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 تعبیر میکنند؛ موافق نیستم «جنسیت»را « جنـدر»با کسانی که  

 

 

 امیر محمد رحیمینوشته: 

 

 ۲۰۱۹جنوری  ۱۳

 

استت کتم مانتای مش دتی در یارستی نتدارد   انگلیسیکلمۀ  «جندر»

و در ادتالح   کترده انتد  مانتی«  Sexجنس»ولی از ناگزیری آنرا 

 مسؤولیت اجتماعی زنتان و متردان استت کتم از الترع جاماتم تایتین میگتردد  جندر عبارت از نقش ها و

ستتا تم و دردا تتتم  جنتدر  عربتتی بتم استتتااره گریتتتم شتده استتت « نتینج  »جنتدر استتا عتاا استتت و از کلمتتۀ 

https://sexinfo.soc.ucsb.edu/article/gender-binary
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باد از تولد بوجود می آید و در جامام بم اشکال متفاوت شکل میگیرد  رسومات  عقاید  اجتماع است کم 

حکومتت هتا   هنجتار هتا و نتا هنجتاری هتای جاماتم بتاآی جنتدر تت  یر  محل اقامت  سن   یرهنگ  دین 

قبتل از «  جتنس»قش مردان و زنان از الرع جامام و  انوده ها مش ص می گتردد  امتا ن  مستقیا دارند

تولد تایین می گردد و یک  دیدۀ بیولوژیکی است کم با تفاوت های بتارزی در وجتود متردان و زنتان 

دایمتی ییزیکتی و    جتنس یتک یری تۀ زندگی انستاناا تغییتر نمتی دت یردو   حیات یایتم و در الول تبارز

ا مادر تایین می گردد  و باد از تولد نیز قابل تالور نمی باشد  است کم از بدو تشکیل نالفم در ِرح 

 جامـــــــــــۀ مــــــــــردان چو زن پوشد زن است

 مـــــــــــردان نه از پیراهن استمــــــــــــردی ی 

کلمۀ عربی و مددر جالی است کم مانایش حالت و کیفیت جنس می باشد  بالور م تال وقتتی « جنسیت»

کتم  االحق می گترددش ص م کر  بم و انسان بودهمیبریا در می یابیا کم مرد از جنس « مرد»کم ناا از 

همتان ویژگتی هتای « زن»و اگتر بگتویا  یتدامهمان شا دم های مردانگی جنستیت مترد را ماریتی متی ن

کنتیا مانتایش  ترجمتماز الترع دیگتر اگتر جنستیت را بتم انگلیستی  بیتان متی کنتد را    جنسیت زنزنانگی

Sexuality)نم   ( می شودGender) (  

امروزه اک ریت سازماناا و کشورهای جاان کتم بتم حقتوق و ارزش هتای انستانی متااتد استتند در قستمت 

حقوق و وظایع مردان و زنان تحش مینمایند و هدع شان اینست کتم کلیشتم هتای جنتدر را یکسان سازی 

بتم  متاستفانم بر تی جوامت کتم ایتن در حتالی استت   بشکنانند و در جامام تستاوی جنتدر را ناادینتم ستازند

 تانم سر س  آسانی بم برابری جندر تن در نمی دهند و از مرد ساآری و امتیاز گیری بیشتر برای مردان

  آناتا بتر ایتن عقیتده انتد کتم جنتدر الترز یکتر و دستتاورد یربتی هتا استت و در کشتور هتای دیاع مینماینتد

نستبت  و استحمی اسحمی قابل تالبیق نیست  در حالی کم دین مقدس اسحا با در نظر داشتت متتون قرآنتی

  یگانتم آیینتی کتم در دحقوق زن و مرد و تساوی جندر تأکید میکن سازی بم ادیان دیگر بر رعایت همسان

ددر اسحا د تران را از زنده بم گور کردن نجات داد و برای شان حق زنتدگی ابرومندانتۀ  انستانی داد  

 دین مقدس اسحا بود 
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 :در این مورد چنین میفرماید (ج)چنانچه هللا 

 

اُنثی َوَجعَلناُکم ُشععُواا   ََ لََعَعاَروُو ا  َّ اَکعَرَمُکم َنعَد هللا اَمقُکعم( ا یعهیاَیَُّهاالنَّاس ا نَّا َخلَقنُکم ّمن ذََکٍر وَّ ، وُّ قَبَایع

 ۱۳سوره حجرات 

را  و گردانیردیم شرما (حراا)یرک ز   و (آدم  )ترجمه: ای مردم بیشک که ما پیدا کردیم شما را از یک مررد 

ترری  شرما  متقری( ج)شرما نر د اداونرد گرامی ترری  هرآئینه ، شعبه شبعه و قبیله قبیله تا یکدیگر را بشناسید

 است.

در دی  مقدس اسالم ماارد زیادی استند که بر تسراوی جنردر و برابرری حقراد مرردا  و زنرا  تاکیرد دارنرد  

و ز  وجراد نردارد، امررا  بطرار ماراد در تعلریم وتربیرب، تبرادا، مکا راا و مهررازاا هری  امتیرازی بری  مررد

نمری تراا  آن را تقدم و بر تری را برای مردا  قایل شده است که  قحاداوند )ج( در ماارد انگشت شماری 

 را نادیده گر ت: 

 

 خداوند)ج( ورموده است: چنانچه

 

ََلی اَعٍض وَّ اَما اَنفَقُوا من اَمَوالهم () ََ هللاُ اَعُضُهم  ََلَی الن َّسأَ اَما وَضَّ اُموَ   َجاُل قَوَّ ّ سورۀ نساء  ا یه  الر 

۳۴ 

آنکره  به سبب  ضیلت داده بعضی را بر بعضی و (ج)ترجمه: مردا  حاکما  اند بر زنا  به سبب اینکه هللا 

 .نفقه میکنند ایشا ، زنا  را از ماد ااد

وحی، نباا، امامت، امارا و  ی چا  با در نظر داشت مفاد ای  آیب متبرکه واضح می گردد که در ماارد

ه و برای زنا  الزم است کره از حقراد بشرری ارای  برا در نظرر داشرت اال ت مردا   بر زنا  تفاد داشت

نشرا  داده اسرت  واقعی تهارب در ضم ا و آگاهانه حق طلبی نمایند.ارشاداا دی  مبی  اسالم آگاهی داشته 

که در هر اداره ای که نظام مدیریت و رهبری به دست زن ا سپرده شده است، اماراا کاری آ  اداره غیر 

زیرا ادواند صالحیت قیرادا و  از حد انتظار پایی  باده است همیشه منظم و دست آورد ها و نتایج اجراآا

و مسؤولیت هرای اراد را بره درسرتی در   پس زنا  باید حقاد کرده است. اتطاءرهبری را برای مردا  

کنند و آنچه را که قانا  ال ی برایشا  الزم دانسته اشت شکر گذار باشند و در هر مراردی کره صرالحیت و 

  تاانایی ندارند در آ  کار مبادرا نارزند.
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 چه زیبا گفَه است:  چنانچه مو نا اقبال  هوری در مورد خود شناسی

 

ــــــــــــر استـــکر حق نزد مـــــمن  ال کا وـ 

 .من کاوـــــــــــــ ر مر است  منکر خود نزد  

 

 

  ؟چیستدر و جندر جنسفرق بین 

در حتالی کتم جنتدر  بین جندر و جنس تفاوتاای چشمگیری وجود دارد  م ال: جنس یک امر البیاتی استت

توسال جامام تایین می گردد  جنس یک ددیدۀ بیولوژیکی است  اما جندر بیولوژیکی نیست  جتنس تغییتر 

نمی کند ولتی جنتدر کتامحغ تغییتر دت یر استت  جتنس در همتم ای دنیتا یکستان استت ولتی جنتدر در تمتاا جتا 

ا جنتدر دتس از تولتد توستال  تانواده و لد تایین میشود  امتوجنس بم قدرت  داوند قبل از ت متفاوت میباشد 

 جامام بم گونم های م تلع شکل می گیرد 

جندر در جوام  بشری از زماناای گ شتم برینسو در میان مردا بم اشکال و گونم های م تلتع متردان و 

و از رسومات و یرهنگ های متتداول در التول تتاریت متتأ ر بتوده استت  نتا  قرار دادهزنان را تحت نفو  

آدمتی دارد د تتران و زنتان را از بستیاری  مترد ستاآر هتای اجتمتاعی کتم ریشتۀ عمیتق در ایکتار برابری

و آناا را همیشم در موقع  ایع قرار داده استت  چنانچتم اگتر یاالیت ها و کارهای اجتماعی باز داشتم 

ر گریتم دسری بم انجاا بازی ها و ساعت تیری های بیرون از منزل دست یازد مورد حمایت بزرگان قرا

و تقدیر می گردد   واگر د تری بیرون از  انم مشغول بتازی باشتد  از الترع والتدین متورد تادیتد قترار 

گریتم و برایش هشدار داده میشود کم بازی کردن در بیرون  انم برای د تران یتک عمتل ننگتین و شترا 

 و د تر حق ندارد کم م ل بچم ها هر چم دلش  واست بازی کند  آور است

همیشم ددمم رسانده است همانا بیسوادی  یرهنگ در ادوار تاری ی  ارزش ها و مساوات جندر را آنچم 

ایراالیتتت   بنیتتاد گرایتتی  یقتتر متتادی  اعمتتال   و حقتتوق زن هتتای کلیشتتم ای  عتتدا آگتتاهی از تالتتیا و تربیتتم

جنتدر را ناادینتم تقلیدی و باور های عواا یریبانم بوده است  دس اگر  واستم باشیا کم در جامام تستاوی 

سازیا باید سالح آگاهی عامم را بلند بریا  حقوق زن را بتا در نظتر داشتت ارزش هتای استحمی بتم متردا 

آموزش دهیا  برای زنان یردت دهیا تا از حقوق و مسؤولیت های انسانی  تود آزادانتم و عاقحنتم دیتاع 

و یاتا همتم  جاماتم بتا حمایتت منالقتینمایند  ریشم های در ت تساوی جندر را در سالح تالیا و تربیتم و 
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تادبات منفی جندر را بم تادبات م بت تبدیل نماییا و حستن همتدگر دت یری   ود مستحکا سازیا  جانبۀ

سازیا و در برابر جاال و ایرادی کم بم یقدان مالومات در متورد حقتوق  اشاعمرا در بین مردان و زنان 

  و اسحمی استادگی کرده و قناعت شانرا یراها سازیا اساسی زن دچار اسنتد با دآیل و برهان علمی 

غ  از الترع دیگتتر بترای زنتتان آزا استت کتتم عقتده هتتا  کتتا بینتی هتتا  حستادت و بتتد بینتی هتتایی کتم بتتا  عادتتتا

یکدیگر دارند همگی را از دل و ا هان  ود دور ستازند  همتدیگر را در هتر ستالح و ستویۀ ای کتم استتند 

 ساآری بایستند تا بتوانند بم حقوق بشری  ویش نایل آیند اللسا مرد بد یرند و در برابر 

 

 

 

 

 

 

 


