازه اي، تا اینکه جنبش از سر گرفته شد
  حقوقِه برايمبارز، همنوزد ۀ اصالحی که تصویبِندگمان می کردبرخی از مردم 

تصویب   برابردستمزدِ ۀالیح، 1963در . این چنین نشد، اما دادپایان خواهد را زنان 
باید  چنانچه زنان به کاري همانندِ مردان اشتغال داشته باشند به موجبِ این الیحه،. شد

 در. )ستمزدِ برابر براي کارِ برابربه طور خالصه د (دریافت کنندآنان  ي برابر بادستمزد
این واقعه آشکار ساخت که .  قرار گرفتند مدنی حقوقِۀالیح  حمایتِتحتزنان  ،1964

ولی با ). 442، 1،1980دگلر(است   و مردانبرابري فرصت براي زنان حامیت فدرال لدو
مزد دست دالري که مردان 1 هر ه ازايب 1990 ۀ، در اواخر دهاین اوضاع و احوالتمام 

  .  می شودزنان  سنت عاید83ِ، به طور متوسط می گیرند
 ی جنبش به ایجادِاین اثر. را منتشر ساخت 3زنانه راز و رمزِ 2 بتی فریدان1963در 

زنان آنچنان درگیر  عقیده داشتاو .  زنان یاري رساند حقوقِگسترده براي احقاقِ
 تعدادي .خودشان باقی نمانده استکارهاي خانه و خانواده شده اند که هیچ زمانی براي 

 فریدان ،1966 در.  پرداختندانبري زنابرموضوعِ هاي دیگر نیز به دفاع از  از کتاب
                                                
1- Degler  
2- Betty Friedan   
3- The Feminine Mystique   

  
  .  به حق رأي دست نیافتند1920زنانِ ایاالت متحده تا 
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 زنان  حقوقِمدافعِ همواره ی که، سازمانپایه گذاري کردرا ) NOW( سازمان ملی زنان
ۀ تحادیا، مانندِ سازمان دیگر که خواهان برابري زنان بودندچند  1970 در .ه استدبو

جنبش زنان  .کردنداعالم موجودیت  2زنانسیاسی  فراکسیونِ و 1زنانبراي  برابر کارِ
 " اعتراضاتةدور. ... شاید ماندگارترین میراثِ" کهه است آنچنان موفقیت آمیز بود

   ).446، 1980دگلر، ( محسوب شود
میان ه ب در جامعه در رابطه با نقش هاي زنان فراوانی هاي اخیر مباحثِ در سال

اغل مختلفی که سابقاً گمان می شد تنها شدر مدر امریکا، زنان هم اکنون  .آمده است
جامعه متصدیان امور  میانِدر بسیاري از زنان ، و اشتغال دارند هستندسب مردان منا

، بسیاري از زنان  کار کاهش یافته استحامله در محلِ  زنانِعلیهتبعیض . قرار گرفته اند
 جامعه پذیرشِ، و دن را به تعویق می اندازند بچه دار ش دیگرشانالئقِ پیگیري عجهتِ

. افزایش یافته است خود شاغل نیز هستند مراقبت از کودكِدر قبال زنانی که در کنارِ 
مطالعات در . ادامه دارددر جامعه همچنان  در مورد نقش هاي زنان مختلفاظهاراتِ 

 نقش هاي ،مشاغلهاي جنسیتی در  ، تفاوت افراد رهبريسبکِمورد جنسیت و 
جنسیت تأثیر  ،وفقیتمافراد از بی هاي ارزیا بر آن ثیرِأتجنسیت و ، هخانواد جنسیتی در

انبوهی از از این رهگذر بتوان  ادامه دارد تاهمچنان  و غیره، درس  هايدر کالس
 ولی. ختگاهِ آنان در جامعه را فراهم سا ها و جای نقش و زنان علمی پیرامونِاطالعاتِ

و بحث حلِ ، همچنان مه ایم شدزنان و مردانین اینکه آیا ما موفق به برقراري برابري ب
  . استمجادله
  
  

  پایان
  

  
 
 

 
 

 
                                                
1- Women Equity Action League   
2- Women Political Caucus  


