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 همتا  خلوواتا ان  بت  جنسیت یکی از سازه های طبیعی هویتت  هتت هن تا ان اهستاه ا

)ایتن  ختبه   زبتا    هظیر سایر خؤلفت ها  خؤلفت هویتخیشوا. این  ینی اهگاشتتزخ

او   هژاا  اهدیشت سیاسی...( ان طول حیا  اهسا  شک  همیگیرا  بوکت اب  از هولتد 

آفترین  اهستاه ا  خوضتو  اهسا  ان نحم خاان شک  گرفتت و کاخالً اجبتانی خیباشتد.

استت. ( Social Determinismاز جموت خسای  جبر اجتمتایی ) با جنسیت خاص 

وا  بت سرهوشتی کت ان آ  هتی  گوهتت انااه ی هتدانا خالختت بنابر این احدی نا همیت

 کرا.

ست ها یو  و یواخت  هگتاه هتای جنستیتی بتت زهتا  بتدو  شتناختن این هدف هبشتت هبا 

نا  یی و خنتابعی کتت ایتن هگتاه هتاشناستا ت شلصیت خجزا از جنسیت بتت آه تاهیچگوه

تمایی نا بیا  همایم ها هغبیت و فربت خیسازهد  خعرفی و پیاخدهای خنفی این چال  اج

بزنگ کتت ااختن گیتر زهتا   خوی  نا ان کاه  این خعض  اهدک هواهستت باشم س م

 ااا همایم. سرزخینم است 

الی  هگاه جنسیتی بر خیگراا بتت طبیعتت و خو تت اهستا  و اینگوهتت هگتاه نا خترا بتت 

و از طتر  ختوی  اانهتد و همیتتوا  آهترا از بتین بترا ز  و ز  بت خرا بت خ تضتی ف

  چتو  ایتن گترای  انوهتی اهساه استت و ان هتم هیستت یتبین برا  آ  بت هفت  بشتر
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پت  ایتن  .بین برا  آ  خمکن است گرایشا  ایگر ان اهسا  ایجتاا شتوا صون  از

خشتتک  زختتاهی خوتت  اختتا  .همیتواهتتد بتتت ینتتوا  چتتال  خطتتر  گتتراا گتترای  و هگتتر 

بتت زهتا  شتوا.  هرگوهتت شلصتیت و جایگتاهی خیشوا کت ایتن هگتاه هتا ختاه  شتناخت

جایگتاه و خواتخ ختاص  ازز   ان کنان آ  جنسیت هویت غیر ااب  اهکان است اخا 

برخوناان است. اگر زهتی نیتی  یتد ااانه استت  اگتر زهتی  خراا  اجتمایی خاهند

ت و یتا اگتر زهتی استت  اگتر اختتر ختاهمی هتم صتنفی ختا است ان ید ه اا همکان خا

هت هما    بت آه ا هگریست و هجان هم صنفی ید با هگاه نیی   همکان هجان است. با

همچنتا  هبایتد شلصتیت ز  بتا وابستتگی  هگاه های غرض آلوا و آزخنداهت جنستیتی.

فالهی  خواهر فالهی  اختر فالهی و  بت خرای هعریخ شوا. خثالً خاان فالهی  همسر

 د خرا ختونا احتترا  اتراناین خشک  ان جاخعت خا خیوی خش وا است. ز  بت هب  ی

 .خیگیرا هت بت لحاظ شلصیتی کت خوا ز  اانا

 

 به زنان: محض جنسیتی نگاه ی نندهفربه ک ریشه های

اولتین ه تاا اجتمتایی کتت هتانیی بتت یتاا اانا  ختاهوااه استت و  تاریخی: -فرهنگی -1

نیتی  آ  یتتد ختترا بتوا و استتت. ختتاهوااه یتد ه تتاا طبیعتتی پنداشتتت خیشتتوا و بتتت 

. این بایث شده ها جاخعتت خراستا ن بوجتوا آیتد و ان آ  همین شک  نیاست خرا

 اتدن  صمیم گیری ان اهحصتان ختراا  باشتد.هما  ادن  اجتمایی و صالحیت ه

ختترا ستتب  شتتده هتتا ختتراا  زهتتا  نا ابتتزانی بتترای آستتای  و لتتب  جتتویی ختتوی  

بشتتمانهد و هرگوهتتت استتتفااه ی هتتاخع ول  بتتدو  خواستتت و انااه ایشتتا  از آهتتا  

جتوا  و صتاح  جمتال  ت خیکند؛ ستالطین اختترا بنمایند. اسمی کت هانیی نوای

و  گتبناهی و ی  ختخنحیتث وستانا ان انبان خوی  استلدا  خیکراهد و از آه تا 

خطتا  شتا  خینمواهتد کتت اختروز هیتز بتا « سیاه سر»و  ییاشی استفااه خی کراهد

آ  ستتاختان از  همچنا  ااهشتتمندا  و شتتعرا یصتترهغییتتر خف تتو  خطتتا  خینماینتتد.

اینگوهتتت هگتتر  بتتت ز   ان آاتتان آهتتا  بازهتتا   شتتتباهی واجتمتتایی خراستتا ناهت پ

 بایتث هتدوا  جاخعتت خترا ستا ن گرایتده استت. یافتت و جزء خفاهیم اابیا  شد کت

هرچند اخروز هم جاخعت خا جاخعت خرا سا ن است و هصمیم گیرهده اصوی هنوز 
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خرا است اخا هظر بت گبشتت هفاو  چشم گیتری ان بیتن  و طترز نفتتان بتا زهتا  

نزا  و اربتاهی هتای زهتا  بتت خبتابوجوا آخده است و اخیتاز ایجتاا ایتن هغییترا  

 .بدست آخده   هت ان اار بلشندگی و هرحم خراا تخعطوف اس

 

هرچند هر اخترایی ذاهاً خنثی استت اختا هحتوه ی استتفااه ختا  :فناوری های جدید -2

کتت ان اهیتا خوجتوا  هتر آ  پدیتده یخنفی و خثبت خیبلشد.  ه یبت آ  چ ر  از آ 

 ایتن ختا هستتیم کتت ولتی ؛  بت اهسا  خو  و اخترا  شدهاست  بت هدف هف  نساهد

دید اهساهی بتا خوی  و اهساه ای ایگر هما  خیکنیم. فناونی های ج آ  نا بت زیا 

رخی هبعا  نا هیتز ان پتی د  بهاان بت جاخعت بشریکت  هما  خوبی ها و خثمریتی

. از جموتتت ستتاختن فوتتم هتتای خبتتتبل و هشتتر آ  از طریتت  نستتاهت هتتای ااشتتتت اهتتد

ایتن  همای  ز  ان آه ا بت حیث کتا . هصویری و شبکت های اجتمایی و همچنا 

بتت  یشتدید ه ویتت گتراا و آستیب ای نواهتی اه های ش واهی بت ز بایث شده ها هگ

وانا همایتتتد. از جاهتتت  ایگتتتر اطفتتتال و هوجواهتتتا  کتتتت ان خرحوتتتت  هتتتر او جتتتن 

هتتاپلتگی اتتران اانهتتد و این تتا کستتاهی هستتتند کتتت نفتانهتتا  باونهتتا و هگرشتت ای 

؛ بتا همتا  هگتاه هتای راای یتد جاخعتت نا شتک  خیدهتداخروزی شا   فرهنت  فت

 یابند و این خوضو  خیوی هگرا  کننده است.  خی جنسیتی بت ز  پرون 

 

بدلی  اینکت باون جنسیتی خحت  بتت زهتا   :زن به خویشتن محض باور جنسیتی -3

ان جاخعت خا از پ  خنظر ایرینت برخوناان است؛ بسیانی از زها   بلصتوص 

خوا بت این باون اهد کت فوستفت وجتوای شتا  همتت  جنستی و ان زها  نوستا هشین 

ختدخت ختترا بتوا  استتت. ایتن بتتاون بتت آستتیا  هگتاه جنستتیتی خحت  بتتت زهتتا  آ  

 فرهن  هاپسند نا بانون خیسازا. و ان ضمن این خیریزا

 

ایتتتن یگاهتتتت خرجتتت  خطمتتتین و خجریتتتا  آ  بتتتا : زناااان پات مااان مااارت ن ب شاااتی -4

ن اشتتلاص هتتزا ختترا  اهتتد. یتتااآونی خکتترن ایشتتا  از زهتتا  بتتت ینتتوا  ایتبتتانهری

حونا  ب شتی و پاااشتی برای خراا  هیکوکان و نستگان  این هگاه هتا نا اتو  

ب  بتوا  بتا حتونا  هتی  کستی ان ایتن ج تا  هجربتت ی ایتد  و لتخیبلشد. چتو  
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ایتتن  بنتتاً هصتتویری کتتت ان ذهتتن ختتراا  خجستتم خیشتتوا  از زهتتا  ب شتتتی نا هتتدانا.

 ج ا  است.

 

و صتحبت کترا  از آ  خمکن برخی هتا هحتوه ی پوشت  پومش های نامناسب:  -5

نا بت ینوا  خحدوا کرا  آزاای زهتا  اومتداا کننتد اختا همیتتوا  از ایتن خؤلفتت بتت 

ینوا  هحرید کننتده ی هگتاه جنستیتی بتت زهتا  اهکتان کترا. ایتدگاه غالت   کتت ان 

 شت  هتای هاخناست کت  زهاهی کتت بتا پوجاخعت خا خیا  خراا  وجوا اانا اینست 

خبثتت ان  یستتت ای هیستتند. هحتوه ی پوشت  سرشتت  شاظاهر خیشوهد  خعو ً زها

خراا  نا بیدان خیکنند و ه ایتاً خنتج بت آزان و اذیت زهتا  ان خیابتا  هتا خیشتوا. 

کتت ختن از جاخعتت  ایگتر خحستون هباشتد ولتی انک   این خشتک  شتاید ان جواخت  

   .توا  از آ  بت ینوا  ینصر خشکوزا بت زها  اهکان کراوی  اان  همیخ

 

 

 پیامدهای نگاه جنسیتی محض به زنان:

بتی ایتمتاای همگتاهی  خنفتی اینگوهتت هگتاه؛ خ مترین پیاختد همگانی: یبی  عتمات -1

این هگتاه خج تز باشتد  فرضت  بتر ایتن خواهتد ان اجتما  است. هر خرای کت با 

اانهد و چو  اکثریت اری  بت اهفتا  ختراا  شابت نا هگر  خ بوا کت هما  خراا 

بتتت ز  خینگرهتتد  همگتتا  بتتت یکتتدیگر بتتت ایتتده ی هرایتتد  اهجاخعتتت ختتا بتتا چنتتین هگتت

پیمتای  و هظتر ستنجی هشتا  خیدهتد کتت هگریستت و با ی همدیگر بی ایتماا اهتد. 

جتمایی برخوناان ازها  ان هما  سطو  )ُخرا  خیاهت  کال ( از کمترین ایتماا 

 حتی خیزا  ایتماا خاهوااگی نا هیز این خشک   کاه  اااه است.اهد. 

چتتو  ان جاخعتتت ختتا صتتالحیت ز  بدستتت ختترا استتت و  کاااهش مشااارکن زنااان: -2

ختترا بتتا ی اجتمتتا  بتتی ایتمتتاا باشتتد  ختتاه  خشتتانکت زهتتا  ان همتتا  هنگاخیکتتت 

فعالیتتت هتتای اجتمتتایی  فرهنگتتی  سیاستتی  ااتصتتاای و همچنتتین اااختتت هحصتتی  
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بنتتاً ایتتن خشتتک  نا خیتتتوا  بتتت ینتتوا  یکتتی از خواهتت  یمتتده ی خشتتانکت خیگتتراا. 

 زها  ان هما  یرصت ها برشمرا.

 

یکی از خشکالهی کت زها  کشتون ختا بتا آ  اچتان اهتد  آزان  آز ر و  ذین جنسی: -3

واذیتتت بتتت الیتت  جنستتیت استتت. آزان و اذیتتت هتتت هن تتا ان خیابتتا  هتتا هوستت  افتتراا 

هشتتگاه هتتا  خراکتتز آخوزشتتی  خحتت  کتتان و ولگتترا صتتون  خیگیتترا بوکتتت ان اا

اشلاصتی کتت بایتث آزان و اذیتت جنستی زهتا  شفاخاهت ها هیز صون  خیگیرا. 

خیشوهد هیز خحدوا بت افراا بیسواا و ولگرا هیستند. بوکت ااهشجویا   هتم کتانا   

شاخ  اذیت کنندگا  جنستی زهتا    نؤسای ااانا  و خالها هیز ها اساهید ااهشگاه

بایتث هشگاه ها اساهید با هاکا  گباشتن و یا ویده بت کاخیابی یا همره بوند هد. ان ااا

آزان و اذیت اخترها شده اهد کت شاهد اضایای خلتوخ ازین ابی  هستیم. همچنین 

  بایتث آزان و اذیتت   ویده بت استلدا  یا افزای  خعتانؤسای ااانا  از طری

و اختترا  سترزخین ختا بتاای  زها  خیشوهد. خوص هی  پناه گاه اخنتی بترای زهتا 

 و یگاهت الی  و سرهی آ  نا خیتوا  همین هگاه های جنسیتی ااهست. ههماهد

 

خحتدوا کترا  خو تت زهتا  بتت همتت  و لتب  جنستی  ان واات  یتد  تحقیر جنسای: -4

هو  هح یر و ُخرا پنداشتن است. ان حالی کت ان آخوزه های اینی خا  هم خالک 

هت جنستیت و یتا خالحظتا  ایگتر. گانی است  برهری و نستگانی ه وا و پرهیز

بت خویشتن ان زها  شتده  خوا کم بینی و بی باونی هگاه جنسیتی بت زها  خوج 

باشتند  و خحتی  و این بایث خیشوا ها زها  اچان نی  و هرن هستبت بتت اجتمتا 

 و ان فعالیت های نوزه خره خوی  با ال ره یم  همایند.

 

 25/10/1394 :هانیی


