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سخن سردبیر

سالمی دوباره خدمت مخاطبان نشریه دیالکتیک
دانشجویان  جانب  از  بسیاری  بازخوردهای  شماره،  دو  گذشت  از  پس  تاکنون  خوشبختانه، 
این  منفی  یا  و  مثبت  ماهیت  از  فارغ  دریافت کرده ایم؛ که می توان گفت  گرانقدر  اساتید  و 

بازخوردها، دیده شدن این نشریه و خوانده شدن آن اتفاق حائز اهمیتی محسوب می شود.
اینک دیالکتیک با کوشش دانشجویان گرامی، ویژه نامه ای در باب جنسیت منتشر می کند. 

فعالیت های الزم برای چاپ این شماره ائم از نگارش متن، ترجمه و مصاحبه پیرامون موضوع 
جنسیت قدری دشوار بود؛ و فرایند گردآوری، ویرایش، تدوین مطالب و صفحه آرایی بیش از 

پنج ماه به طول انجامید.
عده ی قابل توجهی از دانشجویان در تهیه این شماره کوشیدند؛ چند مطلب نیز به جهت حفظ 
انسجام موضوعی و پرهیز از گزافه گویی، به ناچار کنار گذاشته شدند؛ و در نهایت ماحصل کار 

این است که مشاهده می کنید.
بی شک موضوع انتخابی، موضوعی است بس مناقشه برانگیز؛ که امیدواریم این مسئله به 

دلیلی برای به  خطر افتادن دست اندرکاران این نشریه بدل نشود. 
چرا که تمام تالش ما بر این بوده است تا با نگاهی علمی، و نه ارزشی، به واکاوی مطالب 
این حوزه بپردازیم و تصویری نسبتا واقعی از حوزه ی جنسیت ارائه دهیم، نه تصویری منقش 

به ایدئولوژی های گوناگون.
در پایان الزم است از زحمات آقای امیرمحمد ایزدپناه  به خاطر ویرایش محتوایی این شماره 

قدردانی کنم.

سخن سردبیر

فاضلهحمزهلو
کارشناسیعلوماجتماعی)پژوهشگری(

دانشگاهخوارزمی
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پنجاه  دیگر  چندی  تا   ۶۸ مه  حوادث 
که  دانشجویی  جنبشی  می شوند.  ساله 
توانست  و  آغاز شد  پاریس  از خیابان های 
سوی  به  را  جهان  از  توجهی  قابل  بخش 
گفتمانی جدید حول مفهوم جنسیت سوق 
در  را  دیگری  بخش های  همزمان  دهد، 
جنسی  محافظه کاری  از  سختی  پوسته ی 
فرو برد. اتحاد محافظه کارانه ی این نیروهای 
گاه متضاد، تا امروز هم تاریخ مشترکی را 
میان اعضای خود جستجو نمی کند، بلکه 
"ولنگاری  این  مطلق  نفی  در  تنها  و  تنها 
را  خود  یکپارچگی  که  است  فرهنگی" 
حفظ کرده: جنبش ۶۸ در طول نیم قرن، 

جهان جدیدی ترسیم کرده است.
فرارشته ای  دانش  جنسیت"  "مطالعات 
جدیدی ست که در همین بازه ی زمانی پا 
به عرصه ی میادین علمی و سیاسی گذاشته 
)هرچند که بتوان تاریخی به قدمت انسان 
را برای آن لحاظ کرد.( امروزه این دانش 
علوم  از  وسیعی  طیف  از  گیری  بهره  با 
انسانی، آماری و زیستی و با همراه کردن 
فمینیسم،  قبیل  از  مختلفی  جنبش های 
غیره،  و  اقلیت های جنسی  پسااستعماری، 
به  رو  جدیدی  دریچه های  است  توانسته  

مسائل روزمره  و جهانی ما بگشاید.

از صد سال پیش وقتی که فروید،   بیش 
را  دانشی  چنین  شالوده های  نخستین 
تا  که  شدند  روانه  انتقاداتی  می گذاشت، 
کلیه ی  "او  می شنویم:  را  آن ها  هم  کنون 
مسائل را به امور جنسی تقلیل می دهد." 
حاال اما در شرایطی هستیم که طیف وسیعی 
پیرامون جنسیت شکل گرفته  از تحوالت 
اند: کالس های آموزش مسائل جنسی در 
دانشگاه ها و در تلویزیون ها برگزار می شوند؛ 
داروهای تقویت جنسی، وسایل پیشگیری 
فیزیولوژی  زیبایی  عمل های  و  بارداری  از 
به  پورنوگرافی  داده اند؛  تغییر  را  جمعیت 
صنعتی غول آسا بدل شده است؛ دولتهای 
مختلف در حال بررسی شیوه های جدیدی 
جنسی  مسائل  در  رسانه ها  سانسور  برای 
هستند؛ در سویی از جهان بیلبوردها زنان 
نیمه برهنه را تصویر کرده و در سویی دیگر 
از حفظ بی چون وچرای خانواده، مبارزه با 
آفات فرهنگ بیگانگان و استاندارد  سازی 
آزادی  جنبش های  می گویند؛  افراد سخن 
زنان، مردان و اقلیت های جنسی در رسانه 
و  امکانات  تمامی  دارند؛  حضور  خیابان  و 
توجهات به جهت دوری کودکان از مواجهه 
با امر جنسی به کار گرفته می شود؛ دولت 
ها علیه یکدیگر در سیاست های جمعیتی  و 

اجتماعی شان موضع می گیرند؛ در گوشه ای 
صحبت از برده داری مدرن و جهاد جنسی 
از رسوایی اخالقی  می شود و در گوشه ای 
سران کلیسا؛ آمار بزهکاری جنسی، طالق، 
ازدواج های خارج از عرف و فرم های جدید 
خانواده، عشق و دوستی ارزش های کهن را 
دریده است و شبح آزار جنسی و قربانیانش 
به گونه ای جهان را تسخیر کرده که صدای 
آن در هالیوود هم شنیده می شود. چنین 
چه  و  جنسی  امر  ابراز  با  چه  جهانی، 
آن  بر  آداب مآبانه  گذاشتن  سرپوش  با 
هسته ی  در  را  جنسیت  که  نگوییم  )اگر 
به  جهانی  شک  بی  دارد(  خود  مناسبات 

غایت جنسی ست.
دیالکتیک در شماره ی سوم خود، نه ادعای 
طرح یکباره و حل مسائل چنین جهانی را 
دارد و نه حتی چنین تالشی می کند. آن 
چه در پی می آید مجموعه ی گوناگونی از 
از موضع گرایش  نوشتارهاست که هریک 
حوزه ی  مسائل  به  خاص  نقطه نظری  و 
جنسیت می پردازد. تفاوت و گاه تضاد در 
این مقاالت نه صرفا ناشی از اختالف نظر 
بیانگر(  )و  نتیجه  موارد  از  بسیاری  در  که 

متناقض بودن وضعیت ماست.
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در جهان جنسیت
امیرمحمدایزدپناه

کارشناسیزبانوادبیاتانگلیسیدانشگاهخوارزمی

سرمقاله
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معناشناسی جنس و جنسیت
بیولوژیکی  تفاوت های  و  جنس:ابعاد 
مردانگی و زنانگی فرد است. گیدنز جنس 
و  کالبدی  تفاوت های  از  دسته  آن  به  را 
بدن  که  می سازد  مرتبط  فیزیولوژیک 
همان طور  می کند.  تعریف  را  زن  و  مرد 
به  مربوط  جنس  مفهوم  شد  اشاره  که 
شامل  که  است  بدن  بیولوژیکی  آرایش 
اندام های جنسی و تولید مثل فرد است 
و تفاوت های بیولوژیکی،نقش اصلی را در 

تفاوت جنس ها بازی می کنند.
دسته  آن  می توان  را  جنسیت:جنسیت 
از نقش های اجتماعی،رفتارها و مجموعه 
نظر  در  اجتماعی  اندیشه های  و  تفکرات 
این قبیل  گرفت که شرایط هرجامعه ای 
نقش ها و رفتارها را بر عهده ی دو جنس 
عضدانلو  می گذارد.حمید  مرد  و  زن 
درباره جنسیت می نویسد که این مفهوم 
بر  اشاره  که  جنس  مفهوم  خالف  بر 
تفاوت های بیولوژیکی مرد و زن دارد، بر 
جنسی  تفاوت های  اجتماعی  سیماهای 
می کند.جنسیت  تاکید  زن  و  مرد  میان 
دیده  اجتماعی  همه ی سطوح جهان  در 
شیوه ی  شکل دهنده ی  می شود.جنسیت 
کردن  برقرار  و  خود  درباره ی  اندیشیدن 
ارتباط با دیگران است و تاثیر زیادی در 
تعیین نوع کار و زندگی خانوادگی دارد.
مراتب  سلسله  کننده ی  تعیین  جنسیت 
اجتماعی است،از این رو جایی که جنس 
باشد،جنسیت  مذکر  یا  مونث  می تواند 
و  مردانگی  اجتماعی  معنی  بر  اشاره 

زنانگی دارد.

به  جنسیتی  نقش های  و  جنسیت 
می شوند. مرتبط  جنسیتی  قشربندی 

سایر  همچون  جنسیتی  قشربندی 
مرتبط  اجتماعی  قشربندی های  انواع 
توزیع  نظیر  اجتماعی  پاداش های  به 
و  فردی  قدرت،ثروت،وجهه،آزادی های 
اقتصادی است و هریک از اعضای جامعه 
سلسله  هرم  در  که  موقعیتی  به  بسته 
مراتب آن جامعه دارند به طور متفاوتی 

از این پاداش ها بهره مند می شوند.
هویت جنسیتی

از جمله مفاهیم مرتبط با دو واژه جنس 
 Gender( جنسیتی  هویت  جنسیت  و 
نوع  identity( می باشد. هویت جنسی 
نگاهی است که افراد نسبت به جنسیت 
یک  جنسیتی  خود)مرد،زن(دارند.هویت 
معیاری  نتیجه  در  و  روان شناسی  مفهوم 
ذهنی است. عضدانلو هویت جنسیتی را 
اشاره بر شرایطی روانی می داند که در آن 
شخص خود را به عنوان مرد یا زن معرفی 
می کند.این امکان وجود دارد که فردی که 
دارای همه ویژگی های بیولوژیکی مردانه 
است،باور داشته باشد که زن است.جامعه 
شناسان اخیرا چنین حالتی را دگرجنس 

باوری می خوانند.
جودیت باتلر تمایز بین جنس و جنسیت 
ایده  این  موافق  می سازد.باتلر  واژگون  را 
فرهنگی  ساختار  یک  جنسیت  که  است 
است ؛اما او اضافه می کند که جنس هم 
به همان اندازه یک ساختار فرهنگی است. 
کالسیک  فمینیسم  از  او  جهت  این  از 
کاراکتر  فرهنگی  ساختار  بر  تاکید  در 

بیان  و  می رود  فراتر  گام  یک  جنسیت 
جنس  تغییر ناپذیر  کاراکتر  اگر  می کند 
خاطر  بدین  است،شاید  مجادله  مورد 
نامیده  جنس  که  ساختاری  که  باشد 
می شود نیز همان قدر ساختاری فرهنگی 
نیز  باتلر،جنس  نظر  جنسیت.از  که  دارد 
ساختارفرهنگی  یک  جنسیت  مانند 
جنسیت  و  جنس  میان  تمایز  است،اگر 
هیچ  نتیجه  است،در  اجتماعی-تاریخی 
دلیلی برای شرایط سازنده آن نیز وجود 

نداردکه همان تمایز را نداشته باشد.
جنس و جنسیت و اختالف میان این دو 
واژه همواره مورد توجه و تاکید فیلسوفان 
و نظریه پردازان فمینیست بوده.از دیرباز 
این تفکر درباره ی زنان وجود داشته است 
که به علت ضعف جسمانی زنان، محدود 
امور  با  و  و مشغول شدن آن ها در خانه 
خانگی، ناتوان از پرداختن و مشارکت در 

حوزه های عمومی هستند.
فمینیست  نهضت  می کند  اشاره  گیدنز 
از  بزرگی  مجموعه ی  پیدایش  موجب 
می کوشد  که  است  شده  نظریه هایی 
کند  تبیین  را  جنسیتی  نابرابری های 
این  بر  غلبه  برای  دستورالعمل هایی  و 
کنند.نظریه های  تدوین  نابرابری ها 
نابرابری های  درباره ی  فمینیستی 
با  فاحشی  تعارض  و  جنسیتی،اختالف 
نویسندگان  که  دارند،هرچند  یکدیگر 
فمینیست همگی با موقعیت نابرابر زنان در 
جامعه سرو کار دارند،ولی تبیین هایشان 

بسیار متفاوت است.)گیدنز-1۶7(

مقدمه
برای بیان تفاوت های میان جنس )Sex( و جنسیت )Gender( ابتدا به شرح و تفسیر هر یک به طور مجزا می پردازیم. عموم افراد جامعه 

در ترمینولوژی این دو واژه تمییزی قائل نیستند و همین امر موجب شده است مشکالت مدیدی به وجود آید.
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تمایز میان جنس و جنسیت
منیرجوادی
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پساساختارگرا  فیلسوف  باتلر  جودیت  اما 
درخور  نظریاتی  فمینیست  منتقد  و 
از  درباره ی هر یک  متفاوت  بعضا  و  توجه 
مفاهیم مرتبط با موضوع ارائه کرده است.

ایده یباتلر  که  می نویسد  باتلر  درباره  الفی 
هویت  واژگونی  و  فمینیسم  درباره ی 
وی  خوش بینانه ی  دیدگاه  جنسی،مبین 
مرسوم  فمینیستی  توصیفات  با  تضاد  در 
و  پدرساالری  درباره ی سلطه ی  متداول  و 

فرودستی زنان است.
باتلر درکتاب آشفتگی جنسی بیان می کند 
که در اغلب موارد،نظریه فمینیستی فرض 
هویتی  زنان،  مقوله  درک  با  که  نموده 
و  عالیق  تنها  نه  که  داشت  وجودخواهد 
گفتمان  درون  در  را  فمینیستی  اهداف 
به دنبال   برای کسانی که  بنا می نهد،بلکه 
ایجاد  را  سیاسی اند،سوژه ای  بازنمایی 
می کند.اما سیاست و بازنمایی اصطالحاتی 
بازنمایی،  طرف  یک  از  آمیزند.  جدل 
اصطالحی موثر و در خدمت فرآیند سیاسی 
سیاسی  سوژه های  مشروعیت  و  آشکار 
برای زنان می باشد،از طرف دیگر بازنمایی، 
کارکرد هنجاری زبانی است که آنچه را که 
درباره ی مقوله زنان درست فرض می شود 
نظریه  می کند.نزد  تحریف  یا  آشکار  را 
فمینیستی توسعه زبانی که کامال یا به حد 
برای  ظاهرا  کند،  بازنمایی  را  زنان  کافی 
دارد.ظاهرا  ضرورت  زنان  سیاسی  تغذیه 
نظریه فمینیستی توجه شایانی به وضعیت 
آن  در  که  است  نموده  فراگیری  فرهنگی 
زندگی زنان یا بد بازنمایی می شد و یا اصال 

بازنمایی نمی شد.)باتلر،45:13۸5(
قانع کننده ترین  و  بدیع ترین  باتلر  نظریات 
است. پسامدرن  فمینیسم  در  نظریات 

،پیش فرض  پسا مدرن  فمینیست های 
چالش  به  شدیدا  را  زنان  جنبش  اصلی 
هویت  یا  جوهر  بر  زن  کشیدند:این که 
ضروری اش  مبنای  دارد  داللت  مشترکی 
تشکیل  را  فمینیستی  سیاست  و  دانش 
می دهد.آنان مشروعیت،ضرورت و مطلوبیت 
توسل به زن به منزله بنیان جنبش زنان را بر 
این اساس مورد تردید قرار دادند که چنین 
مفهومی فاقد انسجام است. این مساله زنان 
خاصی را طرد می کند و هنجار و تصوراتی 
را راجع به یک زن خوب فمینیست شکل 

می دهد.)سیدمن،2۸5:13۸۶(
بر  غالبا  پسامدرن  فمینیست های 
متکی اند،که  پساساختارگرا  رویکردهای 
که  می دانند  نشانه ها  از  نظامی  را  زبان 
درونی  نسبت های  از  ناشی  انسجام شان 
آن  از  تنها  منظر،زن  این  است.از  متفاوت 
زبانی  نظام  یک  در  که  می یابد  معنا  رو 
قراردارد.  مرد  با  تقابلی  رابطه ی  در  خاص 
مردان  و  زنان  جمله  نشانه ها،از  معنای 
بی ثبات،چند صدایی و در معرض چالش اند.

جان کالم باتلر آن است که ما مرد یا زن 
)مذکر یا مونث( متولد نمی شویم،همچنین 
ما یاد نمی گیریم که مرد یا زن بشویم،بلکه 
می آموزیم که همچون مردان یا زنان عمل 

کنیم.)سیدمن،13۸۶:2۸7(.
هویت  تبیین  درباب  متعددی  نظریات 
جنسیتی وجود دارد که می توان به نظریه 
فروید و چودوروف درباره ی تکوین جنسیت 
اشاره کرد.  این موضوع هستند  بیانگر  که 
سال های  اولین  طی  جنسیتی  تفاوت های 
فرمول بندی  ناخودآگاه  صورت  به  زنذگی 
گرایش های  نتیجه  اینکه  می شوند،نه 
نظریان  همچنین  و  باشد  زیست شناختی 
آشفتگی  عنوان  تحت  باتلر  جودیت 

جنسیتی اشاره کرد. 
است  مفهوم هویت جنسیتی الزم  درکنار 
داشته  جنسی  آشقتگی  واژه  از  تعریفی 
جنسیتی  هویت  به  بی ربط  که  باشیم 
آشفتگی  جامعه شناسان  اغلب  نمی باشد. 
که  می کنند  تعریف  گونه  این  را  جنسی 
بین هویت جنسیتی که برای فرد شناخته 
از  خودش  که  درکی  با  جامعه  در  شده 
هویت جنسیتی خودش تقابل وجود داشته 

باشد.
هدف  با  متعددی  تئوری های  همواره 
جنسیتی  هویت های  کردن  بی ثبات 
از  یکی  کوئیر  تئوری  که  داشته  وجود 
آن هاست.این تئوری بر عدم تناسب میان 
جنس،جنسیتو تمایل جنسی تمرکز دارد. 
همجنس گرایان  یادآور  بیشتر  کوئیر  واژه 
واقع  در  اما  می باشد  دوجنسگرایان  و 
می شود. شامل  را  گسترده تری  چارچوب 

تئوری کوئیر در تالش است تا رابطه پایدار 
به  را  جنسی  گرایش  و  جنس،جنسیت 
چالش بکشد.در واقع دگرجنسگرا محوری 

را مورد انتقاد قرار می دهد و به نقسیم هایی 
که صفات بشری را به دوتایی زنانه و مردانه 
معنا  این  است،به  می کند،معترض  تقسیم 
مفروض  امری سیال  را  که هویت جنسی 
می دارد.جودیت باتلر پیشنهاد می دهد که 
یک  تنها  که  طبیعت  ساخته  نه  جنسیت 
برساخت اجتماعی است و رفتارهای زنانه 
و مردانه تاثیر پذیرفته از بیولوژی و ژنتیک 
و  جامعه،رسانه  تاثیر  تحت  بلکه  نیستند 

فرهنگ هستند.)رجا،کوئیر(
از  مختلفی  انواع  باتلر  جودیت  نظر  در 
تنها  است،یعنی  معتبر  مردانگی  و  زنانگی 
یک نوع از زن بودن و یک نوع مرد بودن 

برای او پذیرفته نیست.
جنسیت  نمایشی  نظریه ی  باتلر  همچنین 
ایده ی  که  معنا  این  می کند.به  مطرح  را 
خویشتن های  منزله ی  به  مردان  و  زنان 
است  یکدیگر،توهمی  با  متضاد  و  واحد 
زاده ی اجراهای مکرر جنسیتی مان،درست 
بسته  را  زبان  می آموزیم  که  همان گونه 
ببریم،می آموزیم  کار  به  موقعیت  به 
که  کنیم  نقش  اجرای  گونه ای  به  که 
طریق  هستیم.از  مرد  یا  زن  گویی 
فرهنگ  مجازات،فرامین  و  تقلید،پاداش ها 
که  می گیریم  یاد  زبانی مان  سنت های  و 
سخن  و  رفتن  بدن ها،رفتارها،لباس،راه 
گفتنمان را قاعده مند کنیم و دستور زبان 
و آرایش را به گونه ای به کار می بریم که 
بنمایانیم. زنان  یا  مردان  همچون  را  خود 

مشخصه های  بدن مان  سطح  روی  از  اگر 
نمایش  به  را  زنانگی  کلیشه ای مردانگی و 
بیانگر  عمل  این  که  است  بگذاریم.ممکن 
تلقی  ما  حقیقی  جنسیتی  خویشتن 
راستینی  خویشتن  هیچ  که  شود،هرچند 
ندارد. باشد،وجود  رفتارمان  راهنمای  که 

تابع  جنسیتی مان  نمایش های  اجرای 
معانی  آرمانی،  صورت های  و  آرزوها 
و  اجتماعی  اعمال  در  بودن  زن  یا  مرد 
بازنمایی های فرهنگی غالب است.به عبارت 
دیگر،جنسیت در قلمرو نماد و قدرت جای 

دارد.)سیدمن،29:13۸۶(
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نابرابری جنسیتی
آینازرجبی

کارشناسیعلوماجتماعی)پژوهشگری(دانشگاهخوارزمی

جنسیت یک وجهی از نابرابری اجتماعی 
موقعیت  نشان دهنده ی  که  می باشد 
 . است  مردان  و  زنان  متفاوت  اجتماعی 
این  بیشتر  وضوح  برای  چیز  هر  از  قبل 
جنسیت  مفهوم  از  تعریفی  باید  مبحث، 

ارائه دهیم .
و  زنان  زندگی  جهان،  جوامع  تمام  در 
تفاوت  هم  با  مختلفی  ابعاد  در  مردان 
دارد که ما از این تفاوت ها را تحت عنوان 
معنای  به  که  می کنیم  بیان  جنسیت 
و  شخصی  ویژگی های  جنسیت  دقیق تر 
شانس زندگی است که جامعه برای مرد 

بودن و یا زن بودن قائل است .
نوع  دو  را  زن  و  مرد  جوامع  که  زمانی 
متفاوت تعریف می کند و حرف از توزیع 
زن  بین  امتیاز  و  قدرت  و  ثروت  نابرابر 
نابرابری  مفهوم  می آید  میان  به  مرد  و 

جنسیتی خلق می شود .
آن  دیگر  نام های  که  جنسیتی  نابرابری 
یا  جنسیت زدگی  یا  جنسیتی  تبعیض 
نگرشی  یا  باور  معنی  به  است  سکسیزم 
از  پست تر  را  جنسیت  یک  که  است 

گاه  و  می داند  دوم  درجه  در  و  دیگری 
خود را در قالب نفرت یا بدگمانی نسبت 
به یک جنس - که بیشتر زنان می باشد 
– نشان می دهد که به عبارت دیگر معنی 
با  رابطه  در  زنانگی  کردن  آن،کلیشه ای 

زنان است.
ما دو نوع از جنسیت زدگی را می توانیم 

در جوامع مختلف مشاهده کنیم:
جنسیت زدگـــی خصمانه که خود را به 
شکل سلطه جویی مرد ساالرانه و باورهای 
صراحت  به  و  می دهد  نشان  تحقیرآمیز 
بیان می کند که مرد، جنـس بهتر است 
و  باشد  مردان  اختیار  در  قدرت  باید  و 
این عقیده همان نگاهی است که زن را 

ضعیف می داند.
خیرخواهانه  جنسیت زدگی  دیگری  و 
می باشد که ما این نوع از جنسیت زدگی را 
در جوامعی مثل ایران مشاهده می کنیم.

را  زن  جنسیت زدگی،  از  نوع  این  که 
موجودی زیبا و شکننده می بیند که باید 
مالیم تر  نگاهی  با  و  کرد  حمایت  او  از 
نسبت به زن دارد اما با این وجود، زنان 

باید همان نقش های محدود و کلیشه ای 
را مثل همسری و مادری به عنوان جنس 

لطیف بپذیرند.
جنسیت زدگی  که  است  درست 
از  مثبت تر  نگاهی  خیرخواهانه، 
زنان  به  نسبت  خصمانه  جنسیت زدگی 
دارد اما در این نکته با آن شریک است 
که برای حفظ ساختار قدرت مردانه این 
است  ضعیف تر  موجودی  زن  که  را  نگاه 
توجیهی مناسب می بیند برای اینکه زن 
رسیدگی  خانگی  وظایف  به  است  بهتر 

کند.
در  راهبردی  و  کلیدی  نقش  دولت ها 
زمینه ی ارائه چهارچوب سیاستی صحیح 
به  مردان  و  زنان  یکسان  دستیابی  برای 
و  می کند  ایفا  را  کشور  امکانات  کلیه ی 
غیرمستقیم  آموزه های  و  رسانه ها  نقش 
کرد. انکار  نمی توان  را  جامعه  بر  آن ها 

برای درک عمیق تر  است  بهتر  اینجا  در 
انواع  بیان  به  جنسیتی،  تبعیض  مفهوم 
ابعاد  در  آن  آثار  و  جنسیتی  نابرابری 

مختلف بپردازیم.
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نوع  این  وجود  اقتصادی:  2.تبعیض های 
نابرابر  تخصیص حقوق  تقارن، سبب  عدم 
توانایی  و  وری  بهره  با  مردانی  و  زنان  به 
برابر، اعمال ترجیحات  یکسان در مشاغل 
جنسیتی در استخدام و همچنین تخصیص 
شدن  مردانه  همان  یا  مردان  برای  شغل 
برخی مشاغل می شود که در محاسبه ی 
آن نزخ مشارکت زنان و مـردان به عنوان 
تفکیک  به  درآمدها  میزان  کار،  نیروی 
به کار در  جنسیت و درصد زنان مشغول 
سطوح عالی مدیریتی و کارهای تخصصی 

را می سنجند.
تبعیض  نوع  این  آموزشی:  2.تبعیض 
برای  برابر  شانس  وجود  عدم  سبب 
امکانات  از  استفاده  در  پسران  و  دختران 
یکسان آموزشی و پرورشی است که برای 
تحصیلِی  مشارکت  نسبت  آن  محاسبه ی 
ابتدایی  مختلف  سطوح  در  زنان  و  مردان 
تفکیک  به  بی سوادی  نرخ  و  دانشگاهی  تا 

جنسیت را می سنجند.
3.حوزه ی بهداشت: این نوع تبعیض سبب 
افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران 
به هنگام تولـد، کاهش نرِخ امید به زندگِی 
باروری در سنین کم  نرخ  افزایش  و  زنان 
برای دختران می باشد که برای محاسبه ی 
زمان  در  جنسی  نسبت  شاخص  از  آن 
تولد که نشانگر ترجیحات جنسی است و 
به زندگی زنان و مردان که  امید  شاخص 
استفاده  می باشد،  سالمت  وضعیت  بیانگر 

می کنند. 
بی اهمیت  و  کم رنگ  سیاست:  4.حوزه ی 
تصمیمات  عرصه ی  در  زنان  نقش  بودن 
زنان در  نرخ مشارکت  سیاسی و کم بودن 
پست های مدیریتی سیاستی از نمونه های 
این  برای سنجش  است.  تبعیض  نوع  این 
در  تفاوت  میزان  شاخص  از  تبعیض  نوع 
و  تصمیم ساز  مشاغل  در  زنان  مشارکت 

رده باالی سیاسی استفاده می شود.
از  جنسی  نابرابری  وضعیت  نظر  از  ایران 
و  می باشد   130 رتبه ی  کشور،   13۶ بین 
 13۶ بین  در  ایران  رتبه بندی  همچنین 
کشور، در 4 حوزه ی تبعیض جنسی بدین 
ایران در حوزه ی مشارکت  شرح است که 
حوزه ی  در   ،130 رتبه ی  با  اقتصادی 
در   ،129 رتبه ی  با  سیاسی  توانمندسازی 
حوزه ی سالمت با رتبه ی ۸7 و در حوزه ی 

کشورهای  بین  در   9۸ رتبه ی  با  آموزش 
دیگر قرار می گیرد.

نتایج نشان می دهند که در ایران 4 درصد از 
تبعیض های جنسیتی در حوزه ی سالمت، 
7 درصد در حوزه ی آموزش،40 درصد در 
حوزه ی اقتصادی و 79 درصد در حوزه ی 

سیاست هنوز وجود دارد.
با وجود اینکه در سال 200۶ رتبه ی ایران 
با توجه به شاخص نابرابری جنسیتی 10۸ 
بوده همین شاخص در سال های 2007 تا 
2013 افزایش یافته و ایران را در رتبه ی 
130 )از بین 13۶ کشور( قرار داده است 
که کشورهای  است  این  دلیل  به  تغییر  و 
در  خود  وضعیت  دادن  تغییر  در  دیگر 
حوزه ی نابرابری جنسیتی نسبت به ایران 

موفق تر بوده اند.
بیشترین تبعیض جنسیتی در کشورهایی 
می افتد.  اتفاق  پدرساالری  عنوان  تحت 
الگویی اجتماعی که در  البته پدرساالری؛ 
آن مردان بر زنان سلطه دارند در همه جای 

جهان به درجات متفاوت وجود دارد.
تبعیض  پدیده ی  از  پدرساالری  نظام 
مرد بهتر از  جنسیتی که عقیده دارد ذاتاً 
یابد، حمایت  او سلطه  بر  باید  زن است و 

می کند.
سوگیری های  و  اجتماعی  نهادهای 
همچون  کشوری  در  مخصوصاً  فرهنگی 
پدیده ی  تاثیری عمیق در  و  ارتباط  ایران 
نابرابری جنسیتی دارند که در اینجا برخی 
بررسی  را  بنیادی تر  و  اساسی  نهادهای  از 

خواهیم کرد.
فرهنگ یکی از عواملی است که می تواند 
نابرابری جنسیتی را تشدید کرده و زنان را 
از انجام برخی کارها منع کند ) دادکشیدن 
، سیگار کشیدن،  ابراز عالقه یا خواستگاری 

کردن (
خانواده و جنسیت 

بیشتر  می باشد،  خانواده  نهادهای  از  یکی 
والدین ترجیح می دهند فرزند پسر داشته 
باشند و به نظرشان داشتن فرزند پسر نفع 
بیشتری دارد.مطالعات کالسیـک درباره ی 
ازدواج  که  می دهد  توضیح  سنتی  ازدواج 
زندگی  تأمین  مسئولیت  مردان  برای 
کلیدی  تصمیمات  اتخاذ  قدرت  و  خانواده 
اما برای زنان مهر و محبت به همسر و بچه 
داری را فراهم می آورد تا حدی که هویتی 

برای خود قائل نمی شوند پس اکثراً ازدواج، 
رابطه ای نابرابر به نفع مرد است.

تحصیالت و جنسیت
 با وجود آنکه امروزه عمدتاً میزان تحصیالت 
که  گفت  بتوان  شاید  و  شده  بیشتر  زنان 
تعداد زنان تحصیل کرده از مردان بیشتر 
شده است با این همه کلیشه های موجود در 
نظام آموزش زنان را بیشتر به رشته تعلیم 
و تربیت، هنر و جامعه شناسی و مردان را 
به رشته ی فیزیک، اقتصاد، ریاضیات، علوم 

کامپیوتر و معماری سوق می دهند.
ورزش و جنسیت

یکی از مباحثی که بیشتر در ایران مطرح 
می شود مسئله ی این است که چرا زنان را 

در استادیوم راه نمی دهند؟
که در پاسخ آن توجیحاتی که مورد قبول 
بیشتر زنان نیست مطرح می شود و اینکه 
ازدحام تماشاچی و درآمد مسابقات مردان 

بسیار بیشتر از زنان است.
رسانه های جمعی و جنسیت

شکل گیری  در  جمعی  رسانه های  اهمیت 
منکر  نمی توان  را  ما  عمل  و  فکر  طرز 
در  زنان  برای  که  برنامه هایی  تمامی  شد. 
عمدتاً  تلویزیون  در  می شود  گرفته  نظر 
برنامه های آشپزی و خیاطی و برنامه هایی 
رسانه های  عمدتاً  و  می باشد  قبیل  این  از 
زنان  برای  پشتیبانی  نقش های  جمعی 
منشی گری  و  دستیاری  همسری،  نظیر 
قائل می شوند و در بیشتر برنامه های خود 
زنان را به عنوان مادری دلسوز و همسری 

فداکار نشان می دهند.
سیاست و جنسیت

به  سیاست  در  موجود  نابرابری  بیشتر 
مردان  قدرت  موضع  و  پدرساالری  بحث 
به همین دلیل است که زنان  برمی گردد، 
کشورمان  سیاسی  تاریخ  در  فرعی  نقشی 
رده های  به  که  زنانی  تعداد  و  کردند  ایفا 
حوزه ی  در  مخصوصاً  مدیریتی  باالی 
اندک  بسیار  می کنند  پیدا  راه  سیاست 
است و اگر هم به این سمت های مدیریتی 
دست پیدا کنند به دلیل تقابل تعداد اندک 
از  کثیری  تعداد  با  سمت ها  این  در  زنان 
زنانه ی  رفتارهای  سمت ها  این  در  مردان 
خود را زمین گذاشته و رفتارهای مردانه را 

درونی می کنند.
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اقتصاد )کار( وجنسیت 
بسیاری از مردم هنوز مشاغل خاصی را کار 
زنان و مشاغل دیگر را کار مردان به شمار 
می آورند و بر این اساس دامنه اشتغال زنان 
محدود می شود . در جامعه ما کارهای پر 
مستلزم  کارهای  نشانی(،  )آتش  خطر 
نیروی بدنی )کارهای ساختمانی( و نقش 
مدیران   ، قاضی   ، )روحانی  رهبری  های 
پشتیبانی  کارهای  و  مردانه  ها(  شرکت 
)دستیار پزشک( یا مشاغل مستلزم مهارت 
های پرستاری )معلمی دبستان ، پرستاری( 
زنانه تلقی می شود. زنان عموماً در کا رهای 
پست های  در  عمدتاً  مردان  و  خدماتی 
نکته ی  و  دارند  قرار  مدیریتی  و  تخصصی 

مردان  درآمد  سطح  که  است  این  دیگر 
. جامعه مهم ترین  بیشتر می باشد  زنان  از 
کردن  بزرگ  و  پرورش  را  زنان  مسئولیت 
کودکان می داند که این مسئولیت زندگی 
از  محدودتر  و  محدودتر  را  زنان  حرفه ای 
مردان می کند و باعث می شود که زنان در 
زندگی حرفه ای خود از مردان عقب بیفتند 
گاهاً  مسئولیت  این  انجام  برای  زنان  و 
مجبور به ترک صحنه ی اشتغال می شوند 

و بعد از مدتی که می خواهند به عرصه ی 
اشتغال بازگردند دچار مشکل خواهند شود 
یکی از مشکالت آنان کهنه شدن یا حتی 

منسوخ شدن مهارت هایشان است . 
مواجه  جنسیتی  قشربندی  مفهوم  با  ما 
هستیم که نشانگر توزیع نابرابر ثروت، قدرت 
ارتباط  و  است  زنان  و  مردم  بین  امتیاز  و 
خانه داری،  درامد،  مفاهیم  با  مستقیمی 
خشونت علیه زنان، مزاحمت های جنسی، 
دارد.  تداخل  نظریه  و  ای  شیشه  سقف 
راه  سد  عماًل  که  ظریفی  تبعیض های  به 
در شرکت ها  باال  مناصب  به  زنان  رسیدن 
 . می شود  گفته  ای  شیشه  سقف  میشود 
در این شرکت ها کسی رک نمی گوید که 

»یک مرد باید به این پست مهم برسد « اما 
سوگیری فرهنگی علیه زنان در تصمیمات 

ارتقا و اعطای سمت تأثیر می گذارد .
در  مردان  به  نسبت  زنان  که  آنجایی  از 
را  آنان  باید  قراردارند  فرودست  موضع 

اقلیت به شمار آورد .
نظریه تداخل بیان می کند »زنانی که جزو 
دچار  هستند  نیز  قومی  یا  نژادی  اقلیت 

محرومیت چندگانه می باشند.«

تحلیل رویکردهای سیاسی از جنسیت 
جنسیت  کارکردی  ساختاری  رویکرد   .  1
را نقش مکمل می داند که مرد و زن را به 
مه پیوند می زند و در نتیجه خانواده شکل 
می گیرد و کل جامعه منسجم می گردد. در 
و  می شوند  دار  بچه  زنان  صنعتی  جوامع 
خانه داری می کنند و مردان در نیروی کار 
دنیای  به  را  خانواده  و  می کنند  مشارکت 

بیرون پیوند می دهند .
2 . رویکرد تعامل نمادین بر تأثیر جنسیت 
بر عمل مردم در زندگی روزمره توجه دارد. 
و بیان می کند جنسیت دربردارنده قدرت 
اجتماعی است. جامعه ما به مردان آزادی 
به  و  می دهد  شخصی  رفتار  در  بیشتری 

آنها امکان می دهد که بیش از زنان از فضا 
استفاده کنند .

3 . رویکرد تضاد اجتماعی جنسیت را یک 
وجهی از نابرابری می بیند که در آن مردان 
 . دارند  بیشتری  امتیازات  و  قدرت  ثروت، 
به  مردم  واداشتن  با  سرمایه داری  ظهور 
را  پدرساالری  کارخانه ها،  در  طوالنی  کار 
و  خانه داری  مسئولیت  و  بخشید  تحکیم 

بچه داری را بر دوش زنان گذاشت .
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لوس ایریگاری به سال 1930 در بلژیک 
پاریس  دانشگاه  سابق  استاد  شد.  متولد 
های  پژوهش  ملی  "مرکز  فعلی  عضو  و 
او هیچگاه خود  است.   "  CNRS علمی 
را فمینیسمت نمی نامد، با این وجود در 
)فمینیسم  مدرن  پست  فمینیسم  سنت 
هیچگاه  می شود.  تعریف  فرانسوی( 
پدرساالری  با  مقابله  در  نکرده  تالش 
به  و  کند  عرضه  معکوس  رویکردی 

مارگارت  بنشاند.  مادرساالری  آن  جای 
هدف  می نویسد:  این باره  در  وایتفورد 
مادرساالری  که  نیست  این  ایریگاری 
هدف  بلکه  گردد،  پدرساالری  جایگزین 
وی "همبودگی دو تبارشناسی" است)1(. 
ایریگاری به دنبال کشف عناصر سوبژکتیو 
زنانه است.عناصری که خصلت و خاصیت 
جست وجو  مردانه  دنیای  در  را  خود 

نمی کنند بلکه به دنبال زبان خاص خود 
آنچه  می نویسد:  ساراپ  مادن  می گردند. 
که ایریگاری می خواهد انجام دهد کشف 
ذهنیت زنانه است. زنان چگونه می توانند 
"من" گفتمان باشند و نه مشتق از "من" 
مردانه)2(. تفاوت های جنسیتی ایریگاری 
سوژه-ابژه  رابطه ی  تا  داشته  آن  بر  را 
زنانه  سوژه-سوژه  رابطه  به  را  مردانه 
برای   " با   " واژه  از  پسرها  کند:   تبدیل 

و  سوژه)من(  یک  بین  ارتباط  برقراری 
از  دخترها  کنند،  استفاده  ابژه)تو(  یک 
واژه ی "با" برای برقراری ارتباط بین دو 
می کنند)3(.او  استفاده  تو(  و  سوژه)من 
ادامه می دهد: پسرها رابطه ی بین سوژه 
و ابژه را ترجیح می دهند و بنابراین خود 
را محور رابطه با دیگر افراد یا چیزها در 
نظر می گیرند)4(.دنیای ایریگاری در پی 

ذبح امر ابژکتیو در پای اصالت سوبژکتیو 
است و چنین امری میسر نمی شود مگر 
با ساختن دو جهانیتی که در عین تساوی 
متخالف است و در عین تخالف متساوی. 
او همچنین از ارائه ی تعریف مشخصی از 
سوژه زنانه سرباز می زند، اهل معنا نیست 
و مفاهیم ثابت زنانه را در پس پرده نگه 
ادعا  این  ایریگاری،  عقیده ی  به  می دارد. 
مفهومی  قالب  در  توان  می  را  زنان  که 

دوباره  اسارت  نشانه ی  آورد  در  بیان  به 
که  است  مردانه  بازنمایی های  نظام  در 
یا معنایی می اندازد  نظام  به دام  را  زنان 
انگیخته ی  خود  عاطفه  خدمت  در  که 
ساحت  در  زن  است)5(.  فاعل)مردانه( 
سیالن.  حال  در  همواره  و  است  تکثر 
در  زنانگی  ماهیت  با  سکونی  هرگونه 

تعارض است. 

خود_بودگی زنانه
محمدرضاحیدریسراجی

کارشناسیکامپیوتردانشگاهتهران
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مرگ  مدرنیسم  پست  میراث  از  یکی 
"من  مرگ  بود،  خودبنیاد  سوژه ی 
در  دکارتی  هستم"  پس  می اندیشم 
تقابل با هزارتوهای پساساختارگرایانه. 
عدم  و  شده  حساب  عقل  عجز 
است  چیزی  همان  زنان  درک پذیری 
می کند  پافشاری  آن  بر  ایریگاری  که 
حمل  آن  بر  را  زنانه  خاص بودگی  و 
بودن  دیگر  می نویسد:  او  می کند. 
"زن" حد و حصری ندارد. معلوم است 
درک  طبع،  شوخ  می گویند  چرا  که 
مزاج...  ،دمدمی  مضطرب  ناشدنی، 
آن  بگذریم که در  او  زبان  از  اگر  تازه 
"زن" به هر سویی پرمی کشد و "مرد" 
هر  انسجام  به  رسیدن  از  عاجز  را 
زن  کلمات  می گذارد.  باقی  معنا  گونه 
از  دیوانه وار  کمابیش  است،  متناقض 
دیدگاه آدم های عاقل، ناشنیدنی برای 
و  ساده پذیر  گوشی  که  شنونده ای  هر 
شده  حساب  کامال  کدهای  از  مملو 
دعوت  را  مخاطب  ایریگاری  دارد)۶(. 
می کند تا به گونه ی دیگری در زنانگی 
به  باید  می دهد:  ادامه  و  کند  غور 
او )زن( گوش داد،  به  گونه ی دیگری 
همواره  که  دیگری"  "معنای  همچون 
آغوش  حال  در  بافته شدن،  حال  در 
اما همچنین در حال  گرفتن کلمه ها، 
و  ثابت  آنها  در  تا  آنهاست  کردن  رها 
فکری  نشود)7(.تالش های  منجمد 
مصداقی  غیر  را  زنانه  زبان  ایریگاری 
تلقی می کند: اگر "زن" چیزی می گوید 
با آنچه می خواهد بگوید پیشاپیش دیگر 

هیچ  با  هرگز  وانگهی  نیست،  یکسان 
چیز یکسان نیست، بلکه مجاور است.
دایره ی  در  عنوان  هیچ  به  )۸(.زنانگی 
نیست  اطالق  قابل  خاصی  گفتمانی 
گفتمانی  مقتضیات  از  دیگربودگی  و 
"در خود"  زنانه  ایریگاری است. سوژه 
با چیزی که آن  نه در نسبت  است و 
را تعریف کند، محدود کند یا برچسب 
خاصی به آن بزند." زنان به درون خود 
یعنی  اند...در درون خودشان  معطوف 
متکثر  ساکت،  تماس  آن  خلوت  در 
آنان  از  اصرار  به  شما  اگر  و  منتشر  و 
بپرسید که به چه فکر می کنند ، فقط 
می توانند جواب دهند: به هیچ چیز، به 
همه چیز")9(." آنچه زنان می خواهند 
دقیقا هیچ چیز نیست و در همان حال 
همه چیز است، همواره چیزی بیشتر...

"یکی"  نه  زن  ایریگاری  نگاه  )10(.در 
است و نه "دوتا" و اکیدا نمی توان آن 
را همچون یک شخص یا همچون دو 
شخص تعیین کرد بلکه او وانگهی نام 
نقد  در  ندارد.)11(.ایریگاری  "خاص" 
مدعی  دوبووار  سیمون  ایده آل های  به 
می شود که به واسازی مفاهیم جنسیتی 
قدیمی می پردازد و سازه ای جدید ارائه 
این  ایده آل  دوبووار  "برای  نمی کند 
است که من یک مرد باشم. نه، ممنون 
از پیشنهادتان، ولی من میخواهم یک 
ایریگاری تالش  بمانم.")12(  باقی  زن 
برای تساوی با مردان را خطری برای 
و  می داند  زنانه  خاص  جنسیت  مرگ 
معتقد است که وقتی زن می کوشد به 

خوبی مردها باشد "خودش" را از دست 
خود،  دادن  دست  از  این  و  می دهد 
دنیایی تک قطبی می سازد. در مقابل 
مردساالرانه،   جنسیتی  تک  نگاه  این 
است.  همبودگی  مبلغ  ایریگاری 
است  "تفاوت"  مستلزم  شدن  نزدیک 
و این دو  و ایریگاری متفکر "دیگری" 

واژه ی کلیدی همواره با اوست.
منابع

 Irigaray , luce , the Irigaray(.1
)23.Reader , p

بر  مقدماتی  راهنمایی   (.2
 ، مدرنیسم  پسا  و  پساساختارگرایی 
، صفحه  نی  نشر   ، تاجیک  محمدرضا 

) 1۶1
شکل  به  باید   ، ایریگاری  لوس   (.3
 ، بگوییم  از زن و مرد سخن  جدیدی 
زهیر باقری نوع پرست ، دانشگاه وین 

) 2015 ،
4.) همان (

نظریه  بر  ، درآمدی  تانگ  رزمری   (.5
های فمینیستی ، منیژه نجم عراقی ، 

نشر نی ، صفحه 3۶1 (
۶.) همان ، صفحه 3۶4 (

اندام جنسی  ، آن  ایریگاری  7.) لوس 
که یک اندام نیست ، افشین جهاندیده-

نیکوسرخوش (
۸.) همان (
9.) همان (

10.) همان (
11.) همان (
12.) همان (
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مقدمة مترجم: کانل یکی از بزرگترین نظریه پردازان جنسیت و یکی از الهام بخش ترین آنهاست. نظریات کانل در دهه ی 90 و کتاب 
را در مطالعات جنسیت، به صورت عام، و در  این مصاحبه است، تحول شگرفی  مشهور وی مردانگی ها، که موضوع اصلی بحث در 
ناشناخته و صعب الحصول  قلمروی  از  به فهمی هرچند مختصر  نیل  برای  ایجاد کرد.  به صورت مشخص تر،  جامعه شناسی جنسیت، 
مطالعات جنسیت، چاره ای جز مراجعه به آرای پیشگامان آن در دوره ی معاصر نداریم؛ و قطعاً یکی از مهم ترین این پیشگامان کانل 
است. از آنجا که در جامعه ی علمی ما، باألخص جامعه ی علمی جامعه شناسی ما، تالش چندانی برای ترجمة آثار بزرگان این قلمروی 
فکری صورت نگرفته، ما بنا بر این دلیل ناگزیریم که به منابع دست دوم جهت فهم آرای این متفکرین روی بیاوریم. از طرفی منابع 
مصاحبه های  می رسد  نظر  به  دهند.  به دست  نظریات  قبیل  این  از  را  انضمامی  دیدی  نمی توانند  بودن  کلی  علت  به  نیز  دوم  دست 
صورت گرفته با این متفکرین می تواند این مشکالت را تا حدودی رفع کند؛ هرچند که جای خالی مطالعه ی آثار آنها همچنان حس 
خواهد شد. بدیهی است که نظریات مطرح شده در این حوزه به دلیل بداعت نظری و فکری تا حدودی مناقشه برانگیز خواهند بود؛ با 
این حال ما باید پیش از موضع گیری در برابر این نظریات، آنها را با دقتی عالمانه مطالعه کنیم و تفاوت های فرهنگی، اعتقادی و ارزشی 

خود را در این مرحله کنار بگذاریم.  

بازتاب مردانگی ها پس از 20 سال        
)گفتگویی با رایوین کانل(   

مارکوس: برایمان از سوابق دانشگاهیت بگو.
رایوین: من از استرالیا، قاره ای دوردست و خشک، می آیم. فرهنگ بومی استرالیا به حدود 50 هزار سال قبل بازمی گردد؛ احتماالً این 
فرهنگ، قدیمی ترین فرهنگ مستمر موجود در جهان است. کشور استرالیا حدود 200 سال پیش به استعمار بریتانیا درآمد، و تبدیل 
به مستعمره ای مهاجرنشین شد. خانواده ی من از حدود 150 سال پیش در استرالیا بوده اند. من از زمینه ی اجتماعی مرکب و تقریباً 
مرفهی هستم که دامنه ای از حاشیه ی طبقه ی باال تا طبقه ی متوسط رو به پایین را شامل می شود. از آنجا که تجربه ی کاری در جهان 

دانشگاهی داشته ام، )به همین خاطر( این موقعیت طبقاتی را در زندگی خود حفظ کرده ام.

  1_ Reflecting on twenty years of Masculinities: an interview with Raewyn Connell; Ciênc. saúde coletiva vol.22 no.12 Rio de Janeiro Dec. 2017

1

ترجمهوتلخیص:علیرضااسکندرینژاد
کارشناسیعلوماجتماعی)پژوهشگری(دانشگاهخوارزمی
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جامعه ی  بین المللی،  اصطالحات  در   
همین  تقریباً  تا  استرالیایی،  مهاجرین 
حیات  با  دوردست  مستعمره ای  اواخر، 
همچنین  من  بود.  محدود  بسیار  فکری 
تاریخ و روانشناسی را برای اخذ نخستین 
اخذ  برای  را  سیاسی  علوم  و  مدرکم 
نسل  از  و  کرده  مطالعه  مدرکم  دومین 
اولین کسانی بودم که در استرالیا مدرک 
دکتری کسب کرد. نسل های دانشگاهی 
به  باالتر  مدارک  اخذ  برای  پیشین 
شهرهای بزرگ بریتانیا، و گاهاً به ایاالت 
متحده می رفتند. زمانی که دانشجو بودم، 
ما در مرحله ی توسعه ی ظرفیت پژوهشی 
در استرالیا بودیم. آن زمان دقیقاً مصادف 
در  من  بود.  دانشجویی  جنبش  ظهور  با 
جنبش چپ جدید  )در دهه های 19۶0 
علیه  کشمکشی  وارد  که   )  1970 و 
ویتنام شده  در جنگ  استرالیا  مشارکت 
بسیار  همچنین  می کردم.  فعالیت  بود، 
درگیر کشمکش های فکری اواخر دهه ی 
از  گروهی  عضو  من  بودم.  شده   19۶0
جوانان بودم که آنچه که ما دانشگاه آزاد 
سیدنی می خوانیم را بنیان گذاری کرد. ما 
در اندیشه ی بنا کردن یک مرکز آموزشی 
موجود  دانشگاه های  از  خارج  رادیکال 
چندانی  دوام  گروه  این  البته  بودیم، 
بسیار  آن[  در  ]مشارکت  اما  نداشت 

هیجان انگیز بود! 
پس از آن من به جریان اصلی دانشگاهی 
وارد شدم. من مثل خیلی های دیگر این 
می توان  که  داشتم  سر  در  را  اندیشه 
و  ساخت،  دگرگون  درون  از  را  دانشگاه 
آن را برای عدالت اجتماعی و دگرگونی 
اجتماعی مترقی تر و مفیدتر نمود. زمانی 
دانشگاه های  کردم،  آغاز  را  کارم  که من 
برای  نهادهایی  و  نخبه گرا  رسمی 
اما  داشتند،  وجود  جامعه  باالی  طبقات 
درحال   1970 دهه ی  در  شرایط  این 

جدید  دپارتمان  مدیر  من  بود.  تغییر 
تازه  تأسیس  دانشگاه  در  جامعه شناسی 
مک کوایر  در سیدنی شدم. ما توانستیم 
برنامه ی درسی و پداگوژی جدید را بسط 
دهیم و با گروه های تازه وارد دانشجویان، 
باالخص زنان -گروهی که شمارشان در 
افزایش  درحال  زمان  آن  در  دانشگاه ها 

بود- کار کنیم. 
دگرگونی  به  شبیه  که  چیز  هیچ  به  ما 
پیدا  دست  باشد،  مدنظرمان  نهادی 
 20 یا   15 زمانی  بازه ی  در  اما  نکردیم؛ 
دهه ی  تا   19۶0 دهه ی  اواخر  از  ساله، 
معرفتی  پروژه های  از  بسیاری   ،19۸0
جدید را اجرایی کردیم . این پروژه ها را 
به مثابة گونه ی جدیدی از علوم اجتماعی 
گرایش  با  گونه ای  می کردیم،  تصور 
و  اجتماعی،  عدالت  کشمکش های  به 
با مخاطبین  دغدغه مند در سخن گفتن 
پژوهش  آن،  مهم  بخش  گسترده تر. 

اجتماعی درباره ی جنسیت بود.
درباره ی  کارتان  برای  شما  مارکوس: 
مشخص تر  صورت  به  یا  جنسیت، 
درباره ی مردان و مطالعات مردانگی بسیار 
در  شناخته شده اید. چگونه عالقه ی شما 

مورد این موضوع برانگیخته شد؟
رایوین: در گذشته، دانشگاه ها از پذیرش 
فکری  مسئله ی  یک  عنوان  به  جنسیت 
خودداری می کردند. در دانشگاه مک کوایر 
ما جنسیت را به عنوان زمینه ای مهم هم 
در تدریس و هم در تحقیق قرار دادیم. 
 ،1970 دهه ی  در  من  خود  کار  در 
ارتباط  در  آموزش  با  مشخصاً  جنسیت 
بود. من در کوشش های آموزشی مترقی، 
پژوهش  در  هم  و  عملی  صورت  به  هم 
درگیر بودم. ابتداً، اگرچه سایر همکاران و 
دانشجویان درگیر پژوهش سالمت شده 
و  مراکز  شبکه،  درگیر  باالخص  بودند، 
دهه ی  طی  که  زنان  سالمت  پایگاه های 

1970 در استرالیا به وجود آمد، من در 
این پژوهش ها شرکت نداشتم.

 من عضوی از جنبش آزادی بخش زنان  
هم نبودم چراکه آن  زمان به عنوان یک 
مرد زندگی می کردم، اما همکارم پم بنتون 
می کردم،  کار  آنها  با  که  زنانی  سایر  و   ،
فعالین فمینیست بودند. هنگامی که در 
مسئله ی  یک  عنوان  به  جنسیت  مورد 
پژوهشی، به صورت جدی، شروع به تفکر 
کردم، پرسش های فمینیست ها در مورد 
مسائل  مشروعیت  و  پدرساالری  قدرت، 
پژوهش های  همچنین  بودند.  اساسی 
طبقه  مسئله ی  درباره ی  نیز  بسیاری 
انجام داده ام. به همین خاطر، عضو فعال 
حزب کارگر  بوده ام، و درگیر پژوهش و 
فعالیت پیرامون نابرابری های طبقاتی در 
را مطالعه   مدارس شده ام. من گرامشی  
می کردم و تالش می نمودم تا اندیشه های 
وی پیرامون هژمونی و تضاد فرهنگی را 
تطبیق  استرالیا[  جامعه ی  وضعیت  ]با 
در  من  کتاب  شناخته شده ترین  دهم. 
فرهنگ  حاکم،  طبقه ی   1970 دهه ی 

حاکم  است ]1[. 
در اواخر دهه ی 1970، به کار بردن تحلیل 
قدرت در مطالعه ی جنسیت را آغاز کردم. 
من از ]به کار بردن[ مفهوم »پدرساالری« 
خشنود  انتزاعی،  ساختار  یک  مثابة  به 
و  انضمامی تر  باید  اندیشه  این  نبودم. 
بدانم:  می خواستم  من  می شد.  عملی تر 
چگونه  ساختار  هستند؟  که  پدرساالران 
کسانی  چه  آن  مجریان  می کند؟  کار 
که  بود،  خاطر  این  به  ضرورتاً  هستند؟ 
من به سوی صورت بندی مسائِل پیرامون 

مردانگی آمدم.

 2_the New Left

 3_Macquarie

 4_Women’s Liberation movement

 5_Pam Benton

 6_Labor Party

 7_Gramsci

 8_Ruling Class, Ruling Culture
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 در اوایل دهه ی 19۸0، ما در حال تحلیل 
نابرابری ها  درباره ی  پژوهشمان  داده های 
در مدارس بودیم. به مصاحبه با نوجوانان، 
پسران و دختران، معلمانشان، والدینشان، 
پرداختیم  خانه،  در  پدرانشان  و  مادران 
بسیار  جنسیت  به  مربوط  مسائل   .]2[
در  بسیاری  اطالعات  به  ما  و  بود،  واضح 
با پسران و پدرانشان، و همچنین  رابطه 
از  یافتیم.  دست  مادرانشان  و  دختران 
اینجاست که مفهوم »مردانگی هژمونیک«  
روابط،  جستجوی  در  ما  می گیرد.  شکل 
در  جنسیتی  محرومیت  و  سلسله مراتب 
مدارس بودیم، و الگوی هژمونی ]از این 
کرد.  نمایان  ما  برای  را  خودش  طریق[ 
داشتند،  وجود  متفاوتی  مردانگی های 
روابط سلسله مراتبی، رقابت، و تردیدهایی 
درباره ی چگونگی حفظ شدن هژمونی در 

شرایط متغیر اقتصادی وجود داشت.
 از زمانی که ما این کار را از آن پژوهش 
فکر  در  من  کردیم،  منتشر  آموزشی 
مفاهیمی که استفاده کرده ایم فرو رفتم، 
به  واقعاً  ما  که  رسیدم  نتیجه  این  به  و 
درباره ی  بهتر  اجتماعی  نظریه ی  یک 
جنسیت نیاز داریم. نظریه های پیچیده ی 
وجود  طبقه  با  رابطه  در  جامعه شناختی 
هیچ  جنسیت  درباره ی  اما  داشتند، 
برای  من  پس،  نداشت.  وجود  نظریه ای 
دادم،  درخواست  پژوهشی  بودجه ی  یک 
و به محض گرفتن آن -که به گمان من 
نظریه ی  برای  پژوهشی  بودجه ی  اولین 
شرایط  بود!  استرالیا  در  اجتماعی 
کاری ای فراهم شد که با دو فعال جنبش 
تیم   ، همجنس گرا  مردان  آزادی خواهی 

ما  کنم.  همکاری  لی   جان  و  کریگان  
این پروژه را به صورت کاوش گام به گام 
با  و  کردیم  طرح ریزی  مسائل،  مورد  در 
کار  مردانگی  و  مردان  درباره ی  پرسش 
راه  این  من،  برای  نمودیم.  آغاز  را  خود 
برای  و  بود؛  پدرساالری  کردن  تئوریزه  
آنان، این راه تئوریزه  کردن هوموفوبیا و 
غلبه ی مردان قوی بر مردان همجنسگرا. 
ما کارمان را در رابطه با این مسائل آغاز 
کردیم، و این مسائل تمام پروژه  ی ما را 
بلند  مقاله ی  یک  بنابراین  گرفت!  دربر 
و  مردانگی  نظریه ی  و  نوشتیم  باال  و 
هژمونی چندگانه را ترسیم نمودیم ]3[، 
]4[. این نظریه سنتز مفاهیم فمینیسم، 
همجنس گرایی  آزادی خواه  جنبش 
مردان، روانکاوی، و جامعه شناسی بود. ما 
نتوانستیم این مقاله را در استرالیا منتشر 
کنیم، به همین خاطر من آن را به یک 
مجله در آمریکای شمالی فرستادم، و به 
داشت،  مجله  این  که  اعتباری  واسطه ی 
را منتشر کردند. سپس  آنان تمام مقاله 
به صورت  و  ترجمه  و  خوانده  مقاله  این 
از  پس  شد.  دست  به  دست  بین المللی 
آن، من به این فکر افتادم که ما نظریه را 
داریم، اما داده ها چه می شود؟ برای اینکه 
خوبی  تجربی  پژوهشگر[  بدهم  ]نشان 
را  پژوهش  از  جدیدی  مرحله ی  هستم، 
آغاز کردم، تحقیقات طولی را با گروه های 
متفاوتی از مردان انجام دادم. ]نتایج این 
از  مجموعه ای  قالب  در  را[  پژوهش ها 
ابتدا  از  من   .]5[ کردم  منتشر  مقاالت 
نسبت به نگارش کتابی درباره ی مردانگی، 

عالقه مند بودم.

مارکوس: چرا؟
زمان،  آن  در  که  خاطر  این  به  رایوین: 
به  مردانگی  درباره ی  کتب  از  دسته ای 
کتاب  مانند  بود،  درآمده  تحریر  رشته ی 
ادعا  که   ،]۶[ آهنی  جان   ، بالی  رابرت 
رنج  مردانگی   بحران  از  مردان  می کرد 
می برند و نیاز به بازیابی »مردانگی واقعی«  
دارند. تمام آن کتب غیرعلمی، اما بسیار 
محبوب بودند. من از آن کتب به عنوان 
مردانگی درمانی ، کتبی که می خواهند به 
مردان مجدداً این اطمینان را بدهند که 
عملکرد  پدرساالران  عنوان  به  می توانند 
خود را داشته باشند[اجتناب می کردم ]. 
نمی خواستم بخشی از این جریان باشم! 
دیگر  کتاب  یک  نگارش  که  پنداشتم 
به  تقویت  به  و مردانگی  درباره ی مردان 
]درحالیکه  می کند  کمک  گرایش  این 
تقریباً  نمی خواستم[.  را  چیزی  چنین 
در همان زمان بود که جودیث باتلر  در 
مشکل جنسیت   ]7[ به نقد اندیشه های 
زنان  و  زنانگی  درباره ی  ذات گرایانه 
پرداخت، و من هم ]با الهام از کار باتلر[ 
مردانگی  درباره ی  ذات گرایی  به  کمتر 

پرداختم.
نهایتاً خود را برای نوشتن یک کتاب راغب 
در  مردانگی ها[  ]یعنی  کتاب  این  یافتم. 
سال 1995 چاپ و به صورت گسترده ای 
هزار   15 به  نزدیک  چیزی  شد.  خوانده 
گوگل  متخصصین  که  آنچه  مطابق  بار، 
داده  ارجاع  کتاب  این  به  کرده اند،  ثبت 
شده است. تا کنون از انگلیسی به ده زبان 

ترجمه شده است.

 9_“hegemonic masculinity”

 10_Gay Liberation movement

 11_Tim Carrigan

 12_John Lee

 13_Robert Bly

 14_Iron John

 15_crisis of masculinity

 16_‘true masculinity’

 17_masculinity therapy

 18_Judith Butler

 19_Gender Trouble

 20_essentialist
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مارکوس: کار شما درباره ی مردانگی ها، شما را به سوی مشارکت 
در حوزه های متفاوت برابری جنسیتی سوق داد، درست است؟

رایوین: پرسش از خشونت مبتنی بر جنسیت، مانند پرسش درباره ی 
جامعه شناسی  چگونه  که  داد  سوق  تفکر  این  به  را  من  آموزش، 
مردانگی ها می تواند به کار سیاست گذاری اجتماعی بیاید. در دهه ی 
1990 از من برای پیوستن به مباحثی درباره ی مردانگی، جنسیت 
و خشونت در سطح اجتماعی در یونسکو دعوت شد. این مباحثات 
به نگارش یک کتاب ]۸[ و رشته ای از مقاالت منجر شد. از آن زمان 
تا به حال، من نسبت به این موضوع توجه داشته ام. این موضوع، 
تفکر را در مقیاس وسیع تری، نسبت به کاری که ما در ارتباط با 
اجتماع گی ها انجام دادیم، طلب می کند؛ ]تفکری که[ انتزاعی تر، 
و احتماالً همراه با تأثیر کمتری در عمل است. اما این موضوع من 
را به همکاری با نمایندگی های سازمان ملل که عالقه مند به بحث 
تساوی حقوق جنسیتی بودند، سوق داد. در سال 4-2003 من با 
آنان جهت انجام یک پیمایش جهانی برای پژوهش درباره ی نقش 
مردان در تحقق تساوی حقوق جنسیتی، کار کردم و این پیمایش 
و  استخدام  تا  آموزش  از  را  بسیاری  سیاست گذاری  زمینه های 
راهنمای  خطوط  اولین  به  پیمایش  این  داد.  پوشش  را  خشونت 
سیاستگذاری بین المللی در این موضوع منجر شد، سندی که من 
در نگارش پیش نویس آن کمک کردم، که در کمیسیون وضعیت 

زنان سازمان ملل در سال 2004 منتشر شد ]9[.
جنوب- همکاری  پروژه ی  روی  بر  کار  مشغول  شما  و  مارکوس: 

جنوب  بودید، اینطور نیست؟ 
لندن  در  نه  می کنم  تعریف  شما  برای  من  که  داستانی  رایوین: 
ما  استرالیا،  در  استرالیا شکل گرفت.  در  بلکه  نیویورک،  در  نه  و 
همیشه با پرسش هایی پیرامون حاشیه  ای بودن، وابستگی فکری، 
و خودآیینی  درگیر بودیم. فکر می کنم به همان ترتیب هم شما در 
برزیل درگیر این پرسش ها هستید. به صورت آکادمیک، پرسش ها 
ایاالت  اصلی  مجالت  در  چرخش  به  شروع  مردانگی  درباره ی 
متحده و پس از آن مجالت اروپایی کرد. زمینه ی استرالیایی کار 
من به سختی فهمیده می شد. اغلب فرض می شد که من آمریکایی 

هستم! در اوایل دهه ی 1990، پژوهش های ما منتشر و در ادبیات 
من  از  آن  از  پس  شد.  فهمیده  توجهی،  قابل  صورت  به  جهانی 
نیمه ی شمالی جهان دعوت  برای سخرانی در کنفرانس هایی در 

می شد. 
مردانگی،  پژوهشگران  از  بسیاری  با  را  من  کنفرانس ها  این 
بریتانیا،  آلمان،  در  آموزشی  پژوهشگران  و  پژوهشگران جنسیت، 
اسکاندیناوی، کانادا، و ایاالت متحده در ارتباط قرار داد. من به فهم 
نحوه ی کارکرد اقتصاد جهانی معرفت، متمایل شدم. هنگامی که 
پژوهش هایمان را در مجالت استرالیایی منتشر می کردیم، کسی از 
سایر نقاط جهان متوجه آن نمی شد. زمانی که ما همان پژوهش ها 
را در مجالت ]کشورهای[ شمالی چاپ می کردیم، کارهایمان در 
یک  با  می شد.  خوانده  غیره  و  آفریقا  ژاپن،  هند،  آمریکا،  جنوب 
شمال  از  جنوب-جنوب  ارتباط  برقراری  برای  ما  عجیب،  روش 

استفاده می کردیم. 
پس از آن من تالش کردم تا ارتباط را با همکارانی در نیمه ی جنوبی 
می کردم،  سفر  کنفرانس ها  در  سخنرانی  دهم-برای  بسط  جهان 
مالقات های دانشگاهی طوالنی تر داشتم، متونی را گردآوری کردم، 
و سعی کردم تا اسپانیایی و پرتغالی یاد بگیرم. تمامی این موارد 
آنان  از  برخی  موضوع  که  شد  منجر  پژوهشی  همکاری های  به 
مردانگی ها و برخی دیگر درباره ی روشنفکران، زمینه ی پژوهشی 

دیگری که به آن عالقه مندم، بود.
 ،]10[ بود  جنوبی   نظریه ی  من  کتاب  کار  این  اصلی  محصول   
که به تحلیل اجتماعی در جهان استعماری و پسااستعماری نظر 
می کرد و طرحی را برای علوم اجتماعی در مقیاسی جهانی، ترسیم 
جنسیت  درباره ی[  ]پژوهش  از  جاه طلبانه تر  ]پژوهشی[  می کرد. 
وجود ندارد. پروژه ای پژوهشی که سه کشور در آن دخیل بودند 
و موضوع آن مردانگی های مربوط به مدیریت بود ]11[، نتیجه ی 
اصلی این کارها بود. به تازگی، من مشغول کار بر روی نظریه ی 
جنسیت از سرتاسر کشورهای نیمه ی جنوبی هستم. برخی از این 
کارها در آخرین کتاب من که به زبان پرتغالی چاپ شده، آمده 

است ]12[.

21_SouthSouth collaboration

22_ autonomy

23_Southern Theory
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مارکوس: پس از 20 سال از ]نگارش[ مردانگی ها، 
می بینید؟  را چگونه  مردان  مطالعات  رشته ی  شما 

آیا رشته ی مطالعات مردان وجود دارد؟
رشته ی  به  نسبت  تمایلی  هیچگاه  من  رایوین: 
»مطالعات مردان« نداشتم. همانگونه که در روایتم 
به مردانگی ها عالقه مند شدم  دیدید، من هنگامی 
پویایی های  آموزشی،  نابرابری  تا  داشتم  تالش  که 
جنسیت، پویایی های های قدرت، و تغییر در روابط 
جنسیتی را فهم کنم. برای من، پژوهش درباره ی 
و مطالعات مردان که مردانگی در آن  مردانگی ها، 
معرفتی  حوزه ی  از  بخشی  همیشه  دارد،  جریان 

گسترده تر بوده است. 
نگران  من  کردم،  اشاره  پیش تر  که  همانگونه 
ذات گرایی ای بودم که اوایل در گفتمان های مربوط 
به مردانگی ظاهر شده بود. بنانهادن رشته ای تحت 
است.  جدی  ریسکی  مردان«  »مطالعات  عنوان 
مردان  به  مربوط  ایزوله کردن مسائل  به  این رشته 
همواره  جنسیت  که  می کند  فراموش  و  می پردازد 
حمایت  به  نهایتاً،  رشته،  این  است.  نسبی  امری 
ضمنی از برتری مردان می انجامد. به این خاطر که 
ساختارهای  شامل  جنسیت،  تحلیل  کلی  دامنه ی 
نگران  باید  ما  است؛  خشونت  و  نابرابری  قدرت، 
تأثیرات سیاسی شیوه ی سازماندهی دانش باشیم. 

مطالعات  رشته های  کردن  جدا  به  گرایش  از  من 
مطالعات   ، کوییر  مطالعات  زنان،  مطالعات  مردان، 
که  هنگامی  نگرانم.   ، تراجنسی  مطالعات  جنسی، 
را  اصلی مان  نظریه ی  و من،  لی  تیم کریگن، جان 
به  از مباحثات مربوط  کنار هم گذاشتیم، جریانی 
در  نیز  را  همجنس گرا  مردان  آزادی خواه  جنبش 
مردان  این  می کنم،  فکر  من  کردیم.  وارد  کارمان 
عنوان  به  را  مردانگی  ابتدا  که  همجنسگرا هستند 
نظامی از محرومیت ها و قطب بندی ها، عیان کردند. 
درباره ی  قوی  تحلیل  یک  به  دستیابی  کلید  اما، 
مردانگی ها، ارتباط اندیشه های آنان با پژوهش های 
جامعه پذیری  و  فرهنگ  قدرت،  فمینیستی 

نهادینه شده بود.
 بسط پژوهش  درباره ی مردان و مردانگی ها بود که 
مطالعات زنان را به شکل مطالعات جنسیت دگرگون 
اما این تغییر، تغییری جنجال برانگیز بود؛  ساخت. 
این  که  بودند  این  نگران  فمینیست ها  از  بسیاری 
بیانجامد، به  این رشته  از  تغییر به سیاست زدایی  
زنان  مطالعات  بود.  آنان  با  حق  گسترده،  صورت 

بود  این  آنان  صحبت  بود.  ستیزه جویانه  پروژه ای 
هستیم  پدرساالرانه ای  معرفتی  جهان  در  ما  که 
ناشناخته ی  که تحت تسلط مردان است. زمینه ی 
و دیدگاه های  زنان  درباره ی  معرفتی ای  گسترده  ی 
نیازمند  معرفت  این  به  ]نیل[  و  دارد،  وجود  زنان 
و  بسط  برای  فکری  جهان  در  اجتماعی  جنبشی 
جنسیت  مطالعات  حال،  است.  حوزه  این  تثبیت 
آنها  اما  باشد،  سیاسی  می تواند  مردان  مطالعات  و 
آنها  نمی کنند.  بازنمایی  را  طغیان  و  قیام  نوع  آن 
تخصصی شدن و تقسیمی دیگر در معرفت و دانش 

هستند، و از لحاظ سیاسی خنثی.
مارکوس: مطالعات مردان و مردانگی ها را به همان 

نسبت، کنشی سیاسی می بینید؟
رایوین: بله، اما این لزوماً آن نوع سیاست ورزی که 
پیش  امکان ها  از  طیفی  نیست!  می خواهید  شما 
عنوان  به  می تواند  مردان  مطالعات  ماست.  روی 
شود.  طرح  سیاست زدایی شده ای  فکری  پروژه ی 
برای ترسیم  اواخر دهه ی 1970 و ۸0 تالشی  در 
صورت،  این  به  مردانگی،  تاریخ  یا  مردان،  تاریخ 
عنوان  به  می تواند  همچنین  رشته  این  شد.  انجام 
]پروژه ای جهت[ دفاع از منافع مردان مطرح شود. 
در دهه ی 1990، ستیزه جویانی بودند که از »حقوق 
مردان« در آمریکا سخن می گفتند و از برتری های 
اینکه پسران  ناعادالنه ای که زنان برخوردار بودند، 
و سایر  قرار گرفته اند  فمینیسم  و ستم  مورد ظلم 
نسبت  که  پژوهشگرانی  می کردند.  شکایت  موارد، 
نگارش  به  بودند، شروع  این خط فکری دلسوز  به 
فهرستی از وضع نامساعد مردان و رنجی که از این 
ادامه  کار همچنان  این  و  کردند،  می برند  وضعیت 

دارد. 
هنوز این امکان وجود دارد که رشته ای از مطالعات 
و تحلیل را برپا کنیم که به کاوش زندگی، کنش ها و 
تجربیات مردان در زمینه ی وسیع تر نظم جنسیتی 
می پردازد. فهم نسبی از مردانگی، پروژه های تغییر 
و مبارزه برای برابری جنسیتی را که در حال حاضر 
در حال بسط امکانات عاطفی برای مردان در محل 
کار و خانواده است، عیان می کند. حقوق سیاسی، 
می بیند. صفر   حاصل  بازی  را  جنسیت  تغییر 

هنگامی که زنان چیزی به دست آورند، مردان باید 
چیزی از دست بدهند و تالش می کنند تا مردان )و 
زنان ترسو( را علیه برابری جنسیتی بشورانند. اما، 

جنسیت می تواند بازی حاصل صفر نباشد.
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 24_queer studies

 25_transexuality studies

 26_depoliticize

 27_zero-sum game
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توجه  کانون  موضوع،  این  آیا  مارکوس: 
پژوهش ها را تغییر داده است؟

رشد  به  قطعاً  موضوع  این  رایوین: 
است.  انجامیده  معرفت  از  حوزه ای 
در  نشریات،  شمار  گسترش  باألخص 
دهه ی 1990، قابل توجه است. مطالعات 
پژوهشی  رشته ی  یک  به  حقیقتاً  مردان 
جهانی بدل شده است. مفاهیم نیز تغییر 
جنسی  »نقش  یگانه  ایده ی  کرده اند. 
گفتمان  در  که  هنجارین  مردانه« ی 
بود درحال  دهه های 1970 و ۸0 غالب 
تغییر است. حاال ساختار پیچیده ی روابط 
چندگانگی  و   محلی  تنوع  جنسیتی، 
مردانگی ها، به رسمیت شناخته می شود. 
تا  کرد  کمک  کارم  که  می کنم  فکر  من 
مردم روش های فهم این موارد را بیابند. 
اغلب  که  هژمونیک«  »مردانگی  مفهوم 
بدفهمیده می شود و به کار می رود، نقش 
یافته  ]جنسیت[  نظریة  در  را  پراهمیتی 
است. ما همواره باید آگاه باشیم که انواع 
دیدن  و  دارد!  وجود  نیز  مردانگی  دیگر 
که  مردانگی ها-همانگونه  این  از  برخی 
می بینیم بسیار از پدران جوان، به صورت 
کودکانشان  از  نگهداری  جدی-درگیر 

می شوند-شگفت آور است.
مارکوس: متشکرم!
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برساخت اجتماعي تفاوت جنسیتي در کالس درس
تفاوت جنسیتي تجربة کالس درس در دانشگاه هاي ایران

مصاحبه با دکتر کرم  حبیب پور

بحث ها و استدالل هایي که در پی  می آیند، مبتني بر یک کار پژوهشي دربارة کالس درس دانشگاهي در ایران از طرف پژوهشکدة 
مطالعات اجتماعي و فرهنگي وزارت علوم در زمستان سال 1394 است.

مایلم بحث دربارة تفاوت جنسیتي تجربة کالس درس در دانشگاه هاي ایران را در قالب 3 مطرح کنم.
1( آیا تفاوتي بین دختر و پسر از نظر تجربة کالس وجود دارد یا خیر؟

2( اگر تجربة دختر و پسر در کالس درس متفاوت است، این تفاوت ها در کجاست؟
3( چرا تفاوت هایي بین دختر و پسر در کالس درس وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول، باید بگویم که بله، این تفاوت ها وجود دارد، هم در فضاي دانشگاهي داخل کشور و هم در فضاي دانشگاهي در 
خارج از کشور.

محمدکنعانیومریمهاشمپور
کارشناسیعاوماجتماعی)پژوهشگری(دانشگاهخوارزمی
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آموزش  نهاد  که  کنم  اشاره  باید  مقدمتاً 
آن  داخل  در  و  است  گفتماني  نهاد  یک 
روابط قدرت و دانش به همراه ایدوئولوژي 
دلیل،  همین  به  حکمفرماست.  خاصي 
این نهاد براي تشکیل خود به یک سري 
کردارها نیاز دارد که به آن اشاره خواهم 
کرد. کالس درس یک ُخرده نظام کوچک 
از کل نظام آموزش و فرهنگ به معناي 
در  موجود  تفاوت هاي  مي باشد.  کالن 
میان  نابرابري  به  نباید  درس  کالس 
اتفاق  این  اگر  که  شود؛  ختم  جنس  دو 
فروپاشي  و  تخریب  باعث  گیرد،  صورت 
اما  مي شود.  آموزشي  ُخرده نظام  این 
واقع امر این است که این نابرابري ها در 
برخي کالس هاي درس ما مشاهده شده 
نابرابري ها  این  عامل  موارد  برخي  در  و 
اساتید  موارد  برخي  در  و  دختران  خود 

مي باشند.
تفاوت هاي  بیان  به  مقدمه،  این  با  حال 
موجود مي پردازم. این تفاوت ها عبارت اند 

از:
اما  است،  دخترانه  کالس ها  فرم   )1
از  عبارتي،  به  است؛  پسرانه  آن  محتواي 
نظر علمي، این پسرها هستند که هدایت 
و کنترل کالس را در اختیار دارند و در 
کل مي توان گفت این پسرها هستند که 
برندگان اصلي آموزش عالي و کالس هاي 

درس در ایران مي باشند.
به  رسیدن  شوق  و  شور  دختران  در   )2
دانشگاه و دانشجو شدن بسیار بیشتر از 
پسرها مي باشد؛ زیرا انگیزه ها براي ورود 
به دانشگاه متفاوت است. به عنوان مثال، 

آموزش  و  هستند  منزلت جو  دخترها 
براي  بزاري  و  پرستیژ  یک  براي خود  را 
رسیدن به آن قلمداد مي کنند، درحالیکه 
براي  مهارت  کسب  دنبال  به  پسرها 
اشتغال هستند. بر همین اساس، عملکرد 

آکادمیک پسرها بهتر از دختران است.
پسرها  در  آموزش  و  درس  به  توجه   )3
بیشتر از دخترها بوده و این امر ناشي از 
به  ورود  براي  انگیزه ها  در  تفاوت  همان 
دانشگاه است. دخترها توجه و دقت شان 
آکادمیک  بصورت  درس  کالس  روي  بر 
بوده، اما پسرها بیشتر بدنبال یادگیري و 

فهم آموزشي هستند.
4( در دختران به دلیل نگاه کالني که به 
آنها  از کالس در  دانشگاه دارند، رضایت 

بیشتر از پسرها است.
5( دختران در دانشگاه معدلي تر از پسرها 
هستند، اما پسرها علمي ترند. براي مثال، 
درس  کالس  َسر  در  همیشه  دخترها 
نگران امتحان و منابع امتحاني هستند و 

این در پسرها بسیار کمتر است.
درخصوص  پسران  و  دختران  تفسیر   )۶
نظر  از  است.  متفاوت  مطلوب  استاد 
هم  که  است  مطلوب  استادي  دخترها، 
را  مطلوبي  تدریس  هم  و  باشد  اخالقي 
استادي  پسرها،  نظر  از  اما  دهد.  ارائه 
و  باالتر  علمي  بار  که  است  مطلوب  
بیشتري داشته باشد که بتوان از آن بهره 

و استفادة بیشتري برد.
7( استفاده از وسایل ارتباطي و شبکه هاي 
پسرها،  براي  درس  کالس  در  اجتماعي 
دارد،  سرگرمي  و  تفریحي  جنبة  بیشتر 

و  علمي  جنبة  بیشتر  دخترها  براي  اما 
همین  به  دارد.  کاربردي  و  کارکردي 
خاطر دخترها در کالس درس نظم پذیري 
بیشتري نسبت به پسران دارند و همین 
کار  در  دخترها  بیشتِر  شرکت  با  امر 

گروهي قرابت دارد.
۸( سبک زباني جنسیتي نیز در کالس ها 
عنوان  به  است.  متفاوت  جنس  دو  بین 
مثال، دخترها در کالس درس کمتر و با 
پایین تر نسبت به پسرها صحبت  صداي 
مي کنند و یکي از دالیل این امر آن است 
که سؤاالت در بین دختران آکادمیک تر 
کتاب  و  به جزوه  معطوف  بیشتر  و  بوده 
است، این در حالي است که سؤاالت در 
از  فراتر  و  کلي تر  و  عام تر  پسرها  میان 

چارچوب کالس است.
9( تفاوت بعدي، بر مسئلة تقلب و سرقت 
بیشتري  تقلب  پسرها  دارد.  اشاره  علمي 
جنسیتي(،  )دوراهي  مي دهند  انجام  را 
وجود  گروه  دو  هر  در  علمي  سرقت  اما 
)سرقت  جنسیتي(  )تک راهي  دارد 
بدون  دیگران  مطالب  از  استفاده  علمي: 
استفاده  آن  از  منبعي که  مشخص کردن 

شده است(.
تأکید  پسرها  به  نسبت  دخترها   )10
بیشتري بر نوشتن دقیق جزوه و مطالب 
مطرح شده در کالس درس دارند و همین 
از  کمتر  دخترها  که  میشود  سبب  امر 
پسرها در سر کالس درس غیبت نمایند 

)دختران جزوه نویس و پسران علمي(.
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تبعیض جنسیتی
 در حوزه ی اشتغال

در طول قرن های متمادی جنسیت مبنای تعریف موقعیت های متفاوت و نابرابر 
زنان  همواره  اجتماعی  مختلف  جایگاه های  در  است.  بوده  مردان  و  زنان  برای 
اجتماعی، قدرت  منابع مادی، منزلت  از  با مردان در همان جایگاه  در مقایسه 
جوامع  در  زنان  موقعیت  گشته اند.  برخوردار  کمتری  نفس  تحقق  فرصتهای  و 
بر اساس رابطه قدرت میان زنان و مردان شکل گرفته و این الگوی نابرابری به 

فراگیرترین اشکال در سازمان جامعه عجین شده است.
روان شناختی،  متنوع  پدیده های  زنان،  بر  ستم  و  نابرابری  درباره ی  بحثي  هر 
ذهن  به  می گذارد،  تأثیر  آنان  زندگی  بر  که  را  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
متبادر می کند؛ از تجاوز، زنا با محارم، مسائل تولیدمثل و مبارزه برای اختیار در 
تولیدمثل، خشونت خانگی و آزار جنسی تا کلیشه  سازی اجتماعی، دستمزد پایین، 
تقسیم  حرفه ای،  و  آموزشی  مؤسسات  در  تبعیض  شغلی،  جنسیتی  جداسازی 
جنسیتی کار، کار خانگی و تناقض بین مطالبات خانگی و کاری، انقیاد زنان در 
نهادهای سیاسی و نقش های رهبری عمومی و ضرورتاً ساختار پدرساالری که با 
یک نیت عمومی و قوی ابقا شده و نقش قدرت را به عنوان منشا نابرابری های 

جنسی در عرصه های گوناگون تبیین می کند. 
نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  زن  هزاران  استثمار  اشتغال  و  اقتصاد  عرصه ی  در 
میالدی آغاز شد. وجود نیروی مکانیکی راه را برای استثمار وحشیانه زنان در 
شرایط هولناک کار باز کرد. از زمان فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه 
سوسیالیستی، سرمایه داری نفوذ خود را بر سرتاسر جهان افزایش داده و افسار 
فرایندهای تغییر اقتصادی را گسیخته است. فرایندهایي، که پیوند بین سرنوشت 
مردم در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری را با دیگر مردم جهان به طور فزاینده 
آشکار و تقویت می کند. در این بستر تاریخی برای بررسی نابرابری های جنسیتی 
در حوزه کار بازگشت به بررسی رابطه مارکس و فمینیسم منطقی است. هر چند 
مد کنونی اکادمیک به بی ارتباطی آنها اعتقاد دارد و تئوری مارکس را نسبت به 
مسئله جنسیت کور می دانند. تا زمانی که سرمایه داری شیوه ی تولید غالب باشد، 
فهم کامل نیروهایی که به زنان ستم مي کنند و روابط بین زنان و مردان را شکل 

می دهند، بدون پشتوانه ی تحلیل کار مارکس غیرممکن است.

فرشتهرضایی
کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی

Engare.Net انگاره



. 20 . دیالکتیک . شماره 3 . بهار 97 .

با موقعیت انضمامی زنان کارگر  مارکس ضمن همدردی بسیار 
در نظام سرمایه داری در جلد اّول ”سرمایه“مشّقت زنان در انجام 
فضایی  روزدر  طول  تمام  در  طاقت فرسا  و  تکراری  حرکت های 
بسیار تنگ و شلوغ برای کسب درآمدی بسیار ناچیز را توصیف 
می کند که این امکان را به کارخانه داران داد که از قَبِل رنج و 
مصیبت و گرسنگی زنان سودهای عظیم و فزاینده ای به جیب 

بزنند.
و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  ”منشأ  در  انگلس  که  همان طور   
مالکیت  نخستین  زمان  از  زنان  استثمار  داد،  نشان  دولت“ 
آغاز  زن  کارگراِن  کنترل کردن  به  مرد  مالکاِن  نیاز  و  خصوصی 
شد. کسب و انباشت سرمایه به این روند بستگی داشت. استثمار 
زنان به طور فزاینده ای در دوران برده داری، فئودالیسم و مراحل 
آغازین تکامل سرمایه داری ادامه یافت، ولی در تمام این مّدت، 
زنان را از یکدیگر جدا نگه می داشتند و توان و استعداد آنها را 

همیشه به شدت محدود می کردند. اّما با ورود ماشین آالت به روند 
اّولین بار زنان در گروه های بزرگ در کنار یکدیگر  تولید، برای 
و در موقعیت اجتماعی کارگران مرد غیرماهر قرار گرفتند. قرار 
زنان  برای  امکان  این  مردان  با  مشترک  کار  محیط  در  گرفتن 
فراهم شد که بتوانند برای نخستین بار در تاریخ، همراه با مردان 
در اتحادیه های همگانی، و نیز در اتحادیه های زنان، گرد هم آیند 
و متحد شوند. همچنان که مارکس نیز اهمیت ورود برابر زنان و 

مردان به انترناسیونال را مطرح کرد.
سرمایه  حاکمیت  تحت  زنان  سرکوب  ایده  بیان  مارکس ضمن 
نیاز  و  کارخانه ها  به  ماشین آالت  ورود  به  می کند  اشاره  داری 
عنوان  به  کودکان  و  زنان  فرسا،  طاقت  فیزیکی  کار  به  کمتر 
وی  شدند.  بدل  کارگران  از  مهمی  دسته  به  ارزان  کار  نیروی 
در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی با بررسی افزایش تعداد 
کارگران زن در صنایع مختلف در توضییح وضعیت زنان به نقل 
وسیعی  بخش  کار  نظام  تغییر  نتیجه  "در  می نویسد:  شولتز  از 
اختصاص داده شده است.  به جنس مونث  استخدام شدگان  از 

اقتصادی وضعیت مستقل تری دارند و هر  لحاظ  از  زنان  اکنون 
دو جنس به خاطر شرایط اجتماعی شان به هم نزدیک تر شده 

اند." 
هچنین مارکس با نقد مفهوم کار مولد در سیستم سرمایه داری 
می آورد.   فراهم  را  زنان  سنتی  کار  دوباره  ارزشگذاری  زمینه 
با دوگانه  آلمانی  ایدئولوژی  را در  مارکس تقسیم کار جنسیتی 
و  می کند  بررسی  دیالکتیکی  بصورت  فرهنگ  طبیعت/  گرایی 
می پرداز د  مسئله  این  به  خانواده،  توسعه ی  ی  درباره  بحث  در 
که این تقسیم کار مبتنی بر جنسیت فقط برای روابط تولیدی 
بسیار توسعه نیافته »طبیعی« است، جایی ِ که تفاوت ِ بیولوژیک 
زنان، انجام برخی وظایف طاقت فرسای بدنی را برای آنان سخت 
می کند. این بدان معنی است که پایین دست بودن مفروض زنان 
تغییر  جامعه  تغییر  با  می تواند  که  است  چیزی  جوامع  این  در 

کند.

   مارکس استدالل می کند  که موقعیت زنان در جامعه می تواند 
معیاری برای سنجش میزان توسعه جامعه به مثابه یک کل باشد. 
شواهد حاکی از آن است که حتی در کشورهای توسعه یافته زنان 
باوجود موقعیت اجتماعی مطلوب با تبعیض جنسیتی در حوزه 
به  نسبت  نابرابری  موقعیت  در  همچنان  و  بوده  مواجه  اشتغال 
مردان قرار دارند. عالوه بر نابرابری های جنسیتی در ارتقاء زنان 
به موقعیت ها و فرصت های شغلی باال و وجود سقف شیشه ای  در 
نابرابر زنان به فرصت های اشتغال  وهله نخست بحث دسترسی 
استخدام  به  زنان   تعداد  جهان  نقاط  دراقصی  می شود.  مطرح 
درامده کمتر از مردان بوده و تنها نیمی از زنان در سن کار شاغل 
هستند. وضعیت اشتغال آنها در بسیاری از کشورهای پیشرفته با 
اقتصاد در حال رشد مانند ژاپن و کره جنوبی کمتر از حد انتظار 
و حدود35 درصد می باشد در کشورهای سوسیالیستی سابق این 
رقم بهتر بوده و 75 درصد زنان درنیروی کار حضور دارند. در 
ایران دسترسی زنان به اشتغال در کمترین میزان و به سختی به 

15 درصد می رسد.
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باتوجه به اهمیت میزان اشتغال برابر زنان و مردان در رشد اقتصادی 
خانواده ها  هزینه  افزایش  همچنین  بهره وری  افزایش  و  کشورها 
برای آموزش فرزند دختر کماکان اغلب زنان به دلیل اشتغال در 
فقرا  میان  در  و  غیررسمی  در بخش های  بدون دستمزد  کارهای 
قرار می گیرند. همچنین پرداخت دستمزد کمتر از مردان و شکاف 
جنسیتی دستمزد حدود 1۶ درصد بوده و این مساله حتی درمورد 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مصداق دارد. 
براین اساس نابرابری های قانونی، حقوقی و اجتماعی مانع ورود 
آنها  و  بوده  باالتر  دستمزدهای  دریافت  و  رسمی  بخش  به  زنان 
کار  و  کشاورزی  کار  درامد،  کم  و  موقت  رسمی،  غیر  درمشاغل 

بدون مزد خانگی محصور شده اند.
وضعیت استثمار و ستم بر زنان در ایران نیز برقرار بوده و هست. 
در اواخر دوره قاجار حدود ۸7درصد کارگران در صنایع دستی و 
بافی،  و حصیر  زنبیل  بافی،  گلیم  و  قالی  قبیل  از  سنتی کوچک 
گلدوزی، ملیله دوزی اشتغال داشتند و به دلیل استفاده از روش ها 
صنایع  این  در  زنان  کار  نیروی  از  گیری  بهره  سنتی،  وسایل  و 
متداول بود. حتی برای تولید کننده به صرفه نبود که برای این 
نیروی کار ارزان چرخ خیاطی تهیه کند و این وجود بی ارزش زن 

بود که می توانست کار یک ساعت چرخ را در یک روز بکند.
به  اقدام  بیشتر کارگران زن  استثمار  تاجران در جهت  از  عده ای 
صیغه کردن بیوه زنان و دختران می کردند تا از پرداخت دستمزد 
عنوان خرجی  تحت  ناچیزی  مبلغ  تنها  و  زنند  سرباز  آنها  ناچیز 
به زنان بی پناه می دادند. جعفر شهدی در باب این سواستفاده ی 
سرش  بر  شوهر  اسم  که  زن  برای  "دلخوشی  می نویسد:  شرعی 
آمده برای تاجر که با این اسم اجرت کمتر داده و هم کار زیادتر 
گرفته و هم از وجودشان استفاده کرده لذا به مرور هر زن خواهان 
کار باید جوان و زیبا و حاضر به قبول اسم صیغه بوده باشد که 
صاحب کار فعل حرام نمی نمود! یکی دیگر از این صاحب کارها که 
پسوند مومن پشت اسمش بود با ابتکاری سودمند چند خانه ارزان 
برای کار خریده و اتاق هایشان را یک یک به صیغه ها می داد و هر 
صبح با دستمالی نخود و لوبیا و دستمالی گوشت در خانه ها رفته 

و یکی بیست نخود و لوبیا و یک سیب زمینی گردویی و نیم سیر 
گوشت به هر کدامشان می داد و ده شاهی پول که جیره و مخارج 

و مواجبشان بود." 
سیاستگذاری های اشتغال در ایران بعد از انقالب و ایجاد فرصت 
زنان  نادیده گرفتن  ربا  خانوا  سرپرست  مردان  برای  تنها  درامدی 
سرپرست خانوار و نیاز به اجازه شوهر برای اشتغال زن، حضور زنان 
در نیروی کار را بشدت کاهش داد. این نابرابری به پشتوانه قانون 
و حمایت و تشویق معیارهای پدرساالرانه از جایگاه زن در خانواده 
به فقیرتر شدن زنان و  انجام کار خانگی بدون دستمزد منجر  و 
به حاشیه راندن آنها شد. در دهه های اخیر با وجود دستاوردهای 
تحصیلی زنان که نیمی از جمعیت دانشگاه ها را به خود اختصاص 
داده اند همچنان نرخ اشتغال انها در مقایسه با کشورهای در حال 
توسعه پایین بوده و بیکاری زنان در تمام گروه های واقع در سن 
کار افزایش یافته است. عالوه بر این  محدودیت دسترسی زنان به 
مشاغل گوناگون و درامدزا و محدود شدن اشتغال غیرکشاورزی 
به بخش عمومی و فقدان کامل برخی مشاغل از دیگر ویژگی های 
اشتغال زنان در ایران می باشد .به عبارتی اشتغال زنان در مشاغلی 
متمرکز شده که به نوعی در امتداد نقش سنتی آنها در خانه است. 
آموزش و بهداشت در مناطق شهری و امور کشاورزی و بافندگی 

در مناطق روستایی بیشتر مورد توجه می باشد.
انحصار  موجب  که  مردان  بودن  نان آور  فرهنگی  باور  کنار  در 
بسیاری از مشاغل برای مردان خصوصا در شرایط بحران اقتصادی 
بوده، دیدگاه های منفی کارفرامایان برای استخدام زنان و اعتقاد 
کار  شدن  مختل  و  پایین  فنی  دانش  و  الزم  آنها  توان  عدم  به 
آنها با مسولیت های خانوادگی زایمان و تربیت فرزندان حاکی از 
گستردگی تبعیض و نابرابری برای زنان در حوزه اشتغال است و 
رفع آنها بیش از نیاز به تصویب قوانین برابر در تمام مسائل مربوط 
به زنان از جمله دستمزد، ساعت کار، دسترسی به طیف گوناگون 
دارای  زنان  برای  مهدکودک  ایجاد  شغلی،  ارتقا  امکان  و  مشاغل 
فرزند، نیازمند تغییرات جدی در نگرش ها و کلیشه های جنسیتی 

است که از تبعیض و ستم بر زنان حمایت می کند.
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ازدواج زود هنگام دختران در ایران
 با نگاهی به نمایش »نرگس«

در سال های اخیر مقوله ی ازدواج با فراز 
مواجه  کشور  در  مختلفی  نشیب های  و 
توجه  جالب  موارد  این  از  یکی  که  شده 
در  بخصوص   " هنگام  زود  های  "ازدواج 
نقاط غربی کشور است. دختران نوجوان 
و بعضا کودکی که با سرعتی باورنکردنی 
از مادری برای عروسک هایشان به مادری 

برای نوزادان واقعی می رسند.
ازدواجی  نوع  هر  به  هنگام  زود  ازدواج 
اطالق می شود که در سن زیر 1۸ سالگی 

انجام شود.)1( 
ایران جزو گروه کشورهای با رقم باال در 
ازدواج های زیر سن قانونی قرار دارد. بنا 
نیمه ی  تا  از سال 13۸5  آمار موجود  بر 
اول سال 1394 هزاردختر زیر 1۸ سال 
ازدواج کرده اند . در این بین تعداد باالیی 
تشکیل  سال   13 زیر  دختران  را  آمار 

می دهند.)2(.
رئیس  معاون  موالوردی  شهیندخت 
هم  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور 
نگران  امار  اخیر  دوسال  "در  می گوید: 
از  بیش  دختران  ازدواج  از  کننده ای 
رسیدن به سن قانونی ثبت آنها به دست 
دختران  ازدواج  شاهد  حتا  و  رسیده  ما 

کمتر از ده سال نیز بوده ایم.")3(
پیامدهای این پدیده به طور عمده دامن 
گیر دختران و زنان این سرزمین می شود.

ضعف جسمانی، عدم بلوغ ذهنی و روانی، 
بیماری های مقاربتی و زایمان های سخت 
این  نتایج  بدیهی ترین  و  اولین  جمله  از 

ازدواج ها هستند.

بسیاری از این نوع ازدواج ها اگر به طالق 
آسیب های  به  شوند  منجر  بیوه گی  یا 
دامن  دیگری  اجتماعی  بی رویه ی 
را  پدیده  این  می توان  واقع  می زنند.در 
از  تمام نشدنی  سلسله ای  کننده ی  ایجاد 
روانی-اجتماعی  مخرب  آسیب های  انواع 

و جسمی دانست.
موضوع  محوریت  با  "نرگس"  اجرای 
از  کاری  یادداشت،  این  نظر  مورد  بحث 
حسین توازنی زاده، فارغ التحصیل تئاتر 
اجرا  فضای  می باشد.  سوره  دانشگاه  از 
جزو عجیب ترین و تازه ترین نوع روایت 
در مدیوم تئاتر می باشد.که از قرار جوایز 
فجر  تئاتر  جشنواره ی  در  را  متعددی 

امسال برایش به ارمغان آورده است.
محل اجرا نه سالن است و نه آمفی تئاتر 
دانشکده . شما با فقط و فقط سه تماشاگر 
طراحی  تماشاگر  چهار  برای  دیگر)اجرا 
مخوف  و  سرد  فضای  در  است(  شده 
پل  حوالی  در  ویران  و  قدیمی  خانه ای 
کالج به تماشای این نمایش می نشینید.

این  از  پیش  اجراهایی که  تمام  برعکس 
یک  حد  در  و  منفعل  تماشاگر  دیده ایم 
شما  بلکه  نمی ماند  باقی  "تماشاکننده" 
در طول 90 دقیقه ی اجرا در سطح خانه 
تردد می کنید کنش انجام می دهید و با 
بازیگران و عوامل وارد دیالوگ می شوید. 
محور  مخاطب  شدت  به  اثری  "نرگس" 
موضوع  به  قوا  تمام  با  را  شما  که  است. 

مورد نظرش نزدیک می کند.
اجرا روایت سیالیست از ذهن دو شخصیت 

به  که  دختری   : ماجرا  بطن  در  مختلف 
ناچار در سن 10 سالگی با مردی مسن 
ازدواج می کند و پسر نوجوانی که از همان 

سن شیدا  و واله ی دخترک بوده است.
داستان از ابتدای ازدواج دردناک دخترک 
جدایی   ، او  بزرگسالی  تا  می شود  شروع 
و  تنهایی  همراهش،  مصائب  و  دخترک 
رنج بی درمان دخترک و آشنایی دیر اما 

دوباره اش با پسرک شیدا.
لحظه ای  اجازه ی  کار  فضاسازی 
شما  نمی دهد.  شما  به  سربرگرداندن 
مرکزی  نقطه ی  در  نفس گیری  طرز  به 
شاید  موضوعی  با  می گیرید  قرار  اثری 
نرگس  شما  شده.  دیده  شنیده  و  کمتر 
می شوید، علی می شوید و پا به پای آنها 
پیش می روید در این سرنوشت از پیش 

تعیین شده ی تباه.
در میانه ی اجرا مستنداتی از اخبار حال 
از  می شود.  بازگو  نیز  واقعه  این  حاضر 
جمله دیالوگ های موثق از جانب افرادی 
که در بطن این پدیده قرار دارند، توجه 
جلب  آنها  از  چند  ی  نمونه  به  را  شما 

می نمایم :
می کنند.  ازدواج  زود  همه  »اینجا 
و  می شوند  باردار  ما  عروس های  وقتی 
دختر  بچه  اگر  می کنند،  سونوگرافی 
ناف بر  نامزد و  را  او  باشه در شکم مادر 
 – ساله   40 مرد-  )پاسخگو  می کنیم.« 

روستای گلیک آباد-آذربایجان شرقی(

یگانهمحسنی
کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی
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" اینجا دختر باالی 1۸ سال از نظر مردم 
پیر دختر است و در مشکان اگر پسری 
واقعا دختری را بخواهد، می تواند علی رغم 
مخالفت دختر او را با خو د ببرد. من در 
انتخاب خان دهم  و  اجبار  به  15سالگی 
و  شوهرم  رفتار  از  اصال  کردم.  ازدواج 

زندگیم راضی نیستم.
میکنم  خواهش  رسیدید،  هرکسی  به 
اگه  حتی  نکنه.  ازدواج  زود  بگید  بهش 

بخوان سرشو ببرن زود ازدواج نکنه"
مشکان-  ، 1۶ساله   ، زن  )پاسخگوی 

سبزوار(

از  بسیاری  ازدواج زودهنگام دختران در 
مناطق کشورمان تبدیل به یک برساخت 
آن  با  مقابله  که  است  شده  اجتماعی 
و  طوالنی  مسیر  نیز  قانون  توسط  حتی 
بسیاری  دربرمی گیرد.  را  مشقت باری 
با  –حتی  پدیده  این  زیربنایی  عوامل  از 
تقریب خوبی تمامشان را- می توان جزو 
عوامل فرهنگی-مذهبی دانست. این رویه، 
و  را طوالنی تر  این معضل  پروسه ی حل 
سخت تر می کند. بسیاری از دختران تحت 
فشار محیط و مطلقا "زور" تن به ازدواج 
ارزشگذاری های  آورد  دست  می دهند. 
را  شرایط  دختران  نوجوانی  تا  کودکی 
از  .بسیاری  می کند  دشوارتر  آنها  برای 
حقوقشان  و  حق  ابتدایی ترین  از  آنها 
فروخته  کاال  عنوان  به  و  بی خبرند  نیز 
می شوند. مشکالت این پدیده محدود به 
خود مسئله ی –ازدواج زودهنگام- نیست 
بلکه دومینویی از مشکالت ریز و درشت 
آنها  آینده ی  نسل های  برای  پایه ریزی  با 
را ایجاد می کند.خیل عظیمی از این زنان 
نگران آینده ی دختر بچه ها و یا فرزندان 
در راهشان هستند و هیچ کورسوی امیدی 
فرزندانشان  ی  آینده  و  خود  برابر  در  را 
نمی بینند.در نتیجه، برای درمان این درد 
خانمان سوز دوایی جز تمرکز و توجه در 
فرهنگی-اجتماعی-مذهبی  تالش های 
عقبه ای  حاضر  حال  ساختار  نمی شود. 

طوالنی و فجیع دارد و درمانش کار یک 
روز و دو روز نیست. سالها زمان می برد 
مردم  این  دچار  ناخودآگاه  به  بتوان  تا 
نازنین رخنه کرد تا آنها را با بدیهی ترین 
زخم  بر  مرهمی  و  کرد  آشنا  حقوقشان 

های دردناکشان گذاشت.
مناطق  از  یکی  امام جمعه ی  مثال  برای 
ای  خطابه  طی  بلوچستان  سیستان  در 
به  اصرار  و  ترغیب  نمازش،  پایان  در 
دختران  ازدواج  برای  والد  اجازه ی  عدم 
به  قضا  از  و  می کند  سال   15 سن  زیر 
شدت موفق آمیز و تاثیرگذار می شود. به 
ازدواج های  پدران  از  بسیاری  که  شکلی 
را  دخترانشان  بر-   ناف   – اصطالح  به 
بلوچستان  سیستان  در  می کنند.  ملغا 
اثرپذیری  پتانسیل  باالترین  مردم محلی 
بخصوص  دارند،  را  دینی  رهبر  یک  از 
موالنا  مذهبی  شخصیت  بزرگترین  از 
تنها  نه  که  زهی  اسماعیل  عباللحمید 
برجسته ترین امام و رهبر دینی در استان 
است بلکه به عنوان رئیس رهبران دینی 
اقلیت سنی مذهب ایران در جنوب شرق 

و غرب ایران شناخته می شود.)4(
این  در  غالب  مذهبی  و  سنتی  فضای   
بسیار  از رهنمون ها  نوع   این  به  مناطق 
بیشتر وقت میگذراد تا دستورات قانونی 
روانی  مکانیزم  نوع  یک  گویا  علمی.  و 
می توان  که  است  دخیل  حین  این  در 
و  مذهبی  کاریزماتیک  شخصیت های  از 
محلی این مناطق به شدت استفاده کرد 
تا به مرور این روند تاثرانگیز رو به نابودی 

رود.
عالوه بر تمام مسائل بیان شده بسیاری 
این  در  خودسوزی ها  و  خودکشی ها  از 
زنان جوان  باالیی  اختالف  با  مناطق-که 
نشئت  دارند-نیز  قرار  جدول  صدر  در 

گرفته از این پدیده می باشد.)5(
طبق گزارش شماره ی771 به تاریخ سه 
شنبه 5 دی ماه 139۶ روزنامه ی سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی همدلی :
»زنان ایرانی رتبه اول »خودسوزی« را در 

آماری که در سال های  دارند.  خاورمیانه 
پدیده ی  است.  نهاده  فزونی  به  رو  اخیر 
ایالم،  مانند:  استان های  در  خودسوزی 
بیشتر  کردستان  و   کرمانشاه  لرستان، 

دیده می شود.«
خودسوزی- این  از  بسیاری  تعداد 

خودکشی ها را زنان بیوه، مطلقه و یا در 
ازدواج  شرایط  بدون  اما  ازدواج  سنین 

تشکیل می دهند.
کمترین  بدون  مناطق  این  در  دختران 
بحران های  وارد  زیسته ای  تجربه ی 
عدیده ی زندگی مشترک و تعهد می شوند 
و قسمت غم انگیز قضیه تنهایی مفرط آنها 

و این زنجیره ی بی گسست تکرار است.
و  محزون  مستند  خاطره ی  با  را  سخن 
عمیقی که حین اجرای »نرگس« برایمان 
روایت شد به پایان میبرم : دختر بچه ای 
که در 9سالگی به عقد مردی 30ساله در 
آمده بود برادرش تا چندین سال متوالی 
خواهر  تولد  سالگرد  همچنان  و  هنوز 
برایش »عروسک  و اسباب بازی »هدیه 
و  میکرد  ذوق  هربار  دخترک  میبرد.و  
تمام دلخوشی اش اتمام کارهای خانه و 
اندک وقت آزاد برای بازی با آنها بود. و 
پرنشدنی  خال  هزاران  از  یکی  فقط  این 
ست که تا انتهای عمر نرگس و »نرگس 

ها« را رها نخواهد کرد
متحد،ازدواج  ملل  کودکان  1-صندوق 
همسران،فلورانس،ایتالیا: کودکان:کودک 

یونیسف)13۸0(.
یازدهم  انتشار  ایرنا،تاریخ  2-خبرگزاری 

بهمن 1395
یازدهم  انتشار  ایرنا،تاریخ  3-خبرگزاری 

بهمن 1395
4-کامیل احمدی ، »در باب ازدواج زود 

هنگام کودکان در ایران »
جامعه  تحلیل   ، شالی  صفری  5-رضا 
شناختی فرایند خودکشی در استان های 

ایران در سالهای  90تا94«
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مطالعات جنسیت مسئله ای اساسی است 
و  افزون  روز  اهمیت  با وجود آن که  که 
تاثیر آن در علوم مختلف در سالهای اخیر 
بر دانشگاهیان پوشیده نیست، به عمد و 
حمیده  شود.  می  رانده  حاشیه  به  سهو 
صدقی در زنان و سیاست در ایران معتقد 
است که جنسیت در ایران معاصر  بعنوان 
دغدغه ی مرکزی سیاست، در اینکه چه 
کسی چه چیزی را در چه زمانی و چگونه 
کننده  تعیین  همواره  کند  می  دریافت 
و  تاریخی  تغییرات  زدن  رقم  در  و  بوده 
تثبیت وضع موجود نقشی اساسی داشته 
است. همان گونه که جنسیت را می توان 
از دریچه ی دولت، در ابعاد داخلی و بین 
ها  سیاست  و  دولت  نگریست،  المللی  
و  تحلیل  قابل  جنسیت  ی  دریچه  نیزاز 
بررسی اند. چنین قابلیتی می تواند زمینه 
از جنسیت و  ابزاری  برای استفاده ی  را 
به ویژه زن برای جهت دهی توده، انتقال 
پیام های سیاسی و مشروعیت سازی که 
زدایی  هویت  با  و  نزاع  در  روشنگری  با 
همراه است، فراهم کند. روشن است که 
در چنین بستری، جدا دانستن مطالبات 
مدنی،  جدی  مطالبات  از  جنسیتی 
سیاسی، اجتماعی و معیشتی و تقلیل آن 
به سکسیسم و سطحی نگری بسیار دور 
از واقعیت است. همچنین محدود کردن 
جنسیت به دو قطبی هایی چون سنت/
مدرنیته، سکوالر/مذهبی و شرقی/غربی، 
گفتمان  این  بازتولید  هدف  در  خود  که 
اندیشی  از ژرف  است، جانب دارانه، دور 
با  حاضر  بررسی  است.  کاربردی  غیر  و 
تحلیل  به  اختصارا  نگارانه  تاریخ  رویکرد 
روابط قدرت و جنسیت در ایران معاصر 

می پردازد.
" بله زمین گرد است، زنان میاندیشند و 
) پارسی  به زودی بی حیا خواهند شد" 

پور 17(. در رمان تاریخی طوبی و معنای 
شب، حاجی ادیب این جمله را آنگاه به 
زبان میاورد که متوجه می شود زنان می 
اندیشند، و در دوران قاجار این واقعیتی 
زمین  بودن  گرد  دهندگی  تکان  به  بود 
قابل  غیر  اما  بود،  صاف  آن  از  پیش  که 
انکار. زن که در دوران قاجار نوزادی فاقد 
اندیشه، ابزاری برای تولید مثل و سرباری 
برای تامین شدن انگاشته میشد، در اواخر 
سودای  آموزی  سواد  ی  مطالبه  با  آن 
داد. آن دوران حوزه ی  تغییر نقش سر 
سیاست و اجتماع مطلقا قلمرو مردان بود 
های  نقش  تعریف  در  تزلزلی  هرگونه  و 
از دخالت خارجی  نگرانی  موجود فضای 
انگیخت.  برمی  را  اخالقی  انحطاط  و 
حتی ازدواج معامله ای مردانه بود و زن 
که  بز"  "ثمن  بهای  به  ای  جنسی  ابزار 
این معامله را پیوند می داد. این معامله 
در  اما  شده  تحول  دچار  زمان  گذر  در 
مفاهیمی چون شیربها و مهریه تکرار می 
شود. در رابطه با کار نیز تنها حرفه هایی 
چون فرش بافی متناسب با جنسیت زن 
قابل تعریف و جایز بود.  روشن است که 
در چنین فضایی سالها با حق رای زنان 
تحت عنوان کسانی که تحت سرپرستی 
هستند، همسنگ با خارجی ها، معاندان 
و مجرمان به شدت مخالفت می شد. با 
حمایت  شاهد  دوران  این  در  وجود  این 
های زنان از انقالب مشروطه اما غالبا به 
هدایت روحانیت هستیم که خود زمینه را 
برای مطالبه گری مستقل در آینده فراهم 
کرد. همچنین شاهد حضور مسلحانه ی 
تنباکو  تظاهرات  چون  حوادثی  در  زنان 
لباس  در  اما   ،190۸ در  آذربایجان  در 
مرد، هستیم. چرا که زن در لباس و نقش 
خودش از لحاظ فطری و بدنی ناتوان از 
شود.  می  انگاشته  نقشی  چنین  اجرای 

چنین باورهایی آن گونه که جودیت باتلر 
در کتاب مسئله ی جنسیت خود عنوان 
بازتولید  و  تولید  خدمت  در  کند،  می 
مراسمات  فرم  در  کلیشه های جنسیتی 
و تکرار، و طبیعی سازی و درونی سازی 
به  الزم  است.  بدن  ی  زمینه  در  ها  آن 
دوران  این  شدید  حجاب  که  است  ذکر 
ها  پرده  پشت  و  نقاب  زیر  از  را  زن  که 
مرزهای  درون  و  خانه  دیوارهای  در  تا 
کشور پنهان و تقریبا ناپدید کرده، سمبل 
ورود  تا  فضایی  است. چنین  او  جنسیت 
مدرنیته، روی کار آمدن حکومت پهلوی 
و ظهور فمنیسم بورژوایی که در راستای 
تغییر سیاست های خارجی و نزاع داخلی 
ادامه  بود  جنسیت  کنترل  سر  بر  قدرت 
در  همواره  که  جنسیت  کند.  می  پیدا 
رابطه با سیاست تعریف می شود، در این 
دوران دچار دگرگونی می شود و در بند 
نقش  درمیاید.  داری  سرمایه  ایدءولوژی 
از  اوست  تملک  در  زن  هچنان  که  مرد 
وظیفه  زندانبان  و  گر  کنترل  موجود 
مشارکت  حامی  پرستی  وطن  به  شناس 
برای  اجتماعی  و  اقتصادی  امور  در  زن 
ایران تغییر پیدا  پیشرفت و خوش نامی 
نظام و روحانیت در  می کند. ستیزه ی 
به کشف حجاب و حق  تعریف جنسیت 
رای برای زنان ختم شده و قوانین قضایی 
با ماسک فمنیسم اما در راستای پیشبرد 
وضع  قدرت  سیاسی  و  اقتصادی  اهداف 
می شود که کمک شایانی به بهبود وضع 
کند.  نمی  تغییر وضعیت موجود  و  زنان 
زنان همچنان در محیط کاری به شدت 
توزیع  با  ناعادالنه  شرایطی  مردساالر، 
جنسیتی کار و درآمدهای غالبا ناچیز در 

نقشی مشابه سابق قرار می گیرد.

لیالشوندی
کارشناسیارشدزبانوادبیاتانگلیسیدانشگاهخوارزمی
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از  مرد  نقش  و  آنچه سهم زن  نیز  امروز 
حضور اجتماعی و سیاسی، آداب ازدواج و 
تعریف خانواده، توانمندی و فرصت های 
شغلی و.... را مشخص می کند، در واقع 
سابق  های  کلیشه  بازتولید  و  ادامه  در 
است.  جدید  های  سیاست  راستای  در 
مفاهیم  ی  طرفانه  بی  و  علمی  بازنگری 
ضروری  و  الزم  امری  جنسیت  حوزه ی 
پیوند  نشانگر  گفته شد  آنچه  زیرا  است. 
جنسیت و سیاست، شکل پذیری و نقش 
لزوم  و  افراد  هویت  گیری  شکل  در  آن 
مطالعاتی  ی  رشته  بعنوان  آن  حضور 

و  بازنگری  این  است.  دانشگاه  در  جدی 
برای  تواند قدم بزرگی  روشن نگری می 
فرهنگ سازی و هویت مندی نسل چهل 
قدم  اولین  بی شک  باشد.  امروز  تکه ی 
پذیرش زن  امر ضروری  این  راستای  در 
و  توانمند  موثر،  مستقل،  هویتی  بعنوان 

اندیشمند است.
همان طور که حق مسلم رای زنان بیش 
از نیم قرن توسط باز دارنده هایی چون 
محدودیت های فطری و مذهبی به تعویق 
و  اخالقی  بی  زنان  آموزی  سواد  و  افتاد 
پنداشته  عاشقانه  های  نامه  نوشتن  ابزار 

گسترش  از  وحشت  نیز  اکنون  شد،  می 
موثر  و  مساوی  حضور  صورت  در  فساد 
و  مدنی  آزادی  اجتماع، حصول  در  زنان 
استقالل هویتی و فکری ایشان همچون 
وحشت از آب در لوله کردن است. گویا 
برخورداری  و  زمین  بودن  گرد  همچنان 
تکان  حقایقی  اندیشه  موهبت  از  زنان 
و  کار  محافظه  ای  جامعه  برای  دهنده 
مردساالر هستند که از بازنگری سنت ها 
همچون سقوط کردن در اثر زندگی روی 

زمینی گرد هراسان است.
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در چند سال اخیر کلید واژه ی زن و 
نقش او در جامعه  در محافل بسیاری، 
در  که  آنجایی  از  است.  شده  مطرح 
ارتباطی  نقش  رسانه ها  کنونی،  عصر 
باید  اند،  گرفته  برعهده  را  مضاعفی 
بررسی کرد که به مقوله زن در رسانه 

چگونه پرداخته شده است.
در این مقال مفهوم رسانه را مساوی 
شده ایم  متصور  سینما  و  تلویزیون 
تصویر  بین  فاصله  می کنیم  سعی  و 
با  او  تاثیر  و  نقش  و  زن  حقیقی 
زنان  از  رسانه ها  این  که  تصویری 

بازنمایی می کنند را بشکافیم.
ابتدائا باید گفت در خصوص نقش و 
گاه  جامعه  در  زنان،  مسئولیت های 
این  دارد.  تفریط هایی وجود  و  افراط 
غیرمنسجم  و  ناهمگون  نگرش های 
واقع  عالم  در  که  است  شده  موجب 
نتوانیم تصویر درستی از زن و جایگاه 
دهیم.  ارائه  اجتماع  و  خانواده  در  او 
هنوز در بین خود زنان در محدوده ی 
نظر  توافق  حقوقشان  و  توانایی ها 
یک  هنوز  و  است  نگرفته  صورت 
قرائت رسمی از جایگاه زن در همه ی 
رایج  کلیشه های  در  فقط  -نه  امور 
امثالهم-  و  داری  بچه  و  همسرداری 
وجود ندارد. پس جای تعجب نخواهد 
افراط  نظرات  این  بسط  در  اگر  بود 
نام  به  آیینه ای  در  گویانه  تفریط  و 

"رسانه"، نیز دچار کاستی باشیم.
در  موجود،  چارچوب های  در 
محدودیت ها، در عدم توجهات کافی 
شاید  غیرمنطقی  منع  موارد  در  و 
پیکان  نوک  گرفتن  کار  راحت ترین 
باشد،  مردان  سمت  به  مطالبه گری 
مردساالرانه  سلطه ی  با  سال ها  که 
وجود  به  باعث  امور  همه  در  خود 
به  اما  شده اند.  کنونی  شرایط  آمدن 
نظر نگارنده ناهمگونی های فکری در 
پررنگ ترین  امروزی، شاید  زنان  بین 

دلیل شرایط موجود باشد.
است  سوال  جای  بحث  شروع  در 

در  هم چنین  و  جامعه  در  چرا  که 
یک  شاخصه ی  رسانه ای،  بازتاب های 
بعضا  و  اکتسابی  قهرمان، صفات  زن 
آنرمال اوست؟ یعنی نفس زن بودن 
دوش  بر  که  اجتماعی  نقش های  و 
را  زن  قهرمانی  شده،  گذاشته  او 

نمی رساند؟
زن  فیلمساز  سه  الی  دو  جز  چرا 
مشهور و کاربلد، باقی فیلمسازان زن، 
سینمای زنانه را پس می زنند؟؟ خلق 
ایده آل و قابل فهم،  یک قهرمان زن 
اینقدر سخت است و یا از ترس انگ 
مقوله های  فهم  در  تفاوت  و  خوردن 
سراغ  فیلمسازان  زنان،  با  مرتبط 

سوژه های زنانه نمی روند؟؟
دریچه  مشابه  سواالت  و  سوال  این 
با  که  بود  خواهد  بحثی  به  ورود 
آنچه  با  زن  واقعی  تصویر  مقایسه 
داده  نمایش  رسانه ای  قاب های  در 
می شود، به حقیقت این بازنمایی های 
افراط و تفریط پی خواهیم  با  همراه 

برد.
آثار  در  دقت  کمی  با  متاسفانه 
که  شد  خواهیم  متوجه  رسانه ای 
چه  فراگیر،  رسانه های  عمومی  نقش 
در  چه  و  پیشرفته  کشورهای  در 
نادیده  توسعه،  حال  در  کشورهای 
انسانی  توانایی های  و  قدرت  گرفتن 
زن و تثبیت ضعف او در میدان های 
گوناگون زندگی است. به عنوان مثال 
به  زن  معرفی  با  هالیوود  سینمای 
از  بهره گیری  با  که  موجودی  عنوان 
ظواهر خود به نقش آفرینی در جامعه 
ادامه می دهد و به عبارتی دارای نقش 
کاذب تفریحی و جنسی است، حضور 
دوران های  در  را  زن  موثر  و  انسانی 
مخدوش  بشری  حیات  مختلف 

ساخته است.
فیلم  در  بسون  لوک  هست  خاطرم 
perfesionalمحصول سال 1994، 
با برهم زدن کلیشه های رایج و دوری 
را  زن  قدرت  جنسی،  جاذبه های  از 

ناتالی پورتمن 12 ساله به  در وجود 
که  دختربچه ای  کرد.  تصویر  زیبایی 
سیگار  است،  قوی  اما  نیست  خشن 
حفاظت  خانواده اش  از  می کشد، 
نهایتا  و  می شود  عاشق  می کند، 
در  و  می گیرد  دست  در  هم  اسلحه 
اما  ناکام،  هرچند  او  فیلم  انتهای 

تشویق می شود.
نگاه  که  است  صورتی  در  این  حال، 
به عنوان  مردان  به  رسانه ای  غالب 
قهرمان  جهت  در  و  قدرت  مظهر 
مردان  مواقع  اکثر  در  و  بوده  پروری 
در موقعیت برتر ارزشی و روانی قرار 

دارند، نه زنان.
بخش  نتیجه  و  گوناگون  مثال های 
زیادی می توان از ریسک کارگردانان 
هالیوودی برای ارائه تصویری متفاوت 
مثال هایی  زد.  زن،  از  واقعی  اما 
برابری  تحقق  در  مهمی  نقش  که 
ایفا  زنان  توانایی  نمایش  و  جنسیتی 
کرده اند. هرچند در خالل این مثال ها 
به مواردی نیز برخواهیم خورد که زن 
را در بستری از وقایع برای رسیدن به 

اهداف مردان به تصویر می کشد. 
در سینمای ایران هم، جشنواره سی 
ازعباس  فیلمی  فجر،  فیلم  دوم  و 
فریبا«  فراموشی  »فصل  بنام  رافعی 
که  زنی  داستان  کرد.  رونمایی  را 
برای گذران زندگی خود راننده وانت 
باربری می شود و کمیاب ترین تصویر 
که  می دهد  نمایش  را  ایرانی  زن  از 
جامعه  جمله  از  خیلی ها  مذاق  به 
غلط  و  به درست  نیامد.  زنان خوش 
انجام  فیلم  زن  شخصیت  که  کاری 
می داد کاری ندارم، سلیقه شخصی ام 
نمایش  اما  می گذارم  کنار  هم  را 
از  خارج  که  زن  یک  توانمندی های 
عرف جامعه زندگی خود را سرپا نگه 

داشته، حقا جای تحسین نداشت؟

بازنمایی زن در رسانه
فاطمهمحمدرضایی

کارشناسیعلوماجتماعی)پژوهشگری(دانشگاهخوارزمی
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متاسفانه نه تنها اراده و صالبت رفتار این  
زن مورد توجه مخاطبان قرارنگرفت، بلکه 
درکل، فیلم و شخصیت زن نامبرده حتی 

مورد پسند منتقدان هم قرارنگرفت.
جشنواره  از  بعد  که  بود  درحالی  این  و 
فجر، طی چند ماه، هم فیلم و هم ساره 
بیش  در  نقش،  آن  کننده ی  ایفا  بیات 
و  شده  تشویق  خارجی  جشنواره   40 از 

جایزه گرفتند.
زن  مقوله  به  نگاه  تفاوت  است  این  و 
از  شدن  خارج  جرات  که  رسانه ای  در 
کلیشه های مرسوم را ندارد و انگار بدش 
مفرط  بی توجهی  دریای  در  نمی آید  هم 
شدن  بالفعل  از  جلوگیری  و  زنان  به 

استعدادهای بالقوه شان شنا کند.
سینمای  که  تصویری  یادآوری  با  اینک 
به  صنعت  این  ورود  سالهای  طی  ایران 
وضوح  به  است،  داده  ارائه  زن  از  کشور، 
زنان  حق  در  سال  سال های  که  جفایی 

شده است آشکار می گردد.
رسانه ایرانی هیچ کمکی در راستای ارتقای 
مختصات زن ایرانی، که در دوره های اولیه 
ورود رسانه، خانه نشین، بی سواد و ناآگاه 
زیر  که  زنی  ترتیب  بدین  و  نکرد  بودند، 
شکستن  آستانه ی  در  غلط  فرهنگی  بار 

را  سهمش  نتوانست  بود،  استخوانش 
تا  بودند  آمده  که  تلویزیونی  و  از سینما 
فرهنگ ساز باشند، بگیرد. در صورتی که 
جادوی قرن به راحتی می توانست فرآیند 
و  اجتماعی  مشارکت  سواد،  آگاهی، 
برابری جنسیتی را برای زنی که قرار بود 
پله ای  و  بخشد  باشد، سرعت  آینده ساز 
باشد برای جامعه ی زنان که خودی نشان 

دهند.
هرچه به عمر رسانه ایرانی اضافه می شد، 
برای  قدمی  تنها  نه  سیاست گذاران 
شکستن بت های تحجر و عرف های غلط 
برنداشتند،  زنان  سمت  به  شده  روان 
را  چارچوب ها  این  تمام  تلویزیون  بلکه 
شدت داد و  زن را شهروندی درجهی دو 
انگاشت که مهم ترین وظیفه اش باز تولید 
خانگی  خدمات  انجام  و  انسانی  نیروی 
بود.  خانه  بسته ی  حصار  در  زیستن  و 
حصار  این  اگر  که  کرد  وانمود  طوری  و 
حاصل  نهد،  بیرون  پای  زن  و  بشکند 
با  بود.  نخواهد  جامعه  تباهی  جز  کارش 
آثار رسانه ای دهه های  کمی پژوهش در 
این  متوجه  می توان  تلویزیون  گذشته ی 
امر شد که سال های سال است معیار زن 
خوب بودن معیار مشخصی است، تاجایی 

نیز  دستورالعمل  قالب  در  معیار  این  که 
بازتولید می شود. سال های زیادی پس از 
پیروزی انقالب در سریال های تلویزیونی 
هیچ  که  دیده ایم  سینمایی  فیلم های  و 
زنی کار نمی کند. اگر نقشش مثبت باشد، 
روی حرف شوهر یا پدرش حرف نمی زند. 
در آثار جنگی در نقش یک بدرقه کننده ی 
می شود.  حاضر  شادمان  ازخودگذشته ی 
می بینیم که علنا همه جا بیان می شود 
پاک  سبزی  دائم  است.  کم عقل  زن  که 
آشپزخانه  در  فقط  جایگاهش  و  میک ند 
است. زنان در نقش های منفی هم اصوال 
تا  می شدند  داده  نشان  کمتر  حجاب  با 
بی اعتقادیشان به ارزش های دینی نمایان 
باشد. زیاده خواهی،بی منطقی و گستاخی 

نشانه بارز این دسته بود.
نسبت  برخوردها  اتفاق  به  اکثرغریب 
در  دختر،  نوزادان  به  نسبت  و  زنان  به 
رابطه  از  گرفته  نشآت  مختلف  برهه های 
متقابل جامعه و رسانه بوده است. رسانه 
در برنامه ها و فیلم های رئال خود، واقعیات 
به  نیز  را منعکس کرده و جامعه  جامعه 
تخیلی  یا  واقعی  رسانه ای  تصاویر  وسیله 
به  نسبت  را  مرسوم  رویکردهای  همان 

زنان روا می دارد.
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از  دریچه ای  می توان  همینجا 
جنسیتی«  »کلیشه های  ترویج 
ناگفته  کرد.  باز  نیز  رسانه  توسط 
حد  تا  ما   جامعه  که  پیداست 
زیادی سوگیری جنسیتی دارد و 
رسانه های گروهی اعم از تلویزیون، 
رادیو و سینما تصویری ناعادالنه از 
تصویری  می دهند.  ارائه  جنسیت 
کودکان  بزرگساالن،  از  قبل  که 
کودکانی  می شوند.  آن  متوجه 
بزرگساالن  از  بیش  مراتب  به  که 
تماماً  تلویزیون  که  می کنند  فکر 
واقعیات اجتماعی را بازگو می کند 
و بنابراین، اطالعات و کلیشه های 
حقیقت  عنوان  به  را  جنسیتی 

می پذیرند.
در  باشید  کرده  دقت  اگر 
تفاوت های  بازرگانی  آگهی های 
بین زنان و مردان وجود  فاحشی 
آگهی های  در  بیشتر  زنان  دارد. 
منزل،  لوازم  تبلیغ  به  مربوط 
به تصویر  و کودکیاری  شوینده ها 
حال  عین  در  می شوند.  کشیده 
و  طراحان  و  تولیدکنندگان 
زنان  که  لوازم  همین  مخترعین 
ظاهر  آن  مصرف کننده  نقش  در 
این  و  هستند.  مردان  می شوند، 
ترویج  در  رسانه  غلط  روند  یعنی 
همان کلیشه ها و زدن مهر صحت 

بر رفتار جامعه با زنان. 
پرسید  باید  حال  اوصاف  این  با 
تکلیف ما با رسانه ای که سالهاست 
برای زندگی زنان جامعه نسخه های 
جنسیت گرایانه  و  یکسان 
که  رسانه ای  چیست؟  می پیچید، 
این روزها انتهای منت نهادن خود 
بر سر زنان را حق اشتغال و کسب 
معمولی  اجتماعی  جایگاه  یک 
می داند و سینمایی که در بهترین 
ساختارشکن  زنی  ممکن  حالت 
الگو  عنوان  به  زنان  قشر  برای  را 
رسانه ای  همین  و  می دهد.  جلوه 
که اوج خشونت را با نمایش ضعف 
روا  آنها  به  نسبت  زنان  انفعال  و 
می دارد. و سوال مهمتر اینجاست 
که آیا این رسانه در زندگی مردان 

جامعه هم اینگونه نقش مداخله گر 
ایفا می کند یا بنابر واقعیت عرفی 
دالوری،  برتری،  بزرگی،  که  تلخ 
حق ها  همه  کل  در  و  کلی  عقل 
برای مردان است؛ از تصمیم گیری 

برای آنان صرف نظر می کند؟
با این اوصاف باید گفت زن ایرانی 
در ارتقای جایگاه خود و در تغییر 
تلقی ها نسبت به وظایف خود، از 
حال  است.  ندیده  خیری  رسانه 
بنیادین  نقش های  توصیف  در 
حال  عین  در  و  جامعه  در  زنان 
ندیده شدن  پس  در  که  ظلمی 
چشیده اند،  نقش ها  این  زحمات 
شاید کوتاه ترین و واضح ترین دیتا 
ارجاع به فیلم »به همین سادگی« 

باشد.
شادمهر  که  زنی  شخصیت   
خلق  میرکریمی  رضا  و  راستین 
کردند و هنگامه قاضیانی به طرز 
برآمد،  آن  پس  از  خیره کننده ای 
زنان  به  جامعه  ظلم  اوج  نمایش 
و وظیفه  ندیده شدن  و مظلومیت 
طاقت فرسایی  نقش های  انگاشتن 
از  عین  در  زن  یک  که  بود 
خودگذشتگی و صبوری به آن ها 
و  عظیم  خستگی  است.  داده  تن 
غریبی که توان زندگی کردن را از 
او گرفته است. راه رفتن طوطی وار 
پشت سر جمعیتی از زنان جامعه 
که ناچارا تسلیم عرف های جامعه 
و  مشخص  روال  یک  و  شده اند 
غیرقابل تغییر را برای خود انتخاب 
زن  یک  که  بزرگی  بار  کرده اند. 
برای توجه به نیازهای فرزندان و 
درک دنیای آنان در سنین مختلف 
و  می کشد.  دوش  به  تنهایی  به 
نهایتاً نمایش یک غم نهادینه شده 
شوهرانشان  که  زنانی  وجود  در 
تنها  و  موفق،  سرحال،  شاداب، 
هستند  اقتصادی  دغدغه  دارای 
اما خودشان خسته، خموده، ناآرام 
زنانی  روزمرگی اند.  در  غرق  و 
نسل  به  نسل  انتقال  دلیل  به  که 
عرف های غلط، آن چنان شوهران 
و فرزندانشان برایشان مهم بوده اند 

که دیگر خود، عالیق و سالیقشان 
رفته  خودشان  حتی  همه  یاد  از 

است.
شاید  آن  ابعاد  همه  در  فیلم  این 
که  بود  تصویری  واقعی ترین 
زن  از  اخیر  سینما طی سال های 
واقعیت  که  تصویری  کرد.  ارائه 
به  سکانس  در  اما  بود  ما  جامعه 
مذمت  می توانستیم  سکانسش 
این واقعیت تلخ را ببینیم. مذمت 
واقعیتی که زنجیر بر پای آرزوها و 
توانایی های زنان توانمند ایرانمان 
بسته است. قطعاً در دورانی که در 
بازنمایی تصویر زن در قاب سینما 
و  است  بلبل  و  گل  چیز  همه  یا 
یا داستان طوری پیش می رود که 
شدن  بلبل  و  گل  استحقاق  اصاًل 
این  تصاویر  باشد،  نداشته  وجود 
یک  نزدیک  گذشت  از  بعد  فیلم 

دهه هنوز زنده و واقعی است.
و  شد  باز  که  بحثی  شک  بدون 
که مطرح  و مشکالتی  موضوعات 
شد، طرح بحث کوچکی از مسائل 
مسائل  نسبت  و  زنان  به  مربوط 
آنها با رسانه بود. تمام آن چیزی 
طور خالصه  به  مقال  این  در  که 
به آن اشاره شد را میتوان اینگونه 
ارتباط  که  کرد  گیری  نتیجه 
و  رسانه  در  مطرحه  مباحث 
واقعیت های اجتماعی و هم چنین 
تأثیر صددرصدی رسانه و به طور 
جامعه  بر  سیاست گذاران  خاص 
از  بهتر است  نیست.  قابل کتمان 
رسانه  اهالی  الاقل  بعد  به  اینجا 
و  روشنگر  قشر  از  باید  قائدتاً  که 
روشنفکر باشند، به شأن و منزلت 
نشان  اهمیت  بیشتر  زنان  حق  و 
حق های  تکریم  جهت  در  و  داده 
آنها در رسانه  نادیده گرفته شده 

قدمی بردارند.
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پس از سقوط نظام سیاه و متحجر طالبان، همه ی زنان افغان که 
نیمی از پیکره ی جامعه را تشکیل می دادند با امیدی دوباره برای 
رفع مشکالت به خصوص آزادی از دست رفته خود، دست یافته و 

تالشی مجددی را شروع نمودند.
زنان افغان، نظر به قانون اساسی، حق انتخاب کردن و انتخاب 
سیاسی،  عرصه های  تمامی  در  می توانند  و  بوده  دارا  را  شدن 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طور آزاد فعالیت نمایند، امروزه 
بیشتر از هر دوره ای دیگر، نقش زنان افغان در عرصه های نامبرده 
فعلیت اجتماعی  به  و دوشادوش مردان  به چشم خورده  پررنگ 

پرداخته و از حقوق و امتیازهای معنوی و سیاسی برخوردارند.
زنان افغان امروز در هر سه قوه حکومت، بیشتر از هر زمان دیگر 
از جایگاهی خوبی برخوردارند، اختصاص یک کرسی وزارت امور 
زنان که  خاص در امور آگاهی دهی و دفاع از حقوق آنان، متصدی 
چند کرسی وزارتخانه های مختلف در کابینه، احراز سفارتخانه ها 
مقننه  قوه  همچنین   و  برد.  نام  میوان  را  کشور  از  بیرون  در 
وخبرگان(  )نمایندگان  مجلس  دو  هر  در  افغانستان  پارلمان  یا 
حضور چشم گیری دارند.حتاکه در قانون اساسی وقانون انتخابات  
)استان( والیت  هر  نامزدان  جمع  در  که  است  گردیده  تصریح 
در  اینحال  با  و  است  حتمی  پارلمان  در  زن  نامزد  دو  حدأقل 
مجلس نمایندگان حداقل ۶۸ زن و23 زن در مجلس خبرگان  
افغانستان راه پیدا می کنند. در قوه قضاییه هم حضور بانوان در 
محاکم مختلف، ستودنی بوده و زنان می توانند به عنوان قاضی 

)استان(  والیات  در شهرها  محاکم  برجسته  مهمی  یا عضوی  و 
ایفای نمایند.

تشکیل  اجتماعی،  و  فرهنگی  عرصه های  در  برآن  عالوه 
آموزشی  مراکز  و  دانشگاهی  رسانه ای،  مدنی،  نهادهای  احزاب ، 
نقش  برخودارند.  خوبی  جایگاه  از  و  داشته  چشمگیری  حضور 
به خصوص  ورزشی،  مختلف  تیم های  در  جوان  بانوان  فعالیت  و 
فتبال در منطقه از جایگاه ویژهای بوده  است، نه تنها در امور 
سیاسی، فرهنگی واجتماعی، بل حضور بانوان در عرصه نظامی 
و پیوستنشان در صفوف ارتش ملی کشور و پولیس و جانبازی 
شان در پیکار ستودنی و از دیگر دست آوردهای 1۶ سال اخیر 

می توان نام برد.
نامیمون در کشور  به  جنگ های  با توجه  قابل ذکر است  البته 
و از دست دادن تمامی ارزش ها، هنوز که هنوز است زنان افغان 
سنتی،  باورهای  ندارند.  باشند  داشته  باید  که  را  جایگاهی  آن 
گوشه  از  گاهی  هراز  دارد،  وجود  دین  از  که  ناثوابی  قرائت های 
و کنار افغانستان از پایمال شدن حقوق اساسی و خشونت نابجا 
علیه زنان به چشم خورده که نیاز به آگاهی دهی و فعالیت بیشتر 
این عرصه  در  تا  داشته  را  روشنفکر  قشر  و  زنان  بیشتر خود  و 
هروقت  از  بیشتر  زنان  حضور  مهم،  نقطه ی  اما  نمایند  فعالیت 
امیدی  مایه ی  که  مثمرشان  فعالیت های  و  صحنه  در  دیگری 

بیشتری است که هرگز، هرگز به گذشته بر نخواهد گشت.
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جایگاه زنان در جامعه ی افغانستان
تنویراحمدقسیم
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گفتههای فروید در باب داللتهای 
دو  حاوی  جنسیت  از  روانکاوانه 
پارادوکسیکال  ظاهراً  عبارت 
می تواند  آنها  بررسی  که  است 
نقطه عزیمت خوبی برای بحث ما 
درباره ی سکسوالیته و امر سیاسی 
معتقد  سو  یک  از  فروید  باشد. 
است »آناتومی تقدیر است«، و از 
سوی دیگر سکسوالیته ی انسان را 
چندریختی«  »انحرافی  عنوان  به 
به  واقع  در  که  می کند،  توصیف 
برای  پتانسیل سکسوالیته  معنای 
است.  مختلف  قالب های  پذیرفتن 
رانه ی  یا  لیبیدو  فروید  دیدگاه  از 
جنسی دارای هیچ هدف و ابژه ی 
نیست،  پیش  تعین یافته ای  از 
بلکه از طریق تخیل ) یا به تعبیر 
از  اعم  ابژه ای  هر  فانتزی(  الکان 
می تواند  بدن  ارگان های  و  افراد 
هدف آن میل باشند. ]1[ بنابراین 
نامحدودی عملکرد جنسی  تعداد 
انسان  سکسوالیته ی  قلمرو  در 
آنچه که  واقع  در  دارد. حال  قرار 
این  بهنجاری/نابهنجاری  به عنوان 
چیزی  می شود  خوانده  قلمرو 
سرکوب  سرکوب/عدم  جز  نیست 
چندریختی«  »انحراف های  این 
فانتزی  رفع  رفع/عدم  میانجی  به 
در  ادیپ.  عقده ی  از  حاصل 
بستریست  ادیپ  عقده ی  واقع 
متافیزیک  آن  به واسطه ی  که 
پدر/ سه وجهی  و  مکان شناختی 

می کند.  پیدا  قوام  مادر/فرزند،  
این  شد  گفته  که  همانگونه 
فورماسیون از طریق فانتزی، ابژه ی 

می آورد.  فراچنگ  را  خود  میل 
نکته  این  اینجا  در  اساسی  بحث 
روایت  یک  فانتزی  این  که  است 
برساخت  یک  یا   )narration(
اجتماعی و لزوماً یک قلمروگزاری 
سیاسی   )territorialization(
از آن طریق  و گفتمانی است که 
استیضاح  را  خود  حیات  فرم های 

می کند.
فروید  اول  بحث  به  اگر  حال 
آناتومی  واقع  در  که  برگردیم، 
تقدیر است، این نکته نه به دلیل 
این  به  بلکه  ژنتیک  جبرگرایی 
سبب است که تفاوت های جسمانی 
و  جنسی  تمایزیابی  دال های 
تقدیر  سبب  این  به  و  اجتماعی 
متون  دست  از  فرار  که  هستند 
تفاوت  دال های  که  هنجارینی 
دشوار  دربرگرفته اند  را  جسمانی 
واقع  در  هنجارین  متون  است. 
همان نهیب های دیگری بزرگ در 
تعبیر  به  است،  نمادین  مرحله ی 
جنسی  هنجارمندی  این  دیگر 
)در  فالوس  با  اینهمانی  مستلزم 
وجهی استعاری( است. از دیدگاه 
الکان فالوس محوری نظم نمادین 
را از ساختار زبان شناختی نشانه ها 
عبارتی،  به   کرد.  جدا  نمی توان 
دال یا همان فالوس نویددهنده ی 
از  و  است  قدرت  تام  حضور 
اساس  بر  متافیزیکی  حیث  این 
خود  حول  را  تمامیت  و  انسجام 
سامان می دهد. این دال استعالیی 
مرزهای درون و بیرون را بر اساس 
انجام  طرد  و  حدگزاری  نوعی 

می دهد و سوژگی )اعم از جنسی و 
...( نیز بدین طریق انجام می شود. 
در واقع با وام گیری از واژگان ژاک 
رانسیر می توانیم این نظام توزیعی 
فالوس/لوگوس محور را پلیس  به 
معنای سیاست بنامیم، که توزیع 
 distribution( محسوس  امر 
عهده  بر   را   )of the sensible
رانسیر  را  »پلیس«  می گیرد.  
فوکو  »انتظامی گری«  مفهوم  از 
نقش ها  از  مجموعه ای  می گیرد: 
که  هنجارینشان  چارچوب  و 
اشکال ویژه ای از سلطه را تضمین 
در  را  مردم  نظام  این  می کند، 
اشکال خاصی می آفریند. این نظام 
در واقع برسازنده ی نظام بازنمایی 
سکسوالیته ای که زنان و مردان را 
در ماتریکس مشخصی زن و مرد 

می نامد، نیز هست. 
نظام  این  مقابل  در  آنچه که  اما   
فالوس/لوگوس  و  ادیپی  خاص 
سیاسی  امر  می گیرد  قرار  محور 
امر  است.   )the political(
برهم زدن  رانسیر  برای  سیاسی 
توزیع  است.  محسوس  امر   توزیع  
امر محسوسی که مشخص می کند، 
چه کسی می تواند سهمی  در آنچه 
براساس  است  اجتماع  مشترک 
کاری که انجام می دهد و براساس 
زمان و فضایی که این فعالیت در 

آن اجرا می شود، داشته باشد.

سکسوالیته  از  قلمروزدایی 
و بازیابی امر سیاسی
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شد  گفته  که  همانطور  سیاسی  امر  اما   
سیاست  و  است  توزیع  این  بر هم زدن 
مشخصاً در تقابل با پلیس قرار می گیرد. 
جهان  نوعی  ساختن  سیاسی  »بحث 
متناقض است که جهان های جداگانه را 
مکانی  نه  سیاست  می دهد.  ربط  هم  به 
طبیعی  سوژه های  واجد  نه  دارد،  خاص 
سیاسی  رو  آن  از  تظاهرات  یک  است. 
نیست که در مکانی مشخص رخ می دهد 
بلکه  است.  مرتبط  خاص  ابژه های  با  و 
آن  شکل  که  است  سیاسی  خاطر  بدین 
دو  میان  رویارویی  نوعی  شکل  همانا 
است«.]2[  محسوس  امر  تقسیم  نوع 
انباشتی  نظام  مقابل  در  سیاسی  امر 
واقع بودگی  به جای  و  می ایستد  میل 
 )potentiality( بالقوگی )actuality(
و پراکنش را تضمین می کند. به میانجی 
هنجارمندی  برابری  موضوعه ی  اصل 
)پلیس/سیاست(  نمادین  نظم  ادیپی 
)امر  تقلیل ناپذیر  بس گانگی  به  مبدل 

سیاسی( می شود.
واسازی قانون پدر در نظم نمادین ادیپی 
را می توان به واسطه ی مفهوم قلمروزدایی 
نیز  )deterritorilization( ژیل دلوز 
یک  را  قلمروزدایی  دلوز  کرد.  ردگیری 
هر  که  می داند  شده ای  تعریف  فرایند 
قلمرو  یک  از  آن  از  استفاده  با  چیزی 
فاصله  آن  از  یا  و  می گریزد  مفروض 
ریزوماتیک  فضای  یک  در  می گیرد. 
نقاط  با  می تواند  نقطه  هر  )ریشه مانند( 
که  ارتباطی  باشد  داشته  اتصال  دیگر 
قرار  خاصی  الزام  و  محدودیت  تحت 
)با  ریزوماتیک  چشم اندار  در  ندارد. 
یک  تجربه گرایی(  نوعی  از  بهره گیری 
که  دارد  وجود  غیرسلسله مراتبی  فضای 
در آن تمامی نقاط اتصال درهم تنیده اند 
جایگاه  دارای  یک  هیچ  آنکه  بدون 
مرکزی باشد. از این جهت دال استعالیی 
به  وابسته  زبان شناختی  و  نظام  فالوس 
دلوز  حیث  این  از  می شود.  واسازی  آن 
گام  اولین  می کنند  تاکید  گاتاری   و 
به  که  است  مسأله  این  انقالبی شدن، 
رها  میلی  سیاسِت  بنیان فکندن  منظور 
فرد  از  بدن  انقیادهای  و  تمام جزم ها  از 
از اسارت  بیاموزند چگونه  اسکیزوفرنیک 

یابند.  رهایی  قدرت  تأثیرات  و  ادیپی 
برانگیختن  با  دست  این  از  سیاستی 
 – سطوح  تمام  در  ضّدادیپی  نیروهای 
افسون زدایی  قدرت  از  اسکیزوها-  شار 
که  ادیپ-ی  ضّد  نیروهای  می کنند، 
در  و  می بخشند  رهایی  را  رمزگان ها 
می آورند:  در  حرکت  به  جهت ها  تمام 
یتیم ها )نه پدری، نه مادری، نه من ی( 
)نه  ایلیاتی ها  و  عقایدی(  )نه  نامعتقدها 

مأوایی، نه قلمرویی(. ]3[
ژولیا کریستاوا نیز از جمله ی متفکرانیست 
که آثارش معطوف به صورتبندی کردن 
سیالیت  نام  به   آن  از  که  چیزیست  آن 
سوبژکتیویته ی  رهایی بخش  گشودگی  و 
کریستاوا  که  تمایزی  می شود.  یاد  زنانه 
و   )semiotic(نشانه شناختی امر  بین 
به  می گذارد   )symbolic( نمادین  امر 
وی  می کند.  کمک  موضوع  این  تبیین 
از ادبیات آوانگارد برای این قضیه کمک 
ادبی  نوع  این  در  وی  زعم  به  می گیرد، 
پیشانمادین  های  رانه  تهاجم  دلیل  به 
فرمال  انسجام  متن،  عقالنی  ساحت  به 
سوژه  آن  در  و  می افتد  تزلزل  به  متن 
دیگر نه منبع معنا بلکه توپوس )جایگاه( 
این حیث متن واجد  از  معنا می شود، و 
دینامیزمی مضاعف می شود  و  گشودگی 
)چیزی که بارت از آن به لذت متن تعبیر 
رانه های  که  همانطور  درست  می کند(. 
راه می یابند، منطق  معنا  به درون  بدنی 

معنا هم درون مادیت بدن فعال است.
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قبل  مادرانه  تن  توسط  بدنی  »تفاوت ها«ی  و  »یکسانی ها«  این 
تنظیم شده اند. کریستوا  مادر در زمان طفولیت  تولد و خود  از 
می گوید که یک قاعده یا قانون مادرانه هست که از پیش قانون 
ضروری  معنا  برای  را  وجودش  فرویدی  روانکاوی  که  را  پدر 
شمرده است ترسیم می کند. ]4[ بدین ترتیب، قاعده یا دستور 
و قوانین زبان از پیش در سطح ماده فعال اند و فعلیت مداوم این 
سطح چیزیست که وجه رادیکال و رهایی بخش متن را با اعاده ی 
کانت  بدن  کنار  در  ساد  بدن  نشاندن  و  متکثر  سکسوالیته های 

تضمین می کند.
سیاسی  رهایی بخشی  گفت  می توان  خالصه  به صورت  بنابراین 
سکسوالیته بر آستانه های شرم خود ایستاده و بر خالف منطق 
فالوس محور انباشتی و اندام وار زیست-سیاست موجود، به دنبال 
خطوط گریز و تحقق امر نامتناهی در بدن متناهی خویش است. 
این سکسوالیته فراتر از فرمان وقیح سوپرایگوی فرویدی منطق 
شکل دهنده ی آن را ناکارا می کنند و با منفجر کردن پیوستار 
تاریخ )به تعبیر بنیامین( فرایند شکل دهنده ی مردساالری/زن 
پورنوگرافیک  منطق  آنتیگونه وار  و  کنند  می  ملغی  را  ستیزی 

گفتارهای سلطه گر موجود را نفی و از آن قلمروزدایی می کند تا 
جایی برای رستاخیز امر سیاسی باز کند. 

منابع:
]1[ بارکر، کریس )139۶( مطالعات فرهنگی، نظریه و عملکرد. 
مطالعات  پژوهشکدة   نفیسه حمیدی.  فرجی،  مهدی  ترجمه ی 

فرهنگی و اجتماعی.
]2[ رانسیر، ژاک )1392(، ده تز در باب سیاست، مترجم: امید 

مهرگان، تهران: رخداد نو.
]3[ مقدمه ی مارک سیم بر ضّد ادیپ: اسکیزوفرنی و سرمایه داری. 
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Theory. Edinburg: Pearson Longman
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در این کتاب، استاد فلسفه دیوید بناتار ، توجه را به 
دوم«،  آنرا »سکسیم  که  می کند  سمت چیزی جلب 
جدی  صورت های  از  مردان  که  واقعیت  این  یعنی 
می برند،  رنج  جنسی  تبعیض های  از  پرشماری  و 
می نامد. اگرچه، به وجود تبعیض علیه زنان، به صورت 
گسترده ای، اقرار شده است، با این حال، این نمی تواند 
توجیهی برای روا داشتن تبعیض علیه مردان و پسران 
باشد. بناتار پژوهشش را به این منظور انجام داد که 
و  مردان  موقعیت حاشیه ای  برخی جهات(  )از  بتواند 
قربانیان  قطعاً،  آنان،  که  نکنه  این  اثبات  با  را  پسران 

سکسیم )دوم( هستند، تغییر دهد.
بحث  می خواهد  فصل  هفت  از  استفاده  با  نویسنده 
مطرح  را  خودش  متقاعدکننده ی  اما  مناقشه برانگیز 
کند. در فصل اول، وی به تعریف اصطالحات »تبعیض 
می پردازد  دوم«  »سکسیسم  و  »سکسیسم«،  ناروا«، 
به  هستند.  مسائل حساسی  اینها  که  می کند  اقرار  و 
مشخصاً  بناتار  سوءتفاهم،  هرگونه  از  اجتناب  منظور 
در  که  اول« )سکسیسمی  اهمیت »سکسیم  و  وجود 

آن زنان قربانیان اصلی اند( را تصریح می کند.
در فصل 2، مثال های مختلفی در رابطه با موقعیت هایی 
که در آن مردان در مقایسه با زنان متضرر می شوند، 
با  مقایسه  ]در  مردان  مثال،  به طور  است.  ارائه شده 
زنان[ هیچگاه ]به صورت کلی[ از معافیت از خدمت 
اجباری در نهادهای نظامی بهره مند نمی شوند؛ آنها، به 
طور قابل مالحظه ای، بیشتر در معرض جرایم خشن 
قرار می گیرند؛ و مجازات جسمانی، بی درنگ و شدیداً، 
بر آنان اعمال می شود. مردان در مثایسه با زنان شانس 
کمتری برای حضانت از فرزندان را پس از طالق دارند، 
یکسان،  صورت  به  والدین،  به  مربوط  حقوق  از  آنها 

کوتاه تر  آنان  زندگی  به  امید  و  نمی شوند،  بهره مند 
خشونت  اصلی  قربانیان  زنان  اینکه  وجود  با  است.  
جنسی اند، مردانی با تجربه های مشابه اغلب هنگامیکه 
یا  می کنند،  فاش  را  خشونت[  ]یا  سوءاستفاده  مورد 
باور نمی شوند و یا مورد تمسخر قرار می گیرند. بناتار، 
به کمک داده های تجربی، نشان می دهد که برخالف 
باورهای عامیانه، این مسائل اندک نیستند، بلکه ماهیتاً 

مسائل رایج و پراهمیتی  هستند.
قرار  متفاوت  رفتارهای  دل  در  که  باورهایی  و  عقاید 
دارند، در فصل 3 تشریح شده اند. مطابق نظر نویسنده، 
دلیل وضعیت نابرابر مردان این واقعیت است که زندگی 
آنان اغلب کم اهمیت تر از زندگی زنان، تلقی می شود؛ 
از نظر اجتماعی، خشونت غیرکشنده ی  بیشتری علیه 
مردان اعمال می شود؛ و اینکه مردان باید قوی باشند.  
حتی اگر یک صفت در میان مردان غالب باشد )مثاًل 
اینکه مردان خشونت بیشتری دارند(، این بدان معنا 
برخوردار  صفت  این  از  باید  حتماً  مردان  که  نیست 
مردان  و  زنان  میان  موجود  تفاوت های  »از  باشند. 
رابطه  این  در  بی درنگی  قضاوت  هیچگونه  نمی توان 
که رفتار آنان چگونه باید باشد، انجام داد« )صفحه ی 

.)101
هدف فصل 4 نشان دادن این نکته است که تبعیض 
مردان  با  که  معناست  بدان  مردان،  علیه  رواشده 
متفاوت  مربوطی،  تفاوت  هیچگونه  وجود  »بدون 
صورت  به  نویسنده،   .)4 )صفحه ی  می شود«  رفتار 
متقاعدکننده ای، نشان می دهد که هیچ گونه استدالل 
عینی ای در خصوص توجیه موقعیت نابرابر مردان، که 

در فصل 2 مطرح شد، وجود ندارد.

مرور کتاب »سکسیسم دوم: 
تبعیض علیه مردان و پسران«
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  1.Suzan van der Aa, International Victimology Institute Tilburg )INTERVICT(, the Netherlands

  2.David Benatar

3. واضح است که برخی از مصادیق مطرح شده، در جامعه ی ما مصداق ندارد. م
  4.non-fatal violence

5. اشاره ای است به این باور کلیشه ای که مردان، همواره، تحت هر شرایطی، باید قوی باشند. یکی از مصادیق این باور در کشور 
ما این است که »مرد که گریه نمیکنه«.

نویسنده:سوزانفندرآ
ترجمهوتلخیص:علیرضااسکندرینژاد
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استداللی  گونه  سه  به  بناتار   ،5 فصل  در 
که اغلب برای رد کردن یا دست کم گرفتن 
پاسخ  می شوند،  استفاده  دوم  سکسیسم 
می دهد: )اول( استدالل »وارونه«  که معتقد 
عمدتاً  جنسی  نابرابری های  تمام  است 
)دوم(  می شود؛  روا  زنان  علیه  مشخصاً  یا 
معتقد  که  سلطه«   »هزینه ی  استدالل 
منتج  مردان  برای  موجود  مضرات  است 
از این واقعیت است که مردانگی جنسیت 
غالب است؛ و )سوم( استدالل »گمراهی«  

به  پرداختن  است  معتقد  که 
سکسیسم دوم، توجهات را، از 
تبعیضات پراهمیت تر و وسیع تر 
رواشده علیه زنان، دور می کند. 
استدالالت  این  از  هیچ یک 
موفق نیستند؛ چراکه به جای 
ابتنا بر داده های تجربی، عموماً 
ماهیتی ایدئولوژیک یا سیاسی 

دارند. 
و  سیاست ها   ،۶ فصل  در 
ترجیحات  به  که  رویه هایی 
جنسی  ]گروه های[  در  افراد، 
به  می دهند،  شکل  مشخص، 
با  متناسب  پاسخی  عنوان 
قرار  توجه  مورد  سکسیسم، 
به طور  رد می شوند.  یا  گرفته 
خشونت  قربانی  زنان  مثال، 
یک  می دهند  ترجیح  جنسی، 
بازجویی  مسئول  زن  افسر 
معتقد  بناتار  باشد-  آنان  از 
مبتنی  ایجابی  »کنش  است 
خود  خودی  به  جنسیت«   بر 
»از نظر جنسیتی تبعیض آمیز 

است« )صفحه ی 234(.
 ،)7 )فصل  پایانی  فصل  در 
می دارد  بیان  مجدداً  بناتار 

و  که سکسیسم دوم وجود دارد 
نیازمند شناختی جامع و کامل است. وی 
در  را  ]ممکن[  پاسخ های  برخی  همچنین 
جدای  می کند.  ارائه  مسئله،  این  با  رابطه 
از کنش ایجابی، باید علیه سکسیسم دوم 

به همان شیوه ای که علیه سکسیسم اول 
مقابله شد، ایستادگی و مقابله کرد: با تغییر 
نگرش های افراد و از میان بردن تبعیضات 

ناروای موجود.
بسیاری  اهمیت  از  نکته  دو  اینجا  در 
بناتار مبنی  اول آنکه، تحلیل  برخوردارند. 
کژنگری ها  و  تعصب ها  »تمامی  اینکه  بر 
تبعیض جنسیتی  با شکل گیری  رابطه  در 
با  همزمان  صورت  به  می تواند  ناعادالنه، 
دیگر،  جنسیت  نابرابری ها  پیرامون  تأمل 

و  تعصب  هرگونه  مشابهاً،   ... شود  رفع 
کژنگری در اندیشیدن حول محور چگونگی 
پیش  از  بیش  جنسیتی،  تبعیض  اصالح 
نمایان می شود اگر، ما پیرامون به کارگیری 

تبعیض  با  با  رابطه  در  اصالحات  همان 
ناروای اعمال شده بر جنسیت دیگر، تأمل 
بگذارید   .)259 و   25۸ )صفحه ی  کنیم« 
بعد،  دفعه ی  کنم،  ساده تر  را  بحث  کمی 
پیرامون  صحبت کردن  درحال  هنگامیکه 
سکسیسم  با(  مقابله  برای  )راهکارهایی 
واژه ی  را جایگزین  واژه ی »مرد«  هستید، 
آیا  که  ببینید  و  بالعکس  و  کنید  »زن« 
عادالنه  واژگان[  جابجایی  ]این  ماحصل 
است،  خیر  شما  پاسخ  اگر  خیر.  یا  هست 
باید در رابطه با نوع رفتار متفاوت 
زنان[  با  چه  و  مردان  با  ]چه 

تجدید نظر کنید.
است  آن  پراهمیت  درس  دومین 
علیه  تبعیض  میان  »رابطه ی  که 
زنان،  علیه  تبعیض  و  مردان 
خطی  رابطه ی  یک  مشخصاً 
به   .)175 )صفحه ی  نیست« 
عبارت دیگر، نه پدیده و نه راه حل 
آن بازی حاصل صفر  نیستند. با 
بیان اینکه مردان از تبعیض ناروا 
رنج می برند، الزم نیست پدیده ی 
کرده  انکار  را  زنان  علیه  تبعیض 
چراکه  گرفت،  دست کم  آنرا  یا 
دارد  وجود  متفاوتی  »روش های 
که در آن هردو جنسیت می توانند 
نادیده گرفته  شده یا متضرر شوند« 
جهت  تالش ها   .)193 )صفحه ی 
تبعیض های  نابودی  یا  کاهش 
رواشده علیه یک جنسیت، لزوماً 
علیه  تبعیض  افزایش  معنای  به 

جنسیت دیگر نیست. 
جذابی  کتاب  دوم  سکسیسم 
تعصبات  از  بسیاری  که  است 
بحث  بر  حاکم  کژنگری های  و 
آشکار  را  جنسیتی  تبعیض 
کتاب  این  است  ممکن  می کند. 
را  سخت  و  سفت  ایدئولوگ های  نتواند 
می توانند  معتدل تر  افراد  اما  کند،  قانع 
به واسطه ی این کتاب به بینش ارزشمندی 

دست یابند.
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  6.inversion

  7.cost-of-dominance

  8.distraction

  9.sex-based affirmative action

 10.zero-sum game
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خانووووم، آقااا، خواهر من ، برادر من ) هم ضمیر مؤنث به کار بردم هم مذکر که فردا، پس فردا برنگردید بگید متنش جنسیت زده بود 
( شخص محترم، رفیق؛ چرا زود قضاوت می کنید؟ چرا برافروخته می شوید؟ چرا نمی گذارید بگویم منظورم چیست؟ چرا هان؟ چون ما 

مستقل هستیم؟ نه. حال در یک فرصت مقتضی خواهشا برایم توضیح بدهید چرا واقعا شما اینطور هستید؟

دانشگاه به مثابه توالت عمومی

جایتان  که  شد  شروع  اینجا  از  داستان 
خالی، ما یک بار با رفقایمان رفته بودیم 
سالن نمایش دانشکده ی علوم یک فیلم 
ببینیم و طبق معمول جمع مان مختلط 
بود) البته هزار بار روم به دیوار و خاک 
بر سرم (. خالصه رفتیم یک جای خوب 
داشتم  من  که  نشستیم  و  کردیم  پیدا 
آن  که  می شدم  ریزی  چیز  یک  متوجه 
موجود  همیشه  معذوِر  و  مأمور  آقای 
در صحنه ها آمد و آن چیز را کوبید در 
که  گفت  رفیق های مان  به  و  صورتمان 
ببخشید شما نمیتوانید در ردیف آقایان 
آنطرف  بروید  کنید  لطف  و  بنشینید 
بیهوده  بحث  مقدار  یک  هم  ما  راهرو. 
سرنوشت  دست  عاقبت  که  کردیم 
بینمان فِراق انداخت. این شد که همگی 
رفتیم در ردیف اول نشستیم تا با حائلی 
حاال  باشیم)  هم  به  نزدیک  پله  نام  به 
داشت  وجود  حائل  آن  که  خداروشکر 
وگرنه... ال اله اال اهلل (. بعدش هم که تا 
پایان فیلم آرتوروز گردن گرفتیم و یک 

ساعت و نیم از سانسور لذت بردیم.
یاد خاطره ی دیگری  را  این قضیه من 
در  خالی  جایتان  هم  باز   . انداخت 
گالب  راه،  بین  که  بودیم  مسافرتی 
نگه  جا  یک  گرفت.  تنگمان  رویتان  به 
داشتیم تا برویم برای قضای حاجت که 
است  شلوغ  خیلی  مردانه  توالت  دیدیم 
دیگر  و  ایستادیم  صف  در  مقداری  و 
که  می زد  بیرون  از چشمهایمان  داشت 
کسی  زنانه  طرف  بی.  پلن  سراغ  رفتیم 
و  کنم  زرنگی  خواستم  هم  من  و  نبود 
بانویی مچم  بزنگاه  آنطرف که سر  بروم 

را گرفت و ناسزاها بود که نثار من کرد 
) هرچند من احساس می کنم که ایشان 
و  نبوده  رفتار  این  به  راضی  دلشان  هم 

مسلما مأمور بودند و معذور (.
شما  برای  سؤال  این  است  ممکن  حال 
پیش بیاید که خب گودرز و شقایق چه 
باید  که  اینجاست  دارند؟  هم  به  ربطی 
از  ربطشان  که  شوم  عارض  خدمتتان 
تنها  است.  بیشتر  هم  فرهاد  و  شیرین 
جایی که منطق حکم می کند که دارای 
تفکیک جنسی باشد همین توالت های 
تفاوت  دلیل  به  آن هم  تازه  اند؛  عمومی 
خب  است.  مرد  و  زن  بیولوژیکی  های 
فرق است میان سیستم تخلیه مردان و 
نمایش  سالن  من  عزیز  آخر  ولی  زنان؛ 
فکر  در  واقعا  است؟  تخلیه  جای  مگر 
مردمان سرزمین من چه می گذرد؟ بعد 
که  نداریم  کم  موارد  دست  این  از  آخر 
ما  بگذریم؛  کنارش  از  ساده  بخواهیم 
تفکیک سرویس  این  حتی میبینیم که 
بهداشتی وار در ریزترین اجزای دانشگاه 
از کالس  یکسری  است.  کرده  نفوذ  نیز 
ها که کاًل به صورت تک جنسی برگزار 
 .) سری شان  یک  فقط  البته  می شود) 
خودجوش  حرکات  موارد  از  بعضی  در 
دانشجو نیز به این مسئله دامنه میزند و 
ما می بینیم گاهاً در کالس ها به صورت 
تفکیک وار می نشینند و به قولی پسرها 
پول  جدا،  برق  پول  جدا)  دخترها  جدا، 

گاز هم جدا ( و دیگر هیچ واقعاً.
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امینعلیبابایی
کارشناسیارشدپژوهشگریعلوماجتماعیدانشگاهخوارزمی

از دانشگاه ها هم که اصاًل خیلی  بعضی 
سرویس  را  فضا  کاًل  کرده اند  سعی 
بهداشتی وار جلوه بدهند) حاال با انگشت 
به دانشگاه مذکور اشاره نمی کنیم چون 
ممکن است بیایند درمان را گل بگیرند( 
بعضی از دانشگاه ها هم هستند که بالکل 
طرف مردانه یا زنانه ی شان خراب است و 

فقط یک جنس میتواند وارد شود.
به  انصافانه  بی  هم  اینقدر  بیایید  البته 
را  تقصیرات  همه  و  نکنیم  نگاه  قضیه 
دقت  کم  یک  نیندازیم؛  دانشگاه  گردن 
به طور  ما  کنیم می بینیم که جامعه ی 
و  فضاها  از  و خیلی  است  همینطور  کل 

َجوها با همین رویه جلو می روند.
شما به ورزشگاه ها دقت کن؛ فقط مردانه 
و  بروند  نمی توانند  زنان  و  است  باز  اش 
منظورم   ( کنند  تخلیه  را  خودشان 
یا  مدارسمان  یا   ) هستااا  هیجانشان 

استخرهایمان یا ...
که  ندارم  قضیه  این  در  تالش  هم  اصال 
حقوِق  به  احترام  بحث  کشیدن  پیش  با 
انجام  مکررات  تکراِر  مطلبم  در  زنان 
مراتب  به  بحث  دنبال  من  بلکه  بدهم؛ 
عجیب تری به نام احترام به شعور آقایان 
اینقدر  ایرانی  جامعه ی  در  یعنی  هستم. 
که  ندارند  اعتماد  مذکر  طرف  شعور  به 

طرف مؤنث را با خیال راحت در کنارش 
قرار دهند و مطمئن نیستند که این مرد 
بتواند در شرایط حساس کنونی خود را 
را  کنترل کند و در فضای عمومی خود 

تخلیه نکند.
که  می رسم  مرحله ای  به  دارم  دیگر 
پس  و  می آیند  ای  عده  میکنم  احساس 
از این مطلب خودشان رو روی من تخلیه 
نیست  توضییح  به  نیاز  دیگر   ( می کنند 
است،  خشم شان  منظورم  بگویم  که 
هست؟ (. پس تا انتظارها بروارده نشده و 
نیامده اند درمان را گل بگیرند شما را به 

خدا می سپارم. یا حق.
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