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دلواپسی  حس ،تیرکشیدن از درد ،درد گرسنگی     
 که رسندمی ظهورای بهکرانه در تجربیات این - شدید

 است. فرهنگ و شناسیمحل تلاقی زیست
 
 

کنندۀ دار، یا پیشخدمت و یا اسکنمجرد(ی را که خانه من هیچ زن )باکره، مادر، لزبین، متأهل و     
ای بنیادی نباشد: منظور مبهمش، بارداریش، امواج مغزی باشد، سراغ ندارم که بدنش برای او مسئله

شدنش، تجاوزهایی که به هایش، تغییرات جسمی و مثلههوسش، سرد بودنش، گفتار غضبناکش، سکوت
 .سازند[بدن او را می ]اینهاست که او شده و بلوغ هایش

 
 4( اثر آدرین ریچ1791) زن زادۀ -
 
 

 مان هستندگردنوبال که داریمهایی بدن که بپذیریم بوده به شکلی اناز زن بسیاری مانندتربیت ما       
. دنمان سبز نشومثل مانعی سر راه تاشان کنیم پنهان و کنترل دیبا به برابری جنسیتی در راه رسیدنو 

زنان برای ما  :ادق استصنیز  هستیم «امواج مغزی کنندۀاسکن» کهبرای ما  خصوصامر، بهاین 

                                                           
1 What makes a woman’s body 
2 Mallory Feldman is a doctoral student in the Carolina Affective Science Lab at the 

University of North Carolina at Chapel Hill. She lives in Durham, North Carolina. 
3 Kristen Lindquist is associate professor of psychology and neuroscience at the University of 

North Carolina, Chapel Hill and the director of the Carolina Affective Science Lab. 
4 Of Woman Born (Adrienne Rich, 1976) 

https://aeon.co/essays/womens-bodies-emerge-on-the-shoreline-between-biology-and-culture
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، علوم شان دریمندو توان شانفکری مهارتِ ،شانهای هویتیکه ویژگی زنانی ،محققدانشمند و 
تا حد زیادی موفق  دوران جوانی و مشاغل اولیهی ط ما اگرچه است.بودهمردان  تحت سلطۀ وهمههمه
ممکن نبود: مان برایدیگر این امر  جایی به بعد،ا از یکام ،داشته باشیمجنسیت  هایی بدونِ جسم شدیم
دوران  رحمفرزندآوری و یورش آهسته و بیجنین، بارداری، جنسی، سقطهایآسیب های جسمی،بیماری

 و مشان را ندارینادیده گرفتنکه دیگر توانایی اند د. اینها تجسم تجربیاتینکنمی ، ما را سردرگممیانسالی
 .ببندیم مسائلرا بر روی این  هایمانچشم دهداجازه نمی هممان علمدیگر فهمیم که می به مرور

 تیرکشیدن و 1درد گرسنگیها، شادی ها،ترس باعث ایجاد کنیم که مغز چگونهمطالعه میما       
 نیستند، 2رویدادهایی ذهنیفقط اینها  البته .هستند شخص وضع ۀکنندتعیینکه هایی چیز :شودمی

در محل تلاقی  که خطی ؛هستند ساحلی خطمانند بلکه  ؛شوندبدنی نیز تلقی نمی« صرفا  »ی یرویدادها
 گرفته ازنشأت چراکه ست،ا گونههمین کنیمو واقعیتی هم که ما تجربه می ،شودآب و شن پدیدار می

شان اغلب هاورودیاین  .استزمان در طول  فرهنگی بدنی و هایورودی کنِش[]یا برهم متقابل کنشِ
برآمدگی و  انسداد دچارکه  هاییاندام :حضور دارندهای داخلی اندام یک سو از. اندمبتنی بر جنسیت

 ؛شوندکنند و یا کوچک میرشد می یی کههااستخوان وند؛شمتورم میکه  ییهاسینهشوند؛ می
حقق تمام موارد کار خود را برای تکه ارگانی  ،مغز ینطورهمو  ؛روندهایی که به سمت افول میهورمون

در واقع کنند؛ پذیرش و یا سرکوب می که هستند نهادهایی :ردر سوی دیگو . دهدبه خوبی انجام می
نیز یی هاروایت باشد؛ وداشتهگر کننده یا سلطهیتتواند نقشی حماکه می وجود داردروابط اجتماعی نوعی 

 شوند.خردکننده ظاهر مییا  بخشقوتهستند که 
 ای مشترکهبه نقط تا شناسی و فرهنگ قدم بزنیدساحلی زیستتا در خط کنیم میما از شما دعوت      

 و مفاهیم ها،داستانی است: بیوفرهنگ فراوردۀیک  مثابهرویکرد ما معرفی بدن به حقیقی . هستۀبرسیم
 خود بدن از ما تجربه نحوه و کندمی معنادار ما برای را ما بدن که هستند چیزی از بزرگی بخش هاایده
بسیاری از زنان آموزش داده به  .ردای برای زنان به همراه داعواقب ویژه این .دهدمی تغییر جهان در را

 ؛ان به مراتب دشوارتر استتدرک بدن و دتر از مردان هستیکه احساساتی شودگفته میبه آنها  و شودمی
 در نتیجه باید نادیده گرفته شوند.  ؛اند ان مغرضانهتاحساسات و عواطفاینکه یا 

]ناشی از  4شدنارزشبی :کنندرا تجربه میمواردی از این دست  3زمان دخترانگیدر از زنان بسیاری      
 دنشوها ایجاد میبازخورد ای ازسلسله نتیجهدر . 2سازیوارهبتو  1سازیجنسی ،5یابیشیئیت ،طردشدگی[

                                                           
1 hunger pangs 
2 mental events 
3 girlhood 
4 invalidation 
5 objectification 

https://psycnet.apa.org/record/2013-04409-000
https://psycnet.apa.org/record/2013-04409-000
http://www.juliaserano.com/av/Serano-TransInvalidations.pdf
http://www.juliaserano.com/av/Serano-TransInvalidations.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x
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ک را در این موضوع همینکه ما کند.گذاری میو نشان سازدمیهای خاصی که بدن زنان را به روش
 ایم.دریافتهرا  3عدالت جنسیتی مناسب برای مفهوم رادیکالِ دیگر، کنیم
آورند و از آنها برای توضیح به میان می ر ارتباط با بدن زنانهای بسیاری دعموم مردم داستان      
به  ی کههایکنند. در تمام روایتاینکه چه کسی هستیم استفاده می ارتباط باترین باورهای ما در عمیق

های تفاوت در های جنسیتی راه نابرابریهایی کروایت از میاِن تمامِ  ؛هستنددور از حقایق منصفانه 
شناسی نقش به سزایی ند، زیستکنتوجیه میمعرفی و ها و مغز زنان رمونهوها، در اندام]موجود[  فرضیِ

شده و های به حاشیه راندهزنان و همچنین سایر گروه شناسی برای سرکوب حقوقزیستاز داشته است. 
ترین است. در افراطیشدهاستفاده ]سوء[ محدود کردن دسترسی به منابع اقتصادی، پزشکی و اجتماعی 

گرایان ز جنسی در جنگ و یا نابودی همجنسشناسی برای توجیه جنایات جمعی مانند تجاوزیستحالت، 
 است.شدهاستفاده ]سوء[ ای رحمانهبه طرز بی هاها توسط نازیو ترنس
 چیزی عنوانبه را شناسیزیست که هاستمدت اصلی جریان فمینیسم که نیست تعجب جای پس      

 .بگذارد قدم آن روی نباید ایجدی فمینیستِ  هیچ که ی«سوم ریل» یک - 4کندمیتلقی  خطرناک
گویی بدن  .دهندتوضیح می ،فرهنگ شدنِساس شرطیهای جنسیتی را بر اها اغلب، نابرابریفمینیست

وریتم پدرسالاری برای اجرای الگ توسط سیستمکه  استشده افزاری و ایزولهسان یک قطعۀ سختان
 به همان اندازه که روایِت صرفا  نیز  ریزی شده است. اما این گفتاربرنامه سلسله مراتب جنسیتی

بدین معنا که زنان را از دسترسی به حقیقت  .گرایانه است، فروکاستدهدتوضیحش میشناختی زیست
تواند واقعیت ما را شکل دهد و حتی کند. ما دارای بدنی هستیم که میتجربیات بدن خود محروم می

در طول عمر با بلکه  ،نیستند صامتمنفعل، ثابت و یا  ،های ذکر شدهباشد. اما این بدن نیز آفریننده
 کنند.و اثرات آن را جذب می تنگانگی دارند رابطۀفرهنگ 

این سؤال به پاسخ  بر تمرکزش شود ونامیده می« 5شناسانهگرایی روانبرساخت»علمی ما رویکرد       
 یونان فیلسوفان که زمانی از کمتر موضوع این توسط مغز؟ 1زیست روانیچگونگی ایجاد قدیمی است: 

بیش از یک قرن شواهد  شاهد نیست؛ اما اکنون ما پیچیده کردند،می فکر آن به باراولین برای باستان
دهد که مغز مانند یک پروژکتور بر ، این تحقیق نشان میعلم اعصاب در این حیطه هستیم. در مجموع

کند. در عوض، معنای آن رویدادها را به طور را منعکس نمی« بیرون»نمایش، صرفا جهان روی صفحه 

                                                                                                                                                                                     
1 sexualization 
2 fetishization 

3 gender justice .م )مترجم(. –؛ برابری جنسیتی 
 .ن )نویسنده(. - Women’s minds matterبنگرید به:  4

5 psychological constructionism 
1 mental life 

https://www.unicefusa.org/stories/not-object-sexualization-and-exploitation-women-and-girls/30366
https://www.unicefusa.org/stories/not-object-sexualization-and-exploitation-women-and-girls/30366
https://www.unicefusa.org/stories/not-object-sexualization-and-exploitation-women-and-girls/30366
https://www.unicefusa.org/stories/not-object-sexualization-and-exploitation-women-and-girls/30366
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
https://aeon.co/essays/feminists-never-bought-the-idea-of-a-mind-set-free-from-its-body
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 – بدن برای تولید یک مدل کارآمد از جهان رونفعال و با ترکیب احساسات ناشی از درون و ب

 – بر اساس تجربیات قبلیو معنای احساسات،  های کاملا  آگاهانه، دربارۀوگمانای از حدسمجموعه
 .سازدمی

کنیم اریم و جوامعی که در آن زندگی میحتی اساسی ترین احساسات از طریق مفاهیمی که ما د     
سقوط درخت در جنگل را در  مورددر  ایشناخته شدهبرای درک بهتر، آزمایش فکری  ؛شوندفیلتر می

سخ عقل سلیم پا رسد؟نداشته باشد آیا صدایی به گوش مینظر بگیرید: اگر کسی در آن محدوده حضور 
که کند رخت تنها زمانی صدا تولید میسقوط د گوید:می سانهشناروان گرِبرساخت دیدگاه است. اما« بله»

علاوه بر این، برای شنیدن صدای  را به صدا تبدیل کند. مربوطه امواج صوتیِ یِ فردیهای شنواگوش
هنگام سقوط چگونه خواهد بود. باید توانایی آن  یتقریبصدای سقوط درخت، باید بدانیم درخت چیست و 

یک شیء بزرگ، مانند یک سقوط آواز پرندگان یا  ،طغیان جویبار درخت، ی افتادنِصدابین ایجاد تمایز 
؛ است جذب مفاهیم شده در جهان به منظورِ صرف باشیم. همه اینها مستلزم زمانِ اشتهتخته سنگ را د

چگونگی رفتار  در موردِکه دهند فرم میرا  تصوراتید و نکنمیبه ما کمک  جهاندرک  که در مفاهیمی
 ما در جهان است.

اما حتی  .هستند ]و غیراکتسابی[ 1مادرزادیانگیز باشد که تصور کنیم مفاهیم تواند وسوسهمی      
 2.گیرندمیل تجربه و یادگیری شکبه همراه «( درخت» ل مفهوممث)دیداری و شنیداری  مفاهیم اساسیِ

بسیاری از محققان بر این باور اند که یکی از کارکردهای کلیدی فرهنگ، تداوم مفاهیمی است  در واقع
باری که زبانی بسیار متفاوت با زبان مادری خود اولین 3وهی از مردم بسیار مهم هستند.که برای گر

یص دهید که یک کلمه ممکن است نتوانید تشخشنیدید را به یاد آورید: بدون آشنایی با آوای آن زبان، 
 ای ناآشنامحدودهدر را شده یا نخستین بار که موسیقی اجرا ،شوداز کجا شروع شده و به کجا ختم می

چیزی شبیه به موسیقی  احتمالااست در تجزیه آکوردها یا ملودی مشکل داشته باشید.  شنیدید: ممکن
ها یا ذرات مواد شیمیایی، انقباضات ماهیچه، رپالس های هوا یا نو صرفا رویدادهای حسی شود.میدرک ن

یکی احساس فشار هستند، مگر اینکه توسط مغز با استفاده از مفاهیم بدوی سازماندهی شوند. دنیای فیز

                                                           
1 inborn 

 بنگرید به: 2
 Emotion Words, Emotion Concepts, and Emotional Development in Children: A 

Constructionist Hypothesis  
 .ن -
 بنگرید به: 3

The multiple roles of cultural transmission experiments in understanding human cultural 

evolution 

 ن. -

https://www.affective-science.org/pubs/2019/Hoemann_emotion_words_2019.pdf
https://www.affective-science.org/pubs/2019/Hoemann_emotion_words_2019.pdf
https://www.affective-science.org/pubs/2019/Hoemann_emotion_words_2019.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2008.0129
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2008.0129
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حاوی اطلاعاتی  یی –ها مفاهیم فرهنگی برای تشخیص سیگنالاز ها یک صدای ناهنجار است و انسان

 کنند.از صوت استفاده می –که برای ما مهم هستند 

یا مفاهیم هستند. هیچ چیز  ، مستقل از فرهنگبدنیممکن است شخصی تصور کند تجربیات       
ترین احساسات انسانی از هوت یا شادی نیست. اما حتی اساسیتر از احساس گرسنگی، ترس، شاساسی

 . یابندمیکرده و معنا کنیم عبور اهیم و جوامعی که در آن زندگی میطریق مف
 . این حسگرهااندها و رودۀ آنها پراکنده شدهگرهایی هستند که در قلب، ریهحیوانات دارای حس تمام      

ند. مغز این نکدهند و منتقل میمیبدن را تغییر  اطلاعات مربوط به وضعیت شیمیایی، حرارتی و مکانیکیِ

ارتباط به تنظیم  آن زمان که عضلات برای –دارد رده و بدن را زنده و سالم نگه میاطلاعات را دریافت ک
 بندند.کار میخود را بهتلاش  ی تمامیا برای جلوگیری از آسیب به ارگان ، ودارندنیاز گلوکز و اکسیژن 

طور دائم احساسات درونی را بر اساس یک الگریتم معنا احساسات دنیای بیرون، مغز شما بههمانند      
 1شنیدن سقوط درخت در جنگل نیست.مثال  قضنمی کند. احساس گرسنگی یا ترس، برخلاف تصور، 

به آنها معنا  برسیم،اند ه از طریق مفاهیم فرهنگی جذب شدهکه به ادراک احساسات بدنی ک یزمان
های جنسیت و همچنین سایر هویت و 2جنس که چگونه فهمیدتوان به راحتی می]آنگاه[  .بخشیممی

اکنون  شناسانهروان گرِ برساخت ]رهیافت[ هایی کهشوند. بسیاری از ایدهبازی وارد می صحنۀه اجتماعی ب
کند، ابتدا توسط دانشمندان فمینیست در مطالعات انتقادی نژادی، ناتوانی به صورت تجربی آزمایش می

 آنها از اولین کسانی بودند که مفاهیم فرهنگی .بودجنسیتی، مطالعات درصد چربی بدن پیشنهاد شده 
طور متفاوت که به ،راافراد  جنسی و طبقۀ های وابسته به جنسیت، گرایشِوابسته به نژاد، قومیت، توانایی

، جنسیت فرد در 4گویدمی 3همانطور که محقق ریکی لین مشاهده کردند.، شوندشده و اعمال میساخته
 x»کند: در واقع از پیوست سیر می« کنندهتغییر»ندارد، بلکه در یک فرایند قرار « افزایشی»یند یک فرآ

روانی  درصد تجربۀ zبه اضافۀ  ،و اتفاقات هورمونی درون رحمی درصد تجارب y ها به اضافۀدرصد ژن
ای غیرخطی و پیچیده در جهت به شیوه». به عبارتی از عواملی که به وجود آمده است«اجتماعی بدوی

                                                           
 بنگرید به:  1

Developing an Understanding of Emotion Categories: Lessons from Objects 

 ن.-
2 sex 
3 Riki Lane 

 بنگرید به: 4
Trans as Bodily Becoming: Rethinking the Biological as Diversity, Not Dichotomy 

 ن. -
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136466131930258X
https://research.monash.edu/en/persons/riki-lane
https://research.monash.edu/en/persons/riki-lane
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1527-2001.2009.01049.x


Tajrishcircle.org 
 

های جنسیتی و روابط ، هویتدارای خاصیت جنسی ها و مغزهایفرد از بدنی منحصربههاتولید ترکیب
 با هم تعامل دارند.« ره خوره انداجتماعی گ

یک فرد معمولیِ  ی بر تجربۀهای مدیدبرای مدت علوم اعصاب و پزشکی، شناسی، روانبا این حال     
دانیم، د است. مرد محوری، همانطور که میکسی که به طور صریح یا ضمنی مر اند:فرضی تمرکز کرده

مرد به عنوان  ،در آن ای است کهی جامعهتعصب در علم و پزشکی نیست، بلکه پیامد دهندۀصرفا  نشان
 قانون.در و  سرگرمیدر در زبان،  تبیین شده است: «پیش فرض»
عرض ها، اندازه تلفن ،هاشکل ماشین ،ارتفاع میزها :2گویدمی 1همانطور که کارولین کریادو پرز        

های اند. بدن زنان و دیگر اقلیتساخته شده« سایز مناسب برای مردان»عنوانکلیدهای پیانو همه به
 4.هستند«3شدهمردان مثله»یا به گفتۀ ارسطو  و دنشومیرفا  به عنوان یک انحراف تلقی جنسیتی ص

ه و منفرد  به یک بلوک یکپارچ احساسات و عواطففروکاسِت جدی گرفتن تجربیات زنان به معنای 
خود زنان نیز به طرز  5.ائز اهمیت استح نیزترین سطح حتی در ابتداییپیچیده  بیولوژیکیِ جنسِنیست. 

 همچنیندر طول عمر، هویت اجتماعی و  سیر تکاملیباشکوهی متنوع هستند: از نظر ساختار بیولوژیکی، 
حول مردان  با این حال بیشتر مطالعات .کردن نقشه استشالودۀ مرکزی برای نمایان ،فرهنگ. این تنوع

گرا سالم و دگرجنس ،هکرد، تحصیل7، غربی8سفیدپوست 9که غالبا   شده است انجام 1سوجنسهمو زنان 
نیاز است.  بسیاری هستند. برای درک چگونگی ظهور این اصول در میان مردمان مختلف، تحقیقات

خط فکری ما را در ، قادر است شناسانهگراییِ روانبرساخت زاویۀ دیدِاز هم مندی، آنبدننگریستن به 
های مهمی مانند قاعدگی، بارداری پدیده خصوصا  در حیطۀ، دهدزنان تغییر  ارتباط با بهبود سلامت و رفاه
دیگر نیز بسیاری  ی جهانی برای همۀ زنان نیستند؛ زیراتجربیات شده صرفا و هورمون درمانی. موارد ذکر

                                                           
1 Caroline Criado Perez 

 بنگرید به:  2
Invisible Women; the Sunday Times number one bestseller exposing the gender bias women 

face every day 

 ن. -
3 mutilated males 

 ن. – Aristotle and Womanبنگرید به:  4
 ن. – Sex is realبنگرید به:  5

1 cisgender 
 ن. – Spot the WEIRDoبنگرید به:  9
 بنگرید به:  8

Racial Inequality in Psychological Research: Trends of the Past and Recommendations for 

the Future 

 ن. -
 ن. - https://www2.psych.ubc.ca/~henrich/pdfs/WeirdPeople.pdfبنگرید به:  7

https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Criado_Perez
https://www.penguin.co.uk/books/435554/invisible-women-by-caroline-criado-perez/9781784706289
https://www.penguin.co.uk/books/435554/invisible-women-by-caroline-criado-perez/9781784706289
https://www.jstor.org/stable/4330651?seq=1
https://aeon.co/essays/the-existence-of-biological-sex-is-no-constraint-on-human-diversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender
https://aeon.co/essays/american-undergrads-are-too-weird-to-stand-for-all-humanity
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745691620927709
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745691620927709
https://www2.psych.ubc.ca/~henrich/pdfs/WeirdPeople.pdf


Tajrishcircle.org 
 

 ها،این حالت .شوندکه زن معرفی نمی مردان تراجنسیتی و یا افراد کوئیراند، مانند تجربیات را داشته این
شروع  نقطۀشناسانه گراییِ روانبرساخت .شوندپزشکی نادیده گرفته میاغلب توسط علم زیست

 رساند.ظهور میعدالت جنسیتی به برای کاوش در مفاهیمِ را ارزشمندی

تواند ای میروانشناختی است. به طور فریبنده ن تجربیاتتریمکاشفهگرسنگی یکی از اساسی ترین و کم
معقول  آستانۀ گلوکز خون به زیر که دهدشیمیایی به مغز، که نشان می ساده به نظر بیاید: یک سیگنالِ

د که نشوای از احساسات داخلی میمجموعهشدن جاریهایی منجر به کاهش یافته است. چنین سیگنال
. با این آورندناخوشایند، لرزش و حرکت معده را در پی می قراری، حس، بیتمرکزعدم انرژی، کاهش 

 1فیزیولوژیکی نیست. محصول بدیهی احساساتِ گرسنگی،، تجربیات ذهنیِ همه
شویم و یا درستی متوجه نمی. ما یا آن را بهآیدبه وجود می گرسنگی احساس به محض گرسنگی    

توسط مغز  گرسنگی احساسِ سازیمعنا در واقع .شودمتوقف نمی اما در هر دو حالت .گیریممی اشنادیده
هر  های فرهنگی.بافتمانند زمان و هایی پذیرد؛ نشانهصورت میهای بیرونی گیری از نشانهبا بهره

همانند احساسات خام از جمله خشم که ملموس  .را گزارش دهد« گرسنگی» تواند تجربۀشخص می
و  مدتی مشخص گرسنه بمانند برای تا شدهخواسته ،گروه مورد مطالعهاز دو در آزمایش ما،  .هستند

و  کنندافراد به بدن خود توجه نمی ،در گروه اول .سپس یک سری اعمال آزمایشی را انجام دهند
داشتنِ  و حتی ،منزجری حس ،منفیاحساس ، گریپرخاشاحساس ، یها حاکی از احساس تکانشگزارش
در طول تعاملات اجتماعی مورد قضاوت  دسته نگزارش شده که ای ،؛ و نیزبه دیگران استنفرت حس 

و آگاهی از احساسات خود نگری روه دوم، زمانی که افراد به دروندر گ همه،با این  2.گیرندقرار می
 شود.شوند، این اثرات ناپدید میتشویق می

 گرسنگی از فردی به منحصر زنان تجربۀافزایش اند: طور روزافزون در حال این دست شواهد به      

از نظر بیولوژیکی، . کنندمی عبور بدن جنسیتیِ مفاهیم و خود بیولوژی موانع مدخل ای که از؛ تجربهدارند

و  3هادر توزیع ماهیچه رای مثال، تفاوتبا مردان متفاوت است: ب یانگینای زنان به طور مای تغذیهنیازه

بیولوژیکی  خود به انگیزۀ گذارد؛ که این امر به نوبۀدر بدن بر نحوۀ متابولیسم انرژی تأثیر می ،4چربی

های جنسی مانند استروژن که های متناوب یا هورمونکند. به طور طبیعی هورمونکمک میتغذیه برای 

                                                           
 ن. – The hunger moodید به: بنگر 1
 ن. – .d as emotionFeeling hangry? When hunger is conceptualizeبنگرید به:  2
 بنگرید به: 3

 Gender differences in skeletal muscle substrate metabolism – molecular mechanisms and 

insulin sensitivity 
 ن. -
 ن. – Sex hormones, appetite and eating behaviour in womenبنگرید به:  4

https://aeon.co/essays/hunger-is-psychological-and-dieting-only-makes-it-worse
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Femo0000422
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2014.00195/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2014.00195/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2014.00195/full
https://www.researchgate.net/publication/221781015_Sex_hormones_appetite_and_eating_behaviour_in_women
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ای و اشتهای زنان شوند نیز بر نیازهای تغذیهغذا خوردن، تزریق یا از سطح پوست گرفته می هایراهاز 

 جامعه، احساسات مرتبط با گرسنگی و مورد تایید هنجارهای جنسیتی از طریق تصویرِ  1تأثیر گذارند.

ژیکی اولیه که فیزیولو هایپیرامون نشانه را درک زنان این امر، نحوۀ کنند؛میرا معنادار  غذاخوردن

 دهد.شکل می، گرسنگی هستندمیزان  دهندۀنشان

 حاکی از تحقیقات دارند، اما نظارت بیشتری بر بدن خود نسبت به مردانسوجنس هم زنان اگرچه      
علاوه بر این،  2است. - مانند ضربان قلب یا ریتم معده -فیزیولوژی آنها  عینیِ ضعف در تغییراتِ

به چه فرد : هر3ستا در ارتباط با زنان «یابیشیئیت-خود»تجربیات  دهندۀنشان ،ها در عملکردتفاوت
های نهکمتری در تشخیص نشا درک کند، توانایی ]یا شیء[ ابژهیک عنوان به بدن خود رامیزان بیشتری 

 خواهد داشت.فیزیولوژیکی درونی خود 
پایین به طور زنان از سنین  :دهیممیها، این مثال را مورد بررسی قرار صحت داده برای اثباتِ

به یابی شیئیت-خود این. بیرون به درون درک کنند بینند که خود را از دریچۀسیستماتیک آموزش می
 و ،4مانند چاقی که مشکلاتیبریم و ما گمان می گذارد؛در سراسر جهان بر زنان تأثیر می طور نامتناسبی

شکل  فرآینددر این  وهمه، همهمقایسه با مردان زنان در ایِکمبودهای تغذیه نیز و 5خوردن اختلالاتِ
 .شودشدن متوقف نمیگرفتهعلت نادیدههب احساس گرسنگی صرفا   است.گرفته
این  ،مفهومی نپذیرد ، اما آنها را به صورتِبه او دست دهد گرسنگی اگر زنی احساسات آزاردهندۀ      

از شده های ادراکبرداشتکننده، و سوءهای نگراننشان دهندۀ استنتاج شواهد رود؟ناراحتی به کجا می
های ای از پیامزمینهپس قالبِ  زمان که زنان معنای احساسات خود را درخود و دنیای اطرافشان است. آن

. شودمی تریابند، درست از همان موقع مراقبت از خود دشوارو در جهت تحقیرِ بدنِ خود در میاجتماعی 
انسان چه زمان و چه مقدار غذا  و بگوید که ارسال کندطور موثر سیگنال به کهیافته تکامل اینطور بدن

های عینی گرسنگی د که خوردن غذا در پاسخ به نشانهندهبا این حال، تحقیقات نشان میمصرف کند. 
به  -افزایش وزن  را به یب، زنان تمایل دارند خوردنبه همین ترت 1برای زنان دشوارتر از مردان است.

                                                           
  ن. – ferences in fat metabolismGender difبنگرید به:  1
 
 ن. – ?Interoception and gender: What aspects should we pay attention toبنگرید به:  2
 بنگرید به: 3

Body Conscious? Interoceptive Awareness, Measured by Heartbeat Perception, Is Negatively 

Correlated with Self-Objectification 

 ن. -
 ن. – Global Gender Disparities in Obesity: A Reviewبنگرید به:  4
 ن. – Gender Difference in the Prevalence of Eating Disorder Symptomsبنگرید به:  5
 بنگرید به: 1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11706283/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053810016303221
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565964/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565964/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649717/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2696560/
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زنگ خطری برای اختلالات  نوع باورهای مربوط به تصویر بدن، دهند. این ربط - جای احساس سیری
 ییک بحران بهداشت منفی بر بدن گذاشته و نشان دهندۀ شرایطی که تأثیر - 1رژیم غذایی هستند

ف فشار مضاع  LGBTQ مانند جامعۀ، شدهحاشیه رانده های بههم به طوری که بر گروهآن 2هستند؛
 3کند.اعمال می

که گرسنگی از تأثیرات بیولوژیکی و فرهنگی  باور است بر این شناسانهروان گرِبرساخت[ رهیافت]     
هم علت و هم معلول تداوم نابرابری جنسیتی در سلامت، مرتبط با غذا و  .گیردهمگرا سرچشمه می

چیزی بیش از اراده یا اعتماد به نفس زنان نیازمند ها بهبه این نابرابریعی است. پرداختن پیامدهای اجتما
، کنندمی ءما را با معنای فرهنگی القا ها و مفاهیمی که احساسات بدنیِاست. بدون پرداختن به روایت

که  ادتوان به آنها آموزش د؛ و یا اینکه نمیتوجه کنندبه نیازهای بدنی خود که  توان از زنان خواستنمی
 تر انجام دهند.تر یا آگاهانهاین کار را دقیق

یک  گرسنگیمانند درد گیرد. درونی است که تجربۀ انسان را نشانه می درد یکی دیگر از احساساتِ       
. بافتی نیاز ندارد آسیب به اما لزوما  ،استهمراه بافتی  اغلب با آسیبِدرد  4.است شدهوضعیت برساخته
و در  1داده باشیمتوجه خود را به کجا اختصاص و یم، اگر با چه کسی باشکه  5دهندمیتحقیقات نشان 

معنا بخشیدن به تحریِک دردناک تأثیر  توانند بر نحوۀمی، همگی 9داشته باشیمآن لحظه چه احساسی 
یابد. یک میها کاهش باور درد به دلیلِ افتد که تجربۀنما زمانی اتفاق میبرای مثال، اثر دارو 8بگذارند.

ن در واقع نمایش مغز و بدن از تحریک دردناک و آسیب بافتی به عنوا ؛تخیل نیست دارونما صرفا  ساختۀ
 کند.تابعی از اثر دارونما تغییر می

 7جنسیت هستند.مفاهیم درد، هم در نمایش بیولوژیکی و هم در بازنمایی فرهنگی، عمیقا  وابسته به       
 کردن و کاشت تخمکِ منظور آزادهب است؛ قاعدگی یک فرآیند طبیعی بدن به عنوان مثال، چرخۀ

                                                                                                                                                                                     

 Gender Differences in Intuitive Eating and Factors that Negatively Influence Intuitive Eating  
 ن. –
 ن. - factors-ingdisorders.org/riskhttps://www.nationaleatبنگرید به:  1
 ن. – Health Consequencesبنگرید به:  2
 ن. – Disorders in LGBTQ+ Populations Eatingبنگرید به:  3
 ن. – pain.org/resources/terminology/?navItemNumber=576-https://www.iaspبنگرید به:  4
 a systematic  –The social modulation of pain: others as predictive signals of salienceبنگرید به:  5

review – .ن 
 ن. – Cognitive and Emotional Modulation of Painبنگرید به:  1
 ن. – Cerebral and spinal modulation of pain by emotionsبنگرید به:  9
 A Comprehensive Review of the Placebo Effect: Recent Advances and Currentبنگرید به:  8

Thought – .ن 
 ن. – e hysteria accusationThبنگرید به:  7

https://kb.osu.edu/handle/1811/32100
https://kb.osu.edu/handle/1811/32100
https://www.nationaleatingdisorders.org/risk-factors
https://www.nationaleatingdisorders.org/health-consequences
https://www.nationaleatingdisorders.org/learn/general-information/lgbtq
https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/?navItemNumber=576
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00386/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00386/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00386/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092493381531169X
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0904706106
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.59.113006.095941
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.59.113006.095941
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.59.113006.095941
https://aeon.co/essays/womens-pain-it-seems-is-hysterical-until-proven-otherwise
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این  هرچندشود )سالگی شروع می 13یا  12حدود قاعدگی  چرخۀ. جهت تولید مثلشده در رحم بارور
و در کشورهای صنعتی تقریبا  تا ( 1اقتصادی متفاوت است -بر اساس نژاد و وضعیت اجتماعی بازه سنی

که بالا و پایین رفتن آنها  هورمون استچندین  نوسانِ چرخهاین  یابد. مشخصۀادامه می گیسال 44
 به عنوان خونِ  که آن زشیا ری و دنکنآماده میشده رحم را برای حمایت از تخمک بارورپوشش داخلی 

 .گیردصورت میقاعدگی 
از تغییرات فیزیولوژیکی را در سراسر بدن ایجاد  ایها مجموعهدر دستیابی به این اهداف، هورمون        

درد قاعدگی آن زمان که رحم جهت ریزش پوشش  2شوند.عنوان درد پدیدار میکرده که برخی از آنها به 
یعنی آن  ،کننددرد را احساس می گذاریبعضی دیگر در هنگام تخمک 3شود.جاد میخود، منقبض شده ای

در روزهای قبل از قاعدگی، زنان  4شود.تخمک، رشد کرده و پاره مینِ حاوی تخمدا زمان که کیسۀ
سینه و معده را تجربه کنند. علاوه بر این، نوسانات در  ممکن است درد مفاصل و ماهیچه، سردرد، دردِ

کلی به  ،گیردصورت می توسط مغز که درد پردازش احساساتِ تواند بر نحوۀجنسی میهای هورمون
طبیعی آزاد  دهندۀا باشد، مغز مواد تسکینعنوان مثال، زمانی که سطح استروژن نسبتا  بال تأثیر بگذارد. به

ت، زنان درد شدیدتری را دهد. هنگامی که سطح استروژن پایین اسکند که تجربه درد را کاهش میمی
 ر تغییرات فیزیولوژیکی مشابهیهای جنسی دچایاری در هنگام مصرف هورمونکنند. بستجربه می

های استروژن به عنوان بخشی از مراقبتشوند. به عنوان مثال، بسیاری از زنانی که برای آنها می
 توانند علائم جدید و اغلب شدید را با تغییراتی در توزیعِ شود، میتأییدکننده جنسیت تجویز می بهداشتیِ

 5چربی، عضلات و پوست تجربه کنند.
 آنهاگویی . باشند بینش دنبال به که شودنمی داده آموزش زنان به شود،می درد از صحبت وقتی      

های جنسیتی بارداری یکی دیگر از تجربه 1.دهند ادامه و بگذارند سرپوشفقط بر درد  تا اندشده اجتماعی
کند. هنگامی که فرد باردار بدن ایجاد می سراسراست که تغییرات فیزیولوژیکی چشمگیری را در 

. کندزش پیدا میهای متعددی برای سازگاری با جنینِ در حال رشد، آماده و ساشود، بدنش به روشمی

                                                           
 بنگرید به: 1

Socioeconomic status and age at menarche: An examination of multiple indicators in an 

ethnically diverse cohort 
 ن. - 
 
 ن. – Physiological changes associated with the menstrual cycle: a reviewبنگرید به:  2
 ن. – :what is dysmenorrhea? Prevalence of menstrual pain in young womenبنگرید به:  3
 ن. – Mittelschmerzبنگرید به:  4
 ن. – in Control SystemSex, Hormones & Genetics Affect Brain's Paبنگرید به:  5
 ن. – Physiological changes in pregnancyبنگرید به:  1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170010/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170010/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19099613/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3392715/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549822/
https://www.sciencedaily.com/releases/2003/02/030219080552.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928162/
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از این  بسیاری 1گذارد.ها و حتی مغز تأثیر میها، هورمونها، ماهیچهها، استخوانانداماین تغییرات بر 
 رحمِ  عملِ جاگیریِها برای و یا جابجایی اندام هاطها و رباتغییرات مانند کشش و جداشدن ماهیچه

د. همه اینها نکننده و دردناک باشند ناراحتتوانند که میشوباعث ایجاد احساساتی می ،شدهبزرگ
 24تا  14دهند که حداقل نشان میها دهند. علاوه بر این، تخمینقبل از زایمان رخ می اتفاقاتی است که
که  - 2پوست بیشتر استاین میزان برای زنان سیاه -شود ها به سقط جنین ختم میدرصد از بارداری

صد ها تا چند درو تغییرات شدید در هورمون هاشدید، خونریزی و عبور بافتو حتی اغلب با درد خفیف 
 باشد و حتی برای مدت طولانی ادامه یابد.تواند عمیق همراه است.  این درد عاطفی می

قاعدگی،  لی که می تواند آزار دهنده باشد.در حا ،سازگار است وضعیتیاکنون درد، مانند گرسنگی،      
توانند منبعی از خرد، اصالت، غرور یا حتی میهر سه  ،و بارداری 3زاهای برونمصرف هورمون تجربۀ

داده های لازم نگام صحبت از درد، به زنان آموزش. اما به هدنباش به ارمغان داشتهسرخوشی برای زنان 
نان از درد اغلب سرپوش گذاشته و ادامه دهند. تجارب زبر درد خود اند تا شود. زنان سازگار شدهنمی

ل است که این دست تا حدودی به این دلیاین امر، برند. شود و در سکوت از آن رنج مینادیده گرفته می
هنگام  کند کهاشاره می 4لزلی جیمیسون د.نند بر علیه ما استفاده شونتواشده میی درکهاپذیریآسیباز 

تجربه  ها از جنبۀخطر تبدیل رنج آن»حتی  5.شوداستفاده می« زنان زخمی»ن، عبارت صحبت از درد زنا
 مشهود است.« ، به بنیان اصلی آنهازنانه

دهند اند. مطالعات نشان میهین هنجارهای فرهنگی را درونی کردپزشکان، اآید زنان و به نظر می      
)مثلا  به عنوان حمله وجود دارد  سوجنسهم زنانحمله قلبی  علائم اولیۀاشتباه  تشخیصِکه احتمال 

یا درد قاعدگی  8تنیعنوان درد روانرا به 9بیماری جدی و دردناک آندومتریوز اینکه یا ؛ 1 پانیک(
نه مبتلایان و نه  ها تشخیص داده نشود، زیراتواند برای سالچنین شرایطی می 7.اندادهتشخیص د

                                                           
 ن. – We are multitudesبنگرید به:  1
 Risk of Miscarriage Among Black Women and White Women in a US Prospectiveبنگرید به:  2

Cohort Study – .ن 
3 Exogenous hormones 
4 Leslie Jamison 

 ن. – Grand Unified Theory of Female Painبنگرید به:  5
 بنگرید به: 1

 Gender Bias in Cardiovascular Testing Persists after Adjustment for Presenting 

Characteristics and Cardiac Risk 
9 Endometriosis 

 ن. – Assessing research gaps and unmet needs in endometriosisبنگرید به:  8
 Dialogism to Explore the Problematics of Hysterics and Heresy: Usingبنگرید به:  7

Endometriosis Diagnosis – .ن 
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سال  12. میانگین زمان تشخیص آندومتریوز در ایالات متحده دهندتمیز نمیها را به خوبی پزشکان آن
 1است.
شود، مانند یک سوتین یا کفش زندگی می درد،این رود؟ آیا فقط کجا میبه در این سال ها درد       

شود؟ یا به در مدرسه یا در محل کار سرکوب می هستند؟ آیا به عنوان نمادی از زنانگی پاشنه بلند که
شود؟ و اسناد مربوط به جهان هدایت می ذهنی دیگری مانند ادراک از خود، عواطف هایوضعیت
یا صداهای جاده در  کامپیوتر ، مانند صدای غرغرِ«ربطبی»و گرفتن احساسات مداوم ها در نادیدهانسان

مزمن ممکن است به عنوان  اعتبار است، دردِبرای زنانی که درد آنها بی 2د.خارج از پنجره، مهارت دارن
ای ضمنی برای ادراکات، افکار و احساسات زمینهشرم و ناراحتی عمل کند: پسیک وزوز آزاردهنده از 

 مداوم آنها.
 هم پیوستۀهای به، ما را ملزم به شناخت نقشها در شیوع و درمان دردپرداختن به نابرابری       
دهند درک ما باید نیروهای بیولوژیکی را که درد زنان را شکل می 3کند.شناسی و فرهنگ مییستز

های فرهنگی که زنان را به نادیده گرفتن، سرکوب یا احساس شرم نسبت به آن تشویق کرده و با روایت
 حال، دانشمندان و پزشکان باید به همان اندازه که نسبت به عملکرد خودِ با اینکنند، مبارزه کنیم. می

لازم برای  هایشرطینها پیشنیز اهمیت دهند. ا خود نسبت به بدنِ  مردم، به احساس انددهدات بدن اهمی
های متفاوت های بهداشتی هستند که به زنان و جمعیتهای مراقبتها، داروها و شیوهفناوری توسعۀ

 کنند.خدمت میجنسیت 

را ما به برابری جنسیتی  در آن رهیافتتواند می شناسانهگرایی روانکه برساخت ایپایانیحوزه       
، درست مانند سایر ادراکات، احساسات 5باشد. «4احساس» شدۀو کمتر فهمیده پربارحوزۀ تغییر دهد، شاید 

بر چگونگی ظهور احساسات متمرکز ما  بسیاری از تحقیقات در رشتۀ شده هستند.برساخته هایوضعیت
احساسات به ما این امکان را  1.ساحلی زیست فرهنگ استروزمره مانند ترس، خشم و شادی از خط 

                                                           
 Delay in the diagnosis of endometriosis: a survey of women from the USA and theبنگرید به:  1

UK – .ن 
 ن. – A selective review of selective attention research from the past centuryبنگرید به:  2
 بنگرید به: 3
 Pain in Women; The ‘Real Women, Real Pain’ campaign aimed to empower women and 

raise awareness of pain issues affecting women worldwide.  
 ن. –
 
4 emotion؛ یا شورمندی 
 ن. – How Emotions are Made: The Secret Life of the Brainبنگرید به:  5
 ن. - https://www.carolinaaffectivescience.com/publicationsبنگرید به:  1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8671344/
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م که اختلالات عاطفی را نظعواطف بی بسازیم. ییمعنا بدن و جهانِ ،ترین مواردبدوی دهند تا از موادِمی
 هستند. گونهینمانند افسردگی اساسی، اضطراب عمومی و اختلالات جسمی نیز همهدهند، تشکیل می

بهداشتی در سراسر جهان و  هایبرای مراقبت 1ها دلار هزینهمنجر به تریلیوناختلالات عاطفی       
توانند اند و میهمچنین یکی از علل اصلی ناتوانی آنها 2شود.سال می درو میر مرگ مورد ها میلیون

 3.دو برابر از مردان بیشتر است ،کیفیت زندگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. در زنان به تقریب
ای بالا است. به عنوان مثال، ن افراد ترنس به طرز نگران کنندهبه ویژه، شیوع اختلالات عاطفی در بی

میزان افسردگی مادام العمر برای زنان تراجنسیتی در ایالات متحده تقریبا  چهار برابر بیشتر از جمعیت 
 4عمومی است.

های زمان با دورهکنند. شروع اختلالات عاطفی همشناسی نمود پیدا میتأثیر زیستها تحتتفاوت       
تواند در دوران میاین آشفتگی  ؛شوندطور معمول در دوران بلوغ ظاهر میشود: به اصلی رشد دیده می

تفاوت علائم عاطفی مانند  دهندۀیش یابد. شواهد همچنین نشانبارداری، پس از زایمان و یائسگی افزا
الگوهای مختلف در  دهندۀنشانکه ای مطالعه .هستند نیز قاعدگی اضطراب و افسردگی در طول چرخه
را های مغز و تجربیات احساسات منفی ارتباط بین شبکه 5،است تغییر سطوح استروژن و پروژسترون

 :1دهدنتایج مشابهی را نشان می ،ن یائسهزنا در میانِ درمانیدربارۀ اثرات هورمون . مطالعاتدهدشرح می
به ویژه، مطالعات  شود.احساسات منفی می هایی مانند استروژن باعث کثرت تجربهافزایش دوز هورمون

های که هورمون 9دهدون درمانی دریافت کردند، نشان میتراجنسیتی که هورم شده در بزرگسالانِانجام

                                                           
 بنگرید به:  1

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 

diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2017 
 ن. -
 ن. – Mental health mattersبنگرید به:  2
 ن. – Sex differences in anxiety and depression clinical perspectivesبنگرید به:  3
 ن. – An Overview of Depression among Transgender Womenبنگرید به:  4
 بنگرید به:  5

Hormonal Cycles, Brain Network Connectivity, and Windows of Vulnerability to Affective 

Disorder 

 ن. -
 ن. - /https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12727949بنگرید به:  1
 بنگرید به:  9

Gender-Affirming Hormone Use in Transgender Individuals: Impact on Behavioral Health 

and Cognition 

 ن. -
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https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32279-7/fulltext
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 دهد اثرات منفیِ نشان می این امرتوانند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود بخشند، می درون ریز
 .ناپذیر نیستوخو اجتنابها بر خلقهورمون
بیشتر  زیاد احتمال به و گیرند می قرار شوندمی درمانداشتن دردبخاطر  کمتر مردان به نسبت زنان      
کند. فرهنگ نیز نقش مهمی ایفا میگیرند. در اینجا قرار می درمان تحت اضطراب یا افسردگی برای
ال عاطفی را در زندگی، خطر ابتلا به یک اختل مزمن، تبعیض و سایر رویدادهای منفیِ کم، استرسِ  قدرتِ 

کنند. زنان نرخ بالاتری از جوامع به طرز شدیدتر تجربه میو زنان در بسیاری  1دهدیک فرد افزایش می
کنند. تجربه می ین و یا آسیب زایمان را. آنها سقط جنشوندحمل میمتاز خشونت خانگی و جنسی را 

و همچنین آنها با  .گذاردبه طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می 3و فقر 2شرایط نامطلوب زندگی مانند جنگ
های اجتماعی را تواند احتمال آسیباند و میای به مراتب کمتری مواجهای حرفههامنیت مالی و فرصت

پوست و زنان تراجنسیتی بسیار مشهود رنگین ،درآمدویژه برای زنان کمد. این شرایط بهنافزایش ده
  است.
ها، هم زنان و هم دیگر افراد به احتمال کثیری احساسات درونی را به تجربیات و با توجه به روایت       

احساساتی تر از مردان « ذاتا  »که زنان است تابع این باور قدیمی  ؛ این امرادراک از احساسات تبدیل کنند
ا در طول زندگی روزمره که زنان تجربیات متفاوتی از احساسات ر 4دهدمطالعات نشان می هستند.

کنند که اغلب و شدیدتر از مردان طور مداوم این باور را گزارش می کنند، با این حال بهگزارش نمی
ات را های جنسیتی در مورد احساس. در واقع، هر چه یک زن بیشتر کلیشهاندکردهاحساسات را تجربه 

یاد  میزان بیشتری به کننده بهرا در طول یک رویداد تداعی ضعفممکن است احساس  5تأیید کند،
ما  های بهداشتیِهای مراقبتسات در زندگی زنان از طریق سیستمدرک شده از احسا بیاورد. تمرکزِ
 یابد. بازتاب می

گیرند، احتمال بیشتری برای درمان قرار می در حالی که زنان کمتر از مردان برای علائم درد تحت      
. زنان به میزان بیشتر با اختلالات برای آنها وجود دارددرمان علائم عاطفی مانند افسردگی یا اضطراب 

                                                           
 بنگرید به:  1

Chronic diseases and social risk factors in relation to specific symptoms of depression: 

Evidence from the U.S. national health and nutrition examination surveys 

 ن. -
 بنگرید به:  2

WOMEN SUFFER DISPROPORTIONATELY DURING AND AFTER WAR, SECURITY 

COUNCIL TOLD DURING DAY-LONG DEBATE ON WOMEN, PEACE AND 

SECURITY 

 ن. -
 ن. – Why the majority of the world’s poor are womenبنگرید به:  3
 ن. - science.org/pubs/1998/FBRobinetal98.pdf-https://www.affectiveبنگرید به:  4
 ن. – . differences in intensity of emotional experience: A social role interpretationSexبنگرید به:  5
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در حالی که مردان  شوند؛شود، تشخیص داده میکننده مشخص میرونی که با عواطف و افکار ناراحتد
مشخص  - پرخاشگری، مصرف مواد مخدر -رفتارهای ناراحت کننده بیشتر با اختلالات بیرونی که با 

نان و خشونت را به . این حقایق با روایتی سازگار است که احساسات را به زتحت نظارت اند شود،می
 1د.دهمردان نسبت می

 شناختیِهای زیستمغز هستند: آنها به واقعیت ی مربوط بهاحساسات مانند گرسنگی و درد، بینش       
 کنند.ابزار ارتباطی عمل می مانندبه  هنگام جستجوی حامی و ؛دهندو ساختاری پیام می زیربنایی
به زنان )و افراد از هر جنسیت( بیاموزیم که چگونه این بینش  ائز اهمیت است:حبسیار این امر  درنتیجه،

بسازیم؛ امری که به همین ترتیب، مهم است که ما ساختارهای حمایتی  .را در درون خود استخراج کنند
از زنی که  کنند، تأیید کند. هرکه احساسات زنان را تقویت می ،فرهنگی را زیستِ های بازخوردِحلقه
تواند نیاز به ، میگذر کرده باشدهای اولیه، متخصصان و پزشکان بهداشت روانی مراقبت پزشکانِ میان
هایی شوند، و در عوض با روایتلاعات مربوط به بدن خود محروم میرا تایید کند. وقتی زنان از اطتغییر 

سیر کنند، از خودمختاری محروم احساسی تف« صرفا »شود ناراحتی خود را ه باعث میشوند کتغذیه می
یات زنان از توان چگونگی خروج تجربشناسی و فرهنگ، میخط ساحلی زیستزدن در شوند. با قدممی

فرهنگی را مشاهده کرد. این  -های اجتماعیفرد و واقعیتتأثیر متقابل احساسات فیزیولوژیکی منحصربه
دهد. پویایی آن ندگی یک انسان به تغییر ادامه میشکل داده و در طول زها تغییراحل در طول هزارهس

زاده »طور که آدرین ریچ در کتاب . همانکندسلامت و تندرستی انسان ایجاد می پیامدهای مهمی برای
امکان تبدیل وجه جسمانی به دانش و در تاریخ است که بار برای اولین هامروز: »می گوید «شده از زن

 «.قدرت وجود دارد
ریزد شود؟ وقتی زنی از ناراحتی اشک میدرختی در جنگل صدایی ایجاد می افتادنِ  به هنگامِ      

ند. دیدن، پاسخ مشترکی دار ، این سؤالاتگرایی روانشناسانهبرساخترسد؟ بر اساس به گوش میصدایی 
عمل معناسازی و تجربه هستند. یک امر خطیر  ،کردن، همگی نیازمند بدنشنیدن، بوییدن و احساس

خود و دنیای اطرافشان شکل  افراد از های قدرت، به منظور محدودکردن تجربۀسیستم درون در جمعی
خیم و گذرا نیستند، عمیق: این تجربیات خوش حساس ترسِو ا ناشی از گرسنگیست. درد اگرفته

و مهمتر اینکه، ارزش  –نیستند. در نگاه اول دارای فرهنگ و قابل تجسم هستند هم یا ثابت و ضروری 
 دارند.دادن گوش
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