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در ادبيات متداول ،جنسگرايي به معناي رابطهاي اجتماعي در نظر گرفته ميشود .در اين رابطه ،برر اارا
وجود كليشههاي جنسيتي ،مردان قدرت خود را بر زنان اعمال كرده ،امكانات آنان را محردود و برر فعاتير
آنان نظارت ميكنند .نمونههاي تاريخي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهند مهمترين تفاوت زن و مررد در
اندامهاي جنسي آنان اا  .زنان داراي قدرت فرزندآوري هستند .اين ويژگي نهتنها به عنوان مثب در نظرر
گرفته نشده بلكه برعكس از آنجا كه مردان در السله مراتب اجتمراعي در مراترب برا قررار دارنرد خ رل
فرزندآوري به عنوان عاملي جه دور نگاه داشتن زنان از منابع كمياب مطرح شده اا .
براي دوراني طو ني در جوامع ابتدايي ويژگيهاي زنان مانند عادت ماهيانه ،زايمان و دوران بعد از زايمان ،بر
نامطلوب بودن آنان جه مشارك اجتماعي در ايرن دوران اشراره داشر و باعرا جردايي آنران از زنردگي
اجتماعي مي شد زيرا زنان در اين دوران ،به عنوان افراد آتوده يا نجس در نظر گرفته ميشردند كره دخاتر
آنان در زندگي اجتماعي به عواقب نامطلوبي در جامعه ميانجاميد( .مثرالهراي متعرددي در ايرن زمينره در
جوامع ابتدايي و بااتاني وجود دارد ).در دوران بعد (اده نوزدهم مريددي) بره علر ترييررات اجتمراعي و
كسب حقوق مدني در جوامع غربي كه زنان نيز اعي در كسب حقوق مشابه با مردان را داشتند ،با مخاتفر
در جه

تزويج آموزش مقاطع با براي زنان بر ااا

ويژگي جسماني آنان روبهرو هستيم .برر اارا

ايرن

تفكر ،در بدن انسان انرژيهايي وجود دارد و انرژي موجود در بدن زنان بايد متوجه رحم آنان شود تا قادر به
فرزندآوري باشد (.)Lips, 7::9991
اوج تأثير كليشههاي جنسيتي و تأثير آن بر ادم زنان را در قرن نوزدهم ،در شكلگيري بيماري هيستري
ميبينيم .تاريخ هيستري را ميتوان به عنوان مثاتي مشخص از ويژگي مرداا رانه پزشكي در جه تأكيد بر
فروداتي زنان ،خطرناك جلوه دادن احسااات جنسي زنان و ضرورت نظارت بر زنان به منظور ترأمين نظرم
اجتماعي در نظر گرف  .واژۀ هيستري ،از تر هيسترا ( )Hysteraبه معني رحم در زبان يوناني گرفته شده
اا  .در آن زمان ،ريشۀ بيماري هيستري در كاركرد نامنااب رحم و در نتيجه نوعي بيماري خاص زنانه در
نظر گرفته ميشد .تظاهرات رفتاري هيستري مانند گريستن ،فرياد زدن ،خشكي بدن ،ضعف و غش ،دمدمي
مزاج بودن ،ع باني و كجخلقي ،رفتارهاي خاص زنانه محسوب ميشد.
يكي از راههاي درمان رايج هيستري در نيمۀ قرن نوزدهم ،خارج ااختن رحم و انجرام عمرل هيسرتركتومي
( )Hysterectomyبود ،زيرا پديدۀ رواني هيستري داراي ريشرههراي جسرماني در نظرر گرفتره مريشرد.
ميتوان گف كه با نسب دادن بيماري هيستري به زنان ،مكان اجتماعي آنان مشخص ميشد زيرا رفتارهاي

هيستريك را معمو ً در ميان دختران جوان مجرد ،بيوهها و زنان مطلقه و يرا زنراني كره از ازدواج و داشرتن
روابط جنسي طبيعي در محدودۀ ازدواج ار باز ميزدند و اعي در كسب حرفه و شرلي در محدودۀ آموزش
يا ااير مشاغل داشتند ،تشخيص ميدادند .به عبارت ديگر نداشتن فعاتي طبيعي جنسي در جه براروري
را عامل هيستري در زنان در نظر مي گرفتند اما بايد در نظر داش كه با وارد كردن ايرن بيمراري در حروزۀ
پزشكي ،حامدن قدرت (مردان) توانستند از رفتارهاي انحرافري زنران از كليشرههراي رايرج آن دوران يعنري
ازدواج و فرزندآوري جلوگيري كننرد و بره ترداوم نظرم اجتمراعي ،يعنري ازدواج ،روابرط جنسري مشررو و
فرزندآوري كمك كنند و از رفتارهاي انحرافي يعني تجرد ،تح يل ،كسب شرل و حرفه جلروگيري برهعمرل
آوردند (.)Tumer, 7::59:1-:9, Andermahr, 0111
حتي تا امروز نيمرخ برخي از بيماريهاي روانري شرباه فرراوان برا كليشرۀ جنسريتي زنرانگي دارد يعنري
دربرگيرندۀ رفتارهاي انفعاتي ،احسااي ،غيرعقدني ،وابستگي به ديگري ،كمبود ابتكار و نيراز بره حماير از
اوي ديگري اا هرچند كه نريمرخ بيمراري  ،بيرانگر اشركال افراطري كليشرۀ جنسريتي زنانره مريباشرند
( .)Hackey 7::9, Chesler, 7:10ويژگيهاي يك زن ااتم به شرح زير اا كمتر مستقل و ماجراجو،
بيشتر تلقينپذير ،كمتر پرخاشگر و رقاب جو ،حسا

نسب به انتقاد ،صدمهپذير ،احساااتي ،عدقهمنرد بره

شكل ظاهر ،كمتر عينيگرا و بي عدقه به رياضيات و علوم .در صورتي كه كليشه جنسيتي ،ويژگي يرك مررد
ااتم را چنين مشرخص مريكنرد 9مسرتقل و مراجراجو ،تلقرينناپرذير ،پرخاشرگر و رقابر جرو ،انتقادپرذير،
صدمهناپذير ،عقدني ،بيتوجه به ظواهر ،عينيگرا و عدقهمند به رياضيات و علوم (.)Lips, 7::99051
رفتارهاي مقبول زنان در قرن نوزدهم با تظاهرات بيماري هيستري شباه داش  .در قرن نروزدهم ،كليشرۀ
زنانه از تحاظ فرهنگي ،دربرگيرندۀ رفتارهايي مانند جنس ضعيفتر بودن ،آماده براي گريستن ،غش كردن و
خندههاي بلند و بيدتيل بود .ااير شرايط زندگي آنان مانند محدودي
و فنردار ،نداشتن ارگرمي و احسا

در حرك  ،پوشيدن تبا هاي تنگ

پوچي و بيهودگي به رواج بيماري هيسرتري كمرك مريكررد .يكري از

د يل از بين رفتن تدريجي رفتارهاي هيستريك از قرن بيستم به بعد را ميتوان تريير در كليشۀ جنسريتي
زنان در نظر گرف كه ديگر دربرگيرندۀ رفتارهاي هيستريكي نبود .در قرن بيستم گريستن و غش كردن بره
عنوان رفتارهاي مطلوب اجتماعي براي زنان در نظر گرفته نميشد.

جنسگراييوعلوم 

در اثر جنس گرايي كه تأثير خود را بر علوم نيز ميگذارد ،رفتار زنان تح نظارت قرار ميگيرد .اگر زنري در
چارچوب كليشۀ جنسيتي عمل نكند ،با اطدق برچسبهاي علمي (هيستري) او را وادار به قبول هنجارهراي

رايج جامعه خود ميكنند و همچنين ديگرران را از دار زدن بره چنرين رفتارهرايي برازميدارنرد .بازتراب
جنسگرايي جامعه در علوم مختلف از جمله پزشكي قابل مشاهده اا .
طيف ادم ر بيماري فقط داراي جنبههاي جسماني و فيزيكي نيس بلكه شرايط زندگي ،ت ورات فرهنگي
و كليشههاي جنسيتي در پديدۀ ادم

ر بيماري بسيار مؤثر هستند .با توجه به اهمي جنسري در علروم

مختلف از جمله پزشكي و بهداش  ،انتقاداتي ااااي به علوم وارد ميشود .مهمتررين انتقرادات را مريتروان
حول دو محور زير قرار داد.)Stacey, 7::9: Haraway, 7:11, Harding 7:11( 9
7ر علوم مختلف ،جنسگرا (زن اتيز) هستند و بر ااا

مفروضاتي ثاب

نشده ،زنان را از مردان فرودا تر

در نظر گرفته و با نظريهپردازي هاي خود به تداوم فروداتي زنان در جامعه و عدم داتيابي آنران بره منرابع
كمياب اجتماعي كمك ميكنند .از طرف ديگر بسياري از بيماريهاي زنان مانند بيماريهاي شركمي ،كبرد،
قلب و ريه را به وجود رحم نسب ميدادند.
در االهاي قرن بيستم نيز بايد از نظريه فرويد نام برد كه در مورد شكلگيري هوي بحا ميكرد .از ديد او
مرد موجود كامل و زن نسب به مرد موجودي ناقص بود .او زن را به عنوان مرد اخته شده در نظر ميگرف .
در نتيجه شكل گيري هوي در مردان به طور كامل صورت گرفته و مردان داراي هويتي مستقل ميشوند .از
آنجا كه زنان مردان ناقص بودند ،در شكلگيري هوي خود با مشكدتي روبهرو بودند و قادر به دارتيابي بره
هوي مستقل نبوده و هميشه داراي هويتي وابسته به ديگران خواهند بود.
0ر انتقاد ديگر به مورد كور جنسي علوم مربوط ميشود .ايرن ويژگري كره بيشرتر در نگررش علروم مترداول
امروزي وجود دارد ،به اين معناا كه علوم در طي آزمايشها ،نظريهپردازي و در ويژگيهاي ديگر خود تنها
مردان ،تجارب زندگي آنان ،خ وصيات و احسااات آنان را مدنظر قرار ميدهند و با توجه به مردان دا به
نظريهپردازي و آزمايش ميزنند اما نتايج حاصل از نيمي از جمعي را بر كل جمعي (يعني زنان و مرردان)
تعميم ميدهند .شرايط ويژهاي را كه زنان در آن قرار دارند ،تأثير شرايط اجتماعي برر زنران و تجرارب آنران
مورد توجه قرار نميگيرد.
نمونههايي از بيتوجهي پزشكي به ادم زنان را ميتوان در مثالهاي زير مشاهده كرد9
يك برراي انجام شده روي تعداد  00117داوطلب به منظور تعيين ميزان تأثير آارررين برر كراهش خطرر
اكته قلبي كه نتايج آن در اال  7:11انتشار ياف  ،اطدعات مفيدي به پزشكان ارائره داد .در ايرن برراري
تنها يك مشكل وجود داش

هيچ يك از افراد داوطلب ،زن و يا زنان مسن كه بيشتر از ارايرين در معرر

خطر ناراحتي قلبي هستند نبودند .برراي ديگري در مورد تأثير ايگار بر احتمال ابتد به آب مرواريد چشم،

دربرگيرندۀ  191مرد بود .برراي ديگر در مورد رابطۀ ميان بيماريهاي قلبي و كلسترول با  ،كاهش حرك
و ايگار كشيدن ،دربرگيرندۀ  70111داوطلب مرد بود و بار ديگر هيچ زني در اين آزمرايش حورور نداشر
( .)Schaeffer, 7::0: P. 57:در اال  7:11در انستيتوي ملي ادم (آمريكرا) مسرۀلۀ اردم زنران
مطرح شد و بودجۀ اخت اص داده به آن  79/1درصد كل بودجۀ مركز بود .بسياري از پزشكان و افراد فعرال
در مباحا زنان مطرح كردند كه بررايهاي ادم

در آمريكا روي نمونهاي خراص از مرردان افيدپوار

صورت گرفته اا و ارس بدون توجه به تفاوتهاي موجود ميان افراد (يعني تفاوتهاي نژادي و جنسري)،
نتايج آن را به ااير افراد تعميم دادهاند .به عنوان مثال ميتوان از كمبود برراي در مورد بيماري قلبي زنران
نام برد و يا به بيماري ايدز اشاره كرد .درصد ابتد به بيماري قلبي در زنان بسيار با اا و افزايشي در ابتد
زنان به ايدز نيز مشاهده ميشود .با وجود اين تحقيقات ،به موارد فوق توجهي ندارند( .همان)

برگرفتهازكتاب :دگرگوني در نقش زنان
نويسنده :دكتر شهد اعزازي

