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ﺑﯿﺪارزﻧﯽ :ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﯿﺖ ﻓﯿﮕﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻓﯿﮕﺰ اﺑﺘﺪا
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺣﻮزهی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺮهی آﺛﺎر ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﺟﺎی داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزهی زﻧﺎن و اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ از آن ﺑﺮﺧﻮردار و دﯾﮕﺮی از آن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﯿﮕﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻧﻘﺶﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﯾﮏ ﺟﻨﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﻫﺎ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﭼﻨﺎن
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎنآوری ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داده ﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﻨﺠﺎر ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺟﻨﺲ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – ﺑﻪﻧﺤﻮی در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از
ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و رﺳﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪی ﻣﺸﺨﺺ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان در
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮد )ﻋﻤﻮﻣﺎً زن( اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎن در اﺛﺮ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﯿﮕﺰ در ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﺗﻮ آن ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺖ ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮم .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺨﻨﺪﯾﻢ؟ »اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی واﮐﻨﺶ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺲﮔﺮا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﯿﮕﺰ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮداﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺋﯿﺲﺑﺎزی درآوردن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﺎری ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮدان ﻧﺸﺎﻧﻪای از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ درآﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ را اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زﻧﺪﭘﻮر و ﺑﻪدﺧﺖ ﻣﺎلاﻣﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺸﺮ ﮔﻞآذﯾﻦ
آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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