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روابط جنسی

مقــدمـه

در تظاهرات بزرگ فوریه و مارچ قاهره علیه 
خشونت و تجاوزهای گروهی، و در محکوم 

کردن بی اعتنایی دولت و مقامات انتظامی به 
مسئولیتشان در محافظت از زنان، بسیاری از زنان 

تظاهر کننده با چاقو حاضر شدند و گفتند که از 
این به بعد از خود در مقابل هر خشونتی دفاع 

خواهند کرد.

IN FOCUSزیر ذربین
سکس و روابط جنسی

زیر ذربین این شماره آوای زن به سکس و روابط جنسی 
می پردازد. برخی جنبه های این رابطه، برداشت زنانه و مردانه، 

قضاوت های جامعه و نقد فمینیستی به ناهنجاری های تحمیل 
شده بر این رابطه ی انسانی، توسط نویسندگان و مترجمان زیر 

ذربین این شماره آوای زن مورد بررسی قرار گرفته است. 
نکته ی قابل توجه در این نوشتار ها این است که تعریف، انتظار 

و برداشت زنان و مردان از رابطه جنسی و سکس همسان 
نیست. 

حکومت های توتالیتر به یاری سنت ها، قوانین نوشته و نانوشته 
و ابزار تحمیق و سرکوب، رسالت خود را در کنترل و شکل 

دهی به روابط جنسی شهروندان تحمیل می کنند. مراکز قدرت 
چنین حکومت هایی در سایه ی نابرابری حقوق زن و مرد، 

تعریفی سنتی- مذهبی، مردساالرانه و زن ستیزانه از سکس را 
به عنوان  تعریفی مبتنی بر »طبیعت«، غریزه و امری غیرقابل 
تغییر به جامعه تحمیل می کنند. نگاه زن به سکس و روابط 

جنسی در اثر سرکوب تاریخی نیز بی شک از ناهنجاری مبری 
نیست. اما به هر رو نگاه و رویکرد زن به سکس، چه در 

جوامع مرفه و پیشرفته و چه در جوامع عقب نگه داشته شده و 
دیکتاتوری، ابعاد و معانی گسترده تری را نسبت به نگاه مردان 

پرورده  و شریک نظام مردساالرانه در بر می گیرد. 
پریسا اسودی در مقدمه مقاله ی »بودش مردانه« به خوبی این 

موضوع را جمع بندی می کند:
در مقالۀ ترجمه شده ازبل هوکز، او از فرهنگی صحبت 

می کند که درآن نیاز به سکس »طبیعی« تلقی می شود اما 
نیاز به »عشق« نه. در فرهنگ ما ایرانیها، درمورد »عشق« 

صحبت زیاد می رود اما گفتمان عمومی ای درمورد 
سکسوالیته و جنسیت وجود ندارد.

از خالل گفتگوهایی که از زنان و مردان ایرانی در مورد مسئله 
روابط جنسی در این مجموعه نقل کرده ایم می توان به خوبی 

جنبه هایی از این تناقض را در زمینه ی روابط آزاد و پنهان زنان 
و مردان جوان در ایران کنونی مشاهده کرد.
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• مسئله و زشت )زن(

از نظر مردم سکس هنوز یه مسئله حل نشده هست. مسئله 
ای که درگیری مردم باهاش زیاده به حدی که روی اکثر 
اتفاقات زندگیشون تاثیر میذاره. و از طرفی زشتی داستان 

به نگاه متفاوت زنان و مردان به این مسئله هست. یه مثال 
ساده میزنم، اگر زنان دوبار در روز به سکس فکر میکنن، 

مردان یکبار اینکار و میکنن و تمام روز این یکبار ادامه داره. 
مردان زنان رو چیزی جز سوژه جنسی نمیبینن.

• پیچیده )گوینده مرد و زن(

انگار یه مارپیچه تو هم تو همه پر از عرف و تابوهای شخصی و 
حتی جمعی. سر در آوردن از اینکه این موضوع چه شکلی باید 
داشته باشه یا حتی اینکه چجوری باید نیازش رو برطرف کرد 

)این نیاز اولیه( برای همه گیج کننده شده. 

• گنگ و مبهم )مرد و زن(

شبیه یه پرده کرکره که تقریبا یه تصویری رو پوشونده باشه اما 
چند تاییش شکسته و ما همه بیننده این تصویریم که چند 

درصدش رو میبینیم و با همین این تصویر گنگ و مبهم داریم 
رویاپردازی میکنیم. » و اگه اون چیزی که میسازیم برای 

خودمون رو نداشته باشیم ناراضی هستیم.«

• تو چشم، مردساالرانه )مرد(

انقدر این موضوع سکس و رابطه جنسی اهمیت پیدا میکنه 
که همه چی براساس اون داره شکل میگیره. نگاه مردم به هم، 

نگاه مردا به زنا صرفن به این سمت میره که سوژه جنسی 
می بیننشون و این موضوع کامال تو چشم و قابل لمسه. 

• پول محور )مرد( 

ظاهرن تمام پیچیدگی و تمام سرگشتگی مردم از پول محور 
بودن موضوع رابطه جنسی و سکس سرچشمه میگیره. تمام زنا، 
مردا رو عابر بانک میبینن و با همین تعبیر مردان طبقه متوسط 
هم از این موضوع کنار گذاشته شدن و بهش نمیرسن. مردان، 

زنان رو چیزی جز سوژه جنسی نمیبینن. 

• بدون آموزش یا حداقل با آموزش نا مناسب )مرد و زن(

موضوعی هستش که اصلن نمیشه دربارش با کسی صحبت 
کرد. از خانواده تا دوستان وقتی ابراز مشکل کنی همه نگاه ها 
بهت عوض میشه و کسی هم نمی خاد برات چیزی رو روشن 
کنه. و در ضمن موضوع آموزش در این مورد اصلن موضوع 

قابل بحثی نیست همه ازش فراری هستن. از نقاط حساس بدن 
گرفته تا حتی اینکه ارگاسم یعنی چی... 

• تابو محور،عرف های شخصی و با فرهنگ بی فرهنگی )زن(

هر فردی برای خودش مجموعه ای از تابوها و عرف ها رو 
ساخته و از اون ها پیروی میکنه، تمام روابطش بر اساس اینا 
شکل میگیره و حتی از بین میره. این فرهنگای شخصی فقط 
داره باعث میشه پیچیدگی مسئله و رویایی بودن مردم تو 

این موضوعات بیشتر و بیشتر بشه و باعث شه که حتی گاهی 
مردم از رابطه فرار میکنن.

• اما در مورد اقلیت های جنسی

کلن رابطه جنسی میان همجنس گراها موضوعی بود که کسی 
عالقه ای به صحب دربارش نداشت. از دگر جنس خواه ها تا 
خود هم جنس گراها. اما توی صحبتایی که جسته گریخته شد 
همه سر این نکته توافق داشتن که رابطه جنسی هم جنسگراها 

توی خفا و با کشمکش و ناآرومی اتفاق میوفته. بودن کسایی که 
با هم جنسگرایی موافق نبودن و از ریشه اون رو عمل ناپسندی 

میدونستن و در کنارش آدمهایی که پذیرفته بودن و میگفتن 
واقعن داره ظلم میشه به آدمهایی که تو اقلیت جنسی قرار 

دارن، کاملن نادیده گرفته میشن و ناممکن میشه زندگی جنسی 
براشون. میشه گفت تعریفی از رابطه جنسی تو این سطح وجود 
نداره چه برسه به امکان ابراز اون و حتی نگاه مردم یا مردان و 

زنان بهش.

• و از نظر خودم 

تقریبن اکثریت موضوعایی که مردم گفتن رو قبول دارم ولی 
با گنگ و مبهم بودن، رویاوارانه و پیچیده بودن مسئله ی 

سکس و روابط جنسی از همه بیشتر موافق هستم. ظاهرن همه 
قصد دارن موضوع سکس و دید مردانه و زنانه به مسئله رو 
عمومیش کنن. از سبک بازی هایی که توی مهمونیا انتخاب 

میشه گرفته تا باز کردن صحبت درباره سکس شب قبل توی 
کافه نشینی های روزمره یا هر موضوعی از این دست. از طرفی 

برخورد همه طوریه که انگار میخان بهت القا کنن که تو این 
موضوع خیلی Cool هستن و نیازی بهش ندارن یا کاملن ارضا 

هستن. اما میشه حس کرد و دید که اینطور نیست و واقعن 
میشه گفت یه مشکل یا مسئله قابل بحث هست. خود من نگاه 

قالب مردانه نسبت به زنان رو نمی پذیرم )صرفن یه سوژه 
جنسی مصرف شدنی با تاریخ مصرف مشخص( و از طرفی 

زنان هم نگاه عمومی بینشون اینه که رابطه با مرد یعنی فاصله 
خود رو رعایت کردن. و عمومن نه مرد و نه زن زمانی صرف 
این نمیکنن که بخان ببینن طرف کی هست، چی میگه و چی 

میخاد و با سرعت به طبع سبک زندگی تقریبن مدرن از کنار 
هم میگذرن و گم میشن )به جز درصد کمی که تقریبن دیده 

نمیشن و اسمشون روشه: اقلیت!(

سکسوتجربهجنسی
ازنگاهتهرانیها

 چکیده گفتگوهای پراکنده
 با بیست مرد و زن جوان تهرانی
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این گفتگوها توسط یکی از همکاران آوای زن در تهران تهیه شده است.
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پویا، 34 ساله، مي گوید:
االن دیگه هركي هرجور كه دلش 

بخواد راهش رو پیدا مي كنه. اوضاع 
جامعة امروز، اجازة این تنوع رو مي ده 
و مردم دیگه كاري به كار هم ندارن( 

گسترش بي تفاوتي فرهنگي )بعضي ها 
دوست دارن ازدواج كنن و بعضي ها 

هم مثل ما دوست ندارن و مي خوان 
رابطه هاي دیگه اي رو تجربه كنن. 

این یه مسئلة شخصیه )نسبیت گرایي 
اخالقي و رفتاري(.

سیما، 28 ساله، مي گوید:
االن دیگه ارزش هاي ازدواج هم شکسته 

شده... كي گفته اونایي كه ازدواج مي 
كنن موفق ترن؟ )تردید به هنجارهاي 
پیشین( اگه مي گن این رابطه هاي ما 

ناپایداره، خب ازدواج هم ناپایدار شده... 
كدوم پایداري با این همه طالق؟ )تجدد 
و افزایش ناپایداري در روابط(. االن دیگه 
مهم اینه كه تا وقتي با طرفت باشي كه 

از بودن با اون لذت ببري؛ نه با زور قانون 
و دادگاه.

پیمان، 36 ساله، مي گوید:
همة انواع روابط پیش از ازدواج، معناش 

فحشا نیست. نگاه من، تو این رابطه، 
هیچ وقت صرفاً جنسي نیست و همیشه 

باید به طرفم حس عاطفي هم داشته 

حامد، 33 ساله، مي گوید:
من هرجا مي رم خونه بگیرم، طوري رفتار مي كنم كه هیچ 
كس فکرش رو هم نمي كنه كه ما زن و شوهر نیستیم و 
صرفاً هم خونه ایم. حتي تا حاال بنگاه دار هم از من 
شناسنامه نخواسته )كالن شهرنشیني، بي تفاوتي 

اجتماعي(. ما معموالً جایي مي ریم خونه مي گیریم 
كه كسي ما رو نشناسه و ندونه رابطه مون چه 

جوریه تا دردسر نشه. تا حاال هم كه اتفاقي نیفتاده 
)كالن شهرنشیني، فرصت گم نامي(.

شیوا، 28 ساله، مي گوید:
من با طرفم توي دانشگاه آشنا شدم )عرصه هاي 
جدید حضور زنانه(. اولش ارتباطمون در حد جزوه 
و این ها بود ولي به تدریج با اس ام اس و بعد هم با چت 
رابطه مون زیادتر شد اما هنوز با هم بیرون نرفته بودیم )نقش 

فّناوري هاي نوین ارتباط شخصي در مدیریت و پنهان كردن 
رابطه(. خیلي شب ها وقتي تو خونه مون همه مي خوابیدن، من 
تو اتاقم مي رفتم توي چت و اون هم مي اومد و با هم حرف مي 

زدیم )حضور همیشه غایب شریك جنسی(. این جوري یه مدتي 
با هم بودیم بدون این كه خانواده ام چیزي بفهمن )كاهش قدرت 

كنترل خانواده بر فرزند(. بعدش كه صمیمت بینمون زیادتر شد كم 
كم خونه اش هم مي رفتم تا این كه بعداً به این نتیجه رسیدیم كه 

با هم زندگي كنیم.

مهسا، 31 ساله، مي گوید:
بعضي از دوستاي من االن، مثل خودم، تو این جور روابط هستن 

)نقش گروه هاي دوستي(. هر چقدر هم خانوادة آدم روشن فکر 
باشه ولي هنوز هم روي این جور مسائل حساسن و قبول نمي كنن 

كه دخترشون وارد همچین حیطه هایي بشه. بابام كه اگه بدونه، 
مطمئنم منو مي كشه )واكنش منفي والدین در صورت آگاهي 

یافتن(. وقتي این حد تفاوت فکري رو مي بیني )شکاف نسلي( تو 
هم مجبوري همه چي رو ازشون پنهان كني تا روابطت باهاشون 

تیره و تار نشه )توسل به پنهان كاري و سکوت(. واسة همین، من 
اگه بخوام با كسي برم بیرون بهشون نمي گم با كي مي رم و كجا 

مي رم )نظارت نداشتن ناشي از نبود تعامل نسلي(.

منبع: هم خانگي؛ پیدایش شکل هاي جدید خانواده در تهران
این پژوهش در سال 1391 در شماره اول مجله جامعه پژوهی 

فرهنگی که وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی است، توسط دکتر تقی آزادارمکی، محمدحسین شریفی 
ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی منتشر شده در جامعه پژوهي 

فرهنگي، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391

باشم. براي همین، من هیچ وقت طرفم 
رو از توي خیابون پیدا نکردم. با این 
كه ماشین و خونه داشتم، هیچ وقت 

نرفتم توي خیابون یك نفر رو سوار كنم 
)پیدایش گرایش هاي روشن فکرانه در 

روابط پیش از ازدواج(. 

مهشید، 27 ساله، مي گوید:
به نظر من، االن دیگه مهم نیست كه 
پیش از ازدواج چه كسي رابطه داره و 

چه كسي نداره، چون سن ازدواج دیگه 
آن قدر رفته باال كه خیلي ها خود به 

خود رفتن به سمت روابط پیش از 
ازدواج )احساس فراگیري روابط از سوي 

سوژه(. اما این وسط، مهم اون معنایي 
یه كه آدم ها به رابطه شون مي دن. 

مثاًل از دیدگاه سنتي كه نگاه مي كني 
مي گي واي نگاه مي كني، ولي نکته 

اینه كه این ها همش »برابر« فحشا زیاد 
شده و همة این روابط رو یه چیز نیست. 

یه فحشایي داریم كه دختره مي ره تو 
خیابون تا یه ماشیني سوارش كنه و نفر 
این جوري رابطه داره ولي یه نفر دیگه 

مثل من در طول سال فقط با n در سال 
هم با یه نفر هست و به اون هم متعهده. 
این رو دیگه نمي توني معناش رو فحشا 
بذاري )تالش براي توجیه مشروع سازي 

رابطه(.

سارا، 29 ساله، در پاسخ به سؤالي 

دربارة تفاوت رابطه اش با ازدواج 
مي گوید:

من معني ازدواج رو نمي فهمم و فرقش 
رو با این رابطه اي كه االن دارم )هم 
خانگي( متوجه نمي شم. سؤال تو به 

نظر من بي معنیه )تردید به ارزش هاي 
پیشین(، چون من تو این رابطه اي كه 

هستم، با طرفم هم رابطة عاطفي دارم و 
هم جنسي و هم به هم دیگه متعهدیم... 

ازدواج چي داره كه ما تو رابطمون 
نداریم؟ پس چرا برم ازدواج كنم؟ 

)بازاندیشي، پیدایش ارزش هاي جدید(.

مهناز، 31 ساله،  می گوید:
كاًل به نظر من، نسل مامان باباهاي ما 
اصاًل نمي تونن ما رو بفهمن و با این 
قضیه كنار بیان. اونا هیچ وقت نمیان 
خودشون رو جاي ما بذارن )گسست 

نسلي(. خودشون تو 18 سالگي ازدواج 
كردن و از این طریق نیازهاشون رو 

برطرف كردن. انتظار دارن ما هم این 
طوري باشیم، در حالي كه شرایط كاماًل 

عوض شده. االن سن ازدواج تو جامعه 
خیلي رفته باال. دیگه به این راحتي 

نمیشه ازدواج كرد. از طرفي هم نمي 
توني همش به امید این كه یه روزي 
باالخره ازدواج  میکني، نیازهات رو 

سركوب كني )فرایند بازاندیشي(.

میالد، 28 ساله،  می گوید:
مهم ترین مزیت این رابطه ها، آزادي اییه 

كه به تو  میده. من االن تو این رابطه 
خیلي استقالل دارم و حاضر نیستم 

كسي این استقالل رو ازم بگیره. االن 
با یکي دوست  میشم، خوشم نیومد به 

همش  میزنم )منفعت طلبي شخصي(... 
من با تعهد داشتن مشکلي ندارم ولي، 

چون استقالل و آزادي شخصیم برام 
خیلي مهمه، اگه تو یه رابطة ازدواجي 
قرار بگیرم و ببینم كه نمي تونم ادامه 

بدم، سریع مي خوام تمومش كنم. براي 
همین ازدواج و محدودیت هاش، خیلي 
كار رو برام سخت مي كنه )فردگرایي 

شدید(.

.

زنان و مردان جوان ایرانی از رابطه و 

شکل های جدید رابطه و خانواده در

ایران می گویند...
این اظهار نظرها از میان مصاحبه هایی انتخاب شده که در رساله دانشگاهی  

»پیدایش شکل هاي جدید خانواده در تهران« انعکاس یافته است. 
جمالت و ارزیابی های میان پرانتز از پژوهشگران دکتر تقی آزادارمکی، 

محمدحسین شریفی ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی است. 

عکس: یحی نطنزی
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مزاحمت جنسی در محل کار، به امری روزمره تبدیل شده 
است. میان ایجاد مزاحمت جنسی با تعریف و تمجید از همکار 
زن، تفاوت زیادی وجود دارد. اما مرز میان این دو کامال درهم 
ریخته است. این تفاوت را هر زنی می فهمد و درک آن برای 

مردان نیز بسیار آسان است، البته اگر بخواهند درک کنند! 
بحث در مورد این تفاوت همواره به طور غیرجدی و با پوزخند 

توجیه می شود. بسیاری از مردان و حتی زنان چنین رفتاری 
را عادی و روزمره تلقی کرده و اصال آن را مهم نمی دانند. در 

نتیجه پی گیری یا شکایت علیه آن را ضروری نمی بینند.

مزاحمت جنسی ناظر بر رابطه یک طرفه و تحقیرآمیز، قدرت 
مدارانه و به قصد تسلط از باال است. درحالی که ابراز توجه 

و تعریف و تمجید از یک زن، حاصل رابطه ای ست دو طرفه 
و برابر که بر اساس یک تمایل و توافق نانوشته بین دو طرف 

اتفاق می افتد.

مرد با ایجاد مزاحمت جنسی برای همکار زن خود در واقع 
می خواهد برتری خود را اثبات کرده و نشان دهد که می تواند 

و مجاز است که بر او سلطه یابد. این نوع مزاحمت ها در 
محل کار در آلمان، آن چنان عمومیت دارد که از هر سه زن، 

دو زن گرفتار آن هستند و این نوع آزارها به مرور به امری 
»نرمال« تبدیل شده است. چرا چنین است؟

واقعیت آن است که دو مقوله ی سکس و تجاوز از یک دیگر 
تفکیک ناپذیرند. زنان به عنوان ملک شخصی مردان به شمار 

رفته و آنان در هر لحظه می بایست آماده ارائه خدمات 
جنسی باشند. اما از سال های 1970 به این سو، همراه با رشد 

جنبش های اعتراضی زنان، کم کم این معادله بهم خورد. 
قوانینی برای مجازات عاملین تجاوز به تصویب رسیده و حتی 

تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش که تا مدت ها قابل بحث 
هم نبود، در سال های 1990 به بعد در آلمان، مشمول مجازات 

شد. البته قانون مجازات مزاحمین جنسی در محل کار تازه از 
سال 2006 در آلمان )البته در تئوری( به مرحله اجرا درآمده 

است.

به طور کل می توان گفت، برابری در رابطه جنسی و رابطه 
احساسی میان زن و مرد، عمر کوتاهی دارد و حدود 25 سال 
است که بحث مساوات در رابطه میان زن و شوهر و کال زن 
و مرد، چه جنسی و چه رفتاری مطرح شده است. )حداقل در 

تئوری(

اکنون اما زمان دیگری فرارسیده است. دختران نمرات درسی 
باالتری نسبت به پسران دارند و تحصیالت عالی تری دارند. 
آن ها مشاغل و پست های بهتری را نسبت به گذشته اشغال 

و به نابرابری ها اعتراض می کنند. اکنون بسیاری از مردان را 
مدافع حقوق زنان می بینیم. هرچند که در مقابل نیز دفاع از 
مظاهر مردساالری قاطع تر و قوی تر رشد می کند. درواقع 

هر جا که پیشروی وجود دارد، پسروی را نیز شاهدیم. جالب 
این جاست که میان کشورهای غربی، گویی آلمان به مرکز 

عقبگردها تبدیل شده است. آلمان در سال 2013 در عرصه 
خرید و فروش تن و قاچاق انسان گوی رقابت را از سایر 

کشورهای غربی ربوده است.

 مشاغل زنانه
70 درصد زنان در کشور آلمان شاغل هستند. البته نیمی از این 

تعداد به کارهای نیمه وقت مشغولند. مشاغل را می توان به 
سه گروه تقسیم کرد: 1 – مشاغلی که زن باید در آن لبخند 
بزند، از قبیل فروشندگی، کار در هتل، مهمان داری هواپیما و 
غیره. 2 - کارهای سخت و جسمانی، مانند تمیزکاری، کار در 
غذاخوری ها و غیره. 3 - کارهایی که سنتن مردانه به حساب 

می آیند، مانند ارتش، پلیس، روزنامه نگاری و غیره.

تحقیقات نشان می دهد، زنانی که در مشاغل »با لبخند« 
مشغول به کار هستند، در معرض مزاحمت بیشتری قرار 

می گیرند. از زاویه نگاه مردان، گویا به این زنان، جهت ارائه 
خدمات جنسی به مردان دست مزد داده می شود!

هم چنین زنانی که به کارهای »مردانه« مشغول هستند، 
سرنوشت بسیار دشواری دارند. تحقیقات و آمارها یی که در 
رابطه با وضعیت زنان در ارتش آمریکا تهیه شده است، به 

شدت تکان دهنده می باشد. تحقیر، تجاوز و حتی قتل زنان در 
ارتش، مواردی است که دائمن گزارش می شوند.

درحرفه روزنامه نگاری نیز که در گذشته اساسا مردانه بود، 
اکنون حضور زنان بیشتراز پیش می شود. از نظر مردان، 

دختران جوانی که در عرصه روزنامه نگاری و یا سیاست شروع 
به کار می کنند، می بایست ابتدا تحت »تعلیم« قرار گرفته 

و »آموزش« ببینند. این دختران نباید مانند »فمینیست های 
ضد مرد« خشک و خشن رفتار کنند. آن ها نباید دامن کوتاه 
و کفش پاشنه بلند را فراموش کنند. آن ها می بایست همیشه 

لبخند به لب بوده و در واقع »زنانگی« خود را حفظ کنند. 
زنانگی برای مردان مترادف با مجاز شمردن سوءاستفاده 

جنسی است.

آمریکا
دختری 25 ساله که در یک فروشگاه مبل فروشی کار می کرد، 

به علت مزاحمت جنسی، از رئیس خود شکایت به عمل 
می آورد و موفق می شود مرد را به پرداخت مبلغ 95 میلیون 
دالر خسارت محکوم کند. رئیس مزبور یک سال تمام دختر 
را تحقیر می کرده و با متلک و تماس بدنی مزاحم او می شده 

و در نهایت به آن بسنده نکرده و در انبار فروشگاه بدن 
لخت خود را به دختر می مالیده و جلوی او به ارضای جنسی 

مشغول می شد. دختر شکایت خود را نزد رؤسای دیگر مطرح 
می کند اما طبق معمول اعتنایی به آن نمی شود. وی سپس 

با توسل به وکیلی ادعای خود را پی گیری کرده و در دادگاه 
موفق می شود اتهام را به اثبات رساند. 

واقعیت این است که ابعاد مشکل مزاحمت جنسی در ادارات 
آمریکا طی 150 سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. تنها 
تغییر میزان مجازات مزاحمین است که قدری باالتر رفته، اما 

این امر نیز ظاهرا مانعی به شمار نمی آید و مزاحمین هم چنان 
به عمل خود ادامه می دهند. 

دیگر بس است!
الله حسین پور

                  برگردان از نشریه آلمانی  اما، شماره 307                  
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مزاحمت جنسی در ارتش آمریکا غوغا می کند. تحقیقات حاکی 
از آن است که از هر چهار مزاحمت و آزار جنسی، تنها یکی به 
مرحله شکایت رسمی رسیده است. چرا؟ احتماال ترس از انتقام 
مانع علنی کردن و شکایت علیه مزاحم است و دلیل مهم تر، 
تهیه و ارائه مدرک قانع کننده می باشد. معموال در این قبیل 

موارد نه شاهدی وجود دارد و نه عکسی گرفته می شود.

حدود 19 هزار سرباز زن تنها در سال 2012 چه از جانب 
رؤسا و چه از جانب هم کاران مورد مزاحمت و آزار جنسی 

قرار گرفته اند.

وزارت آموزش و پرورش آمریکا نیز از میزان باالی مزاحمت 
جنسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی خبر می دهد. در سال 
2011 صدها دانشجوی دختر در پنسلوانیا دست به اعتصاب 

نشسته زدند و به کند بودن پروسه بررسی موارد مزاحمت 
جنسی در دانشگاه ها اعتراض کردند. 

تالشی خستگی ناپذیر!
اینگه زنی است 53 ساله که غروب ها برای تأمین مخارج 
زندگی در یک اداره بزرگ به تمیزکاری مشغول است. در 

ساعات کار او همه کارکنان اداره به خانه خود رفته اند و او تنها 
به جارو و رفت و روب می پردازد. یکی از این غروب ها، ناگهان 

مردی با کت و شلوار در آستانه درب ظاهر شده و صراحتا 
از او می پرسد که آیا به انجام سکس تمایلی دارد! اینگه که 

خشکش زده است، با صدایی از ته چاه می گوید، نه! و مرد نیز 
راهش را می گیرد و می رود. زن به سرعت به طرف پنجره 

رفته و می بیند که مرد سوار ماشین شده و حرکت می کند. او 
شماره ماشین را برمی دارد و با تنی لرزان به پسر و شوهرش 
تلفن می زند تا به دنبالش بیایند. ترسی در جانش می افتد که 
توان حرکت را از او می گیرد. فردای آن شب، اینگه ماجرا را 
به رئیس مربوطه خویش می گوید و فکر می کند، شاید با یک 

عذرخواهی و یا شاید دسته ای گل، ماجرا خاتمه یابد و او بتواند 
باخیال راحت به کار خود ادامه دهد. اما خیر! اینگه باخبر 

می شود که آن مرد علیه او به دادگاه شکایت کرده و می گوید، 
با این که در همان غروب در اداره اینگه را مالقات کرده، اما 

باقی ماجرا دروغ و تهمت است. 

اینگه به علت عدم وجود شاهد نمی تواند ادعایش را در دادگاه 
ثابت کند و می بازد. او می بایست مخارج دادگاه را نیز شخصا 
بپردازد. برای رئیس دادگاه اهمیتی ندارد که اینگه آن مرد را 
نمی شناخته و تا آن شب، او را هرگز ندیده بود و هیچ دلیلی 
برای دروغ گفتن ندارد. درواقع آن مرد در طبقه دیگری کار 

می کرد و ربطی به طبقه ای که اینگه در آن مشغول رفت 
و روب بود، نداشت. چرا مرد در آن غروب به آن طبقه 

می رود؟ نه رقابتی، نه انتقامی، نه حسادتی، هیچ انگیزه ای 
وجود نداشت که اینگه را مجبور به تهمت زدن به مرد کند. اما 
هیچ کدام از این فاکتورها برای رئیس دادگاه مطرح نشد. حکم 

اعالم شد. نه تنها ادعای اینگه تهمت و دروغ اعالم شد، بلکه 
شکایت مرد علیه اینگه نیز در دادگاه پذیرفته شد.

اینگه اما، خسته نمی شود و به حکم دادگاه اعتراض می کند.

این بار جریان طور دیگری به پیش می رود و ماجرا به نفع 
اینگه تمام می شود. ابتدا مرد مجبور می شود تا شکایت خود را 
پس بگیرد و درنهایت، دادگاه شکایت اینگه را مجددا بررسی 

کرده و آن را می پذیرد. )اما، شماره 310(

راهی که اینگه رفت، بسیار دشوار بود. اما درسی بود برای تمام 
زنانی که دچار مزاحمت جنسی شده و بدون وجود مدرک و 

شاهد، جرأت شکایت ندارند، زیرا از پیش می دانند که شکست 
حتمی ست. اینگه می گوید: کسی که نجنگد، از قبل شکست 

خورده است.

دنیایی عادالنه؟
تربیت دختران و پسران از سال های هشتاد و نود میالدی 

تقریبا یک سان آغاز می شود. پسران در کودکستان ها اجازه 
دارند با عروسک بازی کنند، بدون این که مورد تمسخر قرار 
گیرند. دختران نیز با افتخار فوتبال بازی می کنند. در مدرسه 

نیز این »عدالت« برقرار است. دختران نمرات بهتری در 
ریاضی می گیرند و پسران در کارهای دستی مهارت نشان 

می دهند. تنها بعد از دوران بلوغ و در ساعت ورزش، دختران 
را از پسران جدا می کنند. اما با تمام این ها دختران و پسران در 
دنیایی بزرگ می شوند که ظاهرا نشانی از تبعیض در آن دیده 

نمی شود.

حتی زمانی که راننده تاکسی دختر را مجانی به خانه می رساند 
و یا در دیسکو، کوکتل های مجانی، فقط با یک لبخند به دختران 

داده می شود و هم چنین تمجید و تعریف های جنسی، این جا 
و آن جا در گوش دختر خوانده می شود، هیچ کدام به دختر 

احساس تبعیض را القا نمی کند. دنیا هنوز بسیار زیبا، عادالنه و 
بی خطر به نظرش می رسد.

البته زمانی که مادربزرگ تالش می کند تا به نوه دختر 
خود اطوزدن را یاد بدهد، اما برادر وی می تواند هم چنان به 

بازی خود ادامه دهد، احساس خشم را در دختر به وجود 
می آورد. اما این احساس زمانی جدی می شود که دختر خود را 
برای بدست آوردن شغلی معرفی کرده و به مصاحبه فراخوانده 
می شود و مجبور میشود به سئواالت احمقانه ایی پاسخ دهد و یا 

زمانی که از جانب همکاران مرد شوخی های نامربوط نسبت 
به توانایی شغلی خود می شنود وتمرکز نگاه آنان را همواره بر 

سینه و پاهای خود می بیند، آنگاه متوجه می شود که آن دنیای 
خیالی، عادالنه و بی خطر درحال فروریزی است.

میان تئوری برابری زن و مرد و عمل کرد یک دنیا فاصله 
است. زنان هم چنان دست مزد کمتری در ارائه کار و 

مهارت یک سان، نسبت به یک مرد دریافت می کنند. زنان 
عمدتن به کارهای نیمه وقت گماشته می شوند و با وجودی 
که گاهی از مدارک تحصیلی برتری برخوردارند، همچنان 

کمتر در مشاغل سطح باال پذیرفته شده و به محض مادرشدن 
از نردبان ترقی به زیر فرو می افتند! داریم از تبعیض جنسی 

مثال در هندوستان صحبت نمی کنیم! این تبعیض را در همین 
آلمان و در هر لحظه می توان مشاهده کرد. دیگر سکوت جایز 
نیست و می بایست ریشه های این تبعیض را به بحث گذاشت. 
تبعیضی که از ساختار قدرت نشئت می گیرد و بالعکس، قدرت 
نیز حضور خود را در اعمال این تبعیض نهادی کرده و به طور 
مداوم آن را بازسازی می کند. نه تنها در سیاست یا ژورنالیسم 

و یا در اتاق های رؤسا، بلکه تبعیض خود را همه جا و در هر 
شرایطی نشان می دهد. نه مخفی و پشت پرده، بلکه آشکار و با 
رسا. تحقیر جنسی را اکنون می توان در برنامه های تلویزیونی، 

روی دیوارهای شهر، در خیابان ها و در خانه هاو در همه جا 
مشاهده کرد. 

زنان جوان ما در دنیایی زندگی می کنند که گویا برابری میان 
زن و مرد، حقی بدست آمده است. آنان یاد نگرفتند که برای 

برابری بجنگند!

تبعیض در هتل ها بیداد می کند
خانم روزن برگر که رئیس سندیکای هتل دار هاست، معتقد 

است، مزاحمت جنسی نسبت به زنان، در هیچ شغلی به اندازه 
کار در هتل ها انجام نمی گیرد. او خود، اعتراف می کند که 

سابقا در دوران اشتغالش در هتل به وفور مورد مزاحمت قرار 
گرفته است و دقیقا می داند که این پدیده، اکنون نیز نسبت به 

گذشته تفاوت چندانی نکرده است. 

مزاحمت جنسی در هتل ها، نه نتها از جانب هم کاران و رؤسا، 
بلکه از سوی مسافران و مهمانان هتل نیز صورت می گیرد. 

گاهی حتی در پشت پیشخوان هتل، از زن سئوال می شود که 
آیا همراه مرد به اتاق او نیز می آید یا خیر! متلک گویی، آزار 

و تماس بدنی و انتظارات سکسی از جمله برخوردهای روزمره 
برای کارکنان زن در هتل ها به شمار می رود. 

بارها اتفاق می افتد، هنگامی که زن برای تمیز کردن اتاق وارد 
می شود، مرد در حال نگاه کردن به فیلم های پورنو است و یا 

در مواردی از زن خواسته شده که فیلم را برای مرد در دستگاه 
قرار دهد و... زنان کارگر در هتل ها حتی جرئت ابراز نارضایتی 

نیز ندارند. آن ها اکثرا پاسپورت و اقامت قانونی ندارند و با 
کوچک ترین شکایت از کار بیکار شده و یا اقامت شان به خطر 

می افتد. 

خانم روزن برگر می گوید، سندیکای ما به اعضای خود آگاهی 
و توجه الزم را در زمینه مزاحمت جنسی می دهد. اما متاسفانه 

تنها 10 درصد از کارکنان هتل ها عضو سندیکا هستند. تنها 
کاری که می توان کرد، این است که شکایت زنان را پی گیری 
کنیم. اما تعداد بسیار کمی حاضر به شکایت هستند. چرا که در 
اکثر این نوع مزاحمت ها، شاهدی وجود ندارد، بنابراین چگونه 
می توان شکایت را در دادگاه به اثبات رساند؟ زنان شاکی به 

سرعت به عنوان دروغگو متهم می شوند. 

ما به زنانی که حاضر به شکایت نیستند، پیشنهاد می کنیم 
که یک گزارش دقیق از واقعه و در صورت امکان عکس از 

صورت و بدن خود، اگر نشانه هایی وجود دارند، تهیه کنند 
تا در صورت تکرار چنین اتفاقی، در آینده مورد استفاده قرار 

گیرد. زنانی هستند که حتی حاضر نیستند مزاحمت ها را افشاء 
کنند و آن را برای همیشه در قلب خود مخفی می کنند. 

یکی از فعالیت های سندیکا این است که هتل ها را وادار کند 
تا به درب ورودی یا در آسانسورهای خود اطالعیه بزنند و 

در آن اعالم کنند، با هر نوع تبعیض جنسی، نژادی، گرایش 
جنسی و خارجی ستیزی در هتل مقابله می شود. اما هتل دارها 
مقاومت سختی در این زمینه می کنند و هم کاری های الزم را 

با سندیکا به عمل نمی آورند. 

واقعیت این است که در خود سندیکا نیز چنین فعالیتی به اندازه 
کافی جدی گرفته نمی شود. برای مثال در سایت این سندیکا 
کلمه ای از مبارزه علیه مزاحمت جنسیتی نوشته نشده است. 

اکنون اما، زمان آن رسیده که این امر را تغییر دهیم. 

از »فریاد« تا »عمل«!
مبارزه ای که از سال های 1970 در سراسر جهان علیه تبعیض 

و مزاحمت جنسیتی در کشورهای مختلف در جریان است، 
مجددا از سال 2013 اوج تازه ای گرفته است. در آلمان 

کمپینی به نام »فریاد« تالش می کند تا از طریق تویتر زنان 
را به افشای گسترده مزاحمت های جنسیتی فرابخواند تا این 

فریاد را به عمل تبدیل کنند. در اولین روز فراخوان، 20 هزار 
زن تجربیات خود را نوشتند. این تعداد در روز سوم به 60 

هزار نفر رسید. شرکت 60 هزار نفر در این بحث در طول سه 
روز، امری بی سابقه در آلمان به شمار می رود. تجربیاتی که در 
تویتر اعالم می شدند، وقایعی روزمره و »نرمال« تلقی می شدند 

که دیگر حساسیتی نسبت به آنان وجود ندارد. برای مثال، 
وقتی مرد در حین گفتگو با زن در تمام مد ت به سینه او زل 
زده است، دیگر کسی را به تعجب نمی اندازد. یا همراه داشتن 
اسپری فلفل برای زنانی که به ویژه شب ها کار می کنند، امری 

نرمال و ضروری به شمار می آید. متلک هایی که به طور 
روزمره نصیب زنان می شود، فقط خنده مردان را به دنبال 

دارد و دیگر ارزش افشاگری ندارند، در حالی که این متلک ها 
نمودی از تحقیر جنسی زن به شمار می روند.

بسیاری از این زنان در فراخوان تویتری، برای اولین بار از 

 متلک گویی، آزار و تماس بدنی و 
انتظارات سکسی از جمله برخوردهای 

روزمره برای کارکنان زن در هتل ها به 
شمار می رود.
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تجربه و احساس خود حرف زدند. آنها از این که تنها نیستند 
و زنان دیگری با تجربیات مشابه وجود داشته و هم درد آنان 

هستند، احساس آرامش می کنند و راحت تر حرفشان را 
می گویند. آن ها از اتفاقاتی که شب ها در مسیر خانه برایشان 
پیش آمده، صحبت کردند. از مزاحمت هایی که تنها به دلیل 
دفاع زن از خود، به خشونت کشیده شد، از دست مالی شدن 

توسط مردها در روز روشن و باالخره از تجاوزهای عدیده 
ای که صورت گرفته و پشت پرده باقی مانده است، گفتند. 
جای تعجب آن جاست که در رابطه با چنین اتفاقای غالبا 

گفته می شود: »زنان می توانند بیشتر مواظب خود باشند......... 
شب ها نباید بیرون بروند......... در محالتی که خطرناک است، 
راه نروند........ مردان را تحریک نکنند..... مردان این چنین به 

دنیا آمده اند و گناهی ندارند....«. آری در بروز این اتفاقات 
گویا زنان خود مقصر هستند!! تحقیقات نشان می دهد که 

مزاحمت جنسی، نه یک استثناء، بلکه قاعده ی مبتنی بر نظام 
است.

واقعیت این است که بحث مزاحمت جنسی در محل کار، 
بحث جدیدی نیست و قوانین بسیاری وجود دارند که می توان 

با اتکاء به آن ها، مزاحمت را پی گیری قانونی کرد. اما با این 
وجود دادگاه ها در اجرای قوانین موانع زیادی بر سر راه زنان 

قرار می دهند. 

دادگاه در یک مورد که شکایت زنی را نسبت به همکارش که 
به باسن وی دست زده بود، بررسی می کرد، آن را یک مورد 

استثنایی و شخصی قلمداد کرده و پرونده را مختومه اعالم 
می کند!

قانون پی گیری مزاحمت های جنسیتی در محل کار از سال 
1994 در آلمان وارد مرحله اجرایی شده است. اما از آن به 
بعد سکوت سنگینی در این رابطه برقرار شده است. به ویژه 
برای نسل جدید، گویا مشکل حل شده است. دختران جوان 

خیال می کنند تبعیض جنسیتی امری مربوط به گذشته بوده و 
دورانش به پایان رسیده است. چه اشتباهی! 

تاریخ نگاری مبارزات زنان علیه تبعیض و مزاحمت 
جنسیتی بر سر کار

1972 در اوج مبارزات آزادی خواهی زنان، کنگره آمریکا 
قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن هرگونه تبعیض 

نژادی، ملیتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع اعالم شد. از آن زمان 
 ) EEOC( کمیته ای به نام امکانات و شانس برابر در کار

می تواند کارفرمایان را به دلیل انجام چنین تبعیضی به دادگاه 
بکشاند. 

1975 در این سال کارمیال وودمن، زنی که در نیویورک، 
مزاحمت جنسی رئیسش را افشا کرده بود، خود، استعفا داد 
و نتوانست حق بیکاری دریافت کند. دربسیاری موارد، زن 

بعد از شکایت مجبور می شود از کارش استعفا دهد و به 
همین دلیل حقوق بیکاری نیز به او تعلق نمی گیرد. زیرا قانون 
صراحت داده که حقوق بیکاری شامل کسی که اخراج شود، 

می گردد، اما اگر خود داوطلبانه استعفاء دهد، از حق بیکاری نیز 
محروم می شود.

گروهی از دانش جویا به نام اتحاد زنان شاغل، به مناسبت 
اعتراض به این حادثه، فراخوانی را سازمان دادند که طی 

آن 300 تشکل زنان با همکاری یک دیگر، زنان را به افشای 
تجربیات خود در زمینه مزاحمت های جنسی بر سر کار 

فراخواندند. پاسخ زنان و حمایتی که از این فراخوان شد، در 
آن زمان فوق العاده خبرساز بود. نیویورک تایمز در سرتیتر 

خود نوشت: زنان برای اولین بار از مزاحمت های جنسی سخن 
می گویند. در همین رابطه حقوق دانی به نام کاترین مک 

کینون قانونی را فرموله کرد تا بتواند آن را به تصویب برساند. 
»مزاحمت جنسی در محل کار، همان تبعیض جنسی است«.

1976 یک مجله آمریکایی همه پرسی از 9000 زن را سازمان 
داد. 90 درصد این زنان دچار مزاحمت جنسی در محل کار 

شده بودند.

1977 مجله فمینیستی Ms. تم اصلی خود را به مزاحمت 
جنسی در محل کار و چگونگی مقابله با آن اختصاص داد. 

رسانه ها به طور گسترده به این مسئله پرداختند.

1978 در این سال نشریه فمینیستی »اما« نیز بحث 
مزاحمت های جنسی در محل کار از جانب »رئیس« را شروع 

کرد و در سال های بعد نیز به این بحث ادامه داد.

1979 کاترین مک کینون، حقوق دان آمریکایی، به تحلیل و 
ریشه یابی این تم پرداخت. او مطرح کرد، این پدیده در واقع 

مظهر نابرابری ساختاری جنسیتی میان مردان و زنان است که 
نه تنها بر سر کار، بلکه در کلیت جامعه وجود دارد. 

1980 طرح قانونی کاترین مک کینون در این سال توسط 
پارلمان به تصویب می رسد و مزاحمت های جنسی در محل 

کار به مثابه تبعیض جنسیتی غیرقانونی و قابل مجازات اعالم 
می شود.

کمیته EEOC اعالم می کند که کارفرمایان موظفند از 
کارکنان خود در مقابل مزاحمت های جنسی حمایت کنند. 

اولین شکایت ها در این زمین به جریان می افتند. 

1983 پارلمان اروپا اعالم می کند که رفع مزاحمت جنسی بر 
سر کار بخشی از حق برابری زنان و مردان بر سرکار است 

که باید برای آن مبارزه انجام گیرد. پارلمان از تمام کشورهای 
عضو اتحادیه می خواهد که در این رابطه به طور فعال عمل 

کنند. 

در همین سال یکی از نمایندگان مجلس آلمان که بارها زنان را 
مورد مزاحمت قرار داده بود، افشاء شده و مجبور به استعفاء 
می شود. تحقیقاتی که انجام می شود، نشان می دهد که از هر 
14 زنی که در آلمان زندگی می کنند، یکی به علت مزاحمت 

جنسی از کار خود استعفا داده است. 

1986 در این سال فعالیت زنان سندیکایی در تمام اروپا آغاز 
می شود. کنفرانس دوازدهم زنان سندیکای ای- ک- متال 

تصمیم می گیرد که پی گیری مزاحمت های جنسی بر سر کار 
را یکی از وظایف سندیکا اعالم کرده و آن ها را قانونا تحت پی 

گرد قرار دهد. 

1989 دادگاهی در هانوفر- آلمان یک رئیس 45 ساله را به 
علت ایجاد مزاحمت جنسی نسبت به سکرتر 22 ساله اش به 
15 ماه زندان محکوم می کند. در واقع این حکم در آن زمان، 

استثنائی و شدید بود. 

1991 در این سال آماری منتشر شد مبنی بر این که از هر 
چهار زن، یکی مورد مزاحمت جنسی در محل کار قرار گرفته 

است. از هر 2 زن، یکی در معرض متلک های جنسی قرار 
گرفته و از هر 10 زن یکی با پیشنهاد رابطه جنسی روبرو 

شده است. این زنان در مشاغلی که اساسا مردانه محسوب 
می شوند، مشغول به کار بوده اند. از میان آنان، زنان پلیس 

بیشترین مورد مزاحمت را تجربه کرده بودند.

1992 مبارزه با مزاحمت های جنسی بر سرکار در آلمان اوج 
می گیرد و گروه های فمینیستی بروشورهایی با تیتر« نه، یعنی 
نه!« و »محل جرم، محل کار!« پخش کردند. در همین رابطه 

قانونی نیز مبنی بر حفاظت از زنان به تصویب رسید.

1993 کشور اطریش نیز چنین قانونی را در این سال به 
تصویب رساند.

1994 از اول سپتامبر این قانون که به اختصار »قانون 
حامی شاغلین« نام گرفت، به مرحله اجراء گذاشته شد. در واقع 
از آن پس می بایست هرگونه بی احترامی جنسی مورد پی گرد 

قانونی قرار گیرد. یکی از وظائف کارفرمایان و رؤسای باالتر، 
حفاظت از همکاران خود در مقابل مزاحمت های جنسی بود. 

اگر چنان چه این حفاظت خدشه دار شود، می توان علیه رئیس 
مربوطه شکایت کرد. 

در این سال افشاگری هایی علیه پروفسورهای دانشگاه جهت 
سوءاستفاده های جنسی از دانشجویان به عمل آمد. 

1996 کشور سوئیس نیز به این قانون پیوست. 

1999 دختری به نام سیلویا که خود پلیس بود، با طپانچه 
به زندگی خود خاتمه داد. دلیل: سوءاستفاده جنسی و ترور 

شخصیتی. رسانه ها این حادثه را به مثابه قله کوه یخ دانستند 
که تنها سر آن دیده می شود. مقاله ای در نشریه »اما« منتشر 

شد با تیتر، »بیگانه ای در میان باند مردان«!

2000 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، در یک محدوده زمانی تا 
2004، همه کشورهای متحد اروپا می بایست قانون مبارزه 

با تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی، عقب ماندگی و معلولیت، 
گرایش جنسی و سنی را به تصویب رسانده و به مرحله اجراء 

درآورند.

2002 یک سال بعد از آن که زنان در آلمان توانستند بدون 
محدودیت وارد ارتش شوند، اولین مورد های تجاوز گزارش 

شدند.

تحقیقاتی در این زمنین در آمریکا به انجام رسیده است. از 
میان 90 هزار زن سئوال شونده، نصف آنان مورد مزاحمت 

جنسی قرار گرفته بودند. از هر 7 نفر یکی به طور مشخص از 
جانب رئیسش درخواست انجام سکس شده بود. 

2006 قانون رفع هرگونه تبعیض بر سر کار به مرحله اجراء 
گذاشته می شود. کمیته اجرایی در آلمان تنها 26 کارمند 

داشته و 2،9 میلیون یورو بودجه در اختیار دارد. 

2011 دادگاه کار در آلمان تصویب کرد که مزاحمت جنسی 
باعث اخراج نامحدود فرد مزاحم خواهد شد.

2013 بحث مزاحمت جنسیتی بر سرکار در آلمان اوج تازه 
ای می گیرد. اخیرا یک روزنامه نگار زن توسط یکی از رهبران 
حزب اف- د- پ مورد مزاحمت جنسی قرار گرفت و دست 
به افشای علنی آن زد. درهمین رابطه کمپینی به نام »فریاد« 
در تویتر از زنان خواست تا تجربیات خود را بازگو کنند. در 

عرض سه روز 60 هزار زن دست به افشاگری زدند. 

این پروسه هم چنان ادامه دارد.

 

خانم روزن برگر که رئیس سندیکای هتل 
دار هاست، معتقد است، مزاحمت جنسی 

نسبت به زنان، در هیچ شغلی به اندازه کار 
در هتل ها انجام نمی گیرد. او خود، اعتراف 

می کند که سابقا در دوران اشتغالش در هتل 
به وفور مورد مزاحمت قرار گرفته است و دقیقا 

می داند که این پدیده، اکنون نیز نسبت به 
گذشته تفاوت چندانی نکرده است.
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متن ترجمه شده بخشی ازکتاب بل هوکز 

Outlaw Culture: Resisting Representations

مترجم: پریسا اسودی

بودش جنسی مردانه

بخشی از کتاب بل هوکز که برای ترجمه در آوای زن 
انتخاب شده برسکس و ویژگی هایی که مردساالری 

بر جنسیت مردان و فعالیت جنسی شان تحمیل می کند 
تاکید دارد. تفاوتهای مشخص و مهمی بین فرهنگی 

که این نوشتۀ تحلیلی/انتقادی آن را _ دربعد جنسیت 
مردانه- وامی کاود و فرهنگی که روابط جنسی بین 

زنان و مردان درایران امروز ما را شکل می دهد وجود 
دارند. به زعم این قلم نکتۀ واضح، اما بهرحال تکان 

دهنده دراین میان اینست که با وجود این تفاوتها، که 
به یک مورد مشخص آن اشاره خواهد رفت، هردوی این 

سیستم های فرهنگی اشکال مختلف نظام مردساالری 
هستند. 

در مقالۀ ترجمه شده ازبل هوکز، او از فرهنگی )بخوان 
فرهنگ آمریکا یا غرب به طور کلی( صحبت می کند 

که درآن نیاز به سکس »طبیعی« تلقی می شود اما نیاز 
به »عشق« نه. در فرهنگ ما ایرانیها، درمورد »عشق« 

صحبت زیاد می رود اما گفتمان عمومی ای درمورد 
سکسوالیته و جنسیت وجود ندارد. براین اساس شاید 
نگاه زودگذر به نوشتۀ بل هوکز خواننده را به نتیجه 

برساند که چنین نوشته ای به شرایط مشخص ایران امروز 
ما اطالقی ندارد )یا اطالق محدودی دارد(. اما من برآنم 

که پیکره ای که بل هوکز در نوشته اش آن را عریان 
می کند و دربرابر چشمان خواننده قرار می دهد یعنی 
ویژگیهای شکل گیری سکسوالیتۀ مردانه/مردان در 

چارچوب مردساالری، با وجود تفاوتی که ازآن یاد رفت، 
برای مردان )و زنانی( که درچارچوب فرهنگی ایران 

رشد می کنند نیز استفاده های زیادی دارد.
می توان متصور شد که جوانان در ایران امروز ما، گرسنه 

شناختن تن خود و استفاده از آن، ولی محروم ازحق 
و امکان اجتماعی برای اینکار به مصرف کاالی فرهنگی 

)فیلم، پورنوگرافی و غیره وغیره( روی می آورد و به 
این نتیجه می رسد که اگر فقط می توانست بدون هیچ 
محدودیتی سکس داشته باشد بخش تعیین کننده ای 
از مسایلش حل میشد. پس کسی در ایران  امروز ما 

می تواند به این نتیجه برسد که آزادی جنسی درخود و 
برای خودش هدفی رادیکال و پیشرو است. چنین نگرشی 

به باورمن برکژبنیان »مقایسه ساده« استوار است. یعنی 
صورت بیرونی حرکتی اجتماعی، در چارچوب فرهنگی 
»دیگر«، »ناشناخته« را گرفتن و آن را روی چارچوب 

فرهنگی »خودی« و »شناخته شده« سوار کردن و براین 
اساس نتیجه گیری بهتر و بدتر کردن است )دراین مقال، 

هژمونی »کاالی فرهنگی« غرب نیز نقش مهمی بازی 
می کند که پرداختن به آن درحوصلۀ این نوشتۀ کوتاه 

نیست(. این نوع برخورد البته منحصر به جوان ایرانی 
)جهان سومی( نیست. مثال جوان غربی سرخورده از 

تجربۀ جنسی آغازشده دراوان نوجوانی و مداوم و دامنه 
دار هم میتواند دنبال »عشق« بگردد مثال با استفاده 
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رابطۀ جنسی و سکس، برای اکثر زنان و مردان تجربه ای ارضا 
کننده و خوشکامانه نیست. ما همه با این نظریه آشناییم که 

می گوید مردها وارد رابطه می شوند چون دنبال سکس هستند 
و نه عشق در حالیکه زنان در جستجوی عشق وارد رابطه 

می شوند و نه به دنبال سکس. در واقع، مردها با این امید که 
کامیابی عاطفی ای حاصل از عشق را در سکس تجربه کنند 

وارد رابطه می شوند. غالب مردها فکر می کنند سکس به آنها 
حس زنده بودن و مرتبط بودن می بخشد؛ که سکس برای آنها 
نزدیکی، صمیمیت و لذت به ارمغان می آورد. اما غالبن سکس 

به تنهایی، »محموله ای« را که از آن انتظار میرود تحویل 
نمی دهد. حتی این سرخوردگی هم باعث نمی شود که مردها 

کمتر راجع به سکس فکر کنند. برعکس این ناکامی تمنا و 
شهوت آنها را بیشتر دامن میزند.

اگر آموزه های اجتماعی سکسیستی به زنان آموخته اند که گذر 
از مسیر سکس به دستیابی به خواستۀ قلبی شان می انجامد، 
به مردها یاد داده اند که خواستۀ قلبی آنها باید تمنای سکس 
و سکس بیشتر باشد. به نظر می رسد جنبش آزادی زنان، به 
دنبال رشد آزادی جنسی به مردان دگرجنسگرا و همجنسگرا 

نوید داد که زنان هم به همان روشی که مردان درمورد سکس 
فکر می کنند، درمورد آن فکر خواهند کرد. که تمنای جنسی 

زنانه به اندازة نوع مردانۀ آن شکارگرانه و وسواس مند خواهد 
شد. خیلی مردها فکر کردند که این طلیعۀ بهشت است. 

باالخره آنها خواهند توانست بدون اینکه نگرانی ای درمورد 
تعهد داشته باشند، تنها دنبال اشتیاق جنسی باشند. منطق 

سکسیستی آنها را متقاعد کرده بود و می کند، که می توانند 
صمیمت و ارتباط داشته باشند بدون آنکه به تعهد تن در 

دهند. این که »کسی که کیر دارد رهگذری بیش نیست« به 
این معنا می بود که نیازهای آنها هرجا و هر وقت می تواند 

ارضا شود و خواهد شد.

در فرهنگ ما، در دوران بعد از جنبش های فمینیستی و جنبش 
برای آزادی جنسی، چنین رفتارها و نگرش هایی درمورد 

سکسوالیته به وسیلۀ اکثریت مردها و بسیاری زنان پذیرفته 
شده اند. چنین رفتارهایی ریشۀ دغدغه های فرهنگی ما در 
رابطه با سکس است. وقتی تازه شروع به نوشتن کتاب و 

صحبت کردن با آدمها درمورد عشق، به تنهایی یا درمحافل 
عمومی، کرده بودم متوجه شدم که مباحثه درمورد عشق، به 

خصوص در عرصه عمومی، در جامعۀ ما تابو است. در حالیکه 
همه در مورد سکس آزادانه حرف میزنند. انواع و اقسام 

صحنه های سکسی روی صفحه های سینما و تلویزیون های ما 
نمایش داده می شوند و در برنامه های تلویزیونی گفتگو های بی 
پرده با تماشاچیان درمورد سکس و سکسوالیته انجام می گیرد. 

صحبت کردن درمورد سکس اساسن آسان تر است چرا که 
در فرهنگ پدرساالر سکس به مثابه تمنایی »طبیعی« عرضه 

می شود. غالب آدمها باور دارند ساختار زیست شناسانۀ انسانها 
طوری شکل گرفته تا تمنای سکس داشته باشند، اما باور 

نمی کنند که انسان ها به عشق نیاز بیولوژیکی دارند. تقریبن 
همه براین باورند که می شود سکس بدون عشق داشت اما اکثر 

آدمها باور نمی کنند که زوجی بتوانند در رابطه شان عشق 
داشته باشند اگرچه در آن سکس وجود نداشته باشد.

جنبش فمینیستی قادر به چالش و تغییر ایده های مبتنی بر 
نابرابری زنان در بسیاری زمینه ها منجمله در عرصه های کار، 

تحصیل و مذهب شده است. اما، هنوز طرز فکر بیشتر آدمها 
درمورد رابطۀ جنسی را سکسیسم شکل می دهد. هر چند تا 
مرد که از رابطۀ جنسی پرهیز می کنند یا فقط گاه گاه رابطۀ 
جنسی دارند هم وجو دداشته باشند، ما کماکان باور داریم 
که سکس کاریست که مردها باید بکنند. پس زمینۀ این 

فرض اینست که اگر مردها از لحاظ جنسی فعالیتی نداشته 
باشند به سرشان می زند و دیوانه می شوند. به همین خاطر 

است که خشونت جنسی مرد- نسبت به- مرد در زندانهای 
آمریکا امری پذیرفته شده است. به همین خاطر است که 

تجاوز جنسی- تجاوز در ازدواج، یا مورد تجاوز قرارگرفتن زن 
به وسیلۀ مرد غریبه، یا تجاوز بوسیلۀ مردی که زنی با او رابطۀ 
کوتاه مدتی داشته - هنوز یک جرم خیلی جدی تلقی نمی شود. 

به همین خاطر است که تجاوز کردن به کودکان، بخصوص 
وقتی که بوسیلۀ مردهای »آرام خو« و »خوب« انجام گرفته 

باشد، مجاز شمرده می شود. اگر اینطور نبود، آدمهای مشهوری 
که متهم به سوء استفادة جنسی از کودکان هستند موقعیت 

اجتماعی شان به عنوان الگو های فرهنگی را از دست می دادند. 
»او باید بکند« پس زمینۀ بخش مهمی از مقبولیت اجتماعی 
خشونت جنسی مردان است. به همین دلیل است که خیلی 
آدمها کماکان، به رغم انواع و اقسام برنامه های تلویزیونی و 

غیره، باور دارند که کسی که مورد تجاوز قرار می گیرد حتمن 
با رفتار یا نحوة لباس پوشیدن اغواگرانه »خودش درخواست 

تجاوز کرده است«.

این روزها بچه ها بیشتر از هر منبع دیگری از طریق رسانه های 
عمومی درمورد سکس آموزش میگیرند. بچه ها حاال بیشتر 
از هر زمان دیگری نسبت به تن و سکسوالیتۀ خودشان از 

راههایی مثل تماشای سریال های تلویزیونی، یا پورنوگرافی، یا 
فیلم آگاهی می یابند. اما، بخش اعظم آنی که بچه های ما 

درمورد سکسوالیته یاد می گیرند با سناریو های منسوخ 
پدرساالرانه درمورد طبیعت جنسی زنان و مردان، زنانگی و 
مردانگی، سازگار هستند. بچه ها یاد می گیرند که در دنیای 

ارتباطات جنسی همیشه یک طرف غالب و یک طرف سلطه 
پذیر است. آنها یاد می گیرند که مردها باید به زنها غلبه کنند، 

که مردهای قوی تر باید به مردهای ضعیف تر غلبه کنند. 
آنها یاد می گیرند که مردها چه دگرجنسگرا یا همجنسگرا 
باشند وقتی از دسترسی به سکس محروم شوند درنهایت 
با »هر« کسی رابطۀ جنسی خواهند داشت. اگر محرومیت 

به اندازه الزم طوالنی شود، مردی حتی اگر دگرجنسگرا هم 
باشد با مرد رابطۀ جنسی برقرار خواهد کرد؛ و اگر همجنسگرا 
باشد به خاطر محرومیت، ناچار به برقرارکردن رابطۀ جنسی 

با زنان تن خواهد داد. دوباره و دوباره بچه ها از رسانه های 
عمومی می شنوند وقتی جریان جریان سکس باشد »مرد باید 
بکند«. بزرگسالها ممکن است از راه تجربیات خودشان بهتر 
بدانند ولی بچه ها به ایمان آوردگانی واقعی تبدیل میشوند. 

بچه ها فکر می کنند مردها اگر نتوانند فعالیت جنسی داشته 
باشند دیوانه خواهند شد. این منطقی است که به پیدایش آنی 

که فمینیست ها بر آن نام »فرهنگ تجاوز« نامیده اند منجر 
می شود. 

مردها، چه همجنسگرا  یا دگرجنسگرا، در اوان زندگی  یاد 
می گیرند که یکی از اولین پاداش هایی که به خاطر فرمانبرداری 

از تفکر و عملکرد پدرساالرانه می گیرند حق غلبۀ جنسی بر 
زنان است. و اگر زنی در دسترس نباشد آنها حق دارند که 
مردی ضعیف تر را در موقعیت زن قرار دهند. در مجموعۀ 
»دیگرقربانی بودن بس است: بهبودی مردان از تجربۀ مورد 

سوء استفاده جنسی در کودکی قرارگرفتن« مردانی که بوسیلۀ 
مردهای غریبه، برادرانشان یا دوستان قوی تر از خودشان مورد 
سوء استفادة جنسی قرار گرفته اند درمورد تجربیاتشان صحبت 

میکنند. آنها در مورد اینکه چطور مردانی که ازآنها سوء 
استفاده جنسی می کردند منطق تفکر پدرساالرانۀ حق »قوی« 

آنست که بکند هر آنی که می خواهد، با هرکسی که می خواهد، 
را برای آنها توضیح می دادند حرف می زنند. درمورد 

سکسوالیته نحوة تفکر افرادی که از دیگران سوء استفادة 
جنسی می کنند هم غالبن بوسیلۀ همین منطق شکل یافته است. 
»اد«1 درمورد سوء استفادة جنسی برادر بزرگترش از او چنین 

می نویسد: »من وقتی نه ساله بودم شروع به یادگیری درمورد 
سکس کردم. در سن ده سالگی با دهانم به دیگران ارضای 

جنسی میدادم. وقتی بقیه بچه ها بیرون با تفنگ بازی می کردند 
من یاد می گرفتم که چطور به یک مرد »لذت« بدهم. به من یاد 
داده شد چطور یک »زن« باشم. برادرم بازی جنسی فانتزی ای 
را که در آن او »مرد« و من »زن« بودم دوست داشت«. همین 

برادر بزرگتر بعدها ازدواج کردو ایدة اینکه حق اوست که با 
هرکسی که تمایل داشته باشد ارتباط سکسی برقرار کند را با 
خودش به درون ساختار ازدواجش برد. احتیاج او برای غلبه 

کردن ویژگی اساسی همۀ ارتباطات سکسی او بود. 

در فرهنگ غلبه،مبارزه برای قدرت هر روز در ارتباطات آدمها 
با هم عینیت می یابد و غالبن بدترین فرمش را در ارتباطات 
نزدیک و صمیمانه به منصه ظهور می رساند. مرد مردساالر 

که هیچ وقت به تقاضای رئیسش با عصبانیت پاسخ نمی دهد، 
وقتی کسانی که به او نزدیکند بخواهند رفتارش را عوض کنند 

به آنها خشمگینانه واکنش نشان می دهد. مردانی که روزانه 
در کارشان دروغ نمی گویند و تقلب نمی کنند اینکار را در 

چارچوب روابط صمیمانه شان انجام می دهند. این دروغ گفتن 
در بیشتر موارد با رفتار جنسی ناسالم و ناراحت ارتباط دارد. 

»اریک گوئی تیه رز«2 درمقالۀ تاثیرگذارش با عنوان » »کسی 
که او بود« اینکه چطور دروغ می گفت تا واقعیت همجنسگرا 
بودن پدرش را پنهان کند حرف می زند. »از همان زمانی که 

شروع کردم درمورد پدرم دروغ بگویم درمورد خودم هم 
دروغ می گفتم. دروغ هایم را انتخاب می کردم....بجای ساخت 

و پرداخت جزییاتی که پدر همجنسگرای مرا بیشتر مثل 
پدرهای معمولی نشان دهد، من کمبود و ضعف های پدرم 

و از خشم منفجر شدنهایش را نابهنجارانه بزرگتر از واقعیت 
جلوه می دادم. برای همکالسی هایم داستان اینکه چطور پدرم 

دست و پای ما را می بندد و بعد ظرف کریستال به طرف 
مادرم پرتاب می کند را با هیجان تعریف می کردم..........

من دروغ گوی تمام عیاری شده بودم، برای خودم و پدرم 
از راه بزرگنمایی واقعیت، هویت جعلی می ساختم«. دروغ 

گفتن درمورد سکس بخش پذیرفته شده ای از سکسوالیتۀ 
مردساالر است. سکس،برای بسیاری ازمردها جاییست که 

درآن خودشان را بیرون می ریزند چرا که تنها آنجاست که 
نوید مردساالرانۀ غلبه می تواند به راحتی به واقعیت بپیوندد. 

شاید بدون این قاقا لی لی ها، انبوه مردان زمانی درازی بود که 
برعلیه مردساالری شوریده بودند.

پسربچه ها در اوایل زندگیشان یاد می گیرند که سکسوالیته 
میدان نبرد نهایی ای است که در آن مردانگی پدرساالرانه 
شان آزمایش خواهد شد. خیلی زود یاد می گیرند که تمنای 

جنسی نباید آزادانه ابراز شود و اینکه زنها تالش خواهند 
کرد جنسیت مردانه شان را کنترل کنند. برای پسرها مسئلۀ 

کنترل با واکنش مادر نسبت به آلت جنسی پسر آغاز می شود، 
معموال مادر ]آلت جنسی پسر[ را دوست ندارد و نمی داند با 

آن چکار کند. راحت نبودن مادر با آلت جنسی فرزند پسر به 
او این پیام را می دهد که آلتش طبیعتن مشکلی دارد. مادر به 

فرزند پسرش این پیام که آلتش چیز »خوب« و »استثنایی« 

از اشعار )ترجمه شدة( موالنا و فکر کندبا دستیابی به 
این »عشق« بخش مهمی ازمسائلش حل خواهد شد. بل 

هوکز در نوشته اش روشن می کند که چرا و چگونه است 
که درچارچوب فرهنگ غربی صرف ایجاد رابطۀ جنسی، 

به اشکال مختلف و با آدمهای متعدد، نه تنها به بنیان 
پدرساالری تلنگری نزده بلکه ایفای نقش جنسی ای است 

که پدرساالری به آن شکل داده است. امکان دگرگون 
کردن نقشهای جنسی تنها از راه زیرسوال بردن پایه های 
ساختار پدرساالری، دراشکال مختلف آن، و سرباز زدن 

ازایفای نقشهای جنسی تعیین شده به وسیلۀ آن به دست 
خواهد آمد به واقعیت نزدیک خواهد شد. 

این روزها بچه ها بیشتر از هر منبع دیگری 
از طریق رسانه های عمومی درمورد سکس 
آموزش میگیرند. بچه ها حاال بیشتر از هر 
زمان دیگری نسبت به تن و سکسوالیتۀ 

خودشان از راههایی مثل تماشای 
سریال های تلویزیونی، یا پورنوگرافی، یا 

فیلم آگاهی می یابند. اما، بخش اعظم 
آنی که بچه های ما درمورد سکسوالیته یاد 

می گیرند با سناریو های منسوخ 
پدرساالرانه درمورد طبیعت جنسی زنان و 
مردان، زنانگی و مردانگی، سازگار هستند. بودش جنسی مردان
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ای است را نمی دهد. سرباز زدن پدرها از در گیرکردن خود 
با آموزش فرزندان پسرشان درمورد بدن نیز نشانگر همین 
ترس از آلت پسر است. متاسفانه، برخوردهای کوته فکرانه 
به سوءاستفادة جنسی از کودکان بسیاری از پدر و مادرها را 

به وحشت از نگاه مثبت و بزرگداشت بدن کودکان، بخصوص 
پسربچه ها، که ممکن است در نتیجۀ نزدیکی بدنی بازیگوشانه 

آلتشان شق شود سوق داده است. در فرهنگ پدرساالرانه، 
همه تشویق می شوند که به آلت جنسی مردان، حتی آلت 

پسربچه ها، به عنوان یک سالح نگاه کنند. و این روانشناسی یک 
»فرهنگ تجاوز« است. پسرها یاد می گیرند که باید آلتشان و 
لذت جسمی ای که از راه شق شدن آن ممکن است احساس 
کنند را بشناسند و همزمان یاد می گیرند که از آلتشان، مثل 

سالحی که ممکن است هرلحظه تیرش در برود و آنان را بی 
هیچ قدرتی باقی بگذارد یا حتی نابودشان کند، وحشت داشته 

باشند. بنابراین پیغام نهفته ای که پسرها درمورد عمل سکس 
دریافت می کنند این است که اگر در سکس کنترل کننده و 

عامل قدرت نباشند ممکن است به نابودی کشیده شوند. 

دوران بلوغ از نظر دریافت کردن آموزه های اجتماعی- جنسی 
از ضربه پذیرترین دوران زندگی پسران است. در این دوران 

است که پسرها باید از راه خودشناسائی کردن اجتماعی و 
جنسی با مردانگی پدرساالرانه به شخصیت خودشان شکل 
دهند؛ اینجا مکان رودرروئی تئوری و عمل است. در طول 

این سالهای شکل دهنده، وقتی که شهوت جنسی پسر غالبن 
شدید است، او یاد می گیرد که فرهنگ پدرساالری از او انتظار 

دارد شهوتش را، درونن، و همزمان ارادة اش برای ارضای 
این شهوت از راه درگیر شدن با عملکرد غلبه جنسی را، 

برونن، بپروراند. این انشقاق بخشی از پروسۀ پذیرفته شدن 
در مردانگی پدرساالرانه است. به بیان دیگر مراسم عضویت 
رسمی در فرهنگ پدرساالری. پسر همچنین یاد می گیرد که 

وقتی به ارضای تمنای جنسی می رسد زنان »دشمن« هستند. 
زنها گروهی هستند که نیاز به سرکوب تمنای جنسی اش را به 

او تحمیل می کنند، و با این وجود او برای اثبات مردانگیش، 
باید جرات کند از این سرکوب درگذرد و وارد عمل سکس 

شود. 

سرکوب جنسی به آتش تمنای جنسی پسرها و مردان سوخت 
می رساند. در مقالۀ »سوخت برای پردازش فانتزی: ساختار 
ایدئولوژیک تمنای جنسی مرد »مایکل.س.کیمل«3 درمورد 
تاثیرات منفی دریافت آموزه های اجتماعی-جنسی ای از این 
دست روشنگری می کند و نشان می دهد که سرکوب جنسی 

دنیایی می آفریند که درآن مردها باید دائمن درحال ساخت و 
پرداخت تخیالت جنسی و آنی که غیرجنسی است را شهوانی 

کردن است باشند. او چنین توضیح می دهد:

کمیاب است که لذت شهوانی هدف یک برخورد سکسی 
باشد؛ اینجا چیزی خیلی مهم تر از این در کار است: درک ما 
از خودمان به عنوان مرد. باور ما به اینکه سکس در دسترس 

نیست و نیاز تقریبن بی اختیار به سکس برای تایید مردانگیمان 
از هم تغذیه می کنند و چرخۀ خود بازتولیدگر محرومیت 

جنسی و ناامیدی را به وجود می آورند. و این مردان را 

نسبت به زنان، به خاطر آنی که زنان آموزش می بییند تا 
بکنند، یعنی نه گفتن، خشمگین می کند.

ناامیدی و خشم احساساتی هستند که مردها با خودشان 
به رابطۀ جنسی می آورند، چه این رابطه با زنان باشد یا با 

مردهای دیگر. 

مردها درحالی که بوسیلۀ تفکرمردساالرانه تشویق به ارتباط 
گیری با سکس به شکلی معتادوارانه میشوند که به آنها 

می گوید »باید بکنند«، همچنین باید خود را با دنیایی تطبیق 
بدهند که درآن به ندرت میتوانند »بکنند«، یا اینکه فقط با 

قلدری و سرکشی و فریب زنی که واقعن نمی خواهد، می توانند 
»بکنند«. »گری زوکاف و لیندا فرانسیس«4 درکتاب »قلب 
روح« ویژگی های کسانی که به وسواس جنسی معتادند را 
توصیف می کنند: »اینها نمی توانند از فکر کردن درمورد 

سکس دست بردارند. از یک رابطۀ جنسی به رابطۀ جنسی 
دیگر می پرند. هر رابطۀ جنسی فقط ارضایی زودگذر برای 

ولع را به بار می آورد؛ ولعی که بزودی بازمی گردد. هیچ اندازه 
فعالیت جنسی نمی تواند به ارضای کامل این ولع بیانجامد«. 
آنها توضیح می دهند:«ولع جنسی، گرسنگی نه برای سکس، 

بلکه برای خواسته ای عمیق تر از آن است.« این واقعیت که 
این گرسنگی همیشه بازمی گردد نشانه ای از آن است که 
اعتیاد به سکسوالیته فقط به سادگی به دستیابی به سکس 

خالصه نمی شود. برای مرد مردساالر، چه همجنسگرا باشد یا 
دگرجنسگرا، اعتیاد به سکس اساسن مربوط به نیاز به تایید 

و بازتایید وجودیت فرد است. شخص در این حالت وجود 
خودش را فقط از طریق عمل سکس احساس می کند، و بدین 
ترتیب سکس باید دائمن پیش زمینه ]هرکاری[ باشد. زوکاف 

و فرانسیس توضیح می دهند: هرچه درد ترس، احساس بی 
ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن شدیدتر باشد، نیاز به 
ایجاد ارتباط جنسی بیشتر حالت وسواس به خود می گیرد.«

بدین ترتیب سکس برای بیشتر مردها راهی برای تسکین 
بخشیدن به خود است. مربوط به ایجاد ارتباط با کسی نیست 

بلکه برای رهائی از درد خود است. معتاد معمولن فردیست 
که درد شدید دارد. مرد مردساالر خروجی ای برای ابراز خود 
ندارد پس فقط دنبال بیرون ریزی است. زوکاف و فرانسیس 

تاکید می کنند که معتاد به سکس از کمبود داشتن و نه 
شنیدن وحشت دارد: »هر چه این احساسات قوی تر باشند، 

وقتی آمادگی ای برای احساس کردن آنها وجود نداشته 
باشد، اشغال ذهن به وسیلۀ سکس قوی تر میشود.« وسواس 

فکری مردان با سکس عمومن طبیعی تلقی می شود. بدین 
ترتیب، فرهنگ به عنوان یک کلیت، با درخواست از مردان 

برای نادیده گرفتن و طرد احساساتشان و جایگزین کردن همۀ 
این احساسات با سکس، همدستی می کند. »استیو بیرمن«5 

در مقالۀ »چرا سکس وسواس فکری مردان است« این نکته را 
در توضیح این مسئله مطرح می کند:«ما حتی اگر خودمان را 
درگیر وسواسمندانه با سکس همین طوری با آدمهای غریبه، 

پورنوگرافی یا خودارضایی برای بازستاندن آنی که فراموش 
شده نکنیم، بازهم سکس کاراکتری معتادوارانه دارد.« چه 

همجنسگرا یا دگرجنسگرا، جنسیت مردانه همواره کاراکتری 

معتادگونه دارد. باتوجه به ساعات محدود وقت آزاد در 
طول روز و از آنجایی که نه از لحاظ بیولوژیک امکان هست 

و نه عملی است که مردها دائمن در ارتباط جنسی باشند، 
پورنوگرافی مردساالرانه که از راههای متعددی در دسترس 

است تبدیل به بود گاهی برتر می شود، جایی که در آن 
معتاد جنسی میتواند به آرام بخشی سریع دست یابد. مردان 

مردساالر میتوانند هر روزه همه جا از پورنوگرافی استفاده کنند. 
میتوانند فیلم نگاه کنند، به مجالت نگاه کنند، به زنان واقعی با 
نگاهی پورنوگرافیک نگاه کنند، لختشان کنند، با آنها بخوابند، 

به آنها غلبه کنند. کیمل قبول می کند که استفادة مردها از 
پورنوگرافی از شهوت جنسی ای که به آنها یاد داده شده باید 
همواره احساسش کنند و خشم آنها از اینکه این شهوت ارضا 

نمی شود تغذیه می کند.

پورنوگرافی میتواند به این خشم رنگ جنسی بزند، میتواند 
سکس را تبدیل به عملی انتقامجویانه کند....همه جا، مردها در 
قدرتند. تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه 
را کنترل می کنند. با این وجود مرد احساس قدرت نمی کند، 

ابدن. بیشتر مردها احساس بی قدرتی می کنند و غالبن ازدست 
زنها عصبانی هستند چرا که زنان را کسانی تلقی می کنند که 

برآنها قدرت جنسی اعمال می کنند: قدرت تحریک کردن 
آنها و دریغ کردن سکس از آنها. این به خیال پردازی جنسی 

و اشتیاق برای انتقام دامن می زند.

بسیاری از مردها از دست زنها عصبانی هستند، ولی حتی عمیق 
تر از این، زنها هدف خشم مردان از شکست مردساالری در 
عمل کردن به وعدة خود برای کام بخشی، به خصوص کام 

بخشی پایان ناپذیر جنسی، به آنان هستند.

مردها ممکن است از روبرو شدن با واقعیت زندگیشان و بیان 
این حقیقت که حق ورود به »مراسم« غلبه و منکوب گری 

داشتن، آن تجربه ای که مردساالری به آنها وعده اش را داده 
بود نیست، بترسند. به گفتۀ »ترنس ریل« اگر مردساالری 
بیماری ای بود، بیماری »نابسامانی تمنا« می بود. پس برای 
درمان این بیماری همه ما باید نگاهی که به تمنای جنسی 

زنان و مردان داریم را بازنگری کنیم. بجای دیدن خشونت 
مردان به عنوان نشانه ای از قدرت آنها، همۀ ما باید به آن 
نام واقعی اش را بدهیم: نابهنجاری. خشونت مردساالرانه یک 

بیماری روانی است. اینکه این بیماری نابهنجارترین منصۀ 
ظهورش در زندگی جنسیتی مردان است امر مهمی است چراکه 

ثبت وقوع آن کار مشکلی است. به این دلیل که ما بجای 
اینکه شاهد وقوع آن باشیم شاهد کار مردان یا حضور اجتماعی 

آنها هستیم. غصب جنسیت طبیعتن مثبت مردان و آن را 
به خشونت تبدیل کردن تبهکاری سیستم مردساالر برعلیه 

بدن مرد است، تبهکاری ای که توده های مردان هنوز قدرت 
گزارش دادن آن را ندارند. مردها می دانند چه اتفاقی دارد 

می افتد. اما به آنها یاد داده شده که از حقیقت تن خودشان، از 
حقیقت جنسیت خودشان، حرف نزنند.

مقالۀ قدرتمند و جسورانۀ »رابرت جنسن«6 »سکس 
مردساالرانه« این پیام را منتقل می کند. او در تعریف سکس 
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پدرساالرانه می نویسد: »سکس گاییدن است. در مردساالری 
گاییدن ناگزیر است-در تجاوز جنسی و درسکس »طبیعی«، با 
غریبه، با دوست دختر، با همسر، با همسرسابق و با کودکان. 

در سکس مردساالرانه مهم نیاز مرد به گاییدن است. وقتی این 
نیاز خودش را بروز دهد سکس اتفاق می افتد. جنسن توضیح 

می دهد:

توجه به معنای واژة خودمانی اصلی ای که از آن برای نزدیکی 
جنسی استفاده می شود-یعنی »گاییدن« – آموزنده است. 

گاییدن زنی به معنای نزدیکی جنسی با اوست. گاییدن کسی 
دریک چارچوب دیگر به معنی ضربه زدن به کسی یا فریب 
دادن اوست. و وقتی که از این لغت به عنوان فحش استفاده 
می شود )»گاییدمت«( هدف تحقیر است و این گفته معمولن 

مقدمه ای است برای خشونت یا تهدید به خشونت. سکس در 
مردساالری گاییدن است. اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم 

که درآن آدمها از یک لغت برای سکس و خشونت استفاده 
می کنند و بعد در مقابل این ایده که خشونت روال همیشگی 

سکس است مقاومت می کنند و ادعا می کنند که وقتی سکس 
آشکارا خشونت آمیز شود آنها برمی آشوبند، گواهی قدرت 

مردساالری است.

و شاید بشود اضافه کرد که توانایی متقاعد کردن مردان و 
زنان به وانمود کردن به اینکه خشونت جنسی ارضا کننده 

است گواهی ای نهایی بر قدرت مردساالری است. بسیاری از 
موزیک های پاپ، از راک تا رپ، درمورد این پیام مشارکت 

دارند. از ترانۀ »ایگی پاپ«7 »کیرمن توی جیبمه و داره 
شلوارمو پاره می کنه. من فقط میخام بگام، این عشق و عاشقی 
نیست« تا ترانه گروه رپ »میستیکالز«8 وقتی تموم شد، تموم 

تموم شد، یه چیزی رو خرد میکنم و کس یه جنده ای رو 
میترکونم«. البته واقعیت زندگی مردان اینست که سکسوالیتۀ 

مردساالرانه رضایتی به بار نیاورده است. بلکه به نیاز به 
سکس بیشتر داشتن، به سکس خشونت آمیز بیشتر داشتن، 

به امید اینکه راهی برای ارضا شدن پیدا شود دامن زده است. 
پورنوگرافی پدرساالر، که این روزها دیگر منزوی نیست بلکه 
بیشتر و بیشتر در رسانه های عمومی عامه پسند حضور دارد، 

به این دلیل چنین استفادة گسترده ای پیدا کرده است که 
مردهای شستشوی مغزی شده بوسیلۀ طرز تفکر مردساالرانه 
جرات بیان واقعیت را پیدا نمی کنند. آنها جرات گفتن اینکه 

»من نمی توانم ارضا شوم« را پیدا نمی کنند. پورنوگرافی 
پدرساالر بخش غیر قابل اجتنابی از زندگی روزمره شده چون 

نیاز به ایجاد یک فرهنگ ساختگی که درآن تمنای جنسی 
مردها دائما ارضا میشود،مردها را از پرده دری از این دروغ 

مردساالری و جستجوی هویت جنسی سالم بازمی دارد.
خرده فرهنگ همجنسگرایان، تاریخن، با صداقت و جسارت 

بیشتری وسواس تمنای جنسی مردانه را به وضوح بیان 
کرده است. و برخالف تصور عامه، سکس شکارگرانۀ 

همجنسگرایان، به جای ضد مردساالری بودن مظهر نهایی 
ایده ال مردساالریست. برداشت »جنسن« اینست که »مرد 

همجنسگرا  یا دگرجنسگرا فرق زیادی ندارد«. »در سکس 
همجنسگرایانه هم مسئلۀ مقاومت دربرابر سکس و سکسوالیتۀ 

مردساالرانه به همان اندازة مهم است چون مردهای همجنسگرا 
هم مثل مردهای دگرجنسگرا می گایند. همۀ ما کمابیش 

مثل هم آموزش می بینیم. گاییدن کاری است که مردهای 
همجنسگرا می کنند؛ بعضی ها حتی ممکن است بگویند اگر 
درحال گاییدن مداوم نباشی اصال همجنسگرا نیستی. غالبن 

مردهای همجنسگرا، اگر آگاهانه تصمیم نگرفته باشند، 
به اندازة همتایان دگرجنسگرایشان در تفکر درمورد سکس و 
سکسوالیته و مردانگی گرایشات مردساالرانه دارند. سرمایه 
گذاری آنها در مردساالری تمایلی عمیقا نابهنجارست چرا 
که آنها دلباختۀ همان ایدئولوژی ای هستند که از نفرت 

ازهمجنسگرایان حمایت کرده و آن را گسترش می دهد. حاال 
که مردهای دگرجنسگرای پدرساالر از طریق رسانه های 

عمومی مجبور شده اند با این واقعیت روبرو شوند که مردهای 
همجنسگرا »زنان کیردار« نیستند، که آنها هم مظهر مردانگی 
مردساالرانه هستند، غلبۀ جنسی مردان بر زنان تشدید شده 

چرا که این تنها عاملیست که مردهای دگرجنسگرا را از مردان 
همجنسگرا جدا می کند. همزمان نفرت از همجنسگرایی در 
میان مردان دگرجنسگرا شدت می گیرد چرا که ابراز علنی 
آن راه مفیدیست برای شناسائی اینکه کی همجنسگرا و کی 
دگرجنسگراست. پورنوگرافی مردساالرانه، فضای مشترک 

مردانگی برای مردان همجنسگرا و دگرجنسگراست. تصاویری 
که مردان همجنسگرا به دنبال آنند، تصویر مردان است اما 
مردانی که در موقعیتهائی شبیه به آنی که بدنهای مردان و 

زنان در پورنوگرافی همجنسگرایانه تصویر می شوند قرار دارند. 
پورنوگرافی مردساالرانه،چه برای مردهای همجنسگرا باشد چه 

برای مردهای دگرجنسگرا، بنیادن مظهر فرهنگ منکوب گر 
در دنیای سکس است. 

»نیاز« مردها به پورنوگرافی مردساالرانه، که غلبه را شهوانی 
می کند نشانۀ قدرت مرد نیست. درحالیکه نفرت از زنان 

میتواند به حرکات منکوبگرانه ای که ضربه و زخم می زنند و 
نابود می کنند منجر بشود. اینجا هیچ نیروی سازنده ای وجود 
ندارد. متاسفانه اگر انبوهی از مردان باور کنند که فردیت و 

سکسوالیتۀ مردساالرانه شان یکی هستند، هیچگاه جرات خلق 
سکسوالیته ای ارضا کننده و رهابخش را پیدا نخواهند کرد. 

درجامعۀ پدرساالری چنین واقعیتی است که به ترس مردان 
روشن بین )به اندازة زنان(، ازسکس منجر می شود. جنسن 

چنین شهادت میدهد:

من ازسکس می ترسم چرا که سکس به وسیلۀ فرهنگ غالب، 
که همه دور و بر من به آن عمل می کنند، که درصفحات 

مجله ها، روی تابلوهای اعالنات، و پردة سینما به تصویر 
درمی آید، تعریف شده است. من از سکس می ترسم چون 
از غلبه، شقاوت و خشونت ومرگ می ترسم. من ازسکس 

می ترسم چون من و خیلی آدمهای دیگری که میشناسمشان 
را آزار داده است و من خودم درگذشته آدمهایی را از راه آن 
آزار داده ام. من می دانم آدمهایی هستند که بوسیلۀ سکس به 

نحوی که زبان قادر به بیان آن نیست ضربه خورده اند؛ که 
تجربه ای از درد دارند که من هرگز آن را نخواهم فهمید. و 

من میدانم آدمهایی به خاطر سکس مرده اند. بله، من ازسکس 

می ترسم. چطور می شود نترسم؟
با وجود شهادت شجاعانۀ جنسن و آدمهایی مثل او، با وجود 

انتقاد رادیکال از سکس مردساالرانه، بیشتر مردها قادر به 
شکستن حلقۀ انکار و بیان حقیقت درمورد سکس نیستند. درد، 

ناامیدی، سرگشتگی ناشی از آن را فرومی خورند و از قوانین 
مردساالری پیروی می کنند.

به جای ایجاد دگرگونی، زنان و مردان پدرساالر از منطق 
تساوی جنسی درسکس استفاده کرده اند. آنها می کوشند تا 

زنان را به هواداری از سکس پدرساالرانه تشویق کنند تا آنها 
نیز چون همتایان مردشان وانمود کنند که چنین کاری صرف 

آزادی جنسی است. ویدئوهای موزیک و شوهای تلویزیونی 
مثل »سکس و شهر« )که به وسیله زنان و مردان پدرساالر 

نوشته و تولید شده( به زنان، بخصوص زنان جوان، می آموزند 
که همنشین خواستنی زن کسی است که حاضر باشد رل 
غالب یا مغلوب را ایفا کند و به اندازة مردهای پدرساالر 

درمورد سکس سهل انگار باشد. یکی از راههایی که سیستم 
مردساالر امید دارد ازراه آن خشم مردان رافرونشاند؛ آموزش 

اجتماعی به زنان برای پیروی از الگوهای جنسی مردان 
پدرساالر است. چون خشم مردان درواقع پوششی برای درد 

آنهاست این ]برای سیستم پدرساالر[ بسیار مهم است که 
این خشم فرونشانده شود. این تنها پس زنش برعلیه فمینیسم 

نیست که به عادی کردن خشونت جنسی پورنوگرافیک در 
رسانه های عمومی و در ارتباطات جنسی منجر شده است؛ 
تمایل به بازداری مردان از احساس کردن و درد خود را 
نامگذاری کردن به نیاز به شستشوی مغزی مداوم دامن 

می زند. 

برای نظام جنسی مردساالر، سرخوردگی مردان، که غالبن 
اول به صورت خشم بروز می کند، تهدیدی بزرگتر از جنبش 

فمینیستی است. در حالیکه انبوهی از مردان به استفاده از 
سکس مردساالرانه و بی حس کردن خودشان ادامه می دهند، 
بسیاری از مردان از بی حس کردن خودشان خسته شده اند و 
برای اعادة فردیتشان تالش می کنند. این پروسۀ بهبود یافتن 

شامل دست یابی به سکسوالیته ای نوین نیز هست. حملۀ 
بیماریهای مدرن ازجمله کاهش شهوت و ناتوانی جنسی مردها 

را به پرسشگری نه تنها در بارة سکس مردساالرانه بلکه به 
پیدا کردن راههایی تازه برای بودش جنسی/سکسی که رضایت 

بخش باشند سوق داده است.

مردان ناآگاه، که وقتی به سکسوالیته برسد از«مسئله ای که 
نامی ندارد« رنج می برند، می توانند چرخه درد کشیدنشان را با 
شکستن حلقۀ انکار و کنار گذاشتن سناریوی مردساالرانۀ غلبه 

و بردگی تسکین بخشند. »برمن« درمقالۀ »چرا ذهن مردها 
دراشغال سکس است« تیزبینانه مردان را یادآوری می کند 

که امکان انتخاب دارند:

سکسوالیته به طور مستقیم و غیرمستقیم به ما ]مردان[، 
به عنوان وسیله ای که با استفاده ازآن ممکن است بتوانیم 
خودمان را ابراز کنیم و وجوه اساسی ای از انسانیت مان، 
که به تدریج و به طور سیستماتیک درحال کمرنگ شدن 

هستند، را تجربه کنیم داده می شود. سکس به عنوان گذری 
به صمیمیت و نزدیکی کامل به ما عرضه شده و می شود، به 
عنوان میدانی که درآن میشود آشکارا دوست داشت، لطیف 
و آسیب پذیر بود و کماکان احساس امنیت کرد و تنها نبود. 

سکس جاییست که درآن حساسیت مجوز است، که میشود با 
تن خود با مالیمت رفتارکرد و به احساسات سرریزشده اجازه 
جاری شدن داد. به همین خاطر است که سکس دغدغۀ ذهنی 
مردان است. اما سکس به هیچ عنوان نمی تواند تمام این نیازها 

را برآورده کند. چنین نیازهایی فقط با التیام تاثیرات عادات 
مردانه )مردساالرانه( و انباشته کردن تمامی منصه های زندگی 

با احساس همبستگی و زنده بودن برآورده می شوند.

تغییر دادن سکسوالیتۀ بی اختیار برای مردان،مثل ترک هر 
اعتیاد دیگری، سخت است. چراکه این نوع سکسوالیته اجباری 

جلوی التیامی که مردها اگر تن خودشان را دوست داشتند و 
می توانستند به عشق اجازه دهند تا برای آنها همبستگی بیشتر 

با تن انسانهای دیگر، تن زنان و بچه ها، به ارمغان آورد را 
میگیرد. 

»برمن« مردان را یادآور میشود که »هرچقدر سکس داشته 
باشید، برای ارضای نیاز بزرگ شما به عشق، به نزدیکی و ابراز 

احساسات، به حظ بردن از حس خودتان و زندگی و احساس 
جاری شدن نیروی حیات در پوست و ماهیچه هایتان کافی 

نخواهد بود. اگر انبوه مردان می توانستند شور عمیق و بنیانی 
برای دوست داشتن تن خودشان را دوباره به دست آورند، این 

دور شدن از سکس و جنسیت مردساالرانه می توانست ما را 
به یک انقالب جنسی واقعی رهنمون شود. برای اعادة قدرت و 
شور سکسوالیتۀ مردانه ای که بوسیلۀ جرم پدرساالری لکه دار 
نشده، مردها، در هر سنی که باشند، باید امکان یابند تا از تمنای 
جنسی خودشان، آشکار و روشن، حرف بزنند. آنها باید بتوانند 
در فضایی که تفکر پدرساالرانه دیگر نمی تواند غلبه را تنها راه 
دستیابی به خوشکامی جنسی وانمود کند، به بودش هایی جنسی 
تبدیل شوند. این کاری بس مشکل است و مردها تا هنگامی که 

نیاموزند چگونه اینکار را بکنند ارضا نخواهند شد. 
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نینا بیورک در کتاب جنجالی خود تحت عنوان »همواره 
خوشبخت« به عرصه های مختلف مسایل اجتماعی پرداخته 
است. در این کتاب از منابع علمی متعدد و آثار نویسندگان 
زیادی برای بررسی مسائل زندگی در جامعه کنونی استفاده 
شده است. نینا بیورک از تجارب شخصی خویش در زندگی 

روزمره بعنوان همسر، مادر و از مباحث سیاسی- اجتماعی روز 
و فرهنگ رایج در جامعه نیز در این کتاب سود جسته است. 
او با نگاهی تیزبین و موشکافانه مدل جامعه سرمایه داری را  
که مبتنی بر مصرف زدگی که عامل افزایش اختالف طبقاتی 
و خالی از هرگونه محتوای انسانیست برای خواننده به نمایش 
می گذارد. از نظر بیورک منطق نظام سرمایه داری بر زندگی 

روزمره ما حاکم شده و دید ما نسبت به یکدیگر را تحت 
تاثیر قرار داده است. از نظر بیورک پیشرفت شخصی که با 

میزان مصرف زده گی و نه پیشرفت و رشد جمعی اندازه گیری 
می شود، پایه و اساس چنین منطقی است. او نشان می دهد که 

ما چگونه می آموزیم که احساساتمان را با منطق مصرفی دیکته 
شده سرمایه داری تطبیق داده و به مشتری ها و فروشنده های 

دائمی تبدیل بشویم.
بیورک در کتاب همواره خوشبخت آثار متعددی را که در 

سالهای اخیر در زمینه زندگی خانوادگی و طالق منتشر شده 
بررسی کرده است. یکی از این کتابهای جنجال برانگیزکتاب 

»هپی هپی« )خوشحال خوشحال( نوشته دو تن از فمینیست های 
سرشناس سوئدی در مورد طالق به مثابه جاده بازکن راه 

پیشرفت است. بیورک کتاب را از زوایای مختلف مورد 
بررسی قرار می دهد و به دیدگاههای آنان انتقاد می کند. 

بیورک در این مورد می نویسد که نویسندگان کتاب، ازدواج 
را پدیده ای کهنه و پوسیده مشابه نظام پادشاهی می دانند، 

نهادی ارتجاعی  اما محبوب. وی می نویسد: »من با این توصیف 
موافقم  اما شیوه های گوناگونی برای انتقاد از نظامها وجود 

دارد. غیرمدرن بودن نظام پادشاهی به دلیل موروثی بودن 
آن است.  اما کهنه گی نهاد ازدواج در این امر نهفته است که 

این نهاد بر پایه اصولی استوار شده که اکنون در تقابل با اصل 
پایه ای نظام اقتصادی حاکم بر جامعه قرار گرفته است. ازدواج 

رویای پایداری و جاودانگی است. وفاداری، پایداری، آیا این 
مفاهیم در چارچوب جامعه ایی مبتنی بر اقتصاد سود و مصرف 

زده گی می گنجند؟ به یاد بیاوریم شرکتهای فروشنده تلفنهای 
همراه را که در سودای فروش هر چه بیشتر محصوالتشان 

تبلیغ می کنند: آیا از تلفنهای قدیمی تان خسته شده اید، 
عوض کنید؟ از مصرف کنندگان همواره انتظار می رود که 
تلفنهایشان را عوض کنند، اشیا جدید بخرند و مصرف زده 

باشند. به عنوان عضو شبکه تولید کننده از ما انتظار می رود که 
منعطف و تغییرپذیر باشیم. زیگموند بوامن در کتاب زندگی 

مصرفی می نویسد که کارمند ایده آل کسی است که هیچگونه 
وابستگی، مسئولیت و یا پیوند عاطفی که بر وی سایه بیندازد 

نداشته باشد. کسی که آماده پذیرش هرگونه ماموریتی در هر 
شرایطی باشد، کسی که اولویت بندی های کهنه گذشته را کنار 
گذاشته و خود را با شرایط جدید وفق دهد و یا اینکه کسی که 
بدون شکایت از بی عدالتی ها آنجا که یک شرکت دیگر نیازی 

به وی نداشت بار و بندیلش را ببندد و بی صدا پی کارش 
برود.« بیورک ادامه می دهد که »این جاست که وفاداری و 

تعهد پایدار در ازدواج در یک جامعه بساز و بفروشی گناه کبیره 
می شود. نویسندگان کتاب هپی هپی در توصیف جوانب مثبت 
رشد طالقها از واژه های ایده آلی مانند تغییر، تکامل و آزادی 

استفاده می کنند. زوجهایی که طالق می گیرند از نظر این 
نویسندگان به سوی بالندگی پیش می روند. بنابر این می بایست 

نتیجه بگیریم که آنانی که در یک ازدواج باقی می مانند عقب 
می افتند، پایین می روند و فسیل می شوند. واژه هایی که این 

نویسندگان به افراد مطلقه می چسبانند همان لغاتی است که 
به مدرنیسم معنی می شود. ما پیشرفت می کنیم، جلو می رویم 

و انتخاب می کنیم. از نظر آنان زنان مطلقه دست به نوعی 
انتخاب آزادانه زده اند که به رشد و پیشرفت آنها منجر شده 

است. این امر که این زنان قادر به تسلط بر زندگی خویش 
هستند آنها را شاد می کند. اما مگر ما ازدواج را آزادانه انتخاب 

نمی کنیم؟ ما که خودمان به عاقد بله می گوییم.«
بیورک در مورد آزادی در ازدواج توضیح می دهد که »اما آیا 

ما ادامه دادن به زندگی در ازدواج را هم انتخاب می کنیم؟ 

همواره خوشبخت

نوشته نینا بیورک

معرفی کتاب و ترجمه آزاد: ژیال افتخاری

نینا بیورک متولد سال 1967 میالدی، فمینیست و استاد ادبیات دانشگاه 
لوند در سوئد می باشد. او که فمینیست پست مدرن است کتابهای 

متعددی را در زمینه مسائل زنان و اجتماعی به تحریر در آورده است. 
اولین کتاب بیورک »زیر لحاف صورتی« نام دارد که با استقبال زیادی 

رو به رو شد و بیش از ده هزار نسخه فروش داشت. نینا بیورک در 
کتابهایش به ا نتقاد از سرمایه داری و ساختار مصرفی جوامع امروزی از 

دیدگاه فمینیسم می پردازد. 

نهاد ازدواج بر پایه اصولی 
استوار شده که اکنون در 

تقابل با اصل پایه ایی نظام 
اقتصادی حاکم بر جامعه 

قرار گرفته است. 

ازدواج رویای پایداری و 
جاودانگی است. وفاداری، 
پایداری... آیا این مفاهیم 

در جامعه ایی با اقتصاد 
مبتنی بر سود و مصرف 

زده گی همخوانی دارند؟
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من یادم می آید در ابتدای آشناییم با مردی که سپس با وی 
ازدواج کردم چگونه فکر می کردم. من در بین همه مردهای 
دنیا همه روزه فقط او را می خواستم و او را انتخاب می کردم. 

هیچ چیز جانبی دیگری عامل این انتخاب نبود. من او را 
می خواستم نه بخاطر خانه مشترک، پول، ترس از تنهایی و 
ناامنی. فقط خود او را می خواستم. حاال پس از چندین سال 

زندگی و فرزندان مشترک به نظر می رسد که من دیگر 
قادر به انتخاب نیستم. واژه انتخاب دیگر دراین ساختار 

مفهومی غریب شده است. حاال او برای من فردی فراتر از همه 
انسانهای قابل انتخاب است. نه بخاطر اینکه من با وی عهد 

وفاداری بسته ام و نمی خواهم آن را بشکنم. نه، چون من دیگر 
نه می توانم دیگری را انتخاب کنم و نه عهدم را بشکنم. اگر 
من در کنار صد مرد دیگر هم بخوابم همچنان به او وفادار 

خواهم ماند چرا که او هم سرنوشت من شده است. هم تاریخ 
من، هم دوران من و زندگی من. مفاهیم منفی برای توصیف 
چنین برداشتی می تواند مستقل نبودن، بسته بودن و هراس 

باشد. اما مفاهیم مثبت چه؟ چگونه از عشقی که در آن انتخاب 
و آزادی قابل تعمیم نیستند می توان دفاع کرد؟ بنظر می رسد 
که زیباترین خصایص انسانی و واژه های سمبلیکی مانند آزادی 
و انتخاب، در تضاد با نهاد ازدواج قرار گرفته اند. خب این نهاد 
کهنه پایدار بر وفاداری در جوامع و دورانی که خواهان تغییر و 
تحول است چکار باید بکند؟ بهتر نیست که این تغییر و تحول 

را در قاموس و نهاد ازدواج هم پیاده کرد؟«
نینا بیورک به دیدگاه رایج در جامعه که زندگی خانوادگی 

را مانند یک پروژه می بیند نیز انتقاد دارد و معتقد است که 
دیدگاهی که زندگی خانوادگی و مسولیت والدین را پروژه 

می انگارد همواره در انتظار پاداش جهت حفاظت، نگهداری 
از کودکان و انجام کارها خانه نیز می باشد. بیورک می نویسد 

او وقتی روایات مادرانی را که خود را مسئولین این پروژه ها 
می خوانند می شنود احساس می کند که گویی ما دیگر توانایی 
پذیرش زندگی که متشکل از پیوندها، خانواده و فرزند است 

را از دست داده ایم. تو گویی که ما قادر به مشارکت در آنچه 
که الزمه این شکل زندگی است نیستیم. مثل اینکه ما قادر 
به پذیرفتن آنچه را که فرزندانمان به ما می دهند نیستیم. 

مثل این است که ما انتظار همان پاداشی را داریم که از 
کارفرایانمان می گیریم. چرا اساسا ما توقع دریافت پاداش را 
داریم مگر نه اینکه ما پاداش را در ازای انجام کارهای کسل 
کننده می گیریم؟ چرا در ازای بودن با فرزاندانمان به دنبال 
پاداش هستیم؟ چیزی یا پاداشی فراتر از همراهی و بودن با 

فرزندانمان هست!؟ آیا این به دلیل آن است که حس لذت 
بردن ما دیگر از جامعه ای مبتنی بر تفکر استفاده ابزاری شکل 

گرفته است؟ منطقی که در آن هیچ امر و اقدامی به خودی 
خود ارزش ندارد مگر آنکه به چیز دیگری ختم شده و پاداشی 

عایدش شود.
نینا بیورک در بخش دیگری از کتابش به عشق بی قید و 

شرط پرداخته و می نویسد که هنگامی که فرزند اولش متولد 
شد عشقش به او بی قید و شرط بود. عشقی که »من« او را 

از هم گسست و به همین دلیل هویت جدیدی نیز برایش به 

ارمغان آورد. »او مرا همپای خودش نو و تازه کرد. من عاشق 
او شدم و در فضای میان من و او فرو رفتم. من برای او شدم و 
او برای من. فرزندم وسیله ای جهت رسیدن به هدف نیست، 
او خود هدف و ارزش است و ما به واسطه همدیگر ساخته و 
پرداخته می شویم. این همان جامعه رویایی است که به قول 
مارکس و انگلس در آن رشد آزاد هر فرد زمینه ساز رشد 
آزاد همه خواهد بود. این می توانست تبدیل به یک سیاست 
اجتماعی شود، عشق مثل سیاست، عشق مثل مدینه فاضله، 
تعمیم آنچه که بین فرزند و والدین پدید می آید. این تعمیم 

هم اکنون وجود دارد و نامش هم همبستگی ست. بقول کاتلین 
لوی نچ شکل سیاسی و یا اجتماعی روابط عاشقانه و روابطی 

که با عشق، محبت و همبستگی سر و کار دارند تنها در زمینه 
میان اشخاص پر اهمیت نیستند. بلکه از جهت تاثیرات سیاسی 
آن است که شکل دیگری از روابط که عاری از رقابت، جدایی 
و برتری را به نمایش می گذارند. عشقی که ما را از نهادهایی 

که بر پایه منطق استفاده ابزاری پایه ریزی شده است رها 
سازد و چنین جامعه ای رویای ماست.«

چه می شد اگر در یک جامعه همکاری جای رقابت را 
می گرفت؟ در جامعه ای که بقول اریک فرم چنان سازماندهی 

می شد که در آن طبیعت همراه و عاشق انسان در زندگی 
روزمره غریب و بیگانه نبود بلکه با آن یکی می شد. نینا بیورک 

می نویسد در آن صورت انسانها همچنان خودخواه و خسیس 
می بودند، انسانها همچنان بخشنده، همبسته و همدل می بودند 
و قدم بیشتری در مسیر دوم بر می داشتند. این مدینه فاضله 

من است و من با افتخار آن را با خود حمل خواهم کرد.
کتاب همواره وشبخت در 191 صفحه و توسط نشر والسترم و 

ویدستراند در سوئد به چاپ رسیده است.

آیا ما ادامه دادن به زندگی در ازدواج را 
هم انتخاب می کنیم؟ من یادم می آید در 
ابتدای آشناییم با مردی که سپس با وی 

ازدواج کردم چگونه فکر می کردم. من در 
بین همه مردهای دنیا همه روزه فقط او را 

می خواستم و او را انتخاب می کردم. هیچ 
چیز جانبی دیگری عامل این انتخاب نبود. 

من او را می خواستم نه بخاطر خانه مشترک، 
پول، ترس از تنهایی و ناامنی. فقط خود 

او را می خواستم. حاال پس از چندین سال 
زندگی و فرزندان مشترک به نظر می رسد 

که من دیگر قادر به انتخاب نیستم. واژه 
انتخاب دیگر دراین ساختار مفهومی غریب 

شده است.

 Wadjda معرفی فیلم
نام فیلم: ودجا

 نویسنده و کارگردان: حیفا المنصور
 بازیگر نقش ودجا: ود محمد 

محصول: عربستان سعودی و آلمان

حیفا المنصور كارگردان فیلم ودجا، 
فرزند شاعر عرب عبدالرحمان منصور است. او با تشویق های پدر 

در رشته ادبیات تطبیقی تحصیل كرد و با همراهی پدر به تماشای 
فیلم از طریق ویدئو در خانه نشست چرا كه در عربستان سعودی 

به دلیل محدودیتهای گسترده برای زنان نمی توانست به سینما و یا 
تاتر )اگر وجود داشت( برود. حیفا المنصور در واقع با ساختن فیلم 

ودجا گامی بزرگ و تابو شکن در كشورش عربستان سعودی برداشته 
است. چرا كه این اثر اولین فیلم داستانی و نخستین فیلمی است كه 

توسط یك فیلم ساز زن در این كشور ساخته می شود.

 در عربستان سعودی علیرغم نفوذ مظاهر مدرنیته چون فروشگاههای 
لباس و وسائل مصرفی با ماركهای معروف اما هم چنان اعتقادات 

دیني و سنت هاي برگرفته و ریشه دار مذهبی در به قوت خویش 
باقی است. حجاب امري كامال پذیرفته شده است و با زنان همانند 

برده گان خانگی رفتار میشود. حق مالکیت بر زنان بر اساس قوانین 
حاكم مذهبی رعایت می شود و اختالط مردان و زنان نامحرم 
هم چنان از گناهان كبیره است. زیر پا گذاشتن این قوانین با 

مجازات های سختی روبه رو می شود. ولی با این همه مظاهر سنت 
و مدرنیسم )بخوان سرمایه( با حفظ خط قرمزها تا به حال با هم 

همزیستی كرده اند.

 در چارچوب همین زندگی در شرایطی كه قید و بندهای قرون 
وسطایی بر دست وپای زنان پیچیده شده شخصیت فیلم یعنی 

دختری 11 ساله بنام ودجا یاد میگیرد زندگی خودش را داشته باشد، 
برای رویا هایش بجنگد و در حد توان خودش به آنچه كه او را محدود 

می كند نه بگوید. سنتهایی كه منجر به محدودیت در زندگیش 
می شود را در دنیای كوچك خویش به هیچ بشمارد. جمعه شبی 

كه من برای دیدن این فیلم در لندن به یك مركز فرهنگی بزرگ كه 
شامل تاتر، سینما، نمایشگاه و…میباشد رفتم متوجه شدم كه سالن 

نمایش فیلم كامال پر است و البته مملو از تماشاچی نوع روشنفکر 
انگلیسی. فیلم ودجا فضای محدودی دارد و بازی ها جز بازی بچه ها 

به ویژه بازی طبیعی ودمحمد؛ دختری كه نقش ودجا را بازی میکند 
بقیه آنچنان چشمگیر نیست. ولی انتخاب نقشها كامال با چهره ها هم 
خوانی دارد و به جا است. فیلم با وجود اینکه موضوع ساده ای را برای 
بیننده اش به تصویر می كشد ولی قادر است با ایجاد صحنه هایی كه 
نشان از زندگی و محدودیتهای زنان در این جامعه دارد، تماشاچی را 
در تجربه كاراكتر اصلی فیلم ودجا سهیم و به نوعی او را درگیر ماجرا 

كند به طوریکه عکس العمل تماشاچی در مقابل صحنه های فیلم 
بسیار جالب بود. فیلم تماشاچی ها را سر كیف آورده بود به طوری 

كه در انتهای فیلم برای فیلم ساز كف زدند. كاری كه كمتر معمول 
است، به ویژه وقتی فیلم ساز در محل حضور ندارد. دیدن فیلم برای 
من ایرانی هم كه تجربه زندگی در جمهوری اسالمی را داشته جذاب 

بود و اصال خسته كننده نبود. با توجه به فضاهای مشابه در فیلم و 
تجربه ای كه به عنوان یك زن در كشورم داشته ام توانستم با فیلم 

ارتباط برقرار كنم. حیفا المنصور در فیلمش زیركانه به بیننده نشان 
می دهد كه زنان چگونه به شیوه های مختلف چه از جانب خود و چه 

از طرف جامعه تحقیر می شوند. حتی راننده ای كه هر روز به دنبال 
مادر ودجا میاید تا او را سر كارش كه در یك مدرسه دخترانه است 
برساند، با وجود اینکه موقعیت اجتماعی اش از مادر ودجا پایین تر 
است ولی با او به مثابه زن رفتاری تحقیرآمیز دارد. پدر ودجا نیز با 
وجود عشقی كه به ودجا و مادرش دارد به ندرت به آنها سر میزند 

و در جستجوی همسر دیگری است تا برای او فرزند پسر به دنیا 
بیاورد. نام ودجا چون دختر است در تابلوی شجره نامه خانواده دیده 

نمی شود و ودجا با دستخط خودش نامش را به درخت شجره نامه 
اضافه می كند. 

در هر حال در تمام لحظات فیلم می بینیم كه زنان به نوعی تحقیر 
می شوند. ولی با وجود همه اینها هنوز ودجا در پی رسیدن به 

رویایش كه خریدن یك دوچرخه است تالش می كند. او می خواهد 
همپای پسران دوچرخه سوار ركاب بزند. در این راه دست به هر 
كار ی میزند و از مرزها و خط قرمزهایی كه به عنوان یك دختر 

برای او تعیین شده عبور می كند. چرا كه به هیچ وجه نمی خواهد 
از پسران دوچرخه سوار عقب بماند. تالشی كه دختر در سرتاسر 
فیلم برای رسیدن به رویایش می كند به فیلم جذابیت و شیرینی 

خاصی داده است. در بسیاری صحنه ها تماشاچیان به وجدد می آیند 
و از صحنه های فیلم و هوشیاری ودجا به خنده می افتند و مهمتر 

از همه اینکه روحیه تماشاچی برای اینکه رویاهایشان را دنبال كند 
و سختیهای راه زندگی را به هیچ گمارد باال می برد. در واقع پیام 

فیلم شادی آور است و دوچرخه سمبلی است برای حركت كردن و 
پیشروی در زندگی برای دختر بچه ای در جامعه ای كه كسی برای 
او ارزش چندانی قائل نیست. اگر دختر به فکر خودش نباشد كس 

دیگری قدمی برای خواسته های او برنخواهد داشت. جدا از همه اینها 
حیفا المنصور در تمامی لحظات فیلم بی وقفه تالش كرده است تا 

تفاوت دو دنیای درونی و علنی جامعه اسالمی عربستان سعودی 
را به رخ رهبران آن بکشاند و به رهبران و قانون گذاران كشورش 

بفهماند كه با وجود همه این محدودیتها زنان همانطور كه بخواهند 
زندگی می كنند و كسی نمی تواند در خلوت آنها را محدود كند. 

همه اینها نشان از جنبشی است كه زنان پنهانی در این جامعه ضد 
زن به راه انداخته اند. نام حیفا المنصور اینك در رده فیلم سازان برتر 

دنیا قرار دارد. او تنها 38 سال دارد و در حال حاضر به خاطر فرار 
از محدودیتهایی كه در عربستان سعودی برای زنان وجود دارد به 
همراه همسر و دو فرزندش در كشور بحرین زندگی می كند. حیفا 

كار فیلم سازی را با ساختن سه فیلم كوتاه به نامهای چه كسی، سفر 
تلخ و فقط راهی برای خروج، آغاز كرد. فیلم فقط او و راهی برای 

خروج توانست جوایزی را در فستیوال فیلم های امارات عربی و هلند 
به خودش اختصاص بدهد. بعد از آن او به ساختن فیلم مستند زنان 
بدون سایه پرداخت كه درباره زندگی پنهانی زنان خلیج فارس بود. 

این فیلم به 17 فستیوال مطرح سینمایی راه یافت و توانست جوایزی 
را در فستیوالهای مطرح دنیا از آن خود كند. اما آخرین فیلم او ودجا؛ 

كه فیلمی داستانی است و او نوشته و كارگردانی كرده توانست مقام 
او را به عنوان یك فیلم ساز مطرح در دنیا تثبیت كند. هم اكنون این 
فیلم به دلیل موفقیتش در جلب تماشاچی ها در بسیاری از سینماها 

به اكران امده است. برخی معتقدند كه اسکار بهترین فیلم خارجی 
حق حیفا المنصور و فیلمش ودجا بود.

 پروانه سلطانی
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پیش گفتار:
در برگردان به فارسی، من اصطالح »قتل ناموسی« را 

برای کشتن در راه نگاه داشت آبرو و شرافت برگزیدم. 
در سوئد واژه ای بنام »ناموس« که برای نگاه داری 
آن دست به قتل وکشتار زد نیست و یا من ندیده و 

نشنیده ام. شوربختانه چنین قتل های ناموسی و غیر 
انسانی توسط گروهی از مهاجران و پناهندگان در 

سوئد )و بیشتر از سوی کردهای ترکیه و عراق(، انجام 
گرفته است. زنان و دختران این گروه از مهاجرین، زیر 

فشارهای سخت مردان قرار داشته و این در حالی است 
که خود این مردان از آزادی های فردی و اجتماعی داده 

شده در کشورهای آزادی چون سوئد نهایت استفاده 
)وسوء استفاده( را کرده و می کنند.

زمانی كه ماجرای قتل پال اتروشی)1( در ژوئن 2001 در 
دادگاهی در سوئد مطرح شد، دیگر كسی شك نداشت كه این 
جنایت یك »قتل ناموسی« بوده است. بنا بر گزارش رسانه های 
بین المللی، از آن میان نیویورک تایمز، تشکیل دادگاهی برای 
رسیدگی به این قتل در سوئد، نخستین مورد بررسی یك قتل 

ناموسی در كشورهای اروپایی بود. اصطالح »قتل ناموسی« 
غیرمعمولی ولی قابل فهم است. ویژگی قتل پال در این نیز 

بود كه این جنایت پیش از آن در دادگاهی در عراق مطرح و 
متهم نیز به پنج ماه حبس مشروط محکوم شده بود. در عراق 

قتل های معمولی مجازات بسیار سنگینی دارند. بنا بر این، این 
حکم با قوانین خود عراق هم در تضاد بوده و چنین می نماید 

كه در آن جا برای قتل ناموسی تخفیف قائل شده بودند! 
قاتل بازداشت شده كه پدر پال بود در دادگاهی در داهوک)2( 
كردستان عراق به پنج ماه حبس مشروط محکوم شد و همین 

سبب پیچیدگی ای در كار تعقیب او در سوئد شد. خواهر 
كوچك تر پال به نام »برین«)3( كه شاهد قتل خواهرش 

بود، موفق شد تا با پلیس سوئد تماس بگیرد. او می دانست 
كه چهار نفر، سه عمو و پدرش، مشتركن مرتکب این قتل 

قرار شده اند. او شاهد بود كه دو عمویش، كه تابعیت سوئدی 
دارند، به پال شلیك كردند. اكنون آن دو مدت زمانی بود كه 

به سوئد بازگشته بودند. برای دادگاهی كردن آنها، به شهادت 
برین نیاز بود كه آن هنگام هنوز در كردستان عراق بود. پلیس 
سوئد برای بازگرداند برین به سوئد او را یاری داد. و در نتیجه 

عموهای قاتل در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شدند.
پنج ماه زندان مشروط در عراق در مقابل حبس ابد در سوئد 

برای همان قتل! احتمالن همین تفاوت حکم در عراق و در 
سوئد برای این قتل سبب شد كه از دید نیویورک تایمر 

نخستین قتل ناموسی در اروپا بر آورده شود.
به هر رو بررسی قتل پال، تاریخ ساز شد و به همت شهادت 
برین دیگر كسی نمی توانست وجود قتل ناموسی در سوئد 

را انکار نماید. قتل در سوئد برنامه ریزی شده ولی به لحاظ 
تاكتیکی می بایست در عراق انجام می گرفت. هم متهمان به 

قتل و هم مقتول تابعیت سوئدی داشتند.
مقامات سوئدی به كوشش زیادی دست زدند تا موضوع 

قتل در دادگاه سوئدی بررسی شود. كسانی به عراق رفته و 

توانستند برین را با مانوری پیچیده و سخت با خود از عراق 
خارج كنند. مشکل ولی تنها این نبود؛ اكنون می بایست 

موردی در قانون بیابند كه بتوانند بر مبنای آن برای دو عموی 
پال دادگاه تشکیل دهند. در حالت عادی حکم دادگاهی كه در 

كشور دیگر داده شده مد نظر قرار می گیرد ولی نه در مورد 
كاربرد خشونت بزرگی كه كمترین مجازات برای ارتکاب به 
آن چهار سال زندان باشد. اگر چنین بوده و در انجام جرم 
خشونت زیادی به كار رفته باشد، آن هنگام می توان حکم 

صادره از دادگاهی دیگر در همان مورد را نادیده گرفت.
دو عموی پال كه به سوئد بازگشته بودند، بی خبر از ماجرا 

احساس امنیت می كردند. اما پلیس آنان را زیر نظر داشت و 
تا پیش از رسیدن برین به سوئد آنان را دستگیر نکرده بود. 

با بازگشت برین به سوئد اكنون پلیس می توانست نخست به 
سبب آن كه عموها برین را تهدید كرده بودند، آنان را دستگیر 

نماید. پس از آن با توجه به شهادت برین اثبات مشاركت آن 
دو در قتل میسر می شد.

كار از آغاز می رفت كه دچار مشکل شود. روز پیش از تشکیل 
دادگاه، یك خبرنگار با پلیس تماس گرفته و مدعی شده بود 

كه پاراگرافی در قانون كه آنان اتهام متهمان را بر پایه آن 
بر قرار كرده اند اكنون در قانون وجود نداشته و حذف شده 
است. یکی از وكالی پلیس بنام كیکیس اهره الگامو)4( به 

نیابت از سوی برین دچار تردید شده و می گوید با توجه به 
آنچه كه بر برین گذشته و تهور زیادی كه او از خود نشان 

داده، اگر دادگاه تشکیل نشود، چه خواهد شد؟ ولی سر انجام 
چاره ایی یافت شد. پاراگرافی در قانون یافتند كه می گفت اگر 

جرمی در سوئد برنامه ریزی شده و یا بخشی از آن در سوئد 
رخ داده باشد، كل جرم می تواند در دادگاهی در سوئد مطرح 
شود. با تکیه بر همین پاراگراف، دادگاه در سوئد تشکیل و هر 

دو عموی برین به حبس ابد محکوم شدند.
برین می گوید: »من به سوئد بازگشتم تا عموهایم به مجازات 

برسند.« 
گناه پال نیز هم چون سارا )5( و فادیمه )6( آن بود كه 

زیادی »سوئدی« شده بود. پال همراه با خانواده خود در سال 
1995 به سوئد آمد. خانواده هفت فرزند داشت و پالی 15 
ساله بزرگترین آن ها بود. برین یکسال از پال كوچك تر بود. 

برین حکایت می كند كه آن ها تا چه اندازه از مهاجرت به 
سوئد خوشحال بودند. ولی این شادمانی دیری نپایید. پدر 

محدودیت های شدید و سختی برای دخترانش بر قرار كرد. 
آن ها حق نداشتند از مرزهایی كه او مشخص كرده بود، گذر 
كنند. دختران نه تنها اجازه نداشتند كه یك زندگی اروپایی 
داشته باشند كه باید به دور از جامعه زندگی می كردند. پدر 

آن ها را كنترل می كرد كه درست سر ساعت از مدرسه بر 
گشته باشند. او به حد مرگ می ترسید كه آنان به آبروی 
خانواده آسیبی وارد كنند. آنها اجازه نداشتند به كافه یا 

فروشگاهی بروند.
یکی از دوستان پال بنام »سحر« می گوید: پال در مدرسه موفق 

بوده و نمره های خوب داشت؛ اجتماعی و محبوب بود ولی 
رفتارش كمی ویژه بود. پال نقش بازی می كرد و خود را آزادتر 

پال
برگردان از سوئدی: کوروش گلنام 

بخشی از کتاب: پرسشی در باره آبرو و شرافت نوشته: 
اونی ویکان، بر گردان به سوئدی: کیسا میشل*

پال اتروشی در سال 1999 
به قتل رسید.

فادیمه ساهیندال در سال 2002 
در سن 26 سالگی به قتل رسید.
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از آن نشان می داد كه دختری در موقعیت او می توانست 
باشد. او با افتخار از رابطه اش با دوست پسر ٌكردش می گفت 

و اظهار می داشت كه هیچ ایرادی در كار نیست و پدرش از او 
پشتیبانی می كند. آرزوی داشتن آزادی در مغایرت شدید با 

حقیقت زندگی اش او را وادار می كرد كه در برابر دوستان هم 
مدرسه ای اش نقش بازی كند.

سر انجام تحمل پال به پایان رسید و از خانه گریخت. گزارش 
مدرسه نیز حاكی از این بود كه او در شش ماه دوم سال دچار 

مشکل بوده و از درس عقب افتاده بود. ولی خود پال چیزی 
نمی گفت. فرار از خانه كار خطرناكی بود. برین می گوید: 

مردهای فامیل به آن ها هشدار داده بودند كه: »اگر یکی از 
دختران ما یك شب بیرون از خانه بسر برد، می بایست او را 
كشت.« این كه پال در منزل یك دوست دختر خود پنهان 
شده بود، كمکی به قضیه نمی كرد زیرا به آبروی خانواده 

آسیب وارد شده بود. حتا دوست پسر كرد پال كه او آن همه 
به داشتن رابطه با او می نازید نیز از او فاصله گرفت. پال و 
خانواده اش از چشم همه اطرافیان خود افتاده بودند. برین 

می گوید: پال كوشش كرد كه خود را از بند رهانیده و به 
تنهایی آینده ای برای خود بسازد ولی این همه بیش از توان 
او بود. اكنون او خارج ازهر دو جامعه كردها و سوئدی ها قرار 

گرفته و برای هویت خود مبارزه می كرد. ولی بدون داشتن 
خانواده او چه می توانست باشد؟ برین می افزاید: تهدید از 

سوی همین خانواده بود ولی به هر رو دلتنگی نیز برای بودن 
در همین خانواده بود!

بنا به گفته برین، خانواده نتوانست پال را بیابد ولی او خود 
باز گشت. او گفت كه برادر و خواهرهایش را دوست دارد و 

نمی تواند بدون آن ها زندگی كند و خواستار بخشش شد. پدر 
به او گفت اگر تو می خواهی مرا خوشحال كنی، باید ازدواج 

كنی و پال هم پذیرفت و به میل خود در تابستان 1999 همراه 
پدر از منطقه فارشتای )7( استکهلم به داهوک در كردستان 
عراق رفت. برین در ادامه می گوید كه پال از این كه به میان 
خانواده باز گشته بود، بسیار خوشحال بود. سحر دوست پال 
نیز می گوید كه پال خانواده اش را بیشتر از خودش دوست 

داشت. كار او همآنند این بود كه او خود را دو دستی در سینی 
گذاشت و گفت بفرمایید، هر چه می خواهید با من بکنید!

ولی هنگامی كه به كردستان عراق باز می گردند پدر می گوید 
به هر رو تو نمی توانی ازدواج كنی و به جای ازدواج او را در 
خانه و در اطاق خودش به گلوله بست. پال كه تیر خورده و 

زخمی بود شوک زده از خواهرش برین می پرسد كه چه اتفاقی 
افتاده و این ها چه می كنند؟ التماس می كند كه او را به 

بیمارستان برسانند و آن هنگام است كه یکی از عمو ها در برابر 
چشمان برین و مادرش دوباره گلوله ای به او شلیك می كند. 
نقشه قتل در سوئد و دور از چشم مادر طرح ریزی و در 24 

ژوئن 1999 در كردستان عراق اجرا می شود.
حکم دادگاه در داهوک 9 اكتبر 1999 داده شد كه بنا بر 

آن پدر و یکی از عموهای پال به 5 ماه حبس مشروط محکوم 
می شوند. بنا به گفته یك افسر پلیس در داهوک، در حالت 

عادی حتا قتل ناموسی در آن جا با مجازات سخت تری محکوم 

می شود و مجازات یك تا دو سال زندان دارد ولی در رابطه با 
قتل پال حکم دادگاه می گوید:

»به سبب این كه این قتل، قتلی ناموسی كه هدفش پاک 
كردن ننگی بوده كه دامان خانواده را آلوده كرده بوده، دادگاه 

تصمیم گرفت محکومیت معمول برای قتل نامبرده را فسخ 
كند.«

عموی پال در بازجویی به پلیس گفت: ما نمی توانستیم رفتار 
او را كه سبب رواج شایعه های زشتی در باره خانواده ما بود، 
بپذیریم. با وجود چندین نشست خانوادگی چون مقتول در 
ادامه رفتار خود پافشاری می كرد، نتوانستیم مشکل را حل 

كنیم. من عموی پال هستم و در درون خودم با توجه به رفتار 
نا معقولی كه از او دیده و آن چه دیگران در باره او در سر 

زمینی بیگانه می گفتند، فکر می كنم مرگ هم برای او كم بود 
زیرا او زندگی را بر خانواده ای غنی كه در میان كردها اعتبار 
و آبرو دارد خراب كرده بود. پدر پال در برابر دوربین تلویزیون 
سوئد عنوان »قتل ناموسی« را انکار كرد. او كه هنوز در عراق 

باقی است تحت پی گرد بین المللی قرار دارد ولی خودش، 
خود را قربانی یك مبارزه جویی می داند. او چنین وانمود 
می كند كه بازرگانی موفق است و آبرو و شرافتش كاملن 

بازسازی شده است.
برین كه احساس خوبی نسبت به پدرش داشته می گوید: »من 

همیشه پدرم را دوست داشتم ولی آن چه را نزد او دوست 
نداشته ام این بوده است كه خودش نمی تواند تصمیم بگیرد. 
او حتا نمی داند چگونه باید با فرزندانش رفتار كند. پدرم در 

سوئد بیکار و تنها بود. او می خواست همآن قدرت و صالبتی را 
داشته باشد كه در كردستان عراق داشت.«

اینك برین در خواب و بیداری به آن چه كه روی داده است 
فکر می كند و »یك بند به خودكشی می اندیشد« و می گوید: 
»چنین كاری ]خودكشی[ نیز می تواند گونه ای مرگ ناموسی 
خوانده شود. او ترجیح می دهد خود را بکشد تا با او چون پال 

رفتار نشود.
خودكشی می تواند راه گریزی از ترس و هراسی باشد كه برین 

شب و روز با آن سر می كند. اكنون او هویت پنهان و زیر 
پوشش دارد ولی راه حلی برای تنهایی و آینده خود نمی بیند. 

مادرش كه با دیگر فرزندان خود در سوئد زندگی می كند، 
می خواهد كه برین با مردی كه آن ها برایش برگزیده اند 

ازدواج نموده و شرافت خانواده را حفظ كند. برین می گوید: 
»مادرم فکر می كند اگر من ازدواج كنم دارای یك زندگی 

عادی خواهم شد.« مادر كه بهترین را برای برین می خواهد، 

راه چاره ای دیگر نمی بیند. خود برین هم راه چاره ای 
نمی بیند ولی نمی خواهد تسلیم شده و عقب نشینی كند. از 
دید او یك زندگی زمانی عادی و معمولی است كه »شخص 
بتواند خود برای زندگی خود تصمیم بگیرد. خودكشی بهتر 

است تا ازدواج اجباری.« او می گوید: »اگر من در این جا 
]سوئد[ بمیرم در میان كسانی به خاک سپرده می شوم كه 

آنان را نمی شناسم ولی اگر در عراق به خاک شوم، كنار 
خواهرم به خاک سپرده شده و به او نزدیك تر خواهم بود، پال 

در وجود من است و من و او دارای یك روح هستیم.«
مونا سالین)8( وزیر ]وقت[ وزارت خانه هم خوانی اجتماعی 

می گوید پس از قتل فادیمه من نادرست رفتار كردم و از ترس 
بهانه ندادن به دست راسیست ها، آنان و مسائلشان را نادیده 

گرفته، به آنها پشت كردم. منظور او از »آنان« دخترانی با 
ریشه خارجی هستند. آن چه كه مونا سالین را واداشت كه 
رفتار خود را نادرست بیابد، شهادت خواهر پال بود. پس از 
شهادت برین در دادگاه، سالین با خود اندیشیدكه »باید با 

این دختر مالقات كند«، دیدار با برین به او فهماند كه این 
قتل های ناموسی و تفکری كه پشت آن خوابیده است، ویژه 
بوده و گونه های زور گویی و فشار اشکال مختلف بروز دارند. 

سالین به دادگاه پدر فادیمه اشاره كرد كه چگونه همه خانواده 
اظهار بی اطالعی كرده و هیچ كس چیزی بیاد نمی آورد و 

تنها یك شاهد از درون خانواده پا پیش گذارد و او كسی جز 
خواهر كوچك مقتول، سنگول)9( نبود. شباهت میان برین و 

سنگول جالب توجه است. روزنامه نگار، بریتا سونسون )10( در 
مقاله ای با عنوان »دلیرترین در جهان« می نویسد:

»این را در چشم هایش می شد دید و در صدایش شنید. بیش 
از همه دلیری فراوان او بود كه یاد آور خواهر بزرگتر فادیمه 

می شد. خواهر كوچك تر تنها كسی از بستگان فادیمه بود كه 
جرأت كرد بر علیه رحیم ساهیندال]پدرش[ شهادت دهد. او 
در باره پدرش گفت: »من می خواهم كه پدرم محکوم شود.«
پیش از این یك بار دیگر هم چنین چیزی را دیده بودم ولی 
هنوز هم نمی توانستم آن چه را چشمانم می بیند، باور كنم. 

باور كنم كه یك دختر جوان كرد دیگری هم هست كه چنان 
دلیر است كه جرأت می كند به صراحت بگوید كه قتل ناموسی 

چیست، جرأت می كند دروغ ها و فرار قاتل از حقیقت را افشا 
كند. پیش از این خواهر كوچك پال اتوشی دلیرترین دختری 
بود كه دیده بودم. اكنون می بینم كه خواهر كوچك دیگری 

هم هست.«
مدت درازی بر مزار فادیمه، عکس زن جوان زیبایی قرار 

داشت. این عکس پال بود. این عکس بزرگ در قسمت چپ 
سنگ مزار قرار گرفته بود. در سمت راست عکس دیگری به 

همآن اندازه تمام قد از فادیمه قرار داشت كه به شکلی گویا با 
كمری راست و بدون نشانه ایی از ترس در نگاهش به سوی ما 
می آمد. این دو چهره مقدس اكنون بر مزار فادیمه با هم یك 

انجمن یاد آوری، »پال را فراموش نکن« تشکیل می دهند. 
آن ها در مرگ خود بیکدیگر پیوند خورده اند در حالی كه 

زمانی كه زنده بودند یکدیگر را نمی شناختند.
به هنگام مرگ پال، فادیمه سخنی نگفت. او می دانست این 

كار چه ریسکی به دنبال دارد. می دانست كه اگر آشکارا موضع 
گرفته و فعالیت كند، بستگانش را به مبارزه جویی فراخوانده 
و تهدید او به مرگ جدی تر می شود. پس از سال 1998 كه 
فادیمه در كوششی برای نجات زندگیش از تهدید خود سخن 

گفت و برای عموم شناخته شد )با این اندیشه كه با آگاهی 
همگان شاید آن ها دیگر جرأت نکنند او را بکشند( سعی 

می كرد از جنجال بدور باشد. اگر در باره مرگ پال و یا دادگاه 
او اظهار نظری می كرد، دردسر و خطرش بیش از آن بود كه او 

از پسش بر آید.
اكنون مزار فادیمه زیارتگاه كسانی شده است كه 

می خواهند یاد پال را نیز زنده دارند.
.........

 پال در مزاری بی نام و نشان در داهوک به خاک رفته است و 
سنگی بدون نوشته نشانه مزار او است. این سنگ نیز وسیله 
مادر پال علیه كوشش پدر و بستگانش كه می خواهند یاد بود 
پال نابود و با خاک یکسان شود تا نشانی از او نباشد، بر مزار 

گذارده شده است.
بنا بر این شگفت انگیز نیست كه دوستان پال و كسانی كه از 

او پشتیبانی كرده اند، بخشی از مزار فادیمه را به وام گرفته اند. 
پال و فادیمه/آنها را فراموش نکنید.
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هنگامی که به کردستان عراق باز می گردند 
پدر می گوید به هر رو تو نمی توانی ازدواج 

کنی و او را در خانه و در اطاق خودش به 
گلوله بست. 
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روابط جنسیروابط جنسی

ارزشهای فرهنگی در خاورمیانه بر ساختار اجتماعی نقش های 
جنسیتی تاثیر می گذارد؛ نقش هایی که بنیان و اساس »از 

خودبیگانگی جنسیتی« در این منطقه است. از خود بیگانگی 
جنسیتی عمیقا بر رشد »خود درونی«، درک شخص از دیگران، 

و رابطه بین »خود« و »دیگری« تاثیر می گذارد. چنین رشد 
نامطلوبی، دارای پیامدها و عواقب زیان باری برای جامعه- به 

عنوان یک کل- است. از خود بیگانگی جنسیتی، فرایندی 
است که » خود« را پست و بی ارزش و » دیگری« را تحریف 
می کند و به شیوه ای تحمیلی و زیان آور بر رابطه بین» خود« 

و »دیگری« تاثیر می گذارد. از خود بیگانگی زنان در خاورمیانه، 
حاصل عوامل مختلفی است: برتری مردان از لحاظ فرهنگی، 
برخوردهای نابرابر بین دختران و پسران، انزوا و جداسازی 

زنان و کنترل اجتماعی آنان.

برتری مردان از لحاظ فرهنگی در خاورمیانه، زنان را مجبور به 
تحمل شرایط ناخوشایند و نامساعدی می کند که از همان روز 
اول تولدشان آغاز می شود. برتری مردان، منجر به محرومیت 

زنان می شود و نمونه آشکاری از تبعیض علیه زنان است. 
رسوم سنتی تبعیض آمیز، مقام زن یعنی جنس فاقد برتری 
را تنزل می دهد و او را بی ارزش می کند. طبق دیدگاه این 

سیستم ارزش فرهنگی، تنها معنای مرتبط با زن، این است که 
او مرد نیست. جامعه، ارزشی برای زنان قائل نیست و آنها 
را مخلوقات پست و بی ارزش و یا حتی بدتر از آن، آنها را 

سربار می داند و یادآوری کننده بدشانسی و پسری که به دنیا 
نیامده است. در این موقعیت، این طور فکر می کنند که دختر، 

جای یک پسر بالقوه را گرفته است. تولدش، تخلف و گناه است 
و بنابراین دختر را نمی پذیرند و او را تحقیر می کنند. برخورد 

با افراد به عنوان موجودات بی ارزش و حقیر، مسلما در 
نهایت بنیان و اساس خشونت می شود؛ خشونتی که در روابط 
بین اشخاص- بین زوج ها- رخ می دهد و یا در سطوح اجتماعی.

دلبستگی و تعلق خاطر شدیدی که از لحاظ فرهنگی نسبت 
به جنس مرد وجود دارد، باعث شده که اغلب مردها فکر 

می کنند واقعیت ساده زندگی این است که جنس دیگر- زن- 
در وهله اول برای تولید نوزاد پسر الزم است. این عقده فکری 

توجیه نشده مردان به قدری ساده لوحانه است که اگر قرار 
بود استدالل آنها به یک فرجام طبیعی منجر شود، مسلمن 

نتیجه اش انقراض جامعه بود. بدون شک، بیولوژی به هر دو 
جنس برای تولید مثل نیاز دارد و باید ارزش هر دو جنس در 

بقا و حفظ عملکرد مناسب و جامعه سالم به رسمیت شناخته 
شود. همان طور که گفته شد، ناخواسته بودن جنس ماده، نقطه 
مقابل تکریم جنس نر است. سیمون دوبوار می گوید:» زنان در 

طرف اشتباه خط متولد شده اند«1. پیغام فرهنگی که دختران 
دریافت می کنند این است که آنها اشتباهی و یا تصادفی به دنیا 

آمده اند، این پیغام دارای تاثیرات ثابت و طوالنی مدتی بر 
دختران است. تحقیقی که در عراق انجام شده، نتیجه می گیرد 
که جنس ماده به دنیا آمدن، از لحاظ احساسی بر بیشتر زنان 

تاثیر می گذارد.2

این مشکل که با برخورد غیریکسان والدین و بقیه اعضای 
فامیل با دخترها و پسرها شروع می شود، همچنان بزرگتر 
می شود. ویی می گوید:» والدین با خوشحالی، مزاحمت ها و 

مشکالتی را که یک فرزند پسر بوجود می آورد، می پذیرند ولی 
اگر یک دختر کوچک همان کارها را انجام دهد،برخورد بدی 
با او می کنند. این تفکر وجود دارد که دخترها برای اطاعت 
ساخته شده اند، اما پسرها برای فخر و مباهات و استقالل«3. 

دیویس و دیویس با توجه به مطالعه شان در مراکش، اینگونه 
اظهار نظر می کنند:» تفاوت رفتار مادر بین فرزند دختر و 

پسر، درس مهمی است که هر فرزند درباره نقش دو جنس 
در جامعه یاد می گیرد« 4. پس تبعیض بین دخترها و پسرها 
و یا حتی بین افراد هم جنس، تبدیل به واقعیت عادی زندگی 
شده است و بنابراین مورد پذیرش قرار گرفته و درونی شده 

است. پسرها همیشه بر دخترها ترجیح داده می شوند ولی 
حتی همیشه یک نفر از برادرها هم بر بقیه آنها ترجیح داده 
می شود. مردان و زنان در طول زندگی خود به این واقعیت 

عادت می کنند و به احتمال زیاد آنها هم همین وضعیت را در 
خانواده های خود بازتولید می کنند.

باید این سوال مهم را پرسید: چگونه دخترها و پسرها با 
این شرایط کنار می آیند؟ فرزندان از همان اوایل بچگی با 

بی عدالتی و تبعیض در خانواده مبارزه می کنند. این مبارزه 
بر رشد شخصیت و آگاهی آنها، همچنین بر »خود داخلی« 

و چگونگی برقراری ارتباط با »دیگران« و دنیای خارج 
تاثیر عمیقی می گذارد. وقتی جلوی اعتراض و مقاومت در 
برابر تبعیض گرفته و یا سرکوب می شود، حس عصبانیت، 

عدم امنیت، تلخی و بی عدالتی عمیقا در ناخودآگاه ذهن 
کودکان، ثبت می شود. این مساله بعدها در رشد و پیشرفت 
کودکان در زندگی، تاثیرات مخربی خواهد داشت. با در نظر 

از خود بیگانگی جنسیتی زنان در خاورمیانه، فرایندی است که »خود« را پست و بی ارزش و »دیگری« را 
تحریف می کند و به شیوه ای تحمیلی و زیان آور بر رابطه بین»خود« و »دیگری« تاثیر می گذارد. از خود 

بیگانگی زنان در خاورمیانه، حاصل عوامل مختلفی است: برتری مردان از لحاظ فرهنگی، برخوردهای نابرابر بین 
دختران و پسران، انزوا و جداسازی جنسیتی زنان و کنترل اجتماعی آنان.

داوود غنیم در فصل دوم کتاب»جنسیت و خشونت در خاورمیانه«* تالش دارد تا با توضیح پروسه از 
خودبیگانگی زنان در جوامع خاورمیانه، پیامدهای منفی آن بر زنان، مردان و در نهایت کل ساختار جوامع 
خاورمیانه را توضیح دهد؛ جوامعی که تحت سلطه و کنترل مردان باصطالح معقول قرار دارند ولی همواره 

جوامعی مرتبط با جنگ، کشمکش و مناقشات، نظامی گری، آلودگی، استعمارگرایی، و تنزل مقام زنان بوده اند.

از 
خودبیگانگِی 

جنسیتی 
زنان در 

خاورمیانه
داوود غنیم

مترجم: محبوبه حسین زاده
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روابط جنسیروابط جنسی

گرفتن این تاثیرات مخرب بر اکثریت کودکان- همه دخترها 
و بیشتر پسرها- نمی توان این مساله را کم اهمیت و یا جزئی 

دانست. مهم تر این که در ساختار جنسیتی، حتی پسرهایی که 
همیشه به دیگران ترجیح داده شده اند، نمی توانند از شایستگی 

و توانایی خود برای ایفای کامل و موثر نقش در پست های 
باالتر استفاده کنند چون جلوی رشد طبیعی و سالم شخصیت 

آنها در مجاورت دیگر زنان و مردان نامطلوبی که این سیستم 
تولید کرده است، گرفته می شود.

برای دختران جوامع خاورمیانه، رسیدن به سن نشانه های بلوغ 
به منزله شروع پروسه کنترل شدید و نشانه شروع زندگی 
رنج آورشان است. جامعه، اجازه نمی دهد دخترها با پسرها 

بازی کنند و آنها را محدود به خانه می کند. جداسازی دختران 
و پسران در مدارس راهنمایی و دبیرستان باعث تحکیم این 

واقعیت می شود. از آنجا که بلوغ، تغییرات فیزیکی و هورمونی 
مهمی برای دختران به همراه دارد، آنها به حمایت و درک 

دیگران و بحث های دوستانه نیاز دارند. اما در عوض وقتی که 
دختران، تغییرات مرتبط با بلوغ را تجربه می کنند، مطالبات 

اجتماعی و توقعات فرهنگ غالب هم بر آنها تحمیل می شود. 
به دلیل ترس القاشده اجتماعی به دختران در مورد از دست 
دادن باکرگی، عادت ماهیانه تجربه وحشتناکی برای دختران 

است چون هر دوی این موارد با خون در ارتباط است. کنترل 
اجتماعی در این سن شدیدتر می شود و آزادی دختران به 
صورت آشکارتر و شدیدتری محدود می شود. بلوغ بانگ 

بیدارباش دختر به واقعیت تلخی است که در انتظار اوست. 
گرگ توضیح می دهد:» دختران، عدم ارتباط فزاینده بین 

مهارت هایشان و اهمیت به خانه داری را از یکسو و جایگاه 
فرودست خود را در سوی دیگر تجربه می کنند. در اواخر 

دوران بچگی، دختران به تدریج در می یابند که بیشتر از پسرها 
جدا شده، به خانه داری و حواشی جانبی آن محدود شده اند، 
ساعتها کار به آنان تحمیل شده، و بیشتر و بیشتر زیردست 

مردان خانواده خود شده اند«.

منش )و دیگران( با مطالعه نوع برخورد و نگرش افراد بالغ 
مصری می گوید:» وقتی که دختران به بلوغ می رسند، تغییری 

ناگهانی را در چیزی که رفتار مناسب محسوب می شود، تجربه 
می کنند و در آن زمان با محدودیت هایی آشنا می شوند که به 
عنوان یک زن بر آنها تحمیل می شود- البته اگر پیش از آن با 
این محدودیت ها آشنا نشده باشند«6. نزدیک دوران بلوغ، از 
دختران انتظار می رود که شرم و حیای بیشتری از خود نشان 
بدهند و آنها را از بعضی از فضاهای عمومی که تا پیش از این 

به عنوان یک بچه به آن دسترسی داشتند، محروم می کنند. 
»بلوغ منجر به محدویت های زیادی در رفت و آمد و تحرک 

دختران می شود« 7. وقتی دختران به بلوغ می رسند، هنجارهای 
اجتماعی به آنها اجازه نمی دهد که بعد از این همانند کودکان 
رفتار کنند؛ اما برادرهایشان هیچ تکلیفی در برابر این هنجارها 
ندارند و به رفتار بچگانه خود و بازی در خارج از خانه ادامه 
می دهند. این یک خواسته ظالمانه است که دختر وقتی هنوز 

بچه است، باید از بچگی اش دست بردارد. این یک اقدام 
خشن برای کشتن همه چیزهای معصومانه و بچگانه زندگی 

دختران جوان است. پاتای می گوید:» دوران معصوم بچگی با 
فرق گذاشتن بین دو جنس و با برتری و جایگاه متفاوت برای 
پسران و دختران، خراب می شود. این واقعیت بر دوران بچگی 

و بر معنای واقعی این دوران هم تاثیر می گذارد. در حقیقت، 
دوران بچگی واقعی وجود ندارد؛ این زندگی یک پسر در 

مقابل یک دختر است. در حقیقت، دختر و پسر دوران بچگی 
خود را زندگی نمی کنند«.8

آزادی ساده زندگی به عنوان یک بچه، بیشتر از این برای زنان 
جوان ممکن نیست. جنبه هایی از زندگی که تا همین چند روز 

قبل پذیرفته شده بودند، دیگر بعد از این مناسب رفتار یک 
خانم جوان نیستند. همان طور که گرگ بحث می کند؛ 

مطالعات قوم نگاری نشان می دهد که دوران سنتی نوجوانی 
برای بیشتر پسران کوتاه است و برای بیشتر دختران چنین 

دوره ای وجود ندارد. 9. السعداوی هم با بیان داستان زندگیش 
می گوید:» دوران بچگی ام تمام شده بود، یک دوران بچگی 

کوتاه. قبل از تمام شدن دوران بچگی ام، تقریبا متوجه آن نشده 
بودم تا این که دوران بچگی ام تمام شد و مرا با بدن یک زن 

بالغ تنها گذاشت؛ زن بالغی که در عمق درون خود یک بچه ده 
ساله را با خود حمل می کرد. دوران بچگی ام با دعوا با مادرم، 
برادرم و خودم هدر رفته بود«10. » و حاال این من بودم، یک 
بچه بیست و پنج ساله که می خواست بازی کند، بدود، پرواز 

کند و عاشق شود«11. در حقیقت این گفته ها نشان می دهد که 
چگونه فقدان دوران مناسب بچگی، باعث می شود که زنان در 

طول عمرشان درگیر کشمکش و مبارزه شوند.

در حقیقت تنش های مناقشه برانگیز بین طبیعت و شرایط 
اجتماعی به رشد آزادانه و طبیعی شخصیت یک زن آسیب 
می رساند. از سوی دیگر، خالی کردن خیابان ها از دختران، 

بر زندگی پسرها هم تاثیر می گذارد. روابط پسران با » 
دیگری« یعنی روابط آنها با دختران هم تحت تاثیر این شرایط 

قرار می گیرد. جداسازی دختران از پسران، آن هم وقتی 
که تا همین اواخر با همدیگر مشغول بازی بودند، به رابطه 
بین » خود« و »دیگری« آسیب می رساند. حذف دختران 

از خیابانهایی که تا پیش از این ترکیبی از هر دو جنس در 
آن حضور داشت، منجر به شیوه های غیرطبیعی و تحمیلی 
جداسازی » خود« از »دیگری« می شود. در حقیقت، حذف 
اجباری» دیگری« از محیط زندگی »خود« تمایل به ایجاد 

رابطه خصومت آمیز و کشمکش بین این دو جنس دارد. در 
شرایط عملی، زنان و مردان نمی توانند دوران بچگی و نوجوانی 
آزادانه و مناسبی را تجربه کنند. باالخره وقتی کودکان با ورود 
به دوران بزرگسالی از کنترل مستقیم والدین خالص می شوند، 

اولین کاری که انجام می دهند تالش برای جبران و تالفی 
کودکی های از دست رفته است. خصومت مداوم، نابالغ و 

نامعقول بودن که بر زندگی سیاسی و اجتماعی افراد حکمفرما 
است، اولین نشانه های این بلوغ دیرهنگام است.

مردان و زنان بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه و شروع 
بزرگسالی، باز هم عواقب سیستم جداسازی جنسیتی را 

احساس می کنند. در حقیقت، تاثیرات منفی این سیستم تا پایان 
زندگی زنان و مردان ادامه دارد. در حقیقت پیش از این که 

دختران و پسران جوان بالغ و وارد دوره بزرگسالی شوند، دچار 
آسیب های برگشت ناپذیر شده اند. عالوه بر این، افراد جوان 
همه پیچیدگی ها و ناکامی هایی را که در دوره کودکی به آنها 

تحمیل شده است و مسلما باعث شروع ناسالم دوره بزرگسالی 
می شود، با خود به دوره بزرگسالی می آورند. دلیل این که چرا 
افراد جوان، آمادگی الزم برای برقراری و استحکام رابطه های 

دوستانه معنادار بین دو جنس را ندارند، در حقیقت وجود 
همین سیستم آپارتاید جداسازی جنسیتی است.

حتی با وجودی که زنان و مردان در دوران تحصیالت 
دانشگاهی و زندگی کاری در کنار یکدیگر قرار می گیرند- 
حداقل در بیشتر کشورهای خاورمیانه- اما باز هم این امر، 

کمکی به برقراری توازن در رابطه های آسیب دیده بین دو 
جنس و بین »خود« و »دیگری« نمی کند. در عوض، ترکیب 

دو جنس بعد از چنین زمان طوالنی جداسازی اجباری 
و غیرطبیعی باعث افزایش ناکامی های موجود می شود. 

تجربه های جدید در مورد تعامل با جنس مخالف، در نهایت 
منجر به تحکیم فرهنگ غالب و ارزشهای اجتماعی پدرساالری 

در جامعه می شود. ناامیدی و سرخوردگی حاصل از برقراری 
چنین روابط عجوالنه و معدودی، این تصور غلط را بوجود 

می آورد که درسهای آموخته شده توسط ایدئولوژهای 
پدرساالرانه، قابل توجیه و واقعی هستند. بنابراین همان 

ایدئولوژی که در ابتدا از سوی جامعه به نسل جوان تحمیل 
شده بود، تا حدی برایشان درونی می شود که این مفاهیم 

تبدیل به عقیده راسخ خود نسل جوان می شود. ایدئولوژی 
پدرساالری تبدیل به واقعیتی می شود که زنان و مردان با توجه 
به تجربه هایی که از ترکیب» آزاد« دو جنس در دوران زندگی 

بزرگسالی شان کسب کرده بودند، با آن زندگی می کنند. 
این یاس و ناامیدی ناشی از تجربه های جدید در کنار ارزشهای 
جنسیتی تحمیل شده، همان چیزی است که سرانجام جوانان را 

به سمت ازدواج می کشاند.

طبیعت و موجودیت اجتماعی
ساختار اجتماعی زنانگی در جوامع خاورمیانه، لزوما انعکاس 

دهنده طبیعت واقعی زنان نیست. السعداوی به یاد می آورد:» 
من برای زنانگی ام گریسته ام حتی قبل از این که بدانم آن چه 

بود؛ حتی لحظه ای که چشمانم را به روی زندگی باز کردم، 
وضعیت خصومت و دشمنی بین من و طبیعتم از قبل وجود 

داشت«12. تضاد ایجادشده غیرواقعی بین طبیعت واقعی 
»خود« زنان و موجودیت اجتماعی زنانگی، تاثیر آشکاری 

بر رشد طبیعی روان، و یا »خود درونی« می گذارد. ساختار 
جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه، شرایطی را که دختران 

برای یکپارچگی هویت فردی به آن نیاز دارند، در اختیارشان 
نمی گذارد. اما کامال برعکس، همه شرایط زنان را مجبور 

می کند تا از حق اساسی خود یعنی فردیت و موجودیت طبیعی 
چشم پوشی کنند. ساختار پدرساالرانه روابط جنسیتی، پروسه 

غیرانسانی سازی است که منجر به ایجاد روابط اجتماعی خشن 
بین دو جنس می شود.

پروسه از خودبیگانگی و غیرانسانی سازی در حقیقت اقدام به 
خشونت و تعرض به »خود« و فردیت شخص است- اقدامی که 

باعث ایجاد عدم امنیت، انفعال، خشونت و ستیزه جویی در 
رشد شخصیت یک فرد بالغ می شود. گالتونگ استدالل می کند 
که از خودبیگانگی، خشونت و مترادف با مرگ روحی است13. 
» یک ساختار خشن، عالئم و آثاری نه فقط بر بدن انسان بلکه 
در ذهن و روح و روان افراد هم به جا می گذارد« 14. » وقتی 
با زنان رفتار تحقیرآمیز می کنند و آنها را فرودست و سربار 

در نظر می گیرند، خود داخلی هیچ شانسی ندارد تا به شیوه ای 
سالم به بلوغ برسد«. دوبوار بحث می کند:»زن بودن، یعنی به 

خودی خود سرکوب شدن، یعنی ضعیف، بی فایده، رام و مطیع 
به نظر رسیدن«.15. الخیاط هم بر این حقیقت تاکید می کند 

که چون یک دختر معموال به خاطر سلطه پذیری و مطیع بودن 
مورد تشویق قرار می گیرد، تمایل پیدا می کند تا دارای یک 
شخصیت انفعالی و یا منفی شود. 16. ال سعداوی می گوید:

»آموزش هایی که به یک فرزند دختر در جامعه عرب داده 
می شود، مجموعه ای از هشدارهای مداوم و پیاپی نسبت 
به چیزهایی است که مضر، ممنوع، شرم آور و یا از لحاظ 

مذهبی ممنوع در نظر گرفته می شود. بنابراین کودک آموزش 
داده می شود تا تمایالت خود را سرکوب کند، تا خود را از 
خواسته های اصلی و واقعی و از آرزوهای مربوط به خودش 

تهی کند، تا خالیی را پر کند که حاصل تمایالت و آرزوهای 
دیگران است. بنابراین آموزش یک فرزند دختر به پروسه آرام 

نابودی وی تبدیل شده است، مرگ تدریجی شخصیت و فکر 
وی، که فقط روکش خارجی، بدن وی، را دست نخورده باقی 
می گذارد، یک قالب بی جان از ماهیچه و استخوان و خون که 

همانند یک عروسک پالستیکی حرکت می کند« 17.

از خودبیگانگی نسبت به بدن زن، جلوه دیگری از 
ازخودبیگانگی جنسیتی است. مکنزی می گوید:» وقتی یک زن، 
بدن خود را بیگانه و مغایر با فردیت خود تجربه می کند- به 

جای این که بدنش بیان مستقیم فاعلیت وی باشد- زن تبدیل 
به شئئ) ابژه ای( برای خودش می شود. 18. بست هم بر این 

واقعیت تاکید می کند که » وقتی که نگاه خیره مردان، زنان 
را فقط به عنوان شیء) ابژه( می بیند، وقتی که بدن زنها مورد 
کنترل شدید فرهنگی است، هویت، فاعلیت و شهوت زنان از 

آنان گرفته می شود، همان شهوتی که به خاطرش محبوس 
شده اند 19. دوبوار می نویسند:» دختر جوان احساس می کند 

که بدنش از وی گرفته شده است و حاال دیگر هیچ بیان 
صریح و درستی از فردیت خود ندارد: فردیت وی برایش 

خارجی و بیگانه شده است؛ و خود او هم همزمان برای دیگران 
تبدیل به شیء شده است«20.» خلیجی که بین »بدن برای 

خود« و »بدن برای دیگران« وجود دارد، غیرقابل عبور به نظر 
می رسد«21. در این پروسه، زنان هم نسبت به بدن هایشان 

دچار وسواس فکری می شوند و هم دچار ترس و وحشت.

در حقیقت، این از خودبیگانگی نسبت به بدن دارای دوبخش 
مهم است؛ بخش اول از خود بیگانگی و یا جدایی بدن از» خود« 

و »خود« از بدن است و بخش دیگر آن از خودبیگانگی بدن 
از بدن. بنابراین، بدن فقط در مقابل» خود« قرار نگرفته بلکه 
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در مقابل بدن طبیعی و بنابراین در برابر طبیعت خودش قرار 
گرفته است. در نتیجه، بین »بدن«ی که مطابق شرایط طبیعت 

شکل گرفته و »بدن«ی که مطابق شرایط جامعه و فرهنگ 
شکل می گیرد، کشمکش و درگیری ایجاد می شود. برای یک 

زن، برقراری صلح و آشتی بین بدن احیاشده) نوسازی 
شده( یک زن از لحاظ اجتماعی با طبیعت فیزیکی بدن زن، کار 

دشواری است. کار دشواری است تعیین این که کدام تفسیر 
از بدن، واقعی است و کدام تفسیر است که فقط به چشم 

ارزشهای فرهنگی غالب جامعه، واقعی به نظر می رسد. این 
مساله منجر به سردرگمی اضطراب آور شدیدی در درک و 

تجربه زنان از موجودیت شان می شود. بوواریو اشاره می کند:» 
شخصی که به بدن خود اصمینان ندارد، اطمینان به خودش را 
هم از دست می دهد«22. عالوه بر این از خودبیگانگی از بدن 
منجر به کنترل جنسی زنان و همچنین از خودبیگانگی و تنزل 

جنسیت شان می شود.

الزامی که از لحاظ فرهنگی برای کنترل بدن زن وجود دارد به 
نزدیکی نسبی بدن زن با طبیعت در ارتباط است. ارتنر درباره 

این عقیده بحث می کند که هویت زنان با طبیعت شناخته 
می شود و یا از لحاظ سمبلیک به طبیعت مربوط می شوند 

ولی برعکس، مردان با فرهنگ تعیین هویت می شوند. دقیق 
تر بگوییم، این احساس در مورد زنان وجود دارد که زنان 

بیشتر ریشه در طبیعت دارند و یا نزدیکی مستقیم بیشتری 
با طبیعت دارند. این احساس در مورد نزدیکی بیشتر زنان 

به طبیعت که در همه فرهنگ ها مشترک است، مجوز تنزل 
جهانی زنان در همه جوامع است.23 لیال ابولغد می گوید که 

ارتباط و نزدیکی زنان با طبیعت- که هم منبع ارزشهای مثبت 
و هم منفی است- به عنوان نقص در توانایی های زنان برای 

کسب ارزش اخالقی همسان با مردان دانسته می شود24. در 
حالی که این نزدیکی با طبیعت می توانست منبع قدرتی برای 

زنان باشد، جامعه آن را به عنوان یک تهدید در نظر می گیرد؛ 
در حقیقت، همین تهدید احساس شده از سوی جامعه، از 

خودبیگانگی و تنزل بدن زنان را توجیه می کند و مبارزه بدن 
علیه خودش، امری منطقی و موجه به نظر می رسد.

در حقیقت این دوگانگی تصنعی ایجاد شده بین طبیعت و 
فرهنگ، قصد دارد قدرتی را که زنان از نزدیکی با طبیعت 

کسب می کنند، شکست دهد. قدرت زنان، یعنی قدرتی را که 
با طبیعت در ارتباط است، با لنز پدرساالری به عنوان وابستگی 
زنان به طبیعت و نوعی ضعف تفسیر می کنند و همین تفسیر، 

تبدیل به توجیهی برای ظلم به زنان می شود. در سیستم 
سیاسی- اقتصادی، قدرتی که با طبیعت در ارتباط است، 

محدودیت محسوب می شود. بنابراین پروسه کنترل و غلبه 
بر طبیعت، پروسه ایجاد فرهنگ، در حقیقت از خود بیگانگی 
تدریجی و کنترل زنان است. از خودبیگانگی زنان که نتیجه 

فشارهای فرهنگی و اقتصادی است، از خودبیگانگی مردان هم 
هست و در نتیجه به از خودبیگانگی همه افراد جامعه منجر 

می شود. پروسه ای که ایجاد فرهنگ را همردیف تضاد با 
طبیعت و زنان قرار می دهد، یک پروسه خشن فرهنگی است 

که حتما منجر به از خودبیگانگی زن و طبیعت می شود.

رشد و پیشرفت بشریت و موجودیت اجتماعی در حقیقت 
پروسه ای برای غلبه بر طبیعت بواسطه پیشرفت فرهنگ و 

اقتصاد بوده است. غلبه فرهنگ و اقتصاد بر طبیعت منجر به 
غلبه قدرت مردان به بهای قربانی کردن قدرت زنان شده 

است. عجیب است که یک جامعه فقط به یک شکل از قدرت 
فضا و میدان داده است؛ و هر قدرتی به جز قدرت مردان، 

قدرتی زائد و تکراری در نظر گرفته می شود که باید سرکوب 
شود. با این دیدگاه، برای کنترل و غلبه بر طبیعت، هرچیزی 
هم که در ارتباط با طبیعت است، از جمله زنان، باید رام و 

کنترل شوند. بنابراین سیستم سلطه مردان و فرمانبرداری زنان 
ایجاد شده است. اما جالب اینجاست که در مراحل اولیه پروسه 

تسلط بر طبیعت، زنان دارای ارزش و احترام بیشتری بودند. 
در حقیقت هراس جامعه از طبیعت، باعث احترام به طبیعت و 

بنابراین احترام به زنان بوده است.

در مقابل، اقدام علیه طبیعت، اقدام علیه زنان هم هست. 
همچنان که زنان تنزل یافتند و بی ارزش شدند، طبیعت هم به 

همین وضعیت دچار شد و به سوی آلودگی شدید و تخریب 
زیست محیطی سوق داده شد. پیامدهای این فشارهای ویرانگر 

و مخرب بر زنان و طبیعت باعث ایجاد تردید در عقالنیت 
منتسب به فرهنگ و سیاست و همچنین عقالنیت مردان 
می شود. باید با توجه به این پیامدهای آسیب زا، مفاهیم 

و پروسه هایی که بنیان فرهنگ را تشکیل می دهند، مورد 
بررسی دقیق قرار گیرند. چرا و چگونه فرهنگ تا آنجایی 

دچار هیرارشی) ساختار سلسله مراتبی( شده است که زنان را 
نادیده می گیرد؟ چرا فرهنگ به پروسه تنزل اجتماعی زنان و 
همه چیزهای مرتبط با آنان تبدیل شده است؟ چرا عقالنیت 
فرهنگ نتوانسته است نیمه دیگر جامعه یعنی زنان را هم در 

بربگیرد و به رشد و پیشرفت آنان کمک کند؟

ولیکن، از خودبیگانگی جنسیتی و انکار موجودیت سالم زنان، 
آنان را وادار می کند تا این شرایط را برای خود درونی کنند. 

مکنزی می گوید:» ظلم، روان و بدن زنان را ساختار بندی 
می کند«25. دوبوار هم بحث می کند که وقتی دختر جوان در 

نهایت با زنانگی خود موافقت کرده است، این ظلم از طریق 
درونی شدن، طبیعی محسوب می شود 26. انکار زنان از لحاظ 

اجتماعی منجر به انکار درونی »خود« از جانب زنان می شود 
و یا همان طوری که طرابیشی می گوید:» زن، ظلم را درونی 

می کند و در نهایت نسبت به خودش ظالم می شود«27. درونی 
سازی پروسه ای است که از طریق، چیزهایی که توسط جامعه 
ساختاربندی و ایجاد شده، برای افراد طبیعی به نظر می رسند.

زندگی تحت تاثیر این ارزشهای فرهنگی غالب، به منزله 
نفی موجودیت طبیعی زنان است. سندی بحث می کند که 
در نتیجه، رابطه ای بین آن چیزی که افراد از »خود« ارائه 

می دهند و »خود« واقعی آنها شکل می گیرد28. اغلب اوقات 
این رابطه به شکل واکنش زن علیه طبیعت واقعی خودش بروز 

می یابد، به جای این که واکنش زن علیه موجودیت اجتماعی 
ای باشد که از لحاظ فرهنگی برای وی ترسیم شده است. در 

نتیجه زنان تمایل دارند تا این کشمکش و نبرد را درونی کنند 
و در نتیجه طبیعت و »خود« واقعی شان را نمی پذیرند. زنان 

موجودیت اجتماعی شان را به عنوان چهره واقعی و حقیقی خود 
می پذیرند. مکنزی بحث می کند که پروسه درونی سازی، از 
خودبیگانگی روانی است که تمایل دارد تا زنان را نسبت به 

فردیت شان بیگانه کند:

»ظلم، کارش را به بهترین نحو انجام می دهد وقتی که پروسه 
طبیعی سازی ظلم، عمال عقاید افراد تحت ظلم را درباره 

خودشان و شیوه های ارتباط شان با دنیا تشکیل می دهد، وقتی 
که خود افراد تحت ظلم، شانس و موقعیت های خود را را 

محدود می کنند در حالی که اعتقاد دارند که شانس و موقعیت 
شان توسط برخی واقعیت های طبیعی و غیرقابل اجتناب 

محدود شده اند. به بیان دیگر، نشان ظلم، بر فرد تحت ظلم 
نامرئی است«.

خود و دیگری
رفتار نابرابر بین فرزندان و جداسازی جنسیتی، باعث استحکام 

نوع خاصی ار رابطه بین » خود« و »دیگری« می شود که 
تاثیر شدیدی بر پیشرفت های بعدی فرزندان دارد. ارزشهای 

فرهنگی غالب که از همان سنین کودکی دختران به آنها 
تحمیل می شود، توانایی های آنها را برای تمرکز بر »خود« 
محدود می کند و به » خود« اجازه نمی دهد تا بالغ و سالم 

باشد. در عوض زنان مملو از حس پست و بی ارزش بودن، 
و درک تحریف شده ای از »خود« می شوند. این ارزشها، بعد 

جدیدی را به زن تحمیل می کند تا با آن کنار بیاید، تمرکز 
ذهنی روی »خود« در رابطه اش با »دیگری«. در این شرایط، 

»دیگری« همان برادر بسیار باارزش تر است، برادری که 
سوگلی است و ارزش زیادی دارد. بنابراین در این ساختار 
جنسیتی اجتماعی، دختران هیچ وقت آزاد نیستند تا توجه 
شان را صرف »خود« کنند. در این شرایط، رابطه ای بین 

»خود« پست و فرودست و »دیگری« برتر و فرادست ایجاد 
می شود. در حالی که رشد و پیشرفت »خود« در رابطه اش با 

»دیگری«، بخش طبیعی و سالم رشد شخصیت است، این رابطه 
در ساختار جنسیتی غالب جوامع به رابطه ای ناسالم و مخرب 

تبدیل می شود.

بنابراین در عمق ناخودآگاه، رابطه ای از جنس خصومت و 
کشمکش به سوی » دیگری« شکل می گیرد که سرانجام بر 

شیوه ای که مردم در جهان خارج، » دیگری« را درک و با آن 
کنار می آیند، تاثیر می گذارد. آیا این فقط یک واقعیت تصادفی 

است که خاورمیانه همیشه به مناقشه و کشمکش با جهان 
خارج- با »دیگری«- مشهور بوده است؟ رابطه فرودست-
فرادست که به خواهرها و برادرها تحمیل می شود، شدیدا 

آسیب زا است. به خاطر همین رابطه غیرطبیعی و آسیب زا با 
»دیگری« است که »خود« هم در موقعیت ناخوشایند و کامال 
گیج کننده قرار می گیرد که باعث می شود» خود درونی« در 

رشد کامل پتانسیل هایش شکست بخورد. اظهارات صریح 
در مورد برتری مردان در زندگی روزمره خانوادگی، نه تنها 
روابط ناسالم و معیوب زنان با »دیگری« را افزایش می دهد 

بلکه مانع رشد سالم و آزادانه »خود داخلی« رنان می شود. ال 

خیاط با مطالعه زنان عراقی نتیجه می گیرد:» بیشتر از نیمی از 
زنان گفتند که آرزو داشتند پسر به دنیا آمده بودند. بسیاری 
از زنان، این آرزویشان را به ظلمی که زنان در جامعه از آن 

رنج می برند، ربط می دادند« 30. یک زن عراقی گفت:» آرزو 
داشتم پسر به دنیا آمده بودم چون هرکاری که انجام می دادم، 

می گفتند تو یک دختری، این کار را نکن« 31.

برخوردهای حاکی از برتری و ارجحیت پسران، به این معنی 
نیست که پسرها هم لزوما با این تقدم و برتری در پروسه 
از خودبیگانگی جنسیتی کنار آمده اند. هرچند درست است 

که این شرایط، مزیتی را برای پسران فراهم می کند تا »خود 
داخلی« شان را رشد دهند، اما همین شرایط منجر به عدم 
استفاده سالم بالقوه از این مزیت می شود. بدون استثنا، از 
خودبیگانگی جنسیتی، کمکی به رشد سالم »خود داخلی« 

افرادی که درگیر این شرایط هستند، نمی کند. چون دختران 
در معرض پروسه از خودبیگانگی و تنزل مقام قرار گرفته اند 

و با آموزشهای آن خو گرفته اند، پسرها هم در پیامدهای این 
پروسه سهیم هستند. از آنجا که افراد از همان سنین پایین وارد 
روابط با »دیگری« می شوند، از خودبیگانگی یکی در پایان رابطه 

بر دیگری هم تاثیر می گذارد. دقیقا همان فرهنگ که مانع 
پروسه سالم رشد برای خواهرانشان می شود، همان کار را منتها 

از یک زاویه متفاوت دیگر با پسران انجام می دهد.

مطابق هنجارهای فرهنگی، آبرو و شرف مرد و در نتیجه 
آبرو و شرف کل خانواده، کامال به رفتار جنسی خواهران و 
دخترعموها بستگی دارد. پیامدهای این سیستم اجتماعی و 

فرهنگی فقط در ارتباط با رفتار زنان است. این سیستم برای 
حمایت از خود تالش می کند زنان را شدیدا کنترل کند 

تا از تطابق، سلطه پذیری و مطیع بودن آنها مطمئن شود. 
بنابراین یکی از وظایف اجتماعی مهم مردان، کنترل تظابق 
خواهران و دخترعموهایشان با این سیستم است. خوری از 
تجربیات زندگیش می گوید:» برادرانم دیگر با من دوست 

نبودند و تبدیل به سگهای نگهبان شده بودند«32. رفتار 
خواهران و دخترعموها برای مردان حتی تبدیل به یک مساله 

خیلی حیاتی تر از رفتار خودشان می شود. در نتیجه این 
پروسه بر رشد » خود داخلی« مردان هم تاثیر می گذارد و 

باعث می شود مردان هم یک رابطه ناسالم با »دیگری« داشته 
باشند. وضعیت کنترل، خشونت و سلطه که مردان در رابطه با 

خواهران شان دارد، حتی می تواند بر رابطه مردان با همدیگر 
نیز تاثیر بگذارد.

همچنان که دختران و پسران، خود را با نقش های اجتماعی 
مخصوص به خود تطبیق می دهند، حجم عظیمی از فشار به به 
فشارهای موجود افزوده می شود. رفتار زنان تبدیل به نگرانی 

و دغدغه برادر، پدر، مادر و دیگر اعضای فامیل می شود. 
زندگی با این هراس همیشگی که شاید زن به نظر دیگران در 
حال انجام کار اشتباهی است، فشار و استرس زیادی به زنان 

تحمیل می کند. کنترل شدیدی که از سوی مردهای فامیل به 
زن تحمیل می شود، اسفناک است. دوبوار می گوید وقتی یک 
زن درمی باید که مردها دنیا را کنترل می کنند، تصوری که 

از خودش دارد، تغییر می کند. 33. در نتیجه، این وضعیت هر 
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دو جنس را مجبور می کند تا از »خود داخلی« فاصله بگیرند و 
هرکدام فردیت خود را قربانی می کند تا خود را با ملزومات 

نقش های جنسیتی که مجبور به ایفای آن هستند، تطبیق دهند.

نقش های جنسیتی دارای ساختاربندی اجتماعی، گرایش 
به ایجاد سردرگمی در مورد جنسیت، »خود«، و رابطه فرد 
با جنس دیگر دارند. دیویس و دیویس با مطالعه در مورد 

جوامعی همانند مراکش که شدیدا آزادی های زنان را محدود 
می کنند، نتیجه می گیرند:» هر دو جنس درباره نقش های 

جنسیتی شان دچار دوگانگی زیادی هستند. این دوگانگی و 
احساس منفی در مورد جنس مخالف هم وجود دارد«34. 

خوری درباره رابطه خود و برادرش می گوید:» در آن زمان 
ما هجده ساله بودیم: فاصله احساساتی که بین ما و مردهای 

خانواده مان وجود داشت تا حد یک خلیج غیرقابل عبور 
افزایش یافته بود«35.

از خودبیگانگی جنسیتی و جداسازی جنسیتی، ایجاد کننده 
تناقض اجتماعی است. پروسه های جنسیتی باعث می شود 
که »دیگری«، در طول سالهای اولیه زندگی و به شیوه ای 
بسیار غیرطبیعی و ناسالم به زندگی مردان و زنان تحمیل 

شود. همزمان، نیازهای طبیعی »دیگری« پذیرفته نمی شود. 
دسترسی به »دیگری« و یا ایجاد رابطه با »دیگری« فقط وقتی 
مجاز است که رابطه از نوع کنترل، قدرت، مطابقت، اطاعت 
و سلطه پذیری باشد. بدون شک وقتی روابط انسانی دارای 
چنین مشخصاتی باشد، جامعه ای خشن تر و استبدادی تر 
به وجود می آید. چون نفی جنسیت اجتماعی »دیگری« بر 

این که چگونه جامعه به »دیگری« می نگرد و یا با آن رفتار 
می کند، تاثیر می گذارد و قدردانی، احترام و مدارا با »دیگری« 
خصوصیت هایی نیستند که در چنین جوامعی ترویج می شوند.

طبیعتا رابطه با »دیگری« بخش جدایی ناپذیر رشد » خود« 
است. تعامالت سالم و محدود نشده فرهنگی با »دیگری« 
پیش از هرچیزی به موجودیت اجتماعی سالم» خود« نیاز 
دارد. داشتن موجودیت اجتماعی سالم »خود« و تعامالت 

محدودنشده با »دیگری«، هر دو جزو حقوق اولیه بشر هستند 
که هر جامعه ای باید فارغ از جنس افراد، این حقوق را برای 

شهروندانش تصمین کند. اما همچنان فرهنگ و مذهب، »خود« 
را فاقد ارزش می کند و »دیگری« را نفی می کند. فرهنگ 
و مذهب، روابط با »دیگری« را به تعامل با »سایه« تغییر 

می دهند؛ کسی که از موجودیت واقعی، یکپارچگی و یا فردیت 
خود تهی شده است. عرصه و قلمروی » دیگری« شدیدا به 
خشونت و قدرت پیوند خورده است. » دیگری« در مرکز 

بازی جنسیت و خشونت های جنسیتی قرار دارد چون همواره 
»دیگری« آماج خشونت مردان و زنان قرار می گیرد.

همان طور که دیدیم، هراس و وحشت از »دیگری« شدیدا به 
خشونت علیه »دیگری« پیوند خورده است و در حقیقت این 

خشونت به منزله ابراز این هراس است. ناآگاهی از »دیگری« 
منجر به پیشداوری، سوءتفاهم، عدم اطمینان و درک نادرست 

از »دیگری« می شود که همگی موانعی بر سر راه مدارا و 
آشتی با »دیگری« هستند. جلوی رشد آزادانه، طبیعی، و خالق 

شخصیت ها با نگرانی از »دیگری« گرفته می شود؛ »دیگری« 
که بوسیله فرهنگ غالب و سیستم جنسیتی به زندگی دخترها 
و پسرهای جوان وارد شده است. سنت و محافظه کاری باعث 
رشد ناسالم شخصیت می شود و بنابراین بنیانی را برای جامعه 
متعصب و فاقد گذشت، بی ثبات و تفکیک شده ایجاد می کند. 

وقتی که » خود درونی« افراد جامعه گم و یا معیوب شده و یا 
دچار هر دو مورد شده است، جامعه به عنوان یک کل، در 

معرض خطر بزرگی قرار می گیرد.
ساختاربندی اجتماعی زنانگی و مردانگی از طریق پروسه های 
پیچیده صورت می گیرد که شامل: از خودبیگانگی جنسیتی، 
جداسازی جنسیتی، وظایف و تکالیف جنسیتی و رابطه بین 

»خود« و »دیگری« می شود. ساختارهای جنسیتی، تفاوت بین 
طبقه بندی زنان منفعل و مردان فعال و همچنین تضادهای 

بین این دو را اغراق آمیز می کنند. گلدنر ای ال، به این 
موضوع اشاره می کند که یادگرفتن مرد بودن از یادگرفتن 

ضمنی » زن نبودن« ناشی می شود. 36. همچنین می توان گفت 
که یادگرفتن زن بودن به معنای پذیرش ناتوانی در برخورداری 
از مزیت های مرتبط با مردبودن در جامعه است. ماینار و وین 

اظهار نظر می کنند:»مردانگی، شکلی از قدرت است و تا آن 
حد در تضاد با زنانگی تنظیم شده است که مردانگی، مردان 

را قادر می کند تا این قدرت را در فرودستی و کنترل زنان به 
نمایش بگذارند. پس مرد شدن از این جهت تبدیل به ظالم 

شدن است.37 مصطفی حجازی موافق است:
»برای این که مرد به تجسم » نرینه اسطوره ای« شود، 

باید زنان ضعیف و سرکوب شوند. زن تبدیل به صدای 
رنج می شود که نیاز بسیار شدیدی به حمایت دارد. زن، 
نقش موجود احساساتی را برعهده می گیرد در حالی که 

مرد موجودی معقول است؛ زن در خانه است، مرد دنیا را 
به مبارز می طلبد؛ زن تسلیم می شود، مرد توانمند و الیق 
می شود؛ زن سمبل شرم و نیاز می شود، مرد سمبل غرور، 

قدرت و خودشکوفایی؛ زن یک پیرو وابسته است، خدمنکار 
خوش خدمت ارباب، مرد ارباب است کسی که حرفش باید 

اطاعت شود. زن در روان خود می میرد تا مرد بتواند از توهم 
زندگی سود ببرد. زن خرد شده است تا مرد بتواند به سراب 

خودشکوفایی برسد«38.

مطابق ساختارهای اجتماعی و فرهنگی زنانگی و مردانگی، زنان 
طبیعتا احساساتی هستند در حالی که مردان معقول تر هستند. 

بنابراین، تضادی که از لحاظ فرهنگی بین زنانگی و مردانگی 
ایجاد و تحمیل شده، نوعی جدایی تصنعی بین احساساتی بودن 

و عقالنیت ایجاد می کند. همین امر در توجیهات بعدی در 
مورد برتری مردان و تنزل درجه زنان دیده می شود. اما این 
جداسازی، غیرضروری است چون واقعیت این است که هر 
شخصی، فارغ از زن و یا مرد بودن، همزمان هم احساساتی 

است و هم معقول. عالوه بر این، عقالنیت یک اصطالح مطلق 
نیست؛ یک مفهوم نسبی است که نمی توان آن را اینگونه 

تعمیم داد. مردم طبیعتا نامعقول نیستند؛ ولیکن ساختار روابط 
جنسیتی است که مردم را وادار می کند تا در نقش های 

جنسیتی نامعقول، رفتار نامعقول داشته باشند.

اگر مردان معقول، منطقی و دانا در نظر گرفته می شوند، 
پس دلیل این همه نامعقولی های آشکار در زندگی سیاسی 

و عمومی در خاورمیانه ای که تحت سلطه مردان قرار دارد، 
چیست؟ می توان پرسید که چرا در جوامع خاورمیانه- جایی 

که تحت سلطه دنیای مردان است- همیشه کشمکش و 
مناقشه، زوال و مصیبت وجود دارد؟ عالوه بر این، فرهنگ 
و اقتصاد که تحت سلطه و کنترل مردان باصطالح معقول 

است، به دلیل خشونت و سیستم های ناکارآمد، همواره مورد 
انتقادهای شدید قرار گرفته است. این فرهنگ ها همواره مرتبط 

با جنگ، کشمکش و مناقشات، نظامی گری)میلیتاریزاسیون(، 
آلودگی، استعمارگرایی، و تنزل مقام زنان هستند. تعجبی ندارد 
که درک این موضوع به مطالبه یک سیستم بهتر منجر می شود 
که برابری جنسیتی و الحاق زنان، بخش های جدایی ناپذیر آن 
هستند. مطمئنا، آگاهی و عقالنیت بال استفاده اند اگر به رشد، 

پیشرفت و کامیابی »همه شهروندان« جامعه کمک نکنند.
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