تحليل ساختاري جنسيت

مفاهيم جنس و جنسيت و تفاوت گذاردن ميان اين دو ،از سالهاي اخير وارد مباحث اجتماعي شدهاست .در
تعريف جنس ،معموالً نگاه محققان متوجۀ آن دسته از تفاوتهاي بيولوژيكي و آناتوميكي است كه زنان را از
مردان متمايز ميسازد (گيدنز ،3131 ،ص  .)438در صورتي كه جنسيت انتظارات اجتماعي از رفتار مناسب
هر جنس است (همان ،ص  .)347با اين تعاريف ،جنسيت متفاوت از تمايزات فيزيكي مياان زناان و ماردان
تلقي ميشود و دربرگيرنده آن ويژگيهاي اجتماعي است كه رفتار زنانه يا مردانه را در جامعه تعريف ميكند.
ميتوان جنسيت را «تفاوتهاي اكتسابي فرهنگي بين مردان و زنان» (رابرتسون ،3131 ،ص  )132در نظار
گرفت .از طريق جامعهپذيري كودكان كه در اجتماع شكل ميگيرد ،رفتارهايي كه فرهنگ و سانتهاا آن را
تعيين كردهاند ،به اعضاي جامعه آموزش داده ميشود .خانواده ،مدارس ،رسانهها و ساير گروههااي اجتمااع،
هر يك تصوراتي كليشهاي از رفتار مناسب هر جنس را به كودكان و نوجوانان ميآموزند ،طوري كه به تدريج
بر اساس اين تصورات ،كودكان اطالعاتي در مورد ظاهر جساماني ،نگارشهاا ،عالياق ،ويژگايهااي رواناي،
چگونگي برقراري روابط اجتماعي و حتي نوع شغل افراد متعلق به هر جنس را باه دسات مايآورناد ،گماان
مي برند كه صرف تعلق به گروه جنسي خاصي ،مثالً گروه زنان با ويژگيهايي مانند ماليمت ،حسااس باودن،
عطوفت و ازخودگذشتگي همراه است و به تبع آن ،عالقه به مشاالل خااص مارتبط باا ايان ويژگاي اي ااد
ميشود .تعلق به گروه جنسي ديگر ،گروه مردان ،با ويژگيهاي رواني و رفتاري ديگري ،مانند ابتكار ،خالقيت
و حتي پرخاشگري همراه است و اين گروه ،به مشالل ديگري در جامعه گرايش مييابد.
مفهوم جنسيت داراي بار فرهنگي است و در فرهنگهاي مختلف نمودهاي متعددي ميياباد و متناساب باا
فرهنگ هر جامعه ،شكل بهخصوصي به خاود مايگيارد ،اماا باا وجاود تفااوتهااي وياژه ،تقريبااً در كلياۀ
فرهنگ هاي آشنا ،مردان موجوداتي قدرتمندتر از زنان در نظر گرفته ميشوند .به صورت معمول ،در جواماع
مختلف جهان ،فعاليتهاي زنان به پرورش كودكان ،نگهداري و خانهداري محدود بود و مردان در زمينههايي
فعاليت ميكردند كه به قدرت بدني نياز داشت و اللب در محيطهاي خارج از خاناه صاورت مايگرفات .باه
احتمال زياد چنين تقسيم نقش و تقسيم كار در دوران گذشته ،با توجه به شارايط اجتمااعياا اقتصاادي و
سياسي آن دوران ،كاركردي مثبت داشتهاست .در دوراني كه هنوز فنآوري در خدمت بشر قرار نگرفته باود،
نيروي بدنيِ بيشترِ مرد ،او را به سوي فعاليتهايي كه به قدرت بدني نياز داشت ،ميكشااند .در دوراناي كاه
افزايش جمعيت مطلوب تلقي ميشد ،زنان ميبايست در تمام دوران باروري خود فرزندآوري ميكردند و باه
دليل محدوديتهاي جسماني ناشي از حاملگي و زايمان ،از بسياري از فعاليتهااي خاارج از خاناه دور نگاه

داشته ميشدند .مهمترين دلدلۀ بشر در تمام دوران پيش صنعتي ،فعاليتهاي توليدي در جهت رفع كمبود
و تأمين مواد لذايي بود .با توجه به اينكه خانواده مهمترين واحد اجتماعي و در عين حال يك واحاد تولياد
اقتصادي بود ،تقسيم كار مناسب با شرايط زمان در آن صورت گرفته بود .اگر ادعا ميشود كه مناسابتارين
شكل تقسيم كار در دوران قبل ،بر اساس جنس بود ،به هيچ روي به ايان معناا نيسات كاه ناابرابري در آن
دوران مطرح نبود و اعضاي فرودست خانواده (و جامعه) ،تحت ستم و استثمار قرار نداشتند .اما در آن زمان،
به داليل ويژه ،مفاهيمي كه در جامعۀ امروزي مطرح هستند ،به خصوص مفاهيمي مانند آزاديهاي فردي و
حقوق فردي ،از لحاظ سياسي هنوز مطرح نبودند( .بايد توجه داشت كه بر اساس شاواهد تااريخي ،هماواره
اعتراضاتي نسبت به تقسيم جنسي كار وجود داشته كه از طرف حاكمان جامعه سركوب شدهاست .ميتاوان
فعاليتهايي را نام برد كه زنان در فرقههاي مذهبي خاصي ان ام ميدادند ،تا از وابستگي خود باه ماردان در
خانواده و جامعه بكاهند .اين ت معات به بهانۀ ساحرهسوزي به سختترين شكل نابود شدند).
زندگي در شرايط صنعتي امروز با زندگي پيش صنعتي تفاوتهاي فراوان يافتاهاسات .در ارار ورود فانآوري
پيشرفته در جامعه و دگرگوني شغلي ،بسياري از مفاهيم تغيير ماهيت دادهاند .در اين شرايط ،براي اولين بار
بشر از دلدلۀ اصلي خود كه تأمين مواد لاذايي باود ،رهاا شاد و باه مساارل ديگاري در جامعاه انديشايد.
انديشههاي نو مبني بر برابري و مساوات ميان افراد تبليغ شد ،ابعاد جديدي در زندگي و روابط افراد جامعاه
در زمينههاي اقتصاد ،سياست ،شكل زندگي ،روابط اجتماعي باهوجاود آماد و جواماع امكاناات بايشامار و
گسترده اي را به افراد جامعه خود ،چه زنان و چه مردان اراره دادند .با وجود اين به نظر مايرساد كاه هناوز
باقيماندۀ تفكرات دوران پيش صنعتي كه بر اساس قدرتمندتر بودن مردان از زنان بنياد يافته بود ،در جوامع
معاصر وجود دارد .اين تفكر كه مردان «برتر» از زنان هستند ،به صورت كليشههااي جنسايتي باه فرزنادان
آموزش داده ميشود .نتي ۀ اين طرز فكر در شرايط امروزي كه اراره تفكرات و شعارهاي قديمي كاركردي در
جامعه ندارد ،باعث ميشود كه مردان به منابع و امكانات اجتماعي ،بيشتر از زنان دسترسي يابناد و زناان باا
وجود سهيم بودن در كليۀ فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي ،به مراتب كمتار از ماردان قاادر باه اساتفاده از
منابع و امكانات اجتماعي باشند.
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