
1 درباره زنانی که شریک نظام مردساالرند

  
ساختارهای این تداوم و تقویت در مردان نقش نیز و مردساالر اجتماعی ساختارهای نقد به به حق، زنان، حقوق                    جنبش
بدون مردساالر جامعه یک بیمار ساختار اصالح اما یابد. ادامه همچنان باید که است راهی این نظرم به و است، نشسته                       تبعیض آمیز
به خصوص این در را نکته چند مایلم اینجا در نیست. کامل آمیز تبعیض ساختارهای این تداوم و بخشی شکل در زنان نقش                         نقد

 اختصار بیان کنم:
  

است آن انسانی مناسبات در خشونت گوهر می کند. تهدید را انسانی مناسبات سالمت که است عواملی مهمترین از خشونت اّول:                      نکته
می طرفین سالم، انسانی رابطه یک در کند. خود اراده تابع و مقهور را دیگری اراده قدرت، یا زور اعمال طریق از بکوشد فرد                          که
مبنای بر بتواند هریک امن فضای آن در تا سازند فراهم یکدیگر برای آزادی و امن عاطفی و فکری، فیزیکی، فضای که                        کوشند
دیگری سوی از هست هرچه او پاسخ که باشد داشته اطمینان و دهد، پاسخ مقابل طرف خواسته های به خود واقعی خواست و                        سنجش
شیوه هایی به را خواسته هایش و خود که کوشد می طرفین از یکی کم دست ناسالم، انسانی رابطه یک در مقابل، در بود. خواهد                         محترم
آشکار «شیء» به «شخص» تبدیل در را خود ذات خشونت، که اینجاست در کند. تحمیل دیگری بر فریب یا تطمیع، تهدید،                       مانند
که می کند بدل شیء یک به بگیرد، تصمیم خود واقعی اراده و آگاهی مبنای بر می تواند که را اختیار صاحب انسان یک یعنی                         می کند-
اعمال (مانند است عریان و آشکار گاهی خشونت، این است. دیگری امیال و خواست ها سویه یک تشفی و تأمین خدمت در                       صرفًا
و پنهان گاهی و او)، زندگی اساسی و مّهم نیازهای کنترل طریق از دیگری دادن قرار فشار تحت یا عنف، به تجاوز در                         زور

 زیرپوستی است (مانند فریب دادن دیگری از طریق ارائه اطالعات ناکافی یا نادرست).
  

دسترسی طورکّلی به مردان بنابراین، و است، نامتقارن مردان سود به قدرت ساختار مردساالر، جامعه یک متن در                    البته
ساختار این دهند. قرار خشونت و قدرت اعمال مقام در را خود می توانند آسان تر و بیشتر نتیجه در و دارند،  قدرت منابع به                         بیشتری
جنسیت از (صرفنظر جامعه اعضای درازمدت منافع بنابراین، و کند، می ایفا مهمی نقش جامعه اخالقی فروپاشی در                    خشونت پرور
شیوه بهترین که است دلیل همین به بکوشند. آن اصالح در و کنند مقابله آمیز تبعیض ساختارهای این با که است آن در                         آنها)
عدالت تحقق است. مردان و زنان میان حقیقی و حقوقی برابری زنان) و مردان میان (خصوصًا انسانی مناسبات از                     خشونت زدایی
جامعه اعضای خیرعمومی یعنی می شوند. مند بهره آن مزایای از جملگی زنان و مردان و می کند کمک جامعه سالمت به                      جنسیتی
منحصر ای پروژه جنسیتی عدالت برقراری و زنان حقوق احقاق پروژه بنابراین، عدالتی ست. چنان تأمین در زنان) و مردان از                      (اعم

  به زنان نیست، بلکه زنان و مردان جامعه باید دوشادوش هم برای تحقق آن بکوشند.
  

از بخشی که را زنان حقوق احقاق جنبش که کوشند می زنان حقوق قلمرو در فعال زنان برخی که رسد می نظر به اما دّوم:                           نکته
به درشت مویی قلم مردساالر، ساختارهای نقد بهانه به زنان، این کنند. تبدیل مردان از بیزاری جنبش به خواهی ست، عدالت                      جنبش
«آلت زندگی یک آن ویژگی مهمترین که می کنند ترسیم شرقی» «مرد یا ایرانی» «مرد از کلیشه ای تصویری و می گیرند                     دست
و خشونت هیچ از آن به رسیدن برای و نمی اندیشند، جنسی روابط جز چیزی به زنان با خود مناسبات در که مردانی - است                          محور»
موجودی - می شود بدل قربانی نهایتًا و دل، ساده گول، منفعل، ای چهره به هم ایرانی زن کلیشه پردازی ها، این در ندارند. ابا                        تعرضی
این که نمی کند تفاوتی اینجا در است. بازیچه و اسیر باز هوس مردان فاعلیت قاهره قدرت چنبره در یکسره و است، فاعلیت فاقد                         که
حال، هر در باشد. سالخورده یا میانسال، نوجوان، خانه دار، یا هنرمند، پزشک، دادگستری، وکیل روزنامه نگار، دانشگاه، استاد                   زن
کند. خود اراده مقهور تطمیع و تهدید با یا بفریبد عاشقانه کالمی با را او آسانی به می تواند مرد یک که دلی ست ساده قربانی زن                           این
پرست اند، آلت و دیوسیرت هیوالهای جملگی ما مردان نه نیست: جامعه تمامت از ای نگرانه واقع تصویر کاریکاتورسازی ها این                     اما

 و نه زنان ما جملگی، قربانیان ساده دل، آسان-فریب، و فاقد فاعلیت.
  

در زیستن از هم مردان و پسران از زیادی گروه  های ایشان، بر عالوه اما هستند، مردساالر نظام اصلی قربانیان زنان سّوم:                       نکته
پذیرفته سامان «نرغالب» تصویر مبنای بر مردساالر نظام می پذیرند. جبران ناپذیر و عمیق آسیب های مردساالر جامعه یک                  متن

نوبت1 «در مطلب که داد اطالع من به سپتامبر ١١ تاریخ در سی بی بی سایت فرستادم. سی بی بی سایت برای ٢٠٢٠ سپتامبر ٧ تاریخ در را یادداشت این من                                 
نخواهد منتشر و است شده روبرو ادیتور مخالفت با مطلب این انتشار که دادند اطالع من به بیشتری توضیح هیچ بدون سپتامبر ١۴ تاریخ در اما است».                             انتشار

  شد.
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جویی، سلطه با است معادل بودن» «مرد تصویر، این مطابق است. شده گرفته وام حیوانات جهان از عمدتًا که تصویری -                       است
و جسمانی قدرت هماوردطلبی، مقام در شجاعت باال، نفس به اعتماد عمل، ابتکار و خالقیت قابلیت وجود، ابراز در جسارت                      تهاجم،
حمایت گری، روحیه درد، باالی تحّمل سیری ناپذیر، جنسی میل پذیری، مسؤولیت و رهبری قدرت باال، عقالنی قدرت زیاد،                   روحی
از و ندارند، را ویژگیها این از بسیاری مردان از بسیاری اما غیره. و بودن، مردان دیگر احترام مورد بودن، زنان محبوب                        نان آوری،
نظام در پسران تربیت یابند. می زنان) جمله (از جامعه توانفرسای انتظارات و توقعات مداوم فشار تحت را خود همیشه حیث                       این
حیث از را آنها و کند، می سرکوب گنجد، نمی غالب» «نر های کلیشه قالب در که را ایشان های توانایی از بسیاری                         مردساالر
دهند نمی بروز خود از را غالب» «نر کلیشه با متناسب رفتارهای که مردانی آورد. می بار ناتوان و فلج عاطفی خصوصاً  و                         روحی
در هیجدهم قرن از سفید» پر با «زنان مثال، برای شوند. می تحقیر زنان» «جامعه جانب از و مطرود مردان» «جامعه جانب                        از
می دادند سفید پرهای عام مالء در ایشان به نمی رفتند، جنگ به مّوجه) بسیار دالیل بنابه (ولو که مردانی تحقیر برای کبیر                       بریتانیای
- خود رفته کف از حیثیت اعاده برای که وامی داشتند را ایشان مردان این تحقیر با ترتیب این به و می رفت، بشمار بزدلی نشانه                          که
نمونه دهند. نشان خود از را غالب» «نر با متناسب رفتارهای و بروند جنگ میدان به - شان شده دار لکه «مردانگی» بازیافتن                         یعنی
در را خود ایشان) زعم (به جنسی مناسبات در که آن خاطر به مردساالر نظام مردان جانب از که هستند گرا همجنس مردان                         دیگر،
مناسبات در کم (دست را غالب» «نر صفات که رو آن از زنان جانب از و تحقیرند، درخور دهند، می قرار زنانه فرودست                         موقعیت

  جنسی) از خود نشان نمی دهند، فروتر از «مرد واقعی» تلقی می شوند.
  

«نران (خصوصًا مردان البته شناخت. را تبعیض نظام این کارگزاران باید مردساالر نظام با مقابله برای بنابراین، چهارم:                    نکته
تداوم و گیری شکل در هم زنان اما نظام اند. این اصلی کارگزاران از دانند، می تبعیض نظام این دوام در را خود منافع که                          غالب»)
حقوق به مربوط های جنبش شکوفایی روزگار در حّتی که می رسد نظر به مثال، برای اند. داشته انکارناپذیری و مؤثر نقش نظام                        این
انتشار از سال دویست از بیش که هم هنوز است. نزدیک بسیار غالب» «نر تصویر به آل ایده مرد از زنان غالب تصویر                         زنان،
رمان هم ما روزگار در است. نداده دست از زنان برای را خود جذابیت دارسی آقای شخصیت گذرد، می تعصب و غرور                        رمان
درصد هشتاد از بیش آمار، مطابق و است رفته فروش به نسخه میلیون ١٢۵ از بیش Fifty Shades of Grey                      مردم پسند
مرد یک از ایده آل تصویر زنان این از بسیاری برای گری، کریسچن آقای رمان، این قهرمان بوده اند. زنان آن                     خوانندگان
رقیب و تملک جو حسود، سیری ناپذیر، جنسی میل با عاشق پیشه، اما خشن ثروتمند، خوش اندام، خوش قیافه، مردی                 خواستنی ست:
می خود جفت در را ویژگی ها این زنان وقتی که طبیعی ست رام! و رمانتیک حال عین در مدیر، قوی، باز، دل و دست                         ناپسند،
که اند متوقع زنان از بسیاری هم هنوز بنمایانند. آنها واجد را خود یا شوند ویژگی ها این صاحب کنند می تالش هم مردان                         جویند،
مجرد مردان زنان، این از بسیاری برای بکنند. ازدواج تقاضای و بزنند زانو ایشان برابر در یا بیایند، ایشان خواستگاری به                       مردان
هم زنان از بسیاری نگرند، می جنسی» «ابژه های چشم به را زنان مردان، از بسیاری که همانطور یعنی هستند. بالقّوه»                      «شوهران
از فروکاهش این و می شود، فروکاسته شیء به شخص فرآیندها، این دو هر در بینند. می ازدواج» برای «ابژه هایی را                      مردان

  مصادیق تحقیر و خشونت است.
  

متعدد جنسی شریکهای ازدواج از پس حّتی که می دانند مجاز را خود مردان از بسیاری مردساالر، نظام یک متن در پنجم:                       نکته
روشن است. گرفته قرار خیانت مورد که همسری ست حقوق ناقض و ناروا اخالقًا کاری زناشویی روابط در خیانت باشند.                     داشته
اخالقی منظر از می کند، برقرار جنسی و عاطفی مناسبات دیگر زنان با خفا در و ورزد می خیانت خود همسر به که مردی که                          است
با تنها همسرش به گرا دگرجنس متأهل مرد یک خیانت که شد غافل هم نکته این از نباید اما است. نکوهش خور در اجتماعی                          و
و مشارکت با را کار این کند، می تعّرض همسرش انسانی حقوق به که مردی اینجا، در یعنی است. ممکن دیگر زن یک                         مشارکت
برمی را زنان حقوق و حریم به مردان تعّرض با مبارزه پرچم که زنانی از بسیاری متأسفانه دهد. می انجام دیگر زن یک                         همدستی
با عامدانه و آگاهانه هستند، متأهل نیز خود گاه که زنان این ندارند. ابایی متأهل مردان با جنسی مناسبات برقراری از خود                        افرازند،
آن همسران و خود همسران حقوق ناقض را خیانت این در مشارکت ظاهرًا و می شوند، جنسی یا عشقی مناسبات وارد متأهل                       مردان
جنبش فعاالن الهام بخش و ستایش مورد همیشه که او است. فرخزاد فروغ زنان دست این از بارز نمونه یک نمی دانند. متأهل                       مردان
فرزند یک مادر و شاپور همسر او که هنگامی مثال، برای می کرد. برقرار جنسی روابط متأهل مردان با بی محابا است، بوده                       زنان
سرفرازانه سپس و کند، خود حرفه ای پیشرفت برای پله ای را او تا کرد برقرار جنسی رابطه «روشنفکر» مجله متأهل سردبیر با                       بود
علنی رسوایی به ماجرا این آنکه از پس اما مدهوش». و لرزان پیکری کنار لّذت/ ز پر گناهی کردم «گنه که سرود رابطه آن                          درباره
و سلب خود از را لّذت» ز پر «گناه آن مسؤولیت و شود پنهان خورده فریب و مظلوم زن یک نقاب پس در تا کوشید فرخزاد                            انجامید،
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گلستان ابراهیم با او روابط و داشت، ادامه همچنان عمرش پایان تا البته متأهل مردان با او روابط ماجرای بیفکند. مرد آن گردن                         به
و تهاجمی رفتارهای این بواسطه زنان حقوق فعاالن جانب از هرگز فرخزاد دانم می من که حّدی در است. آن مشهور نمونه یک                         فقط
او غیراخالقی رفتار این برعکس، که است، نگرفته قرار نکوهش و نقد مورد متأهل مردان آن همسران و خود همسر حقوق                       نقض

  تحت عنوان تجّلی «فاعلیت» زنانه مورد ستایش ایشان بوده است.
  

جنسی آزادی مقوله از خاصی تلقی با را زنان حقوق از دفاع مقوله زنان جنبش فعاالن از گروه این که رسد می نظر                         به
در منعی هیچ باشند، داشته رضایت بایکدیگر جنسی رابطه برقراری به رابطه طرفین که مادام زنان این نظر از اند.                      درآمیخته
میان جنسی مناسبات اخالقی جواز کافی شرط طرفین، رضایت ایشان نظر از دیگر، بیان به نیست. آنها میان جنسی رابطه                      برقراری
جنسی تّعرض و تجاوز موضوع بر را خود تمرکز تمام زنان حقوق مدافعان از گروه این که است دلیل این به ظاهرًا است. نفر                          دو
جلب بنابراین، است. شده گرفته نادیده زن) طرف (غالبًا طرفین از یکی رضایت جنسی تجاوز یا تعرض در که چرا                      گذاشته اند،
کند. گوشزد جنسی مناسبات برقراری در را طرفین رضایت اهمیت ما به حق، به که، است آن برای جنسی تّعرض مقوله به                        توجهات
که کنید فرض مثال، برای می گیرند. باید، می آنچه از فراختر را جنسی تعّرض مصادیق دایره سخاوتمندانه زنان از گروه این                       البته
با او بوسه که یابد درمی راه میانه در اما می کند، را او بوسیدن قصد مثال، برای و می خواند بد را زنی رفتاری نشانه های                          مردی
و تعرض مصداق مرد آن اقدام اینجا در زنان، این تعریف مطابق ظاهرًا می نشیند. عقب لذا و شد، نخواهد پذیرفته مقابل طرف                        رغبت
نشانه که نیست تجاوز و تعرض مصداق فقط نه او اقدام باشد، بوسه آغازگر زن سناریو، این در اگر اما است! جنسی تجاوز                         بلکه

  فاعلیت آن زن و رفتاری شجاعانه و در خور ستایش است!
  

است، مّهم بسیار جنسی مناسبات برقراری در طرفین روشن و صریح رضایت و توافق به نسبت حساسیت اصل شک                     بدون
برقراری کافی» «شرط طرفین رضایت و توافق زنان جنبش فعاالن از گروه این نزد چرا اما است. کم شود تأکید آن بر هرچه                         و
که است چیزی آن تمام طرفین رضایت اگر است: جنسی آزادی مقوله از ایشان خاص تلقی آن دلیل احتماًال است؟ جنسی                       مناسبات
رضایت رابطه آن برقراری به دو هر مرد و زن آنکه محض به صورت آن در است، الزم دیگری با جنسی رابطه برقراری                         برای
جنسی مناسبات کافی شرط طرفین «رضایت که اصل این ترتیب این به داشت. نخواهد وجود ای رابطه چنان برای منعی هیچ                       دهند،
گشاید. می متأهل) و مجرد از (اعم مردان با متأهل) و مجرد از (اعم زنان شرط و قید بی جنسی ارتباط برای را راه جمله از                            است»
به مرد و زن رضایت آن. کافی شرط نه است مّوجه و سالم جنسی رابطه یک الزم شرط طرفین رضایت که است آن حقیقت                          اما
که متأهلی مرد نکند. نقض میان این در را سّومی شخص حقوق طرفین از یک هیچ که کند می کفایت زمانی جنسی رابطه                         برقراری
خود همسر حقوق باشد- راضی رابطه این به کامًال دیگر زن آن آنکه ولو - شود می جنسی مناسبات وارد خود همسر از غیر زنی                           با
بنابراین، است. شریک مرد آن همسر حقوق نقض در است شده مناسبتی چنان وارد مرد آن با که هم زنی آن و است، کرده نقض                           را
هم زناشویی روابط در خیانت مقوله به پردازد، می جنسی آزار و تعّرض مقوله به که جنبشی کنار در باید زنان حقوق فعاالن گمانم                          به
در اند، شریک ایشان با اخالقی جرم این در که هم را زنانی کنند، می خیانت خود همسران به که متأهلی مردان کنار در و کنند،                            توجه
را خود های طمع یا ها هوس تا دهند می تن متأهل مردان با جنسی مناسبات به عامدانه و عالمانه که زنانی بدانند. نکوهش                          خور
یک توسط که دل ساده و مظلوم زن یک نقاب پس در توانند نمی و اند، شریک زنان حقوق نقض در مردان آن اندازه به کنند،                            ارضاء
را خود و بگیرند، بردوش را زنان از حمایت پرچم که نیستند آن شایسته ریاکار زنان این شوند. پنهان است، شده فریفته مهاجم                         مرد

  مدافع حقوق ایشان وابنمایند.
  

اند برگزیده خود زندگی سبک عنوان به را تجّرد که مردانی میان کمابیش که است ای تجربه به ناظر آخر نکته اما ششم:                         نکته
می شوند پرورده ذهنیت این با زنان بنابراین، یابد. می منزلت و ارزش مرد طریق از زن مردساالر، جامعه متن در است.                       مشترک
سبک و بینند، می بالقوه همسران چشم به را مجّرد مردان زنان، که است آن نتیجه بیابند. خود برای شوهری زودتر هرچه باید                         که
تحصیل زنان از بسیاری میان در حّتی ذهنیت این متأسفانه کنند. می تلقی شان خوشبختی و خود برای تهدیدی را مجردانه                       زندگی
خود زندگی سبک عنوان به را تجّرد که مردانی موارد، بسیاری در دارد. ریشه دارند فمینیستی دعاوی که هم ما امروزین و                        کرده
«سهم» را مجرد مردان مجرد، زنان این ظاهرًا گیرند. می قرار زنان از گروه این خشونتهای و ها مزاحمت موضوع                      برگزیده اند،
پذیرد: می شکل مرحله چند در غالبًا مجّرد مردان با زنان این برخورد شیوه شمارند. می خود حقوق به تعّرض را آنها تجّرد و                          خود
مجّرد رو آن از مردان این که معتقدند زنان این گویی است. دلبرانه و غیرمستقیم، مسالمت جویانه، غالبًا شیوه ها اّول، مرحله                      در
از را ایشان کماالت و ها زیبایی که بدهند امکان مردان این به کوشند می بنابراین، اند! نکرده مالقات را ایشان هنوز که                         هستند
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به بینند نمی مقابل طرف در را الزم اشتیاق که وقتی اما بگذارند. پیش پا شود دیر آنکه از پیش و ببینند، خریدار چشم به و                            نزدیک
این که است آن زنان این تصّور ظاهرًا می شود. علنی تر ها نشانه و مستقیم تر ها شیوه دّوم، مرحله در شوند. می وارد دّوم                         مرحله
تجربگی بی و رویی کم عّلت به یا بخوانند به درستی را ایشان دلبرانه نشانه های نمی توانند بی تجربگی یا خامی عّلت به                      مردان
به که جایی تا کنند می تر پرده بی و تر صریح را ها کنایه و ها نشانه بنابراین، بگذارند. پیش پا چگونه که نمی دانند یا                            نمی توانند
شیوه این اگر اما کنند. باز آنها نهادن پیش پا برای را راه تا شوند می قدم پیش خود و کنند می عالقه ابراز مقابل طرف به                             صراحت
و فرهنگ با به درستی زنان از بسیاری است. تحریک و تحقیر مرحله سّوم، مرحله می شود. آغاز بعدی مرحله نرسید، نتیجه به                       هم
کمابیش و می گذارند، پیش پا عالقه ابراز در که هستند مردان این مردساالرانه سنت در نیستند. آشنا خوردن سینه به رّد دست                        ادب
پذیرتر تحّمل تاحّدی را عاشقانه روابط در شکست بنابراین، و نمی یابد، مثبت پاسخ ایشان عالقه ابراز موارد بسیاری در که                      پذیرفته اند
و کنند ابراز می پسندند که مردی به را خود عالقه که اند یافته را نفس به اعتماد این رفته رفته ما امروزین زنان خوشبختانه                          می یابند.
و تحقیر نوعی را منفی پاسخ ایشان است. پایین هنوز شنیدن منفی پاسخ در زنان تحّمل آستانه ظاهراً  اما نمانند، او اقدام انتظار                         در
و گراید، می خشونت به رابطه که اینجاست در دهند. پاسخ متقابل تخفیف و تحقیر با را آن که می کوشند لذا و می کنند تلقی                          تخفیف
و اند بی جنبه شرقی یا ایرانی «مردان گیرند: می قرار دست این از خطاب هایی طرف امروز دشمنان و دیروز عشاق جانب از                        مردان
اینقدر که متأسفم شما برای «من هستید»؛ خودخواهی بسیار فرد «شما کنند»؛ عالقه ابراز ایشان به زنان که ندارند را آن                       ظرفیت
حرف عشق از چرا نمی فهمید هیچ عشق از که «شما نمی شناسید»؛ زندگی در را عشق ارزش که متأسفم «برای تان هستید»؛                      بی ادب
کار و شود نمی ختم اینجا به ماجرا موارد بسیاری در هستید؟». همجنس گرا شما «آیا دارید؟»؛ جنسی ناتوانی شما «آیا زنید؟»؛                       می
معنای به جا همه و همیشه ««نه» که کنند می فراموش گاه هم ما زنان ظاهرًا می انجامد! خشن تر آزارهای و تهدیدها مزاحمتها،                        به

 «نه» است - مرد و زن ندارد!»
  

راه این در و است، زنان و مردان فعاالنه مشارکت مستلزم مردساالر تبعیض نظام اصالح و تغییر که است آن سخن                       حاصل
 در کنار توجه به نقش مردان مطلقا نباید نقشی را هم که زنان در شکل گیری، تحکیم، و تداوم این نظام تبعیض دارند، نادیده گرفت.

  
 آرش نراقی

 کالج موراوین، پنسیلوانیا
  ٧ سپتامبر ٢٠٢٠
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