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سرآغاز

انقالب اکــتبر دیگری باید

امســال صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتبــر اســت .یــک قــرن از اتفاقــی که
در زمــره مهمتریــن وقایــع قــرن بیســتم بــه شــمار مـیرود ،میگــذرد.
واقعــهاي کــه مســیر تاریــخ قــرن بیســتم را بــه شــدت تحــت تاثیــر
قــرار داد .در اوج جنــگ جهانــی اول کــه دولــت روســیه نیــز درگیــر آن
بــود و همــه احــزاب روســیه و کشــورهای دیگــر بــه نــام ميهنپرســتي
پشــت ســر قدرتهــاي وقــت کشورشــان قــرار گرفتــه بودنــد ،حــزب
بلشــویک (متشــکل از کمونيســتهاي انقالبــی) بــه رهبــری لنیــن،
موضعــی مخالــف بقیــه گرفــت .او اعــام کــرد کــه ایــن جنــگ میــان
قدرتهــاي امپریالیســتی اســت و بــرا ی منافعشــان و کســب برتــری
جهانــی بــا یکدیگــر ميجنگنــد و هیــچ نفعــی متوجــه مــردم ایــن
کشــورها نیســت ،جــز کشــتار ،آوارگــی و قحطــی .کشــور روســیه تــا
قبــل از جنــگ جهانــی اول امپراطــوری بــود و زنــدان ملــل خوانــده
ميشــد .در جریــان جنــگ ،یــک میلیــون و نیــم کشــته و ســه میلیــون
زخمــی شــدند .عــدهاي هــم بــه خاطــر قحطــی و شــرایط ســخت جنگ
جــان خــود را از دســت دادنــد .مــردم بــه ســتوه آمدنــد و دســت بــه
اعتــراض و اعتصــاب زدنــد .ســربازان زیــادی از جبهههــای جنــگ فــرار
کردنــد .امپراطــوری تــزار ســرنگون شــد و دولــت جدیــدی بــا رهبــری
کرنســکی بــر ســر کار آمــد .ولــی دولــت جدیــد هــم ،جنــگ را ادامــه
داد و در شــرایط مــردم تغییــری بــه وجــود نیامــد .در چنیــن شــرایط
بحرانزدهای،حــزب بلشــویک کــه بــا رهبــری نظــری و عملــی لنیــن،
ســالها در میــان مــردم کار سیاســی و ســازماندهی کــرده بــود ،بــا
نقشــه تــدارک دیــده بــود و در میــان مــردم طبقــات تحتانــی و مشــخصا
کارگــران و دهقانــان ،تشــکیالت درســت کــرده بــود ،در اکتبــر ۱۹۱۷
فرمــان قیــام علیــه حکومــت وقــت را داد و بــه ایــن ترتیــب انقــاب
اکتبــر پیــروز شــد و اولیــن کشــور سوسیالیســتی شــکل گرفــت.
زنان و انقالب اکتبر
انقــاب اکتبــر نقطــه عطــف مهمــی در تاریــخ رهایــی زنــان محســوب
میشــود .زنــان ،باالخــص زنــان کارگــر و دهقــان نقــش مهمــی در
پیــروزی انقــاب اکتبــر داشــتند .لنیــن معتقــد بــود کــه «اگــر زنــان
در فعالیــت سیاســی شــرکت نکننــد ،نمیتــوان از دموکراســی ســخن
گفــت چــه برســد بــه سوسیالیســم».
بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ ،انقالبــی بــه وقوع پیوســت کــه رهایی
زنــان ،آگاهانــه در دســتور کار قــرار گرفــت و بــه ســرعت اقدامــات
مهمــی در ایــن زمینــه انجــام شــد .رونــد طــاق بــرای زنــان تســهیل
شــد کــه ایــن موضــوع بــرای اینکــه زنــان بتواننــد بــه آزادیهــای
اجتماعــی بیشــتری دســت پیــدا کننــد ،بســیار مهــم بــود .ازدواج
اجبــاری ممنــوع شــد .اصــل دســتمزد یکســان در برابــر کار یکســان
بــرای زنــان و مــردان اجرایــی شــد .نظــام کلیســایی ازدواج کــه مبنــای
آن اقتــدار مــرد بــر زن و کــودکان بــود لغــو شــد .ســقط جنیــن قانونــی
شــد .روســیه اولیــن کشــور اروپایــی بــود کــه ایــن قانــون را عملــی
کــرد .روابــط همجنسگرایــان آزاد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه در
زمانــه کنونــی و بــا گذشــت یــک قــرن از انقــاب اکتبــر ،در خیلــی از
کشــورها روابــط میــان همجنسگرایــان ممنــوع اســت ،از جملــه در
روســیه کنونــی .در دهــه  ۱۹۲۰بــر علیــه ســنتهای پدرســاالرانه در
بعضــی از جمهوریهــای آســیای میانــه کــه مذهــب اســام داشــتند،
مبارزاتــی صــورت گرفــت و زنــان ،قوانیــن ســتمگرانه اســامی را بــه
چالــش گرفتنــد .دولــت سوسیالیســتی از زنــان و مردانــی کــه درگیــر

ایــن مبــارزه شــدند حمایــت کــرد و بــرای ســازمانهاي محلــی زنــان،
منابــع مالــی تهیــه کــرد .یکــی از مــوارد عمــده مبــارزه علیــه ازدواجهاي
از پیــش تعییــن شــده و ســنت مهریــه بــود .نیروهــای انقالبــی از
شــهرها بــه ایــن مناطــق میرفتنــد تــا بــه ایــن کارزار مبارزاتــی کمــک
کننــد و گاهــی مــورد حملــه نیروهــای عقــب مانــده و مخالــف قــرار
میگرفتنــد .در ســال  ،1927حملــه مهمــی علیــه حجــاب بــه عنــوان
ابــزاری بــرای کنتــرل پدرســاالران بــر چهــره ،بــدن و هویــت انســانی
زنــان ،انجــام شــد .تــا پیــش از آن ،در هیــچ جامعــهاي چنیــن تغییراتــی
بــرای از میــان برداشــتن ســتم بــر زنــان ،صــورت نگرفتــه بــود .ایــن
اقدامــات در زمانــی صــورت گرفــت کــه در کشــورهای اروپایــی ماننــد
ایتالیــا و فرانســه ،زنــان حتــی حــق رای هــم نداشــتند .در آمریــکا در
بســیاری از ایالتهــا ســقط جنیــن هنــوز هــم غیــر قانونــی اســت.
در مــدارس و روزنامههــای شــوروی بحثهــای مختلفــی در بــاره
نقشهــای جنســیتی ،ازدواج و خانــواده در گرفتــه بــود .وقتــی آنچــه
کــه در شــوروی اتفــاق افتــاد را ،بــا دنیــای مردســاالر آن زمــان و امــروز
مقایســه میکنیــم ،شــبیه داســتانهای علمی-تخیلــی اســت .انقــاب
اکتبــر دریچــه جدیــدی بــرای آزادی مــردم بــود و معیارهــای رهایــی
زنــان را تغییــر داد .تــا آن زمــان هیــچ حرکــت ،جنبــش و انقالبــی تــا
ایــن حــد نقــش ســنتی زنــان در اجتمــاع را بــه چالــش نکشــیده بــود.
تــا پیــش از آن ،هرگــز جامعـهای بــرای غلبــه بــر انقیــاد زنــان ،تنظیــم
نشــده بــود .روابــط اجتماعــی میــان زن و مــرد و تفکــرات ســنتی در
ایــن رابطــه زیــر ســوال رفــت .تحوالتــی کــه در تغییــر کیفیتــا مثبــت
موقعیــت زنــان در شــوروی سوسیالیســتی اتفــاق افتــاد دارای ماهیتــی
بســیار عمیــق بــود .در دوســال اول انقــاب ،کارهایــی کــه بــرای
رهایــی و دســتیابی بــه برابــری زنــان انجــام شــد ،در طــی دهههــا
در پیشــرفتهترین کشــورها بــا حکومتهــای دموکراتیــک صــورت
نگرفــت .هنــوز هــم ،یــک قــرن بعــد از انقــاب اکتبــر ،در بیشــتر
کشــورهای جهــان ،چنیــن حقوقــی بــرای زنــان بــه دســت نیامــده و یــا
بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت.
چگونگــی برخــورد بــه مســاله زنــان ،تبدیــل بــه معیــار ســنجش
انقــاب شــده بــود و بــا قاطعیــت میتــوان گفــت کــه درجــه درســتی
و نادرســتی عملکــرد کمونیســتها در جامعــه جدیــد ،برمبنــای
نگــرش و برخــورد آنهــا بــه مســاله زنــان قابــل بررســی بــود .اوليــن
عقبنشــينيها از دســتاوردهاي انقــاب نيــز در مــورد مســئلهي زنــان
رخ داد وســرانجام ،شكســت زنــان در امــر رهايــي خويــش ،بــه نشــانهي
شكســت ايــن انقــاب در اهــداف خــود بــدلشــد.
نبایــد از اشــکاالت و محدودیتهــای عینــی و ذهنــی کــه منجــر بــه
تبــارز آنهــا در عملکــرد انقالبیــون شــد ،چشمپوشــی کــرد و آنهــا را
بــه کنــاری نهــاد .اگــر چــه عمــده و غالــب نبــود ولــی موجــه و قابــل
پذیــرش نیــز نبــود .از اواســط دهــه  1930خطــر حملــه امپریالیسـتها
بــه شــوروی قــوت گرفــت .ژاپــن در ســال  1931بــه مرزهــای شــرقی
شــوروی حملــه کــرد ،در آلمــان ،انقالبــی کــه انتظــار میرفــت بــه
جــای روســیه در آنجــا رخ بدهــد ،شکســت خــورد و در ســال 1933
حــزب نــازی بــه رهبــری هیتلــر بــه قــدرت رســید .در همــان زمــان،
نیروهــای طرفــدار فاشیســتها در مجارســتان ،بلغارســتان ،رومانــی و
کشــورهای بالتیــک بــه قــدرت رســیدند .ژاپــن و آلمــان ،معاهــدهای
ضــد شــوروی امضــا کردنــد .خطــر جنــگ و حملــه کشــورهای
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امپریالیســتی بــه شــوروی ،سیاســت اقتصــادی و اجتماعــی آن را تحــت
تاثیــر قــرار داد .رشــد اقتصــاد و رونــد صنعتــی شــدن آن بــه یــک الــزام
و اولویــت تبدیــل شــد .گرایــش تقلیــل دادن همــه چیــز بــه حرکــت
بــرای توســعه اقتصــادی ســر بلنــد کــرد و ایــن دیــدگاه غلــط تقویــت
شــد کــه تحــول اقتصــادی کــه بــه شــکل تحــول فنــی و تکنولوژیــک
دیــده میشــد ،منجــر بــه محــو روابــط اجتماعــی برجایمانــده از
جامعــه کهنــه خواهــد شــد .بــه تجــارب پیشــروی فرهنگــی و اجتماعــی
دهــه  ۱۹۲۰و اوایــل دهــه  ۱۹۳۰پشــت شــد و ایــن تجــارب نســبت
بــه وظایــف ضــروری تولیــدی و سیاســی بــه عقــب رانــده شــد .بــا
آغــاز جنــگ جهانــی دوم کــه شــمار زیــادی از مــردان در ارتــش بودنــد
و البتــه نزدیــک بــه یــک میلیــون زن در جنــگ چریکــی و جنگهــای
نظامــی علیــه نازیهــا شــرکت کــرده بودنــد ،ولــی ،عمدتــا جــای
مــردان را در مشــاغلی کــه ســنتا متعلــق بــه مــردان بــود و زنــان از
آن مشــاغل منــع میشــدند را گرفتنــد .امــا بــا کشــتار عظیمــی کــه
در جنــگ رخ داد ایــن نقــش زنــان در اقتصــاد همــراه بــود بــا تبلیــغ و
تقویــت بچـهدار شــدن آنهــا بــه مثابــه یــک وظیفــه میهنــی .افزایــش
جمعیــت بــه عنــوان نقــش و خدمــت اساســی زنــان دیــده میشــد.
تفکــر الغــای خانــواده کــم کــم بــه عقــب رانــده شــد و جــای آن را
تجلیــل از خانــواده گرفــت .اگــر چــه ایــن دیــدگاه پایــه مــادی داشــت
ولــی بــه عنــوان جــواب کمونیس ـتها بــه یــک تضــاد واقعــی و حــاد،
قابــل قبــول نیســت .ایــن دیــدگاه دربــاره نقــش مــادری و نقشهــای
جنســیتی ســنتی دربــاره زنــان  ،تاریخــا در جنبشهــای سوسیالیســتی
و کمونیســتی از ابتــدا تــا انقــاب اکتبــر موجــود بــوده اســت .بــه ایــن
ترتیــب رشــد دیدگاههــای مکانیکــی ،اکونومیســتی ،ناسیونالیســتی و
گرایشــات پدرســاالرانه راه شکســت انقــاب اکتبــر را همــوار کــرد.
دستاوردهای انقالب اکتبر
توپهــای انقــاب اکتبــر در اولیــن جایــی کــه شــنیده شــد ،کشــور
چیــن بــود .دومیــن انقــاب سوسیالیســتی دنیــا در قــرن بیســتم در
چیــن صــورت گرفــت .در چیــن هــم کــه نســبت بــه شــوروی کشــوری
عقبماندهتــر بــود ،پیشــرفتهای برجســتهای از جملــه در رابطــه بــا
نقــش زنــان در عرصههــای مختلــف جامعــه انجــام شــد کــه بــه ورای
تجربــه شــوروی رفــت .بــه چالــش کشــیدن نقشهــای جنســیتی
ســنتی در عرصههــای گوناگــون از دســتاوردهای مهــم در انقــاب
چیــن بــود .بعــد از آن ،جنبشهــای رادیکالــی کــه در دهــه  ۱۹۶۰و
 ۱۹۷۰اروپــا و امریــکا را در نوردیــد بــا الهــام از انقــاب چیــن و انقــاب
اکتبــر صــورت گرفتنــد کــه جنبــش زنــان نیــز بخشــی از ایــن حرکــت
رادیــکال بــود کــه خصوصــا موضــوع سکســوالیته را طــرح کردنــد و
جوابهایــی کــه بــه آن دادنــد ،فراتــر از دیدگاههایــی بــود کــه در
شــوروی و چیــن در ایــن رابطــه موجــود بــود.
نگاه ما به انقالب اکتبر :تداوم ،گسست و جهش
دســتاوردهای انقــاب اکتبــر بعــد از یــک قــرن هنــوز بــرای مــا
آموزنــده و قابــل رجــوع اســت .بعــد از شکســت انقــاب ،عقبگردهــای
جــدی در موقعیــت زنــان در دنیــا صــورت گرفــت کــه اکنــون بــا آن
درگیــر هســتیم .امــا در عیــن حــال کــه الزم اســت بــا نــگاه بــه اکتبــر
 ،۱۹۱۷آن را تحلیــل و ســنتز کنیــم ،نیــاز بــه گسســت رادیــکال هــم
داریــم .از کمبودهــا ،اشــتباهات و محدودیتهــا .نیــاز بــه پایهریــزی
شــالودههای محکمتــر داریــم .بایــد درک خــود را دربــاره ســتم بــر زن
و رهایــی عمیقتــر کنیــم .در کنــار شــناخت درســت از منشــا ســتم بــر
زنــان ،از شــکلهای مشــخصی کــه ایــن ســتم امــروزه بــه خــود گرفتــه
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اســت شــناخت و دانــش درســت پیــدا کنیــم .چــون میخواهیــم بــه
جامعـهای فراتــر از شــوروی سوسیالیســتی دســت پیــدا کنیــم .در دنیای
کنونــی ،روابــط ســتمگرانه علیــه زنــان هــم در اشــکال مــدرن و هــم در
شــکل قــرون وســطایی در کشــورهای ســرمایهداری و جهــان ســوم بــر
زنــان اعمــال میشــود و در حــال گســترش اســت و فقــط از طریــق
انقــاب آن هــم از نــوع کمونیســتی اســت کــه میتــوان همــه اشــکال
ســتم و اســتثمار بــر زنــان را از بیــن بــرد و مبــارزه بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف نقــش تعیینکننــده و اساســی دارد.
مبــارزه عليــه ســتم بــر زن ،مبــارزه کــردن بــراي محــو نهايــيو کامــل
ايــن ســتم در هــر شــکلي ،دروحلــه اول يــک بخــش حياتــي از انقــاب
کــردن اســت و بــدون آن هيــچ انقالبــی و از جملــه انقــاب کمونیســتی،
ممکــن نیســت .مبــارزه بــرای رهایــی کامــل زنــان بخشــی سرنوشــت
ســاز از انقــاب خواهــد بــود کــه هــم بــرای ســرنگونی حکومتهــای
ســرمایه داری و مرتجــع اهمیــت دارد و هــم بــرای ســاختن جامع ـهای
نویــن.
اهمیت رهبری
هــر جــا کــه ســتم هســت ،مبــارزه هــم هســت .مــردم بــر علیــه شــرایط
ســتمگرانهای کــه بــه آنهــا تحمیــل میشــود بــه شــکلهای مختلــف
واکنــش نشــان میدهنــد .امــا بــدون رهبــری ،نقشــه ،تئــوری و
اســتراتژی ،مبــارزات مــردم در چارچــوب همــان شــرایط قبلــی محــدود
و محصــور خواهــد مانــد .بــر خــاف تصــورات امــروز کــه شــیوع کمــی
هــم نــدارد ،جنبشهــای بــدون ســر و افقــی بــه هیــچ نتیجــهای
نمیرســد .انقــاب امــر ســخت و پیچیــدهای اســت و بــدون رهبــری
حتــی تــدارک و آغــاز آن امــکان پذیــر نیســت .چــه برســد بــه اینکــه
بــه بــار بنشــیند.در ابتــدای قــرن بیســتم وقتــی کــهپرولتاریــای
روســیه بــه تــدارک انقــابمشــغول شــد ،نیــز شــرایط انقــاب آســان
نبــود .بــا اینکــه مبــارزات کارگــری در سراســر اروپــا جریــان داشــت
امــا بــا انقــاب خیلــی فاصلــه داشــتند .همــه انتظــار وقــوع انقــاب در
آلمــان را داشــتند ولــی غلبــه خــط غلــط بــر رهبــری آن ،مانــع شــد.
هیــچ کــس انتظــار انقــاب در روســیه را نداشــت .آن هــم در شــرایطی
کــه درگیــر جنــگ بــود .امــا لنیــن بــه عنــوان رهبــر  ،تشــخیص داد
کــه زمــان خیــز برداشــتن بــرای انقــاب چــه وقــت اســت ،در حالیکــه
اکثریــت بــا او مخالفــت کردنــد .او بــه درســتی اعــام کــرد کــه بــدون
رهبــری انقالبــی و تئــوری انقالبــی مبــارزات بــه جایــی نمیرســد و بــا
ایســتادگی در مقابــل گرایشــات غیرانقالبــی و پافشــاری بــر نظریــات
درســت خــودش توانســت انقــاب در روســیه را بــه پیــروزی برســاند.
او بــه حــزب بــه عنــوان تشــکیالت در مبــارزه در راه انقــاب اهمیــت
زیــادی قائــل بــود .انقــاب روســیه بســیار ســخت و بــا دشــواریهای
مختلفــی همــراه بــود .پــر از جنــگ ،مــرگ ،تــرس ،تنهایــی ،عقبگردها و
شکسـتها بــود .ولــی در عیــن حــال پــر از جســارت ،شــجاعت و امیــد
بــود و توانســت بــه پیــروزی برســد و ایــن امــر بــدون رهبــری حــزب
کمونیســت و لنیــن ،پافشــاریها ،گسســتها و بدعتگذاریهایــش
امکانپذیــر نبــود .اهمیــت لنیــن بــه عنــوان رهبــری کمونیســت در
فردیــت او معنــا نمییابــد بلکــه در خطــی کــه بــرای انقــاب ترســیم
میکنــد و در تاکتیــک ،بینــش ،روش ،برنامههــا و سیاســتهایی کــه
بــرای تغییــر جهــان فرمولــه کــرد و اســتراتژی کــه جلــو گذاشــت،
خــود را نشــان میدهــد و در ایــن راه افــراد تحــت رهبــریاش را قــادر
میکنــد کــه توانایــی انجــام ایــن کارهــا را پیــدا کننــد.
جهــان کنونــی ،بیــش از پیــش بــه رهبرانــی انقالبــی نیــاز دارد تــا بتوانند
فکــر و اراده مــردم رامســلح بــه تفکــر انقــاب و بــاور تغییــر کننــد§ .
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مجلۀ پلی بوی
مطلب

ارسالی

و

رهایی زنان!؟

بخش اول

روز  26ســپتامبر 2017
(چهــارم مهرمــاه) هیــو
هفنــر نــود ســاله و
صاحــب مجلــه پلــی بــوی
درگذشــت.
انتشــار ایــن مجلــه در
دهــه پنجــاه میــادی در
آمریــکا ،جنجالــی بهپــا کــرد .چــرا کــه جامعــه آمریــکا بهشــدت
غــرق در اخالقیــات ســنتی و در زمینــۀ روابــط عشــقی زن و مــرد
و هــر نــوع رفتــار جنســی دیگــر بســیار محافظــه کار و ســنتی و
مذهبــی بــود .نــام هیــو هفنــر و مجل ـهاش بــا رواج پورنوگرافــی
پیونــد دارد بهطوریکــه او و مجلــهاش تبدیــل بــه نمــاد
پورنوگرافــی و عادیســازیِ آن شــدند .امــا وی ادعــا میکــرد
یــک «فمینیســت» اســت و مجلــهاش و خــودش ،همــواره از
خواســتهای برابــری زنــان ،آزادی جنسیشــان و حــق ســقط
جنینشــان طرفــداری کردهانــد .شــک نیســت کــه بنیانگــذاری
پلــی بــوی بــه عنــوان یــک نمــاد فرهنگــی ،گفتمــان حاکــم در
آمریــکا در مــورد ســکس را بهچالــش گرفــت؛ امــا در اینهــم
تردیــد نیســت کــه هفنــر ،زنــان را صرفــا بهعنــوان «ابژههــای
جنســی» میدیــد .بــا مــرگ وی ،ارزیابــی از میــراث وی موضــوع
داغــی میــان زنــان فعــال در عرصــه زنــان بهویــژه در آمریــکای
شــمالی شــد.
هفنــر ،در ســال  1968بــه مجلــه «نیوزویــک» گفــت خــود را
یــک فمینیســت میدانــد .برخــی از زنــان فعــال اجتماعــی بــا او
موافقنــد .مثــا الیزابــت فراتریگــو پروفســور دانشــگاه الیــوال در
شــیکاگو در کتــاب «پلــی بــوی و زندگــی خــوب در آمریــکا»
میگویــد ،پلــی بــوی علنــا «ایدئولــوژی دســتمزد خانگــی را کــه
مبتنــی بــود بــر وابســتگی مالــی زنان خانـهدار بــه شــوهران/پدران
مســئولیتپذیری کــه بایــد از ایــن زنــان نگــهداری میکردنــد»
بــه چالــش گرفــت .هفنــر حتــا اعــام کــرد بــا کتــاب معــروف بتی
فریــدن )1963( 1توافــق دارد .طرفدارانــش میگوینــد ،هفنــر بــا
عادیســازیِ سکســوالیتۀ زن بــه جنبــش رهایــی زنــان خدمــت
کــرد .مجلــه پلــی بــوی از قانونــی کــردن ســقط جنیــن ،آمــوزش
ســکس و ممانعــت از بــارداری حمایــت کــرد .مجلــه ،مملــو از
مقالههــا و مصاحبههــای «پــرو چویــس» (انتخــاب آزاد) بــود
و جزییــات دادگاه «رو در مقابــل ویــد» 2را کــه مربــوط بــه آزاد

کــردن ســقط جنیــن بــود ،منتشــر میکــرد .مقــاالت نویســندگان
معــروف فمینیســت ماننــد مــارگارت اتــوود 3و جرمــن گریــر 4در
آن منتشــر میشــد.
بــا وجــود اینهــا ،بهســختی میتــوان او را یکــی از متحدیــن
جنبــش زنــان دانســت .زنــان فمینیســت بــه درســتی میگوینــد،
او صرفــا یــک نقــش دیگــر بــر نقشهــای تحقیرآمیــز بــرای زن
افــزود .مصاحبهکننــده مجلــه ونیتــی فیــر 5در ســال  2010بــه
هفنــر گفــت« :فمینیســتها معتقدنــد تــو بــه زنــان بهعنــوان
ابــژه نــگاه میکنــی» و او جــواب داد« :ایــن نظــر کــه پلــی بــوی
زنــان را تبدیــل بــه ابــژۀ جنســی میکنــد مســخره اســت .زنهــا
ـول جاذبــۀ دو جنــس میگــردد.
ابــژۀ جنســی هســتند  ...دنیــا حـ ِ
بــرای همیــن اســت کــه زنهــا ماتیــک میزننــد و دامنهــای
کوتــاه میپوشــند».
گیــل داینــس 6نویســندۀ کتــابِ «ســرزمین پــورن :پــورن ،چگونــه
سکســوالیتۀ مــا را دزدیــده اســت» 7چهــرۀ مخــوف و جنایتکارانــۀ
صنعــت پورنوگرافــی را افشــا کــرده اســت .وی ،پــس از مــرگ
هفنــر گفتــه اســت« :او پورنوگرافــی را از بَــک اســتریت (کوچــه
پــس کوچــه) بــه وال اســتریت آورد و صنعــت چنــد میلیــارد
دالری پورنوگرافــی مدیــون تالشهــای اوســت .هفنــر صنعــت
پورنوگرافــی و خریــد و فــروش بــدن زن را تبدیــل بــه یــک بیزنس
موجــه کــرد و از ایــن رهگــذر لطمــات غیــر قابــل تصــوری را بــه
زنــان زد».
پلی بوی و دهۀ «انقالب سکسوال»

نقــش صنعــت پورنوگرافــی در تبدیــل «زن» بــه ابــژۀ ســکس
و کاالی خریــد و فــروش ،پوشــیده نیســت و رابطــه رشــد ایــن
صنعــت بــا تالشهــای هفنــر و مجلــۀ پلــی بــوی و بهطــور
کلــی ایــن ژانــر از مجــات ،غیــر قابــل انــکار اســت .امــا برخــی
از فمینیســتها ارزیابــی دیگــری از او میدهنــد و میگوینــد،
ظهــور پلــی بــوی تاثیــر گرفتــه از دوران «انقــاب سکســوآل» در
دهــۀ شــصت میــادی و بخشــی از آن بــود .اینهــا میگوینــد،
او «تقــدس» و تابــوی ســکس را شکســت و بــه رهایــی زنــان
از اســارت تابوهــای اخــاق ســنتی کمــک کــرد و در شــرایطی
ایــن کار را کــرد کــه در برنامههــای تلویزیونــی آمریــکا حتــا
از کلمــۀ «حاملــه» اســتفاده نمیشــد .آنهــا میگوینــد ،پلــی
بــوی بخشــی از «انقــاب سکســوال» و جنبــش رهایــی زنــان
در دهــه شــصت بــود .همچنیــن بــه مقالههــای جــدی سیاســی
در پلــی بــوی اشــاره میکننــد کــه از جنبــش حقــوق مدنــی
ســیاهان در دهــۀ شــصت دفــاع کــرد و در شــرایطی کــه هیــچ
مجلــه سفیدپوســت حاضــر نبــود چیــزی در مــورد ایــن جنبــش
بنویســد ،پلــی بــوی از مارتیــن لوترکینــگ دفــاع میکــرد و در
مــورد وی مینوشــت .خــود هیــو هفنــر در مصاحبههایــش بــا
صراحــت میگفــت :ســکس نیســت کــه ننــگ پیشــانی جامعــه
بشــری اســت بلکــه جنــگ و نژادپرســتی و فقــر اســت.
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حتــا بــا فــرض اینکــه هفنــر در رابطــه بــا شــماری از معضــات
اجتماعــی ماننــد نژادپرســتی و حتــا حــق ســقط جنیــن مواضــع
مثبتــی داشــت ،امــا یــک واقعیــت انکارناپذیــر دیگــر هــم وجــود
دارد :تصویــری کــه پلــی بــوی از «زن ایــدهآل» و الگــوی آن بــه
جامعــه آمریــکا ارائــه داد زنــی بــود بــا بدنــی «سکســی» و مغــزی
کوچــک؛ الگویــی کــه تبدیــل بــه فرهنــگ مســلط در آمریــکا شــد.
مجلــه پلــی بــوی زمانــی در آمریــکا ظهــور پیــدا کــرد کــه جامعــه
در حــال انقــاب سکســوال بــود ،امــا او صرفــا از ایــن رخــداد،
سوءاســتفاده کــرد و آن را بهســمت «ابــژه کــردن» زنــان و
تجارتــی کــردن بــدن زن یعنــی خریــد و فــروش بــدن زنــان بــرد
و آن را تبدیــل بــه فرهنــگ «نرمــال» کــرد.

دهۀ شصت:
انقالب سکسوال و آرزوی دنیایی نوین و بهتر

گســترش صنعــت خریــد و فــروش بــدن زن و پورنوگرافــی تبدیــل
بــه توجیهگــر عــروج و گســترش بنیادگرایــی دیــن و پرســتش
اخالقیــات ســنتی شــد و بنیادگرایــان فاشیســت مســیحی،
ـتی
انقــاب سکســوال دهــۀ شــصت میــادی و جنبــش فمینیسـ ِ
دهــۀ شــصت را مســبب «ســقوط اخالقیــات» میداننــد .همیــن
اســتداللها را اســامگرایان حاکــم در ایــران اســتفاده میکننــد
تــا اخالقیــات فاشیســتی دینــی را بــه مــردم و بهویــژه بــه زنــان
تحمیــل کننــد .ســرکوب مطالعــات فمینیســتی در دانشــگاهها
کــه یکــی از شــاهکلیدهای اعمــال اســامگرایی در حــوزۀ
مطالعــات زنــان اســت ،بــر همیــن اســتداللها متکــی اســت
کــه فاشیســتهای مســیحی در رابطــه بــا فمینیســم و جنبــش
رهایــی زنــان تولیــد کردهانــد .مهــم اســت بدانیــم کــه بنیانگــذار
چنیــن گفتمانــی در جمهــوری اســامی ایــران ،زهــرا رهنــورد
(همســر موســوی بــود) کــه ایــن نظریــه را بهطــور مفصــل در
کتــاب «زیبایــی حجــاب و حجــاب زیبایــی» تشــریح میکنــد و
قوانیــن مجازاتهــای اســامی مربــوط بــه اخالقیــات زنــان را
بــرای جمهــوری اســامی تدویــن و تنظیــم کــرد .در جمهــوری
اســامی ،عــاوه بــر تفتیــش عقایــد ،مضــاف بــر تحمیــل حجــاب
اجبــاری از طریــق زور و ســرکوب و شــاق ،تفتیــش در روابــط
جنســی خصوصــی تبدیــل بــه یــک امــر روزمــره دولتــی شــد .تــا
آنجاکــه شــاملو نوشــت:
دهانت را میبویند
مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را میبویند
روزگار غریبیست ،نازنین
و عشق را کنار تیرک راهبند
تازیانه میزنند...
پانوشت:

ادامه دارد

1. The Feminine Mystique
2. Roe v. Wade
3. Margaret Atwood
4.Germaine Greer
5. Vanity fair
6. Gail Dines
7. Pornland: How Porn Has Hijacked Our Sexuality

امپراطــور رسوایی

5

آزاده
صمیمی

هــاروی واینســتاین یکــی از غولهــای تهیهکننــدۀ هالیــوود
متهــم بــه آزار و اذیــت جنســی بســیاری از بازیگــران و کارکنــان
زن هالیــوود شــده اســت .بعــد از شــکایت و افشــاگری یــک یــا دو
نفــر از ایــن زنــان ،تعــداد شــاکیان در حــال افزایــش اســت .در میــان
شــکایتکنندگان مــورد تجــاوز نیــز وجــود دارد .پــس از آن نــام
افــراد دیگــری همچــون کیویــن اسپیســی و داســتین هافمــن هــم
در رابطــه بــا آزار و اذیــت جنســی مطــرح شــده اســت .ایــن اتفــاق
واکنشهــای زیــادی را در سراســر دنیــا برانگیخــت .میزگردهــا و
برنامههــای مختلفــی در ایــن رابطــه تشــکیل شــد و هشــتگ «مــن
هــم» راهــی شــد بــرای بیــان آزارهــای جنســی کــه بــرای زنــان
مختلــف اتفــاق افتــاده اســت .بســیاری از زنــان از دســت درازی
توســط دایــی ،عمــو ،پســرخاله ،پســر همســایه و دوســت ،همــکار،
کارفرمــا ،مردهــای غریبــه کوچــه و خیابــان و … گفتنــد .اتفاقاتــی
کــه در ســنین مختلــف از بچگــی تــا بزرگســالی بــرای آنهــا رخ
داده بــود .خیلــی از آنهــا بــرای اولیــن بــار بــود کــه ایــن موضــوع را
مطــرح میکردنــد .بحثهــای متعــددی دربــاره ایــن اتفــاق وجــود
دارد کــه در رســانههای مختلــف در سراســر دنیــا بــه آن پرداختــه
شــده و از تکــرار آنهــا اجتنــاب میشــود .امــا مــوردی کــه اهمیــت
زیــادی دارد و کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت ،ســکوت زنــان
در برابــر اتفاقــات اینچنینــی اســت .درســت اســت کــه دالیــل
مختلفــی بــرای ایــن کار وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا تــرس
از آبــرو و از دســت دادن کار اســت .در ایــران شــیوع آزار جنســی
در محیــط کار  ۷۵درصــد و در افغانســتان  ۶۵در صــد اســت .در
فرانســه ،ایــن رقــم ۲۰درصــد اســت کــه ۹۵درصــد از کســانی کــه
نســبت بــه آزار جنســی در محیــط کار اعتــراض میکننــد ،اخــراج
میشــوند .امــا اینهــا ،دالیلــی محکــم و قابــل قبــول بــرای
ســکوت در مقابــل اتفاقــی کــه رخ داده نیســت .آزار و اذیــت زنــان در
هالیــوود کــه امــروز از آنهــا صحبــت میشــود مربــوط بــه بیســت
ســال پیــش اســت .یعنــی ۲۰ســال از آن حرفــی زده نشــده اســت.
ایــن «مکانیســم ســکوت» در میــان اکثریــت عظیمــی از زنــان در
سراســر دنیــا مشــترک اســت و بایــد آن را از بیــن بــرد .ســکوت
زنــان در برابــر تعرضــات مختلفــی کــه بــه آنهــا میشــود ایــن
اجــازه و راحتــی خیــال و مصونیــت را بــه مــردان میدهــد کــه بــه
کار خــود ادامــه دهنــد و زنــان بیشــتری را مــورد اذیــت و آزار قــرار
بدهنــد .ایــن ســکوت ناشــی از همــان روابــط مردســاالرنه و ضــدزن
حاکــم در تمــام دنیــا اســت کــه زنــان را از بازگــو کــردن و افشــای
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ســتم بــاز م ـیدارد و آســیب روانــی ایــن ســکوت بــرای زنــان
بــه مراتــب از خــود اتفــاق ســختتر و دردناکتــر اســت .زنــان
بــا سکوتشــان بــه ایــن نگرشهــا کــه «حتمــا زنــه کاری کــرده
بــوده» یــا «زنــه یــه چیزیــش میشــه» و امثالهــم مهــر تاییــد
میزننــد .ایــن درســت اســت کــه مــردان آزارگــر باالتــر از
قانــون و عــرف قــرار دارنــد و مجازاتشــان متناســب بــا جرمــی
کــه مرتکــب میشــوند نیســت و چــه بســا در بعضــی کشــورها
هیــچ مجازاتــی متوجــه آنهــا نیســت ،ولــی ســکوت زنــان در
برابــر ایــن آزارهــا ،بــه مثابــه صــدور حکــم تبرئــه بــرای مــردان
اســت .مجــازات شــدن چنیــن مردانــی ،نــه کافــی اســت و نــه
هــدف نهایــی خواهــد بــود ،چــرا کــه سیســتم حاکــم در جوامــع
مختلــف چنیــن فجایعــی را بازتولیــد خواهــد کــرد .شکســتن
ســکوت زنــان در برابــر چنیــن خشــونتهایی ،گام اول خواهــد
بــود و ریش ـهکن کــردن آن نیــاز بــه آگاهــی در مقابــل نظــام
ل شــدن دارد.
مــرد /پدرســاالر و متشــک 

بیست و پنج نوامبر،

روز جهانی منع خشونت علیه زنان

خشــونت علیــه زنــان در همــه جــای دنیــا اعمــال میشــود.
فقــط اشــکال مختلفــی دارد .امــا خیلــی از این اشــکال مشــترک
اســت .از جملــه آزار و اذیــت جنســی کــه ایــن روزهــا دیگرفقــط
فیزیکــی نیســت و شــامل آزارهــای آنالیــن و اینترنتــی هــم
میشــود .دهلــی و ســائوپائولو ،خطرناکتریــن شــهرهای جهــان
از زاویــه آزار جنســی بــرای زنــان هســتند .از ســویی دیگــر،
درهالیــوود ،جایــی کــه فرهنــگ و اخــاق را بــه دنیــا صــادر
میکنــد ،زنــان مــورد تعــرض و تجــاوز قــرار میگیرنــد .ایــن
پدیــده بــه یــک قشــر و طبقــه خــاص محــدود نمیشــود و همــه
طبقــات و گروههــای اجتماعــی را شــامل میشــود .موقعیــت
زنــان هــم در جهــان امپریالیســتها و هــم در جهــان ســوم
بغرنــج اســت .دو جهانــی کــه «منســوخ» و پوســیده هســتند،
موقعیــت کنونــی زنــان را رقــم میزننــد .در یکجــا ،حجــاب
و روبنــده اجبــاری اســت و زنــان بــدون اجــازه مردانشــان ســفر
هــم نمیتواننــد برونــد و در جــای دیگــر ،اندامهــای مانکنــی
و لباسهــای سکســی تبلیــغ و ترویــج میشــود .هــر دوی
اینهــا نمــاد تحقیــر زنــان هســتند .آزار و اذیــت جنســی
تبدیــل بــه بخشــی از فرهنــگ رایــج در ایــن جوامــع شــده
اســت .ســتم بــر زنــان و مبــارزه آنهــا بــرای رهایــی در جهــان
امــروز بیشــتر از همیشــه خودنمایــی میکنــد و ایــن مبــارزه
را میطلبــد و ایــن مبــارزه شــامل هــر دو منســوخ میشــود،
یعنــی هــم کشــورهای امپریالیســتی و هــم جهــان ســوم کــه
وابســته بــه امپریالیس ـتها اســت .مبــارزه بــا هــر دوی آنهــا
الزم اســت .آنهــا در عیــن حــال کــه بــا هــم مخالفنــد امــا بــا
عملکردشــان همدیگــر را تقویــت هــم میکننــد .ســمتگیری
بــا هــر کــدام از آنهــا منجــر بــه تقویــت طــرف مقابــل
میشــود .بایــد ســکوت را شکســت ،هــم در برابــر مردانــی
کــه نماینــدگان فرهنــگ مردســاالری هســتند و هــم در برابــر
نظامهــا و کشــورهایی کــه پایهشــان را بــر مردســاالری بنیــان
گذاشــتهاند و هــروز شــکلهای جدیدتــری از خشــونت بــر
زنــان را تقویــت میکننــد ،ســر خــم نکــرد و جنگیــد§ .

زوال پدرساالری
روشنک
مینو

یا

زوال مردساالری؟

 17مهــر مــاه  96در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،جلسـهای
دربــاره معرفــی و نقــد کتــاب "زوال پدرســاالری ،فروپاشــی خانــواده یــا
ظهــور خانــواده مدنــی" برگــزار شــد .در ایــن نشســت ،دکتــر قانعــی راد بــه
عنــوان نویســنده کتــاب بــه معرفــی کتــاب پرداخــت و دکتــر ســاروخانی و
دکتــر شــکربیگی مطالبــی را دربــاره مباحــث اصلــی کتــاب بیــان کردنــد.
دکتــر قانعــی راد در ابتــدای ســخنرانی ،پدرســاالری را بــه عنــوان یــک
نظــام شــناختی و معرفتــی دانســت کــه نقــش قابــل توجهــی در فرآینــد
تصمیمگیــری و حمایــت از خانــواده داشــته اســت .وی چندیــن بــار از ویژگی
اقتدارگرایانــه پدرســاالری گفــت و از آنجــا کــه مخاطبینــش از نســل جــوان
بودنــد و میدانســت کــه بــا پذیــرش ایــن اصــل اساســی نظــام پدرســاالری
مشــکل دارنــد ،خــود را تبرئــه کــرده وگفــت ،پــدر ســاالری را یــک نظــام
اقتدارگــرا و آنچــه در دیــدگاه اکثریــت افــراد وجــود دارد ،نظامــی مبتنــی بــر
یــک ســتم تاریخــی نمیبینــد ،و بــه همیــن دلیــل اگرچــه معتقــد اســت
کــه ایــن نظــام زوال یافتــه امــا نگــران زوال ایــن نظــام و آینــدهای اســت کــه
جایگزیــن آن میشــود!
قانعــی راد بــرای اثبــات نظریــات خــود ،بــه ســراغ تاریــخ مـیرود و از شــرایط
نظــام پدرســاالر و مزایــای آن نظــام مثــال تاریخــی م ـیآورد .او بهدرســتی
معتقــد اســت کــه نظــام پدرســاالر در مــواردی توســط زنــان و مــادران اعمال
و حمایــت میشــد و در مــواردی زنــان بــه نیابــت از پــدر غایــب ،ایــن اقتــدار
(نظــام حمایتــی و تصمیمگیــری متمرکــز) را اعمــال میکردنــد .قانعــی راد
معتقــد اســت کــه میــان پدرســاالری و مردســاالری تفــاوت اساســی وجــود
دارد .زیــرا در پدرســاالری ،مــردان نیــز تحــت تســلط پــدر خانــواده قــرار
داشــتند و پدرســاالری پدیــدهای بــود کــه مربــوط بــه خانــواده گســترده بــود
و اکنــون کــه جامعــه بــا فــرم خانــواده هســتهای مواجــه اســت ،مردســاالری
یــک پدیــده متأخــر اســت و بــه جنســیت مربــوط میشــود .در ایــن مــورد
نیــز قانعــی راد در گذشــته باقــی مانــده و حســرت بــزرگ پــدران خانــواده
قبیلــهای را در ســر دارد و از مردســاالری جامعــه مــدرن کــه بــه زعــم او
زن ســاالری و کــودک ســاالری را تولیــد میکنــد نگــران اســت .او از ایــن
پدیــده هــا بــه عنــوان ســاالرهای جدیــد در شــرایط پســا پدرســاالری نــام
میبــرد و معتقــد اســت ایــن تحــوالت حاصــل مبــارزات زنــان و جوانــان
نبــوده بلکــه یــک تحــول تدریجــی اســت کــه در اثــر زوال پدرســاالری و
نبــود اقتــدار در خانــواده امــروز بوجــود آمــده اســت.
دکتــر! قانعــی راد ،دانــش آموختــه و متولــی آمــوزش جامعــه شناســی
اســت ،آن هــم بــه قــول خــودش جامعــه شناســی معرفــت و علــم .ایــن
نشــان دهنــده آن اســت کــه جایــگاه علمــی یــا تخصــص در یــک رشــته
مهــم نیســت ،ســمتگیری طبقاتــی هــر فــرد ناشــی اســت از تفکــر او در
ایــن رابطــه .متخص ـص تریــن افــراد در رشــتههای علــوم انســانی هــم کــه
ســمتگیری طبقاتــی شــان ،حفــظ شــرایط موجــود و گاهــی پیراســتن
ظاهــر آن اســت نیــز ،از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و نگــرش آنهــا،
اینگونــه بــا اعــام تــرس از زوال مردســاالری نمــود پیــدا میکننــد.
او در تحلیلهــای خــود همــه چیــز را از منظــر شــواهد عینــی بیــان
میکنــد و بــا وجــود آنکــه بــه تاریــخ اســتناد دارد ،امــا تحــوالت زیــر بنایــی
را در شــکلگیری تحــوالت جوامــع نادیــده میگیــرد .او بــه تفــاوت میــان
خانــواده گســترده و خانــواده هســتهای اشــاره میکنــد ولــی از تحــوالت
اقتصــادی کــه ایــن تغییــرات را نیــاز داشــت ســخنی بــه میــان نم ـیآورد.
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او نمیگویــد کــه در جوامــع مبتنــی بــر کار کشــاورزی (فئودالیســم)،
نیــروی کار در بعــد خانــواده تعریــف میشــد و درآمــد حاصــل از کار
اعضــای خانــواده بــه مــرد خانــواده (پــدر) اختصــاص مییافــت تــا او
رونــد توزیــع و زندگــی خانــواده را تعییــن کنــد .همیــن امــر باعــث
میشــد کــه خانــواده بــرای تأمیــن معــاش ،گــوش بــه فرمــان رئیــس
خانــواده و مالــک اصلــی دارایــی خانــواده باشــند .امــا تکامــل زیربنــای
اقتصــادی (روابــط تولیــدی جامعــه) بــه شــرایط ســرمایهداری ،بــه
نیــروی کاری نیازمنــد بــود کــه بــرای بــه چرخــش درآوردن اقتصــاد
تــازه شــکل یافتــه ،نیــروی کار خــود را آزادانــه بــه ســرمایهدار بفروشــد
تــا در جریــان تولیــد محصــوالت از طرفــی ســود ســرمایهداران را تأمیــن
کنــد و از طــرف دیگــر حداقــل معیشــتی بــرای خــود فراهــم کنــد .ایــن
ســاختار از مــرد و زن و کــودک ،کارگرانــی فراهــم کــرد کــه هریــک بــه
فراخــور توانایـیاش در جهــت تأمیــن منافــع ســرمایهداران نقش داشــته
باشــد .ایــن ســاختار دیگــر رئیــس قبیلــه نداشــت و ایــن ســرمایهداری
بــود کــه تعییــن میکــرد کــه چــه کســی و کجــا بــرای تأمیــن معــاش،
نیــروی کارش را بــه فــروش برســاند .برخــاف تصــور قانعــی راد ایــن
تحــوالت تدریجــی و خودبخــودی نبودنــد .درســت اســت کــه آزادی
بدســت آمــده بــرای زنــان و کــودکان نتیجــهی تحــوالت اقتصــادی
مذبــور بــود امــا انقالبــی کــه دهقانــان علیــه ســاختار فئودالیســم
انجــام دادنــد و ظهــور طبقــه تــازه بوجــود آمــده ســرمایهدار (صاحبــان
صنعــت) ،کــه مناســبات فئودالیســم زنجیــری بــر پیشــبرد اهدافشــان
بــود و مبــارزات آنهــا تغییــرات مذکــور را عملــی کــرد و مردســاالری
جوامــع گذشــته کــه در پــدر ســاالری نمــود داشــت ،در جوامــع مــدرن
تبدیــل بــه مردســاالری عصــر امــروز شــد کــه زنــان را بــه ابــزاری بــرای
اهــداف ســرمایهداری تبدیــل ســاخته اســت.
چه تحوالتی در پیش است؟ و ما چه میخواهیم؟
قانعــی راد انگیــزه خــود را از نــگارش ایــن کتــاب ،نگرانــی از آینــده
جامعــه دانســت و جامعــه مدنــی بــه تعبیــر خــودش را بدیلــی بــرای
وضعیــت فروپاشــی خانــواده در جهــان امروز بــه دنبال زوال پدرســاالری
میدانســت .او کــه در ایــن راســتا باردیگــر اشــارهای بــه گذشــته
داشــت ،ایــن بــار از تجربیــات مطالعاتــی خــود دربــاره جوامــع قبــل از
پدرســاالری گفــت .او معتقــد بــود کــه تعاریــف مــورگان و محققینــی
مشــابه او دربــاره جوامــع پیشاپدرســاالری یــا بــه
تعبیــر او مادرشــاهی (مادرتبــاری) ،یــک تصــور
رمانتیــک از وضعیــت پــر از مهــر و عاطفــه
زنــان بــوده و بــر آن اســاس قانعــی راد تصــور
داشــته کــه امــروز بــا زوال پدرســاالری بتــوان
جامعــهای مشــابه بــا آن دوره را تجربــه کــرد،
امــا امــروز بــا پدیــده مادرســاالری ای روبــرو
شــده کــه سرشــار از خشــونت اســت .او مثــال از
دادگاههــای خانــواده و ســیل زنــان بــرای گرفتــن
مهریــه را بــه عنــوان نمون ـهای از نتایــج منفــی
زوال پدرســاالری میدانــد و شــرایط امــروز را
"گــذر از منطــق پدرســاالری بــه منطــق تــرازو"
میدانــد.
نگرانــی قانعــی راد بــه عنــوان مــردی در جامعــه
مردســاالر قابــل ارزیابــی اســت .او از زیــر ســوال
رفتــن اتوریتــه مردانــه نگــران اســت ،او مصائــب
روز جامعــه را در ایــن میبینــد کــه بــه دنبــال
زوال پدرســاالری و نبــود حمایــت پدرانــه در
جامعــه و آزادی زنــان و کــودکان کــه در گذشــته
تحــت تســلط پــدر ،کنتــرل میشــدند ،اکنــون
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بــه شــکل افسارگســیختهای در حــال تخریــب جهــان هســتند!!! .او بــا
ارائــه مــدل "خانــواده مدنــی" ســعی دارد کــه ایــن فاجعــه را تعدیــل
کنــد و جامعــه را بــر گفتمــان درون خانــواده بــدون برتــری جویــی
دعــوت میکنــد و میخواهــد در ســاختاری چنیــن از همپاشــیده،
همچــون پیامبــری ،جامعــه را از عــذاب بــی پــدری آگاه کــرده و آنهــا
را بــه راه مهربانــی و همدلــی ســوق دهــد .آیــا ایــن نگــرش نوعــی
تخیــل فانتــزی نیســت؟
جامعــه مادرتبــار کــه قانعــی راد آن را تخیــل امثــال مــورگان میدانــد،
بــر اســاس شــواهد واقعــی و تحقیقــات زیســت شناســانه مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و بــه خوبــی بــا نظریــات دانشــمندان و تئوریســینها
و فالســفهای چــون کارل مارکــس کــه اســاس تکامــل جوامــع را بــا
نظریــه ماتریالیســم تاریخــی نشــاندادند ،مطابقــت دارد .در ایــن
جوامــع کــه قبــل از شــکلگیری طبقــات اجتماعــی وجــود داشــتند
و هنــوز انباشــت ثــروت ،اســاس و معنــای زندگــی انســانها نبــود و
افــراد بــر اســاس قوانیــن طبیعــی زندگــی میکردنــد ،هنــوز قوانینــی
کــه دولتهــا تدویــن کننــد وجــود نداشــت و مناســبات و قراردادهــای
منفعتطلبانــه امــروز در زندگــی آنهــا وجــود نداشــت .دلیــل
شــکلگیری ایــن شــرایط هــم بــه واقعیتهــا و بنیانهــای اقتصــادی
و اجتماعــی آن دوره مربــوط اســت .ایــن واقعیتهــای عینــی شــکل
دهنــدهی ایــن ســاختار اجتماعــی بودنــد و امیــد بــرای شــکلگیری
دوبــارهی آنهــا یعنــی بازگشــت بــه عقــب یــک امــر محــال اســت .بــا
زوال مادرتبــاری بــه دنبــال شــکلگیری طبقــات و ظهــور مردســاالری
در جامعــه شــاهد دورههــای گوناگــون و اشــکال متفــاوت اینســاختار
بــا تحــول مناســبات اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی جامعــه هســتیم.
پدرســاالری کــه فرمــی از مردســاالری در رونــد تکامــل تاریخــی جامعــه
بــود بــا شــکلگیری جوامــع مــدرن ســرمایهداری زوال یافتــه و در
مــواردی کــه هنــوز ســاختارهای ســنتی باقــی ماندهانــد نیــز زوال
خواهــد یافــت.
ســاختار مردســاالر جامعــه مــدرن ،کــه اوج خشــونت علیــه زنــان را در
مناســبات کاالیــی بــدن زنــان بــه شــکل پورنوگرافــی نشــان میدهــد
و در جوامعــی چــون ایــران کــه قوانیــن مذهبــی بــا نمونههایــی چــون
قوانیــن مهریــه ،شــیربها ،صیغــه ،بــکارت و تمکیــن زن از مــرد ،ســعی
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دارد ســلطه خــود را بــر جامعــه بهویــژه زنــان تضمیــن کنــد ،تحــوالت
اجتماعــی را نادیــده گرفتــه و بــرای رفــع مشــکالت ،خرابکاریهــای
جبرانناپذیــری مثــل ســایت همســریابی و  ...را ســامان میدهــد.
شــرایط اجتماعــی شــکلگرفته حاصــل زوال پدرســاالری نیســت.
تصــور قانعــی راد ایــن اســت کــه امــروز جامعــه ،آزادیای کــه در جامعه
پدرســاالر نداشــت را دارد امــا امنیتــی کــه در جامعــه پدرســاالر داشــت
از دســت داده و چــون دچــار اضطــراب اســت دســت بــه خشــونت
میزنــد .او میخواهــد خانــواده را بــه جامعــه بازگردانــد تــا امنیــت
جامعــه فراهــم شــده ،اضطــراب کاهــش یافتــه و خشــونت از جامعــه
رخــت بربنــدد .مهــر و همدلــی و گفتگــوی همدالنــه جــای خــود را بــا
اغتشــتاش عــوض کنــد و همــه در صلــح و صفــا روزگار بگذراننــد .او کــه
مخالــف اوتوپیــا و ایدهآلگرایــی اســت خــود اوتوپیــای خانــواده مدنــی
را در ذهــن میپرورانــد.
جامعــه امــروز در جهــان جامعــهای اســت پــر از تضادهایــی کــه در
ظــرف ایــن ســاختار اقتصــادی و سیاســی -اجتماعــی قابــل ترمیــم و
حلشــدن نیســتند .جامع ـ ه امــروز جامع ـهای اســت کــه تکنولــوژی را
بــرای خدمــت بــه کســب قــدرت و ثــروت بــرای تعــداد کمــی از افــراد
جامعــه بــهکار میگیــرد و در ازای ویرانــی و فالکــت اکثریــت افــراد

خودکشی،
نتیجه تضادهای اجتماعی

ر .م

چنــدی پیــش شــاهد خودکشــی دو دختــر نوجــوان اصفهانــی بودیــم کــه
علیرغــم تصــور ،بــا ضبــط یــک فیلــم قبــل از اقــدام بــه خودکشــی ،در
حالــت شــادی بــا بســتگان خــود وداع میکردنــد .ایــن اتفــاق کــه ابتــدا از
ســوی برخــی از مســئولین بــه عنــوان تأثیــر بــازی "نهنــگ آبــی" تحلیــل
شــد ،بــا ارائــه ایــن فیلــم ،انواعــی از تحلیلهــا را در پــی داشــت .امــا
تحلیلهــای افســردگی و مشــکالت خانوادگــی و مــواردی از ایــن دســت
بــا حالتهــای شــیدایی دختــران منافــات داشــت و واقعیــات آن هنــوز
ناروشــن اســت و امیــد اســت کــه بعــد از بهبــودی یکــی از دختــران کــه
از مــرگ نجــات یافتــه بتــوان بــه واقعیــت ایــن ماجــرا پــی بــرد.
ایــن دختــران از نســل دهــه  ،80نســلی هســتند کــه بــا تضادهــای
گوناگونــی در جامعــه دســت و پنجــه نــرم میکننــد .ایــن نســل ،بانکــی
از اطالعــات گوناگــون اســت .شــبکههای اجتماعــی ،هیــچ خبــری را از
دســترس آنهــا دور نــگاه نمـیدارد .شــادی و شــیدایی دختــر جانباختــه
حاصــل مصــرف مــواد مخــدر یــا الــکل نیســت (برخــی چنیــن تحلیلــی
ارائــه دادنــد) ،او بــا اشــتیاق بــه ســمت مــرگ حرکــت میکنــد چــون
پشــت ســر خــود هیــچ اتفــاق دلپذیــری نمییابــد .جامعــه غــرق در
خرافــات و اســتبداد مذهبــی کــه مجــال شــکوفایی و خالقیــت را از
نســل امــروز گرفتــه و عــدم تبعیــت آنهــا را نــه ویژگــی مثبــت آنهــا کــه
ناهنجــاری ایــن نســل قلمــداد میکنــد .البتــه او تنهــا ایــن ویژگــی را
نــدارد بلکــه اغلــب هــم ســن و ســاالن او احساســات مشــابهی دارنــد کــه
بــه عنــوان افســردگی شــناخته میشــود .نمونههایــی چــون خــون بــازی
دختــران هــم نســل او هــم ،افســردگی قلمــداد شــد و خانــواده هــا در
زمینــه شــکلگیری ایــن پدیــده متهــم شــدند کــه بــه میــزان کافــی
ایــن نســل را کنتــرل نکردنــد.
ایــن نســل کــه در بعضــی تحلیلهــا بــه "جلــب توجــه" اشــاره میشــود،
قصــد جلــب توجــه نــدارد بلکــه از دنیــای فردگــرای امــروز عاصــی شــده
و دیگــر نمیتوانــد فــرد محــوری را تحمــل کنــد .اتفاقــا ایــن نســل
بســیار جامعــه پذیــر اســت امــا مجالــی بــرای آن نمییابــد و بــه طــور

جامعــه بــه اهــداف خــود دســت مییابــد .جامعــه امــروز فردگرایــی و
رقابــت را اســاس کار خــود قــرار داده و در ازای تفرقــه و عــدم اتحــاد
انســانها ،حیــات خــود را تضمیــن میکنــد .در ایــن ســاختار صحبــت
از همدلــی ،مهــر و دوســتی مضحک ـهای بیــش نیســت و نتیجــه ایــن
خــام اندیشــی ،انفعــال و ســرخوردگی بیــش از پیــش اســت.
جامعــه در طــول ســالیان دراز ،تحــوالت گوناگونــی را از ســر گذرانــده
کــه هیچیــک بــه شــکل خودبخــودی نبودهانــد .امــروز نیــز اگــر
میخواهیــم مردســاالری را کــه در همــکاری بــا ســاختار ســرمایهداری
در جهــت افــول جامعــه حرکــت میکنــد ریشــهکن کنیــم ،بایــد
ت داشــته باشــیم و
بتوانیــم مدلــی واقعــی از آینــده جامعــه در دســ 
بــرای تحقــق آن مبــارزه کنیــم .مدلــی کــه در آن انســانها بــه مثابــه
کاال قابــل خریــد و فــروش نباشــند .مدلــی کــه امنیــت نــه از اقتــدار
ی جدیــد و حاصــل تعــاون و
پــدر کــه بــه واســطه مناســبات اجتماع ـ 
همــکاری افــراد ،فــارغ از حــس مالکیــت بــر افــراد یــا اشــیاء تأمیــن
شــود .مدلــی کــه انتخــاب ،نــه بــرای کســب مقــام ،قــدرت ،شــهرت
یــا ثــروت بلکــه بــرای پیشــرفت جامعــه و بــه بهتریــن شــکل باشــد.
ایــن جامعــه قابــل دســتیابی اســت تنهــا زمانــی کــه در جهــت زوال
مردســاالری حرکــت کنیــم§ .
مــداوم در جســتجوی ایــن شــکل از جامعهپذیــری بــا تضــاد منفعــت
پرســتی افــراد کــه جامعــه در جهــت ترویــج مکــرر آن عمــل میکنــد،
دچــار ســرخوردگی میشــود.
نســلی کــه در تکنولــوژی امــروز نــه بــرای مرزهــا ارزشــی قائــل اســت
نــه خــود را ملــک کســی میدانــد و نــه بــه ماوراءالطبیعــه بــاور دارد،
بــا تضــاد کار بــرای کارفرمــا و تحــت کنتــرل و دســتور او ،بــا تضــاد
خانــه و خانــواده و بــا تضــاد علــم و خرافــه روبروســت .حــل نشــدن
ایــن تضادهــا در نهایــت ایــن نســل را بــه ورطــه نابــودی میکشــاند.
از ســوی دیگــر ایــن نســل بســیار پتانســیل ایجــاد تغییــرات اساســی
در جامعــه دارد و تنهــا در صــورت کســب آگاهــی میتوانــد در جهــت
تحــول بنیــادی جامعــه نقــش داشــته باشــد .ایــن نســل میتوانــد
جامعــهای بــا الگــوی جدیــد بیافرینــد .میتوانــد فرهنــگ موجــود را
نقــد کــرده و فرهنــگ دیگــری را جایگزیــن کنــد .ایــن نســل اســتبداد و
نــگاه تــک بعــدی را تحمــل نمیکنــد .ایــن نســل بــه آزادی بــی قیــد و
شــرط میاندیشــد و در بنــد کــردن آن ،وی را بــرای رهایــی بــه ورطــه
مــرگ ســوق میدهــد.
بررســی آمارهــای منــدرج در ســالنامه آمــاری کشــور نشــان میدهــد
از ســال  ۱۳۹۰تــا  ۱۳۹۴خودکشــی در ایــران ،افزایــش قابــل توجهــی
داشــته اســت .بــر اســاس گــزارش مرکــز کنتــرل بیمــاری هــا۱۷ ،
درصــد از دانــش آمــوزان کالس نــه تــا دوازده ،در یــک ســال گذشــته
بــه طــور جــدی بــه خودکشــی فکــر کــرده انــد .بــر طبــق آمــار در
ایــن  ۵ســال ،در میــان زنــان افزایــش  66درصــدی داشــته اســت.
همچنیــن ،آمارهــای اقــدام بــه خودکشــی ،بــه تفکیــک جنــس و ســن،
نشــان میدهــد  ۸۳درصــد از اقــدام بــه خودکشــی هــا در میــان زنــان
در ســنین زیــر  ۳۴ســال رخ مــی دهــد.
کمتــر هســتند افــرادی چــون عســل کــه جرئــت خودکشــی را داشــته
باشــند .ای کاش ایــن میــزان از جرئــت ایــن نســل ،بــرای تحــول
جامعـهای کــه بهطــور مــداوم در حــال کشــاندن افــراد بــه ورطــه مــرگ
اســت ،بـهکار گرفتــه میشــد .ایــن نســل نیــاز دارد کــه بــرای کشــف راه
رهایــی خــود و بشــریت هدایــت شــود .ایــن اتفــاق و اتفاقــات مشــابه باید
فعالیــن زن را متوجــه کنــد کــه نســل جــوان امــروز را بــرای انقالبــی
علیــه ســاختار بــه غایــت ضــد زن و ضــد بشــر آگاه کنــد تــا تــوان خود
را بــرای تحــول بنیادیــن جامعــه بـهکار گیرنــد§ .

