آﻗــﺎی زﯾﺒــﺎﮐﻼم ،آﯾــﺎ زنﮐﺸــﯽ
ــﺖ؟ از
ــﯽ اﺳـ
ــﺌﻠﻪای ﺧﺼﻮﺻـ
ﻣﺴـ
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺮداﻧﻪی ﻗﺪرت!
ﮐــﺎرﮐﺮد اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ در رواﺑــﻂ و ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻗﺪرت را
ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺎن از ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﻨﻄﻖ دو ارزﺷﯽ آن ﻧﯿﺰ دﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزهی ﺳﻠﻄﻪی ﻋﻘﻞ و ﺣﻮزهی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻮزهی ﺳﻠﻄﻪی ﻣﯿﻞ-اﺣﺴﺎس )اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﺋﯽ(
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﺟﻪ از
راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ( اﯾﻀﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ )ﭼﻮن اﻣﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ(
و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ )ﭼﻮن اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ در آن اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭼﻪ اﻣﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺪام
اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻄﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﭼﺮا اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ دو ارزﺷﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دو ﻓﻀﺎ )ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﻗﺮار اﺳﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ داده و ﺟﺪا ﺑﺸﻮﻧﺪ،
ﺗﺤﻘﻖ راﺑﻄﻪی ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺠﺮای دﺧﺎﻟﺖ/ﻋﺪم
دﺧﺎﻟﺖ )ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻠﻮه دادن آن( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﻣﺸﻬﻮر
آن ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ .آن ﮐﻪ از آزادی ﭘﻮﺷﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﻪ از ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺒﺎری
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ را ﻧﻪ اﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺪم دﯾﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ آن ،در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن اﻣﺮ و »ﻋﺪم« دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮدن )ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ذات ﺧﻮد دﻓﺎع از وﺿﻊ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻧﺦﻧﻤﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن )زن و ﻣﺮد( ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﯿﻨﯽای
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ زن و ﻣﺮد در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در واﻗﻊ اﻋﻼم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻂ در وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
راﺑﻄﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ.
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻖ دو ارزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪی آﻗﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻼم و اﺷﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻮرد
زنﮐﺸﯽ اﺧﯿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ای ﮐﺎش ﯾﺎد
ـﺎن و
ـﯽ دﺷﻤﻨـ
ـﺎ ﺣﺘـ
ـﯽ اﻧﺴﺎنﻫـ
ـﯽ و ﺧﺼﻮﺻـ
ـﻢ ﺷﺨﺼـ
ـﺮای ﺣﺮﯾـ
ـﻢ ﺑـ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿـ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦﻣﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ.اﮔﺮ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻣﯿﻦ
ﺧﻮردن ﻫﺎی ﺷﺎن دﺳﺘﺸﺎن را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻻاﻗﻞ ﻟﮕﺪﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ،
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻫﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺎ و ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺎد «.در اﯾﻨﺠﺎ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻣﺰهﮔﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ »اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﺪ «.و ﻗﺘﻞ را ﺑﺪل ﺑﻪ اﻣﺮی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ
ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻒ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻫﻮرا ﺑﮑﺸﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪام وﺟﻪ از اﻋﻤﺎل آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﮐﺘﮏ زدن ﻫﻤﺴﺮش؟ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ.
ﺑﺎ ﻗﺪری دﻗﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﺳﺖ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ،از جا بلند شود ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺘﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زنﮐﺸﯽ و ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﺮد
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﺸﺎن را وﻗﺘﯽ ﭘﺎی زن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی زن و
ﻣﺮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺘﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﺘﮏ زدن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﻄﻖ دو ارزﺷﯽ )در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزهی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ( در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ در راﺑﻄﻪی زن و ﻣﺮد

اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن اﺗﻔﺎق ،آن را ﺑﻪ ﺧﻮد زن و ﻣﺮد واﮔﺬار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮﮐﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻖ داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ را ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻗﺪرت ﻣﯽداﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺟﻨﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
آﯾﺎ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال/ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال آﻗﺎی زﯾﺒﺎﮐﻼم زن و ﺣﻘﻮق او )در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺘﻮل( ﺟﺎﺋﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن در آن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار داد و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن ﺣﺮف زد ،ﻣﮕﺮ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،آن
ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎری.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ زنﮐﺸﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺣﻖ داد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ را در دﯾﺪن/ﻧﺪﯾﺪن
ﺟﻬﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺮداﻧﻪﺷﺎن! آﻧﭽﻪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻠﻄﻪ
در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﺸﺎن از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی اﯾﺸﺎن( در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه زنﮐﺸﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ۵۰۰۰۰زن در ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ روزاﻧﻪ  ۱۳۷ﻧﻔﺮ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﺮﯾﮏ« زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﮐﺮده ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪوار اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
زن ﮐﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد ،ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﻮده ،ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زن ،ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در راﺑﻄﻪ
»ﻫﻤﺴﺮی« در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
)ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ( و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻨﻦ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻂ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪرت راﯾﺞ( را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ
ﻧﺪاده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﻓﺮودﺳﺘﺎن در ﮐﻞ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻦ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺪ .دﯾﺪن ﺗﻮازی و
اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد
ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و ﺧﺮد راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و … در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾﮑﯽ اﺳﺖ :اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ! آﯾﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج و ﻓﺮار از اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ وﺟﻮد دارد؟ ﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان »ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﯾﺎﻫﺎﯾﺖ ﻧﺮوی… /

اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻋﺎدات ﺧﻮد ﺷﻮی /اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﻚ راه ﺗﻜﺮاری ﺑﺮوی /اﮔﺮ
روزﻣﺮﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯽ /اﮔﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻜﻨﯽ /ﯾﺎ اﮔﺮ
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﯽ … « )ﻧﺮودا-ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﻣﺮدن ﻣﯽﮐﻨﯽ( ،اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﯿﻨﯽ ،اﮔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی
دﯾﮕﺮان دراز ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ در رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻤﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮب
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻤﭽﻮن زن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی.
ﺑﺮای دﯾﺪن ﮔﻔﺘﺎر آﻗﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻼم و دﯾﮕﺮی رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1196241
ﮔﻮﺷﻪای از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ:
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/30/671872574
/u-n-report-50-000-women-a-year-are-killed-by-intimatepartners-family-members?t=1559284327423

