اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
«ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم» .اﯾﻦ ﯾﮏ
واﮔﻮﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ دروﻏﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮدش را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺶ او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ از آن اوﺳﺖ.
ﺟﺪای از ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،وﻟﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ واﮔﻮﯾﻪ و اﻗﻨﺎع ﺷﺨﺼﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان آراﻣﺶﺧﺎﻃﺮ
ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﭼﻘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﮐﺜﺮ زﻧﺎن – ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ – ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ،ﺑﺠﺎﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﻠﺨﯽ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.
اﮔﺮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد ،ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻖ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻣﺮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن دارد و ﮔﺎﻫﯽ رﻧﮓ و ﺳﯿﺎق اﺧﻼﻗﯽ و
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ،ﭼﻨﺎن در ذﻫﻦ ﻣﺮد و زن اﯾﺮاﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻢﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﺒﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ – ﭘﺪر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی روزﻣﺮه و
ﻣﺤﺪود ،ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ،ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،درﮐﯽ از ﺳﺘﻢ وارد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ
زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ .اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۳۹اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮان ﺟﻮان آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎب و ﯾﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ،ﻧﺸﺎن داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻋﺎﻣﻼن آن اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ،زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  ،۵۹زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ،راﺑﻄﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ،از اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺮض رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
دﮐﺘﺮ« ﻣﺼﻄﻔﯽ آبروﺷﻦ »ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای دروس ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽدﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ،
ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ذﻫﻦ
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ رﯾﺸﻪ در ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﺗﻔﺎوت زﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮاد دارد اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ،اﻓﺮاد را در ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻪ ادﻋﺎی او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪیﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺲﻫﺎ از« ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی»
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ،

ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺲ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻘﻮم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ

ﺣﻖ ﻃﻼق را ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﮐﺎری از ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﺮان دارد .در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ  ۹۸۱ﮐﺸﻮر
در رده ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در رده ﺑﯿﺴﺖ و دوم و در ﺻﺪر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن اﻣﺎرات در رده  ۴۳و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در رده  ۹۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و
ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺰو  ۷ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮرات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ روﺣﺎﻧﯽ در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ «:در
ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ۷رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮآوریﻫﺎ
و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺳﺎﯾﺖ« ﻋﺮب ﻧﯿﻮز »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد «،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۵۳درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺳﻌﻮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش « ﭘﺮوژه اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و
از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ  ۳ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد
را ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در رﯾﺎض  ۲۱زن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ».
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﻮرت داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ:
«ـ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ـ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۰۳
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ـ وزارت ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره راﯾﮕﺎن  ۹۱۹۱را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ۴۲
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ۶۹۹۱۱۹۹۹۹ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮضﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪ « ﮐﻠﻨﺎ اﻣﻦ »ﯾﺎ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻤﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش« از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۳۹۹۱اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺪمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد «:ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ﺣﺮاﺳﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .واژه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒاش در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻃﻼق ﺷﻮد».
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Lowa law reviewﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« در آورﯾﻞ  ۳۱۰۲ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺰاده اﻟﺒﻨﺪری ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻔﯿﺼﻞ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان « آزار ﺑﺲ اﺳﺖ »راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﮋه و
ﺧﺎص را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮﻗﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺳﯿﺎه و ﮐﺒﻮد ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن « ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ »ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺳﻌﻮدیای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و دو آدﻣﮏ
ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آن دو زن و ﭘﺴﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﻬﺎت را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺧﺎرج از آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯽ در اﺗﺎق ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را
ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد و واﮐﻨﺶﻫﺎ را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺪ آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ« او
را ﺑﺰن »راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد».
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ«
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ، ۸۱۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۰۰۱ﻫﺰار رﯾﺎال ﺳﻌﻮدی )  ۶۲ﻫﺰار و  ۰۰۶دﻻر( ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۰۰۳ﻫﺰار ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ».
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

زﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ را »ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ
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ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۹۹۹زن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺳﺎل  ۳۰۰۲ﻣﯿﻼدی در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن  ۳۱و ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ  ۱۹ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ زﻧﺎن را در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در  ۶۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ« ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ »ﮔﺮوه ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺳﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﺳﮏ ﻣﻮﺳﻮم« اﺗﺎ »ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﮏ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه در دﻫﻪ  ۰۵ﻣﯿﻼدی و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ« ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺮﻓﻪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ازدواﺟﯽ روی ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺳﻮی ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ او ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺴﺎط ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ را در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی
رواﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ روی آورده اﺳﺖ.
ازدواج دوﺑﺎره ﻣﻬﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺮدیﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ .ﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎط ﺳﺮﻧﮓﻫﺎی آﻟﻮده و ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻓﻼﮐﺖ ﻫﻢ دل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺘﺎب را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﯽآورد؛« ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده او ﺑﺎ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ دارد ﺗﺎواﻧﺶ را ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ».
اﯾﻦ« ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ »ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ زدن او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎدری ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻨﺎر ازدواج ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻃﺮد آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﺑﺰﻫﮑﺎر »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﭘﺲ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
«دﯾﮕﺮان »اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﻏﻠﺘﯿﺪن آﻧﺎن در اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﺣﺎﻟﺖ ،رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻏﺎز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی اﺳﺖ.
ﻃﻮﺑﯽ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎن دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﻃﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺣﺪودا  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
ﺳﺎﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روی آورده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ روی آوردﻧﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﮔﺮم ﻋﺮوﺳﮏﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﻃﺮهای از دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﮔﻔﺖ .از ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎی او ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻃﺮد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده در دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺎل و روز اﻣﺮوزش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ:
«وﻗﺘﯽ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم ،ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﯾﻢ.
داﯾﯽام ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ زور ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﺑﺘﺪا از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎش
ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد زﻧﺪﮔﯽام روی آوردم .ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻧﺎﺑﻮدم ﮐﺮدم؛ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
ﻣﺤﺾ و ﺣﺘﯽ دﻋﻮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎمزﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش».
اداﻣﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺮد ﻃﻮﺑﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎدر آن ﻫﻢ در ﺳﻦ ﺣﺴﺎس ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای او راﻫﯽ ﺟﺰ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﭘﺎرک و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در واﻗﻊ ﻃﻮﺑﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻃﺮد از ﺳﻮی ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ او و دﯾﮕﺮی ﻃﺮد
از ﺳﻮی ﻣﺎدر ،وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﻪ او در ذﻫﻨﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪایﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﭘﻨﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﻤﺒﺎر
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ،ﻃﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ازدواج آﻏﺎز دوﺑﺎره ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﺣﺎﻻ او
آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ رﺧﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﺧﻮاﺑﯽ و آزارﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را از ﺗﻦ درآورد.
ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻃﺮه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻃﻮﺑﯽ
راﻫﯽ ﺟﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
او ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از
«ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری»ﻫﺎی ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن« ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار »وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺶ او ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
آزار ﺟﻨﺴﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ :ﻃﺮد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و روان درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ« اﻟﮕﻮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺪﻻل و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ،ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
در ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﻪ دارد».

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ واﻟﺪ-ﻓﺮز ﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» (.ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدک ،دوره دوم ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۰۹۳۱راﺑﻄﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ-ﻓﺮزﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان(
•••
ﻃﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮔﺮ روزی ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﺸﺘﻢ ﺣﺎﻣﯽام ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ».

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
«روزی دو ﺑﺎر ﻣﯽروم ﺣﻤﺎم …ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ! اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽدﻫﯽ .ﺑﻮی ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ! ﻋﻄﺮ و ادوﮐﻠﻨﻢ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ روی ﺗﻦ
و ﺑﺪﻧﻢ …ﺑﺎرﻫﺎ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻣﯽدﻫﻢ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮی
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ او ولﮐﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر دﻣﺎﻏﺶ را ﭼﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪم و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻗﻠﺒﻢ رﻧﺠﯿﺪهام .ﺗﻤﺎم آن روزﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻢﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﻤﺴﻢ ﮐﻨﺪ .ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب از داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺟﻮری از ﮐﻨﺎرم ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺣﺲ
ﺑﯿﺰاری و آوﯾﺰان ﺷﺪن ﺗﻪ دره وﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ»…
ﺑﻬﻨﺎز ﺑﻪ« ﺳﻨﺪروم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ »ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دﭼﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﺎص او ﺣﺴﺎس و زودرﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد و دردﻫﺎی
ﺷﮑﻤﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻌﯿﻤﻪ ﻃﯿﺒﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ،در ﻣﻮرد ﺑﻮی ﺧﺎص دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ« :ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ،دﻓﻊ ﺧﻮن ،ﮐﻢآب ﺷﺪن ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دو ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮی روزاﻧﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﺎ آب وﻟﺮم ،ﺻﺎﺑﻮن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در دوره ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .راﺿﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻧﭽﻪ او را رﻧﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ «:ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮدهاﯾﻢ .دو ﻓﺮزﻧﺪ دوﻗﻠﻮی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ دارم .رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮم
در ﻃﻮل دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ واﻗﻌﺎ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ -ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ -ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﮑﺲ ﺧﺸﻦ و ﺳﺨﺖ دارﯾﻢ! ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ و
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﻢ ﻧﺪارم ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ!»
دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﻃﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﮑﺲ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را اﺻﻼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ «:ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﺲ آرام و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﯾﺎ ﺗﺐﺧﺎل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن ﺷﻮد و ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮاری ﻣﺜﻞ درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻬﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ».
ﻣﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﺮدان در ﻃﻮل دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪن زﻧﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪی!… ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ …ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟»…
ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

اﻟﻬﺎم ﻫﻮﻣﯿﻦﻓﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن زﻟﺰﻟﻪزده در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،از ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ «:زنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ
و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد».
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«:ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮان
زنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎکاره ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻋﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؟
وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
راﺿﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارد و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﮑﻪ روی داﻣﻨﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ «:ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺷﻮﻫﺮم
آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺨﭽﺎل را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﺨﭽﺎل را از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺎﻻ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﻮی ﺣﯿﺎط  .ﭘﺮﯾﻮد ﺑﻮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ داﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪم ﻟﮑﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آن آﻗﺎ رﻓﺖ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮا
ﮐﺘﮏ زد و ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺧﻮدت را ﺗﻮی اﺗﺎق ﮔﻢ و ﮔﻮر ﮐﻨﯽ!»
اﻟﻬﺎم ﻫﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «:آﻧﻬﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن و اﺣﺴﺎس
اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮف ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ روزﻫﺎی ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ ﯾﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ زنﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻋﺪاد و رﻗﻢﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ روی زﻣﯿﻦ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

»زﻧﮑﯽﺧﺎﻟﻪ« در ﻣﻌﻨﺎی
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ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﻓﺪرﯾﭽﯽ — آﯾﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ،و ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و
ﺧﻮارﺷﻤﺎری زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ.
[ﺑﺎ ﯾﺎد زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن در اﯾﺮان]

[ﺑﺮای ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی]
زﻧﺎن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺷﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ]۱» [.
***
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ،و ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و
ﺧﻮارﺷﻤﺎری زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ[ »] ۲ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دو
ﻗﺮن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻃﻠﯿﻌﻪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺪرن ﺳﺮدرآورﯾﻢ ،در آن دوران ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺷﺎره ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﺆﻧﺚ داﺷﺖ ﺑﺪل
ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﯿﺒﺖ و ﯾﺎوه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺬر ﻧﻔﺎق ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف دوﺳﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
داﺷﺖ و آن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن داﺷﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪاول
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻮدنِ زﻧﺎن در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺑﻮد ،در آن زﻣﺎن ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ داﺷﺖ و ،ﻻاﻗﻞ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ،زﻧﺎنْ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در دوران ﻣﺪرن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ردﭘﺎﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ادﺑﯿﺎت آن دوران ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ» gossip «.ﮐﻪ از ﻟﻐﺎت ﮐﻬﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Godو ) sibbﺷﺒﯿﻪ ،ﻫﻢﻧﺴﺐ( ﻣﺸﺘﻖ
ﺷﺪه ،در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی« واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪی »ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﺗﻌﻤﯿﺪﺷﻮﻧﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اواﯾﻞ دوران ﻣﺪرن ﮐﻠﻤﻪی« ﮔﺎﺳﯿﭗ »ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان در ﻋﻤﻞ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻧﺒﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻣﺆﻧﺚ ﺷﺪ ،ﺑﯽآنﮐﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ] ۳[.در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدی دال ﺑﺮ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ[ ] ۴از ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺴﺘﺮ ] [Chester Cycleﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
«ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »ﮐﻠﻤﻪای دال ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮاﻣﺎت دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪی اﻋﻀﺎی اﺻﻨﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ اﺟﺮاﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﺤﻠﯽ ،ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ] ۵[.از اﯾﻦ رو ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺄﻟﻮف رﻓﺘﺎر و ﺗﻤﺴﺨﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮانﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻮﻫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎنِ ﻣﻮردِ اﺗﻬﺎم دوﺳﺘﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﻣﺲ راﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ آداب و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﺎ )] ۶[(۲۶۸۱ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً زﻧﺎن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽای ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و اﮐﺜﺮ
اوﻗﺎت« ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏﻫﺎیﺷﺎن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ» .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﺮاﻣﺎتﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻮح را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زن ﻧﻮح ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
«ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏﻫﺎﯾﺶ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮش از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ آن ﮔﺎه ﮐﻪ آب در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ
آﻣﺪن اﺳﺖ «،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ او اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد] ۷»[.اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش راﯾﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ از
ﻃﺮف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد.
آری ،آﻗﺎ ،ﮐﺸﺘﯽات را در آب اﻧﺪاز
و ﺷﺮ ﭘﯿﺶ ،آن را ﺑﺮان
ﭼﻮن ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻣﻦ ﭘﺎ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
در ﻋﻮض ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏﻫﺎﯾﻢ را در ﮐﻨﺎر دارم ،ﻫﻤﻪ را،
ﯾﮏ ﻗﺪم ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻏﺮق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ!
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺴﯿﺢ ،آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ
[ﯾﺎ ]ﺑﻪ درون ﻣﺮﮐﺒﺖ راﻫﺸﺎن دِه

ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺎرو ﺑﺰن
و زﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ[ ]۸
در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ دﻋﻮاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ درآن زن ﺷﻮﻫﺮش را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ.
راﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ« ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺠﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای زﻧﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .وی
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «:ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏﻫﺎ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎری از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی ﻗﺮون ﭘﺎﻧﺰده و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
و ﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ] ۹» [.او ﻣﺜﻼً آﻫﻨﮕﯽ را ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل از ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺷﺮح
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺎن« ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪهاﻧﺪ »ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮانﺷﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،دوﺑﻪدو ﺑﻪ« ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاب را دارد[] ۰۱».وﻗﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺮاب و ﺷﮑﺎﯾﺖ از اوﺿﺎع
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و« ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮانﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ]۱۱» [.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺮاﻣﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورهی ﮔﺬاری دارد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺋﺰ درﺟﻪی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺻﻨﺎف )ﮐﻪ
ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﺻﻔﻮف ﺧﻮد و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮ و آﻣﺎدهی دﻋﻮا راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎ
ﺷﻮﻫﺮانﺷﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽِ« ﺟﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﻨﺒﺎن[ »] ۲۱ﺳﻨﺦﻧﻤﺎی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زن در ﻧﻘﺶ ﺳﻠﯿﻄﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ـ
ﺷﻮﻫﺮش را ﺷﻼق ﻣﯽزد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ از او ﺳﻮاری ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪهﮐﺮدن ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدادﻧﺪ زﻧﺎنﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ]۳۱ [.
اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻫﺠﻮآﻣﯿﺰ و ﺑﻪﺑﯿﺎندرآﻣﺪنِ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺿﺪزﻧﺎﻧﻪی روﺑﻪرﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻨﺎف ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻼ ﺑﺮای ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺤﺼﺎراً ﻣﺮداﻧﻪ ،ﻻزم ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺴﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن دوران را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد،
ﭼﻮن زﻧﺎن ﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ آﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهی زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .زﻧﺎن در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮ
زﻧﺎن ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ و زاﯾﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی از اﺗﺎق زاﺋﻮ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهی اﯾﻦ ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮد .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز و آزارﺷﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺑﺮوﻧﺪ]۴۱ [.
ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺠﻮ راه را ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽاﻏﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺿﺪ زﻧﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺣﻤﻼت ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ« ﻏﺮﻏﺮو »و ﺳﻠﯿﻄﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪنﺷﺎن و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺎدوﮔﺮی
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺠﻮ راه را ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽاﻏﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﮓ
ﺑﺮﺿﺪ زﻧﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺣﻤﻼت ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ« ﻏﺮﻏﺮو »و ﺳﻠﯿﻄﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪنﺷﺎن و
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ] ۵۱[.ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻌﻨﺎی« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏ »ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۶۱ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﻮﺋﻞ روﻟﻨﺪز در ﻫﻨﮕﺎمِ ﻣﻼﻗﺎت ﻃﺮباﻧﮕﯿﺰ ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﺎن [] ۶۱را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای ﻫﺠﻮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد در وﺻﻒ ﺳﻪ زن ﻟﻨﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪای وﻗﺖ ﺻﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺮدان و ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﻨﺎی دوﺳﺘﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ« زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ[ »] ۷۱و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺪار ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در اداﻣﻪی ﻗﺮن ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺪار ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﺮد زﻧﺎن از اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻮد[ ] ۸۱ﮐﻪ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ« زﻧﺎﻧﻪﺷﺪن ﻓﻘﺮ[ »] ۹۱ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﺘﺪار ﻣﺮداﻧﻪ در دل آن ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ
زوﺟﺎت و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﻌﺎش ﺳﺎﺑﻖ ،ﻫﻢ ﻗﺪرت زﻧﺎن و ﻫﻢ دوﺳﺘﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ زن اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وی وارد دﻋﻮا و
درﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﺮ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش وارد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺎزات
ﺷﻮد .ﺗﻤﮑﯿﻦ ـ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت آن زﻣﺎن ﻣﮑﺮراً ﺗﺂﮐﯿﺪ دارد ـ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮآﺧﺮ
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ« زﻧﺎن ﻏﺮﻏﺮو »ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن« اﻓﺴﺎر ﻏﺮﻏﺮو» [Scold’s
]bridleﮐﻪ« ﺑﺮﻧﮑﺲ ]» [branksﻧﯿﺰ ﻧﺎم داﺷﺖ ،اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺳﺎدﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﻠﺰ و ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ زن ﻗﺼﺪ ﺣﺮف زدن ﻣﯽﮐﺮد

زﺑﺎﻧﺶ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ آﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ زن را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﻫﻨﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ۵.۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ وارد دﻫﺎن
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر روی زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ دﻫﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﯿﺦﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺎﮐﺎر زﺑﺎﻧﺶ را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ درد ﺷﻮد و
ﺣﺮف زدن را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮآﺧﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺿﺪ« زﻧﺎن ﻏﺮﻏﺮو »ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن« اﻓﺴﺎر ﻏﺮﻏﺮو »ﮐﻪ« ﺑﺮﻧﮑﺲ »ﻧﯿﺰ ﻧﺎم داﺷﺖ ،اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺳﺎدﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﻠﺰ و ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
و اﮔﺮ زن ﻗﺼﺪ ﺣﺮف زدن ﻣﯽﮐﺮد زﺑﺎﻧﺶ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺳﺎل  ۷۶۵۱ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
«ﻧﻖزن »ﯾﺎ« ﻏﺮﻏﺮو »و ﯾﺎ آﺷﻮﺑﮕﺮ ــ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ــ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ ،ﺳﺮﮐﺶ ﯾﺎ ﻏﺮﻏﺮو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﻗﻔﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ] ۰۲ [.اﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺎﻟﺒﺎً« اﻓﺴﺎر ﺧﺎﻟﻪزﻧﮏ »ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی
ﻟﻐﺖ .ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و دﻫﺎنﺷﺎن را ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺷﻬﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻣﺮﻋﻮب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﻗﺮن
ﻫﺠﺪﻫﻢ در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺷﮑﻨﺠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﺴﻮر /ﺷﻮرﺷﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ« ﭼﺎرﭘﺎﯾﻪی ﻏﻮص[ ﻏﺮقﮐﻨﻨﺪه[ »]] ۱۲ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای
روﺳﭙﯿﺎن و زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮرشﻫﺎی ﺿﺪِ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زن را ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮ آن« ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪش ﺗﺎ زﯾﺮ آب ﺑﺮﮐﻪ ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود» .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی د .اِ .آﻧﺪردَون« ﭘﺲ از  ۰۵۶۱ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ
ﻣﯽرود]۲۲» [.
زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن در ﻣﻮاﻋﻆﺷﺎن در ﺑﺎب زﺑﺎن آﻧﺎن داد و ﻗﺎل ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای« ﻏﺮ زدن »ﺑﻪ دادﮔﺎه
اﺣﻀﺎر و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از زوﺟﺎت ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ «،ﺷﻮﻫﺮانﺷﺎن را ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ »و« اﺣﺘﺮام آﻧﺎن
را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ» .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻮﻫﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭘﺎی ﭘﻨﺠﺮه و دم در وﻗﺖ ﻧﮕﺬراﻧﻨﺪ .آﻧﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دوﺳﺘﺎن ﻣﺆﻧﺚﺷﺎن ،ﭘﺲ از ازدواج ،ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ۷۴۵۱
«اﻋﻼﻣﯿﻪای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را از ﻣﻼﻗﺎت و وراﺟﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد »و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد« زﻧﺎنﺷﺎن را در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ] ۳۲» [.دوﺳﺘﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺳﺎﺣﺮهﮐﺸﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎهﻫﺎ زﻧﺎنِ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎنْ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را و دﺧﺘﺮانْ ﻣﺎدرانﺷﺎن را ﻟﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪی« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪل ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺎزه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ زﻧﺎﻧﯽ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ(
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺎﻟﻪ زﻧﮑﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ اﻣﺮوز اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ آنﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﺳﺖ ﮔﺰﻧﺪی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ در آن از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از دﯾﮕﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﻫﻤﮕﺎن از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺑﺮوی اﻓﺮاد را ﺑﺒﺮد ،و ﺻﺮاﺣﺘﺎً« ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی زﻧﺎن »اﺳﺖ.
زﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻧﺪارﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ اﻧﺪک اﺳﺖ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽای ﺳﺎﺧﺘﺎریاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﯽارزشاﻧﮕﺎری ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﮐﺮدار ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد .اﯾﻦ« ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ »از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﯾﮕﺮ ﺳﻨﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ زﻧﺎن را ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ــ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ــ در ﻣﻮرد درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان ــ را ﺳﯿﻨﻪﺑﻪﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﭼﺴﺐ« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ داﻧﺶ زدن ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﻮارداﺷﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ ــ و در راﺳﺘﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮارت ،ﺣﺴﺪورزی ﺑﻪ ﻣﺎل و
ﺟﺎه دﯾﮕﺮان و ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﯿﻄﺎن .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﺎن از اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ زنﺳﺘﯿﺰیِ ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ

 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﻧﯽ اﺧﯿﺮاً در ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎی. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.اﯾﺪﺋﺎل از ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ
».« ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ: ﺟﺎدو ﯾﻌﻨﯽ،ﺟﺎدوﮔﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
: اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ از أﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﻓﺪرﯾﭽﯽ:ﻣﻨﺒﻊ
. Oakland, CA: PM PressWitches, Witch-Hunting, and Women (۸۱۰۲)
:ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
;https://www.versobooks.com/blogs/4290-gossip-girls, in: Gossip Girls, Emily Janakiram] ۱[
.۹۱۰۲/۵۰/۳۱
 ﮔﺮﭼﻪ رﯾﺸﻪی. ﺟﺰ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﻤﻪ اﺷﺎره دارد،« ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهgossip»  ]ﻫﻤﻪﺟﺎ۲[
 اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را، اﻣﺎ ﺑﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﺑﺮای اﺷﺘﻘﺎقﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻓﻌﻠﯽ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
 دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ. « را در ﺑﺮﻧﺪاردgossip»  ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ« ﺧﺎﻟﻪزﻧﮑﯽ »ﻫﻤﻪی دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮ.ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
. ـ م. ژاژﺧﺎﯾﯽ و ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ، ﻏﯿﺒﺖ، اراﺟﯿﻒ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ
] Oxford English Dictionary: ‘A familiar acquaintance, friend, chum,’ supported by references from۳[
1361 to 1873.
 ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺮاﻣﺎت و ﻣﻌﺠﺰات اﺷﮑﺎﻟﯽ راﯾﺞ در ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی اروﭘﺎی ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ و رواﯾﺎت:] Mystery play۴[
. ـ م.ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
Artisan Drama and Identity inThe Civic Cycles:] Nicole R. Rice and Margaret Aziza Pappano, ۵[
Premodern England (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2015).
A History of Domestic Manners and Sentiments in England during the Middle] Thomas Wright, ۶[
Ages (London: Chapman and Hall, 1862).
.۴۸–۵۶۱ ,The Civic Cycles]On the Noah’s play in the Chester Cycle, see Rice and Pappano, ۷[
,England during the Middle AgesA History of Domestic Manners and Sentiments in] Wright, ۸[
.۱۲–۰۲۴
.۸۳–۷۳۴ ,A History] Wright, ۹[
] “God may send me a stripe or two,” said one, “if my husband should see me here.” “Nay,” said۰۱[
Alice, another, “she that is afraid had better go home; I dread no man”; Wright, 438.
] Wright, 439.۱۱[
 اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﺷﻐﺎل ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮادﺳﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت:] Battle for the breeches۲۱[
 ﺗﻨﺒﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎز از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽِ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز دوران ﻣﺪرن ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ.ﺑﯿﻨﺎﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
. ـ م.اﯾﺠﺎد ﺷﺪ
] On the attack on the domineering wife, see D.E. Underdown, “The Taming of the Scold: The۳۱[
Enforcement of Patriarchal Authority in Early Modern England,” in Order and Disorder in Early
Modern England, eds. Anthony Fletcher and John Stevenson (Cambridge: University of Cambridge
Press, 1986), 129.
Studi] Samuel K. Cohn, “Donne in piazza e donne in tribunale a Firenze nel rinascimento,” in ۴۱[
.۲۳ no. 3 (July–September 1981): 531–,۲۲Sorici
.۶۳–۶۱۱] See Underdown, “The Taming of the Scold,” ۵۱[

Tis merry when gossips meete.] ۶۱[
When Gossips Meet: Women, Family, and Neighbourhood in Early Modern] Bernard Capp, ۷۱[
England (Oxford: Oxford University Press, 2003), 117.
] The literature on women’s exclusion from crafts and guilds in England, as well as France,۸۱[
Germany, and Holland, is extensive. For England, see Alice Clark, Working Life of Women in the
Seventeenth Century (London: Routledge & Kegan Paul, 1982 [1919]).
Witchcraft in Early] Marianne Hester, “Patriarchal Reconstruction and Witch Hunting,” in ۹۱[
Modern Europe: Studies in Culture and Belief, eds. Jonathan Barry, Marianne Hester, and Gareth
Roberts (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 302.
.۳۲۱] See, among others, Underdown, “The Taming of the Scold,” ۰۲[
see also S.D. Amussen, “Gender, Family and;۵۲–۳۲۱] Underdown, “The Taming of the Scold,” ۱۲[
Order and Disorder in Early Modern” in Fletcher and Stevenson, ,۵۲۷۱the Social Order, 1560–
.۵۱۲ ,England
.۳۲۱] Underdown, “The Taming of the Scold,” ۲۲[
(Ithaca, NY: Cornell UniversityMiddle-Class Culture in Elizabethan England ] Louis B. Wright, ۳۲[
Press, 1965 [1935])

 ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻘﺪ:ﻣﻨﺒﻊ

اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ
Photo: pryzmat/shutterstock.com
 ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎری از،در ژاﭘﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪﺑﻠﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺟﺒﺎر
.زﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ را ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ
 ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ
.زن ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻤﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ
( ”( ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ راهKuToo ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻨﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮏ“ ﮐﻮﺗﻮ،اﮐﻨﻮن اﯾﺸﯿﮑﺎوا
.اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻫﺰار زن ژاﭘﻨﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻤﭙﯿﻦ او ﻃﻮﻣﺎری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ۰۲ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از
 ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ،در اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﺿﻊ“ ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ”را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ
.ﻣﺼﺪاق ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزار زﻧﺎن اﺳﺖ
 ﻃﻮﻣﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺪاوم ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده،ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪوﻟﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
Photo: /iranhr.net
زن در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﻮدای ﻗﺎﭘﯿﺪن ﮐﯿﻔﺶ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﮐﯿﻒ را ﯾﮑﯽ از ﺳﺎرﻗﺎن
ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش زن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﮐﯿﻒ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪان ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زن را ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮ زن ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎرق دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ زن در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آﯾﻨﺪ و روﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه؛ ﺑﺮادر ﺟﻮان
ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ او را از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻢ دادﮔﺎه
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻮل زن ﺑﻮده و ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد؛ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺳﺎرق ،ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎرق ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رواﯾﺖ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان .ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش ﺑﺮای او
ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﺗﻠﺶ را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺮداﺧﺖ« اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی »ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه« ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ» ،ﻣﺎﺟﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده ای را رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺎﺗﻞ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ،ﻣﺠﺮم ﺑﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎزی درﺧﺸﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺠﺮم و ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﺮﯾﺒﯿﺎن در ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﻣﻘﺘﻮل ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎدﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟
در دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری« ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد »ﺣﺪود  ۰۰۵۱ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎی آﻟﻮده
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اچ آی وی و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه در دادﮔﺎه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﺛﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺠﺪدا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۷۹۳۱ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
در آﺧﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻢ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻫﻤﺎن« رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم» اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺎوات دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻬﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻪ زن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺼﻒ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،دﯾﻪ ﻣﺮد و زن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ در  ۶۲آﺑﺎنﻣﺎه  ۴۹۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ زﯾﺎندﯾﺪﮔﺎن در
ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و دﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد.
ﭼﺮا در اﺳﻼم دﯾﻪ زن ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ؟
«ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ »از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﻻﯾﻞ
ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .او وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﻣﺮدان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد؛ ﺣﻘﻮﻗﺪان ،در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۸۳ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۰۵۵ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ زن ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﮑﻢ داده ﺷﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ».
او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ « :ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۵۵ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ دﯾﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد».
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺼﻮص از دﻫﻪ  ۰۷ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  «:ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﭼﻮن دﯾﻪ ،ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود
در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۲۹اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ».
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﯽٌ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد».
آﯾﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه؟
ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎ از آﯾﻪ  ۸۷۱ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در ﻗﺮآن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ زن ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن و اﻟﺒﺘﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ زن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ« ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ »ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺣﮑﺎم زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن.
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻫﻪ  ۰۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﻢ در
ﻫﻤﯿﻦ دوران رخ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ« ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم »در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﻋﻀﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و
ﻣﺮد اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻓﻘﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
«ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ»از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﻘﻬﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮد در اﺻﻄﻼح« ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻪ »ﺑﻮده و زﻧﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ».
او ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻫﻤﭽﻮن« اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ »ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻦ دﯾﻪ زن و ﻣﺮد اﺻﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﻣﺮد ﺑﺮای ورود در ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ زن ﺣﻖ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا وﻟﯽ زن ﮔﺮﻓﺘﺎری
دارد ،زن زاﯾﻤﺎن دارد ،ﺷﯿﺮ دادن دارد ،ﻇﺮاﻓﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد ،ﻇﺮاﻓﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد ،اﯾﻦﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺮای زن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﻧﺪارد .اﺻﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ
دوش ﺑﻜﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﻣﺮ دﯾﻪ ،ﺑﯿﻦ دﯾﻪ ﻣﺮد و زن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد».
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻣﺎ او در دﯾﺪار ﺑﺎ زﻧﺎن اﺻﻮلﮔﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ از ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺳﺨﻦ
آﺧﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﮏ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﻧﮑﺎت ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد» .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
در ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺎﻧﻮن،

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﻠﻤﺮوی« ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده» ،در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ارث »و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ» .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اراده ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮد و زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﭼﻪ در وﻗﺖ ﺣﯿﺎت و ﭼﻪ در ﻣﻤﺎت.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻣﻨﺒﻊ:

ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟
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ﺷﻬﺮزاد ﮐﺮﯾﻤﯽ  /ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ:
ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﻼق از ﺳﻮی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻋﺮف و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در دور زدن ﯾﺎ ﭘﺲ زدن آنﻫﺎ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه درﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﺮدان و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺎن ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،درﺑﺎره ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﻤﺎره  ۵۹ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽدیاف ﻣﺠﻠﻪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺎن! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎٔﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮوط را
ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از زوج ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ،اوﻻ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﺮوط
ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ زوج ﻫﻤﻪ ﺷﺮوط را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؟
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ،ﺷﺮوﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺳﻨﺪ ازدواج در ﻗﺴﻤﺖ« ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ »ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
اﺳﺖ .ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﺷﺮط« وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق و ﻗﺒﻮل ﺑﺬل »اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮط
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد ۶۱
ﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ  ۲۱ﮔﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج ،اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ و زوج را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮐﻨﺪ.
وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﯾﮏ زن
ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق در آﯾﻨﺪه ﺷﻮد؟
وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺮای ﻃﻼق ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ازدواج در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق و ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
آن ﺑﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن و اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻼق زوﺟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ و زوج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ زوﺟﻪ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا زوج ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺪول ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻃﻼق را ﺟﺪا از

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﻀﺎت و دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻃﻼق ﺑﻪ زن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زوج ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ زوﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻃﻼق زن اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻼق ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻀﺎت ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﻪ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﺘﻌﻪ ﯾﺎ ﺻﯿﻐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض زن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
از آن ﺳﻮ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد .ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ زن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﯿﻐﻪای ﺷﻮﻫﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط  ۲۱ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ  ۶۱ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎٔﻟﻪ ازدواج دوم ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ازدواج در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎت اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻫﺮ
را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﺴﺮش را ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻃﻼق دﻫﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺶ را ﻃﻼق دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زن ﻫﻢ ﻃﻼق داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق زﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻘﺪر در اﻃﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق زﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ؟
ﻃﻼق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺎدی دارد .زوﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه و ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق زﻧﺎن در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﺠﺪد ﺗﺎ ﭼﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان )ﻧﯿﺎزﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽﺗﺎن
ﭼﻘﺪر ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ازدواج ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ازدواج ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﺎلﻫﺎ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻘﻮقدان ،آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﺣﻖ ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ راﻫﺮوﻫﺎی دادﮔﺎه ﺗﻠﻒ

ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻖﮐﺸﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮﺗﺎن
درﺑﺎره ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ زﻧﺎن زﯾﺎدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺮای ﻃﻼق ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎد ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻫﺪر ﻣﯽرود .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻃﻼق را ﺑﺮای ﻣﺮدان داده اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﮔﺎه از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺣﻖﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎٔﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان

