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»فمینیست بودن مثل باردار بودن است«

هفته

صالحه سادات یکی 
ازموفق ترین خربنگاران زن

در افغانستان.

اگـر بگوییـم: زنانی کـه متام دغدغه شـان پوشـش و حجـاب می باشـد و ارزش های 
انسانی شـان را در گـرو همیـن مسـئله می  داننـد حـق شـان اسـت کـه مـورد ظلم و 
سـتم فـراوان قـرار گیرنـد. آیـا، بـا بیـان این حـرف توانسـته ایم به هـدف غایی خود 
نزدیـک شـویم و حکـم درسـتی را برای حـل معضل مشـکالت بانوان صـادر کنیم؟

در جامعـه افغانسـتان برخوردهـا در مقابـل متـام معضـالت ناآگاهانـه و بی پایـه 
اسـت. در صـورت بـروز مشـکلی بـدون تعمـق و تفکـر در مـورد آن دسـتور صـادر 
می کنیـم و توقـع عملـی شـدن اش را در اولیـن فرصت داریـم. افراد هنـگام روبه رو 
شـدن بـا مسـئله ی ابتـدا در مـورد علـل و عوامـل آن فکـر منی کنـد. نگاه هـا آنـی و 
زودگـذر انـد. بـه همیـن دلیل، بـا رصاحت می تـوان گفت که سـازنده ی مشـکالت 
اساسـی مـا عـدم تامل و اندیشـیدن بـه چگونه گـی پیدایـش آن و هم چنین راه حل 

و یـا نحـوه ی برخـورد بـا آن مسـئله می باشـد.
پدیـده ی خشـونت علیـه زنـان و هرنـوع عمـل اجبـاری بـاالی آن هـا یکـی از هامن 
عواملـی اسـت کـه برخوردها با آن سـطحی و آنی اسـت. برخوردهای کـه می توانند 

حساسـیت برانگیـز و در عیـن حال بی حسـاب باشـند.
بـا در نظرداشـت آن چـه مطـرح کردیـم، بایـد بعـد از پی بردن بـه دالیـل این که چرا 
زنـان خـود و ارزش هـای شـان را محسـور در پوشـش و نـوع آن می کنـد بایـد گفت 
کـه تـا مادامـی کـه این مسـئله بـرای آن ها اصـل در نظـر گرفته شـود، آن هـا هرگز 
منی تواننـد پـا فراتـر از جـای ای کـه هسـت بگذارنـد و خودشـان را بـا ارزش هـای 
متفـاوت و بهـر از نـو تعریـف کننـد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه دغدغـه ی زنـان 
بایـد چیـزی فراتـر از حجـاب باشـد. بـا ارج نهـادن بـه نـوع پوشـش و تعریف خوب 
و بـد داشـن از آن منی تـوان هیچ دسـت آوردی داشـت جر محسـور مانـدن در زیر 

نوع پوشـش.
حجـاب می توانـد بـرای افـراد انتخـاب باشـد امـا هرگـز منی توانـد اصـل در نظـر 
گرفتـه شـود برخـالف آن چـه مـا امـروز بـا آن روبـه رو هسـتیم. بـرای مـا حجـاب 
انتخـاب نیسـت بلکـه اصیـل بـودن و نیـک دانسـته شـدن ما وابسـته به آن اسـت. 
امـا برخـالف همیـن تعریـف ثابـت و راکـت کـه بـرای زنـان وجـود دارد بایـد یـادآور 
شـد کـه ایـن امـر بـه هیـچ دلیلـی منی توانـد در زنده گـی مـا عامـل حضـور مفید و 

تاثیرگـذار زنـان باشـد.
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زنده گی کردن در جامعه ی 
که در آن به زنان تنها به 
دیده ی ترحم نگاه می کنند

درد آور است.
MENGUC هاکان

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

شـده و زبانـت از بیـان کـردن اش ابـا مـی  ورزد. هم چنان وقتی کـه متوجه 
نیازهـای هـم چـون عشـق، صمیمیت، احـرام، آزادی، برابـری و زنده گی 
کـردن منحیـث یـک انسـان در خـود می شـویم، امـا در عمـل می بینیـم 
کـه نـه، این جـا نیازمندی هـای تـو بـرآورده منی شـود. در 
افغانسـتان، مـردم دقیقـن از ناحیـه ی رنـج می برنـد کـه به 
عنـوان نیازهـای طبیعـی مـا مرفـوع نشـده اند. بـه همیـن 
و  ذهـن  شـخصی،  نیازمندی هـای  بـه  کـردن  فکـر  دلیـل 
افـکار همـه ی افـراد را فراگرفتـه و نیـاز بـه علـم و دانـش به 
حاشـیه رانـده شـده. و یاهـم بـه قـول آلفـرد آدلـر: »علـم و 
دانـش که هـامن نیاز به خودشـگوفایی باشـد منحیث نیاز 
شـناخته نشـده اسـت.« به همین خاطر اسـت کـه اکرثیت 
افـراد جامعـه در خفا و آشـکارا رنـج می برنـد و از این ناحیه 
صدمـه می بیننـد. هم چنـان یکـی از دالیـل عمـده ی عقب 
مانده گـی مـا را پاسـخ نگفـن بـه همیـن مسـایل شـکل 

می دهـد.
در متـام بلنـدی و پسـتی های ریتـم زنده گـی افغانـی بـه 
ایـن نتیجـه می رسـیم کـه  این جـا همـه گیرنـده محبت انـد 
دلـت  کـه  همین جاسـت  اتفاقـن  و  آن.  دهنـده  نـه 

و  باشـی  کـودک  می خواهـد 
یکی باشـد کـه محرومیت های 

 منی  دانـم از کجـا بایـد رشوع کنـم؟ چـون  این جـا مسـلم ترین حقـوق ات 
واقعیـت  و  موقعیـت  وقتی کـه  بنابرایـن  مـی  رود.  شـامر  بـه  ممنوعـه 
زنده گـی ات را مشـاهده و بررسـی می کنـی، آرزو هایـت در ذهنـت حبس 

زنده گی ای از قافله باز مانده ی افغان ها
ما تنها با کم بود مادیات روبه رو نیستیم بلکه بیش تر از آن به خاطر نیاز های 

مرفوع نشده ای روانی رنج می بریم

دغدغه زنان باید
چیزی فراتر از حجاب باشد

     ماگل موسوی
تحلیل

 ادامه در صفحه 2...
 ادامه در صفحه 2...

خشونت علیه زنان
آیا تجاوز جنسی به زنان نسبت به انواع 
تماس های جنسی دیگر، متمایز  می باشد؟

 صفحه 3  

مـا تربیـت نشـدیم. تربیـت مـا بیـش از ایـن نبوده اسـت کـه بـه بزرگ ترهـا احـرام بگذاریـم، کلامت 
زشـت نگوییـم، پیـش دیگـران پـای خـود را دراز نکنیـم، حرف شـنو باشـیم، صبح هـا بـه همـه سـالم 
کنیـم، دسـت و روی خـود را بـا صابـون بشـوییم، لبـاس متیز بپوشـیم، دسـت در بینی نربیـم و… اما 

سـاده ترین و رضوری تریـن مسـایل زنده گـی را بـه مـا یـاد ندادنـد.
کجـا بـه مـا آموختنـد کـه چگونـه نفـس بکشـیم، چگونـه اضطـراب را از خـود دور کنیـم، موفقیـت 
چیسـت، ازدواج بـرای حـل چـه مشـکلی اسـت، در مواجهـه بـا مخالـف چگونـه رفتـار کنیـم…؟ در 
کودکـی بـه مـا آموختنـد کـه چمـوش نباشـیم، امـا پرسـش گری و آزاداندیشـی و شـیوه های نقـد را 
بـه مـا نیاموختنـد. داگالس سیسـیل نـورث، اقتصـاددان آمریکایـی و برنـده ی جایزه ی نوبـل اقتصاد 
در سـال ۱۹۹۳می گویـد: »اگـر می خواهیـد بدانیـد کشـوری توسـعه می یابـد یـا نـه، رساغ صنایـع و 
کارخانه هـای آن کشـور نرویـد. این هـا را به راحتـا می تـوان خریـد یـا دزدیـد یـا کپـی کـرد. می تـوان 
نفـت فروخـت و همـه ی این هـا را وارد کرد. بـرای این که بتوانیـد آینده ی کشـوری را پیش بینی کنید، 
برویـد در دبسـتان ها؛ ببینیـد آن جـا چگونـه بچه هـا را آمـوزش می دهنـد. مهـم نیسـت چـه چیـزی 
آمـوزش می دهنـد؛ ببینیـد چگونـه آمـوزش می دهنـد. اگـر کودکانشـان را پرسـش گر، خـالق، صبور، 
نظم پذیـر، خطر پذیـر، اهـل گفت وگـو و تعامـل و برخـوردار از روحیـه ی مشـارکت جمعـی و هـم کاری 
گروهـی تربیـت می کننـد، مطمـن باشـید کـه آن کشـور در چنـد قدمـی توسـعه ی پایدار و گسـرده 

است.«
از »نفـس کشـیدن« تـا »سـفر کـردن« تـا »مهـرورزی« به آمـوزش نیاز دارد. بخشـی از سـالمت روحی و 
جسـمی مـا در گـرو »تنفـس صحیـح« اسـت. آیا بایـد در جوانی یا میان سـالی یـا حتا پیـری، گذرمان 
بـه یـوگا بیفتـد تـا بفهمیـم تنفس انواعـی دارد و شـکل صحیح آن چگونه اسـت و چقدر مهم اسـت؟! 

بـه مـا حتـا نـگاه کـردن را نیاموختنـد. هیـچ چیـز بـه انـدازه ی »نـگاه« 
نیـاز بـه آمـوزش و تربیـت نـدارد. کسـی کـه بلد اسـت چطور ببینـد، در 

تحلیل

     رضا بابایی

ما تربیت نشدیم
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دوران کودکـی ات را جـربان کنـد و تـو از همـه ی دغدغه هـا 
و کشـمکش های زنده گـی فـارغ باشـی و دگـر کـودک بودن 
آرزویـت نباشـد. ایـن مسـئله بیان گـر ایـن اسـت کـه مـا از 
قافلـه زنده گـی خیلـی عقـب مانده ایـم، یعنـی نیاز هـای کـه 
بـرآورده می شـد  والدیـن  از سـوی  در دروان کودکـی  بایـد 
بـرآورده  به خاطـر  را  هنـوز خودمـان  مـا  و  نشـده  متاسـفانه 
آتـش  و  آب  بـه  مـان  نشـده ای  بـرآورده  نیاز هـای  کـردن 

می زنیـم. 
کـه  نیسـتیم  اشـخاص  و  افـراد  مـا  کـه  بگویـم  می خواهـم 
آن  از  بیش تـر  بلکـه  می دویـم.  غـذای  مـواد  دنبـال  فقـط 
دنبـال نیاز هـای مرفـوع نشـده ای روانی هسـتیم، ولی حرف 
 این جاسـت کـه از ایـن نـوع نیاز هـا کسـی حرفـی بـه میـان 
 منـی  آورد. بایـد در نظـر داشـت کـه بیش تـر طبقـه انـاث، از 
حقـوق مسلم شـان )محبـت( از آغـاز زنده گی محروم شـده و 

بـا توهیـن و تحقیـر بـزرگ می شـوند.
عقـب  عوامـل  از  یکـی  خشـونت ها  انـواع  و  اذیـت  و  آزار 

افغان هـا افتاده گـی 
بانـوان در افغانسـتان بـه عنـوان »دیگـری« رشـد می کننـد. 
عقب مانـده  فرهنـگ  سـوی  از  گذاری هـا  ارزش  بـا  آن هـا 
روبـه رو انـد. آن هـم فرهنگ که سـازنده ی آن دسـتان زمخت 
آن هـا  دلیـل  همیـن  بـه  می باشـد.  پدرسـاالری  قـدرت  و 
طـوری رشـد می کننـد کـه هرگـز منی توانـد نقـش اصلی ای 

خودشـان را بـازی کنند. در یک کلمـه آن ها عقب می مانند. 
آن هـا بـا انـواع خشـونت و آزار و اذیـت از سـوی خانـواده و 
جامعـه روبـه رو انـد. 
دقیـق  صـورت  بـه 
گفـت  می تـوان 
اذیـت  و  آزار  کـه 
خشـونتی که  و 
بانـوان  بـاالی 
می شـود  اعـامل 
عوامـل  از  یکـی 
ه گـی  د فتا عقب ا
را  افغانـی  جامعـه ی 
بـه تصویر می کشـد.

در  نـوت: 
بعـدی  نوشـته های 
کـه  گفـت  خواهـم 
ایـن  متـام  دالیـل 

می توانـد. بـوده  چـه  مـوارد 

زنده گی ای از قافله باز مانده ی افغان ها
ما تنها با کم بود مادیات روبه رو نیستیم بلکه بیش تر از آن به خاطر نیاز های
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دلت می خواهد کودک 
باشی و یکی باشد که محرومیت های 
دوران کودکی ات را جربان کند و تو 

از همه ی دغدغه ها و کشمکش های 
زنده گی فارغ باشی و دگر کودک 

بودن آرزویت نباشد. این مسئله بیان گر 
این است که ما از قافله زنده گی خیلی 
عقب مانده ایم، یعنی نیاز های که باید 

در دروان کودکی از سوی والدین 
برآورده می شد متاسفانه نشده و ما هنوز 

خودمان را به خاطر برآورده کردن 
نیاز های برآورده نشده ای مان به آب و 

آتش می زنیم. 

ما تربیت نشدیم
دنیایـی دیگـر زنده گـی می کنـد؛ دنیایی که بویـی از آن به 

مشـام بیننده گان ناشـی نرسـیده است.
هـزار کیلومـر، از شـهری به شـهری دیگر می رویـم و وقتی 
دربـاره ی  منی توانیـم  خـط  چنـد  برمی گردیـم،  خانـه  بـه 
آن چـه دیده ایم بنویسـیم. چرا؟ چون در واقـع »ندیده ایم«. 
همـه چیـز از جلـو چشـم ما گذشـته اسـت؛ مانند نسـیمی 
کـه بـر آهـن وزیـده اسـت. اگر حـرف مولوی درسـت باشـد 
کـه »فـرع دیـد آمـد عمـل بی هیچ شـکر پـس نباشـد مردم 
انـدازه ی  بـه  بایـد بپذیریـم کـه آدمیـت مـا  اال مردمـک«، 

مهـارت مـا در »نگاه« اسـت.
نوزدهـم  قـرن  در  نـگاه،  بـزرگ  آمـوزگار  راسـکین،  جـان 
در  را  طراحـی  درس  بـود،  مـن  دسـت  »اگـر  می گفـت: 

همـه ی مـدارس جهـان اجبـاری می کـردم تـا بچه هـا قبـل 
از این کـه بـه نگاه هـای رسرسی عـادت کنند، درسـت نگاه 
بـه  بیاموزنـد.« می گفـت: »کسـی کـه  را  اشـیا  بـه  کـردن 
کالس هـای طراحـی مـی رود تـا مجبـور شـود بـه طبیعت و 
پیرامـون خـود، بهـر و دقیق تر نـگاه کند، هرنمندتر اسـت 
از کسـی کـه بـه طبیعـت مـی رود تـا در طراحـی پیش رفت 
کند.«)آلـن دو باتـن، هـرن سـیر و سـفر، ص۲۶۹( اگـر در 
خانـه یـا مدرسـه، یـاد گرفتـه بودیـم که چطـور نـگاه کنیم، 
چطـور بشـنویم و چطور بیندیشـیم، انسـانی دیگـر بودیم. 
خـود  زبـان  و  گـوش  و  چشـم  از  منی  توانـد  کـه  انسـانی 

درسـت اسـتفاده کنـد، پـا از غـار بدویـت بیـرون نگذاشـته 
اسـت؛ اگرچـه نقاشـی های غارنشـینان نشـان می دهد که 

آنـان بـا »نـگاه« بیگانـه نبودنـد.
محبـت  آتـش  در  کـه  می شناسـم  را  پدرانـی  مـن 
فرزندان شـان می سـوزند و بـرای رفاه و آسـایش آنـان رس از 
پـا منی شناسـند، امـا تا دهـه ی هفتاد یا هشـتاد عمرشـان 
ندانسـتند کـه فرزندان شـان بیـش از خانـه و ماشـین، بـه 
آغـوش گـرم او نیـاز دارنـد و او بایـد آنـان را ملـس می کرد و 
می بوسـید و دسـت محبـت بـر رس و روی آنـان می کشـید. 
بسـیارند پدرانـی کـه منی داننـد اگـر همـه ی دنیـا را بـرای 
انـدازه ی یک بـار در آغـوش  بـه  دخرشـان فراهـم کننـد، 
گرفـن او و بوسـیدن روی او، بـه او آرامـش و اعتـامد بـه 

منی دهـد. نفـس 

در جامعـه ای کـه از در و دیـوار آن، سـخن از حـق و باطـل 
می بـارد، کسـی بـه مـا یـاد نـداد کـه چگونـه از حـق خـود 
دفـاع کنیـم یـا چگونـه حـق دیگـران را مراعـات کنیـم و 
مسـئله ی »حـق و باطـل« را بـه حقـوق افـراد گـره نزنیـم. 
بـه  یک بـار  ولـی  می جوییـم،  آسـامن ها  در  را  عجایـب 
شـاخه ی درختـی که جلو خانـه ی ما مظلومانه قد کشـیده 
اسـت، خیره نشـده ایم. نگاه کردن، شـنیدن، گفن، نفس 
کشـیدن، راه رفـن، خوابیـدن، سـفر کردن، بـازی، تفریح، 
مهـرورزی، عاشـقی، زناشـویی و اعراض، بیش تـر از امال و 

انشـا نیـاز بـه معلـم و آمـوزش دارند.
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معانـی خواهـد بـود کـه رنـج و غـم را در خـود دارد و اگر 
مـا آن را بـه زبـان شـعر و ادبيـات بـرای جامعـه معرفـی 

مناييـم)1(.
خشـونت در فرهنگ هـای گوناگـون بـه اشـکال مختلـف 
فرهنـگ  تاريـخ  مـا  اگـر  اسـت.  کـرده  پيـدا  مرشوعيـت 
خشـونت را بـه معنـای تاريـخ فرهنگـی صحبـت کنيـم، 

پـس منتظـر پاسـخ گويی به سـوال های مختلف باشـيم. 
بـه عنـوان مثـال اعامل خشـونت دولتـی به عنـوان نهاد 
دارای حـق انحصـاری اعـامل و توليـد خشـونت، توليـد 
خشـونت  بـه  عشـق  تنهـا  آن  در  کـه  رشایـط  و  جنـگ 
زنـان  عليـه  خشـونت  اعـامل  تلقـی  می شـود،  راه حـل 
مذهبی سـازی  مردانـه،  فرهنـگ  ویژه گـی  مثابـه  بـه 
آن،  مناد هـای  و  مولفه هـا  شـاخص ها،  بـا  خشـونت 
فقـرا.  و  کـودکان  عليـه  بزرگ سـاالر  خشـونت  ترويـج 
متجـاوز،  بـرای  معنـای  چـه  خشـونت  خالصه این کـه 
و  اعـامل خشـونت  می کنـد  کسـی که  و  دولـت،  نهـاد، 
کيس کـه شـاهد اعامل خشـونت اسـت و خشـونت عليه 
او اعـامل  می شـود. امـا خشـونت پديده ی اسـت که بايد 

از زاويه هـای مختلـف بـه آن پرداختـه شـود. البتـه هدف 
مـا در این جـا تحليـل اعـامل خشـونت در سـطح ميکـرو 
يعنـی خشـونت مـرد عليـه زن بـوده و در فضـای محـدود 
اسـت. و اگـر نـه خشـونت ابعـاد گسـرده ی دارد کـه هر 
ايـن  البتـه همـه ی  هفتـاد  می کنـد.  را  مـا  مقولـه  يـک 
پديده هـا رابطـه متقابـل هم دارنـد و منی تواند خشـونت 
در  چـون  منـود  جـدا  ديگـر  خشـونت های  از  را  دولـت 
اجتـامع هـر پديده ای با هـم رابطه تنگاتنگ داشـته و از 
هم دیگـر متاثـر  می شـود. بنابرايـن پديـده خشـونت نيـز 

منی پذيـرد. اسـتثنا 

رفتار چيست؟
بـرای فهـم خشـونت باید بـه مقوله هـای رفتـار بپردازيم. 
خشـونت رفتـار اسـت. رفتاری کـه کـه ما نسـبت بـه زنده 
جملـه  از  طبيعـی  پديده های هـای  سـاير  و  جان هـا 
نباتـات داريـم. رفتاری کـه نحـوه نگـرش مـا را نسـبت به 

ديگـران و اطرافيـان مـان تعییـن  می منايـد.
رفتـار رابطـه ی تنگاتنـگ بـا ارزش هـا دارد. ارزش هـای 
فکـری و اعتقـادی اسـاس رفتـار مـا را بـا ديگـران شـکل 
 می دهنـد. پيش رشط هـای فرهنگـی و اجتامعی هرچند 
پرنسـيپ های  هم زمـان  امـا  نامشـخص اند،  و  انتزاعـی 
بنيادی انـد کـه نرم هـای مـارا تشـکيل داده و رفتـار مـا 

را هدايـت  می مناينـد. ارزش هـای در رابطـه بـا خشـونت 
و زمانی کـه آن هـا کاربـرد پيـدا  می کننـد چـه در سـطح 
اجتـامع و چـه در سـطح گروهـی، اساسـش در تاريـخ، 
تاريخـی  و  اجتامعـی  سـنت های  و  مذهـب  و  فرهنـگ 
رقـم خـورده اسـت. ايـن ارزش هـا در پـرورش کـودکان 
شـکل گرفتـه و نهادينـه  می شـوند و تـا زمانی کـه مـا بـه 
بزرگـی  می رسـيم کاربرد پيـدا  می کننـد. در درون روابط 
اجتامعـی مـا ارزش هـای خشـن بـه عنـوان معيار هـای 
رابطـه  و مـرد،  بـاره زن  بـا ارزش هـای در  بـد،  و  خـوب 

دارد)1(.
پژوهش گـران روان شناسـی اجتامعـی بـه ايـن بـاور انـد 
کـه بايـد رفتارهـای محـدود و منحـر به یک پديـده و یا 
گـروه انسـانی را،  بـا روش دقيق مـورد مطالعه و پژوهش 
قـرار داد. رفتـار  می توانـد طبـق روان شناسـی اجتامعی  
بـه عنـوان آماده گـی آگاهانـه بيـش و کـم ذهنـی بـرای 
واکنـش در راسـتای مثبـت و یـا منفـی بـا حادثـه اتفـاق 
اجتامعـی کارکـرد داشـته و از منظـر ارزش هـای کـه مـا 
راجـع بـه آن پديـده در نهـاد خـود داريـم تعريـف شـود. 
درازای  در  قابـل مالحظـه ی  ثبـات  از  رفتارهـا عمومـن 
زمـان برخـودار انـد. در تغییـرات رفتار هـا سـه مولفـه ی 
مختلـف رفتـاری کـه بـا هـم مجـزا انـد وجـود دارد. ايـن 
رفتار هـا  در  تغییـرات  روی  تاثـر  مولفه هـا  می تواننـد 
داشـته باشـند. مونـا اليـاس سـون در کتـاب خشـونت 
مردان عليه زنان، رفتار انسـان راه به سـه دسـته تقيسـم 
 می کنـد و معتقـد اسـت که رفتار هـای ما دارای اين سـه 

اند: مولفـه 

1. مولفه رفتار ذهنی و شناختاری 
يکـی از مولفه هـای شـناختاری رفتـار، از مفاهيـم و بـاز 
منايی ها تشـکيل يافته اسـت  در مورد سـوال  بدرفتاری 
و تجـاوز بـه زنـان  کـه بـر اسـاس دانـش و تجـارب یـا 
عـدم تجـارب اسـتوار بـوده و يـا افسـانه ها و درک غـر 
قابـل اثبـات بنـا يافتـه اسـت.  مقوله هـا و پندار هـا روی 
ايـن امـر تاکيـد دارنـد کـه آيـا خشـونت عليـه زنـان بـا 
بدرفتاری هـای ديگـر کـه بـر ضـد زنـان صـورت  می گرد 
متفـاوت اسـت. آيـا تجـاوز جنسـی بـه زنـان نسـبت بـه 
انـواع متاس های جنسـی ديگـر، متاميز  می باشـد. برای 
درک يـک موضـوع بايـد مقوله هـای ديگـر اجتامعـی بـا 
آن پيونـد زده شـوند تـا بـر دشـواری های درک موضـوع 
غلبـه حاصـل گـردد. بـه عنـوان مثـال گاهـی وضعيـت 
غـر عـادی و يـا انحراف اجتامعـی به بدرفتـاری و تجاوز 
فهـم  بـرای  چارچـوب  تـا  داده  می شـود  ربـط  جنسـی 
خلـق  دارنـد،  نسـبت  موضـوع  بـا  افرادی کـه  و  مسـئله 

گردد.
اجـازه دهيـد تـا مسـئله را با مثال سـاده تر روشـن کنيم. 
محيـط  در  تنهـا  زنـان  بـا  بدرفتـاری  کـه  کنيـد  تصـور 
و  پاییـن  اجتامعـی  وضعيـت  دارای  افـراد  اجتامعـی 
فقـرزده صـورت  می گـرد و يـا تجـاوز جنسـی فقـط بـه 
زنانی کـه بـا اتهـام زدن بـه آن هـا، آنـان را »بی بنـد و بار« 
داوری هـای  پيـش  بـا چنـن  این کـه  يـا  و   می خواننـد، 
فرهنگـی و دينـی کـه زنان مـورد تجاوز قـرار گرفته را اين  
گونـه دسـته بنـدی  می کننـد کـه: »در دل شـان آرزوی 
تجـاوز شـدن را دارنـد، ولـی نقـش متضـاد از خـود بـروز 
 می دهنـد تـا مـردان را تحريـک مناينـد«. و يـا آن هـا را 
احساسـی و هـوس بـاز و اغواگـر تلقـی کـرده و بـه ابـژه 
جنسـی فروکاسـت  می دهنـد و سـپس تجـاوز بـر آن ها را 
توجيـه منـوده بـه آن يا مرشوعيـت رشعی و يـا بيولوژيک 
 می بخشـند. صـورت ايـن مسـئله بـه شـکل عـام ناشـی 
و  زن  جايـگاه  آن  در  کـه  اسـت  فرهنگـی  ذهنيـت  از 
مـرد و موقعيـت تنانـه هـر دو بـا خـط قرمـز مرزگـذاری 
شـده اسـت و کدهـای فرهنگـی هـر کـدام بـه گونـه ی 
اجتامعـی رفتار هـای زن و مـرد را مرزبنـدی کرده انـد. 
بـه  کـه  سـتيزانه  زن  گری هايـی  موضـع  چنـن  اگـر 
صـورت مراث هـای فرهنگـی سـاختار های ذهنـی مـارا 
در  مـا  رفتار هـای  بـر  نقشـی  چـه  نقطه گـذاری مناينـد 
جامعـه مـدرن کـه دنبـال برابـری زن و مـرد در روابـط  
شـان و در اجتـامع حضـور دارد، نقـش داشـته باشـد. 
نگرش هـا  و  ديدگا هـا  چنـن  داشـت  نظـر  در  بـا  حـاال 
در جامعـه، نقطـه عزميـت بـرای حـل معضله هـا مطـرح 
و  را حـل کنيـم  مـا چگونـه  می توانيـم مشـکالت  شـود 
بـر دشـواری غلبـه مناييـم. امـا اگـر کار مـان بـر اسـاس 
اسـناد و مـدارک، آمـار و ارقام سـامان بندی شـده باشـد 
و نقطـه حرکـت مـا و ديـدگاه مـا در رابطـه بـا مشـالت، 

چيـزی ديگـر خواهـد بـود. 

2. مولفه رفتار احساسی
رفتـار  مقولـه  پرامـون  مـا،  احساسـی  رفتـار  مولفـه 
نقـش  مـا  رفتـار  گروهـی  می چرخـد.  يـا  و  احساسـی 
تعییـن کننـده ی را در امـر خشـونت عليـه زنـان بـازی 
در   1970 سـال  در  کـه  پژوهشـی  يـک  در   می کنـد.  
آمريـکا صـورت گرفتـه اسـت نشـان داده شـده اسـت که 
75 % از مـردان مخالـف اعامل خشـونت عليـه زنان بوده 
و رفتـار خشـن را رد  می کننـد )سـتارک و مکی 1976(. 
بـه ايـن معنـا کـه اگـر مـا رفتـار خـوش نسـبت بـه زنـان 
و کـودکان داشـته باشـيم دسـت بـه خشـونت منی زنيـم 
و از خشـونت های روزمـره کاسـته  می شـود و زمينه هـای 
را  خوش بختـی  امـر  بـرای  بهـری  اجتامعـی  آرامـش 
در  امـا  مناييـم.   فراهـم  جامعـه  می توانيـم  درون  در 
مردانی کـه  کـه  اسـت  شـده  داده  نشـان  تحقيـق  ايـن 
از  هميشـه  دارنـد  زنـان  بـه  نسـبت  خشـونت بار  رفتـار 
خشـونت های فزيکـی نيز اسـتفاده  می مناينـد. چون در 
ذهنيت شـان، زن بـه عنـوان سـوژه فاعـل، انسـان زدایی 
شـده و مـرده تصـور  می شـود. دريافـت ذهنـی انسـان 
نسـبت بـه هم دیگر نخسـتن گا می  اسـت که خشـنونت 

پيش گفتار
اعـامل  وضعيـت  از  حکايـت  گوناگـون  گزارش هـای 
خشـونت عليـه زنـان در متـام جهـان دارد. خشـونت بـر 
ضـد زنـان امـر روزمـره و متعارفـی اسـت کـه در پيـش 
چشـامن مـا ماديـت  می يابـد. از تجـاوز در جنگ هـای 
داخلـی تـا تيزاب پاشـی بر رخسـار زنـان، از خفـه کردن 

سنگ سـارهای  از  اجبـاری،  ازدواج هـای  تـا  دخـران، 
صحرايـی تـا  زندانـی کـردن و بی حرمتـی، از محروميـت 
از دانـش مکتـب و مدرسـه تـا ممنوعيـت خـارج شـدن 
از خانـه، از ممنوعيـت سـفر و حـق انتخـاب تـا شـکنجه 
روانـی، از لـت و کـوب در انظـار عـام تـا بريـدن بينـی و 
بازار هـای  در  دخـران  فـروش  از  بـدن،  اعضـای  قطـع 
سـيکس تـا دخـر ربایـی، از زنـدان کـردن در خانه هـا تا 
کار هـای اجبـاری و تهديـد بـه مـرگ، از کار هـای شـاقه 
تـا تحميـل گرسـنه گی، حجـاب اجبـاری، جهادالنـکاح، 
همـه حاکـی از ابعـاد گسـرده ی خشـونت عليـه زنـان 
دارد. در ايـن جهـان کـه در برخـی از کشـورها آپارتايـد 
جنسـی بـی داد  می کنـد، زنـان متحمـل انـواح گوناگون 

بزرگ تريـن  و  شـکنجه  می شـوند 
بـر  روانـی  و  فزيکـی  شـکنجه های 

اعـامل  می گـردد.   آن هـا 
در ايـن جـا قربانـی هـم زن اسـت و 
هـم مـرد، کـودکان و پرمـردان نيـز 
مـرد  نيسـتند.  مسـتثنا  امـر  ايـن  از 
بـه خاطـر اعـامل خشـونت از خـود 
اخـراع  بـا  و  انسـان زدايی  می کنـد 
ماشـن  توليـد  و  زن  ضـد  قوانـن 
انسـانی  هسـتی  خشـونت  اعـامل 
امـا  تقليـل  می بخشـد.  را  خويـش 
رابطـه ی  نـدرت  بـه  گزارش هـا  در 
و  خشـونت  ميـان  سیسـتامتيک 
تجـاوز کـه مـردان سـازمان  می دهند 
قربانی انـد  کـه  کـودکان  و  زنـان  و 
برقـرار  می شـود. در عـن زمـان روی 
ايـن مسـئله به تکـرار تاکيد  می شـود 
کـه خشـونت در همـه جـای جهـان 
افزايـش اسـت و خشـونت  در حـال 

فراينـد جوامـع آينـده را تشـکيل  می دهد. بـا تاکيد روی 
تـداوم خشـونت و اعـامل آن چه به صورت سيسـتامتيک 
و چـه تکـه تکـه خشـونت منـاد پايـان ناپذيـری بـه خـود 
 می گـرد. نـوع ازليتـی که ماننـد هيـوالی دامن گیر برش 

اسـت و کسـی تـوان نابـودی آن را نـدارد. 
خشـونت در واقـع نـوع اعـامل زور اسـت کـه بايسـتی 
نسـبت به آن از بعد تاريخی نگریسـته شـده و به بررسـی 
خشـونت بـا فرم هـای مختلفش پرداخته شـود. خشـونت 
هـامره بـا بـدی تعريـف  می شـود و رابطـه ی تنگاتنـگ با 
زشـتی و رنج دارد و بنابراين خشـونت را نه در حال بلکه 
در گذشـته نيـز مطالعـه منـود. در این جـا قابل يـادآوری 
اسـت کـه مـا نيـاز بـه نـگاه جـدی بـه مسـئله خشـونت 
داريـم کـه بايـد رشوطی بـرای این کـه افکار خشـونت بر 
شـانه های زمـان سـوار باشـد رابطـه ميان گذشـته، حال 
و آينـده را که هسـته ی آگاهی تاريخ نسـبت به خشـونت 

را  می سـازد، رضوری تلقـی کنيـم.
بحـث خشـونت عليه زنان يـک بحث اجتامعی-سياسـی 
مثابـه  بـه  روانـی  و  فزيکـی  بعـد  در  خشـونت  اسـت. 
زخـم تـازه و خونـن بـه شـکل متريـن ظريـف قـدرت و 
این کـه  بـرای  اعـامل  می شـود.  بی عدالتـی سـاختاری 
در  آن را  بايـد  تاسـف  بـا  و  شـود  فهـم  قابـل  خشـونت 
محتـوای فرهنگـی اش قابـل درک کنيـم و ايـن حامـل 

تحلیل

من باخته بودم 
آن روزی که به دنیا آمدم

و این ظلمت عظیم را ناخواسته
به دوش می کشم

همه ی توانای من یک گلو فریاد است 
چگونه می شود تن داد به ا ین چنین زیسن؟

وقتی ماه هم رو می گرداند
از روزنه ی خانه ی من

و فراموش می کند بودنم را
دستان گرم تو هم

بازوانم را رها می کند در عمق این تاریکی و تنهایی
من دیگر هیچ گاهی دوست نخواهم داشت

چرا متام قلم رو اتاقم را بدرود تسخیر کرده است؟
چرا برجسته گی های تنم رسود تسلیم می خواند؟

آیا دوباره  گیسوانم 
در دست های تو نفس خواهد کشید؟

باید تا طلوع آن روزگار
به قتل عام فاصله برخاست

و آسامن را در محدوده ی دستان خویش
پناه داد

با کسی که دلش به اندازه ی زیبایی
باغچه پر است

دوست شد

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

خشونت علیه زنان
آیا تجاوز جنسی به زنان نسبت به انواع تماس های 

جنسی دیگر، متمایز  می باشد؟

     زلمی کاوه
بخش نخست

و شـکنجه را پيـش از انجـام اعـامل خشـونت در ذهـن افـراد توجيـه و 
مرشوعيـت  می بخشـد.  

اشـاره  جالـب  نقطـه  بـه  جنـگ  قاب هـای  کتـاب  در  باتلـر  جوديـت 
:  می کنـد

»اگـر برخـی از زنده گی هـا بـه عنـوان زنده گـی نامشـهود نیسـتند، از 
هـامن ابتـدا به عنـوان زنده گـی در چارچـوب معرفت شـناختی خاصی 
زنده گـی  می کننـد، پـس ایـن زنده گی هـا نـه زنـده هسـتند و نه بـه طور 

کامـل از بیـن  می رونـد.«

3. رفتار کنشی
رفتـار کنشـی و یـا عمـل گرایانـه ی مـا، متـام شـاخص های رفتـاری مـا 
را در بـر  می گیـرد. ایـن رفتـار شـامل ایـن  می شـود کـه مـا چـه رابطه با 
پدیـده ی رفتـاری داریـم. بـه عنـوان مثـال این کـه مـا چـه نـوع رفتـاری 
را از خـود نسـبت بـه مقولـه خشـونت علیـه زنـان بـروز  می دهیـم. آیـا ما 
موافـق تعزیـرات سـخت جنايـت کاران هسـتیم و یـا طـرف دار پـرورش 
اجتامعـی آن هـا. همـه ی این مسـايل رابطه بـا دریافت روشـن فکرانه ی 
مـا و یـا واکنـش احساسـی مان نسـبت به خشـونت دارد. البتـه واکنش 
مـا در رابطـه بـا مسـايل گوناگـون تابـع فاکتور هـا و مسـايل مختلـف 
ثابـت محاسـبه  قرارداد هـای  را طبـق  آن  کـه منی تـوان  اجتامعی انـد 
منـود. مـا روبـات نيسـتيم کـه طبـق برنامه ريـزی از پيـش تعییـن شـده 
حرکـت کنيـم و رفتارمـان قانون منـد باشـد. در رفتار هـای مـا عوامـل 
گوناگـون دخالـت دارنـد و ايـن عوامـل اسـباب کنـش و واکنش های ما 

را فراهـم  می منايند)اليـاس سـن : 33(.
و  بـا تحليـل روان شناسـانه نشـان  می دهـد کـه ميـان ذهـن  الياسـن 
دريافـت انسـان و طـرز نگـرش او نسـبت بـه اعـامل خشـونت رابطـه ی 
نزديـک وجـود دارد کـه در کنـش خشـونت بارش نسـبت بـه زن و سـاير 
جـان داران تاثـر جـدی  می گـذارد. بنابرايـن تربيـت و آمـوزش کودکان 
در شـيوه رفتارشـان نسـبت بـه هم دیگر طرز رفتـار آينده آن ها را نسـبت 
بـه هم دیگـر تعییـن  می منايـد. پرساين کـه با ذهنيـت برابری جنسـيتی 
تربيـت و پـرورش  می یابنـد، خشـونت در برخورد هـای اجتامعـی را رد 
 می مناينـد  و قـادر بـه ايجـاد روابـط انسـانی با جنـس مخالف خـود نيز 

 می باشـند. 
ادامه دارد...

خشونت در فرهنگ های گوناگون به اشکال 
مختلف مرشوعيت پيدا کرده است. اگر ما تاريخ 

فرهنگ خشونت را به معنای تاريخ فرهنگی صحبت 
کنيم، پس منتظر پاسخ گويی به سوال های مختلف 

باشيم. به عنوان مثال اعامل خشونت دولتی به عنوان 
نهاد دارای حق انحصاری اعامل و توليد خشونت، 

توليد جنگ و رشایط که در آن تنها عشق به خشونت 
راه حل تلقی  می شود، اعامل خشونت عليه زنان به 

مثابه ویژه گی فرهنگ مردانه، مذهبی سازی خشونت با 
شاخص ها، مولفه ها و مناد های آن، ترويج خشونت 

بزرگ ساالر عليه کودکان و فقرا.



تحلیل
     ریحانه رها

انگوزى  چیامماندا  اثر  دومین  فمینیست،  یک   مانیفست 
آدیىش می باشد. اولین اثر وی به نام »ما همه باید فمینیست 
حوزه  در  وی  عر  کتاب های  پرفروش ترین  از  یکی  باشیم« 

عنوان  به  بانو  این  بوده.  جنسیتی  مطالعات 
»نویسنده اى نرس« معروف است و در نوشته هایش 
هرنوع تبعیض )نژادى و به خصوص جنسیتى( را به 
چالش می کشد. آدیشی در مقدمه ی کتاب نوشته 
دوستان  از  یکى  پیش،  سال  چند  »وقتى  است: 
بانویى زیبا و قوى شده  دوران کودکى ام که حاال 
را  کوچک اش  دخر  چطور  که  پرسید  من  از  بود، 
یک فمینیست بار بیاورد؟ اولین چیزى که به ذهنم 
رسید این بود که منى دانم. به نظرم سوال سختى 

بود.
در پاسخ به پیشنهاد دوستم، تصمیم گرفتم برای 
او نامه اى بنویسم و امیدوار بودم این نامه، صادقانه 
بتواند برایش نقشه ى راهى براى  و عمىل باشد و 
تفکِر فمینیستى کارآمد از آب در بیاید. این کتاب 

نسخه اى از هامن نامه است.«
در اولین نگاه، با قسمتی از من اصلی در پشت 
جلد کتاب روبه رو می شویم: »به دخرت بیاموز که 
مزخرفاىت  جنسیتى،  نقش هاى  نام  به  چیزهایى 
را  کار  این  باید  که  نگو  او  به  نیستند. هرگز  بیش 
انجام دهد یا آن کار را انجام دهد، چون او دخر 
است. عبارت »چون تو دخر هستى«، هرگز دلیىل 

براى هیچ چیزى نیست؛ هیچ چیزى!«
نکاتی  و  پیشنهاد  پانزده  شامل  کتاب،  این 
کاربردی در زمینه شاخن و آشکار کردن نقش هاى 
فراجنسیتى می باشد. پیشنهادها برای مادری ست 
آورد.  به بار  فمینیست  را  دخرش  می خواهد  که 
متام  برای  شده  یاد  نکات  بررسی  و  مطالعه 
بحث های  با  ذهنیت شان  و  تفکر  طرز  کسانی که 
و  مفید  یافته  پرورش  و  منوده  رشد  جنسیتی 

آگاهی بخش است.
قسمت های از منت کتاب:

براى  روش  بهرین  باشد.  کتاب  عاشق  که  بده  یاد  او  -به 
کتاب خوان شدن او این است که تو را در آن حال ببیند. وقتى 
تو مشغول خواندن باىش، درک می کند که خواندن ارزش مند 
قول  بخواند،  کتاب  فقط  و  نرود  مدرسه  به  او  اگر  حتا  است، 
می دهم داناتر از کودکى شود که تحت محدودیت هاى آموزش 
و پرورش، درس و کتاب می خواند. کتاب ها به او کمک می کنند 
او کمک  به  به چالش بکشد،  را  آن  و  بهر بشناسد  را  دنیا  تا 

می کنند تا خودش را بهر بیان کند و راحت تر بتواند رسالت 
بخواهد  که  منی کند  فرقى  کند.  انتخاب  را  خویش  آینده ى 
رسآشپز، دانش مند یا خواننده شود. او می تواند از مهارت هایی 

کتاب هاى  منظورم  گیرد.  بهره  می دهند،  او  به  کتاب ها  که 
زندگی نامه ها  و  رمان  تاریخ،  کتاب هاى  بلکه  نیست،  درىس 
است. اگر الزم شد به او باج بده، رشوه بده، پاداش بده تا کتاب 

بخواند. او را تشویق کن تا کتاب بخواند.
نظرى  و  عقیده  هرکىس  می دهى  انجام  که  کارى  به  -نسبت 
دارى  تو دوست  که  است  کارى  دارد  اهمیت  آن چه  اما  دارد، 
براى خودت انجام دهى و یادت باشد قرار نیست هامن کارى 

را انجام دهی که خوشایند دیگران است.
-به او یاد بده براى متام عقایدش ایستاده گى کند. اگر کودکى 

را  دخرت  گرفت،  را  او  بازى  اسباب  دخرت،  اجازه ى  بدون 
ترغیب کن که وسیله اش را پس بگیرد.

از همه چیز مهم تر است.  بده رضایت شخىص اش  یاد  او  -به 
به او بگو اگر چیزى ناراحتش کرد، آن را با صداى بلند بگوید، 

بیانش کند و در صورت لزوم فریادش بزند.
-از خطر آن چه فمینیسم مرشوط نامیده می شود، آگاه باش! 
تحت  مرد  و  زن  حقوق  برابرى  مرشوط،  فمینیسم  از  منظور 
رشایطى خاص است.  لطفن این ایده را به طور کامل رد کن، 
زیرا کم عمق، سطحى و محکوم به شکست است. فمینیست 
نیستى.  یا  هستى  باردار  یا  تو  است.  بودن  باردار  مثل  بودن 
یا به برابرى حقوق زن و مرد ایامن دارى یا ندارى. فمینیسم 
مرشوط از استعاره هایی این چنینى بهره می گیرد که »مرد رس 
است و زن گردن« یا »مرد راننده است، اما زن در صندىل جلو 
می نشیند«. بدترین قسمت این مفهوم آن است که مردان را به 
طور غریزى جنس برتر معرىف می کند، این تاکید می کند که 
مردها باید با زنان خوش رفتار باشند. هرگز! هرگز! حاِل خوب 

یک زن به اساس و پایه اى محکم تر از خیرخواهى نیاز دارد.
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»فمینیست بودن مثل باردار بودن است«

از خطر آن چه فمینیسم 
مرشوط نامیده می شود، آگاه باش! 
منظور از فمینیسم مرشوط، برابرى 

حقوق زن و مرد تحت رشایطى خاص 
است.  لطفن این ایده را به طور کامل 

رد کن، زیرا کم عمق، سطحى و 
محکوم به شکست است. فمینیست 
بودن مثل باردار بودن است. تو یا 
باردار هستى یا نیستى. یا به برابرى 

حقوق زن و مرد ایامن دارى یا ندارى. 
فمینیسم مرشوط از استعاره هایی این 

چنینى بهره می گیرد که »مرد رس است 
و زن گردن« یا »مرد راننده است، اما 

زن در صندىل جلو می نشیند«.  


