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  حقوق بشر انتگرالگفتار کوتاهی در باب 
  نگارش جمشيد جمشيدی

از تکرار برخی در اين نوشتار  .را تشکيل می دهد" نظريه انتگرال چيست؟"فصل ششم مقاله طوالنی اين نوشتار
لزوم توصيه می شود به در صورت . است گرديدهاجتناب که در فصول قبلی توضيح داده شده است اصطالح ها 

 .مقاله اصلی رجوع شود
" بشر" قبل از ورود به بحث حقوق بشر ابتداء الزمست يک تعريف جامع و جهانشمول از خود

علمی حقوق بشر را -زيرا که ارائه چنين تعريفی دسترسی به يک چارچوب منطقی. ارائه دهيم
  .نيز امکان پذير ميکند

هستی . تکامل يافته ترين موجود زنده بر روی کره زمين است" بشر"در سلسله مراتب تکامل، 
تشکيل ) meaning"(معنا"و ) mind"(ذهن"، )body"(تن"از سه حوزه فشرده  " بشر"

واقعيت اين سه حوزه مخلوق تخيالت . سه حوزه هستی بشرمشترک و جهانشمول است. ميگردد
و ترسيم های محض ذهنی نيست بلکه حاصل پژوهش های علمی و تجربيات عينی و ذهنی بشر 

علوم فيزيک، شيمی، زيست شناسی، روان شناسی، . در طول تاريخ درازمدت تکامل است
ناسی، علم تاويل، الهيات و ديگر علوم انسانی جمعا بر وجود اين سه جامعه شناسی، مردم ش

صيانت از اين سه حوزه، پرورش و هدايت . حوزه و روابط نا گسستنی بين آن ها شهادت ميدهند
گو اين که اين سه حوزه از هم قابل . و برقراری تعادل بين آن ها موضوع حقوق بشر است

رابطه آن ها نسبت به هم به مانند حجرگان . با هم قرار دارندتفکيک اند ولی در رابطه تنگاتنگ 
. به گويش ديگر هر حوزه به مانند يک اليه در درون پياز است). 1شکل (توی در توی است

اليه بيرونی اليه درونی خود را می پوشاند و . رشد اليه ها به ترتيب از درون به بيرون است
بدون تن، ذهن پيدايش نمی يابد، و بدون ذهن . ميگردد همزمان بوسيله اليه بيرونی تر پوشيده
وجود اليه تن برای تعالی ذهن و اليه ذهن برای ارتقای . معنا به بيراهه کشانده، متالشی ميگردد

  . معنا ضروری است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يکی در درون ديگری  -سه حوزه يا اليه هستی بشر  1شکل                                     
  .واحد منجسم و هم آهنگ وجود انسان را تشکيل ميدهند                                             
  

به گويش ديگر معنا ذهن را در خود فراگرفته ولی در چارچوب آن محدود نگرديده از آن فرا 
 اليه ذهن، تن را در بر گرفته ولی از آن فرا رفته حوزه جديدی. ايجاد ميکندرفته حوزه نوينی را 

تن

ذهن

معنا
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تن اساس هستی بشردر سه حوزه، بنابراين بنيادی ترين حوزه يا اليه وجود . را ايجاد ميکند
تن . ناگواری و رنجش تن سبب افت، شوربختی و باالخره تخريب دو اليه ديگرميگردد. بشريست

. معنا حفاظت ميشود چرا که وجود سالم آن اساس تعالی ذهن و معناست در دامن تدابير ذهن و
اگر تن اساسی است ذهن و معنا، حافظ تن و زندگی، از اهميت ويژه و انکارناپذيری 

اگر به پذيريم که هستی بشر ازحوزه های تفکيک شده تن، ذهن و معنا شکل گرفته  .برخوردارند
حقوق يا . است، حقوق يا اختيارات بشر نيز متناسب با هر يک از اين حوزه ها قابل تصورست

همانی با خودبودگی، عامليت و يا منيت شخص دارد که نماد انجسام و سالمت  اختيارات، اين
ولی بايد در مد نظر داشته باشيم که حقوق يا اختيارات بشر در حوزه های  سه گانه .  اوست

اگر ). 2شکل (هميشه به همراه  تکاليف يا مسئوليت های بشر در محيط زيست جمعی مطرحند
غيره طلب ميکند مجبورست در مناسبات توليد شرکت کند مگر فرد خوراک، پوشاک، مسکن و 

اگر مقرر ميگردد که کسی نبايد مورد اذيت و . اينکه از معذوريت قانع کننده ای بر خوردار باشد
شکنجه قرار گيرد تکليف دست نزدن به عمل مشابه توسط خود شخص شاکی نيز محفوظ 

همانی با ديگربودگی شخص دارد که  تکاليف يا مسئوليت ها اين. نگاهداشته شده است
نه اختيار تام و مطلق . نشانگرانگيزه سازگاری، همکاری و همزيستی او در محيط زندگی است

  .داريم و نه تکليف يا مسئوليت صرف وجود دارد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابطه گرافيک حقوق و تکاليف بشربا سه حوزه هستی تن، ذهن و معنا  2شکل 
  

  به اختصار در آمده اند 1حقوق و تکاليف مربوط به حوزه های تن، ذهن و معنا در جدول 
و هم در  )ظاهری(، هم در زمينه رفتاری)مسئوليت ها(و تکاليف) اختيارات(مضمون حقوق
اين چهار بعدی (. قابل تصورنددر محور افقی در دوبعد فردی و جمعی ) باطنی(زمينه شعوری

در دنباله  .به جزئيات آن در فصل های قبل مراجعه کنيد. است که برای هر واقعيتی صدق ميکند
  ).حقوق جنسيت های مرد و زن را از اين منظر می کاويم

. بايد در تعادل و هم آهنگی با هم طرح و تحقق بيابند) ها مسئوليت(و تکاليف) اختيارات(حقوق
  بشر در . در يک کل بزرگ ترست) مسئول(است، جزء) مختار(در حالی که بشر خود يک کل

 تن

 ذهن

 معنا

 تکليف
 ذهن

 معنا

 حق

 حق

 تکليف

 حق

 تکليف
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  .و تکاليف مربوط به حوزه  های هستی بشر به اختصار در آمده است حقوق   6 -1جدول 

  
  حقوق يا اختيارات بشر حکم نيمه باالئی. يا کل و جزء کل بزرگترست 1حقيقت همانند يک هولون

تناسب و تعادل بين اختيارات و . نی تن او را دارندتن او وتکاليف يا مسئوليت ها حکم نيمه پائي
  .مسئوليت ها ضامن سالمت، و نا هم آهنگی بين آن ها سبب بيماری شخص ميگردند

افزايش تکاليف و مسئوليت های فردی و جمعی همراه با کاهش اختيارات سبب انقباض، ادغام و 
ليت ها باعث استبداد و سلطه ذوب فرد و اجتماع، و در مقابل اختيارات مفرط و کاهش مسئو

و ) آزادی/حق(بی شک تعادل بين اختيار. گری فردی و جمعی خواهد گرديد
در بعد فردی و جمعی پيش شرط تعالی بشر در سه حوزه هستی ) فشار/تکليف(مسئوليت

  ).  3شکل (است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هژمونی/ذوب                          سلطه گری/اعتدال                              ادغام                        
  سه نوع رابطه بين حق و تکليف   3شکل       
 

                                                  
1 holon=hol+on=whole/parts 

  بشر) یمسئوليت ها(تکاليف  بشر) اختيارات(حقوق  حوزه هستی بشر
 -بهداشت -مسکن -پوشاک -خوراک  )زندگی(تن

  امنيت جانی
شرکت در مناسبات توليدی و اقتصادی، 
 کوشش در حفاظت از سالمتی تن، پرهيز از

ران، همکاری در منی و اذيت ديگناا
  برقراری امنيت فردی و اجتماعی

تجربيات و  -علم - پژوهش -آموزش  )معقوليت(ذهن
آزادی درفعاليت های فردی و 

 )اعم از سياسی و اقتصادی(اجتماعی

يادگيری و آموزش، کاربرد روش های 
منطقی در ارائه و حل معضالت  -علمی

  فردی و اجتماعی 
 -و عقيدتی آزادی های فرهنگی  )معنويت(معنا

  تجربيات دينی و روحانی
فرهنگی و  -پرداختن به فعاليت های هنری

عقيدتی در چارچوب شعور و فرهنگ جمعی  

حق
 تکليف

تکليف

 حق

حق

تکليف
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خواه ناخواه رابطه بين حقوق و تکاليف حکايت از وجود نوعی همبستگی يا تعامل در محيط 
اين همبستگی ممکنست در بعد فرد با خود، فرد با فرد، فرد با اجتماع و . زندگانی بشر ميکند

باالخره اجتماع با اجتماع نمايان گردد، که در هر صورت تناسب بين حقوق و تکاليف تعيين 
  .کننده چگونگی اين همبستگی خواهد بود

حقوق و تکاليف مفهومات مطلق، ازلی  و ابدی نيستند، بلکه آن ها تابعی از شرايط زمان و 
اين ديدگاه ها . اقعيت می پيوندندمکانند که با بازتاب يافتن در ذهن از سوی ديدگاه های ما بو

ما . ممکنست در سطح فردی، خانواده، قوم، کشورو باالخره تا درسطح جهانی خودنمائی کنند
های فرد و جمع به ) 2يا چشم انداز(سطوح ديدگاهنياز داريم تا به تشريح مفهوم بسيار مهم ساختار 

 .مقوله حقوق بشرنيزبه پردازيم
و کيهان  5،جهان محور 4، قوم محور3محور) خود(ار سطح ديدگاه، فرداجازه بدهيد اجالتا به چه

بشر را در ) و تکاليف(هر يک از اين چهارديدگاه مساله حقوق). 4شکل (اشاره کنيم6محور
  چارچوب سطح شعور و چشم انداز خود می بيند

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  چهار ديدگاه  4شکل                                                    
  

رابطه سطوح نسبت به هم به مانند همان اليه های پوششی پياز است که در توصيف حوزه های 
اليه بيرونی با شامل کردن اليه درونی در خود، به فرای . ارائه شد" بشر"ترکيب کننده ساختار

  .اين اليه بوسيله اليه بيرونی تر دربرگرفته ميشود و الی آخر. آن رشد ميکند
هر کدام از ديدگاه ها در چارچوب خود به نسبتی از حقوق و تکاليف بشری باور داشته و به 

البته که تعبير و باورهای همه آن ها در زمينه . رفتاری در راستای تحقق آن ها مبادرت ميورزند
آنچه که قابل توجه است تفاوت نسبی در .  حقوق بشردر چارچوب ديدگاه خودشان توجيه پذيرست

                                                  
2 perspective 
3 Egocentric 
4 Ethnocentric 
5 Worldcentric 
6 Cosmocentric 

 فرد    

 محور

 قوم محور

جهان محور

کيهان محور
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هر چه در محورعمودی سطوح به باال اوج . تردگی ميدان فراگيری حقوق بشر در ديدگاهاستگس
افراد بشر ) و تکاليف(گيريم، با گشاده نظری و کثرت گرائی بيشتر يا با نسبتی فراگيرتربه حقوق

  .اما هر کدام از سطوح از بيماری بيش خواهی در امان نخواهند بود. برخورد خواهيم کرد
اين نوع . ود حروف درون هر اليه به رنگ اليه بعدی يا فوقانی نگاشته شده استاگر دقت ش

هر . در هر اليه استبه سطح فوقانی نگارش به قصد تاکيد بر وجود گوهر قابليت اوج گيری 
در اليه ميتواند در صورت نيت و تالش، خود را به سطح اليه فوقانی ارتقاء داده و از حبس 

  . ردددرون اليه خود آزاد گ
فرد محور، حقوق شخصی خود را در مرکزيت مناسبات ميبيند و نه تنها به چگونگی وضع 
حقوق ديگران بی اعتناست چه بسا بسادگی حاضرست تا حقوق ديگران را نيز به نفع خود 

سلطه بر حقوق ديگران بشکل آزار و اذيت  .مصادره کند و به بيماری سلطه گری دچار شود
ثروت، تحميل سليقه و فکر، باورهای اعتقادی و دينی بر ديگران،  جسمانی، غارت مال و

  .آن چه که در سه حوزه تن، ذهن و معنا قابل تصورستباالخره 
قوم محوری که بی گمان در دنيای امروز پديده غالبی است حقوق بشررا در چهارچوب منافع 

يت ميکند و به قوم، جامعه همگن و هم مسلک و يا حداکثردرون مرزهای کشورخود رعا
بيماری قوم محوری مصادره حقوق . چگونگی حقوق بشر در فرای مرزهای خود بی اعتناست

گروه و اقوام و يا کشورهای ديگر چه مالی و مصادره حقوق  .اقوام ديگر به نفع قوم خود است
چه فرهنگی و ايدئولوزيکی و اعتقادی و دينی اشکال پيش روی در روابط غامض دنيای 

  .امروزست
اما زمانی که چشم انداز حقوق بشر از محدوده مرزها فرا رفت و خصلت جهان پيوستگی آن در 

بشری ) و تکاليف(مد نظر قرار گرفت آنوقت است که ميتوان به شوربختی ها و معضالت حقوق
  .در سطح جهان پايان بخشيد، که البته تا تحقق اين آرمان راه درازی در پيش داريم

در حجره تنگ ديدگاه خود و امتناع به صعود در سطوح فرازين هميشه با باری، محبوس شدن 
احتمال انحراف از وضع اعتدال و پرتاب به قهقرای سياه چال بيش خواهی و گريز از بار 

  . مسئوليت ها روبرو خواهيم بود
افات اما جهان بينی بشر تا زمانی که به سطح کيهان يا کاينات محور ارتقاء نيابد گريز از انحر

سطح کيهان محور که حتا حقوق . زياده خواهی و بيماری ديگرخواهی افراطی ناممکن است
اعضای ديگر طبيعت بی مرز از جمله جانوران، گياهان و کل اکولوژی را نيز در مد نظر می 

راز نجات  آورد و در پی تحقق يک رقص هم آهنگ و منجسم در سطح کيهان و کاينات است
   .ته داردبشر را در خود نهف

ويژگی  بهاين سطور، اعالميه حقوق بشر، به جهت کارآمدتر شدن بهترست  قلمزنبه باور  ◆
  .آراسته گرددهای زير 

، حقوق هر يک از اين سه حوزه بطور "بشر"بر پايه آگاهی از سه حوزه ترکيب دهنده نوع .الف
برای آحاد مردم،  افزون بر تاکيد رعايت و تضمين اين حقوق. روشن و منظم گنجانده شود

برقراری يک تعادل پويا بين حقوق وتکاليف که ضامن يک رشد فردی، اجتماعی و فرهنگی 
  .پايدار خواهد بود ضروری است
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بی شک اعالميه حقوق بشر از متنی جهانشمول يا با ديدگاهی جهان محور تدوين   . ب
طوح ديدگاه ها که از ست در فرآيند تحقق آن سيرنسبی صعودی يا تعالی سا خواهد شد ولی الزم

 . سطح  فردمحور، قوم محور، جهان محور و غيره عبور ميکند تشويق و پی گيری گردد
بايد نشان داد که مفهوم حقوق بشر يک شگرد يا دسيسه سياسی نيست و مفاد آن بر اساس  .پ

ه داده های واقعی و علمی در راستای حفاظت، پرورش و تعالی سه حوزه هستی انسان تدوين شد
و رابطه رشد و تعالی سالم سه حوزه هستی در شخص را با توسعه فراگير و متعادل . اند

به عبارتی موضوع حقوق بشر در مورد کشور خاصی بايد . اجتماعی و فرهنگی به اثبات رساند
فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و غيره که  -در رابطه با آمار و شواهد عينی اجتماعی

ل نيز موجود است مطرح گرديده و از پايه های علمی و منطقی قانع کننده ای نيز در سازمان مل
  .برخوردارباشد

ست کشورهای جهان در تمام زمينه ها با ا برای تحقق نظام حقوق بشرمشترک و جهانی الزم .ج
محدوديت ها و معذورات احتمالی بومی در رعايت حقوق بشر بايد در . هم تشريک مساعی کنند

فرهنگی و پتانسيل های عينی و ذهنی موجود در محل مورد  - با ويژگی های اجتماعیرابطه 
. ، و جامعه جهانی در رفع اين محدوديت ها و کمبودها ياری رسانديردنظر مورد توجه قرار گ

البته خصوصيات داخلی يا بومی بايد از طريق نظرخواهی و تصميم جمعی جامعه و سازمان 
  . دداران و حاکمان محلی، شناسائی شونه بوسيله سياستمطرف،  بیحقيقت ياب های 

  
در سطور . حقوق جنسيتی می پردازم گفتار کوتاهی در باره مسالهبه طور گذرا به  در دنباله ◆

اما . ز منظر عمومی مورد بحث قرار دادمو افارغ از نوع مخاطب را پيش حقوق بشر انتگرال 
  . س متفاوت مرد و زن خواهم داشتمروری بر حقوق بشر در دو جن بخشدر اين 

زن و مرد بسياری از اوقات به بدفهمی  يا سوء  در ابعاد هستی اجتماعیتفاوت های گوناگون 
تفاهماتی در زمينه حقوق بشر اين دو جنس می انجامد که تهمت و برچسب های متقابل مبنی بر 

شده بسيار ديده يا شنيده   .استبداد، تکروی و خودمحوری يکی از دو جنس را به همراه می آورد
زن و مرد از حقوق مساوی "، يا "اشخاص همه با هم برابرند" گفته می شود است که

، آميز تبعيضداشتن منش شخص به  اشداگر در ظاهر تساوی حقوق برقرار نب". برخوردارند
ار حال آن که اغلب تقسيم ک. م می شودتهبودن م )زن ساالری(يا ضد مرد )مردساالری(ضد زن

  . بين آن ها با تبعيض التقات می شود
راستی آيا تمام مردم باهم برابرند، يا زنان با مردان در تمام زمينه های هستی از حقوق مساوی 

از تساوی محض يک هيچ  در عصر کهن و نه در دوره حاضرنه جوامع برخوردارند؟ اما تاريخ 
ص اخبه طور و نه زن و مرد  طور اعمبه  چرا که نه انسان ها. ددهگواهی نمی زن و مرد بين 

چرا بايد شخصی که آدم ميکشد با کسی . هيچ يک در تمام عرصه های هستی با هم برابر نيستند
که هدف زندگيش را اصالح و رهائی انسان ميداند از حقوق برابر برخوردار باشد؟ برابری 

نيست؟ چرا زنی که ری ديگحقوق بر حق کردن حقوق اين دو سنخ انسان خود تبعيض و پايمال 
از زايمان دارد بايد به مانند مردی تنومند از عهده  و بعد حامله است و احتياج به استراحت قبل

  ؟ مساوی برخوردار گردد دست مزدتا از  کار شاغی بر آيد
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يا خود رای مردان را بيشتر خود مّتکی، مستقل و  ،7روان شناسان و  پژوهشگران جامعه شناس
دنباله ، گیوابست لتميدانند و زنان را بيشتر برخوردار از خص برتری طلبیدارای گرايش 

 تحتاين تفاوت ها در مرد و زن . ارزيابی ميکنندبودگی مطيع و  یمسئوليت پذير، و یرو
مطرح هستند  فردی آن هائی که در محور عمودی يا ژرفای رشد شعور از جملهعوامل گوناگون 

به . متاثر می شوند ندميکن عرض اندامفضای زندگی  رابطه های و آن هائی که در محور افقی يا
خود اتکائی مرد تحت . عبارتی اين گرايش ها مطلق نيستند از خصلت نسبی برخوردارند

در وجه سالم و رشد طبيعی به فراز يک عارف و روحانی حقيقی اوج بگيرد شرايطی ممکنست 
 وابستگیخاصيت  .ير قابل کنترل تبديل شودغ و سرکوبگری به استبدادولی در وجه ناسالم آن 

بيانجامد حال  نسبت به ديگریعشق بی دريغ همدردی و در وجه سالم آن ممکنست به اوج زن 
به عبارتی . مخرب منتهی شود درون خود و خود شيفتگیبه ذوب درآن که در وجه ناسالم آن 

نوع  ومراتب سالم متعالی  گرايش ها هم در زن و هم در مرد می تواند در راستای يک سلسله
  .طی طريق کندآن بيمارگونه و نابودکننده 

شعاع قرار ميدهد در جبار حقوق و مسئوليت ها را تحت چهارگانه جنسيت که به ا يا روابط  ابعاد
صحبت می کنيم اشاره ما  )مذکر(مردو  )مونث(زنزمانی که از . خالصه گرديده است 2جدول 

بر کسی پوشيده نيست که دو جنس زن و مرد از اين . آن دو استمعطوف به ساختار بيولوژيک 
 هائی که مربوط به نيمه باالئی تن،مردها از توانائی . هستندآشکاری نظر دارای تفاوت های 

از  در مقابل زن ها از پتانسيل ارگان های نيمه پائين تن. است برخوردارند و تحّرک زور بازو
جای شک نيست همين . برخوردارندو پرورش کودک  ردهی، شيجمله قابليت آبستنی، زايمان

آن و نقش تفاوت های بيولوژيکی بين زن و مرد سبب توانائی ها و محدويت هائی در موجوديت 
  . شود میو مناسبات بينابينی اجتماع کانون خصوصی خانواده و دو در 

  
  .و مرد را تحت شعاع قرار ميدهندابعاد يا روابط چهارگانه که حقوق و مسئوليت های زن   6 -2جدول    

    درونیابعاد   بيرونیابعاد   
 Sex  فردی

  مرد، زن): بيولوژی(جنسيت
مشروط به بيولوژی : رفتار

  جنسيت

Sexuality 
هويت نرينگی و : جنسيت شعوری

  مادينگی

 فردی

 Sociological Factors  جمعی
مناسبات اجتماعی بر : اجتماعی

پايه سطح فن آوری، توليد 
دی و توانائی های سازمان اقتصا
 شکار، باغبانی، کشاورزی(اجتماع

  )صنعتی و اطالعاتی و غيره

Gender 
در تعريفی که : جنسيت فرهنگی
 جامعهفرهنگ  در مفهوم آقا و خانم

  .جا افتاده است

 جمعی
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تفاوت های بيولوژيکی اصولی هستند و ما هم از اين جايگاه به حقوق جنس های متفاوت می  اين
از موارد استثائی، از جمله زنان زورمندی که حاضر به انجام شغل های طاقت فرسای . نگريم

هستند يا به عکس مردانی که از توانائی الزم ) يا چاه کندن مثل رانندگی کاميون(مردانه 
بايد . مشغول هستند می گذريم) وبچه داری مثل خانه داری(برخوردار نيستند و به کارهای زنانه

فرا و  ، مناسبات توليدی و اقتصادیياد آوری کرد که با پيشرفت علم و فن آوری اين نکته را
برای زنان نيز عصر اطالعات بسياری از شغل ها که متکی به کارکرد مردانه بوده است  رسيدن

کارهای سخت بدنی که زمانی بوسيله مردان انجام ميگرفت در ابتدای . قابل انجام شده است
ماشين بخار، سپس با سوخت های فسيلی و در نهايت در عصر کنونی با انقالبات تکنيکی با 

همزمان که است مبارکی  دست آوردفرصت ها به عبارتی اين . جايگزينی شدند )کامپيوتر(رايانه
انجاميده اجتماعی اقتصادی و  -توليدیدر زمينه شرکت در مناسبات به آزادی بيش از پيش زنان 

را و تسهيل فرصت های شغلی اميد و آزادی  دروازهدر اين راه جا دارد از مردانی که  .است
زن بايد توجه داشت که فرصت های شغلی و جايگاه اجتماعی  .برای زنان گشودند تقدير بعمل آيد

می تواند و شرايط سخت افزاری اجتماعی آن ها  کیاقتضای ساختار بيولوژي در راستایو مرد 
در به اجبار چه بسا اين تقسيم کار  .تبعيض خلط شودمقوله ، هرگز نبايد با باشديک تقسيم کار 

به اشکال گوناگون رخداده است ولی به تبعيض جنسيتی انگاشته شده  مختلفتاريخی دوران 
  .است

 "مادينگی"يا  "نرينگی"شعور فردی شخص چه مرد چه زن می تواند از هويت  در بعد
 خاصيتيک مردانه از سازگاری، لطافت و ژيک مرد قادر است با وجود بيولو. برخوردار باشد
هويت نرينگی مختص مرد نيست حتی زنان ممکن . برخوردار باشد )مادينگی(پرستاری زنانه

خشونت ورزی نمونه جهت يا حتی از  ،بهره داشته باشند )نرينگی(است از خشن بودگی مردانه
احتمال  و فيزيکی انینظر جسمنقطه زنان بر مردان از  غالبيتاگر چه  .منحصر بفرد باشند

و  و خوی نرينگی افراطی می توانند بر مردان غالبيت داشته باشند قلکمتری دارد ولی زنان با ُخ
وجود مردان را تنها در امتداد خواسته  به گونه ای که ،گرايش شديدی به خودشيفتگی پيدا کنند

د تبعيض و سرکوب همين گروه از زنان چرا نتوانند مردان را مور. های خود تعبير کنند
به هر  .قراردهند؟ سرکوب فرصت ها هم ميتواند توسط مردان صورت بگيرد و هم بوسيله زنان

، )egocentric(محوری -جهت هم زن و هم مرد از سلسله مراتب سطوح شعوری خود
اين  .برخوردارند) worldcentric(محوری - و جهان sociocentric)(محوری  -اجتماع

که بر هستی اجتماعی او  ميکند گواهیشعور فرد را در محور عمودی  سلسله مراتب ژرفای
فرد چه زن و چه مرد بر مبنای سطح شعور خود با مساله حق و تکليف برخورد  .تاثير ميگذارد
  . خواهد کرد

جايگاه يا تعريف آقا و خانم در فرهنگ . روبرو هستيم "خانم"و  "آقا"در بعد فرهنگی ما با 
تعيين ميکند بلکه بر جايگاه آن ها در  بيناذهنی مردمآن ها را در مناسبات  مرسوم نه فقط نقش

های اسطوره ای، دينی و هنجارهای مشترک باورنقش  .مناسبات اجتماعی هم تاثير ميگذارد
و غيره به عنوان مولفه های فرهنگی در استقرار تعريف شخصيت آقا و خانم  اجتماعی تاريخی

حقوق مرد وزن دست خوش تغيير  ،عد فرهنگی بر روی بعد بيولوژيکیبا نفوذ ب .قابل توجه است
بعد فرهنگی در محور عمودی يا سلسله . ممکنست آن را تشديد، تضعيف يا خنثی کند. می شود
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اسطوره ، )magic(، جادو جنبلی )archaic(مراتب ژرفای اين بعد شامل سطوح آرکائيک 
ديدگاه فرهنگی  .است existential)( و انسان گرائی) rational(، معقول)mythic(ای

يک اجتماع چه در حوزه خودآگاهانه و چه در حوزه ناخودآگاهانه بر شعور و رفتار عضو 
  .اجتماع تاثير ميگذارد

. چهاگانه در محور افقی متاثر استيا روابط مناسبات بين جنس مرد و زن پيچيده و از ابعاد 
 روابطو همه جانبه به تمام اين  ت مستلزم نگاهی دقيقبررسی حقوق و مسئوليت ها در اين مناسبا

از خودمحوری و تنگ نظری  پرهيز .يک نگرش انتگرال استبرخورداری از يا به عبارتی 
پافشاری روی يک بعد و انکار ابعاد ديگر غلطيدن به دامان . ،معطوف به رابطه خاصی

رب برای مناسبات بين زن و مرد تقليلگرائی است که بی شک سبب سرانجامی فاجعه آميز و مخ
   .خواهد شد

رابطه نقش و نفوذ بی اعتنائی به  باگرا  تسياست های خود محور مردانه در حکومت های تمامي
را به   رابطه هاو ارزش های مربوط به اين  همراه است،فرهنگی، شعوری و رفتاری زنان  های

فرهنگ جمعی، د نست ها تالش ميکنبه عبارتی اين نوع سيا. گرايش های خود تقليل می دهد
. باشد انکه در راستای تحکيم سياست هايش دنبساز طوریآن شعور و رفتار فردی جامعه را 

در مواردی حقوق حتی  زنان و چه بساوسيع  اقشارنتيجه اين سياست ها پايمال شدن حقوق بارز 
   .مردان هم پايمال اين نوع سياست ها می شود

فمينيستی که نقش فرهنگ را در هستی زن و مرد بنيادی  جنبش هایوعی از تقليل گرائی در ن
اين گروه از فمنيست ها نقش تفاوت های بيولوژيکی را ناچيز . می پندارند نيز مشاهده می شود

هرگونه تقسيم کار را بر مبنای توانائی جسمانی . ميدانند و منشًا آن ها را فرهنگ جامعه ميدانند
  .  و تبعيض تعبير می کننده انرمردساالدسيسه 

فمنيست های مارکسيست عامل روابط توليدی و اقتصادی را برجسته می کنند و ابعاد  از طرفی
روابط توليدی که زير بنا است موارد . فرهنگی و شعور فردی را مبتنی بر اين روابط ميدانند

در نتيجه حقوق و . ندرا که به روبنا نامگزاری ميکنند تعيين ميک) شعور فردی و جمعی(ذهنی
در نهايت و است زيربنائی جامعه  روابطمسئوليت های زن ومرد در روابط بينابينی متعيين به 

تساوی حقوق زن و مرد منوط به کار مساوی آن  .دنتقليل می يابابعاد متذکر ديگر به اين روابط 
ی نيست زن هم اگر مرد در زمين زراعی گاو آهن ميکشد تا روزگار بگذارد چاره ا. هاست

  .برای امرار معاش همانند بايد در گاو آهن کشی هم شرکت کند
 


