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 Social اجتماعی

  
  مھسا روژان

  ٢٠١۵ جوالی ٠٣
  

 کنند؟  زنان تجاوز  میرمردان ب چرا
٢  

  

  طبقاتی مردساالر استۀ تجاوز محصول يک جامع-٣

. شود گرانه و مردساالرانه عليه زنان اعمال می  با ساختار ستمتیطبقا ۀ جنگی است که از سوی يک جامعۀتجاوز فشرد

د  فکر و بدن و اميال جنسی، سرکوب شديد و ترس و رعب و وحشت افکندن در وجوکنترولھدف نيز فرودستی زنان، 

زنان در گاه فرودست  ه بودن زنان، قدرت نابرابر مرد بر زن و نھادينه کردن جایطلِآنان است تا بدين وسيله تحت س

تجاوز به زنان يا در جھت تنبيه زنانی است که آگاھانه يا ناآگاھانه در برابر . گرانه تضمين شود تقسيم کار نابرابر و ستم

گاه فرودست خود قرار گيرند، يا بيان صرف ابزار جنسی  کنند و ديگر حاضر نيستند در جای مردساالری شورش می

گاه تحت سلطه  ب يک گروه، طبقه و يا يک ملت است جھت تحکيم جایو يا ابزاری برای سرکو ِبودن زن است؛

 . گيرند در تجاوز به يک زن در واقع تمام زنان مورد تجاوز قرار می. شان بودن

سھم زنان جز خشونت افسار گسيخته و سيستماتيک، تھديد و تجاوز، چيز ديگری . به جھانی که در آن ھستيم نگاه کنيم

بينيم زنان به معنای واقعی کلمه ابزار جنسی، و ابزار برای  که در جوامع طبقاتی موجود میدر تقسيم کاری . نيست

. فروش زنان و دختران جوان در تمام نقاط جھان را ببينيم که در اشکال گوناگون در حال انجام است. توليدمثل ھستند

ِرحم زن نيز در کنار بدن و سکس او به اجاره گرفته می اين . جنگند جنين می  برای داشتن حق سقط زنان ھنوز. شود َ

 تلويزيون، در اينترنت، در راديو،... ھا، تبليغات، مذھب، مدرنيته و   به اشکال مختلف از زبان رسانهًفرودستی مرتبا

ا از ديد مذھب زن سراپ. شود شود و به خورد جامعه داده می توليد و بازتوليد می... لم و موسيقی روزنامه و مجله، در ف

داری که خود را سمبل آزادی و   سرمايهۀدر مدرنيت.  قانونی و الھی استًحق تملک بر او کامال. است» گاه شرم«

است ارباب خود » آزاد«است او را به تصاحب درآورد و زن نيز » آزاد«ِداند، زن ملکی است که ھرکس  دمکراسی می

زن در ھر حالت بايد مراقب باشد پايش را از .  قرار دھددر اختيار مردساالری» آزادانه«را انتخاب کند و خود را 

 . گليمش درازتر نکند

دليل سرکوب او و ابراز تحت سلطه بودن او و  در ھند مورد تجاوز قرار گرفت، متجاوزين فقط به» امانت«زمانی که 

ھا  قول خود آن زيرا به. ستنددان» حقش«او کجاست به وی تجاوز کرده و » واقعی«گاه و نقش  اين که به او بفھمانند جای

 که در آن نيمی از بشريت بايد در ئیھا نرم. بودن سرپيچی کرده بود» واقعی«ِھای جامعه در رابطه با زن  »ُنرم«او از 

 جسمی، روحی و ۀترين نوع شکنج که زنان در زندان تحت سيستماتيک زمانی. موقعيت فرودست و تحت سلطه باشند

 بودن، ھيچ و فرودست بودن واقع کنترولگيرند نيز قرار است ھدف قربانی بودن، در  رار میروانی ـ يعنی تجاوز ـ ق
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شماری که بر زنان از سوی  تجاوزات بی. گاھی را در جامعه دارند ھا فھمانده شود در واقع چه نقش و جای آن شوند و به

 نقش ابزار جنسی بودن زن، فرودست بودن ۀشود نيز تنھا در راستای ھمين ايد انجام می» سکس«شان تحت نام  شوھران

 .باشد  او در ارضای نيازھای جنسی مرد در ھر شرايطی میۀاو و وظيف

.  قدرت نابرابر بين زن و مرد استۀمند اين فرودستی و رابط به پورنوگرافی نگاه کنيم که تمرين سيستماتيک و ھدف

ديده و ارباب و برده تقسيم شده االر که به ستمگر و ستمای مردس شکل جامعهترين  نمونه و انعکاسی است از دھشتناک

کند زنان پست و   میءترين شکل ممکن است که به جامعه القا ترين و عريان تحقير و تسخير بدن زن به وحشيانه. است

اين . نيستندھا تصاويری خيالی  اين. برند خواھند و در نھايت از آن لذت می اند و خود نيز اين را می حقير و اليق شکنجه

خيال «شان  شود که قرار است برای بينندگان ھای واقعی انجام می  واقعی بوده و بر تن و بدن انسانًتصاوير کامال

طوری که نفرت از نيمی از بشريت و  کنند، نيز واقعی است به که تلقين می» خياالتی«تأثيرات اين . باشد» پردازانه

پورنوگرافی . ترين شکل تبليغ و به رسميت شناساندن تجاوز است گرافی قبيحپورنو. آورد ھمراه می تحقير او را به

توان تجاوز  ای می به ھر بخش از بدن او و با ھر وسيله. توان با زن و تمام اعضای بدن او ھر کاری را کرد گويد می می

 . کرد و به اشکال گوناگون زور متوسل شد

شک خصلت  اين جوامع بی. شود ی که در آن ھستيم تبليغ و تمرين میطور سيستماتيک در جوامع زن به اين افکار ضد

 قبلی که ۀاما وجه تمايز اين نظريه با نظري.  مردساالری از اھداف اصلی آن استۀمردساالر دارد و حفظ قدرت و سلط

. بيند وجود نمیای جدا از نظم طبقاتی م داند در اين است که مردساالری را پديده  ستم بر زن میۀمردساالری را ريش

ديده استثمارگر و استثمارشده و به ستمگر و ستمنظمی که جامعه را به طبقات برتر و فرودست، به ارباب و برده، به 

ھای طبيعی بين افراد و تفاوت در کاری که  که آيا تفاوت دھی در روابط اجتماعی، اين ھر نوع سازمان. تقسيم کرده است

َاين نيازمند ھستند که از قبل  که آيا فرد يا افرادی به گيرد يا نه، اين گرانه به خود می ستمۀجن) تقسيم کار(دھند  انجام می ِ
اين است که سرنوشت توليدات و ثروت  کشی از ديگران و ستم بر آنان منافع خود را تأمين کنند يا نه، وابسته به بھره

در ھمين راستا ھم بود . برند کار می ی چه منافعی بهای در دست خود دارند و در راستا جامعه را چه کسانی و چه طبقه

ِ تقسيم کار ستمۀکه مسأل نقش زن در اين تقسيم . گاه نابرابر در توليد و تملک ثروت جامعه نيز ضروری شد گرانه و جایِ

لکيت خصوصی او، و به ابزار جنسی برای خشنودی مرد و در واقع به کار تنھا به توليدمثل برای مرد جھت تداوم ما

دست زنان ضروری بود که حفظ شود تا  يکی از بردگان مرد افول کرد و موقعيتی فرودست يافت، اين نوع نقش فرو

يد فرھنگ و به توليد و بازتول» نياز«رو  از اين .گرانه و استثمارگر در کليت خود بتواند سرپا بايستد نظم نوين ستم

وجود آمد تا بتواند بر اين نابرابری صحه  ای که در مطابقت با آن باشد نيز به ايدئولوژی خاص و مناسبات اجتماعی ويژه

تجاوز يکی از متمرکزترين شکل تضمين اين فرودستی . نوع بشر بداند» ِذاتی«و » طبيعی«، يا »الھی«گذاشته و آن را 

 .آن نيازمند است ای است که اين نظام طبقاتی و مردساالر به گرانهم کار ستميو يادآوری نقش فرودست زن در تقس

 و در خدمت توليد نسل آينده بوده، کار و   يک ابزار جنسیۀمثاب بدن زن در طول تاريخ طبقات مردساالر ھمواره به

 ئیز چه با روبناجوامع امروزی ني.  مرد، در خدمت و وابسته به او بوده استۀمحصول کارش تحت تملک و سلط

گاه فرودست  جايۀاصطالح پيشرفته و مدرن، در ھر حال در نقش و کارکردی که در زمين مانده و مذھبی و چه به عقب

ھای کھنه  زيرا ھم با سنن و ارزش. گيرد زنان دارند فرقی ندارند و تجاوز به زن در تمام نقاط جھان صورت می

تملک بدن زن توسط مرد، .  ھم آميخته است و ھم شرط استثمار و ستم استگر درتمھا تاريخ طبقات س برگرفته از قرن

 . در ھر دوره و تحت ھر شرايطی از اين تاريخ، جدا از اين نوع فرھنگ و باور نسبت به زن نيست
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گيری و يا  شناختی چيزی در راستای تکامل در رقابت برای جفت  تکامل و يا زيستۀبنابراين تجاوز به زن خالف نظري

ھيچ چيز ذاتی و . ھای مردان نيست تفاوت در پاسخ به ميل جنسی و يا ميل به توليدمثل، و يا ناشی از طبيعت ھورمون

 . ھيچ نياز طبيعی در کار نيست

ھا و  ھا، مليت شان به اميال جنسی خود را و رفتارشان نسبت به زن و يا ديگر جنسيته ھايھا و ديدگا مردم خواھش

ای  در ھر عصر و جامعه. کنند خود ايجاد نمی» ذات و سرشت«عنوان بخشی از  طور مجرد به  يا بهھا را در ھوا و نژاد

ھا و  نيازھا و خواسته. کند گذاری می دھی و ارزش ھا را سازمان گونه رفتار روابط اجتماعی موجود است که اين

ی اجتماعی شکل گرفته و به لحاظ تاريخی تکامل مطور   که بهئیھا عنوان مقوله ھا را بايد به ھای مردم در مورد آن ديدگاه

از سوی ديگر مردساالری .  توليد، روابط توليدی و روبنای منطبق بر آنۀھا مرتبط ھستند با توليد، شيو اين. ابند بفھميمي

  .نيز سيستمی جدا از نظم طبقاتی موجود نبوده بلکه در آن تنيده و يکی از شروط بقای آن است

  

  چه بايد کرد؟

حلی که ھدفش تنھا جلوگيری از تجاوز نيست بلکه از بين بردن آن  راه. ِحل صحيح نيازمند تحليلی صحيح است  راهۀرائا

را  که مردان آن» انداز غلط«و يا حرکات » آميز تحريک«ھای   سرزنش زنان در پوشيدن لباسئیِحل ما از سو راه. است

ِقانونی و يا ضعف قانون نيز نيست که   بیۀمسأل. نيست... ن از خانه و بتوانند طور ديگری تعبير کنند؛ و يا بيرون نرفت
ترين قوانين  پيشرفته. آن از تجاوز جلوگيری کرد  بهءبتوان با اصالحاتی چند به اصطالح آن را پيشرفته کرد و با اتکا

 ۀای مداوم در عرص ن داشتن مبارزهِخودی خود و بدو توانند ايجاد کنند، نه تنھا به اتی که در جامعه میتغييرنيز با وجود 

 انقالبی در جھت از بين بردن ھرگونه تجاوز و ستم و ئیبلکه بدون داشتن دورنما... اجتماعی ـ سياسی و فرھنگی 

 تجاوز را ۀھا، ھرگز نخواھند توانست مسأل و از بين بردن شرايط و عوامل توليد و بازتوليد آن... سلطه و استثمار 

ای نو با  کن کرد و جامعه ضوع اين است که برای از بين بردن تجاوز بايد مردساالری را ريشهمو. کن کنند ريشه

توان گام اوليه را  را دريافت در غير اين صورت نمی اين ضرورتی است که بايد آن. ھا و فرھنگی نو بنا نمود ارزش

ر است در وژی و روابط اجتماعی، مجبو فرھنگ و ايدئولۀاما اين انقالب در عرص. جھت از بين بردن تجاوز برداشت

نظامی است که . گر است اين نظام خود متجاوز و خشونت. ی در روبنای سياسی جامعه باشدئ راستای يک انقالب ريشه

 فرودست ۀ تقدس حق مالکيت خصوصی، جز بر پايۀھای گوناگون، جز بر پاي شيوه  افکار ضدزن بهۀ اشاعۀجز بر پاي

 ايجاد و حفظ تمايزات طبقاتی، ۀ کل جامعه، جز بر پايکنترول امتياز دادن به نيم ديگر برای کردن نيمی از جامعه و

تواند موجوديت و کارکرد ديگری داشته باشد و   ستم و استثمار، نمیۀجنسيتی، ملی، نژادی و روابط قدرت، جز بر پاي

حل  از اين رو راه. ھای آن تنيده است ژی و ارزشھا در تار و پود جامعه، در روابط، فرھنگ و ايدئولو ھمين دليل اين به

ناپذير از کارکرد آن  ئیداری است که مردساالری بخشی جدا ما برای از بين بردن تجاوز سرنگونی نظام طبقاتی سرمايه

کن کردن تجاوز نخواھد بود؛ و نوع بشر را در کل به  اين نظام ھرگز اصالح نخواھد شد، ھرگز قادر به ريشه. است

 .  خواھد بردءراقھق

د  عنوان نيمی از بشريت می زنان به. ی استئ ادن مبارزه در جھت انقالبی ريشهِدر نتيجه تنھا راه مقابل ما سازمان د توانن

ند ه راديکال. با متشکل شدن و رشد آگاھی خود و ديگر اقشار مردم در اين انقالب نقشی عظيم داشته باش ی ک رين  انقالب ت

ا تعيين زنان يک شرط اساسی و ئیيت است، مبارزه برای رھاانقالب در تاريخ بشر ده از آن است، ھدفش رھ  کل ئیکنن

ردن کلي ه دگرگون ک ه ب  ۀبشريت است، جھشی است به ورای ھر نوع ستم و استثمار و گام برداشتن در مسيری است ک

د بي ثمار را توليد و تقويت میشرايط مادی و ايدئولوژيک که اين ستم و است هنجاکن د و جامع ه م ه در  ای را ب وجود آورد ک
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ه ه ب ال صورت گرفت ی راديک ردم انقالب ط م ان و رواب ار و اذھ ا از کلي افک ه تنھ ه ن ام ۀنحوی ک ه از تم نتی بلک ار س  افک

  ✦٨. منطبق بر مالکيت نيز گسست شده باشدۀھای کھن ايده

  

  :فھرست منابع

  ی سوسياليسم و کمونيسم ـ باب آواکيان ی دربارهـ نظريات» دولت و آزادی«ِ مفھومی برگرفته از کتاب -٨

 


