ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺪاوم ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﻘﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدان از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ در ﺣﻮزه اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻋﺎدی و
ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری آن را از ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،از ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ آﻣﻮزش و درﻣﺎن و ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
و ﺣﺘﯽ ارث و دﯾﻪ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺘﻨﻔﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده و از ﺑﻘﺎی آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدان اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ )و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ(
وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ« ﺣﻖ»ی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﯾﺎ ﻃﻼق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺳﻮد ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻮاداران ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدان در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻄﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن راه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدان در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ،ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۸۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی« ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان دادهاﻧﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ «،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ».
از ﻃﺮﻓﯽ« ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی زن و ﻣﺮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ارزشﻫﺎ،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ».
در ﻧﺘﯿﺠﻪ «:ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد» [.ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان )ﺑﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ( ،ﻋﺒﺎس ﻟﻬﺴﺎﯾﯽزاده ،ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺎر  ،۵۸۳۱ﺷﻤﺎره  ،۵ص]۷۴
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه رﺷﺪ از زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
راﻫﻨﻤﺎی« ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز »ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﻮس و ﻧﻘﺶ آن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن :ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﻗﻮام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل  ۶۹۳۱در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد «:ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ».
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺪود  ۵۹درﺻﺪ و در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن  ۲۹درﺻﺪ ﺑﻮد [.ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﻓﺎﺋﺰه ﻗﻨﺒﺮی ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،۶۹۳۱
ﺻﺺ  ۹۶و ]۸۷
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ درآﻣﺪه،
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان دارد :ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻧﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان )ﻫﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻢ ﻣﺪرن( از ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،آنﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎ،
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻬﺎدن ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

