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نانسی چودروف
متولد  ۰۲ژانویه ۴۴۱۱
جامعه شناس و روانکاو فمینیست که تعدادی کتاب تاثیر گذار نوشته است مانند:
بازتولید مادری ،روانکاوی و جامعه شناسی جنسیت( )۴۴۹۱
فمینیسم و نظریه روانکاوی ()۴۴۱۴
زنانگی  ،مردانگی ،جنسیت :فروید و فراتر از آن()۴۴۴۱
قدرت احساسات :معنای شخصی در روانکاوی ،جنسیت و فرهنگ( )۴۴۴۴
در سال  ،۴۴۴۱کتاب بازتولی د م ادری توسط انجمط جامعطه شناسطی معاصطر بطه عنطوان یکطی از ۴۲
کتاب با نفوذ طی  ۰۲سال گذشته انتخاب شد.
چودروف در یک خانواده یهودی متولد شده است.
تحصیلات:
 فارغ التحصیل از کالج رادکلیف( )۴۴۱۱ دکترای جامعه شناسی از دانشگاه )۴۴۹۲( Brandeis -همچنططی در سططالهای ۴۴۱۲تططا  ۴۴۴۱در موسسططه روانکططاوی سانفرانسیسططکو دوره آمططوز

روانکططاوی

بالینی را گذرانده است.
او بططه عنططوان نظری طه پططرداز روانکططاوی فمینیسططتی پیشططرو شططناخته شططده و عضططو انجم ط روانکططاوی ب طی
المللی بوده که در اغلب کنگره ها حضور می یابد.
او چنططدی سططال بططه عنططوان اسططتاد در بخشهططای جامعططه شناسططی و روانشناسططی بططالینی در دانشططگاه
برکلی گذرانیده است.
او در سططال  ۰۲۲۲از دانشططگاه برکلططی بازنشسططته و بعططد از آن بططه آمططوز

روانپزشططکی در دانشططکده

پزشکی هاروارد پرداخت .

چودوروف در مقدمه کت اب نظری ه فمینیس

و روانک اوی خطود

را اینگونطه معرفطی مطی کنطد :بطا

تکیه بر نظریطه روابط اشطیا ،مط خطود را از اکثطر روانکطاوان امریکطایی جطدا مطی دانطم چطرا کطه همیشطه
روانکاوی را به عنطوان یطک امطر تفسطیری(نطه پزشطکی و علمطی) دیطده ا و بطه عقیطده مط روانکطاوی یطک

علم اجتماعی اسطت کطه اسطاس نظطری دارد علیطرغم اینکطه بطه صطورت تجربطی وارد مطالعطات زنطدگی مطا
شده است.
خود را متفاوت از بسیاری از انسان گرایان آکادمیک میداند.
چططودروف معتقططد اسططت کططه فمنیسططت روانکاوانططه تاریخچططه نسططاتا پیچی طده ای دارد و از نظططر او منشططای
عقاید سیاسی و نظریه کارن هورنای است.
نانسی چودروف یکی از مهمتری عوامطل سطلطه مردانطه را ایط مطی دانطد کطه پطرور

کودکطان بطر عهطده

مادر است .

زنانی که مادر می شوند و مردانی کطه مطادر ،پطرور

دهنطده کطود ،،نمطیشطوند دخترانطی بطه وجطود مطی

آورند که میل بطه مطادر بطودن دارنطد و پسطرهایی بطه وجطود مطی آورنطد کطه مردانگطی برایشطان بطه معنطای
برتری مردانه است.
بنابرای نطابرابری جنسطی امطری جامعطه شناسطانه و روانشناسطانه محسطوب مطی شطود نطه امطری طایعطی و
زیست شناسانه که در هر نسل بازتولید می شود.
نتیجطه اجتمططاعی ایط رویکططرد و سطازماندهی وظططایف والططدی بططه گونططه ای اسطت کططه ایط وظططایف میطان
زنان و مردان تقسیم شود.
چودروف در کتطاب هطای بعطدی ا

ماننطد مجموعطه مقالطه هطای فمینیسطم و نظریطه روانکطاوی  ،تحولطات

اجتماعی و تفسیر تفطاوت هطای میطان زنطان مثلطا نطااد ،طاقطه و قومیطت چندصطدایی روایطت هطای زنطان و
تکثر هویت های اجتماعی روانشناسانه و فرهنگی زنان را پیگیری کرده است.
پاسخ نقد ماتریالیست ها مانی بر اینکه روانکاوی فاقد خصوصیت تاریخی و فرهنگی است.
او ای بحث که تفطاوت هطای جنسطیتی همطواره درگیطر مناسطاات ماتنطی بطر نطابرابری هسطتند را پیگیطری
نمی کند.
جوایز :جوایز گوگنهایم برای علو اجتماعی ،ایالات متحده و کانادا
نقد نظریه چودروف
بعضططی منتقططدان چططودروف ،اطلاعططات مربططو بططه غیاططت پططدر از خانططه را متنططاق
کودکان دور از پدر که افطزون بطر مطادر ،بطا عمطه هطا و مطادربزر

دانسططته انططد مثلططا

هطا زنطدگی مطی کننطد ،از کودکطانی کطه

تنها با مادران خود زندگی می کنند بهترند لطذا بطه جطای غیاطت پطدر احتمالطا بایطد بطر اضطافه بطار مطادری
به عنوان مشطکل اصطلی ،تاکیطد کطرد .همچنطی در مطورد نقطش پطدر در تربیطت فرزنطدان ،تحقیقطات نظطا

منطد بططه قططدری کططم انجططا شطد کططه بططه جططز حططدس و گمططان سطخ چنططدانی بططرای گفططت وجططود نططدارد.
ادعاهای کلطی نگطر در مطورد دوره اودیپطی و دوره پطیش از آن و غفلطت از اینکطه ایط مراحطل ،بطه زمطان و
مکططان خططا

(دوران جدی طد و جوام ط غرب طی) اختصططا

دارنططد و نی طز مانططا قططرار دادن شططکل واحططدی از

خانواده ،یعنطی خطانواده هسطته ای ،سطفید پوسطت و متعلط بطه طاقطات متوسط و سطرمایه دار بطه عنطوان
الگوی تما انواع خانواده ،از انتقادات دیگری هستند که بر ای نظریه وارد شده است.
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