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سخن سر دبیر:

                 زنان امروز

                
                                     فاطمه شاملو جانی بیک

                                      اکرشناسی علوم قرآن و حدیث                                           
                               اکرشناسی فقه و حقوق

ــان ها  ــا انس ــد و م ــاق می  افت ــدی اتف ــه تن ــان ب ــت زم   گذش
بــه ســرعت دگرگــون می شــویم. ســبک زندگــی تعــدد 
ــث  ــد باع ــای جدی ــد و باوره ــاوت، عقای ــای متف جهان بینی ه
ــره ای  ــق می شــود، آن هــم حف ــره عمی ــک حف شــکل گیری ی

ــک نســل. ــخ ی ــه وســعت تاری ب
شــکافی کــه بیــن باورهــای ســنتی و باورهــای مــدرن 
می افتــد، باعــث جدایــی نســل های بشــر از یکدیگــر و شــروع 
جنگ هایــی جهــت کســب حقــوق پایمــال یــا نادیــده گرفتــه 

شــده اســت. 
ــت،  ــدرن اس ــائل م ــکار مس ــدد ان ــدت درص ــه ش ــنت ب    س
ــروز،  ــده ام ــرح ش ــائل ط ــه مس ــرد ک ــد بپذی ــرا نمی خواه زی
اولویــت حــل دارنــد و مــدام بــر تــداوم کلیشــه های جنســیتی 
اصــرار مــی ورَزد و همین طــور مدرنیتــه هــم از جهــت اثبــات 
ــاِل  ــه خی ــه جامع ــت ک ــن اس ــد و ای ــال می کن ــش اهم کام
گــذر از ســنت بــه مــدرن را نــدارد و متاســفانه در ایــن بیــن، 
ــک  ــان ی ــود زن ــی می ش ــه قربان ــش از بقی ــه بی ــری ک قش
ــس  ــا و جن ــطح دغدغه ه ــروز و س ــان ام ــتند. زن ــه هس جامع
ــا زنــان دیــروز تفاوتــی فاحــش دارد و حتــی  مشکات شــان ب

ایــن تفــاوت امــروزه بیــن هــر شــهر نیــز متغیــر اســت. 
ــدم درک از  ــروز می باشــد، ع ــع زن ام ــن مان    آنچــه بزرگتری
ســوی مولفــه هــای قانون گــذاری در ســطح کان اســت. زیــرا 
ــروز را در  ــوان زن ام ــد، می ت ــال می کنن ــداران خی سیاســت م
ــرم  ــای ش ــاختار ه ــاد س ــاد. ایج ــروز نه ــای دی ــد تربیت ه بن
ــا را تحــت  ــس آن ه ــزِت نف ــا ع ــه تنه ــان ن ــرای زن ــه ب انگاران
تاثیــر قــرار می دهــد بلکــه ســکوت کــردن و پذیرفتــن شــرایط 
ظالمانــه را نیــز نهادینــه می کنــد. بــه نحــوی کــه آن زن دیگــر 
نمی توانــد بفهمــد تحــت ظلــم واقــع شــده اســت، زیــرا ایــن 
ــت  ــوع و طبیع ــس و ن ــب جن ــض را مناس ــت و تبعی محدودی

ــد. ــی می کن ــش تلق آفرینش
ــان،  ــف زن ــن از مســائل مختل ــروزه ســخن گفت ــن ام    بنابرای
متاســفانه تحــت عنــوان سیاســی کاری حــذف می شــوند 
ــت  ــه سیاس ــی ب ــته زن ایران ــد دادن خواس ــا پیون ــده ای ب و ع
ــنیدن  ــه، از ش ــمن پنداران ــای دش ــاخت الگوه ــی و س خارج
ــردن  ــا مطــرح ک ــا ب ــد و ی ــاز می زنن ــر ب ــف س ــب مختل مطال
مباحــث اهــم و مهــم، سانســور می کننــد. شــاید زنــان 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــوند و یکب ــد ش ــد بلن ــم بای ــه کم ک جامع
تمــام ســاختارهای تلقیــن شــده را شکســته و بــه ســردمداران 

ــد. ــاد زدن بلدن ــا فری ــس، زن ه ــد: هی ــاد بزنن ــور، فری کش
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زنان را در حصار رنجیر ها وارد سرسرای کاخ سبز کردند...
مــردی نیــز در میــان آنــان بــود بــا تنــی نحیــف کــه هــر لحظــه 
ــم  ــه چش ــه ای ک ــر بچ ــد و پس ــر می ش ــلط ت ــر آن مس ــب ب ت
بــه زنجیرهــای گلــوی آن مــرد بســته بــود و چشــمانش کاســه  ی 

زمــزم ...
ــار  ــد و در انتظ ــده بودن ــرد آم ــتهزای کاروان گ ــه اس ــامیان ب ش

ــد ... ــراء بودن ــن اس ــه از ای ــی خلیف ــم بخش حات
زنــی بــه مثابــه ی نخــل هــای همیشــه اســتوار بــه زنجیرکشــیده 

ــت ...  ــگاه می داش ــود ن ــرد خ ــاخت و گ ــدگان را آرام می س ش
ــد  ــده خــود زن را تعقیــب می کردن ــا چشــم هــای دری شــامیان ب
امــا تــا پیــش از هنگامــه ی رزم کام از جانــب آن زن بــر گمــان 

اشــتباه خــود واقــف نبودنــد ...
آن علیاءالمخــدره را اینگونــه نبینیــد، او آن زنــی نبــود کــه 
هنگامــه ی عــزم کاروان بــر طــاق در بــه بدرقــه بنشــیند و اشــک 
هایــش تنهــا پیشــکش او بــه قافلــه ســاالر کاروانیــان باشــد. او را 
ــرای همراهــی  ــان خــود از ب ــن انســان زم ــا بهتری ــود ب عهــدی ب
ابــدی حتــی بدونــه همســر، از ابتــدا بــه عبــداهلل گفتــه بــود بایــد 
روزی بــا نیمــه ی دیگــرم بــه ســوی حماســه ی خــون تــو را تــرک 
ــا تقدیــم کــردن پاره هــای تــن  ــا تمــام وجــود، ب گویــم. آن هــم ب

ــا غربــت و اســارات..  و حتــی ب
ــود از جنــس خــاک کــه شــمع ســیاره های انســان  او را پــدری ب

هــا بــود. شــمع یعنــی مجمــوع عناصــر عالــم. و هرچنــد غریــب 
ــا نــور خــود دو  اســت و کســی گــرد او نیســت امــا قــرار اســت ب
ــوش  ــه در گ ــود ک ــراب ب ــد. و او ابوت ــان ده ــخ را نش ــی تاری راه
ــان  ــه زن ــه ب ــی آن چ ــو میدان ــت ت ــود می گف ــر خ ــن دخت نازنی
ایــن دیــار می آمــوزی فقــط ســر مگــوی خــدا نیســت، کهیعــص 
قصــه ی سرگذشــت توســت از کاف کربــا تــا صــاد صبــر تــو ... و 
ــود ... او را را هنــر تکــرار ســال های حیــات و حضــور آن شــمع ب

ــزان را  ــه کاروان کنی ــرد ک ــان نب ــن و گم ــه نبی آن زن را اینگون
بــه سرســرا آورده انــد، او اســیر در زنجیــر هــا نیســت. او تیشــه ی 
نابــودی عمــارت ســبز را زیــر لســان خــود مخفــی کــرده اســت. 
ــد ... عــن قریــب اســت  ــرای او معنایــی ندارن زنجیــر هــا دیگــر ب
کــه احــوال کاخ نشــینات متحــول شــود و خلیفــه خــود مجلــس 
روضــه  و مویــه برپــا کنــد ... کمــی صبــر کــن تــا لــب برهــم زنــد 
ــم و  ــان خارچش ــود ... هم ــرار ش ــراب تک ــدای ابوت ــکاس ص و انع
گلــوی نامومنــان مســلمان شــامی و حجــازی و عراقــی و ایــن زن 

ــدر و عقــل مجســم آن سلســله  اســت ...  زینــت آن پ

زمیــن زیرپــای مــا می لــرزد آســمان ابــری شــده اســت. و ســبزی 
ــرد آن زن  ــار گ ــن دی ــور ای ــام ن ــت. تم ــده اس ــدر ش ــا ک دیواره

اســت. 
نهایتا خروش کام از لسان آن زن شروع شده است ...

کهیعص

مرضیه انبری
اکرشناسی مطالعات زنان و خانواده
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سرویس جامعه شناسی
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هیس! قربانی فریاد نمی زند

بررسی افشاگری های اخیرا در مورد تجاوزات

ــر  ــی توئیت ــبکه اجتماع ــه در ش ــد ک ــروع ش ــا ش ــرا از آنج ماج
ــی  ــای جنس ــجویان از آزاره ــوزان و دانش ــش آم ــدادی از دان تع
ــور و  ــای کنک ــاتید کاس ه ــی از اس ــه برخ ــی ک و مزاحمت های
ــد. ــد، گفتن ــرده بودن ــاد ک ــان ایج ــگاه ها برایش ــدارس و آموزش م

بعــد از داغ شــدن هشــتگ تجــاوز و بــرده شــدن نــام ایــن اســاتید 
در توئیتــر فارســی، ایــن مســئله بــه شــبکه های اجتماعــی دیگر از 
جملــه اینســتاگرام رســید و برخــی از کنشــگران فضــای مجــازی و 
فعالیــن حقــوق زنــان در صفحــات خــود بــه ایــن مســئله واکنــش 

ــان دادند. نش
ــرار  ــاوز پرتک ــای تج ــا در روایت ه ــی از نام ه ــن برخ ــن بی در ای
ــه  ــگری ک ــوزه گردش ــال در ح ــردی فع ــام ف ــه ن ــد از جمل بودن
ــوش  ــان بیه ــن دارو در نوشیدنی ش ــا ریخت ــود را ب ــان خ قربانی
نمــوده و بــه آنهــا تجــاوز می کــرد امــا مســئله مشــترک اکثــر ایــن 
ــه آشــکار شــدن هویت شــان و  ــل نداشــتن ب ــان تجــاوز تمای راوی
روایــت کــردن وقایــع بــا اکانت هــای ناشــناس در فضــای مجــازی 
ــو  ــه بازگ ــی ب ــق تمایل ــه ح ــی ب ــا دالیل ــراد ب ــه اف ــه البت ــود ک ب

ــام واقعــی خــود نداشــتند. ــا چهــره و ن ــع ب کــردن وقای
هنــوز مســئله تجــاوز و آزارجنســی مســئله پررنــگ فضــای توئیتــر 
بــود و نــام افــراد مختلفــی بــه عنــوان متجــاوز از گوشــه و کنــار 
شــنیده می شــد کــه ســارا امــت علــی )ســابقا خبرنــگار در حــوزه 
ــه ســمت یکــی از  فرهنــگ( در توئیتــر خــود انگشــت اتهــام را ب
هنرمنــدان مشــهور و پیشکســوت در حــوزه نقاشــی گرفــت و ایــن 
مســئله مــوج جدیــدی از افشــاگری ها را بــه دنبــال داشــت زیــرا 
تــا قبــل از ایــن، افــراد حقیقــی و شــناخته شــده کمــی بــا اســم 
ــورد زده  ــن م ــه افشــاگری در ای ــی خــود دســت ب ــوان واقع و عن

بودنــد.
ــی  ــد آزار جنس ــای هنرمن ــه از آق ــت ک ــان داش ــی اذع ــت عل ام
ــرای  ــی ب ــر دلیل ــون دیگ ــس از گذشــت ۱4 ســال اکن ــده و پ دی

ــد. ــی بین ــرا نم ــن ماج ــانه ای ــت اندیش ــل مصلح حم
وی در اکانــت توئیتــر خــود نوشــت: همــه ایــن ســال ها از تــرس 
کســانی کــه خواهنــد گفــت مدرکــی بــرای اثبــات ادعایــت نــداری 
ــش و  ــام دان ــا تم ــد او ب ــتند بپذیرن ــر نیس ــه حاض ــانی ک ــا کس ی
ــاال  ــا ح ــردم ام ــکوت ک ــت س ــی اس ــر جنس ــک آزارگ ــرش ی هن
ــت  ــرس و مصلح ــر ت ــکوت از س ــن س ــه ای ــم ک ــاس می کن احس

شایســته مــن نیســت.
امــا امــت علــی بــه انتشــار ایــن توییــت هــا اکتفــا نکــرد و در برابــر 
دوربیــن تلویزیــون یکــی از رســانه های فارســی زبــان حاضــر شــد 

و دربــاره انگیزه هــای خــود از ایــن افشــاگری ســخن گفــت.

ــک  ــش ی ــوع برای ــن موض ــی ای ــرح علن ــه ط ــرد ک ــوان ک وی عن
تصمیــم آنــی نبــوده بلکــه یــک رونــد بــوده کــه طــی شــده اســت 

ــه ایــن نتیجــه رســانده اســت. و او را ب
او انگیــزه خــود بــرای علنــی نمونــدن ایــن اتفــاق را ایــن مســئله 
عنــوان کــرد کــه روایــت هــای افــراد بــا نــام مســتعار بــه انــدازه 
کافــی جــدی گرفتــه نمی شــوند و همیــن مســئله دســت 
روزنامه نــگاران و فعــاالن ایــن حــوزه می بنــدد تــا بتواننــد 

پیگیری هــای الزم را انجــام دهنــد.
ــناس  ــراد سرش ــامی اف ــا اس ــد ت ــث ش ــی باع ــت عل افشــاگری ام
دیگــری نیــز مطــرح شــود و ایــن اســامی در لیســتی موســوم بــه 
لیســت تجــاوز در توئیتــر دســت بــه دســت شــد. در ایــن لیســت 
ــهرت و  ــغل و ش ــطه ش ــه واس ــا را ب ــردم آنه ــه م ــرادی ک ــام اف ن
ــی  ــد و گاه حت ــن خــود دانســته بودن ــان امی ــگاه اجتماعی ش جای
فرزنــدان خــود را بــرای آمــوزش دیــدن بــه آنهــا ســپرده بودنــد، 

ــورد! ــم می خ ــه چش ــیار ب بس
ــدری  ــه ق ــات تجــاوز ب ــن و روای ــن متجاوزی متاســفانه اســامی ای
ــود و طیفــی از چهره هــای فرهنگــی و هنــری  چشــمگیر شــده ب
تــا اعضــای خانــواده افــراد را در بــر می گرفــت کــه از نظــر 
ــی  ــی می مانســت. روایت های ــه داســتان های تخیل ــراد ب برخــی اف
تکان دهنــده کــه از فــرط باورناپذیــری باعــث می شــد کــه 
ــب  ــرای تخری ــاش ب ــتفاده و ت ــه سوءاس ــان را ب ــده ای، راوی ع
ــد.  ــم کنن ــه مته ــاع جامع ــیاه نمایی اوض ــا س ــناس ی ــراد سرش اف
ــر  ــرار ب ــا و اص ــدن ادعاه ــاس خوان ــه و اس ــا بی پای ــراد ب ــن اف ای
ــت  ــاوز( رعای ــرم )تج ــات ج ــرای اثب ــی ب ــدرک کاف ــتن م نداش
قوانیــن حقوقــی و پاســداری از آبــروی افــراد را متذکــر می شــدند 
امــا ایــن روایــات واکنش هــای دیگــری از جملــه تحســین جرئــت 
ورزی قربانیــان و غلبــه ایشــان بــر احســاس گنــاه خــود را نیــز در 

ــی داشــت. پ
بــا آشــکار شــدن و روایــت شــدن ایــن تجــاوزات بایــد بــه مســائل 
دیگــری کــه کمبــود یــا نبودشــان احســاس می شــود نیــز توجــه 
ــن  ــدی تعیی ــاوز و تع ــئله تج ــه در مس ــه اینک ــان داد از جمل نش
حــدود مســائلی همچــون تهمــت و دادخواهــی چگونه باید باشــد؟ 
یــا مــرز تجــاوز و رابطــه خودخواســته و رضایت مندانــه کجاســت؟ 
ــی و  ــغلی و تحصیل ــط ش ــدود رواب ــن ح ــود تعیی ــن کمب همچنی
اجتماعــی زنــان و مــردان و کــودکان بــا توجــه بــه فرهنــگ محــل 
ــف  ــا احســاس می شــود. بازتعری ــه م ــز در جامع ــراد نی زیســت اف
ــوزش دادن  ــاد و آم ــت و اعتم ــاط و مراقب ــد احتی ــی مانن مفاهیم

هــم جــزو مســائلی هســتند کــه نبایــد از آنهــا غفلــت نمــود.

 ام البنین وکیل زاده
        اکرشناسی روان شناسی
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  امــروزه آمــار و ارقــام خشــونت هــر لحظــه باالتــر می رود. خشــونت 
ــه ناکامی هــا و شکســت های زندگــی  ــه معنــای پاســخ نادرســت ب ب
اســت، در معنــای دیگــر، اساســا راهــی بــرای آســیب رســاندن بــه 
ــی  ــای مختلف ــه صورت ه ــونت ب ــود. خش ــف می ش ــران تعری دیگ
طبقــه بنــدی می شــود. خشــونت علیــه زنــان بیشــتر مطــرح شــده 

اســت و دالیــل مختلفــی دارد.
   زنــان بــه علــت ویژگی هــای فیزیولوژیکــی و شــناختی بیشــتر در 

معــرض خشــونت قــرار می گیرنــد.
   در کشــور مــا خشــونت علیــه زنــان عــادی ســازی شــده اســت. 
دیگــر ایــن کــه در نظــام آمــوزش و پــرورش، آموزشــی بــرای ایــن 

ــود. ــا آن داده نمی ش ــه ب ــورد و راه مقابل م
ــا  ــد؛ ب ــه را نمی دانن ــت مقابل ــون راه درس ــران چ ــان و دخت    زن

ــد. ــت می کنن ــوب را تقوی ــه معی ــن چرخ ــکوت ای س
   خشونت کامی، رایج ترین انواع خشونت است.

زمانــی کــه از خشــونت صحبــت می کنیــم فقــط نــوع فیزیکــی آن 
ــورد  ــز م ــی آن نی ــی و کام ــاد روان ــان نیســت بلکــه ابع ــد نظرم م

ــت. ــان اس توجه م
خشــونت جنســی عبــارت اســت از: هرگونــه رفتــار جنســی اعــم از 
ــدون رضایــت یکــی از طرفیــن صــورت  ــا کامــی کــه ب جســمی ی
ــت.  ــی اس ــاوز جنس ــی، تج ــونت جنس ــواع خش ــی از ان ــرد. یک بگی
متاســفانه زنــان بیشــتر از مــردان در معــرض تجــاوز جنســی قــرار 

می گیرنــد.
ــی،  ــونت کام ــی خش ــد قربان ــونت، ۵۲ درص ــی خش ــان قربان    زن
ــامِل  ــونت های ش ــد خش ــی و ۲7 درص ــونت فیزیک ــد خش 37 درص

ــت. ــی اس ــی و کاریاب ــای اجتماع ــت از ارتباط ه ممانع
ــرده  ــام ک ــوری اع ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
ــازات  ــت و مج ــا در ممانع ــودن دولت ه ــال نب ــتی و فع ــت: سس اس
اعمــال مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان را بزرگ تریــن علــت بــاال 

ــد. ــران می دانن ــه در ای ــار مربوط ــودن آم ب
   موضــوع دیگــر نابرابــری قوانیــن اســت. قوانیــن فرصــت بیشــتری 
را در اختیــار مــردان قــرار می دهــد. باور هــای قومی_قبیلــه ای 
نیــز کــه از فرهنــگ ســنتی جامعــه نشــأت می گیــرد بســیار مؤثــر 
ــن و  ــای خش ــه رفتار ه ــویق ب ــردان را تش ــه م ــی ک ــت. باور های اس

ــد. ــتیزانه می کن زن س
درصــد ناچیــزی از زنانــی کــه در معــرض انــواع خشــونت هســتند 
مشکلشــان را بیــان کرده انــد و از میــان ایــن افــراد تعــداد کمــی بــه 
ــردن  ــف ک ــه تعری ــی ب ــد و مابق ــای رســمی می رون ــراغ راهکاره س

ــد. ــواده بســنده می کنن ــه دوســتان و خان ب
ــت  ــه عل ــرو از جمل ــت دادن آب ــرس از دس ــردن و ت ــکوت ک   س
هــای مهــم بــاال بــودن آمــار خشــونت جنســی علیــه زنــان اســت. 

ــال  ــون زن در ح ــل ۱۲0 میلی ــازمان مل ــره س ــاره منتش ــق آم طب
ــد  ــرار می گیرن ــاوز ق ــرض تج ــود در مع ــر خ ــول عم ــر در ط حاظ
ــد. در مــورد  کــه متجــاوزان اکثــرا همســران ایــن خانــم هــا بوده ان
ــوب  ــرم محس ــت زن ج ــدون رضای ــی ب ــی حت ــه جنس ــران رابط ای

نمی شــود. 
  در جامعــه ایــران بــا توجــه بــه فرهنــگ مــرد ســاالرانه خشــونت 
ــاک  ــت دردن ــه روای ــد. در ادام ــاق می افت ــر اتف ــردان کمت ــه م علی
یکــی از مردانــی کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه اســت را می خوانیــم:
  بــا دوســتم بــه منچســتر رفتــم تــا بتوانــم بــه آرزویــم برســم.  امــا 
ــا دوســتانم بیــرون  یــک شــب همــه چیــز عــوض شــد. آن شــب ب
رفتیــم. آخــر شــب از هــم جــدا شــدیم، تلفنــم را گــم کــرده بــودم. 
ســر صحبــت را بــا گروهــی از مــردان بــاز کــردم، کاری کــه اغلــب 
ــام  ــودم انج ــان ب ــت در خیاب ــی مس ــح کم ــاعت 4 صب ــی س وقت
ــک  ــن ی ــه م ــا ب ــد مرد ه ــری نش ــتم خب ــی از دوس ــی دادم. وقت م
ــا خــود فکــر کــردم چــرا کــه  ــد، ب نوشــیدنی دیگــر پیشــنهاد دادن
نــه. اول متوجــه نشــدم جایــی کــه رفتیــم یــک هتــل بــود، مطمئــن 
نیســتم چیــزی قاطــی نوشــیدنی کــرده بودنــد. کم کــم بقیــه رفتنــد 
و مــن بــا دو مــرد دیگــر باقــی مانــدم امــا بعــد از آخریــن نوشــیدنی 
گیــج شــدم و همــه چیــز گنــگ و مبهــم بــود البتــه نــه آن قــدر کــه 
متوجــه نشــوم چــه اتفاقــی افتــاده اســت، دو مــرد بــه مــن تجــاوز 

کردنــد.
  بحــث خشــونت علیــه مــردان معضلــی پنهــان و مســکوت اســت. 
فرهنــگ مــرد ســاالرانه همــان طــور کــه بــه ضــرر زنــان اســت برای 
مــردان نیــز نتایــج خوشــایندی نداشــته اســت. در چنیــن فرهنگــی 
ــردی ضعیــف  ــرد ف ــرار می گی ــورد تجــاوز جنســی ق ــردی کــه م م
محســوب می شــود، بســیاری از مــردان بــه دلیــل فشــار های 

ــد. ــان نمی کنن ــز بی ــی مشــکل خــود را هرگ اجتماع
  ســکوت کــردن مــردان باعــث می شــود آمــار درســتی از از 
خشــونت علیــه مــردان در دســت نباشــد چــرا کــه بســتر فرهنگــی 
مــا، مــردان را تشــویق بــه ســکوت می کنــد. تعبیــر چنیــن 
فرهنگــی از مــرد بــه عنــوان یــک موجــود محکــم اســت حتــی اگــر 
مــورد چنیــن خشــونتی واقــع شــود. متاســفانه در چنیــن شــرایطی 
حتــی خشــونت جنســی بــه مــرد تعریــف نشــده اســت و زمانــی کــه 
معضــل تعریــف نشــود، امنیــت جنســی آنــان و همچنیــن را درســت 
مقابلــه بــا آن نیــز بیــان نمی شــود. پــس زمانــی کــه مــردی دچــار 
ــان  ــی در می ــا کس ــد آن را ب ــا نمی توان ــه تنه ــود ن ــرض می ش تع
بگــذارد بلکــه راه درســت برخــورد بــا آن را نیــز نمی دانــد در 
نتیجــه یکــی از دالیلــی کــه آمــار خشــونت علیــه زنــان بیــش تــر 
ثبــت رســمی شــده اســت فرهنگــی اســت کــه زنــان را موجوداتــی 
ضعیــف و در پــی آن مــردان را موجوداتــی قــوی و محکــم تعریــف 

چرا من؟
 ریشه های جامعه را می سوزاند و بنیان خانواده را سست می کند و چرا به

فکرش نیستیم؟

مهسا ابراهیمی الی
اکشناسی مطالعات زنان و خانواده
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ــل فرهنگــی و شــناختی  ــر دالی ــا ب ــان بن ــه زن ــن ک ــد. دوم ای می کن
بیــش تــر در معــرض خشــونت قــرار می گیرنــد و بــه دلیــل آمــوزش 
ــان و  ــت زن ــواده اکثری ــاد خان ــوص در نه ــه خص ــت ب ــای نادرس ه
دختــران زمانــی کــه بــا خشــونت مواجــه می شــوند رفتــار انفجــاری 
ــار نادرســت از  ــن رفت ــن باعــث تکــرار ای ــد و ای را در پیــش می گیرن

ــود. ــونت می ش ــن خش ــان ای ــرف بانی ط
  راه حل چیست ؟

ــت در  ــوزش درس ــد آم ــان بای ــرای زن ــم ب ــردان و ه ــرای م ــم ب   ه
ــه  ــی ارائ ــونت جنس ــی و خش ــت جنس ــی، امنی ــط جنس ــورد رواب م
شــود. مــردان بایــد بداننــد صــرف مذکــر بــودن از ایــن آســیب هــا 

ــود. ــد ب ــان نخواهن ــون و در ام مص
نهــاد خانــواده بــه عنــوان مؤثــر تریــن نهــاد بایــد از فرهنــگ 
مردســاالرانه فاصلــه بگیــرد. آمــوزش درســت را در ایــن زمینــه ی بــه 
خصــوص بایــد از ایــن نهــاد شــروع کــرد. بعــد از خانــواده رســانه و 
آمــوزش و پــرورش بایــد در ایــن مــورد آمــوزش را آغــاز کننــد چــرا 
کــه اولیــن قــدم بــرای رویارویــی بــا ایــن معضــل، آمــوزش و فرهنــگ 

ســازی اســت. 
ــدد  ــد در ص ــتن بای ــون گذاش ــردان و قان ــت م ــه دول ــن ک دوم ای
اصــاح قوانیــن برآینــد. قوانینــی کــه متاســفانه باعــث ســکوت افــراد 

9

ــرم  ــه ج ــوند ک ــدون ش ــکلی م ــه ش ــد ب ــن بای ــوند. قوانی می ش
ــرای  ــران ب ــون ای ــند. در قان ــته باش ــب داش ــم تناس ــت باه و جنای
ــی  ــه شــده اســت در صورت ــدام در نظــر گرفت متجــاوز جنســی، اع
ــان  ــب جرمش ــه تناس ــاوزان ب ــرای متج ــورها ب ــایر کش ــه در س ک

ــت. ــده اس ــن ش ــازات تعیی مج
ــد  ــه می توان ــی ک ــر قانون ــن تغیی ــاک مهم تری ــل از تابن ــه نق    ب
منجــر بــه پیشــگیری اجتماعــی و فــردی از ایــن جــرم شــود اصــاح 
مجــازات زنــای عنــف و پذیــرش نظــام درجــه بنــدی مجازات اســت. 
ــع  ــدم من ــان و ع ــرات کارشناس ــم نظ ــی رغ ــد عل ــون جدی در قان

فقهــی اصــاح قانــون در ایــن زمینــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت.
ــی عفــت اگــر  ــم مناف ــواط و ســایر جرای ــا و ل ــم زن    اگــر در جرای
ــرار داشــته باشــد  ــم قصــد اق شــاکی وجــود نداشــته باشــد و مته
ــور  ــان ط ــد. هم ــرم می کن ــاندن ج ــه پوش ــه ب ــی وی را توصی قاض
کــه مطالعــه کردیــد حتــی قوانیــن نیــز افــراد را بــه ســکوت تشــویق 

ــد. ــارور می کن ــوب را ب ــگ معی ــن فرهن ــد و ای می کن
  در نهایــت ایــن کــه زنــان بــه علــت در پیــش گرفتــن نقــش هــای 
انفعالــی و ســکوت کــردن در مقابــل خشــونت هایی از ایــن دســت، 
ویژگــی هــای شــناختی و فیزیولوژیکــی، فرهنــگ مرد ســاالر، 

ــد. ــرار می گیرن ــونت ق ــرض خش ــتر در مع ــنتی بیش ــای س باور ه
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   بســیاری از مســائل در جامعــه فعلــی ایــران مــا بدونــه پشــتوانه های شــرعی، 
عقلــی و اخاقــی صرفــا بــر حســب ســنن قدیــم و عــرف جامعــه تابــو تلقــی 
می شــوند و صحبــت کــردن پیرامــون آن هــا در رســانه های رســمی دشــوار و 
گاهــا غیرممکــن اســت. مســائل مرتبــط بــا ســامت جنســی، ارضــای درســت 
امیــال جنســی، ســامت انــدام هــای خــاص زنانــه و مردانــه جــزء ایــن قبیــل 
ــان  ــای فرزندانش ــش ه ــال پرس ــواره در قب ــا هم ــت. و خانواده ه ــائل اس مس
حــول محــور ایــن موضوعــات ســکوت و یــا فرافکنــی را در پیــش گرفته انــد.
ــع  ــه مناب ــی مســتقا ب ــروز هســتند وقت ــان ام ــه جوان ــروز ک ــان دی    نوجوان
کرده انــد  پیــدا  اینترنــت دســت  و  مختلــف  کتــب  در  بخــش  آگاهــی 
ــان از مســائل جنســی  ــه ی آن ــه تصــورات ســاخته و پرداخت ــد ک در می یافته ان
کــه از طریــق ســکوت والدیــن و پــچ پــچ هــای هم مدرســه ای هــا و دوســتان 
ــی  ــد و اضطراب ــه می باش ــد ابلهان ــه ح ــا چ ــود ت ــده ب ــه ش ــاخته و پرداخت س
کــه بــه خاطــر ایــن مســائل بــه خــود تحمیــل می کردنــد مضحــک بــه نظــر 

می رســد.
  جامعــه فعلــی از دختــران انتظــار پاکدامنــی و حفــظ دوشــیزگی تــا قبــل از 
عروســی را دارد امــا جــز ابــزار نهیــب و تولیــد تــرس ابــزار دیگــری در جهــت 
نیــل بــه خواســته ی خــود نمی شناســد. دختــران نوجــوان دیــروز کــه منابــع 
اطاعاتــی نداشــتند یــا حتــی امــروز کــه در مناطــق محــروم و دور از تکنولوژی 
زندگــی می کننــد از رابطــه ی جنســی تــراژدی هراســناک بــرای خــود ترســیم 
می کننــد کــه کامــا در خدمــت ارضــای نیازهــای مردانــه اســت و حقــی بــرای 
ایشــان محفــوظ نیســت. و ایــن احســاس اضطــراب کــه نــگاه هــای منفــی و 
غم انگیــز را نســبت بــه ازدواج بــه وجــود مــی آورد و مانعــی اســت بــر ســر راه 
احســاس آرامــش و شــراکت بــا همســر در جهــت تامیــن نیازهــای جنســی و 
روحــی زن و مــرد کــه حاصــل ســال هایی اســت کــه مــادران و پــدران آنــان 
ــا  ــرگ ه ــرده ی گ ــه ی رم ک ــه گل ــردان را ب ــام م ــر تم ــان میانســال دیگ و زن
ــه در  ــی ک ــه جنس ــه رابط ــر تجرب ــد و حص ــد! و از درد بی ح ــبیه می کردن تش
عیــن حــال گریــزی از آن نیســت، قصــه بافــی می کردنــد. و باعــث بیگانگــی 
ــود، می شــدند.  ــده ب ــا همســر خــود کــه اوهــم آمــوزش ندی ــازه عروســان ب ت
ــر ســنت هــای  قدیمــی،  ــج روحــی ســال های تجــرد در اث و در کنــار ایــن رن
گاهــی در کان شــهرها پیــش آمــده اســت در مناطــق محــروم نیــز معمــول 
اســت کــه خــروج از مرحلــه دوشــیزگی بــه شــمت زنانگــی بــا تجربــه ی عــذاب 
ــه  ــا عجل ــه ب ــه ک ــی ک ــوده اســت. دختران ــران همــراه ب ــرای دخت بیشــتری ب
ــا رابطــه جنســی  فقــط کمــی قبــل از ازدواج آموزش هــای فشــرده مرتبــط ب
ــت جنســی  ــد و از رضای ــت کرده ان ــان میانســال دریاف ــص از زن ــم ناق را آن ه

و روحــی زنانــه هیــچ تصــوری ندارنــد و بــه خاطــر خانواده هــای ســنتی بایــد 
در شــب زفــاف ســند دوشــیزگی خــود را تقدیــم زنــان میانســال اقــوام کننــد 
و چندقطــره خــون اســباب ســربلندی خانــواده شــوهر را فراهــم کنــد! و حتــی 
ــا درخواســت گواهــی  ــاوت ب ــه ای متف ــه گون ــز گاهــی ب پایتخــت نشــینان نی

ــد. ــه جــا می آورن ســامت از دختــران ایــن رســم را ب
ــت.  ــی اس ــی و خانگ ــای دولت ــوزش ه ــدم آم ــی از ع ــه ناش ــا هم ــن ه    ای
ــوز  ــت و هن ــده اس ــادار مان ــده وف ــن عقی ــه ای ــال ها ب ــه س ــی ک ــواده های خان
ــوز  ــتایند. هن ــه آن را می س ــی ک ــد درحال ــکارت اطــاع ندارن ــواع ب ــاره ان درب
اطــاع کافــی ندارنــد کــه پــرده بــه شــکل حلقــوی و یــا ارتجاعــی خون ریــزی 
ــران وارد  ــکارت دخت ــه ب ــیبی ب ــه آس ــط جنســی ک ــه رواب ــدارد و نســبت ب ن
ــز  ــکارت نی ــاره ســهولت عمــل ترمیــم ب ــی و درب نمی کنــد مثــل رابطــه دهان
ــد و فقــط مشــغول تکــرار عقیــده ی کهنــه ی خــود  خــود را بی خبــری زده ان
و عصبــی کــردن دختــران هســتند. ایــن عقایــد در پــاره ای از مــوارد دختــران 
ــه  ــادان وادار می کنــد و متاســفانه ب ــر اجتمــاع ن ــه خــروش در براب جــوان را ب

ــاند.  ــش از ازدواج می کش ــار پی ــی زیان ب ــه جنس ــمت رابط س
ــی  ــا ظرفیت ــی ب ــتند و علم ــای مس ــرو آموزش ه ــا در گ ــل صرف ــا راه ح   ام
ــرف  ــت ع ــوارد مقاوم ــرد. در م ــه را در بر گی ــاد جامع ــام آح ــه تم ــت ک اس
مقابــل مســائل الزم و حیاتــی چــاره ای جــز در پیــش گرفتــن سیاســت هــای 
سوسیالیســتی در جهــت آمــوزش همســطح مــردم اســت. بــرای اینکــه حریــم 
ــا در دوران  ــنتی خانواده ه ــت س ــه مزاحم ــوان بدون ــای ج ــی زوج ه خصوص
ــت  ــتند رعای ــی داش ــی کاف ــه آمادگ ــان ک ــر زم ــی ه ــد از آن یعن ــد و بع عق
ــه انتظــارات دوســویه تبدیــل شــود  شــود و انتظــارات یکســویه از دختــران ب
ــامت از  ــی س ــت گواه ــن در ازای درخواس ــنتی والدی ــاری س ــگام پافش و هن
دختــر درخواســت معاینــه پســر نیــز معمــول گــردد. و الزم اســت در آمــوزش 
ــری  ــگاه ها بازنگ ــواده در دانش ــم خان ــدارس و تنظی ــور م ــامت مح ــای س ه
ــان  ــا فکــت هــای علمــی و دینــی بیشــتری در اختیــار جوان صــورت گیــرد ت

قــرار گیــرد. 
  جــای بســی تعجــب اســت کــه مــا بــه خاطــر آییــن مســلمانی از ســال های 
ــا مســائل جنســی و  ــط ب ــه مرتب ــارت ک ــف طه ــا تکلی ــی ب ــی و نوجوان کودک
بــرای دختــران همچنیــن مرتبــط بــا ســیکل هــای عــادت ماهانــه اســت مواجه 
ــا  ــا اســت ام ــادت ه ــه انجــام آن کــه پیشــنیاز ســایر عب هســتیم و موظــف ب
همچنــان برخــی افــکار قدیمــی نســبت بــه بازگــو کــردن ایــن تکلیــف بســنده 
ــای شــرعی را  ــاله ه ــق رس ــی طب ــح بیشــتر و مســتند حت ــد و توضی می کنن

ــد. ــاز نمی دانن مج

فکر مغشوش دوشیزه
مسئله بکارت و از خود بیگانگی زنان

مرضیه انبری
اکرشناسی مطالعات زنان و خانواده
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  رشــد و توســعه اقتصــادی از اهــداف و برنامه هــای تمــام کشــور ها و 
توســعه بــازار کار و معیارهــای آن از اصلــی تریــن معیارهــای توســعه 
یافتگــی اقتصــادی اســت. همچنیــن در تمامــی نماگرهــای معرفــی شــده از 
ســوی مجامــع بیــن المللــی نماگــر اشــتغال زنــان بــه عنــوان مبنایــی بــرای 

ــود. ــداد می ش ــازار کار قلم ــادی و ب ــعه اقتص توس
ــرای  ــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز ایجــاد اشــتغال ب   در قان
همــه و اشــتغال کامــل تاکیــد کــرده و تفکیــک جنســیتی بیــن اشــتغال 

ــان و مــردان قائــل نشــده اســت. زن
ــتغال زن  ــا اش ــه تنه ــه ن ــی جامع ــکار عموم ــیر اف ــن  تفاس ــام ای ــا تم   ب
را مبنــای توســعه اقتصــادی نمی داننــد بلکــه آن را از اصلــی تریــن 
ــواده و همچنیــن افزایــش طــاق محســوب  ــر حفــظ خان دالیــل آســیب ب
می کننــد. امــا مطالعــات و پژوهش هــای اخیــر نشــان می دهــد کــه 
ارتقــای اقتصــادی اجتماعــی زنــان بــا پایــداری خانــواده در تضــاد نیســت و 
زنــان از اشــتغال در جهــت قــوام خانــواده اســتفاده می کنــد و بــه عبارتــی 
ــود،  ــویی نمی ش ــی زناش ــت زندگ ــب گسس ــا موج ــه تنه ــان ن ــتغال زن اش
بلکــه در برخــی ابعــاد فضــای مشــترکی را ایجــاد می کنــد کــه در آن فضــا 

ــود. ــت می ش ــران تقوی ــان همس ــه می ــع گرایان ــای جم رفتاره
ــرخ  ــان ن ــازارکار زن ــعه ب ــا توس ــه ب ــد ک ــان می ده ــی نش ــج پژوهش   نتای
طــاق کاهــش یافتــه اســت ایــن یافتــه بــدان معنــی اســت کــه بــا توســعه 
بــازار کار بــه عنــوان یــک عامــل اقتصــادی می تــوان یــک معضــل اجتماعــی 
ــان  ــازار کار زن ــوان توســعه ب ــر اســاس ایــن پژوهــش می ت را کاهــش داد ب
ــه عنــوان یکــی از راهکارهــای افزایــش امنیــت  در اســتان های کشــور را ب
ــات  ــی کرد.)تحقیق ــاق تلق ــرخ ط ــش ن ــه در کاه ــی یافت ــواده تجل خان

ــار ۱399( ــماره ۱،به ــادی / دوره ۵۵ ،ش اقتص
ــت  ــب گسس ــد موج ــودن زن نمی توان ــاغل ب ــت ش ــد پذیرف ــال بای   ح
پیونــد خانــواده باشــد بلکــه موجــب ســرزندگی شــادابی اســتقال افزایــش 
ــاد  ــی نم ــای ایران ــه زن در خانواده ه ــا ک ــود و از آنج ــی وی می ش اجتماع
ســتون خانــه، و مهم تریــن شــغل او تربیــت فرزنــد و حفــظ خانــواده اســت، 
ــی وی  ــت اجتماع ــت موقعی ــته هایش و تقوی ــق و خواس ــه عای ــرام ب احت

می تواننــد خانــواده ای ســالم و بــه دور از آســیب هــای روحــی و تربیتــی را 
بــه جامعــه تحویــل دهــد. 

ــواده  ــد خان ــش درآم ــه موجــب افزای ــاوه براینک ــان ع ــودن زن ــاغل ب    ش
ــد و  ــن کن ــم تامی ــی راه ــد مل ــی از درآم ــد نســبت مهم می شــود، می توان
همیــن کمــک بــه تامیــن مخــارج خانــه بــه زنــان قناعــت، کاهــش مصــرف 

ــوزد.  ــی را می آم ــه جوی و صرف
  زن شــاغل چــون مشــکات جامعــه اش را می بینــد، همســرش را متقابــا 
ــا  ــواده ه ــل خان ــن قبی ــکاری در ای ــاون و هم ــه تع ــد و روحی درک می کن
ــواده  ــن خان ــن در ای ــد؛  همچنی ــوت می یاب ــتند ق ــاغل هس ــان ش ــه زن ک
ــوند  ــر می ش ــد و مســئولیت پذی ــواده تقســیم کار می کنن ــا اعضــای خان ه
زنــان شــاغل چــون در جامعــه حضــور دارنــد عمدتــا یــاد می گیرنــد چطــور 
خانــواده خــود را مدیریــت کننــد و تمــام ایــن ویژگــی هــا موجــب ثبــات و 
ــواده می شــود؛ چــرا کــه بســیاری از طــاق هایــی کــه امــروزه  حفــظ خان
ــواده،  ــه و خان ــارج خان ــدن مخ ــن نش ــل تامی ــه دلی ــرد ب ــورت می گی ص
نبــودن تعامــل بیــن زن و مــرد، افزایــش مصــرف گرایــی و تجمــل گرایــی، 

نبــود مدیریــت صحیــح و... اســت.
ــر و  ــیار راحت ــزل بس ــی کار در من ــات رفاه ــش امکان ــا افزای ــن ب   همچنی
کمتــر از گذشــته شــده اســت و زنــان خانــه بــا افزایــش ســاعات بیــکاری 
ــم  ــه ایشــان ک ــن موضــوع موجــب شــده اســت ک ــد و ای مواجــه شــده ان
ــی  ــگام رویای ــتی در هن ــای نادرس ــوند و برخورد ه ــگر ش ــه و پرخاش حوصل
ــا مشــکات بــروز دهنــد و قــدرت تــاب آوری و صبــر در برابــر مشــکات  ب

ــد.  ــان کاهــش یاب در آن
  در نتیجــه شــاغل بــودن زنــان می توانــد ســامت روحــی آنــان را حفــظ 
کنــد، محبــت، خوش رویــی و خوش خلقــی کــه اهمیــت باالیــی در حفــظ 
ــواده دارد افزایــش دهــد لیکــن طــاق هــای عاطفــی و در امتــداد ان  خان

ــد.  ــش می یاب ــاق کاه ط

ــه  ــه ادام ــت ک ــق اس ــد و عش ــق می آفرین ــتقال زن عش ــی و اس   بالندگ
ــد.  ــن می کن ــم را ممک ــار ه ــی در کن زندگ

زنان شاغل و کاهش طاق!
پژوهش ها نشان می دهد برخالف باور عموم زنان شاغل کمتر با طالق روبرو می شوند.

زهرا عباسیان
اکرشناسی ادیان و عرفان
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زنــان از دیربــاز شــاهد نظــرات زن ســتیزانه فاســفه، ادبــا، حکمــا و حتــی 
ــس  ــه جن ــه ب ــی ک ــم تاریخ ــه ظل ــود ب ــن خ ــد و ای ــمندان بوده ان دانش
ــر  ــی دردناک ت ــئله جای ــن مس ــا ای ــن زده ام ــیار دام ــت بس ــده اس زن ش
و تاســف آورتر می شــود کــه حتــی روانشناســان -کــه بایــد فــارغ از 
ــه  ــم ب ــد- ه ــکات روان او بپردازن ــان مش ــه درم ــود ب ــار خ ــیت بیم جنس

می شــوند. آلــوده  جنســیت زدگی 
بــه طــور مثــال اوتــه ارهــارت در کتــاب »زنــان خــوب بــه بهشــت می رونــد 
ــای  ــه تفاوت ه ــاور ک ــن ب ــا ای ــد دارد ب ــا« قص ــه ج ــه هم ــد ب ــان ب و زن
جنســیتی صرفــاً حاصــل تربیــت ، ســنت های اجتماعــی و فشــارهای 
ــان را از  ــناختی، زن ــای روان ش ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــت و ب ــی اس محیط
ــد  ــک کن ــازد و کم ــا س ــیتی ره ــی و جنس ــتم های جنس ــردگی و س افس
ــا مــردان برســند؛ لیکــن بســیاری از  تــا زنــان بــه تســاوی حقــوق خــود ب
ــناختی  ــک و زیست ش ــناختی، فیزیولوژی ــای روانش ــا یافته ه ــای وی ب مدع
ــده از  ــل نادرســت نگارن ــی موجــب تحلی ــن ناهمخوان ــدارد. ای ــی ن همخوان
علــت فروتــری زنــان و بــه دنبــال آن ناکارآمــدی راهکارهــای روان شــناختی 

او شــده اســت.
 همچنیــن در برخــی از نظریــات فرویــد می تــوان ایــن نابرابــری جنســیتی 
و دیــدگاه نقــص پندارانــه بــرای زنــان را مشــاهده کــرد. فرویــد در نظریــه 
ــرد  ــان آرزوی م ــیاری از زن ــه بس ــت ک ــد اس ــود معتق ــب خ ــک قضی رش
بــودن دارنــد و در واقــع معتقــد اســت کــه هنگامــی کــه دختــر بچــه هــا 
متوجــه می شــوند کــه ماننــد مــردان آلــت مــردی ندارنــد، احســاس رشــک 

ــد. ــی نام ــد آن را اضطــراب اختگــی م ــع فروی ــد؛ در واق می کنن
 در ادامــه میتــوان از لورنــس کلبــرگ نیــز نــام بــرد. وی در مرحلــه ســوم 
ــت  ــت اخــاق از روی رعای ــه رعای ــش ب ــه گرای ــی خــود ک ــات اخاق نظری
ــش  ــی گرای ــت، یعن ــا جماع ــی و جهــت همرنگــی ب ــد جمع رســوم و قواع
ــرس از  ــه ت ــد ک ــی می گوی ــودن از زنان ــر خــوب و پســر خــوب ب ــه دخت ب
نپذیرفتــه شــدن در اجتمــاع را دارنــد. درحالیکــه مــردان چنیــن ترســی را 

ــد. ــه نمی کنن تجرب
  در دوره روشــنگری اروپــا نیــز هرچنــد ایــن دوره پیــام آور آزادی و برابــری 
ــار  ــهروندی را در انحص ــوق ش ــا حق ــود، ام ــی ب ــه مدن ــهروندان جامع ش
ــه  ــدود ب ــان مح ــال زن ــان فع ــن گفتم ــرا در ای ــت؛ زی ــردان می دانس م
حــوزه خصوصــی یعنــی خانــه و خانــواده بــود و حــوزه عمومــی، اجتماعــی، 

ــد. ــی می شـ ــردان معرف ــرو م سیاســی، و اقتصــادی  قلم
ــن معمــاران تفکــر دوره روشــنگری،  ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــت، ب   کان
ــه  ــف را ب ــات و عواط ــرد و احساس ــف ک ــردان تعری ــرو م ــت را قلم عقانی
زنــان نســبت داد و بــر ایــن اســاس زنــان را عاجــز از ورود بــه عرصــه هــای 
ــه  ــي شــکل گرفت ــات اجتماع ــب، حی ــن ترتی ــرد و بدی ــی ک ــی معرف عقان
در نظریــه هــای سیاســـی، اقتصــادی و فرهنگــی متفکــران پــس از کانــت 
ــای  ــه ه ــه عرص ــان از ورود ب ــد و زن ــداد ش ــردان قلم ــازع م ــرو بامن قلم
ــن مســائل خــود زمینــه ســاز مســائل و  اجتماعــی محــروم شــدند کــه ای

ــان شــدند. ــرای زن ــی ب مشــکات روان
ــای  ــاز جنبش هـ ــا آغ ــاالرانه ت ــد مردس ــن رون ــه ای ــاره داشــت ک ــد اش بای
فمینیســـتی ادامه یافت و در آثار فیلســوفان فمینیســتی ماننـــد، ســـیمون 
ــو  ــا سـ ــی، پام ــاری دیل ــگاری، م ــه ایری ــا کریســتوا، لوس ــوار، جولیـ دوبـ
اندرســن از گفتمــان مردســاالرانه دوره روشــنگری انتقــاد و ضــرورت حضــور 
ــه عرصــه  ــان ب ــا زن ــردازي شــد ت ــه پ ــی نظری ــای عموم ــان در عرصه ه زن
اجتمــاع بازگردنــد و بــا احســاس آزادی و قــدرت انتخــاب ســطح بهداشــت 

ــه کننــد. ــی باالتــری را تجرب روان

با اقتباس از:
ــی  ــع توســعه فمینیســم، نعیمــا محمــدی، عل ــاب موان تاملــی نظــری در ب

محمــد حاضــری
نقض حقوق زنان در غرب، منیره اخوان

نابرابری حتی در بیماری
وقتی حتی نظرات روانشناسان سرشناس نیز به بیمارپنداری زنان دامن میزند.

عاطفه صبوحی
اکرشناسی روانشناسی
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  فاطمه شاملو 
نانسی چودروف؛ نویسنده، روان کاو و جامعه  شناس فمینیست آمریکایی 

ــادری )۱97۸(  ــاب مشــهور او بازتولیــد م ــه انگلیســی: Nancy Chodorow( )۱944(:کت   نانســی چــودروف )ب
ــام دارد. ن

  چــودروف شــکل گیری هویــت جنســیتی را از درون شــناخت پویش هــای روانــی خانــواده و روابــط ابــژه ای 
کــودک بــا مــادرش می دانــد. چــودوروف نظریه هــای ســنتی روابــط ابژگانــی و روایــت فرویــدی رشــد هویــت 
ــوت  ــن، تالک ــی کای ــی و مان ــای کارن هورن ــه کاره ــود را برپای ــات خ ــرد. او نظری ــری ک جنســیتی را بازنگ
پارســونز، و روان کاوان مکتــب فرانکفــورت بنــا نهــاد. تمرکــز بحــث چــودروف از پــدر و عقــده اودیــپ بــه مــادر 

ــه پیشــااودیپی منتقــل شده اســت.  و مرحل
ــد کــه پــرورش کــودکان برعهــده مــادر اســت.  ــه را ایــن می دان   او یکــی از مهم تریــن عوامــل ســلطه مردان
چــرا کــه زنانــی کــه مــادر می شــوند و )مردانــی کــه مــادر - پــرورش دهنــده کــودک - نمی شــوند( دخترانــی 
ــی  ــه مردانگ ــد ک ــود می آورن ــه وج ــرهایی ب ــد و پس ــودن دارن ــادر ب ــه م ــل ب ــه می ــد ک ــود می آورن ــه وج ب
ــا ســرکوب و  ــای پرورش دهندگــی در آن ه ــا و نیازه ــه اســت و ظرفیت ه ــری مردان ــای برت ــه معن برایشــان ب
ــه  محــدود می شــود. بنابرایــن نابرابــری جنســی امــری جامعه شناســانه و روان شناســانه محســوب می شــود ن
ــن رویکــرد،  ــد می شــود. نتیجــه اجتماعــی ای ــه در هــر نســل بازتولی ــری »طبیعــی« و زیست شناســانه ک ام

ســازمان دهی وظایــف والدیــن بــه گونــه ای اســت کــه ایــن وظایــف میــان زنــان و مــردان تقســیم شــود. 
  چــودروف بیشــتر از آن کــه بــا نظریــه فرویــد موافقــت داشــته باشــد، بــا نویســندگان آثــار روان کاوی جدیــد 
ــی  ــی از نخســتین تجربیات ــودن یک ــث ب ــا مؤن ــر ی ــری احســاس مذک ــد یادگی ــه معتقدن ــده اســت ک هم عقی
ــل  ــوان عام ــه عن ــدر را ب ــد، پ ــود. فروی ــی می ش ــادرش ناش ــدر و م ــه پ ــودک ب ــتگی ک ــه از دلبس ــت ک اس
منضبــط  کننــده در نظــر گرفتــه بــود، در حالــی کــه چــودروف بــر اهمیــت مــادر تأکیــد می کنــد. کــودکان 
گرایــش بــه درگیــری عاطفــی بــا مــادر دارنــد، چــون مــادر بــه ســادگی مهم تریــن تأثیــر را در مرحلــه اولیــه 
زندگــی آن هــا دارد. ایــن دلبســتگی، بــرای بــه دســت آوردن یــک حــس جداگانــه از خــود بایــد در مرحلــه ای 

ــا مــادر داشــته باشــد. گسســته شــود، الزم اســت کــودک وابســتگی نزدیــک کم تــری ب
  چــودروف اســتدالل می کنــد کــه ایــن فراینــد گسســتگی کــه فرویــد آن را تحــت عنــوان مرحلــه انتقالــی 
اودیــپ توصیــف کــرده اســت، بــرای پســران و دختــران بــه شــیوه ای متفــاوت رخ می دهــد. برخــاف پســران، 
ــد،  ــرای مثــال، می تواننــد همچنــان او را در آغــوش بگیرن ــه مــادر نزدیــک می ماننــد، ب دختــران همچنــان ب
ببوســند و در کارهــا او را الگــو و سرمشــق قــرار دهنــد یــا از او تقلیــد نماینــد. دختــر کوچــک بــرای مدتــی 
طوالنی تــر از پســر بــه مــادرش وابســته می مانــد، از آن جــا کــه گسســتگی شــدید و ناگهانــی از مــادر وجــود 
نــدارد، دختــر و بعــداً زنــی بزرگســال ادراکــی از خــود دارد کــه بیشــتر بــا دیگــران اســتمرار می یابــد. هویــت 
ــت دیگــری باشــد: نخســت  ــه هوی ــا وابســته ب ــه و ی ــت دیگــری آمیخت ــا هوی او بیشــتر احتمــال دارد کــه ب
ــای حساســیت و  ــد ویژگی ه ــه تولی ــش ب ــر گرای ــن ام ــه نظــر چــودروف، ای ــرد. ب ــک م ــادرش و ســپس ی م

ــان دارد. ــاز تولیــد آن هــا در میــان نســل ها در زن شــفقت عاطفــی و ب
ــت  ــه دس ــادر ب ــا م ــان ب ــی نخستین ش ــر نزدیک ــرق در تندروانه ت ــود را از ط ــی از خ ــس آگاه ــرها ح   پس
ــرها در  ــل، پس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاوت اس ــران متف ــا دخت ــه ب ــای مردان ــان از ویژگی ه ــی آورد و ادراکش م
ــد،  ــان می نگرن ــه جه ــری ب ــیوه های تحلیلی ت ــه ش ــا ب ــد؛ آن ه ــی ندارن ــارت چندان ــران مه ــا دیگ ــورد ب برخ
ــا  ــد؛ ام ــت می دهن ــتر اهمی ــردن بیش ــرفت و ب ــه پیش ــد، و ب ــان دارن ــه زندگی ش ــری ب ــد فعال ت ــا دی آن ه

ــد. ــرکوب کرده ان ــران س ــود و دیگ ــات خ ــرای درک احساس ــود را ب ــی خ توانای
  در نظــر چــودروف، ویژگی هــای مردانــه بــه عنــوان از دســت دادن دلبســتگی نزدیــک مســتمر نســبت بــه 
مــادر و در حقیقــت نوعــی فقــدان در نظــر گرفتــه می شــود؛ بــه همیــن دلیــل نقطــه مقابــل نظریــه فرویــد 
ــه طــور  ــردان ب ــرد. بدین ســان م ــی شــکل می گی ــق جدای ــه، در نظــر چــودروف از طری ــت مردان اســت. هوی
ــر شــوند،  ــا دیگــران درگی ــک ب ــط عاطفــی نزدی ناخــودآگاه در زندگــی احســاس می کننــد کــه اگــر در رواب
هویتشــان بــه خطــر می افتــد. از ســوی دیگــر، زنــان عکــس آن را احســاس می کننــد؛ فقــدان رابطــه عاطفــی 
بــرای زنــان، احتــرام بــه نفــس ایشــان را تهدیــد می کنــد. ایــن الگوهــا بــه علــت نقــش اساســی کــه زنــان در 
ــان  ــد. زن ــدا می کنن ــه نســل دیگــر انتقــال پی ــد، از نســلی ب ــازی می کنن ــه کــودکان ب اجتماعــی شــدن اولی
ــرکوب  ــا را س ــن نیازه ــردان ای ــد. م ــف می کنن ــان و تعری ــط بی ــب رواب ــر حس ــاً ب ــود را اساس ــات خ احساس

ــد.  ــاذ نموده ان ــان اتخ ــه جه ــبت ب ــر نس ــرش عملی ت ــد، و نگ کرده ان
ــردازي  ــه پ ــراي نظری ــر وي ب ــه در نظ ــت ک ــکاوي یاف ــه روان ــادي را در نظری ــاي زی ــه ه ــودروف جنب    چ
فمینیســتي جــذاب و مفیــد فایــده هســتند. روانــکاوي ایــن درک را بــه مطالعــه ي روابــط جنســي اعطــا مــي 
کنــد کــه » ســاماِن اجتماعــي و سیاســي الگــوي جنســي جــداي از ایــن واقعیــت نیســت کــه همــه ي مــا در 

وهلــه ي اول پذیــراي الگــوي جنســي شــده و جنســیت پذیرفتــه ایــم.
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  باالخــره فمنیســم چیســت؟ چــرا همــه صاحــب نظــران اکــراه 
دارنــد کــه تعریفــی روشــن از آن ارائــه دهنــد؟ آیــا امــکان درک 
مناقشــات پیچیــده و هــر تناقــض مطــرح در ایــن حــوزه وجــود 
دارد؟ در ایــن کتــاب کــه درآمــدی موجــز بــر نظریــه فمنیســتی 
محســوب می شــود، کریــس بیســلی انــواع فمنیســم های موجــود 
در جوامــع غربی »اعم از رادیکال، لیبرال، پســا ســاختارگرا، پســت 
مــدرن، مارکسیســت، سوسیالیســت، روانکاوانــه، فرویــدی، الکانــی 
ــر  ــن اث ــد. وی در ای ــن می کن ــنی تبیی ــه روش ــوی« را ب و فرانس
ــان کــه در دهه هــای گذشــته  ــه نهضــت سیاســی اجتماعــی زن ب
ــردازد؛ بلکــه  ــد، نمی پ ــه پیــش رفته ان ــای آرای فمنیســتی ب همپ
بررســی اندیشــه هــا و رویکردهــای نظــری مــدون و قــوام یافتــه 
فمنیســتی را در دســتور کار قــرار می دهــد. کســب و کاری 
ــی اندیشــه سیاســی اجتماعــی معاصــر  ــان اصل ــه جری فکــری ک
ــی  ــه گوناگون ــا عنایــت ب ــه چالــش کشــیده اســت. بیســلی ب را ب
ــی گشــوده  ــا ره یافت ــای فمنیســتی می کوشــد ت ــده ه ــر ای و تکث
و منعطــف را پیشــنهاد کنــد کــه تنــوع و تغییــر را لحــاظ کنــد. 
ــگاه  ــان دانش ــات زن ــت و مطالع ــتاد سیاس ــلی اس ــس بیس کری
ــدون  ــد و م ــی هدفمن ــه خیل ــوب استرالیاســت ک ــد در جن آدالی
فمنیســم و جریاناتــش رو توضیــح و بررســی می کنــد. ایــن 
کتــاب بیشــتر از اینکــه تعریفــی دایــره المعارفــی و تــک خطــی از 
فمنیســم ارائــه داده باشــد، در پــی تعریــف جامــع نگــر و تحلیلــی 
می باشــد، تــا مخاطــب بیــش از برداشــت ســاده، فمنیســم را یــاد 

بگیــرد و شــیوه مطالعــه در آن را بفهمــد. 
ــه  ــتوار اســت ک ــن اس ــر ای ــاب ب ــی کت ــش اصل ــه پرس ــر چ   اگ
»فمینیســم چیســت؟« امــا گویــا نگارنــده قصــد نــدارد تــا 

پاســخی نهایــی را در ایــن اثــر بــه مخاطبــان خــود عرضــه نمایــد. 
در ایــن بــاره می نویســد: »تصــور مــن ایــن اســت کــه اندیشــه ی 
فمینیســتی متضمــن پاســخی انتقــادی بــه نظریــه پردازی ســنتی 
ــه موجــب آن نشــان می دهــد کــه از چــه چیــزی و  اســت کــه ب
ــوط  ــای مرب ــور انگارش ه ــد مزب ــرد. نق ــوان بحــث ک ــه می ت چگون

ــد.«  ــش می طلب ــه چال ــه را ب ــِت مردان ــی مرکزی ــه چیرگ ب
ــع  ــود در جوام ــم موج ــواع فمنیس ــاب ان ــن کت ــده در ای   نگارن
نهضــت  بــه  اثــر  ایــن  در  وی  می نمایــد.  تبییــن  را  غربــی 
ــای  ــته هم پ ــای گذش ــه در دهه ه ــان ک ــی زن ــی اجتماع سیاس
بلکــه  نمی پــردازد،  رفته انــد،  پیــش  بــه  فمنیســتی  آرای 
ــه ی  ــدون و قوام یافت ــری م ــای نظ ــه ها و رویکرده ــی اندیش بررس

فمنیســتی را در دســتور کار قــرار می دهــد. 
  برخــی از آرای فمنیســتی کــه وی در ایــن کتــاب از آن هــا 
ــه  ــاق زنان ــر اط ــزی ب ــت از: ۱- تمرک ــارت اس ــد، عب ــاد می کن ی
ــه  ــد متضمــن توجــه ب ــه ی ســوژه ی تحلیــل کــه می توان ــه منزل ب
ــان باشــد. ۲- میــزان تغییــر اجتماعــی کــه  تفاوت هــای میــان زن
متصــور اســت و میــزان تعلــق داشــتن فمنیســم بــه زنــان و کنــار 
گذاشــتن مــردان 3- گرایــش بــه پیشــنهاد ایــن کــه امــور چگونــه 
ــتادگی  ــه ی ایس ــوص در زمین ــه خص ــد ب ــا نباش ــد ی ــد باش بای
ــروه  ــک گ ــم ی ــت ک ــردان 4- دس ــان م ــدرت و رجح ــر ق در براب
ــن از  ــده ای معی ــردی ۵- گزی ــری ف ــک جهت گی ــه ی ــل ن حداق
ــون  ــای گوناگ ــه جلوه ه ــاره ب ــایی )اش ــل شناس ــای قاب ره یافت ه

ــم(. فمنیس
ــه بســیاری از شــائبه  ــاب ب ــن کت ــه ای ــل مطالع ــن دلی ــه همی و ب

ــد داد. ــخ خواه ــم پاس ــود در فمینیس ــای موج ه
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ــم  ــاره ی خان ــیت، درب ــاس جنس ــر اس ــم ب  فیل
ــرای  ــی کــه ب ــرگ اســت. بانوی روث بیــدر گینزب
ــاالت  ــیت زده ای ــن جنس ــل قوانی ــار مقاب اولین ب
ــکا ایســتاد، پیــروز شــد و رویــه ی  متحــده امری
قضایــی جدیــدی ایجــاد کــرد.    در ســال ۱9۵6 
خانــم گینزبــرگ، یکــی از 9 زن در بیــن نزدیــک 
بــه ۵00 دانشــجوی کاس حقــوق دانشــگاه 
هــاروارد بــود. فضــای حاکــم بــر هــاروارد، کامــا 
مردســاالرانه بــود. از موســیقی شــروع فیلــم 
ــه )ده هــزار مــرد از دانشــگاه هــاروارد(  کــه تران
ــای  ــس دانشــگاه از خانم ه ــوال رئی ــا س اســت ت
ــغال  ــرای اش ــما ب ــل ش ــه دلی ــه شــده ک پذیرفت
ــوده؟  ــی ب ــگاه چ ــردان در دانش ــای م صندلی ه
تــا نادیــده گرفتــه شــدن در کاس هــا و... 
ایــن جــو حاکــم نشــان داده می شــود.    در 
چنیــن جامعــه ای کــه حتــی قانــون هــم، زن را 
ــد.  ــادری می خواه ــه داری و م ــرای خان ــط ب فق
ــا  ــد و تنه ــگاهی او را رد می کن ــات دانش تحصی
ــتاری  ــی و پرس ــه را معلم ــوب و زنان ــغل خ ش
می دانــد. اســتعداد  های او را نادیــده می گیــرد 
و او بــرای اثبــات اســتعدادها و مهارت هایــش 
بایــد بجنگــد.   روث بــه دلیــل شــغل همســرش 
ــوق  ــه حق ــا در مدرس ــت و آنج ــرک رف ــه نیوی ب
ــد،  ــل ش ــارغ التحصی ــد و ف ــا درس خوان کلمبی
ــنده  ــاگرد اول و نویس ــه ش ــود اینک ــا وج ــا ب ام
نشــریات دانشــگاه بــود، نتوانســت در هیــچ 
دفتــر حقوقــی اســتخدام شــود. خــودش درایــن 
خصــوص گفتــه اســت: )هیــچ دفتــر حقوقــی در 
ــت  ــه جه ــرد. از س ــتخدامم نمی ک ــورک اس نیوی
مشــکل داشــتم یهــودی بــودم، زن بــودم، و 
مــادر( او در نهایــت اســتاد مدرســه حقــوق 
رانگــرز شــد. کاس حقــوق و زن، اولیــن کاس او 
در ایــن حــوزه بــود. او پــروژه حقــوق زنــان را در 
اتحادیــه آزادی هــای مدنــی آمریــکا راه انداخــت 
و در ســال ۱970 یکــی از مولفیــن اولیــن کتــاب 
ــض  ــوع تبعی ــا موض ــوق ب ــگاه حق ــی دانش درس
ــی  ــده مالیات ــا تشــکیل پرون ــود.    ب جنســیتی ب
ایــده ای تــازه بــه ذهنشــان رســید. پرونــده مــرد 
مجــردی کــه از مــادرش پرســتاری می کــرد 

ــه  ــالمند ب ــتاری از س ــی پرس ــف مالیات ــی تخفی ول
ــه  ــود ک ــن ب ــون ای ــل قان ــت دلی ــق نمی گرف او تعل
ــن  ــد. ای ــتار باش ــد پرس ــس نمی توان ــت پ ــرد اس م
قانــون جنســیت زده باعــث می شــود کــه روث 
ــی  ــه قضای ــاد روی ــده و ایج ــن پرون ــردن ای ــر ب فک
جدیــد را داشــته باشــد تــا ایــن تبعیــض را از بیــن 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــود ت ــق می ش ــرد. روث موف بب
ــه در آن  ــرد ک ــکا بگی ــی آمری ــی از دادگاه عال رأی
تبعیــض جنســیتی خــاف قانــون اساســی آمریــکا 
اعــام می شــود. تاشــی کــه تــا پیــش از آن بارهــا 
و بارهــا بــا شکســت در دهــه هــا مواجــه شــده بــود.

ــزد  ــون وی را نام  روث در ســال ۱993 بیــل کلینت
کرســی دادگاه عالــی آمریــکا کــرد و در ده اوت 
ــن زن  ــد و دومی ــه کار ش ــغول ب ــال مش ــن س همی
ــندرا دی  ــد از س ــکا بع ــی آمری ــوان عال ــی دی قاض
ــه  ــت ک ــال اس ــه ۲۵ س ــب ب ــت و قری ــر اس اوکان
ایــن ســمت را دارد و در تمــام ایــن ســالها علیرغــم 
ــز  ــرطان هرگ ــخت س ــاری س ــدن دوران بیم گذران
ــوان را از دســت  یــک جلســه از جلســات بحــث دی
ــوان  ــي دی ــن قاض ــون پیرتری ــت و اکن ــداده اس ن
عالــی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه حســاب مي آیــد.    
نکتــه دیگــری کــه در فیلــم وجــود دارد ایــن اســت 
ــا تغییــر جامعــه و تغییــر نســل قوانیــن هــم  کــه ب
ــران نســل روث  ــا مقایســه دخت ــد. ب ــر می کنن تغیی
در اول فیلــم و دختــران نســل جدیــد در مدرســه و 
ــاف  ــه برخ ــویم ک ــه می ش ــودش، متوج ــر خ دخت
دختــران نســل روث کــه در مقابــل توهیــن و 
ــد ،  ــی کردن ــکوت م ــاروارد س ــردان ه ــر م تحقی
ــه دنبــال تغییــر  دختــران جدیــد جســور ، آگاه و ب
ــوع  ــن موض ــتن، همی ــی هس ــرای زندگ ــت ب مثب
باعــث تغییــر فضــای حاکــم بــر جامعــه مــی شــود. 
بهتریــن ســکانس هــم هنگامــی اســت کــه منتظــر 
تاکســی هســتند و کارگــری بــه او و دختــرش 
ــردن و ســکوت را  ــدازد. روث توجــه نک ــه می ان تیک
ــرد  ــواب آن ف ــرش ج ــا دخت ــد ام ــل می دان راه ح
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــد اســت نبای ــد و معتق را می ده

ــرد.  ــا ســکوت ک آدم ه
ــذت  ــد و ل ــم را ببینی ــن فیل ــا ای ــدوارم حتم   امی

ــد.  ببری

درباره فیلم بر اساس جنسیت
   On the Basis of Sex 

زهرا ملکوتی پور
اکرشناسی مطالعات زنان و خانواده
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•دربــاب بررســی نقــش زنــان در ســینما بایــد گفــت کــه ســینمای 

ــواده  ــه نوعــی ضدخان ــواده محــور نیســت بلکــه ب ــا اساســاً خان م
ــه بیشــتر شــامل  ــن مقول ــواده اســت. ای ــای خان ــا ضــد ارزش ه ی
۱0 تــا ۲0 ســال اخیــر ســینمای مــا اســت، تــا قبل تــر از آن بــاز 
ــی  ــای خوب ــم و فیلم ه ــوری بودی ــواده مح ــواده و خان ــاهد خان ش
ــبی از  ــت مناس ــه روای ــتیم ک ــی داش ــی حاتم ــادر« عل ــد »م مانن
خانــواده در آن وجــود داشــت و موفــق هــم بودنــد. منتهــا قریــب 
ــون  ــم از ســینما و تلویزی ــه چنــد ســال اســت کــه رســانه ها اّع ب
ــان و بــه نوعــی فرهنــگ  در شــکل دهــی تصویــری وابســته از زن
مــرد ســاالر کــه موضــع ضعــف بــرای زنــان را بــه دنبــال داشــته 

فرهنــگ ســازی کردنــد.
ــی  ــگ عموم ــی از فرهن ــه بخش ــتند ک ــادی هس ــه های زی کلیش
ــا  ــوب و ب ــا خ ــی از آن ه ــد؛ بخش ــکل می دهن ــه را ش ــک جامع ی
ــل  ــی ارزش. بخــش قاب ــوچ و ب ــا هــم پ ارزشــند و بخشــی از آن ه
توجهــی از نویســندگان مــا، تاشــی بــرای تغییــر دادن عرف هــای 
ــروِج  ــه، م ــه ن ــد و چ ــه بدانن ــب چ ــی اغل ــد و حت ــط نمی کنن غل
آنهــا می شــوند. بــا پررنــگ کــردن کلیشــه هــای جنســیتی مثــل 
اهمیــت دادن افراطــی بــه ازدواج دختــران، یــا بــه اصطــاح ســر 

ــا ازدواج. ســامان گرفتــن یــک دختــر صرفــا ب

   ایــن ســریال بــا عنــوان »دل« توانســت جــای عنوان »عاشــقانه« 
)ســریال دیگــری از منوچهــر هــادی( را بگیــرد و بــه رتبــه ی اول 
ــن  ــد. ای ــدا کن ــت پی ــلیقگی« دس ــا در اوج بی س ــن نخ نم »عناوی
ــدارد. می تــوان از ســطحی ترین  ــه نیت خوانــی ن موضــوع نیــازی ب
ــواد  ــوان م ــه عن ــا ب ــنده ها از آن ه ــِب نویس ــه غال ــه هایی ک کلیش
ــد؛  ــه ش ــی متوج ــه راحت ــد ب ــتفاده می کنن ــان اس ــام نوشته ش خ
مــادر شــوهِر عقــده ای و عصبانی)نســرین مقانلــو در نقــش تــوران 
– مــادر آرش(، عــروس طفلکــی و بیچــاره )رســتا – ســاره بیــات(، 
عاشــِق ســینه چاک )آرش- حامــد بهــداد(، مــرد زن ذلیــل )بیــژن 
امکانیــان- اتابــک- پــدِر آرش(، عشــق مثلثــی و… ایــن موضوع در 
ــه  ــا ک ــریال های م ــده س ــرد. عم ــای می گی ــازی« ج دِل »تیپ س
بــه مرحلــه شــخصیت پــردازی نمی رســند حداقلــش ایــن اســت 
ــد. و در  کــه در تیــپ ساختن هایشــان دنبــال جنــس بنُجــل نرون
ــان و  ــک نقــش وابســته از زن ــه ی ی ــه ارائ ــاز هــم ب ســریال دل ب
رقابــت هــر چنــد مســکوت آن هــا در بــه دســت آوردن یــک مــرد 
ــن  ــا ای ــوگ ه ــا در دیال ــان ه ــیاری از پ ــم و در بس برمی خوری
ــه تمــام هســتی و  ــرد ک مفهــوم در ذهــن مخاطــب جــان می گی
ــه دســت  ــال و آرزو هــای یــک زن در ب ــای زیســتن و اوج آم معن
ــی  ــک زن زمان ــود و ی ــیر می ش ــا و تفس ــرد معن ــک م آوردن ی

روایتی از نقش زنان در سینمای خانگی
نقدی بر جایگاه زنان و دختران در سریال دل
 )نمایش نقشی وابسته از زن در این سریال(
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ــد.  ــردی او را خوشــبخت کن ــک م ــه ی خوشــبخت می شــود ک
    از زاویــه ی دیگــر در ایــن ســریال شــاهد ایــن هســتیم کــه زنان 
ــش  ــا نمای ــود صرف ــه می ش ــا ارائ ــه از آن ه ــری ک ــق و تصوی عاش
یــک زن ضعیــف و بــه شــدت متکــی و فاقــد عــزت نفــس اســت. 
بــه شــکلی کــه می تــوان عاشــق شــدن یــک زن را مصــداق بــارز 
کمبــود عــزت نفــس وی دانســت حتــی عشــق مــادر بــه دختــرش 
هــم در ایــن ســریال بــا ایــن مفهــوم گــره خــورده اســت. مــادری 
ــوان  ــود ت ــر خ ــای دخت ــته خط ــرش خواس ــل پذی ــه در مقاب ک
مقاومــت نــدارد و همچنیــن نوعــی عــدم تصمیــم گیــری درســت 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــک زن را ب ی
ــه همجنــس  ــان ب ــی مهــری زن ــن ســریال  ب   هــم چنیــن در ای
خــود صرفــا بــه دلیــل عشــق بــه یــک مــرد دیــده می شــود کــه 
هــم مصــداق بــارز کمبــود عــزت نفــس اســت کــه وابســتگی قطع 
ــن  ــم چنی ــد؛ و ه ــان می ده ــف را نش ــس مخال ــه جن ــک زن ب ی

ــوهر. ــروس و مادر ش ــوای ع ــل دع ــه هایی از قبی ــش کلیش نمای
ــوان  ــه عن ــه ی اول ب ــه در درج ــو( ک ــادری )نســرین مقانل    و م
یــک همســر بــرای حفــظ بقــای ازدواج بــه حــرف پــدرش وظایــف 
همســری خــود را انجــام نمی دهــد درایــن روایــت کلیشــه هایــی 
ــه و  ــای رابط ــرای بق ــاح ب ــه اصط ــه ب ــل اینک ــود دارد مث وج
ــه  ــا ب ــی محــل باشــند وی ــه ظاهــر ب ــان بایــد ســرد و ب ازدواج زن
نوعــی خــود سانســوری کننــد تــا متاهــل بماننــد! و در درجــه ی 
ــرش  ــایه ی همس ــر س ــودش را در زی ــه خ ــت ک ــادری اس دوم م
ــادر  ــت م ــدم رضای ــه ی ع ــرش متوج ــا پس ــد ت ــان می کن پنه
بــرای ازدواجــش نشــود کــه بیانگــر یــک کاراکتــر ضعیــف و بــی 
مســئولیت از یــک زن در کســوت نقــش مادراســت. و هــم چنیــن 
ــی و  ــب دســت خوردگ ــرس لق ــاوز از ت ــد از تج ــه بع ــری ک دخت
ــد. ــش نمی گوی ــرف مقابل ــه ط ــرا را ب ــت ماج ــرد شــدن حقیق ط

ــه شــدت کلیشــه های جنســیتی  ــن ســریال ب     متاســفانه در ای
پررنــگ می شــوند و در مقابــل فرهنــگ مرد ســاالر تقویــت 
ــاداری کلیشــه ای و  ــک وف ــش ی ــر نمای ــه ی دیگ ــود. از زاوی می ش

ــا اینکــه همســر ســابقش او  تکــراری یــک زن را می بینیــم کــه ب
ــادار  ــه همســرش وف ــرده اســت او ب ــکاب دزدی ک ــه ارت را وادار ب
ــش صــادر شــود! چــون او  ــم اعدام ــه حک ــی ک ــا زمان ــد ت می مان
ــوده نجــات داده اســت. ــه خــودش باعثــش ب را از مخمصــه ای ک
ــرد  ــن م ــریال ای ــن س ــر ای ــمت های اخی ــن در قس    و همچنی
ــدار و صاحــب منصــب  ــده آل مــردی تعریــف می شــود کــه پول ای
ــه  ــه الزم ــی ک ــر فاکتورهای ــی و دیگ ــای اخاق ــت و ارزش ه اس
ــدارد  ــی ن ــف جای ــن تعری ــت در ای ــرد اس ــک ف ــخصیت ی ی ش
همانطــور کــه قبل تــر هــم اشــاره شــد رســانه های مــا بــه شــکل 
افراطــی بــه تخریــب شــخصیت یــک زن می پردازنــد و متاســفانه 
ایــن کار را هــم بــا پررنــگ کــردن کلیشــه هایی انجــام می دهنــد 
کــه بــاور و اســاس فکــری ماســت الگــو هــای تکــراری کــه تقریبــا 
ــد  ــان می ده ــان را نش ــی از زن ــخصیت بعض ــی ش ــره ی اصل پیک
ــده و  ــق ش ــا تزری ــه م ــانه ب ــن رس ــق همی ــه از طری ــی ک باورهای
ــریال های  ــا و س ــکیل داده در فیلم ه ــا را تش ــی م ــوراک ذهن خ
ــک  ــوع خــودش ی ــه ن ــاید ب ــت می شــود و ش ــی تثبی ــن چنین ای

ــد. ــاب می آی ــه حس ــپ ب ارکیتای
  شــاید وقــت آن رســیده باشــد نقــش رســانه ها و محتــوای آن هــا 
جــدی گرفتــه شــود شــاید بایــد بازبینــی بــر ارزش هایمــان انجــام 
ــد  ــش و نق ــه چال ــی را ب ــاور عموم ــقراط ب ــول س ــه ق ــم و ب دهی

بکشــیم.
ــه  ــا ب ــن روزه ــز دیگــری ای ــا بیشــتر از هرچی ــروز م جامعــه ی ام
آگاهــی و پاالیــش فرهنگــی نیــاز دارد در بــاب ایــن موضــوع بایــد 
ــاد  ــک  ایج ــای آکادمی ــانه ها در فض ــد رس ــوان نق ــی باعن درس
شــود چــون ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــرایط غیــر عــادی حاکــم 
ــی  ــوری و پاندم ــاط حض ــود ارتب ــی از کمب ــه ناش ــع ک برجوام
کروناســت و کمــی قبــل تــر از آن مانــوس شــدن هــر چــه بیشــتر 
مــا بــا فضــای مجــازی و رســانه افــراد وقــت بیشــتری را در ایــن 

ــد. ــرف می کنن ــا ص فضاه
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ــه ســال های ۱900 میــادی برمی گــردد یعنــی  ــی زن« ب   قدمــت »روز جهان
ــای صنعــت،  ــان آشــفتگی دنی ــه انســان شــاهد گســتردگی و همزم ــی ک زمان
افزایــش ناگهانــی جمعیــت و رشــد قابــل توجــه ایدئولوژی هــای رادیــکال بــود.

ــد و هــدف آنهــا از ایــن  مبتکــر نامگــذاری ایــن روز نیــز سوسیالیســت ها بودن
ــن  ــه ای ــا ب ــود ت ــان در پیشــرفت بشــریت ب ــم زن کار، نشــان دادن ســهم عظی
ترتیــب زنــان بتواننــد بــه حقــوق اولیــه خــود از جملــه حــق رای دســت یابنــد.

ــورک  ــهر نیوی ــادی در ش ــال ۱909 می ــاره در س ــت در این ب ــن حرک    اولی
دیــده شــد. در ۲۸ فوریــۀ آن ســال بــه ابتــکار حــزب سوسیالیســت آمریــکا و 
در یادبــود اعتصــاب »اتحادیــه جهانــی زنــان کارگــر صنایــع پوشــاک« مراســم 
ــا  ــان آمریــکا ت ــان« برگــزار شــد. پــس از آن زن ــام »روز ملــی زن ــا ن ویــژه ای ب
ــم  ــه، مراس ــاه فوری ــنبه م ــن یکش ــاله در آخری ــر س ــادی ه ــال ۱9۱3 می س

ــد. مشــابهی را برگــزار کردن
  پــس از سوسیالیســت های آمریــکا، زنــان سوسیالیســت اروپــا نیــز وارد عمــل 
شــدند. بــه ایــن ترتیــب در ســال ۱9۱0 میــادی در جریــان دومیــن کنفرانــس 
بین المللــی زنــان کارگــر کــه در دانمــارک برگــزار می شــد، پیشــنهاد 
ــه شــد. کارا زتکیــن، سوسیالیســت  ــان ارائ ــرای زن نامگــذاری روزی جهانــی ب
ــان از  ــرات آلم ــیال دموک ــزب سوس ــان ح ــر زن ــر دفت ــی و رهب ــهور آلمان مش
مدافعــان ایــن نامگــذاری بــود. بیــش از ۱00 نماینــده زن از ۱7 کشــور مختلــف 
ــن روزی  ــذاری چنی ــدۀ نامگ ــا ای ــتند، ب ــور داش ــس حض ــن کنفران ــه در ای ک

ــد. موافقــت کردن
  یــک ســال بعــد از آن در تاریــخ ۱9 مــارس ۱9۱۱ میــادی، پیــرو تصمیمــی 
کــه در دومیــن کنفرانــس بین المللــی زنــان کارگــر گرفتــه شــده بــود، بیــش 
از یــک میلیــون زن و مــرد در کشــورهایی همچــون اتریــش، دانمــارک، آلمــان 
ــد. آنهــا خواســتار حقوقــی همچــون حــق رای  ــه خیابان هــا آمدن و ســوئیس ب
ــان و  ــرای زن دادن، حــق آمــوزش، حــق کار در نهادهــای عمومــی و دولتــی ب

ــع تبعیض هــا علیــه آن هــا شــدند. رف
  تنهــا یــک هفتــه پــس از برگــزاری ایــن راهپیمایــی میلیونــی در اروپــا، حادثــه 
ــورک  ــگل« )Triangle Fire( در شــهر نیوی ــه تری ان ــخ آتــش ســوزی »کارخان تل
روی داد کــه در جریــان آن ۱40 زن کارگــر جــان باختنــد. وقــوع ایــن فاجعــه 
ــه ســوی آمریــکا و شــرایط و قوانیــن کار در آنجــا  یــک بار دیگــر توجه هــا را ب
ــون توجــه برگــزار  ــان کارگــر جلــب کــرد و ایــن مســاله در کان و وضعیــت زن

کننــدگان مراســم روز جهانــی زن نیــز قــرار گرفــت.
ــی اول  ــوع جنــگ جهان   در ســال ۱9۱3 میــادی در آســتانه وق
ــح،  ــظ صل ــرای حف ــف ب ــکل های مختل ــارزه تش ــۀ مب و در بهبوح
ــا اولیــن مراســم روز  ــان روســیه نیــز ایــن فرصــت را یافتنــد ت زن

ــد. ــه برگــزار کنن ــاه فوری ــن یکشــنبۀ م ــی زن را در آخری جهان
ــی زن از  ــم روز جهان ــزاری مراس ــادی برگ ــال ۱9۱4 می   از س
ــان در  ــن روز زن ــد و در ای ــل ش ــارس منتق ــه ۸ م ــه ب ــر فوری آخ
بخــش عمــده ای از کشــورهای اروپــا بــرای اعــام مخالفــت خــود 

ــد. ــا آمدن ــه خیابان ه ــان ب ــتگی زن ــام همبس ــگ و اع ــا جن ب
ــان  ــادی زن ــال ۱9۱7 می ــه س ــاه فوری ــنبه م ــن یکش در آخری
ــور  ــن کش ــتمداران ای ــی سیاس ــط مش ــا خ ــف ب ــیه در مخال روس
و اعتــراض بــه کشــته شــدن بیــش از ۲ میلیــون ســرباز روس در 
جریــان جنــگ جهانــی اول، دســت بــه اعتصــاب »نــان و صلــح« 
ــرای  ــان ب ــا وجــود مخالفــت سیاســتمداران، اعتصــاب زن ــد. ب زدن
ــه  ــور ب ــزار مجب ــت س ــه درنهای ــا اینک ــت ت ــه یاف ــار روز ادام چه
کنــاره گیــری شــد و دولــت موقــت نیــز بــه زنــان حــق رای اعطــا 

کــرد.

ــار روز جهانــی زن توســط ســازمان  ــرای اولیــن ب   در ســال ۱97۵ میــادی ب
ــامبر  ــت در دس ــازمان در نهای ــن س ــد. ای ــه ش ــز جشــن گرفت ــل متحــد نی مل
ــه  ــن روز را ب ــی ای ــع عموم ــه ای در مجم ــب قطعنام ــا تصوی ــادی ب ۱977 می

رســمیت شــناخت.
ــا  ــدت ب ــن م ــذرد. در ای ــت می گ ــن حرک ــاز ای ــرن از آغ ــک ق ــش از ی   بی
وجــود مبــارزات بی وقفــۀ زنــان در سراســر جهــان بــرای احقــاق حقــوق خــود، 
ــتاوردها از  ــوده و دس ــریع نب ــدان س ــوق چن ــن حق ــرای کســب ای پیشــروی ب

ــوده اســت. ــاوت ب ــر متف ــه کشــوری دیگ کشــوری ب
  در موضــوع حــق رای، زنــان بریتانیــا در ســال ۱9۱۸ میــادی بــه ایــن حــق 

دســت یافتنــد و زنــان عربســتان ســعودی در ســال ۲0۱7 میــادی.
  فعالیــت در امــور دولتــی و حــق داشــتن دســتمزد برابــر بــا مــردان، از دیگــر 
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــان در بس ــه همچن ــود ک ــان ب ــته های زن خواس

تحقــق نیافتــه اســت.
ــک پنجــم  ــا ی ــروز تنه ــر، ام ــان در صــد ســال اخی ــا وجــود تاش هــای زن   ب
کرســی های پارلمان هــا متعلــق بــه آنهاســت و از ۱96 رئیــس دولــت در 

ــر زن هســتند. ــا ۱9 نف ــز تنه ــان نی ــر جه سراس
ــا ۲0۱4  ــن ســال های ۱994 ت ــز اگرچــه بی ــا نی   شــمار وزرای زن در دولت ه
ــا وزرای  ــا در مقایســه ب ــداد آن ه ــان تع ــا همچن ــر شــده ام ــادی ســه براب می
مــرد بســیار کــم و تنهــا ۱7 درصــد اســت. تنهــا ۵۵ نفــر از ۵00 فــرد ثروتمنــد 

در جهــان نیــز زن هســتند.
ــک  ــد ی ــان بای ــاال زن ــه احتم ــد ک ــی می کنن ــن اســاس برخــی پیش بین ــر ای ب
قــرن دیگــر نیــز در انتظــار باشــند تــا اختــاف دســتمزدی کــه میــان آن هــا و 

مــردان وجــود دارد، رفــع شــود.
  در کنــار انگیزه هــای قدیمــی زنــان ماننــد حــق فعالیــت سیاســی و داشــتن 
دســتمزد برابــر بــا مــردان، آنچــه امــروز بیشــتر در اولویــت فعالیتهــای آن هــا 
قــرار گرفتــه، توانمندســازی زنــان و دختــران بــه عنــوان اصلی تریــن ابــزار بــرای 
مقابلــه بــا عملکــرد ضعیــف اقتصــادی دولتمــردان، فقــر جهانــی و مبــارزه بــا 

ــه ســوء اســتفاده های جنســی اســت. ــواع ســوء اســتفاده ها از جمل ان
ــن  ــر س ــر زی ــون زن و دخت ــون ۱۲0 میلی ــم اکن ــات ه ــاس مطالع ــر اس    ب
۲0 ســال در سراســر جهــان از انــواع سوء اســتفاده های جنســی کــه بــه 
ــک ســوم  ــد و بیــش از ی ــج می برن ــل شــده اســت، رن ــا تحمی ــه آن ه ــار ب اجب
ــان در سراســر جهــان نیــز دســت کم در دوره ای از زندگــی خــود، تحــت  از زن

ــد. ــی بوده ان ــا جنس ــی ی ــونت های فیزیک خش

فاطمه علیزادنیا
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ــی و پــدر خارجــی ، ســال  ــدان دارای مــادر ایران ــون تابعیــت فرزن   قان
9۸، توســط فراکســیون زنــان مجلــس مطــرح شــد و بعــد از کشــمکش 
هایــی بــر ســر ایــرادات آن بــه تصویــب رســید. از تیــر مــاه امســال  بــه 

دولــت ابــاغ شــده و اجــرا می  شــود.
ــاکن  ــران س ــه در ای ــی را ک ــکات فرزندان ــود مش ــرار ب ــون ق ــن قان  ای
ــا  ــا ب ــد ت ــل کن ــند را ح ــی می باش ــراد خارج ــا اف ــدر آنه ــتند و پ هس
داشــتن شناســنامه بتواننــد از امکاناتــی مثــل تحصیــل، مالکیــت، شــغل 
و دیگــر امکانــات بهره منــد شــوند. فراکســیون زنــان در تــاش بــود تــا 
ــی وارد اســت  ــون ایرادات ــن قان ــا در ای ــان را احقــاق کنــد ام حقــوق زن

کــه ناقــض حقــوق زنــان اســت. 
      بطــور خاصــه قانــون مذکــور بیــان مــی دارد کــه فرزنــدان حاصــل 
ــادر  ــت م ــه درخواس ــی ب ــرد خارج ــا م ــی ب ــرعی زن ایران از ازدواج ش
می تواننــد تابعیــت ایرانــی دریافــت کننــد بعــاوه در خصــوص فرزنــدان 
ــل  ــرد قاب ــه درخواســت خــود ف ــری ب ــن ام ــز چنی ــاالی ۱۸ ســال نی ب
ــرای  ــف شــده اســت کــه ب ــروی انتظامــی مکل ــن نی اجراســت. همچنی
پــدر نیــز اقــدام بــه صــدور پروانــه اقامــت نمایــد. تمامــی ایــن مــوارد در 
صورتــی اســت کــه مشــکل امنیتــی وجــود نداشــته باشــد و تشــخیص 

آن بــر عهــده وزارت اطاعــات و ســپاه اســت. 

      یکــی از ایــن ایــرادات مهــم کــه خــود نقــض حقــوق زنــان اســت نــه 
احقــاق کننــده آن، دادن تابعیــت بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج شــرعی 
زنــان ایرانــی بــا مــردان غیــر ایرانــی اســت. در ایــن صــورت حتــی بــا 
ازدواج موقــت هــم ایــن قانــون قابــل اجراســت. یعنــی صــرف ارائــه یــک 
صیغــه نامــه در اعطــای تابعیــت کفایــت می کنــد. مســئله اقامــت پــدر 
پــس از اخــذ تابعیــت فرزنــد باعــث بــروز مشــکاتی می شــود. مشــکاتی 

    

مثــل ازدواج موقــت بــا دختــران ایرانــی توســط افــراد خارجــی و حتــی 
ــروش  ــا احتمــال ف ــه خاطــر دریافــت اقامــت و ی ــاردار کــردن آنهــا ب ب
ــی در ازای  ــر فرهنگ ــروم و دارای فق ــق مح ــی در مناط ــران ایران دخت
ــد  ــه بای ــود ک ــود مشــکلی جــدی می ش ــود دارد، خ ــدک وج ــی ان بهای
بــرای حــل آن دنبــال راه حــل باشــیم. ضمــن ایــن کــه ایــن قانــون بــه 
راحتــی بــا چنیــن قیــدی ناقــض مــاده ۱060 قانــون مدنــی اســت کــه 
بیــان مــی دارد. ازدواج زن ایرانــی بــا تبعــه خارجــی منــوط بــه اجــازه 
مخصــوص از جانــب دولــت اســت و از همیــن حیــث ایــن قانــون نفــوذ 

ــرد. ــر ســوال می ب ــن ازدواج هــا را زی حاکمیــت در ای

     یکــی از مشــکات ایــن قانــون، توجــه نکــردن بــه مســائل امنیتــی 
بــود کــه در اصاحیــه قیــد شــد. ایــن مســائل برعهــده امنیتــی وزارت 
اطاعــات و ســپاه اســت و بایــد دربــاره گذشــته آن هــا تحقیــق کنــد و 

ــد. ــا رد کنن ــد ی ــان را تایی تابعیت ش

ــدان  ــورد فق ــم می خ ــه چش ــون ب ــن قان ــه در ای ــری ک ــورد دیگ      م
ــکات  ــود مش ــرار ب ــون ق ــن قان ــرا ای ــت. زی ــران اس ــد در ای ــرط تول ش
فرزنــدان مــادران ایرانــی ســاکن کشــور را حــل کنــد. امــا ایــن شــرط 
ــا  ــی در دنی ــادران ایران ــدان م ــام فرزن ــده و تم ــته نش ــون نوش در قان

ــد. ــدام کنن ــد اق می توانن

ــاری و  ــرادات وارده و نداشــتن جامعــه آم ــا وجــود ای ــون ب ــن قان      ای
مســتندات و حتــی بندهــای الزم اکنــون در حــال اجراســت. البتــه هنوز 
ــت درخواســت  ــرای دریاف ــوان ب ــا می ت ــادر نشــده ام ــنامه ای ص شناس

ــا بررســی ها انجــام شــود. داد ت

آخر وعاقبت تابعیت فرزندان
 با مادر ایرانی چه شد؟
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زهرا ملکوتی پور
اکرشناسی مطالعات زنان و خانواده
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در محیــط خانــواده  ایــن دو عنصــر و دو موجــود، ضمــن برخورداری 
ــد.  ــتی دارن ــی و همزیس ــر هماهنگ ــا یکدیگ ــان، ب از خصوصیاتش
لکــن زن از لحــاظ جســمی، ظرافــت بیشــتری دارد و مــرد، قویتــر 
ــاع  ــون از زن دف ــر قان ــال، اگ ــن ح ــا ای ــت. ب ــر اس و گردن کلفت ت
نکنــد، ممکــن اســت مــرد، نســبت بــه او تعــّرض کنــد. لــذا، قانون، 
ــد و درون  ــکیل داده ان ــواده تش ــه خان ــی ک ــت از بانوان در حمای
ــف بســیار ســنگینی  محیــط خانوادگــی خودشــان هســتند، وظای
دارد. مطلبــی کــه مــا در کشــورمان بایــد بــا جدیـّـت دنبــال کنیــم، 
حمایــت اخالقــی و قانونــی از زن اســت؛ تــا مــرد در محیــط خانواده 

نتوانــد زورگویــی کنــد.  مقــام معظــم رهبــری 1375/6/28 
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