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و لذت زنانه است یسرگرم یک: پورن زنان یپورن برا یها یلمف کارگردان . 

 



طور  پورن زنان است که به های یلمف یسی( کارگردان انگلیتآنا اروسم یاسپن )با نام واقع آنا

کند یصحبت م ینیسیمو فم یگسترده درباره سکس، پورنوگراف . 

 

یستید،ن یاز وجود صنعت سکس عصبان یدیدبود که فهم یا تان لحظه بخش الهام یدشما گفت **  

 یبرا یبود . چه کمکنید یحسادت م کند یمردانه را برآورده م یجنس یالتکه تما یناما به ا 

کردید؟ یزنان احساس م  

 

وجود داشت. شما حتا  ها ینهزنان در همه زم یبود برا کم یعنیبود،  ۸۸۱۱زمان سال  آن

نوشتم که  یندرباره ا ینمارت را در کالج سنت ام نامه یانهرچند من در واقع پا– یدنداشت دل یپنچ

 یادم.  زنان مجالت پورن نداشتند. خواهند یکه زنان واقعًا م یستن یزیچ آن دل یپنطور چ چه

 یزیونوتل یبرا یدرباره مسائل جنس یا ( برنامهیتانیاییبر یشهکالرک )هنرپ یمارج تهس

بود یفضع یلیکرده بود که خ یهته . 

 

 یها که خواسته کنم ینه، من فکر م یاکه مردم با صنعت سکس موافق باشند  ینفارغ از ا اما

پورن  یلمساختن ف یها برا دارد. در حال حاضر شرکت گذاری یهزنانه ارزش سرما یجنس

بازارش وجود دارد یراز کنند، یم ینهزنان هز یبرا . 

 

و از  شود یاشته مانگ یدهزنانه ناد یجنس یالتبازار، تما ینا یتدرک و شناخت اهم بدون

 یمدنبال عشق هست که ما ]زنان[ در سکس تنها به یدهعق ینو ا شود یم یبرآوردن آن شانه خال

دانم یم آمیز ینکه من آن را واقعًا توه ماند؛ یشده و پابرجا م یدبازتول . 

 

تجربه شما از پورن چه بود؟ یناول **  

 

نشریه از  یرچند تصو یدم،که من د یزیچ اولین  

  gutter ه



از  یکی. یدمد یبه طور اتفاق گشتم یاز مدرسه به خانه برم یادهساله بودم و پ ۸۸ یبود که وقت

 یتاز عصبان یا مدرسه ی. طبعًا ما به عنوان دخترهایپلنگ بود در لباس پوست یزن یرتصاو

یمشد یوانهد . 

یهمن به چند نسخه از نشر بعداً   

 

  (۲ )UK tabloid the Daily Sport  

زاه ک یبار ینخوردم که برادرم در اتاقش داشت. اما اولبر  

بود که با دوست پسرم بودم یپورن استفاده کردم زمان  . 

 

زنانه در  یجنس یالتدر ذهنت شکل گرفت که تما یدها ینبود که ا یزمان ینو ا **

شود؟ یبراورده نم یپورنوگراف  

 

کار را  ینبود. ازش لذت بردم و مطمئنًا ا انگیز یجان. هدانستم یاز پورن نم یزی. من چبله

ساله بودم، کتاب۲۲ یپسرم انجام ندادم. وقت خاطر دوست یترضا یبرا   

Women On Top  

است  یگشا بود. کتاب راه یلیکتاب خ ینا کنم یو فکر م یدمرا خر یدیفرا ینوشته نانس 

کتاب به من کمک کرد  ینکتاب بود. ا یندر ا یزچ همه یقاً زنان و دق های یفانتز ی درباره

است یدمف یلیمن خ ی. برایرمرا بپذ ام یجنس یتهو . 

 ینا یک دانم ی( هستم. نمسکچوآل یبه من کمک کرد که بفهمم دوجنسگرا )با ینهمچن و

] ِهمجنسگرا بودن[ در کار نبود.  یموضوع را نزد خودم اعتراف کردم. اعالِن عموم

دارم یجنس یشگرا یزآشکار شد که به زنان ن یمبرا یجاً تدر جورهایی یک . 

 

** کرد؟ یتزنان تقو یشما را در ساختن پورن برا یزهتجربه ها انگ ینا یاآ  

 



بود که دوست  آمیز یطنتش یاییکار رو جور یکاز مردم، ساختن پورن  یلیمن، مثل خ برای

لندن  یننر سنت مارتبه دانشکده ه یسالگ ۲۲انجام بدهم. من در  ام یموازات زندگ  داشتم به

دانشکده تزم را درباره  یندر ا یلمسال تحص ینرفتم و به فکر ساختن پورن افتادم. در آخر

ساختم یسکس یلمف یکو  ؛«یننو یپورنوگراف یبه سو»پورن نوشتم:  . 

 

هم  یبا آن راست کنند. اما افراد توانستند یبود. هرچند مردها نم یشیمن کاماًل آزما یلمف اولین

نبود یفکارم ضع ینو.. بنابرا کردند یبودند که ادرار م ! 

 

ی؟فرد متوسط به سکس عالقه دار یکاز  یشب کنی یفکر م یاآ **  

 

بار به سکس فکر  یک یهمردها هر هفت ثان گویند یم کنید؟ یم یسهطور مقا . چهدانم نمی

سابقه  یچهنوز هم. ه. برم یو ازش لذت م کنم یدرباره سکس فکر م یاد. خب، من زکنند یم

 یدممکن است بپرس ینیدام را بب من نبوده. و اگر خانواده یدر زندگ یاز سو استفاده جنس یا

 یمعمول یلیها از طبقه متوسط و خ ها مرا بار آورده باشند. چون آن آن ستطور ممکن ا چه

یستیمن یستیرودربا یراحت و ب یاز نظر جنس یا هستند. ما خانواده . 

 

من وقتی   

Women On Top  

سن و سال بودند  کم یلیکه خ یاز زمان گفتند یبودند که م ییها خواندم در آن زن یرا م 

 یها تصورات در سال ینداشتن ا یداشتند. و من هم داشتم. اما من برا یتصورات جنس

کردم یاحساس گناه م ینوجوان . 

 

** کنید؟ یم یابیآن ها را موفق ارز یاآ یابید،کننده ب یکرا تحر هایتان یلماگر ف  

 



 ینبه بهتر یدو شما با یش،نما یبرنامه رقص زنده است، مثل اجرا یک. کاماًل. پورن مثل بله

موضوع مورد توافق است یک یشههم ین. ایدکن برداری یلمنحو ممکن از آن ف . 

 

و از  دیکن یطراح یشرا از پ یزهمه چ یدکه شما بتوان یستن یمعمول ینمایمثل س پورن

برود  یشچه طور پ برداری یلمروز ف که ین. ایداستفاده کن یگریباز یها با مهارت یگرهاییباز

است. فقط  یلمسئله دخ یندر ا یادی. احتماالت زیایدقدر خوب در ب چه یلمکه ف کند یم  یینتع

نقش  یگرانبه باز یدکه با یموقع ید،خوب عمل کن ها یقهدق یندر آخر یزهاچ دیریتدر م یدبا

یدکن یگردانیو باز یدبده . 

 

کنید؟ یخودتان را تماشا م های یلمشما ف یاآ **  

 

تر از همه،  و مهم یزیاز هر چ یشها پ ها را تماشا کنم، چون آن آن یجنس یزهبا انگ توانم نمی

کنم یتماشا نم یزرا ن یتانیاییپورن بر های یلماز من و هنر من هستند. ف یهستند. بخش« کار» . 

 یلمف یتو یها آدم دانم یکه م ینمرا بب هایی یلمف یداما با کنم یپورن تماشا م یلذت جنس یابر من

نخواهم شناخت وقت یچرا ه . 

 یداما نبا ید،کننده است شروع کن یکجذاب و تحر یتانکه برا یزیاست که کار را با چ مهم

 یداست. شما با یاز دانش فن یسطح یازمندکه ن کنید یم یدتول یمحصول یدکه دار یدفراموش کن

شود یم ینگونه تدو چه یلمف یدبدان . 

 

اند و فکر  شده زده یجانساخته شده است که کاماًل ه یپورن بد احتمااًل توسط افراد یلمهمه ف این

و  یندورب یایاند به زوا و فراموش کرده ؛«کنم یخوشگله حال م ینمن واقعًا با ا»اند که  کرده

وجه کنندت ینمثل ا یزهاییچ . 

 

** ؟بینید یم یفرهنگ یتفاوت ها یتانیاییو بر یکاییآمر یی،پورن اروپا یها صحنه ینب یاآ  

 



 یدبرو ید،انجام بده خواهید یم یهر کار متفاوت یعنیرا دارد،  یزیمم ینقوان ینتر آسان اروپا

است که من  یواناتو سکس با ح یکار و کثافت یدنشاش عالمه یک. آن جا یددر اروپا انجام بده

یستمها موافق ن با آن . 

 یاتپورن هنوز هاردکور )نشان دادن جزئ یتانیااست. در بر یگریباز یزچ همه یکاآمر در

[ را یتانیاییبر ین]کمد یله یشادتر است. ما بن ی( است، اما کمیندسکس به صورت ناخوشا

در پورن  یطبع شوخ یخندان اند. مقدار یشه[ که همیتانیاییو بن داور ]کارگردان بر یمدار

یکاستواقعًا خشن مال آمر یزهایوجود دارد. اما چ یتانیاییبر . 

 

در «دهد یارائه م یخوب یپورن خدمات اجتماع یمما معتقد»سال گذشته شما در مناظره  **  

و  یدقرار گرفت ینز،د یل. شما در برابر فعال ضد پورن، جیدشرکت کرد یجانجمن کمبر 

ید؟چرا برنده شد کنید ی. فکر میدشد یروزپ  

 

 کدام یچ. در هکنم یها شرکت م سال است که در مناظره ۸۲. من شویم یبرنده م یشههم ما

که  یو تنها مورد کنیم یها شرکت م مناظره ینکه در ا یمگروه هست یکام. ما  بازنده نشده

 یزماتیککار ریابس یتشخص یکمخالفان ما  ینجا در ب بود. البته آن یندر دوبل یم،بازنده شد

 .وجود داشت

 

است، با  یاخالق ینگران یکاست. جنبش ضد پورن  یچون بحث ما منطق شویم یبرنده م ما

اتفاق در  ین. البته اخورند یبر خشم خداوند و عذاب جهنم، که مردم گول آن را نم یهتک

تمام  ینزد یل. اما جرود یاز آن چه معمواًل انتظار م تر یشب یفتد،بود ب یکنزد یجکمبر

بود نسبت به ما یتازام یک یشبرا ینکرده بود و ا یبعدازظهر را سخنران . 

 

** از وجود پورن ها ینیستاز فم یاریچرا بس کنید ی. فکر مدانید یم ینیستشما خودتان را فم  

اند؟ یعصبان   

 



انکار مسئله قدرت باشد.  یهوجه قض یککنم  یموضوع قدرت است. فکر م کنم یفکر م من

. دهد ینم یبه زنان برابر یندارند. اما ا یستیکمون یباً تقر ی خواهانه یبرابر آل یدها یک ها آن

 یدارند. قدرت مردها توان جسمان یمتفاوت یها ها با هم فرق دارند. آن ها قدرت مردها و زن

بخش  اورد، یم یجاناست که ما را به ه یزی. قدرت چیشو زا یها بارور زن قدرتاست و 

ماست یاز زندگ یبزرگ . 

 

جدا  یزندگ یهاست. من پورن را از بق یرکه سکس درباره قدرت است، اجتناب ناپذ این

اما واقعا مخّرب است یاالنه،خ خوش یلیانکار ساز و کار قدرت خ ی. تالش براکنم ینم . 

 

** و انفعال( را  گیرندگی یم)تصم یو فرودست یاست که شما فرادست یمعن ینحرف به ا ینا

دانید؟ یم یشناخت یستاز مسائل ز یناش  

 

( یکاو فرانسو ژاک الکان )روان یرتحت تاث یلی. من خیستمگرا ن . من ذاتگویم یرا نم ینا من

زن فرودست  یک یید. بگودهد یکه به شما لذت بدهد، قدرت م یزی: هر چگفت یبودم که م

که  گوید یالکان م جا یناعتراف کند. ا ینو او نتواند به ا -هرچند گفتنش مشکل است–است 

بخش بود را انجام  لذت یشکه برا یخلع قدرت کرده است. اگر او کار رازن خودش  ینا

کرد یاحساس قدرت م تر یشب یلیخ یدشا داد یم . 

 

 یما افراد ینباشند. ب یرندهگ یمتصم یا)خودآزار(  یستمازوخ توانند یها م مردها و هم زن هم

 ی. مردهایستندن طور ینا یرینکه سا یهستند در حالرهبر  یعیهستند که به طور طب

کنم زن ها  یخواب دوست دارند تحت سلطه باشند. من فکر م هستند که در رخت یمند قدرت

نبودند.  طور یناند که ا بوده یزنان یشههم یخبودن، اما در طول تار نفعلبه م شوند یم یقتشو

که  یاند و از قدرت بوده یخوب یفاما حر تر، یشقدرت ب یدر رابطه دارا ییمها اگر نگو زن ینا

اند داشته اند حداکثر استفاده را کرده . 

 



زدودن  یقدرت باشد. آموزش در سطح مدارس برا ی کننده یینتع یتجنس کنم یفکر نم من

که هورمون تستوسترون با خشونت مرتبط  ینمثال ا یباورها الزم است. برا یناز ا یبعض

مربوط است ییواقع به ابراز وجود و خودنماکه در  یاست، در حال . 

 

امکان  ینا یشود. پورنوگراف یحمانو تفر یتا اسباب خوش یمکن یبا قدرت باز یمبتوان یدبا ما

مثال ی. برادهد یرا به ما م   

BDSM 

 ( سازوکار قدرت است. همه  یبازساز یراموناش پ ( همهیسمسادومازوخ یرگی،چ ی،بردگ

اند یازسازب ینمن هم هم های یلمف . 

 

؟یایدجور در م کنید یکه م یبودن شما با کار ینیستچگونه فم **  

 

 یررا از سا یجنس یالتتما یدکه با کردند یها احساس م ینیستشصت و هفتاد فم یها دهه در

 شده یرفتهامر پذ یککار  یطدر مح یدر آن زمان آزار جنس یراانسان جدا کنند. ز یرفتارها

که سکس قواعد خودش را دارد یندناچار بودند بگو ها ینیستفم ینبوده. بنابرا . 

 

احساس  یم،ا شده ییریافتهجهت جهان تغ ینمثل من که در ا ییها اند و آدم کرده ییرتغ ینقوان حاال

مناسب  یکه سکس چه زمان دانند یم یگرمحدود شده است. مردان و زنان د مان یآزاد کنیم یم

نه یاست و چه زمان . 

 

. ما یمببر ینو مرزها را دوباره از ب یاوریمدست ب را دوباره به مان یازاد اهیمخو یم ما

 کنیم یاز خودمان را که فکر م ییها جنبه خواهیم ی. ما میمبندها را آتش بزن پستان خواهیم ینم

یاوریمکننده است دوباره به دست ب جالب و سرگرم . 

 



حرکت  ۸۸۱۱در سال  یبترت ینبه ا کنند، یکار م یو خم یچپر پ یرهایها در مس جنبش همه

 «یپورنوگراف یهعل یزنان اسکاتلند»آغاز شد و در همان زمان « سانسور یهعل ها ینیستفم»

را منشعب کرد ینیسمفم یشروع به کار کرد و پورنوگراف . 

 

است. من  یستمارکس ینزد یلهستم و ج یبرالوجود دارد. من ل ینیسماز فم یانواع متفاوت اما

یایمکنار ب یستمارکس یکبا  توانم ینم یسطح یچه در . 

 

. یمداشته باش ینیسمنوع فم یکفقط  یددر جامعه است که با زده یتتفکر جنس یکخودش  این

جناح – گوید یم ینیسماست که فم یزیچ ینانداختند و گفتند خب ا ینگاه سطح یکها  رسانه

کشند یآن را به چالش نم یگرو حاال د -یالیستچپ و سوس . 

 

 ینیسمفم یداز جناح راست موافق باشد. با یاز جناح چپ با مرد یکه مرد یدانتظار ندار شما

 یندوجود دارد و همه حق دارند بگو یمتفاوت های یدگاهکه در آن د ینیمپارلمان بب یکرا مثل 

خواهند یچه م . 

 

 یکفقط  که ینز اخودش را ا اطالعی یفقط ب یستمن ینیستگفت من فم ینزد یلکه ج یهنگام و

وجود ندارد نشان داد ینیسمنوع فم . 

 

مردانه  یجنس یالتبه تما کردید یچون احساس م ید،پورن بساز خواستید یکه م یدگفت شما

 یها که پورن خواسته کنید یفکر م یعنینبوده.  طور ینپرداخته شده است و در مورد زنان ا

؟کند یم یینها را تع آن یا کند؟ یم یفمردان را توص  

 

 یشهنه. من هم یرا دوست دارند و برخ یافراد پورنوگراف یبا هم فرق دارند. برخ مردها

که آن را دوست دارند. و ما آمار  ییها که پورن دوست ندارند و زن ینمب یرا م ییمردها

که  ی. هر کسب و کارکنند یتماشا م یکه چه تعداد از مردها پورنوگراف یمندار یقیدق

باشد یانشمشتر یها خواسته یگو پاسخ ایدق باشد بموف خواهد یم . 



 

 خواهند یکه زنان پورن م یندرباره ا یاشد که آ که تازه شروع کرده بودم از من سوال  موقعی

که پورن  گفتند یکار را نکرده بودم چون زنان در پاسخ م ینام؟ ا کرده یقنه تحق یا

 ینباشند بهشان نشان داده نشده بود. بنابرا که دوست داشته یزیچون تا ان موقع چ خواهند، ینم

بختانه جواب داد کار را انجام دادم. خوش ینرفتم و ا یشبسته پ شممن با چ . 

 

 یزچ ییرتغ ینا کنم ی. اما فکر نمکند یها را عوض م آدم یجنس یپورن زندگ کنم یفکر م من

که زنان را  ینو ا گذارد یکه پورن مردم را تحت فشار م گوید یباشد. جنبش ضد پورن م یبد

آزاد اند  کنند یزنان حس م ینداشته باشند. اما همچن یکه مثاًل سکس مقعد گذارد یتحت فشار م

ساله  ۸۱[ را امتحان کردم یکه من آن ]سکس مقعد یبار ینداشته باشند. اول یکه سکس معقد

 خوردید، یا انگ مشم فهمید یم یآور بود. اگر کس شرم یلیکار خ  ینبودم و در آن زمان ا

یستطور ن ینا یگرحاال د یول . 

 

کارها را انجام بدهند، اما علت  یتحت فشار اند که بعض کنند یهستند که حس م یافراد بله،

یستن یآن وجود پورنوگراف . 

 

زنانه کم است؟ یها تعداد ارگاسم یدر پورنوگراف چرا  

 

 گویند یو م برند یکه دارند لذت م کند یکردن زنان م یرتمام زمانش را صرف تصو پورن

اش تجاوز  ندهند آنگاه پورن همه یتزنانه اهم یها . اما اگر مردان به تجربه«ینمعاشق ا»

لذت  یبه معنا ین. حاال ایستطور ن ین. اما اآید یحساب م به یمنف یزچ یکزنان  یاست و برا

ا لذت زنانه؟یمردانه است   

 

نوشته است با  یبا موضوع پورنوگراف ی[ کتابیکال آمراه یلم،]پژوهشگر ف یلیامزو یندال

تالش  یشه. پورن همکند یلذت صحبت م یقتحق یدند یو درباره دشوار« هاردکور»عنوان 

است یباشد، واقع یساختگ تواند یلذت برسد. انزال نم یقتبه حق کند یم . 



 

 ی(. برایایدآب از واژن ب که ین)مگر ا افتد یاتفاق نم وقت یچه ینزنانه ا یها در ارگاسم اما

نه یااست  یزن واقع یکلذت  ینیدبب توانید ینم وقت یچداشت. ه یدزنان لحظه هاردکور نخواه . 

 

قبل از  یشهکه زن هم کنم یحاصل م یناناطم هایم یلمارگاسم زن دشوار است.  من در ف دیدن

حتا به  –، من ها نه وقت یها زن ارضا خواهد شد و بعض وقت یمرد ارضا شود، اما بعض

بفهمم؟ توانم یطور م چه -عنوان کارگردان  

 

. شوند یاو ارضا م یها زن ی که همه گوید یزنان[ م یپورن برا یگر]کارگردان د یجو پترا

 یک ینکه ا گویند یها نم است. پورنوگراف یشنما یچون پورن تمامش اجرا گویم؛ یمن نم

است یساختگ یزچ است. همه یسکس واقع . 

 

نه. و  یااست  ینیستیفم یلمکه ف کند ینه مشخص م یا یاوریدب  یلمارگاسم زنانه را در ف که این

 کنم یبا لذت زنانه است. من فکر م یسرگرم یککنم. اما پورن  یکار را م ینمن قطعًا ا

بر لذت بردن زن در پورن هست یشتریب یدچه در ابتدا مورد توجه بود، اآلن تاک نسبت به آن . 

 

؟بپردازند یکند که به پورنوگراف یبزنان را ترغ تواند یم یزیاکنون چه چ کنید یفکر م **  

 

و  یزیموضوع است که وجود پورن، زن ست یندرک ا یمکه کم دار یزیچ کنم یفکر م من

مردم  یچه بعض اما آن کنم، ی. من از زبان جنبش ضد پورن استفاده میستبه زن ن ینتوه

است یانگار ساده جور یکفقط  دانند یم یزیست زن . 

 

 نفر یککه اگر  کند یاو درک نم ینز،د یلگونه تماشا کنند. مثل ج پورن را چه دانند ینم مردم

شده است یفکه خوار و خف کند یاحساس نم برد، یاز فرو بردن سرش در کاسه توالت لذت م . 

 



 یرندبگ یاد یدمردم با کنم ی. و من فکر میمو آن را بفهم ینیمگونه اخبار بب که چه یما گرفته یاد ما

ان را کاماًل  ید،ها را ندان چه گونه پورن تماشا کنند. پورن قواعد خودش را دارد و اگر شما آن

یدناراحت شو دلیل یو ممکن است ب فهمید ینم . 

 

؟کرد یدکار خواه ییها چه پروژه یامسال رو ییدبگو توانید یم **  

 

 یهمه اهال یبرا ینترنتیگروه ا یککه   کنم یر مکا”کانسنت یو“پروژه به نام  یک یرو من

و پورن استارها گرفته تا  یپژوهشگران مسائل جنس ی،صنعت سکس است. از کارگران جنس

کنند ی( کار میمحصوالت سکس یها ها )فروشگاه شاپ که در سکس یمردم . 

 

صنعت، تا  یناز ا یتحما یداشته باشند برا ییمردم است که صدا یبرا یتسا یک این

آن را بشنوند؛  یمو مستق واسطه یاموزان بتوانند ب روزنامه نگاران و دانش گزاران، یاستس

مردم گوشه و کنار جهان است یاتتجرب . 

 

Weconsent.org  

قرار خواهد گرفت ینترنتشبکه ا یرو یبه زود . 

 

در جوامع مسلمان ین: زنان و قوانمنبع  

 



 

 

 جوانان ایرانی در زیر یک سقفافزایش زندگی بدون ازدواج 

 

 
وگو با دویچه وله از تجربه زندگی مشترک با جنس مخالف زیر یک سقف بدون  دو دختر ایرانی در گفت

 اند. ازدواج گفته

شناس نیز با اشاره به افزایش این نوع زندگی، معتقد است در ایران یک انقالب  سعید پیوندی جامعه 

 خاموش صورت گرفته است. 

به یک نتیجه « سایت فرارو»وگو با  در گفت ۸۹۸۸بهمن  ۸۱شنبه  شناس یک هللا قرایی مقدم جامعه امان

 بررسی درباره روابط جنسی دختران در ایران پیش از ازدواج اشاره کرده و گفته است: 

 «نفر دارای رابطه جنسی با پسران بودند. ۱۵دختری که را مورد بررسی قرار دادیم هر  ۱۵»

 

را مقامات جمهوری اسالمی ایران از افزایش زندگی دختران و پسران ایرانی زیر یک سقف بدون اخی

  اند. ازدواج ابراز نگرانی کرده



به خبرگزاری  ۸۹۸۸دی  ۸۸مرتضی طالیی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران  

یر یک سقف در تهران افزایش یافته "ایلنا" گفت، زندگی مشترک خارج از ازدواج دختران و پسران در ز

 است.

های مجردی دانشجویی" عمدتا در محالت شمال شهر تهران گزارش شده  به گفته مرتضی طالیی "زندگی

 .های ذیربط اعالم نشده است و هنوز آمار رسمی در این زمینه از سوی نهاد

 شناسی در دانشگاه پاریس وگو با سعید پیوندی استاد جامعه گفتبشنوید: 
 

 

ساله رشته عمران یکی از همین جوانان ایرانی است که از دو سال پیش در شهر آمل  ۲۲بهاره دانشجوی 

 کند.  سقف زندگی می  پسرش زیر یک همراه دوست  به

پسر خود زندگی  اش نیز به همین شکل با دوست  گوید که خیلی از دوستان نزدیک او به دویچه وله می

 دهد:  گوید این نوع زندگی مشکالتی نیز به همراه دارد و ادامه می کنند. بهاره می می

بتی دارید؟ پرسند شما با هم چه نس خواهند در این قضیه دخالت کنند و می خانه، همه می ها، صاحب همسایه»

خانه  جای همسایه و صاحب ام از این موضوع خبر دارند ترس زیادی از دخالت بی با این حال چون خانواده

 «و ... ندارم.

 

اش از این موضوع یعنی زندگی با یک پسر زیر یک سقف خبر دارند  که خانواده دهد با این بهاره ادامه می

 گوید:  کند. او می اما باز هم احتیاط می

پله خانه نباشد و او را نبیند.  کنم که کسی در راه خواهد به خانه بیاید من چک می پسرم می ربار که دوسته»

 «هایشان اطالع ندارند ترس بیشتری دارند. کنند و خانواده مطمئنا کسانی که به این شکل زندگی می

 

 «فاصله گرفتن جوانان ایرانی از زندگی سنتی»

 

وگو با دویچه وله به وقوع یک انقالب خاموش  شناسی در دانشگاه پاریس در گفت سعید پیوندی استاد جامعه

گوید جوانان ایرانی به سرعت از سبک زندگی سنتی در چارچوب  کند و می  جمعیتی در ایران اشاره می

 خانواده در حال فاصله گرفتن هستند.

 

سقف بدون ازدواج بخش پنهان یا  گوید،افزایش زندگی مشترک دختران و پسران زیر یک سعید پیوندی می

 پنهان جامعه ایران است که تا به حال درباره این موضوع مطالعه و تحقیقی صورت نگرفته است. نیمه

 

 دهد:  شناس درباره آمار جوانان مجرد ایران ادامه می این جامعه

د دارند که ازدواج سال وجو ۹۱تا  ۸۱االن در آمار رسمی، حدود هفت میلیون نفر از جمعیت ایران بین »

سابقه است. این هفت میلیون نفر قاعدتا افرادی نیستند که دارای  اند. چنین چیزی در تاریخ ایران بی نکرده

ها مجرد به  ی جنسی نیستند یا با جنس مخالف ارتباط ندارند، ولی به هر حال در آمار سرشماری رابطه

 «آیند. حساب می

 



گوید  کند. مریم به دویچه وله می سال پیش در تهران تنها زندگی میمریم دختر دیگری است که از چهار 

های زمانی متفاوت، تجربه زندگی با چند پسر مختلف زیر یک سقف را داشته  در این چهارسال در بازه

 دهم. آید، این نوع زندگی را در ایران ترجیح نمی  تر پیش می خاطر مسائلی که بعد است و به

 

 دهد:  عه ایران جایی بین سنت و مدرنیته گیر کرده است. او ادامه میمریم معتقد است جام

کردم کامال زندگی مشترک زیر یک سقف بدون ازدواج را  من اگر جای دیگری غیر از ایران زندگی می»

کنم فرهنگ این نوع زندگی برای  آید احساس می تر پیش می می پذیرفتم اما به خاطر مسائلی که بعد

شان  همه جا نیفتاده است. در این مدت با چند پسری برای کوتاه مدت مشترک زندگی کردم. پسرهای ایرانی 

گوید ادامه این رابطه ممکن نیست چون  کردند ولی بعد از مدتی همان آدم می ابتدای کار مدرن صحبت می

طور این  که چه ها کنی و از این حرف گویند تو تنها زندگی می ام می ام چه خواهند گفت؟ خانواده خانواده

 «کند؟ دختر تنها زندگی می

 

 «عدم توانایی حکومت برای مقابله با جوانان»

 

 
 شناسی در دانشگاه پاریس  سعید پیوندی استاد جامعه

گوید از همان اول که شروع به زندگی مشترک  ساله رشته عمران در شهر آمل اما می ۲۲بهاره دانشجوی 

 گوید: است برای هر دویشان ازدواج مطرح نبوده است. او می پسر خود زیر یک سقف کرده با دوست

کنند ازدواج مطرح نیست،  صورت مشترک زندگی می به غیر از خودم برای دوستان دیگرم هم که به» 

توانم تصور کنم با کسی  مهم فقط مشترک زندگی کردن است. حتی اگر هدف ازدواج هم باشد من نمی

اید  ترک با او را نداشته باشم. شناختی که از زندگی با یک فرد به دست میازدواج کنم که تجربه زندگی مش

 «آید. دست نمی هیچ جور دیگری به

 

شناس، معتقد است در حال حاضر حکومت ایران توان کنترل سیستماتیک برای  سعید پیوندی، جامعه

 کنند را ندارد. ی میبرخورد با دختران و پسرانی که به صورت مشترک بدون ازدواج زیر یک سقف زندگ

 

گوید:  کند و می ساله رشته عمران در شهر آمل به نوع دیگری بیان می ۲۲این موضوع را بهاره دانشجوی 

کنترل از سوی حکومت درباره زندگی جوانان با جنس مخالف زیر یک سقف وجود ندارد چون خیلی »

http://www.dw.de/افزایش-زندگی-بدون-ازدواج-جوانان-ایرانی-در-زیر-یک-سقف/a-16575232?maca=per-rss-per-all-1491-rdf


قدر مشکالت دیگری  دانند اما آن میزیاد شده است. نظر شخصی من این است که خیلی از این موارد را 

شان همین مسائل باشد تا  ها سرگرم همین مسائل باشند و دغدغه وجود دارد که حتی راضی هستند که بچه

 «که بخواهند به موارد دیگری فکر کنند. این

 

افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسالمی عالوه بر 

های شرعی، نگران کاهش نرخ رشد جمعیت نیز هستند. بر اساس نتایج آخرین سرشماری  یتحساس

نفر رسیده است. این آمار حاکی از  ۶۶۸هزار و  ۸۲۸میلیون و  ۵۱صورت گرفته، جمعیت ایران به 

 کاهش رشد جمعیت ایران است.
 

 

 

 

 

 

 



  گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی
 ()روانشناسمژگان کاهن 

است که از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است.  عشق پدیده ای
به نوعی به تحلیل این پدیده در انسان پرداخته  دانشمندان حوزه های گوناگون

دارد به طور اجمالی یک سری از فاکتور  اند.مطلبی که در زیر آمده است سعی
  .کنند را باز شمارد زی میهای روانی را که در ایجاد این حس نقش با

  معشوق انعکاسی ازعاشق
باشد از شایع ترین تئوری هایی است که به  جستجوی فردی که انعکاسی از ما

که در فرد مقابل چیزی   این مفهوم عنوان دلیل انتخاب معشوق بیان می شود. به
این نوع می کند. در حقیقت در  که در خودمان نیز وجود دارد، ما را به طرف او جذب

تصویر مرا چون آیینه  عشق انسان در جستجوی "منی دیگر" است. منی که بتواند

  .همراه می آورد در خود انعکاس دهد. منی که برایم آشناست و برایم امنیت به
باز گرداند. اگر  گاهی نیز در جستجوی آیینه ای هستیم که "من ایده آل " را به ما

بتوانیم عشق  جزو ایده آل های ما باشد، اینکهبه عنوان مثال "سخت کوش بودن" 
 برایمان تائیدی است از تصویری که  فردی سخت کوش را به خود معطوف کنیم،

  .می خواهیم از خودمان داشته باشیم

نگاهی هستیم که ما را در آن  در حقیقت، ما در این نوع عشق، در جستجوی
چه تردید در صحت این  کند.هرتصویری که دوست داریم از خودداشته باشیم تائید 

برای   اطمینان بخش حضور این دیگری به عنوان عاملی  تصویراز خود بیشتر باشد،
  .ما حیاتی تر می شود

 

میزانی این بعد به چشم می خورد. هر  البته باید گفت در اغلب عشق ها، به
ود بازسازی نگاهی است که از خ تا حدی در جستجوی  فردی در رابطه با معشوق

چقدر با"ایده آل  دارد. نگاه تائید کننده ی دیگری برای ما نمودی است که
می  هامان"منطبق هستیم. ولی زمانی که عشق تنها به این جنبه خالصه شود،

تواند نمودی از شخصیت شکننده فرد عاشق باشد که بدون نگاه مثبت معشوق 

  .متزلزل می شود تمام روانش
است. زیرا  ن عشق دارد،ایده آلیزه کردن فرد معشوقیکی دیگر از مشخصاتی که ای

باز می  که شخص برای اینکه بتواند دیگری را بعنوان آیینه ای که تصویرش را به او
 .گرداند مورد تائید قرار دهد،باید از او در ذهنش شخص "معتبری" بسازد

  معشوق به عنوان موجودی مکمل
 

کننده ی این احساس کشش بین دو عشق تفاوت های فرد است که ایجاد  در این

دیگر شخص در جستجوی همتای خود نیست، بلکه در  نفر می شود. در اینجا
فقدان های وجودی اش شود. به  جستجوی کسی است که جایگزین یک سری

شود.عامل اصلی این  عنوان مثال فرد منزوی عاشق فردی بسیار اجتماعی می
گفته ی  ی تواند ایجاد کند. بهکشش یافتن ابعادی است که فرد در خود نم



از  روانشناسان در بسیاری موارد این تفاوت نه تنها می تواند با زمان جذابیتش را
دست بدهد، بلکه بصورت عامل اختالف طرفین بروز کند. یعنی جنبه هایی که در 

ارتباط عامل اصلی انتخاب فرد بوده اند، به مرور زمان برای فرد عاشق به صورت  اول
هایی غیر قابل تحمل در می آیند تا جایی که می توانند جدایی دو فرد را  ضعف

عنوان مثال در نمونه ی باال اجتماعی بودن فرد به "سبک بودن" یا  باعث شوند. به
  .تعبیر شود ""فضا گیر بودن

 

رابطه می  می توان گفت در نوع اول عشق) جستجوی فرد مشابه خود( نیز سیر
م شود. یعنی با مرور زمان شخص مقابل انعکاسی می شود تواند به همین جا خت

ضعف هایی که فرد درخود تحمل دیدنشان را ندارد و به این صورت عشق کمرنگ  از
تر می شود. زیرا فرد از حضور مداوم کسی که او را پی در پی به یاد  تر و کمرنگ

  .اندازد احساس راحتی نمی کند ضعف های خودش می
 

نوع گرایش) کشش به فرد مشابه  می توانیم تصور کنیم، این دوبرخالف چیزی که 

وجود داشته باشد. در حقیقت  و یا متفاوت ( می توانند به طور هم زمان در یک فرد
تناقضات بسیاری را جا  روان انسان به دلیل پیچیدگی که دارد، قادر است در خود

نمی  یشه نفیبدهد. در روانشناسی احساسات متناقض، حضور یکدیگر را هم
 کنند.سیاه و سفید می توانند هم زمان با هم وجود داشته باشند و همین تناقضات

  .هستند که دینامیک روانی ما را باعث می شوند

 
دالیل انتخاب عشقی از ناخود آگاه و بخش  روانشناسان معتقدند یک سری از

  .دیگرش آگاهانه می باشد
 

در بخش "خود آگاه ذهن مان" برای انتخاب در  وینچ" ، ما در خیلی مواقع" به عقیده

های فرد مقابل هستیم."ارزش ها و عالئق مشترک"در این  جستجوی شباهت
صورتی که بخش"مکمل" عشق را تا حدود زیادی  انتخاب نقش بازی می کنند. در

عمیق و در خیلی موارد ناخود آگاه  "ساختار شخصیت" افراد و نیاز های عاطفی و
در این زمینه است. در  شوند. اساس این نظر وینچ عقاید فروید شان عامل می

که در تجربیات  حقیقت فروید در کتاب "مقدمه ای بر نارسیسیسم" ، عنوان می کند

انتخاب  بالینی اش مشاهده نموده است که افراد خود شیفته گرایش زیادی به
  .اشخاص وابسته و مطیع دارند

 
صحت و سقم این گفته ی فروید را  ، می خواستدر حقیقت وینچ در کاری تحقیقی

آماری)آنالیز فاکتوریل( به بررسی  به محک آزمایش بگذارد. او با استفاده از متدهای
که مردهای خود مرکز و خود  گروهی از زوج ها پرداخت. وی در تحقیقاتش نشان داد

مدام در حال  خود دارند و شیفته، گرایش به انتخاب زنانی دارند که تصویری منفی از

بیشتر مردان  مالمت خود هستند. در حالی که زنان خود شیفته و خود محور
  .مضطرب و تشنه حمایت را انتخاب می کنند



 
و ویلی نیز در تحقیقات بعدی به نتایجی مشابه رسیدند.  محققین دیگری مثل شوتز

 انتخاب های عاشقانه موثر است این است که به عقیده شوتز عاملی که در
با نیازهای درونی و ناخودآگاه فرد مقابل  کاراکترهایی که در رفتار فرد بروز می کند،

  .(منطبق و هماهنگ باشد )و بالعکس
 

 بی تردید چون شخصیت انسان ها بعدهای متفاوت و پیچیده ای دارد، می توانیم

  .تصور کنیم که در بعدهای مختلف افراد نقش هاي مختلفي را بعهده داشته باشند
خیلی زوج ها، اگر این احساس عشق ایجاد می شود بخاطر این است که  در

  .زمینه های گوناگون با عوض شدن نقش ها همراه است مکمل بودنشان در
 

  :مطلب یاری می دهد مثال زیر ما را به درک این
را در دست او  آقایی دوست دارد در زندگی روزمره و اجتماعی، کنترل همه چیز

ولی  .تمایل با انتظاراتی که همسر این شخص از او دارد، منطبق استباشد. این 

در زمینه ی جنسی زن است که دوست دارد نقش فعال داشته باشد و همه چیز را 
کند. این رفتار بسیار مورد عالقه مرد می باشد. زیرا او ترجیح می دهد که  هدایت

که بعد مکمل بودن وجود  منفعل بماند. در این زوج مشاهده می کنیم موقع نزدیکی
های مختلف رل ها تغییر می کند. اگر در این زوج عشق ادامه  دارد، ولی در زمینه

که زمینه هایی که در آن مکمل هستند با هم منطبق  پیدا می کند بخاطر این است

  .می باشند
 

  بدون مکمل بودن شباهت
 

طفی باشد. به عنوان رابطه عا شباهت زیاد ساختار روانی، می تواند مانع دوام

همه ی زمینه ها به یک  نمونه، اگر در طرفین، نیاز به کنترل و هدایت دیگری در
عاشقانه دوام پیدا  شدت وجود داشته باشد، احتمال این که بین این دو فرد نزدیکی

بعد از  کند کم است. در این شرایط حتی اگر کششی هم بین دو فرد ایجاد شود،
بازی  "کردن دیگری " و با شروع زندگی واقعی، با هم وارد یک پایان فاز " ایده آل

قدرت " خواهند شد که در آن هر کدام سعی می کند قانون خود را به دیگری 

کند. یا به عنوان مثال اگردرهر دو طرفین این نیاز وجود داشته باشد که  تحمیل
ن رل را برای او بازی رل "حمایت مادرانه " را ایفا کند و خود نتواند ای دیگری برایش

امکان تداوم رابطه ی عاطفی کاهش خواهد یافت. در چنین رابطه ای،  کند، باز هم
می کنند. زیرا نه چیزی که انتظار دارند بر آورده می شود  هر دو احساس محرومیت

  .دیگری پاسخ گو باشند و نه خود می توانند به نیاز
 

  مکمل کامل بدون شباهت

 
  :رک این نوع رابطه، مثال زیر را عنوان می کنیماینجا برای د در



کنید که در آن یکی از طرفین ) مثال زن ( احتیاج مداوم به انتقاد  رابطه ای را فرض
دیگری دارد و طرف مقابل در نقشي که دارد کامال احساس  کردن و کوچک کردن

گذشت  که از کودکی به او اهدا شده است و با رضایت می کند . زیرا نقشي است
پیدا کرده است. زمانی که تحقیر می  زمان، رل "قربانی بودن" برایش نقش حیاتی

شکایت کند و با دادن رل قربانی  شود، می تواند به دیگران از اخالق و بر خورد زنش
  .به خود، دلسوزی دیگران را برانگیزد

 

ز طرفین به رابطه، رابطه ایست که شانس ادامه اش زیاد است . زیرا هر کدام ا این
به دیگری نیاز دارد. در حقیقت این "دیگری" به او یاری می دهد که سناریو  گونه ای

مورد نیازش را به اجرا در بیاورد. یعنی تا زمانی که طرفین قبول کنند به  ارتباطی
ادامه بدهند، این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد. ولی همین که یکی  بازی نقششان

مثال به دنبال یک روان درمانی ( تصمیم به تغییر نقشش  ) یاز دو طرف به دالیل
  .بگیرد، زوج متزلزل خواهد شد

 

  تاثیر نیازها و ترس های انسان ها در پیدایی و تداوم عشق
 

اساسی و مهمی که در روابط انسان ها و خصوصا در رابطه ی یک زوج باید  نکته ی
ایی است که افراد بیان می کنند، بلکه شود، نه تنها احتیاج ها و نیازه در نظر گرفته

که ریشه در ناخودآگاه فرد دارد. این نیازها نقش اساسی در در  نیازهایی است

  .رابطه ها بازی می کنند
 

 از نظر شوتز، دو فاکتور اساسی در ناخودآگاه تعیین کننده ی نزدیک شدن یا عدم
ای اساسی" و" نزدیک شدن دو فرد به هم می باشند: این دو عامل "ترس ه

  .افراد هستند" احتیاجات ریشه ای

 
را بیدار کند،  به عقیده ی او اگر احتیاجات ریشه ای فرد ترس های اساسی دیگری

  .احتمال اینکه بین این دو نزدیکی عاطفی دوام پیدا کند کم است
زوجی را در نظر بگیرید که مرد در آن ترس شدیدی از کنترل شدن و محبوس شدن 

گران دارد. ترس از این که دیگران به فضای خصوصی او تجاوز کنند.او نیاز دی توسط

تنها یی و مستقل بودن دارد. تعریفی هم که از زوج دارد نیز بر اساس  شدیدی به
  .است همین نیاز و ترس

 
حال خودش  در همین زوج، در زن ترس زیادی از اینکه دیگران او را رها کنند و به

دیگران.او  .تنها یی برای او برابر است با از دست دادن محبتبگذارند، وجود دارد
امنیت  احتیاج دارد که دیگران مدام او را احاطه کنند و بدینسان به او احساس

بدهند. به خاطر همین احتیاج دارد که همسرش مدام به او توجه کند و دوستانش 

ی را، به دلخور دائم به خانه دعوت کند. اونیاز همسرش به داشتن فضای شخص را
تعبیر می کند. متقابال مرد نیاز همسرش به توجه را نشانی از سعی او در  بودن او



بر او تلقی می کند. در اینجا مشاهده می کنیم که در این زوج، نیاز  کنترل و تسلط
تالقی پیدا کرده است. این تالقی باعث می شود که احساس  یکی با ترس دیگری

  . با زمان از هم فاصله بگیرند و یا باهم درگیر شوند برود ونزدیکی این دو از بین 
 

نزدیکی عاطفی پدید و تداوم یابد، باید بین نیازها و ترس  برای اینکه بین دو فرد
وجود داشته باشد. منظور این نیست که این نیازها و  های درونی این دو هماهنگی

میزانی با هم شباهت مفهوم است که به  ترس ها عین هم باشند بلکه به این

  .داشته باشند و با هم در تناقض قرار نگیرند
 

  جستجوی ترمیم رابطه های گدشته
 

در معرض آشنایی قرار می گیرند، دستگاه روانی هیچ کدامشان  وقتی دو نفر با هم
بلکه تمام تجربیات مثبت و منفی که در زندگی داشته  .بکر و دست نخورده نیست

داده است. سرخورده گی ها، تجربیات دردناک و  ن ها را فرماند ساختار روانی آ

تجربیات هستند. گذشته افراد یکی از عواملی  جراحات ترمیم نیافته، جزوی از این
های عاطفی تاثیر می گذارد. در  است که در چگونگی انتخاب و برقراری رابطه

بازیابی و سعی در  حقیقت، ما با برقراری رابطه های عاطفی جدید، درمواردی
جای  بازسازی رابطه هایی هستیم که در گذشته به نوعی در ما جراحاتی بر

 گذاشته اند. این جراحت ها گاهی به زمانی دور باز می گردند و چنانکه فروید هم

 اشاره می کند حتی می توانند به کمبود هایی که در رابطه با والدینمان داشته ایم
جدید، برای ما به گونه ای تالشی است برای  مربوط باشند. در حقیقت هر رابطه

 بتوانیم دوباره آن رابطه را تجربه و به نوعی ترمیم کنیم. یکی از دالیل این که اینکه
مشاهده می کنیم بسیاری از اشخاص خود را در رابطه ای شبیه به روابط قبلی 

دهند، این است که سیستم روانی به این شکل سعی دارد به  شان قرار می

رابطه جراحت روانی بر جا مانده را ترمیم بخشد  وعی با دوباره زندگی کردن آنن
جایگزینی آن با "تجربه رضایت روانی"  وبدین گونه باعث پاک شدن بخش دردناک و

  .شود
 

عاطفی گذشته"، تا حدی عادی است ولی  این جستجوی" تصویری از رابطه های

شدید که ناشی از "ترس از  ب هایزمانی مشکل ایجاد می کند که در فرد اضطرا
بر کیفیت رابطه  دست دادن است"بیدار کند.این اضطراب می تواند تاثیر زیادی

آنچنان که  بگذارد و از عمیق شدن آن جلوگیری کند. زیرا ما دیگر فرد مقابل را
ابزاری  هست، با تمام ضعف ها و قوت هایش، نمی بینیم. بلکه او برایمان تبدیل به

  .ه توسط آن، رابطه های گذشته مان را بیدار و زندگی کنیممی شود ک
دیگری که در انتخاب های عشقی ما تاثیر میگذارد به " تاریچه ی خانواده ای  عامل

بدنیا آمده و بزرگ شده ایم" بر می گردد. در حقیقت " مکانیسم های  که در آن

املی می تواند نوعی به ما منتقل می شود و به عنوان ع روابط خانوادگی" به
  .ما باشد تعیین کننده اعمال و انتخاب های



 
موارد الزم  ما برای اینکه بتوانیم رابطه ای عاطفی سالم برقرار کنیم، در بعضی

دایره  است که این مکانیسم های روانی را بشناسیم و به این ترتیب بتوانیم از این
 ان به ما تحمیل کرده اندهای بسته ای که رابطه های گذشته و تاریچه خانوادگی م

  .خارج شویم
 

کند. درست است  تمام نکات دکر شده نباید ما را از در تعریفمان از عشق محدود

اما  که تجربه عشقی می تواند تمام فاکتورهای یاد شده را در بر داشته باشد،
بیش از هر چیز یک تجربه ی فردی است و به همان اندازه که هر فرد متفاوت است 

تجربه نیز تجربه ای منحصر به فرد خواهد ماند. تجربه ای که فرد را با تمام  این
در بر می گیرد. یک قرن پیش مونتاین خیلی خوب این جنبه ی عشق را  وحدانیتش

  :بیان می کند
او،  اگر مرا مجبور کنید که بگویم چرا او را دوست داشته ام تنها یک پاسخ دارم:زیرا"

  ."او بود و من، من بودم

 
جواب" ندارد. بلکه جواب های  این که چرا دو نفر همدیگر را دوست دارند "یک

شکل گرفتنش،  مختلفی دارد. یک مجموعه است. در حقیقت رابطه ی عشقی با
تنها به  شوری در فرد ایجاد می کند . شوری که باعث می شود دیگر نتوانیم آن را

 خالصه کنیم. تجربه ی عشقییک احساس نوستالژی و یا بازیابی رابطه گذشته 

تجربه ایست که نه تنها گذشته فرد را در بر می گیرد، بلکه به نوعی بخاطر منحصر 
بودنش فرد را از خودش و تجربیاتش فراتر می برد و او را وارد یک تجربه ی جدید  فرد

  .کند می
 

  (مژگان کاهن )روانشناس

mojgankahen44@yahoo.fr  
http://mojgankahen.blogfa.com/ 
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 اهمیت کتاب "شهر نو"

ت ا ی ب د ا و  ب  ا ت  ک

 گذران زندگی در "شهر نو"
پیرامون محلۀ زنان خودفروش در جنوب تهران پیش از انقالب کتاب و مقاله اندک نیست. اهمیت کتاب 

دهد، تا آنجا که خواننده خود را در  "شهر نو" در این است که از "قلعه" تصویری عینی و ملموس ارائه می

 کند.  آن فضای پر نکبت احساس می

خانه بود، از   غربی تهران، مأوای چند عشرتکده و فاحشهای که از پایان دوران قاجار در جنوب  محله

به دور آن حصاری  ۸۹۹۹مرداد، در سال  ۲۱هللا زاهدی، نخست وزیر دولت کودتای  زمانی که فضل

کشید، به "قلعه زاهدی" شهرت یافت و به اختصار "قلعه" یا به زبان روسپیان "قله" گفته شد. این محله 

رفت، درباره آن چندین کار  و با این که برای جامعه "تابو" به شمار میانگیز داشته  سرنوشتی شگفت

 پژوهشی صورت گرفته است.

فروشی در ایران انجام شده، کتاب  گری یا تن هایی که درباره روسپی ها و پژوهش در میان گزارش

بلکه با تصاویر  "شهرنو" نوشته محمود زند مقدم، این ویژگی را دارد که نه به زبان علمی آمار و ارقام،

عینی و ملموس این گوشه از پایتخت ایران را تصویر کرده است. نویسنده، همچنان که در پیشگفتار کتاب 

آورده، چندان در پی بررسی و شناخت علمی این پدیده نیست، بلکه بیشتر بر آن است که خواننده را با 

او چه بسا تأثرانگیز است و مانند اثری  های آن محیط آشنا کند. از همین روست که کار دردها و فالکت

 کند. ادبی خواننده را دگرگون می

بین  ی روسپیگری را پیش و پس از انقالب به زیر ذره کتاب "شهرنو" دو جستار را در بر دارد که پدیده

بزرگ تهران پیش از انقالب که   خانه برند: جستار نخست به عنوان "شهرنو" گزارشی است از روسپی می

 "قلعه زاهدی" و "خیابان جمشید" و "دروازه قزوین" و چند نام دیگر مشهور بود.به 

گردد که او در هیئتی به کار پژوهشی  برمی ۸۹۲۱دهد که این تحقیق به حدود سال  نویسنده توضیح می

 روسپیان در شهر تهران به سه بخش شدند: روسپیان خیابانی، روسپیانی که در»نویسد:  سرگرم بود. او می

 کتاب( ۸۲)ص « های امن به کار مشغول بودند و روسپیان شهرنو. خانه



 
سرانجام پس از سال و ماهی، »شوند و  شناسی به کار تحقیقی مشغول می چند پژوهشگر رشته جامعه

ایست به قاعده، علمی و  گری در شهر تهران، که مطالعه منتشر شد حاصل کارشان با عنوان روسپی

های تحقیقاتی"  گمان با حاصل کار "مؤسسه اری که آقای زند مقدم انجام داده و بیاما ک( ۲۲« )فاخر...

 سنخ نبوده، در این وجیزه گرد آمده است، و چه بهتر! هم

 نه جامع اما مؤثر و گویا

"شهر نو" زبانی ویژه دارد که با توجه به نظر نویسنده تالشی پذیرفتنی و حتی ستودنی است. کتاب قصد 

بر دهها تحقیق و پژوهش علمی بیفزاید. هدف او آن است که تصویری واقعی، روشن و زنده ندارد برگی 

ها به خود آیند، اندکی  از زندگی روسپیان ارائه دهد، تا شاید مردم و گاهی نیز مسئوالن از این ناروایی

 مسئولیت، اگر نه شرم، احساس کنند.

هایی  درهم برهم و مغشوش روسپیان. توصیف کتاب نثری سرراست، بریده و شکسته دارد، چون زندگی

سازند. مثل دوربینی که قصد دارد، همه  برنده و رسا که تصاویری قاطع و روشن پیش چشم خواننده می

ی کادر و نور و در  چیز را بدون حشو و زواید عکسبرداری کند و تمام. تصاویر فوری، بدون دغدغه

 مرحله ظهور بدون رتوش.

های خود را به  ها و شنیده اصطالح میدانی است. او با مراجعۀ مکرر به "شهرنو" دیدهتحقیق نویسنده به 

شکل ملموس و عینی ثبت کرده. با بیشترین دقت در ثبت مشاهدات و کمترین اصالح و دستکاری در 

 اند. های خود. الفاظ، چه بسا مستهجن و رکیک در نظر اهل اخالق، همان طور به روی کاغذ آمده شنیده

ها دید و  توان به تمامی و با امانت در ثبت گفتار بان ویژه، یا به اصطالح ژارگون دنیای روسپیان را میز

یومدی  ذاشتن تو قوطی کربیت. تا می یا داشتن مختو می سر بزنگا رسیدیم!... پیدام نشده بود، الشی»شنید: 

پلکم. از هر ناکسی بپرسی، آدرسمو  بجنبی، تیلیتش کرده بودن مختو... کاریم داشتی، همین دور و ور می

 (۹۹« )گه به هت... نوکرتم. جمالتو عقشه! می

 های "هنری" سرگرمی

وقتی »سراسر فضای قلعه آکنده از پلشتی و آلودگی است، از همان اولین تصویر و ورود به جهنم: 

ارنگ. انتهای خیابان بینی خاکی، پر غبار و بو، بوها: رنگ و گذری از قاب آهنی، خیابانی می سرانجام می

ها و شیارهای  ها و زخم رسد، لخ لخ، به یک دیوار، عین ظلمات. دو سوی خیابان دو جوی، شبیه چین می

 (۲۱« )ها: کاسه لیس لجن... عارض روزگار، گاهی پت و پهن، گاهی الغر و قلمی، لبالب لجن و جوی

شار از نکبت و فالکت، در تصاویری زنده و کند از زندگی سر ها نقل می کتاب با همین زبان فشرده داستان

ها جریان  عریان. تا خواننده ببیند در کنار شهری که در آستانه "تمدن بزرگ" ایستاده بود، چه زندگی

 داشته است.



نویسنده گزارشی دقیق ثبت کرده از دو نمایش یا "تیاتر" قلعه که در آنها بی گمان همان روسپیان و 

و "تماشاگران محترم" نیز همان مشتریان قلعه. اینجا "هنر" نیز به همان پلشتی و  پااندازها بازیگر هستند

 پلیدی آلوده است و برآمده از گذران قلعه.

 یاری... ایستد روبروی زهرا(: خوب خودتو گرفتی... دیگه نوکرتو به جا نمی آید و می هوشنگ خان )می»

 زهرا: خفه شو، بی پدرمادر!

 کشم. یام، تا کارتو نکنم، دس نیمی م شده، می م. ده سال دیگههوشنگ: سه ساله دنبالت

 ذارم رو دلت. زهرا: داغشو می

 هوشنگ: خیالت خیلی قرصی؟

 (۸۲۵«)ت خرابن... بند تمبونشون شله؟ زهرا: پ نه... خیالت همه زنا مث ننه

الد! جالد! ج»کشد:  در نمایشی "تاریخی" هارون الرشید، خلیفه مقتدر عباسی، روی صحنه هوار می

جالد! بیا. بپر از رو سن پایین، بزن با اون توپوزت تو فرق سر این مادر به خطا. اون چنون بزن که از 

هر سوالخ چشمش، یه جفت چراغ زنبوری بپره بیرون تا مایه عبرت بشه برای کل تماشاچیان محترم 

 (۸۹۵«)تیاتر.

نوشت این محله را در جریان انقالب گوید. اما کسی سر کتاب از پایان کار "شهرنو" چیزی نمی

برد. گروهی از جوانان انقالبی که از "غیرت دین و ایمان" به جوش  از یاد نمی ۸۹۱۵ضدسلطنتی سال 

ها را تاراج  آمده بودند، چند روزی پیش از پیروزی قطعی انقالب به این محله حمله بردند، برخی از خانه

 زاندند.نوا را در آتش سو کردند و چند روسپی بی

اما کار نهائی قلعه به "دست توانای دولت انقالبی" رقم زده شد. چند ماهی پس از انقالب در تابستان 

به دستور مقامات بولدوزرها به قلعه حمله کردند و خاک آن را به توبره بردند. از محله تلی عظیم  ۸۹۱۱

  های آن پارکی ساخته شد. باقی ماند که بعدها بر خرابه

 کهنه همان درد

دومین جستار کتاب درباره فعالیت "واحدهای بهزیستی و مجتمع بهزیستی" است که نویسنده بیست سالی 

 ، و برداشت خود را تر و تازه ارائه داده است. دو دیدار از آن داشته ۸۹۶۱بعد و پس از انقالب، در سال 

 
از دوران جنگ با عراق، نگران  پس»این مطالعه به توصیۀ سازمان بهزیستی انجام گرفته است، زیرا: 

ها و اعتیادها و در آن روزگاران و هم این  کرده بود مدیران سازمان را افزایش ناگهانی شمار طالق

 «شدگان در سرتاسر ایران. روزگاران، پناهگاهی ندارند جز واحدهای بهزیستی، این از همه جا رانده

تن روشی مناسب برای مطالعه سرتاسری ایران، در این پژوهش محض نمونه و یاف»افزاید:  زند مقدم می

آباد )باالترین شمار طالق( و  چهار استان انجام شد: تهران، یزد )به خاطر کمترین شمار طالق(، خرم



آباد و یزد و  های خرم ای عشایری( و دریغ و درد که گم و گور شدند یادداشت بلوچستان )به عنوان منطقه

 (۸۲«)همتا برای خودشان. ای بودند بی هبلوچستان، که هر کدام نمون

گردد. ده سالی پس از برقراری "جمهوری  پس پژوهشی که در دست داریم به تهران پس از انقالب بر می

ای که از جنگ فارغ شده و از بحران فراگیر سر برداشته بود، ناگهان به خود آمد و دید  اسالمی"، جامعه

کن نشده، بلکه در  کن کردن آن سوگند خورده بود، نه تنها ریشه ریشهی زشت و ننگین، که به  که آن پدیده

سطحی گسترده در سراسر جامعه گسترش یافته است. در هر کوی و برزن، و بدتر آن که، دیگر نه در 

 ها. ها و اعماق خانواده محله یا کویی شناخته شده، بلکه در تمام محالت شهر و پستوی خانه

فروشی، پایین آمدن سن روسپیگری و رواج آن در میان  ر درباره گسترش تنهای اخی به ویژه در سال

ریزد و  دهنده منتشر شده است. فقر و جهل قوام خانواده را در هم می هایی تکان های شهرنشین، گزارش الیه

دهند. سردمداران  پناهی به خودفروشی تن می بسیاری از زنان جوانان، به دنبال آوارگی و اعتیاد و بی

 گذارند، تا مسئولیت خود را پنهان کنند. دانند، اما با ریاکاری بر آن سرپوش می جامعه این را می

سالگی به  ۸۹یا  ۸۲اند، در  بسیاری از زنانی که سرگذشت آنها در کتاب آمده، در جوانی ازدواج کرده

ی پدر به  اند. گروهی به امید پناهگاهی امن از جور ظالمانه خانه شوهر رفته و به عذابی الیم دچار شده

سالگی مقیم خانه بهزیستی  ۸۶اند، و حال گاهی در  خانه همسر پناه برده، اما ناغافل از چاله به چاه افتاده

کردن، خیر سر پدرشون،  ساد، کارشونو می می آورد، وای پدرم می»هستند. گفتار دردناک دختری جوان: 

 ۸۱۸« گرفت برای هروئین... پولشو می

بردنم تو یه خونه تو قم. از قم آوردن تهرون، بردن تو »سرنوشت مشترک بسیاری از زنان پس از طالق: 

آوردم این کردن... افتادم تو کار، تا سردر  کردن، بعد معتاد می یه خونه تو جشمید. سفته گرفتن. آلوده می

 (۸۸۵«)جا...

اند،  اند و بعد به بازار تهران آمده بیشتر زنان از شهرهای مذهبی، قم و مشهد، نخست صیغه زایران بوده

این حاجی بازاریا، پولدارم بودن، یه زنو صیغه »حکایتی که پیش و پس از انقالب تکرار شده است: 

خاسن  رفتن زیارت، می کردن. هر وخ می ه میشوندن، یه اتاق براش اجار کردن... صیغه هه رو می می

شد این خانومه... ردش  زد، یکی دیگه... ول می هه... دلشونو می رفتن سراغ صیغه خاک توسری کنن، می

 (۲۸۱« )کردن تهرون... می

های اخالقی آسان و  خودفروشی است، نه در پی موعظه  های پیچیده در اینجا نیز نویسنده نه به دنبال انگیزه

 های سطحی. ه پیچیدن نسخهن

 "زنان گردن کلفت!"

دهد. اینجا دیگر مردهای جاهل نیستند که  های بهزیستی گزارش می انگیزی در خانه نویسنده از پدیده شگفت

های باسابقه که "هرکدوم چل تا  زنان را بکشند. در عوض زنانی هستند مارخورده و افعی شده. خانوم  شیره

 مردو طرفن"!

ور، چند شب مهمون  فرسن اون یاد، بعد قرنطینه، می ، جوون باشه، خوشگل باشه، بیدختر باشه»

شو که کشیدن، افتاد به  کشن، شیره شو می ریزن سرش، تا صب، شیره اختصاصی گردن کلفتاس. می

 (۸۸۸کنن، یکی دیگه...") فس، ردش می فس

دوزد. او به سان وارثی امین  میدر جستار دوم کتاب زنی هست که مثل سجافی دو بخش کتاب را به هم 

های الیق و با  حامل میراث "شهرنو" به جامعۀ پس از "انقالب پرشکوه اسالمی" است. یکی از "مامان

 سابقه شهر نو" که به قول خودش "عاقبت به خیر" شده است.

هالن و دهد و لیستی هم از جا های معروف قلعه ارائه می  همین "خانوم رئیس" لیست کاملی از روسپی

توان آن را مکمل جستار اول کتاب دانست. او از گذران "شهرنو" در چند صفحه  گیرهای شهرنو که می باج

 توان در اینجا باز گفت و باید تفصیل آن را در کتاب خواند! کند که نمی "داستانی پر آب چشم" روایت می



کردم، تو قله بودم، آفتابه دسم بود. یه پام تو مو. چشامو وا  نه بابامو دیدم نه ننه»ای از داستان:  تنها گوشه

یومدم یه نفس چاق کنم، جیغ و  خال بود، یه پام تو اتاق. یکه بودم تو کارم، صف بود پشت در اتاقم. تا می

یکی دوتا از خانوما خواسن سر بلن کنن »و پس از مرگ این سردسته: « یومد... ویغ خانوم رئیس در می

های لوطی و  د تو فرق سرشون...." و این "عباس سیا" از جاهالن و یکه بزنجاشو بگیرن، عباس سیا ز

 انگیز دیگر... های حیرت شود و بسیار داستان بامعرفت شهرنو است که سرانجام در جبهه شهید می

خراب کردن »گوید:  کار شنید، آنجا که می توان از دهان همین "خانوم رئیس" کهنه و لب کالم را هم می

ها رو، اوالی انقالب... دوره جمهوری، همه رو تار و مار کردن، گرفتن، بردن، چپوندن تو این  همه خونه

ها... حاال  ور... اونایی که رأس چکش بودن، توبه کردن، رفتن کمیته سوالخ، تو اون سوالخ، این ور، اون

 (۲۸۵«)ی مردم... دن به زن و بچه یان گیر می می

ای نوشته و "انتشارات ارزان" و "خانه هنر و  سوئد، بر کتاب مقدمهی مقیم  ناصر زراعتی، نویسنده

 اند. برگ منتشر کرده ۲۱۵ادبیات"، دو بنیاد مستقر در سوئد، آن را در 

 

 وندی مکلروی

ِی لیبرتاریانیسم از دانشنامه« فمینیسم و حقوق زنان»مدخِل   

  ۸۹۸۸م مرداد, ۲۶پنجشنبه,  | وندی مکلروی ♦

 http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3467 

  

 ترجمه: حبیب فرحزادی

  

از دایرة المعارف لیبرتارینیسم « فمینیسم و حقوق زنان»مقدمه مترجم: این مقاله، مدخل 

شته شده است. با خواندن این مقاله از روند شکل گیری نو ۸۰۰۲است که در سال 

های لیبرال  فمینیسم، سه موج فمینیسم در قرن بیستم و همینطور تفاوت دیدگاه بین فمینیست

 های رادیکال اطالعاتی به دست خواهید آورد. با فمینیست

 ا

گیرد که زن و مرد، از لحاظ اخالقی و  ی فمینیسم از این عقیده نشات می صطالح و واژه

ها شود. این مفهوم در اکثر مواقع  سیاسی با هم برابرند و از این رو باید رفتاری یکسان با آن
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ی برابری  شود که تالش کرده اند تا ایده ی اخیر نسبت داده می های مختلف در دو دهه به جنبش

 در قوانین و فرهنگ بگنجانند.را 

ها از برابری یکسان  با این وجود، سنت فمینیستی مکاتب مختلفی دارد و اغلب، تعریف آن
مندِی برابر از حمایِت قانون که فرِد  نیست. برابری در نظر فمینیستهای فردگرا، یعنی بهره

قومیت  اد وای نظیر جنسیت، نژ انسان و مالکیت او را صرف نظر از مشخصات ثانویه

دارد. براِی دیگر مکتِب فمینیسم که به عنوان فمنیسِم رادیکال یا فمنیسِم جنسیتی  محترم می
اجتماعی است که در آن قدرت و ثروت -اقتصادی  شود، برابری به معناِی برابری شناخته می

گونه امتیازات  این با توسل به قانون در سراسر جامعه بازتوزیع شود، به طوری که 

ای که مردان داشته اند، محو شود. این دو مکتب فمینیستی دو سِر حدی در جنبش  ریخیتا
 فمنیستی هستند.

هایش در قرن  ی غربی با صورتی از فمینیسم بیشتر آشنا است که پایه به لحاظ تاریخی جامعه

اعتراض به قوانین و رسومی شکل گرفت که زنان را مجبور به ایفاِی نقشی  هجدهم و در 

دو زن از پیشگامان این جنبش  [۲]و المپی دگوژ [۸]کرافت کرد. مری ولستون بر می انفرم
 بودند.

 ۸۵۸۸در   نویس فرانسوی در زمان انقالب فرانسه بود. او دگوژ روزنامه نگار و نمایشنامه

ی  ، اعالمیه۸۵۱۸ی معروف حقوق انسان )رجل/مرد( و شهروند  و در پاسخ به اعالمیه

محروم کردِن زنان از حقِ شهروندی را به که در آن  حقوق زن و شهروند را منتشر کرد
 ِی دلیل کرد. چالش کشید و در دفاع از برابری بین دو جنس زن و مرد اقامه

کرافت، نیز به انقالب فرانسه واکنش نشان داد.  لیبرال کالسیک انگلیسی، مری ولتسون

در دفاع از  ها )رجال/مردان( را ی احقاقِ حقوق انسان ابتدا رساله ۸۵۸۵کرافت در  ولتسون

مورد حمله  [۹]ی انقالب فرانسه نوشت که از طرف سیاستمدار انگلیسی ادموند برک ایده
را منتشر کرد. در  ۸۵۸۲نان در ی احقاِق حقوق ز نیز رساله ۸۵۸۲قرار گرفت. وی در سال 

این اثر، او استدالل آورد که زنان با مردان برابر اند و تنها دلیلی که درجه دوم به نظر 

داری متمرکز کرده است.  ها را به روی خانه رسند به دلیل آموزش ضعیف است که آن می
 ود.ش ی دوم احقاق حقوق زنان به عنوان اولین سند فمینیسم شناخته می رساله

پس فمینیسم غربی با این ادعا به وجود آمد که زن و مرد با هم برابر اند و از لحاظ اخالقی و 

سیاسی از حقوق طبیعی برابر برخوردار هستند. فمینیسم خواهان آن شد که این حقوق به 
 .طوِر برابر براِی زن و مرد به رسمیت شناخته شود، و زنان تعلیم ببینند که تا مستقل بیندیشند

هاِی تاریخی متفاوتی دارد. به  یافته، زمینه فمینیسم امریکایی، به عنوان یک جنبش سازمان

سرچشمه گرفت. جنبش  ۸۱۹۵ی  طور خاص، این جنبش از جنبش الغای بردگی در دهه
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داری رادیکال بود که بر اساس این اصل که هر انسانی  الغای بردگی یک جنبش ضدبرده

معنا که هر انسان اخالقاً نسبت به بدن خویش حاکمیت دارد، مالک خویشتن است؛ به این 
 داری بود. ِی برده خواهاِن توقف بالفاصله

های متفاوتی در ترویج فمینیسم و تقویت آن کوشید. این اولین  داری به شیوه جنبش الغای برده

ر بودند و یافته و رادیکالی بود که زنان در آن نقش هدایت و رهبری را عهده دا جنبش سازمان

شدند تا بتوانند مخاطبین زن و مرد را  تشویق به صحبت کردن برای مردم از روی سن می
ی [۲]ی کواکر شان بیاورند. بسیاری از زنان جنبش الغای بردگی سابقه های پای صحبت

هاِی بیشتری به نسبت سایر جمعیت  داشتند، که در آن سنت ایشان از تحصیالت و شایستگی

بعدی نسبت به الغای برده داری  که بخواهند تک ها به زودی از این شدند. آن مند می زنان بهره
مالکیت مردان بر ها فقط بر روی  رسید آن فعالیت کنند، احساس نارضایتی کردند، به نظر می

دهند. ویلیام لوید  کنند و همین کار را برای جمعیت زنان انجام نمی خود فعالیت می

شد، در این نارضایتی  شناخته می، شخصیتی که از رهبران جنبش الغای بردگی [۱]گریسون
 ها شریک شد و به عنوان قهرمان حقوق زنان نام گرفت. فمینست

توانست بدون رضایت شوهرش قراردادی را با  در اوایل قرن نوزدهم، یک زن متاهل نمی

ای در آینده با  دیگری عقد کند، زنان تمام حق شان را در مالکیت و تحصیِل هر دارایی

دادند، حق کنترل فرزندان به صورت قانونی فقط به پدر تعلق داشت، و  یازدواج از دست م
زنان در صورِت محبوس شدن توسِط شوهر یا دیگر خویشاوندان مردشان از هیچ حمایتی 

ی برابری جنسی و  هایی در زمینه ، نامه[۶]ی معروف سارا گریمک برخوردار نبودند. رساله

راندند با قوانینی که بر  ها حکم می ی قوانینی که بر برده ، به مقایسه(۸۱۹۵وضعیت زنان )
ای قابل توجه آن قوانین حتا در نوع انشا به  زنان حاکم بودند، پرداخت و نشان داد که به گونه

های حقوقی علیه زنان  ها بر محور محدودیت های فمینیست بیه بودند. بنابراین، خواستهم ش

 متمرکز شد، تا از زنان همان حقوق مردان و حق مالکیت ایشان برخوردار شوند.

بود وقتی که نمایندگان زن امریکایی در کنفرانس جهانی  ۸۱۲۵ِی عطِف این جنبش سال  نقطه
کت در کنفرانس محروم شدند. دو زن که بسیار خشمگین بودند داری در لندن از شر ضدبرده

 [۸]به خانه بازگشتند و کنوانسیون سنکا فالز -[۱]و الیزابت کدی استانتون [۵]لوکرتیا موت–

 [۸۵]ی احساسات نویس اعالمیه ها پیش دهی کردند. آن سازمان ۸۱۲۱را برای حقوق زنان در 
ی استقالل  برانگیز، این اعالمیه، اعالمیه حثرا آماده کردند. مشهورترین سند فمینیستی ب

شد. حق رای  ی مرد می ای تفسیر کرد که به معنی استقالل زن از سایه امریکا را به گونه
 زنان نیز در آن اشاره شد و به دقت به تصویب رسید.

مسیر اصلی   ،۸۸۲۵ی نوزدهم قانون اساسی در  از آن زمان تا تایید و تصویب اصالحیه

که  [۸۸]های امریکایی بر تامین حق رای زنان توسط استانتون و سوزان بی انتونی فمینیست

ِی  ا در سه زمینهه شدند، متمرکز شد. دیگر فمینیست به عنوان رهبران این جنبش شناخته می
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ی اشتغاِل  اصالحات اجتماعی )به ویژه در زمینه –متمایز از هم به فعالیت مشغول شدند 

ها عموماً به عنوان افرادی که  اما آن -زنان(، حقوق جنسی و بارداری، و آموزش و پرورش
تر صدای زنان هستند ، ایفاِی نقش کردند. وضعیت در  در داخل یک جنبش اصالحی گسترده

ها در  های حق رای زنان برای دهه ای که کمپین بریتانیا هم به همین منوال بود، به گونه

به زنان  ۸۸۸۱کردند تا سرانجام حق رای در  ی حق رای جهانی برای زنان فعالیت می زمینه
 سال رسید. ۲۸این حق به تمام بزرگساالن باالی  ۸۸۲۱باالی سی سال داده شد و نهایتن در 

ِی  یابی به حق رای برای زنان، جنبِش فمینیستی در امریکا و بریتانیا ظاهراً مسأله بعد از دست

بزرگی که جنبش را به جنب و جوش اندازد نداشت. مجدداً زنان به صورت فردی در راستای 

زنان »، [۸۲]کتاب سوزان ال فولت ۸۸۲۵حقوق زنان فعال شدند. برای مثال در 
، از بازار آزاد دفاع کرد و با دخالت دولت در زندگی زنان مخالفت نمود. زنان «مند دغدغه

ها سخن راندند؛ برای مثال  های گسترده تری حضور یافته و در باب آن همچنین در جنبش

از جمله رهبراِن جنبش  -ی پرنفوذ کارگر کاتولیک بنیانگذار نشریه – [۸۹]روز دروتی
 طلبِی کاتولیک بود. صلح

ِی امریکا رخت بربست،  با این وجود، فمینیسم به عنوان یک جنبش مستقل کمابیش از صحنه

فمنیسِم »ای یافت. اصالحِ  به عنواِن موجِ دوم فمینیسم ظهورتازه ۸۸۶۵ی  تا اینکه در دهه

در واقع پذیرِش پیشگامِی موجِ اوِل فمنیسم در قرن نوزدهم بود. مانند آن چه در « موجِ دوم
غای بردگی گذشت، ظهوِر موج دوم فمینیسم نیز از این نارضایتی نشأت داشت که جنبش ال

تری حل شده بود: جنبِش ضِد جنگِ ویتنام. این انشعاب از   گسترده ِِی زنان در جنبش مسأله

 جناح چپ یا ایدئولوژی لیبراِل امریکایی صورت گرفت.

های  زناِن امریکایی که از محدودیت پیاِم آزادِی زنان در موج دوم فمینیسم براِی بسیاری از
شامل پرهیز   ها بردند، جذابیت داشت. آن محدودیت رنج می ۸۸۱۵ی  جنسیتی و اجتماعی دهه

داری به جاِی اشتغال در خارج از خانه به  فرضِ خانه از آمیزشِ جنسی قبل از ازدواج، پیش

ارج از ازدواج، و دار شدن خ عنواِن مشارکِت فردی و اجتماعِی زنان، ممنوعیت بچه
در  [۸۲]ی بتی فریدن شد. کار خط شکنانه گرایِی زنانه در اجتماع می هاِی ضِدهمجنس نگره

اشت کار در خانه باعث به بردگی گرفتن زنان د ، که بیان می«جذابیت زنانه»، با نام ۸۸۶۹

بخش نسلی از زنان بود که به جای کار در خانه به دنبال یافتن شغلی خارج از  شود، الهام می
« سکس و یک دختر مجرد»ی کتاب پر فروش  ، نویسنده[۸۱]خانه بروند. هلن گورلی براون

زد که همراه با آن هم فمینیسم  ی یک جنسیت در حال ظهور حرف می ، درباره(۸۸۶۲)
 های جدید ضد بارداری. یافت و هم در دسترس بودن قرص افزایش می

؛ زنان تقاضای حضور موج دوم فمینیسم در پی اصالحات بود تا اینکه در پی انقالب باشد

برابر و برخورد یکسان در داخل سیستم موجود را داشتند. برای مثال، یکی از بزرگترین 

تر زنان در  شمار ِی دولت براِی تضمیِن مشارکِت پر ِی فعاالنه ِی مداخله اهداف جنبش مطالبه
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به  [۸۶]حقوق برابر شدِن متممِ  گونه اضافه ها بود. این  هاِی موجود از جمله در دانشگاه سازمان

ی محوری برای فمینیسم لیبرال شد. هدف از  قانوِن اساسِی ایاالِت متحده تبدیل به یک مسئله
تامین حقوق برابر در پیشگاِه قانون فارغ از جنسیت اضافه کردِن این متمم به قانون اساسی 

افراد بود. متمِم حقوق برابر نتوانست در مهلِت مقرر به تأییِد تعداِد کافی از مجالِس ایالتی 

 شد. ۸۸۵۸های لیبرال در  برسد و تبدیل به یک شکسِت بزرگ برای فمینیست

شود( به عنوان یک اقلیت و  ده میتا امروز، فمینیسم رادیکال )که فمینیسم جنسیتی نیز نامی
فمینیسم  ۸۸۱۵ی  یک صدای انقالبی داخل موج دوم فمینیسم عمل کرده است. در اوایل دهه

رادیکال تبدیل به ایدئولوژِی غالبِ جنبشِ فمنیسم در ایاالِت متحده شد. فمینیسِم رادیکال جامعه 

، یعنی اختالطی از فرهنگ کرد تعریف می« پدرساالری»هاِی کنونی را تحت عنوان  و نهاد
مردان سفید پوست و سرمایه داری که از این طریق مردان به عنوان یک طبقه به زنان به 

پردازاِن کلیدِی این جریان، کاترین مک  کردند. یکی از نظریه عنوان یک طبقه ظلم می

اش و به علِت  این جریان را به علِت تجزیه و تحلیِل متکی بر طبقه و جنسیت [۸۵]کینون
 نامید.« فمینیسم پسامارکسیست»اش  سرمایه داری رویکرد ضد

، [۸۱]هایشان چون کتاب سوزان برونمیلر دیدگاه تحلیلی این جریان از جنسیت در کتاب

« متجاوز جنسی»ها  ی مرد ، منعکس شده است، که در آن همه(۸۸۵۱« )ما ِی  خالِف اراده»

پدرساالرانه منتفع « ِز جنسیفرهنگ تجاو»ها از  ی آن به تصویر کشیده شده اند چرا که همه
دهد که  پرداز توضیح می نظریه [۸۸]ها، آندرا دورکین شوند. در یک سری از کتاب می

های کودکان، از زنان  پورنوگرافی گرفته تا کتابچگونه تقریبن در تمام ابعاد جامعه، از 

 شود. شان ایجاد و تولید می شود و خشونت علیه برداری جنسی می بهره

هاِی  ستم  می شود که گیری منتهی   تجزیه و تحلیل در فمینیسِم رادیکال به این نتیجه ِروش
د؛ یعنی با وضعِ و کر« تصحیح»اجتماعی نسبت به زنان را باید از طریِق سازوکاِر سیاسی 

هاِی عمومی رفتار مناسب با زنان در اجتماع را تشویق کرد و رفتاِر  اجراِی قوانین و سیاست

هایی  هاِی دولتی به طور منظم به برنامه نامناسب ضد زن را تنبیه کرد. برای مثال، بودجه
کند. در  شود که رفتار صحیح جنسیتی را در محل کار و دانشگاه ترویج می اختصاص داده 

ها یا رفتارهای ناصحیح  ها و قوانینی براِی مجازاتِ افراد به خاطِر نگره ضمن، سیاست

هاِی جنسی که متضمِن آزار جنسی است( که عمدتاً شامِل  شان )برای مثال بیاِن متلک جنسیتی
 شود. مجازاتِ هاِی مالِی سنگین است، وضع 

ز طریِق سازوکارهاِی سیاسی بر خالف  مناسباِت اجتماعی و فرهنگِی ضِد زن ا ِتصحیح

های حقوق طبیعی فمنیسِم امریکایِی لیبرال کالسیِک قرِن نوزدهم است، که با نام  ریشه
شود. وضعِ مجازاتِ  شناخته می [۲۵]فمینیسم بندِی امروزین، آی فمینیسم فردگرا یا با صورت

براِی بیان، حتا وقتی هدف جلوگیری از آزار باشد، قطعن زنگ خطری را برای 

ها نیز تمام قد از آزادی بیان، به ویژه  آورد چرا که آن تر به صدا در می های قدیمی فمینیست
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های جنبش الغای  کردند. فمینیست یت میشمارد، حما بیاِن سخنانی که جامعه ناپسند می

داری که بر خالِف مناسباِت غالِب زماِن خود از حقوقِ بردگان و حقوقِ زنان سخن  برده
ها  گفتند، خود قربانِی قوانین سانسور شدند. در سراسر تاریخ فمینیسم، سانسور همیشه بحث می

جنسگرایِی زنانه را خفه برانگیزی همچون کنترل موالید و هم ِی موضوعات بحث درباره

کرده است. بنابر این آزادی بیان برای توسعه و رشد فمینیسم و بهبود وضعیت زنان امری  می
 حیاتی بوده است.

گری مناسباِت اجتماعِی  هاِی تصحیح پایه فرض وجوِد درگیری طبقاتی نیز که از جمله  پیش

مینیسم فردگرا است. های ف ضدزن از طریقِ سازوکاِر سیاسی است مخالف با ریشه

کند که بر اساس نژاد یا جنسیت  هایی متمایز تقسیم می گرِی سیاسی جامعه را به طبقه تصحیح
شود که این طبقات منافع سیاسی متمایز از هم و در  از هم جدا شده اند؛ و این گونه پنداشته می

تر حمایت  قات ضعیفنماید تا از طب ی دولت ضروری می ستیز با هم دارند. بنابر این مداخله

کند و وضعیتشان را ارتقا بخشد، بدین منظور که باز توزیع مناسب ثروت و قدرت را در 
ِی طبقاِت دیگر از  سراسر جامعه تضمین کند. به طور خالصه، بعضی از طبقات به هزینه

 شوند. ی دولتی برخوردار می امتیازهای ویژه

کند تا هر  ی طبقات تحِت لواِی قانون دفاع می هی مخالف، فمینیسم فردگرا از محو هم در جبهه

فرد، فارغ از اینکه چه نژادی دارد یا به چه طبقهای تعلق دارد، از حقوق برابر نسبت به خود 
مند باشد. نقش مناسب دولت این است که امتیازات ویژه را از بین ببرد و  و دارایِی خود بهره

 بر حمایت و محافظت کند.از حقوق افراد چه زن و چه مرد به طور برا

های متفاوت و متعدد دیگری  در میان دو قطب حدِی فمینیسم جنسیتی و فمینیسم فردگرا، گونه

نیز قرار دارند که یا رویکرد نظری متفاوتی را اتخاذ کرده اند یا خود را منطبق بر 
ارد تا تحت طلب در نظر د تساوی  کنند. برای مثال، فمینیسم استانداردهای دیگری تعریف می

نهادهای موجود و بدون ضرورتن نیاز به اصالحات در نظام فعلی برای بازتاب حقوق 

گرا[ تسلط مردان بر  طبیعی افراد، به برابری دست یابند. یا اکوفمینیسم ]فمینیسم محیط زیست
دهد و بنابراین بر نقش زنان در حفظ محیط زیست  زنان را به نابودی محیط زیست ربط می

 و تاکید دارد.تمرکز 

هاِی فمنیستی وجود دارد. حق بارداری شامِل  ِی مشترکی بیِن همه مکتب با این وجود، دغدغه
کنترل موالید و مامایی از اهمیت عمده ای برخوردار است چرا که با کنترل زنان بر بدن 

خویش ارتباط دارد و امری منحصرن زنانه است. در واقع، سقط جنین معمولن به عنوان 

شود؛ و به این معنی که آنهایی که مخالف قانونی  ت ارزیابی فمینیسم در نظر گرفته میتس
 توانند تحت هیچ شرایطی فمینیست شناخته شوند. بودِن سقط جنین هستند، نمی



ی حقوق بارداری وجود داشته  هر چند که ممکن است اجماعی بین مکاتب فمینیسم در زمینه

شود. پورنوگرافی یکی از چیز  هایی دیده می وجه مفارقت باشد، به هر رو، در مسائل دیگر
ی  های رادیکال درباره کند، دیدگاه فمینیست ها را برجسته می هایی است که این تفاوت

پورنوگرافی به عنوان اساس ظلم جنسی مردان بر زنان و آرزوی ممنوع کردن آن به عنوان 

های فردگرا ممکن است مخالف یا  ستآمیز خود مبین این نکته است. فمینی یک عمل خشونت
موافق پورنوگرافی باشند ولی دیدگاه شان این است که هر زن )یا مردی( این حق را دارد که 

ها مایل اند از  ی آن باشد. آن کننده انتخاب کند در ساخت پورنوگرافی شرکت جوید یا مصرف

های شخصی افراد،  انتخاب ای مرتبط با پورنوگرافی و دیگر تولیداِت جنسی به عنوان مسئله
کنند و این را به  هایی حامی سکس از تولیداتِ سکسی حمایت می جرم زدایی کنند. فمینیست

ها نیز به دنبال جرم زدایی از  گیرند؛ آن سازی زنان در نظر می عنوان ابراز نهایی توانمند

 چنین اقداماتی هستند.

ها در پیشگاه قانون و در داخل  ابرابریی فمینیسم غامض است. در جهان غرب بیشتر ن آینده
ای یکسانی مواجه  های پایه ها از میان رفته اند و بنابر این زنان و مردان با انتخاب فرهنگ

گیرد  اند. در واقع نابرابری جنسیتی همینک موجود [در ایاالِت متحده] از امتیازاتی نشأت می

به ایشان اعطا کرده است. از این رو، هر  هاِی تبعیِض مثبت به نفعِ زنان که قوانین و سیاست
طلب در راستای از بین بردن امتیازات ویژه برای  های فردگرا و تساوی دو گروِه فمینیست

کنند تا به برابری واقعی دست یابند. عالوه بر این، ظهوِر مکاتِب نامتعارِف  زنان تالش می

کارانه  های محافظه ی سنتی و ارزش کار که از خانواده فمینیستی، از قبیل فمینیسم محافظه
ها و اهداف تاریخی فمینیسم عمل کرده  کند، در جهتِ تعدیِل تندی و حدِت ماموریت حمایت می

 است.

خارج از جهان غرب )مثالً در آفریقا و کشورهاِی عرب( زنان اغلب به عنوان شهروند 

شان در جریان است.  شوند و خشونت وسیعی علیه حقوق طبیعی درجه دو در نظر گرفته می
برقع تبدیل به نماد ظلم علیه چنین زنانی شده است، اما این مسئله همچنین مبین تفاوت میان 

پوشاند، و  ِی بدِن زن را می های غربی و غیرغربی نیز هست. پوشِش برقع که همه فمینست

های غربی  تگِر آن بودند، مورد لعن و نفرت فمینیس ترین اعمال طالبان در افغانستان بدنام
کنند که این گونه  ها بحث می قرار گرفته است. اما بسیاری از همتایان غیرغربی فیمینیست

ی زنان هستند و  پوشیدن برقع یا پیروِی زنان از دیگر فرامین ضدزن در اسالم انتخاب آزادانه
ود را از ای خ بایستی به همین شکل مورد احترام واقع شوند. فمینیسم رادیکال به طور فزاینده

کند، و در این میان،  های جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، معرفی می طریق سازمان

کند،  های عمیق فرهنگی میان زناِن جهان برخورد می مشخص نیست که وقتی با تفاوت
 دهد. چگونه اهداف و ایدئولوژِی خود را با هم آشتی می
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 علیه فرهنگ ترس 

 

 حمید آقایی 

 

انسان است و بعنوان یک احساس طبیعی و بشری شناخته میشود. اما  احساس ترس جزئی از وجود• 

انچه که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم و مورد توجه این یادداشت است فرهنگ ترس و عوارض 

ناشی از آن میباشد. فرهنگی که در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی به اشکال مختلف تعمیق و 

 گسترش داده شده است ...

  www.akhbar-rooz.comز: اخبار رو

  ۲۵۸۲نوامبر  ۸  - ۸۹۸۸آبان  ۸۸  آدینه

 

"ترس سرچشمه اصلی خرافات و یکی از منابع اصلی ظلم و ستم است. غلبه بر ترس آغاز خردمندی 

 است."

 برتراند راسل

 

در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی شده است.  ترس و نگرانی یکی از شاخصه های مهم جامعه ایران

مردم ما در دورانهاِی همواره پر تنش این حاکمیت، بطور مستمر زیر سایه فرهنگ ترس و نگرانی 

زندگی کرده اند؛ بطوری که می توان گفت که این پدیده جزئی از وجودشان شده است. ترس از جنگ، 

دانشان، ترس از یورش مامورین اطالعات به زندگی ترس از بی آیندگی و به انحراف کشیده شدن فرزن

خصوصی اشان، نگرانی از بحرانهای روز افزون اقتصادی و گرانی قیمتها و محتاج بودن به نان شب، 

و حتی ترس از دشمنان خیالی در میان آنان که به گفته های رهبر جمهوری اسالمی باور دارند جزء 

ه دامنه های خود را گسترده که حتی بنظر میرسد که ترس و زندگی مردم شده اند. فرهنگ ترس آنگون

نگرانی از آینده، مردم را بیش از بیماریها و امراض و دیگر مشکالت اجتماعی و اقتصادی بخود 

 مشغول داشته اند.

 

در اینکه احساس ترس جزئی از وجود انسان است و بعنوان یک احساس طبیعی و بشری شناخته میشود 

http://www.akhbar-rooz.com/


د. اما انچه که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم و مورد توجه این یادداشت است شکی وجود ندار

فرهنگ ترس و عوارض ناشی از آن میباشد. فرهنگی که در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی به 

اشکال مختلف تعمیق و گسترش داده شده است. این فرهنگ ترس در حقیقت یکی از ابزارهای بسیار 

ی اعمال سیاست تامین امنیت و برقراری ثبات و آرامش بوده است. و به جرات کارآمد این رژیم برا

میتوان گفت که این ابزار بیش از دیگر ابزارها، از جمله سرکوب و تحمیق، عمل کرده و می کند. 

برقراری امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی از یک سو و گسترش فرهنگ ترس از سوی دیگر دوبازو و 

     تژی بقا و ادامه حیات این نظام است.اهرم اصلی استرا

 

تحقیقات و مطالعات جامعه شناسانه در زمینه فرهنگ ترس نشان میدهند که این پدیده مختص جامعه 

ایران نیست و به اشکال مختلف در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهای دمکراتیک نیزاعمال 

نیت از شاخصهای بسیار بارز زندگی در قرن میشود. در واقع، فرهنگ ترس و در کنار آن احساس ام

بیست و یکم شده است. انسان این قرن در زیر سایه فرهنگ ترِس از همه چیز، از امراض گوناگون 

گرفته تا حوادث طبیعی ناشی از آلودگی محیط زیست، تا نگرانی از حمالت تروریستی و ... زندگی می 

 کند.

 

، آمار مرگ و میر ناشی از امراض و عوارض طبیعی و در حالیکه در مقایسه با دورانهای قبل

اجتماعی بسیار کاهش پیدا کرده است اما پدر و مادران این قرن بسیار بیشتر از والدین قرنهای گذشته 

نگران آینده فرزندانشان هستند و آینده خوبی را برای آنها پیش بینی نمی کنند. در گذشته های دور 

د آینده بهتری را برای فرزندانشان تصور کنند و آنرا قابل دسترس میدیدند. والدین به راحتی میتوانستن

اما در حال حاضر این پیش بینی ها زیر سایه سنگین ترس و بی اعتمادی نسبت به آینده قرار گرفته اند 

 و ما جرأت پیش بینی آینده بهتر را بخود نمی دهیم.

 

مل انسان است و اصوال بدون خطر و ریسک ریسک و ریسک پذیری جزء جدایی ناپذیر تاریخ تکا

کردن، پیشرفتهای بشری امکان پذیر نبوده است. اما حاکمیت فرهنگ ترس در اکثر جوامع بشری 

مفهوم دیگری به ریسک و پذیرش خطر داده است. ریسک موضوع و پدیده ای بوده است برای پذیرفتن 

ن اکثر جوامع به اشکال گونگون تعلیم داده و حتی به استقبال آن رفتن، اما در دوران حاضر، مردما

 میشوند که چگونه از رو در رو شدن با ریسک و خطرات بپرهیزند.

 

یکی از نتایج مستقیم فرهنگ ترس و پرهیز از ریسک را میتوان در بی اعتمادی مردم نسبت به آینده و 



گیر شده است که برخی حتی  نبودن امید و خوشبینی و شادابی دید. این نا امیدی بگونه ای جدی و همه

خود انسان را خطر اصلی برای این حیات و این کره خاکی می دانند. البته باید اضافه کرد که این 

تصور و برداشت از انسان، که خطر اصلی برای این جهان است، در جوامع و فرهنگهایی که اصوال 

ذهبی خطاکار شناخته میشود، بیشتر دید منفی نسبت به انسان وجود دارد و بویژه مطابق آموزشهای م

 قابل مشاهده است.

 

حاکمیت فرهنگ ترس باعث شده است که کمتر انسانی بخود اجازه بدهد که دامنه تماسها و ارتباطات 

خود را وسیع کند و با آرامش خاطر پا به وادی ناشناخته ها بگذارد. در چهارچوب این فرهنگ هر قدر 

خود را کوچکتر کند با خطرات کمتری مواجهه میشود و بنابراین زندگی  دامنه زندگی محدودتر و انسان

اش دوام بیشتری پیدا خواهد کرد. دقیقا قابل مقایسه با کرمی که در هنگام روبرو شدن با خطر خود را 

جمع و جور میکند و یا الک پشتی که سر خود را در الک خود فرو میبرد. و این دقیقا همان واکنشی 

تهای حاکم، که فرهنگ ترس را تقویت میکنند و از آن سود میبرند، خواهان آن هستند. هر است که دول

اندازه فرهنگ ترس در میان مردم عمومی تر شده باشد به همان اندازه دولت حاکم بهتر میتواند سیاستها 

 و برنامه های خود را اعمال کند و سوار براین فرهنگ نماید.

 

یک نمونه کامل از این سیستم و سیاست مبتنی بر فرهنگ ترس دانست. جمهوری اسالمی را می توان 

حاکمیت گسترده فرهنگ مذهبی و خرافی ابزارهای الزم برای اعمال فرهنگ ترس و اجرای سیاستهای 

امنیتی وسرکوبگر در اختیار این رژیم گذاشته اند. از یک سو با استفاده از احساسات مذهبی مردم، 

زاتهای اخروی باالی سر مردم نگاه داشته میشود و مومنین را از تالش برای شمشیر خداوندی و مجا

لذت از زندگی منع میدارند و پرهیزکاری را تقویت میکنند از سوی دیگر با تشویق فرهنگ تقیه و 

آموزش انواع و اقسام کالههای شرعی، دروغگویی و حیله گری را که از صفات انسانهای ضعیف و 

 ترویج میکنند.  کوچک است تشویق و

 

نا امیدی نسبت به آینده و ترس از پذیرش ریسک، بعنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده روابط 

اجتماعی و از هم گسیختگی شیرازه جوامع انسانی نیز شناخته میشود. در اثر حاکمیت ترس و بنابراین 

عی بی اعتمادی نسبت بیکدیگر دامن محدود شدن روابط اجتماعی و الویت حفظ منافع فردی بر منافع جم

 زده میشود، پدیده ای که جامعه ما بشدت از آن رنج میبرد. 

 

در چهارچوب فرهنگ ترس تنها یک راه حل و یک چشم انداز امید بخش ارائه میشود، آنهم چشم 



اندازی که توسط حاکمین و مروجین این فرهنگ ترسیم میگردد. رهبرجمهوری اسالمی در طول تمام 

الهای گذشته همواره بر استراتژی مقابله با دشمنان اسالم و جمهوری اسالمی تاکید کرده است و نه س

تنها خود و کارگزاران جمهوری اسالمی را بلکه اکثریت مردم کشورمان را در این جادوی ترس و بی 

این مملکت قابل  اعتمادی گرفتار ساخته است. او فریاد بر میآورد که تنها یک راه حل و راه چاره برای

تصور است و آنهم حفظ آرامش و ثبات به هر قیمت و خاموش کردن همه صداها و حتی اختالفات 

درونی به هر وسیله. در قاموس فرهنگ ترس و امنیت همه چیز متمرکز بر ثبات و ادامه حیات این 

ری اسالمی همانا نظام است. یکی از تاثیرات مستقیم این سیاست دشمن ستیز و حاکمیت ترس در جمهو

 انفعال، سرخوردگی و عدم اعتماد به نفس است که بویژه در نسل جوان و بی اینده کشورمان بارز است.

 

در قاموس و فرهنگ ترس پرور است که همه چیز رنگ سیاه و سفید بخود میگیرد و مطلق گرایی و 

ه امور و پدیده ها مارک بی جستجو و عبادت آن ترویج و تبلیغ میگردد. در برابر این مقام مطلق هم

ارزشی میخورند، حتی خود انسانها. واکنش طبیعی مردم در این شرایط گریز از امور بی ارزش و 

تالش برای دست یابی و نزدیکی به آن مقام مطلق است. اما چون این مقام دست نیافتنی است، نتیجه آن 

 نا امیدی و افسردگی میشود.

 

بشر نشان داده است، تنها با ریسک پذیری و خطر پیشه کردن بوده است  اما همانطور که تاریخ تکامل

که انسان توانسته از بن بستها و بحرانها عبور کند و یک گام بجلو بردارد. تاریخ مبارزات آزادیخواهانه 

مردمان نیز دال بر درستی این قانونومندی است و گواه بر این حقیقت است که هرگاه ملتمان خطر پیشه 

ه و جرأت ریسک کردن از خود نشان داده است موفق شده است بن بست ترس و نا امیدی و بی کرد

انگیزگی را بشکند و یک گام به پیش بردارد. خودآگاهی به قدرت خود و سر بر آوردن از الک خویش 

و نفی این فرهنگ ترس، که محصول ریسک پذیری است، هر بار باعث شده است که مردم ما طور 

 ه زندگی نگاه کنند و شاداب تر و با اعتماد به نفس بیشتر روابط اجتماعی خود را توسعه دهند. دیگری ب

 

تاریخ انسان همچنین نشان میدهد که شکست و تجارب ناشی از آن قبل از اینکه مایوس و نا امید کننده 

اه و سفید باشند آموزنده هستند. در واقع زیر سلطه فرهنگ ترس است که مردم را از ریسمان سی

میترسانند که مبادا دچار اشتباه دوبار شوند. کدام تجربه بشری در قدم اول موفق بوده است و کدام خیز 

با افت همراه نبوده است؟ ترس از تکرار اشتباه نیز معموال توسط رهبرانی که پس از تجربه اول بقدرت 

 ب بیفتند. رسیده اند، ترویج میشود تا مبادا مردم بار دیگر به فکر انقال

 



همچنین تجارب دیگر ملل در زمینه نظام آموزشی نشان میدهد که هرگاه یک نسل یاد گرفته باشد که 

چگونه با شرایط نامطمئن و دارای ریسک برخورد کند و با عدم تعیین که همواره وجود دارد کنار بیاید 

 و نسبی گرایی پیشه کند نسل موفقتری بوده است.
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Chastityدر ادامه ی پست  « )سلطه زن»کتاب  141این مطلب ترجمه ای است از صفحه   Female 

Domination) 

 Elise Suttonنوشته 

 زحمت ترجمه رو هم دوست عزیزی به نام آرمان کشیدن و برای من فرستادن
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 (9681، «الهه ای در لباس خزدار»قدرت زنان در شهوت مردان نهفته است. )از کتاب 

افسار شوهرشان را در اتاق خواب در دسترس بگیرند، کنترل او در بیرون زنان می دانند که اگر 
اتاق خواب هم راحت است. مردانی که در اتاق خواب زیر تسلط همسرشان هستند، معموال 

رو زیاد استفاده می کنند و مشتاقند دوروبر خانمشون بگردند. مردی که « چشم، خانم»جمله 

ی است و دوست دارد همواره به ملکه اش دست بزند و توسط یک زن رام می شود بسیار شهوت
او را نوازشش کند. هنگام فرمانبرداری یک مرد مطیع و رام از همسرش، انرژی سکسی زیادی را 
آزاد می کند که یک همسر عاقل می تواند از این انرژی برای رسیدن به نیازها و خواسته هایش 

یک سد اساسی در جلوی این شهوت و خدمت به )سکسی و کارهای خانه( استفاده کند. البته 
 همسر وجود دارد و آن ارضا و ارگاسم مرد است.

امروزه بانوان متوجه شده اند که یک مرد ناکام در ارگاسم و ارگاسم نشده، یک مرد پرکار و 
پرشهوت است اما یک مرد ارگاسم شده یک مرد تنبل است. بنابراین بعضی از بانوان تالش می 

روش های مختلف از ارگاسم زوجشان جلوگیری کنند تا تعداد دفعات ارگاسم مرشان را کنند با 
محدود کنند. این کار باعث می شود مردان همواره در مقابل همسرشان حرف گوش کن تر و 

فرمانبردار تر باشند. وقتی که از ارگاسم مردان، توسط زنان جلوگیری به عمل آید آنها در حالتی 

بهشت بر »که لذت ذهنی می برند که می توان در یک جمله آن را توصیف کرد: قرار می گیرند 
 «زمین

اگر مردی به حال خودش باشد، به خودش اجازه می دهد که حتی چند ارگاسم در روز داشته 
باشد. این اصال برای یک زن که بخواهد از این مرد برای رفع نیازهایش استفاده کند، خبر خوبی 

بخواهد هر روز ارضا شود و همسرش تعداد ارضاهای او را به یک بار در هفته  نیست. اگر یک مرد

محدود کند، می توان گفت که به صورت قابل مالحظه ای از ارگاسم او جلوگیری کرده است. 
امروزه زنانی هستند که ارضای مردانشان را بیشتر از این محدود می کنند، حتی یک ارگاسم به 

ته. همینطور زنانی هستند که به نظرشان یک یا دو ارگاسم در هر ماه، روز، دو هف 01ازای هر 

برای شوهرشان کافیست تا لوله های همسرشان را تمیز کند و همینطور میل شوهرشان برای 
 خدمت به آنها در باالترین حد بماند.

ارگاسم مرد یک فرایند طبیعی است که باعث آرامش سکسی مرد می شود، که هم جسم و 
دن او را آرام می کند. بدن مرد بعد از انزال می خواهد آرام باشد و یا حتی به خواب برود و هم ب

آخرین جیزی که می خواهد این است که مجبور به انجام فعالیت فیزیکی شود. به همین دلیل 

مردان بعد از انزال شهوتشان را برای لذت بخشیدن به زن از دست می دهند و به همین دلیل 
بسیاری از زنان به لذت سکس نمی رسند. اگر خانمی قصد دارد که به مردش اجازه است که 

انزال بدهد، باید عافالنه تا قبل از ارضای خودش، ارضای شوهرش را قدغن کند. زمانی که طول 
 می کشد یک زن ارضا شود بیشتر است اما برای مرد ارزش انتظار را دارد.
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 ها در شهر «بیوه کودک»پرسه 
 

 

شناسان،  های نوظهور در کشور است که با وجود همه هشدارهای کار از جمله پدیده« بیوه کودک» -قانون

های  سال در کشور، عامل بروز ناهنجاری ۸۱های زیر  شیوع روز افزونی داشته و در پی ازدواج

شود و به تبع آن، تعداد بیوه  های کودکانه در کشور بیشتر می شود. آمار ازدواج فرهنگی در کشور می

ها بیشتر. در عصر مدرنیته شدن و گسترش شهرنشینی و باال رفتن سن ازدواج باز در شهرهایی که  کودک

هایی که در  سال بسیار مشهود است، بچه ۸۱ج در سنین کمتر از بر اصول سنتی شان پایبند هستند، ازدوا

های پدر و مادران خود را بر دوش بکشند  دنیای کودکی یا بلوغ باید مسئولیت زندگی را بر اساس سنت

دهد که در سه ماهه  بدون اینکه اراده و اختیاری در این زمینه داشته باشند. آمارهای ثبت احوال نشان می

دختر  ۱۶۹هزار و  ۸اند یا به عبارتی دیگر  سال ازدواج کرده ۲۵نفر کمتر از  ۱۱هزار و  ۸۲اول امسال 

، ۸۵سال سن دارند. همچنین بر اساس این گزارش، در سال  ۸۱اند کمتر از  و پسری که با هم ازدواج کرده

ها نشان  آمارسال در کشور با یکدیگر ازدواج کرده اند. این  ۸۱دختر و پسر کمتر از  ۱۹۸هزار و  ۲۸

درصد است و مناطق روستایی  ۵/۵ترین میزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با  دهد، پایین می

اند. همچنین بررسی  های اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده استان

 ۱/۲۲دهد که نزدیک به  نشان می اند سالگی ازدواج کرده ۸۸و  ۸۱، ۸۵درصد کسانی که تا قبل از سن 

اند. آمارهای  درصد در مناطق شهری ازدواج کرده ۸/۸۹ساله در مناطق روستایی و  ۸۵درصد دختران 

 



سالگی ازدواج  ۸۱سال قبل از رسیدن به سن  ۲۲تا  ۲۵درصد زنان  ۹۶جهانی نیز گویای آن است که 

سال، پنج برابر  ۸۱کنند و دختران زیر سن  یمان میساله زا ۸۸تا  ۸۱میلیون نوبالغ  ۸۲کرده اند و ساالنه 

 شوند.  سالگی دستخوش مرگ و میر در طول دوران بارداری یا زایمان می ۲۵بیش از دختران سن 

  فقر فرهنگی، عامل ازدواج کودکانه

گویند فقر فرهنگی و پایبندی به اصول و عقاید قدیمی و سنتی هنوز در بسیاری از  شناسان می کار

های ایرانی وجود دارد که دختر و پسر کودک یا نوجوان خود را اسیر و قربانی این پایبندهایی که  خانواده

واج دختر و پسر در کنند. تبعات ازد ناشی از پایین بودن سطح آگاهی و فرهنگ آن خانواده است، می

آورد،  های اجتماعی زیادی را در آینده بر آنان بوجود می دوران کودکی یا نوجوانی، تبعات منفی و آسیب

اند، باید بار بزرگی از زندگی متاهلی را بدون رغبت و  هایی که هنوز به شعور و آگاهی کامل نرسیده بچه

سال بیش از  ۸۱ر این میان دختران کمتر از های والدین خود به دوش بکشند. د بر اساس خودخواهی

ها و شهرهایی  شوند، در بسیاری روستا های خود می پسران قربانی فقر فرهنگی و حتی فقر مالی خانواده

مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار 

تر  گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن کاهند بلکه بار هزینه را می محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها

توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این اجتماعات  می

شود. یک دختر در این شرایط به  ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می

شود. در موارد  یا به جای بدهی معامله می گاه به عنوان پول  گیرد و اال مورد معامله قرار میعنوان ک

توانند زمینه امنیت اقتصادی برای  نابسامانی یا شرایط بد زراعت، خانواده ها می دانند که دخترانشان می

ها  ام است. بررسیآنان باشند موضوع پرداخت جهیزیه با همین منظر برای تشویق به ازدواج زودهنگ

هایی که پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد یا  دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده نشان می

اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر  –کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی 

 است. 

  ازدواج برای قاچاق کودک

درصد از زنانی که اقدام به ترک خانه )فرار از خانه( کرده و در  ۵۲دهد،  یآمارهای کشور نشان م

سال  ۸۵تا  ۸۸پذیرش شده بودند بین  ۱۲و  ۱۸های  های اجتماعی بهزیستی استان تهران در سال اورژانس

وان گوید: ازدواج به عن می« قانون» گو با  و شناس اجتماعی در گفت شناس و آسیب داشتند. مجید ابهری، کار

یک پدیده فرخنده نقطه عطف بلوغ است. متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها 

مالک ازدواج قلمداد کرده و توجهی به بلوغ فکری و اجتماعی ندارند. یعنی اصوال برایشان مهم نیست که 

 فرد توانایی ازدواج را دارد یا نه. 

های زودرس هنوز  ف در مناطق عشایری مثل خوزستان و هرمزگان ازدواجدهد: با کمال تاس وی ادامه می

ها به دلیل شرایط آب و هوایی و بلوغ جسمی  شود. معموال در مناطق یاد شده این گونه ازدواج مالحظه می

های عشایر اعتقاد دارند دختر باید در خانواده  افتد. حتی در مورد بلوغ جسمی نیز برخی خانواده اتفاق می

شود دختری خردسال به عقد یک مرد  ها و پندارهای غلط باعث می وهر به بلوغ برسد. این عادتش

ای و پیشگیری از  ای و عشیره بزرگسال در بیاید. گاهی بزرگان قبیله برای پایان دادن به دعواهای بین قبیله

ی با بیان اینکه عالوه بر دهند. ابهر گویند انجام می می« خون بست»های بعدی این کار را که به آن  نزاع

سال به وجود  ۸۱هایی که در روابط زناشویی میان زوجین کمتر از  بروز مشکالت جسمی و ناراحتی



آید که منجر به خودکشی و فرار از  ها پیش می ای برای آن دارد: مشکالت روحی عدیده آید، اظهار می می

 دهد.  اش را در افسردگی ادامه می زندگی شود آن دختر شود و در بهترین حالت آن باعث می خانه می

  اند ها زیاد شده بیوه کودک

سال  ۸۱های زودرس و در سنین زیر  شناسان اجتماعی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از ازدواج کار

ها را در نیز همراه داشته که  گویند که این مهم پدیده بیوه کودک شود می منجر به طالق زودرس نیز می

های روحی و فکری این گروه از افراد جامعه و  ضالت اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد. بحرانمع

های حاکمیتی مورد توجه  شوند از جمله مسائلی است که کمتر از سوی نهاد رها می   اینکه بعد از طالق،

 قرار گرفته و این مسئله افزایش کودکان مطلقه را همراه داشته است. 

  کند دولت مداخله

های آزار دهنده دخالت  کند: این ازدواج شناس اجتماعی نیز در این باره تصریح می مینو گودرزی، کار

ها پرجمعیت  طلبد تا از این فجایع جلوگیری کنند. بعضی از این خانواده نهادهای فرهنگی و قضایی را می

ز هزینه شکم فرزندان خانواده خود رها شدن ا   فرزند دارند و در مناطق هرمزگان برای ۸۲هستند و گاهی 

های اجباری برای  های پرجمعیت و حتی اعمال پیشگیری دهند. شناسایی خانواده این کار را انجام می

گوید:  تواند راهکار دیگری را برای جلوگیری از این حوادث تلخ باشد. وی می جلوگیری موالید می

رسد و فقط توسط روحانی محل صیغه عقد جاری  نی نمیسال به ثبت قانو ۸۱های کمتر از  متاسفانه ازدواج

شود. وی  ترین اعتراض از خانه اخراج می شود. در بیشتر موارد این صیغه ادامه یافته و زن با کوچک می

های آموزشی در  ها، تعریف پروژه دهد: باال بردن سطح آگاهی و اطالع رسانی از طریق رسانه ادامه می

تواند  شده و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در این گونه موارد میعشایر جنوب و مناطق یاد 

توانند  ای هستند و می ه ساز باشد. چرا که روحانیون اهل سنت در مناطق سنی نشین دارای جایگاه ویژ چاره

 شود که عروس با عروسک به خانه کنند. گاهی دیده می با آگاه سازی مردم از این گونه اعمال جلوگیری

داند و متاسفانه هیچ کس هم مسائل زناشویی را به  آید و حتی الفبای ازدواج و زناشویی را نمی بخت می

شوند. دولت باید در یک برنامه گسترده علمی از  دهد و با مشکالت زیادی مواجه می ها آموزش نمی آن

ا و ریش سفیدان قبایل اقدام سازی روس طریق کمیته امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با آگاه

 ها اتفاق بیفتد و تکرار شود.  رسانی کرده و اجازه ندهند این گونه فجایع و ازدواج به اطالع

  شوند؟ ها چه می بیوه کودک

شوند و از یکسو،  سال کودک محسوب می ۸۱براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تمام افراد زیر 

رسند. با توجه به قوانین  سالگی به بلوغ می ۸۱سالگی و پسران در  ۸۹براساس قانون مدنی دختران در 

سن ازدواج این موضوع از چند منظر قابل بررسی است یکی از نظر اجتماعی و فرهنگی و دیگری از 

هزار کودک مطلقه  ۲۱حدود  ۱۱گوید که در سال  های دست و پا شکسته ثبت احوال می منظر قانونی. آمار

توجه اینکه  هزار در نقاط روستایی و مابقی در نقاط شهری بوده است. قابل۸۱میزان  داشتیم که از این

اند که همسرشان فوت کرده که آمار آن در نقاط  هزار کودک نیز در این سال مشاهده شده ۸۲تعداد حدود 

خود  شود و در ابتدای دوره تازه زندگی شهری بیشتر است. اینکه سرنوشت کودکان مطلقه و بیوه چه می

 پاسخ...  کنند، موضوعی است همچنان بی های روحی و اجتماعی چه می با بحران

 



 

 

 


