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  »پيكار با تبعيض جنسي«هاي كتاب  پيوست
  )ي آندره ميشل نوشته(

  محمدجعفر پوينده :برگردان
  

 :1 پيوست
  ي سيماي زنان و مردان هاي ملي درباره ي بررسي مجموعه

  هاي كودكان هاي درسي و كتاب در كتاب
   

  1ممكن هاي پژوهشيِ گزينش
  

  پيشگفتار
  

  طرح مساله
جويـان و كودكـان    آمـوزان و دانـش   هاي كودكان به دانـش  هاي درسي و كتاب گذر كتاب هايي كه از ره تر پيام در بيش

درواقع . شود هاي اخير در زندگي زنان روي داده، ناديده گرفته مي هاي پراهميتي كه طي دهه شود، دگرگوني منتقل مي
كـه قادرنـد در   انـد   هـاي مختلـف نشـان داده    هاي فرهنگـي و اجتمـاعي بـا سـنت     متعلق به محيط با وجودي كه زنانِ

هاي درسي و  در كتاب  نقش فعال ايفا كنند و ارتقاي مقام بيابند  است طور سنتي مختص مردان بوده هايي كه به عرصه
  .طور كامل بازتاب نيافته است كم به يا دست  ها اصال ادبيات كودكان اين دگرگوني

طـور سـنتي بـه زنـان      شوند كـه بـه   ايفي ميدار وظ است زيرا انان بيش از پيش عهده نقش مردان نيز دگرگون شده
ها اصـال، يـا    هاي درسي و ادبيات كودكان اين جهش اختصاص داشته، يا مشاغل زنانه را انجام مي دهند، اما در كتاب

  .ي كافي روشن نمي شود به اندازه
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هـا از   در آن. نـد هاي غالبا نادرست و پوسـيده ا  چنان حامل پيام هاي كودكان هم هاي درسي و كتاب بعضي از كتاب
ي اول  هايي نقشي فعال يـا درجـه   اين آثار در تقويت و استحكام چنين دگرگوني. دگرگوني هاي واقعي نشاني نيست

برابـري ميـان   : ي ملل متحد براي زنان تقويت مسـائل زيـر اسـت    هدف دهه. ندارند و با اوضاع جديد سازگار نيستند
  .ه؛ مشاركت زنان در تحكيم صلحهاي توسع مردان و زنان؛ شركت زنان در تالش

ها از مطالـب آموزشـي محـو گـردد و طـوري       جنس ييِ به همين سبب ضرورت عاجل دارد كه تصويرهاي كليشه
كنفـرانس جهـاني   . ها بپـردازد  عمل شود كه آموزش درسي به تقويت برخوردهاي مثبت و مساعد براي برابري جنس

« بـا تاكيـد مجـدد بـر ايـن نكتـه مصـرانه خواسـتار شـده كـه           ) 1980 ي كپنهاگ، ژوئيه(ي ملل متحد براي زنان  دهه
  .»آميز جنسي در مطالب آموزشي، در پيش گيرند هاي تبعيض ها تمام تدبيرهاي الزم را براي محو كليشه حكومت

، و تفسـير  2هاي ضروري فقط هنگامي روي خواهدداد كه مسئوالن تهيه، نگـارش، تصـويرگري، انتشـار    دگرگوني
انتسابي بـه هـر جـنس،     هايِ ها و تصويرهاي كليشه تداوم نقش بارِ هاي كودكان به تاثير زيان هاي درسي و كتاب كتاب

  .باشند متقاعد شده
  
  اهداف

بـا هـدف تـامين     1967دت است كـه يونسـكو در سـال    ي درازم هاي كنوني بخشي از يك برنامه ي پژوهش مجموعه
هـا   هاي مسئول انجام پژوهش گروه. است ي آموزش و پرورش در پيش گرفته برابري امكانات دختران و زنان در زمينه

پردازند و اهـداف   ي اول دبيرستان در كشور خود مي هاي درسي دبستاني و دوره هاي كودكان و كتاب به بررسي كتاب
  :كنند ال ميزير را دنب

  ي ترسيم مردان و زنان بررسي نحوه
هـا   يي كـه بـه آن   هاي كليشه ها عرضه شده و نقش شناسايي تصويرهاي نادرستي كه از زنان و مردان در اين كتاب

  .است شده نسبت داده
رت شود بايد از قابليت پخش گسترده برخوردار باشد و هدف آن عبا ها تدوين مي گزارشي كه در پي اين پژوهش

ي اين موضوع، تشويق به در پيش گرفتن تـدابير ضـوروي بـراي پيكـار بـا تبعـيض        افزايش شناخت درباره: است از
  .ها ياري مي رسانند و تقويت برخوردهاي مثبتي كه به برابري ميان جنس 3جنسي
  
  ر مورد بررسيآثا
انـد و نيـز    سـالگي اختصـاص يافتـه    12يـا   10هاي مورد بررسي عبارت اند از آثاري كه براي كودكـان تـا سـن     متن

هاي قرائت زبان، تاريخ، تعليمـات مـدني، علـوم اجتمـاعي و      به عنوان مثال كتاب(هاي رسي رايج در هر كشور  كتاب
  ).ها مانند آن
هـاي   گيري در مورد ماهيت كتـاب  هاي موجود در هر كشور، هر گروه پژوهشي براي تصميم با توجه به تفاوتاما 
كتاب قرائت زبان، تـاريخ، جغرافيـا، علـوم، رياضـيات، و ماننـد      : به عنوان مثال(گزيند  يي كه براي تحقيق برمي درسي

گـروه  . ول دبيرسـتان از آزادي عمـل برخـوردار اسـت    ي ا ي دبسـتان و دوره  هـا در دوره  و نيز تعداد اين كتاب) ها آن
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  :تواند در گزينش خود از جمله موارد زير را در نظر گيرد پژوهشي مي
تـر مـدارس كـاربرد     هاي درسي يا كودكان كه در تمام كشـور يـا در بـيش    يعني كتاب(ي ممتاز اثر  اهميت و دامنه

  ؛)دارند
  ي درسي يا كاربرد زمان تحصيلي دارند؛ نامههاي مربوط به موضوعاتي كه نقش مهم در بر كتاب
  .ها و رفتارهاي كودكان و نوجوانان تاثيري محسوس دارند هايي كه بر نگرش كتاب

  .دهد، ذكر شود داليل گزينش بايد در گزارشي كه هر گروه پژوهشي به يونسكو تحويل مي
  
  شناسي روش

گر يا نويسنده، منتقد كتـاب،   پژوهش وي مردان و زنانِكم از تعداد مسا ملي دست است كه گروه پژوهشيِ توصيه شده
ي زنـان،   شناسـي، مطالعـات دربـاره    شناسي، تصويرگري كتاب، جامعـه  ي آموزش و پرورش، روان متخصص در زمينه

ي پـژوهش و تقـويم مراحـل     گروه پژوهشي مسئوليت تنظيم برنامـه . تشكيل شود... يي و درسي، و گزيني حرفه رشته
هـا   ايت جمع محدودتر تقسيم شود و جلسات هاي كاريِ تواند به جمع گروه مي. د آن را بر عهده داردبر مختلف پيش

  .و يا در صورت لزوم جلسات كل گروه را برگزار كند
  
  آوري مطالب جمع

 ها را بـر اسـاس سـال    پردازد، آن ي خود به گردآوري مطالب مورد نظر مي گروه پژوهشي بر مبناي معيارهاي برگزيده
  .بندي مي كند بندي بر مبناي موضوع مورد بحث، تقسيم و طبقه تحقيق، و در دل اين زمان

  
  شده تحليل مطالب گردآوري

ي مسـائل   توانـد بـه بررسـي ويـژه     شده، مي گردآوري گروه پژوهشي پس از تعيين معيارها و چارچوب تحليل مطالبِ
  :اساسي زير بپردازد

  
  القاي محتوايي
دود  اين دختر مثل پسرها مـي : به عنوان مثال(آميز در متن يا تصويرها  هاي تبعيض ها، يا اشاره فتها، ص واژگان، گزاره

  ).ها وخيز مي كند؛ آن پسر مثل دخترها ضعيف و ناتوان است؛ و مانند آن و جست
  

  ها كليشه
فردي مـردان و زنـان   داوري هستند و تمام تنوع برخوردها و تمايالت  ها عبارت اند از عناصري كه مشوق پيش كليشه

ي آنان، يا تمام زنان از بسياري جهـات   گيرند و يا حامل اين انديشه هستند كه تمام مردان يا تقريبا همه را در نظر نمي
هاي متفـاوتي تقسـيم    ها را به دسته توان كليشه به عنوان مثال مي. كه واقعيت امر چيز ديگري است همانند اند، حال آن

  :كرد
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كـار خانـه هسـتند؛ پسـران      گاه خانواده و زنـان، خـدمت   پدران تكيه: در درون خانواده و مدرساهاي مختلف  نقش
تـر آموزگـاران دبسـتان زن و مـديران      بازي هسـتند؛ بـيش   دار طناب دوست دارند فوتبال بازي كنند و دختران دوست

  .راهاي فني را ترجيح مي دهند و دختران علوم اجتماعي  مدارس مرد هستند؛ پسران درس
شوند اما دختران  گير و اهل عمل معرفي مي پسران و مردان به طور كلي آفريننده و تصميم: خصوصيات شخصيتي

  .گر جلوه مي كنند و زنان موجوداتي منفعل و وابسته و نظاره
لـي  ي اجتماعي دارند اما مردان در سطح مح پردازند كه جنبه هايي مي زنان به فعاليت: هاي اجتماعي و سياسي نقش

  .از مسئوليت برخوردار اند يا رهبر سياسي هستند
  .زنان منشي يا پرستار، اما مردان كارفرما يا پزشك هستند: يي نقش حرفه

  .هاي ديگر كليشه
  

  نمايش نامناسب
حضور . دهند هاي درسي تصويري غلط يا ناقص از دختران و زنان ارائه مي هاي كودكان و كتاب در حال حاضر كتاب

  .ارتباط نيست آميز با اين پديده بي بعيضهاي ت كليشه
  

  هاي مذكر و مؤنث كليشه ي تحليلِ تدوين ضابطه
هـا، مالحظـات، و    گيـري  ها مبناي نتيجه اين تحليل. ي تحليل بپردازد گروه پژوهشي بايد به تدوين يك يا چند ضابطه

هـايي ارائـه    يـي از چنـين ضـابطه    ونـه نم 1ي  در جدول شـماره . مورد بررسي خواهندبود تفسيرهاي مربوط به هر اثرِ
  .است شده

  
  بررسي نتيايج تحليل

هـاي كـاري بررسـي     گروه پژوهشي نتايج كارهاي خود را در جلسات تمام اعضاي گروه يا در جريان جلسات جمـع 
تر ضـروري هسـتند يـا     ها و اطالعات بيش آوري داده براي جمع 4هاي تكميلي سازد كه آيا پژوهش كند و معلوم مي مي
  .نه
  

  ها هاي زنان، و مانند آن هاي كودكان، سازمان هاي درسي و كتاب مشورت با مقامات حكومتي، ناشران كتاب
هـاي درسـي و    ران كتـاب آوردهاي تحقيق، همـراه بـا مقامـات حكـومتي، ناشـ      گروه پژوهشي در پرتو نتايج و دست

هاي  پردازد تا كليشه بردها، تدابير، و اقدامات ممكن مي ها به تعيين راه هاي زنان، و مانند آن هاي كودكان، سازمان كتاب
هـا وارد سـازد و    هاي كودكان محو كند و تصويرهاي مثبت زنـان را در آن  هاي درسي و كتاب آميز را از كتاب تبعيض

هاي زير  بردها و تدبيرها ممكن است به صورت اين راه. ها را تقويت كند برابري ميان جنس برخوردهاي مناسب براي
  :درآيند

 دارِ هـاي صـالحيت   يـا اسـتفاده از يكـي از كميسـيون    (بخش و حمايتي مانند ايجاد يك كميسيون  اقدامات آگاهي
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هاي كودكـان و   ي انتشار به كتاب آميز مربوط است، پيش از اجازه تبعيضهاي  چه به كليشه آن براي بررسي هر) موجود
  هاي درسي؛ كتاب

  گذر آموزش؛ اقدامات از ره
  .ها هاي زنان، و مانند آن هاي معلمان، سازمان كاري با نويسندگان، ناشران، اتحاديه هم
  
  
  

 آميزهاي تبعيضي تحليل كليشهضابطه .1ي جدول شماره

I .تحليل 

  :عنوان. 1
  ):ها به عنوان مثال كتاب درسي ابتدايي، كتاب قرائت زبان، و مانند آن(نوع مطلب  -2
  :زبان و سال انتشار -3
  ):ها ساله، و مانند آن 6تا  4به عنوان مثال براي سال دوم دبستان، براي خوانندگان (سطح كتاب  -4
  :گر نام پژوهش -5
   :تاريخ -6

 ها كليشه
القاي 
محتوايي

هاي  كليشه  
 )شده تعريف(

هاي  ديگر كليشه
 )پذير تعريف(

هاي  نقش
سياسي و 
 اجتماعي

 خصوصيات

نقش در 
خانواده و 
 مدرسه

 تصويرها
واژگان ــ 

 ها گزاره

                      5مردان

                      5زنان

II .هـاي هـا بـا تفـاوت    تصويرهاي متفاوت مرد و زن، آيـا ايـن تفـاوت   به عنوان مثال ( تفسيرها و مالحظات ويژه
  )شده انطباق دارند؟ تر وشن پيش

III .منتشر... به عنوان مثال اين اثر در سال ( ها فعاليت مناسب بر ضد كليشه تفسيرهاي جامع، همراه با پيشنهاد
 ...)حال بررسي است آميز در هاي تبعيض است، اكنون سياست جديدي با هدف زدودن كليشه شده
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 6شونديي مشاغلي كه غالبا به زنان و مردان اختصاص داده ميفهرست كليشه. 2ي جدول شماره

 مردانهمشاغل  زنانهمشاغل 

 مددكار اجتماعي 

  دار كتاب
  دار صندوق
  نويس ماشين

  سندپرداز
  كاره كار همه خدمت
  كلفت
  پرستار

  مربي مهدكودك و آموزگار
  مانكن

  كارگر كشاورزي
  كارگر غيرمتخصص

  متخصص كارگر نيمه
  كارگر كارخانه

  ي راديو و تلويزيون گوينده
  منشي
  كار خدمت
  چي تلفن

 فروشنده

 كشاورز

  مدير و رئيس اداره
  معمار
  نانو

  قصاب
  ي اتومبيل راننده
  ي قطار، اتوبوس، و كاميون راننده

  ويزيون مفسر راديو و تله
  پزشك دندان

  مدير و رئيس مزارع كشاورزي
  كده رئيس دانش

  كار برق
  كاشف
  مهندس
  نگار روزنامه
  دار مغازه

  دريانورد
  مكانيك

  كارگر متخصص
  متخصص كارگر نيمه

  گير ماهي
  كش لوله
  دبير

  پليس و سرباز
  مدير دبيرستان

 كار تراش
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  ي گزارش مشروح تهيه
ي هر پژوهش بايد بـه زبـان انگليسـي يـا فرانسـه بـه        پنج نسخه از يك گزارش مشروح درباره 1982تا پايان سپتامبر 

  :تر بايد شامل موارد زير باشد اين گزارش بيش. شود يونسكو تحويل داده
  هاي پژوهش بيان خواهدشد؛ گفتار كه در آن هدف پيش

  از اعضاي آن؛  تركيب گروه پژوهشي با ذكر نام، موقعيت و كاركردهاي هريك
  طرح پژوهش؛

  شده؛ گزينش آثار بررسي
  هاي احتمالي؛ بودها و دشواري شده، نتايج به دست آمده، كم هاي دنبال يافت سير پيشرفت پژوهش با ذكر ره

الزم براي تقويت برخوردهـاي مثبـت و مسـاعد بـراي     ها، و ديگر تدبيرهاي  ي ابزارها، برنامه نهادهايي درباره پيش
  هاي كودكان؛ هاي درسي و كتاب آميز از كتاب برابري و محو تصويرهاي تبعيض

  
  گيري نتيجه
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  .3ي جدول شماره

 ها و يا متن مصاحبهها نامه بندي پرسش هاي پژوهشي براي تدوين و طبقه نمودهايي خطاب به گروه ره

 .شونده از اهداف و مقاصد پژوهش تنظيم توضيحات مشروح براي آگاه ساختن افراد پرسش .گفتار پيش  .1
توان بـه ترتيـب زيـر     ها را مي ها و متن مصاحبه با اين گروه نامه پرسش .براي استادان و كاركنان آموزشي  .2
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  )I(شـاهد   1973هـاي درسـي از سـال     هـاي كودكـان و كتـاب    آيا در مورد تصوير زنان و مردان در كتاب

  ايد؟ هايي بوده دگرگوني
  )II (در صورت جواب مثبت اين دگرگوني ها را به اختصار تشريح كنيد.  
  )III (هاي زير پاسخ دهيد اگر جواب منفي است در صورت تمايل به پرسش:  
  است؟ ها فرارسيده كنيد كه اكنون زمان دگرگوني آيا فكر مي  
  ها در نظ شما كدام اند؟ ترين دگرگوني مهم  
  هايي چه اقدامات يا تدبيرهايي ضروري است؟ براي ايجاد چنين دگرگوني  
  )IV (آمـوزان يـا    هـاي درسـي، بـا دانـش     يـي از دو جـنس در كتـاب    ي تصاوير كليشـه  گاه درباره آيا هيچ
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ايد؟ در صورت جواب مثبت پاسخي مشـروح   ها در نظر گرفته كودكان، يا براي تقويت برابري ميان جنس

  .اند احتمالي به چه نتايجي رسيده هاي بدهيد و مشخص كنيد كه ارزيابي
  )II (است به نظر شما انجام آن در حال حاضر كامال موجه است؟ يي اجرا نشده اگر چنين برنامه  
  )III (دانيد؟ ها چه ابتكارهاي ديگري را مهم مي با توجه به اهداف اين پژوهش  
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ايـد؟ دختـران چـه نظـري      رو شده هايي روبه ايد؟ به طور كلي با چه واكنش هاي داستاني بحث كرده كتاب
  هاي پسران چيست؟ دارند؟ واكنش
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  :2پيوست 

  7هاي درسي گرو ـ هيل براي برخورد برابر به دو جنس در كتاب راهنماي انتشارات مك
  

  گفتار پيش
ـ    ي تبعيض نژادي و براي افشاي نابرابريِ ي تبعيض جنسي به قياس از واژه واژه ويـژه نسـبت بـه     همبتني بـر جـنس، ب

آميـز زنانـه و مردانـه، بـر اسـاس       تبعيض هايِ تر براي اشاره به كليشه است و در معنايي وسيع شده جنس مؤنث ساخته
  .رود جنس، به كار مي

تـرين   هـاي كـامال آزادانـه و بـيش     ريـزي  آميز و براي تشويق افراد به برنامه ي تبعيض ما براي زدودن هرگونه اشاره
كنـيم و اميـدواريم كـه     مـان پيشـنهاد مـي    يـي از رهنمودهـا را بـراي نويسـندگان     شان، مجموعه هاي اييتوان شكوفاييِ

مـا   ي تـاكنونيِ  شده هاي مؤنث و مذكري كه در آثار چاپ نويسندگان و تمام كاركنان بنگاه انتشاراتي خود را از كليشه
قش واژگـان را در تقويـت و تحكـيم نـابرابري ميـان      چنين اميد آن داريم كه ن هم. شوند، آگاه سازيم مي به وفور يافت

  .هاي ترسيم افراد دو جنس را نشان دهيم ها، و بهترين راه جنس
هاي آنـان بايـد    ها و نوشته ديدگاه. تر از زنان ياري گرفت ي اين اقدام بايد هرچه بيش به نظر ما براي انجام شايسته

ها بيايـد و زنـان كـه     هاي متعددي از آثار آنان بايد در جنگ خالصه. شود ترين وجه به كار گرفته همواره و به گسترده
  .تر معرفي شوند مورد بحث هرچه بيش هاي مختلف است از اين پس بايد در عرصه تر نشاني از آنان بوده تاكنون كم

ادبيات، هنر،  رفت علم، پزشكي، بازرگاني، سياست، اند و در پيش رو بوده ، قهرمان، كاشف، و پيش»رهبر«زنان نيز 
  ...اند و ورزش نقشي برجسته ايفا كرده

هـايي كـه جامعـه     گونه در پـي محـدوديت   هاي مختلف در اين باره به بحث پرداخت كه زنان چه بايد در فرصت
ي آنان حق و امكان شكوفايي استعدادهاي خود  اند و به اندازه است از نمودار شدن همانند مردان بازمانده تحميل كرده

  .اند اشتهرا ند
  

  آميز مردان و زنان ترسيم غير تبعيض
كـه از آنـان بـه عنـوان      ي نخست بايد به صورت موجودات انساني معرفي شـوند، قبـل از ايـن    زنان و مردان در وهله

بايد پيش از سخن گفتن از نوع مذكر و مؤنث، وجوه مشترك زنان و مـردان را برجسـته   . هاي مخالف ياد شود جنس
  .دو جنس نبايد فراتر يا فروتر از جنس ديگر نمودار شوديك از  هيچ. كرد

  
  هاي مؤنث و مذكر دوري گزيد؟ توان از كليشه گونه مي چه

گزينند، بايد آنان را در  گري را برمي داري يا منشي هاي سنتي مانند خانه چنان فعاليت با وجودي كه بسياري از زنان هم
پزشك، و نه فقط پرستار؛ مدير دبيرستان يا اسـتاد دانشـگاه بـه جـاي      نپزشك و دندا: هاي بسيار متنوع نشان داد نقش
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ي مجلـس و ماننـد    دار؛ نماينـده  آموزگار؛ وكيل يا قاضي به جاي مددكار اجتماعي؛ رئيس بانك و نه هميشه صـندوق 
  .ها آن

اگـر نشـان    اند و نيـز  چنين اگر مرداني ترسيم شوند كه فقط بر اساس حرفه يا سطح درآمدشان مشخص نگشته هم
گـاه   چرخاننـد، آن  شـان را مـي   تر از زنان درآمد ندارند و صـرفا آنـان نيسـتند كـه خـانواده      دهيم كه مردان اجبارا بيش

  .شوند هاي مربوط به مردانگي ديگر نمودار نمي كليشه
ل بـا  گـردد كـه ايـن مشـاغ     شود و هرگز القا نمي مي مشاغل توصيفي بي هيچ تبعيضي به زنان و مردان نسبت داده

كـار،   كش، بـرق  شوند كه در مقام مهندس، خلبان، لوله مي زنان و مرداني شنان داده. ناسازگار اند» مردانگي«يا » زنانگي«
  .چي، يا مربي شيرخوارگاه و مهدكودك به كار مشغول اند منشي، تلفن

شوند و هـم مـدير    ر مردان ميآنان هم مدي. شوند مي ها نشان داده زنان شاغل در تمام سطوح، حتا در باالترين مقام
شـان   كـه رئـيس   كه مردان از دستور گرفتن از زنان احساس سرشكستگي كنند، يـا زنـان از ايـن    آن جنسان خود، بي هم
زنـان و   احترام ترسيم شـود و امكـان گـزينشِ    هر كاري بايد آبرومند و درخورِ. جنس خودشان است نگران باشند هم

  .يي هستند هاي كليشه نگامي باشد كه اسير نقشتر از ه مردان بايد بسيار بيش
نبايـد ايـن   . كنند به نحوي دلپذير ترسيم شوند هاي كودكان بايد زنان متأهلي كه در بيرون از خانه كار مي در كتاب

برعكس بايد نشـان داد كـه زنـان نيـز ماننـد      . شوند دار مي تصور را القا كرد كه تمام زنان حتما ازدواج مي كنند و بچه
يي براي ازدواج ندارند، برخي ديگر  مردان حق انتخاب دارند، بعضي ترجيح مي دهند مجرد باقي بمانند، بعضي عجله

بايد نشان داد كه گاهي نيـز  . دهند خواهند، بعضي نيز بچه دارند و به كارشان هم ادامه مي كنند اما بچه نمي ازدواج مي
ي مادري دارند يا خانواده بـر اثـر كـار     نبايد گفت كه تمام زنان غريزه در هيچ حالتي. ماند يكي از والدين در منزل مي

كننـد، بچـه را بـه     برعكس بايد نشان داد كه وقتي پدر و مـادر هـردو كـار مـي    . بيند مادر در بيرون از خانه آسيب مي
نان شاغل رو بـه  وانگهي در حال حاضر درصد ز. رسند تر مي فرستند و به تربيت او بيش شيرخوارگاه يا مهدكودك مي

  .هاي درسي بايد به اين واقعيت توجه شود افزايش است و در كتاب
كننـد و   ويژه مردان آشپزي يا اتوكشـي مـي   پردازند و به بايد نشان داد كه مردان و زنان به تمام كارهاي خانگي مي

  .شويند دهند يا اتومبيل مي كارهاي خانه را انجام مي زنان خرده
آنـان را  . ي تحصيلي برخوردار اند شان داد كه دختران مانند پسران از حق انتخاب بازي و رشتهبايد با دقت تمام ن

مند شوند و پسران نيز نبايد از پرداختن به شعر، هنـر،   ها عالقه بايد تشويق كرد كه به رياضيات، مكانيك، انواع ورزش
ي  پسـران و دختـران دوره  . سـاري كننـد   موسيقي، و يا حتا آشپزي و خياطي و رسـيدگي بـه نـوزادان احسـاس شـرم     

  .نخواهندبود... گاه بيش از پسران اسير خياطي و آشپزي و داري خواهندديد و دختران هيچ خانه
  
  گونگي برجسته كردن وجوه مشترك ميان دو جنس چه

ورد نظـر از جـنس   كه فرد م هاي ناشي از موقعيت بشر نشان داد، اعم از اين ها و توانايي مردان و زنان را بايد با ضعف
هـاي مـردان و پسـران     هـا و بلنـدپروازي   بايد زنان و دختراني را نشان داد كـه از همـان توانـايي   . مذكر باشد يا مؤنث
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شود، مانند جسارت، ضرورت ابتكـار، و ابـراز شخصـيت، نـزد      صفاتي كه معموال نزد پسران ستوده مي. برخوردار اند
  .شد خواهد دختران نيز ستوده

  .شود مي سوزي و حساسيت در پسران هم ستوده اتي مانند ماليمت و دلچنين صف هم
ي پسران مستقل، فعال، شجاع، بالياقت، مصمم، باپشـتكار، جـدي، و موفـق     زنان و دختران را بايد به همان اندازه

ت و بـه كارشـان عالقـه خواهندداشـ    . يـي خواهنـدبود   آنان منطقي، بااراده، و قادر بـه حـل هـر مسـأله    . توصيف كرد
كارهاي درخشان آنان درخور ستايش همگاني خواهدبود و از اين ستايش . ترين مشاغل را دنبال خواهندكرد گوناگون
  .مند خواهندشد نيز بهره
 گونـه كـه زنـانِ    گاهي بايد مردان ساكت، منفعل يا ترسـو و دودل، غيرمنطقـي، و ناپختـه را نشـان داد، همـان      گاه
هاي مبني بر منطقي و عيني بودن مردان، و  بدين ترتيب كليشه. ز بايد ترسيم شونداحساس و خشن ني گر و بي پرخاش

يابي را بـه   ترين كام ترين و جسورترين فرد، يا كسي كه بيش شجاع. شود مي احساساتي و ذهني بودن زنان كنار گذاشته
تـرين   ترين، يا فعـال  رين، قويت در تصاوير، بزرگ. آورد، هم ممكن است پسر يا مرد باشد و هم دختر يا زن دست مي
  .شود كه از ميان پسران قدر از ميان دختران انتخاب مي فرد همان

زنان ديگر فقط با صفات جسـماني، و مـردان   . زنان و مردان با حرمت، عزت، و اهميتي يكسان ترسيم خواهندشد
ارد مطلقـا ضـروري از اسـتناد بـه     ي زنان يا مردان، جز در مو درباره. شان توصيف نخواهندشد صرفا با حرفه و هوش
  .شان خودداري خواهدشد جذابيت يا فهم و ادراك

  
 درست  نادرست

ــانواده ــتند  خ ــايي هس ــرن زوج زيب ــانري. ي لب ه
موهاي بور قشنگ و همسـرش گيسـوان زيبـايي

ــه . دارد ــك از آن دو در عرص ــود هري ــار خ ي ك
عـالي ودانـي   آننـا موسـيقي  . اند خوش درخشيده

 .هانري وكيلي با استعداد است

هانري لبرن وكيلي مشهور است و 
 .رويي زيبا همسرش، سبزه

  
: مثال نبايـد گفـت  (شان خودداري ورزيد  ي خصوصيات جسماني آميز درباره در توصيف زنان بايد از القائات شبهه

آنـان را نبايـد ضـعيف و وابسـته و     . هاي شخصيت آنان را يادآوري كرد ويژگيتر بايد  بيش). يك زن موبور گوشتالو
  .عصبي ترسيم كرد و اسباب مضحكه قرار داد، بلكه بايد جدي گرفت

زنـي كـه مـورد پرسـتش قـرار      ... سر، پرچانه، عقل، سبك زنان بي: هاي ضدزن را بايد كنار گذاشت گونه كليشه اين
گونه كه از تمسـخر زنـان راننـده يـا از      همان... كشاند، يا پيردختري ناكام است ميگيرد، يا شوهرش را دنبال خود  مي

طـوق  «يـا  » ي مـن  نيمـه «، »جنس ضـعيف «شود، اصطالحاتي مانند  هاي بدعنق خودداري مي ي مادرزن شوخي درباره
  .آيد به ميان مي آور سخن دار و زنان نان در اشاره به ازدواج از واژگان حذف خواهدشد و از مردان خانه» بندگي
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داري وابسـته بـه    ويژه در خانه، نبايد آنان را چنان نشان داد كه گويي در مورد غذا يـا خانـه   در توصيف مردان، به
پرسند كه چه لباسي بپوشند يا از بازار چه چيزي بخرند و يـا بـه هنگـام بيمـاري از      زنان هستند و يا از همسرشان مي
شـان سـهيم    هاي زنان در تملك مردان نيستند بلكه دوشادوش آنان در فعاليت. يندآ پس انجام كارهاي خودشان برنمي

  .شوند مي
خواهنـد   مندي از حقوق خـود، از همسرشـان اجـازه مـي     ديگر نبايد زناني را نشان داد كه براي عمل كردن يا بهره

منـدي   زنان با جسارت و هوش. )شود البته به استثناي مواردي كه وقايع تاريخي مربوط به وابستگي زنان گزارش مي(
هاي آزادي زنان، ناديده يا  جنبش» رهبران«. شوند پردازند و زنان نوآور به عنوان الگو به دختران معرفي مي به عمل مي

  .آيد داشت به عمل مي شوند بلكه از آنان بزرگ نمي به تمسخر گرفته
  
  گونه واژگاني ديگر بيابيم؟ چه
بشـر،  : است در حـد امكـان بـا واژگـاني ماننـد      وارد براي اشاره به نوع بشر به كار رفتهي مرد كه در بسياري از م واژه

  [...].شود  گزين مي جاي... موجود انساني، نوع بشر، مردان و زنان، اشخاص
اسـت،   پردازند كه ممعموال خاص مردان بوده بايد براي يافتن واژگان جديد براي اشاره به زناني كه به كارهايي مي

  ...مرد مرد، سياست گر، دولت بيمه: آيند، تالش ورزيد شان برمي مردان از پس انجام خوبيِ نان نيز بهاما آ
اش را اصـالح   درحـالي كـه ريـش   «به جاي گفـتن  : شود مي هاي خنثا برگزيده براي ترسيم زندگي روزمره نيز مثال

دار و  اصـطالحات زن خانـه  . »زد مسواك مي اش را هاي در حالي كه هر روز صبح دندان«شود  بهتر است گفته» كرد مي
و پـدر خـانواده   » مرد خانه«رود كه در همان متن، اصطالحات  مادر خانواده فقط هنگامي براي اشاره به زن به كار مي

كنـد، بلكـه    ي خواربارفروشي، زن، كدبانو يا كلفتي نيست كه خريـد مـي   در مغازه. باشد براي توصيف مرد به كار رفته
  .م مشتري استفقط در حك

تـرين   ها پسران و دختران با بيش هايي يافت كه به ياري آن كه بايد واژگان و اصطالحات و موقعيت و سرانجام اين
  .امكانات براي كشف و تحقق استعدادها و تمايالت خويش به زندگي گام بگذارند
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  :3پيوست 

  رهنمودهاي انتشارات فرنان ناتان
  هاي كودكان هاي درسي و كتاب ن كتاببراي نويسندگان و تصويرگرا

  
هاي كودكان ارائه شـده، واقعيـت امـروز را     هاي درسي و كتاب در اغلب موارد تصويري كه از مردان و زنان در كتاب

  .كند امكانات با پسران را عرضه نمي دهد و به دختران برابريِ آزمايند، بازتاب نمي گونه كه كودكان در زندگي مي آن
تـر شـما در مـورد ايـن مسـأله بـه هنگـام نگـارش يـا           اي زير برانگيختن هوشياري هرچـه بـيش  هدف رهنموده

هاي كودكـان و   آميز در كتاب هاي تبعيض اجازه دادن به بقاي معاني و اشارات و حتا موقعيت. تصويرگري كتاب است
انديشـي در تضـاد    گري، و ژرف سازي، روشن ها مبني بر معرفي دنياي نو، آگاه نوجوانان، با رسالت آموزشي اين كتاب

  ...است
  .يي ضروري و حياتي است كنند، وظيفه سختي مي ويژه در سه عرصه جان هاي كهن كه هنوز به پيكار با كليشه

  
  )ها نابرابري توانايي(مردان و زنان  ييِ هاي اجتماعي ـ حرفه ي فعاليت ها در عرصه پيكار با كليشه

سـنتي بسـيار    زبـانيِ  نكـات  هـاي واژگـان و سـايرِ    هاي دسـتور زبـان و تمـرين    شود كه مثال مي اين مورد مشاهدهدر 
ابـداع كـردن، كـار كـردن،     «هـايي ماننـد    ؛ فعـل )il(شخص مذكر  ي ضمير سوم كاربرد بسيار گسترده.: آميز اند تبعيض

پرگـويي،  «هـايي ماننـد    فاعل مـذكر دارنـد، امـا فعـل    » ندهي كرد ساختن، بنا كردن، تعمير كردن، اداره كردن، سازمان
  .غالبا فاعل مؤنث دارند» شستن، پختن

  
  )روابط پدر و مادر با فرزندان، شوهر با زن، پدر با مادر(» خانواده«و » زندگي«ها در ترسيم  پيكار با كليشه

ها و وظايف زن و مرد در زندگي مدرن، در اين عرصه نيز رو به تحول است و بايد چنـين تحـولي را در    نقشتقسيم 
تـوان بـا كـودك از     يا مـي (تواند از واقعيتي سخن گويد  ي پيشين، كودك مي در اين عرصه همانند عرصه. نظر گرفت

هـاي مـديريت و    تـر مـردان در پسـت    تعـداد بـيش  (آميـز   كه هنوز به الگـوي سـنتي و تبعـيض   ) واقعيتي سخن گفت
» سـازي  عاميانـه «ايـن واقعيـت   : »چسـبد  مـي «...) پس از فراغت از كار» در آشپزخانه«تر زنان  گيري، تعداد بيش تصميم

ي  انديشـي دربـاره   ديگـران را بـه ژرف  ) در سطحي كمابيش پيشرفته(برعكس بايد . كند يي را توجيه نمي چنين پديده
  .هاي جديد ياري رساند ين وضعيت برانگيخت و به پيدايش برخوردها و نگرشهاي ا ها و علت سرچشمه

» اقليـت «هـاي خـانوادگي سـنتي، وجـود      در حكم آن نيست كه در كنـار هسـته  » چسبيدن به واقعيت«و تازه مگر 
وادگي واحـد در  ي يك الگوي خـان  كنند؟ آيا ارائه شان را به تنهايي بزرگ مي يي از زنان را بپذيريم كه فرزندان فزاينده
نيسـت، حقيقتـا آرامـش    » رنـگ جماعـت   سنتي و هم«شان  هاي درسي، به سه يا چهار شاگرد كالس كه خانواده كتاب

  دهد؟ خاطر مي
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  ه ها در ترسيم خصوصيات جسماني، رواني، و اخالقي اشخاص واقعي و خيالي در كتاب پيكار با كليشه
بهـره از   خـرج، بـي   سـر، ول  گر، سـبك  آنان عشوه(رساند  يب ميجا به دختران و زنان سخت آس تبعيض جنسي در اين

خستگي، كمبود هوش، يـا  (دارد  اما پسران را نيز از آسيب مصون نمي) جسارت، و وابسته به مردان ـ شوهران هستند 
  .را نشان داد و نه موجودات اين يا آن جنس را افرادبايد ). گري مردانه براي آنان ممنوع است كمبود قهرماني

هـاي   ويـژه بـراي نخسـتين كتـاب     سطوح معتبر اند، اما بـه  تمامها و در  رشته تمامها براي  اين رهنمودها و توصيه
ادبيـات  «هـاي   و نيـز بـراي آثـاري كـه در مجموعـه     (و مجموع آثـار آموزشـي   ) هاي آمادگي و دبستان دوره(كودكان 

  .اهميت دارند) شوند منتشر مي» نوجوانان و جوانان
نويسندگان آسيب برساند، بر رعايـت ايـن رهنمودهـا پافشـاري      ي آزاد گرانه كه بخواهد به كار آفرينش آن ناشر بي

هاي پوسيده يـاري   ي تصويرهاي كهنه نباشند و به بقاي كليشه دهنده هاي ما ديگر بازتاب ورزد با اين اميد كه كتاب مي
  .نرسانند
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