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  مھسا روژان

  ٢٠١۵ جوالی ٠٢
  

 کنند؟  زنان تجاوز  میرمردان ب چرا
١  

  
س از آن در ھر  ھولناک تجاوز و ترۀساي. کنيم که تجاوز در آن به يک اپيدمی مبدل گشته است در جھانی زندگی می

ھا در  ھا در ايران، اوزگه جان ريحانه. کند شکلش، زنان را از ھر گروه، فرھنگ، طبقه و نژادی که باشند، دنبال می

 و امريکاگرفته تا کشورھای ... و ھزاران ھزار زن ديگر از پاکستان و عراق و افغانستان و ... ھا در ھند  ترکيه، امانت

در  .شوند گيرند و حتا به جرم دفاع از خود کشته می و شتم، آزار جنسی و تجاوز قرار میاروپا، ھر دقيقه مورد ضرب 

. گيرد  دقيقه يک زن مورد تجاوز قرار می٦ ھر امريکاشود، در   دقيقه به يک زن تجاوز می٢٠حالی که در ھند در ھر 

ير، آزار جنسی، بردگی جنسی، ل، ضرب و شتم، قتل، اسيدپاشی، تحقودر اين جھان زنان ھر روزه در معرض کنتر

ل بدن زنان توسط مردان را وگيرد، حق کنتر چنان وحشيانه از زنان قربانی می تجارت سکس ھم. تھديد و تجاوز ھستند

و يا » مشروع و الھی«نمايد و در عين حال اين اعمال را يا   را نثار سوداگران ستم و استثمار میدالرھا  تضمين و بيليون

 .توان زن بود و احساس امنيت کرد در ھيچ جای اين جھان نمی .نامد می» بيان آزادی «و» بخش ئیرھا«

ای در سطح جھان گسترش يافته است و يکی از بزرگترين جناياتی است که عليه زنان انجام  سابقه تجاوز به شکل بی

ال ؤس. دن به آن تالش کند شرم بشريت بوده و ھر فردی بايد در جھت پايان بخشيۀ مايئیتجاوز به تنھا. شود می

 کنند و چرا آمار تجاوز روز به روز در حال افزايش است؟  جاست که چرا مردان به زنان تجاوز می اين

ھا و نظرات گوناگونی وجود دارد و ھر يک بر  شود تئوری  اين که چه عواملی باعث تجاوز مردان به زنان میۀدربار

ھرچند بايد در اين امر تأمل کرد که کدام تحليل واقعی است و کدام . ارائه دھدحلی  آن است تا با تحليل اين پديده راه

طور واقعی عملی شود و ھدفش تنھا جلوگيری از تجاوز نيست بلکه از بين بردن آن  تواند به کدام راه حل می. غيرواقعی

 :برخی از نظرات از اين قرارند. است

  

 . تجاوز داليل بيولوژيک دارد-١

شناختی را دليل تجاوز دانسته، بلکه به نوعی تجاوز را منحصر به مردانی  و زيست» طبيعی«ه تنھا عوامل اين نظريه ن

 يک عمل جنسی و برای داشتن سکس است که با نيروی محرک به داشتن ًاين صورت که تجاوز عمدتا به. داند خاص می

در واقع تاکتيک و ابزاری ) تجاوز(لطه و تعرض پردازان س از ديد اين نظريه. سلطه و مالکيت در ارتباط نزديک است

اين دسته معتقدند که حتا متجاوزين بيگانه نيز آن مقداری از . ؛ و ھدف نيستندھای جنسی رسيدن به خواسته برایھستند 
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نوان ع را به» خشم و قدرت« کمی ھستند که ۀانجام کار وادار کند و عد برند که قربانی را به کار می زور و اجبار را به

 ١.ھای اصلی تجاوز به رسميت بشناسند انگيزه

 را در خود تکامل ئیھا ئیيک استدالل در توجيه تجاوز بر مبنای بيولوژی، معتقد است که افراد در طول تاريخ توانا

در طول زمان تجاوز بخشی از اين تکامل در يادگيری در . اند از جمله اين که ياد بگيرند، چطور يارگيری کنند داده

نوعی در رقابت با ھم  گيری دارند و به اند که اشتياق بيشتری برای جفت  ھم مردانًگيری بوده است و معموال  جفتۀزمين

چون تمايالت جنسی مردان به داشتن شرکای جنسی  يا اين که تجاوز ممکن است محصول جانبی ديگر عادات ھم. ھستند

  ٢.وليت کنندؤھا احساس مس آن که مجبور باشند نسبت به متعدد باشد بدون اين

 تحريک ئی تجاوز بايد بر چراۀداران اين استدالل بر اين باورند که برای تحليل پديد تورن ھيل و پالمر از طرف

ھا بر مبنای گرايش به   آنۀِکه به مردان جوان ياد داد که رفتار تجاوزگران ھای جنسی مردان تمرکز کرد، نه اين شدن

مردم قادر که  يکم اين. کن کنند اند تجاوز را ريشه ھا به دو دليل تاکنون نتوانسته ا معتقدند انسانھ آن.  و سلطه استکنترول

اند داليل تکاملی آن را  ھا، انگيزه و ارزش است، زيرا نتوانسته نيستند درک کنند که چرا بشر دارای اميال، خواھش

 که برای ئیھا که تالش دوم اين. جاوز بسيار محدود استی داليل مستقيم ت ھمين دليل دانش مردم درباره به. درک کنند

اند که در توجيه تجاوز  ای طراحی شده گونه انداز تکاملی نبوده و به بر مبنای يک چشمجلوگيری از تجاوز انجام شده 

  . که با دانشی علمی از تکامل رفتار انسان ھم سو باشند تا اينداليل ايدئولوژيک ارائه دھند 

ھای جنسی  ای ھستند که تمرکزش بر آموزش مردان باشد تا بتوانند تحريک شدن يای برنامهؤپالمر در رتورن ھيل و 

 ۀوسيل ھا معتقدند بعضی مردان ممکن است به آن. ھا باشد آموزشی که بر مبنای داليل تکاملی اميال آن. خود را مھار کنند

دھد ياد بگيرند تجاوز کنند و زنان نيز در فراھم نمودن اين  ھا را شکل می ِقرار گرفتن مداوم در شرايطی که اين رفتار

  .شرايط دخيل ھستند

  :گويند میبرای نمونه 

ای باشد برای رفتارھای  بايد بر اين تأکيد شود که تجاوز غيرقابل پذيرش است و تمايالت جنسی مردھا نبايد بھانه«

وند و اين که مردان ممکن است چنان برداشتی را از زنان نيز بايد با ھمين توضيحات آموزش داده ش. تجاوزگرايانه

زنان بايد بدانند که جذابيت ممکن است برايشان ھزينه بر باشد و . رفتار زنان نمايند که گويا زنان موافقند، حتا اگر نباشند

بايد به مرد ھرچند رفتار ھيچ زنی ن. ھا مردانی را جذب خواھد کرد رغم ميل آن ھای تحريک کننده، علی پوشيدن لباس

در عمل زنان » .ھای خطرناک قرار دھند اين بھانه را بدھد که تجاوز کند اما زنان ھم نبايد خود را در معرض موقعيت

 !کنند  تجاوز را مھيا میۀآميز خود زمني اند چرا که با پوشش تحريک محکوم

تحريک شدن : کند يز تجاوز را تحريک میدو چ معتقد است که ٣ِدر استداللی ديگر در توجيه بيولوژيک تجاوز، لی اليس

ِاين صورت که تمامی موجوداتی که توليدمثل جنسی دارند  به.  و تصاحبکنترولبه داشتن سکس؛ و تحريک شدن به 

عامل محرک دوم . شود  میکنترولطور غريزی اين نيروی محرک به داشتن سکس را دارند که توسط سيستم مغزی  به

  .و جفت...  در تصاحب آب، غذا ًمثال. ن مشترک استنيز ميان حيوانات و انسا

ھای  ِاليس اختالف در گرايش به تجاوز را ميزان ترشحات متفاوت مغز در افزايش ھورمون آندروژن و ديگر ھورمون

او نيز عوامل محرک جنسی در محيط . داند دھد و آن را باعث ايجاد تفاوت در ميل جنسی می جنسی مردان توضيح می

 .داند در ميزان ترشح اين ھورمون در مردان مؤثر میرا نيز 

کند که فرق بين انسان و حيوان در اين زمينه اين  اليس که بر ميل جنسی غريزی انسان اشاره دارد نه تنھا فراموش می

 ميل جنسی ھستند، بلکه تأثيرات محيط و جامعه در چگونگی بروز و ۀ آگاھانکنترولھا قادر به  است که انسان
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اند که چرا  ال خوبی را طرح کردهؤاز سوی ديگر تورن ھيل و پالمر نيز س. گيرد گيری آن را نيز در کل ناديده می شکل

  .اند ھا، انگيزه و ارزش است؟ اما خود جوابی سطحی و غيرعلمی به آن داده بشر دارای اميال، خواھش

ای است که در واقع در آن تمام مردان تمام زنان را  بايد گفت تجاوز ربطی به طبيعت و بيولوژی افراد ندارد بلکه پروسه

مردان چه .  ضروری و مستمر زنان توسط مردان استکنترول ۀکنند اين تضمين. دھند در موقعيت ترس و تھديد قرار می

 مردساالر از اين وضعيت نفع ۀتجاوز بکنند و چه نکنند، به لحاظ سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی با بودن در يک جامع

  ۴.تواند يک قربانی باشد  ظاھری و موقعيت اجتماعی میۀرغم سن، قياف ھر زنی نيز علی. برند می

گرانه و نابرابر دارد، ھيچ ربطی به تکامالت  گرانه، ستم  سلطهۀھا و در رأس آن زن و مرد جنب که روابط بين انسان اين

نداشته و ندارد بلکه از ھمان ابتدای تاريخ ) مردزن و (و تحوالت طبيعی و الزامی و ذاتی جامعه و خصلت نوع بشر 

ِاتی بود که در خصلت نيروھای توليدی تغييردليل آن نيز .  مادی داشتًگيری اين روابط داليل کامال بشری، شکل

دلخواه مردم نبود و زمانی بود که نيروھای توليدی پيشرفت کرد، يعنی کشاورزی و   بهتغييراين . صورت گرفت

دليل  که برخی به  اينًمثال. بينی نکرده بودند اين خود به نتايج و عواقبی انجاميد كه آن را پيش. د يافتدامپروری رش

 و يا بدنی، توانستند توليد بيشتری داشته باشند و در وضعيت بھتری قرار بگيرند و برخی ئیداشتن شرايط بھتر جغرافيا

ات در روابط توليدی انجاميد که باعث شد برخی تغييريند بود که به اين فرا.  نداشته باشندًکمتر داشته باشند و يا اصال

در . بتوانند مالک ابزارتوليد و در نتيجه مالک ثروت اجتماعی شوند و از اين رو و توأم با آن مردم به طبقات تقسيم شدند

اتی منطبق با آن در سياست، رتغييدر عين حال .  مردان در آمدندۀ اين تقسيم طبقاتی بود که زنان نيز به زير سلطۀنتيج

دھی  ھا و نيازھا و احساسات مردم صورت گرفت تا اين نوع شکل نوين سازمان ايدئولوژی، فرھنگ و البته در خواسته

   ۵.را تضمين و حفظ کند

 

   مردساالر است ۀ تجاوز محصول يک جامع-٢

ر است، نه تنھا يک عمل جنسی نيست بلکه  مردساالۀھای جامع کند که تجاوز تنھا يکی از نشانه اين نظريه بحث می

گر و سرکوب  ھای سياسی که خود سلطه اين اعمال خشونت توسط عوامل و انگيزه. باشد اعمال خشونت بر زن می

مردساالری را علت آن  مردانه يعنی ۀشوند و قدرت سياسی ـ اجتماعی و فرھنگ با سلط اند حمايت و تقويت می کننده

 .داند می

او سياست را .  ميان دو جنس سياسی استۀکند که رابط بحث می» سياست جنسی« کتاب معروف خود کيت ميلت در

 در کنترولھا گروھی از اشخاص به دست گروھی ديگر تحت   آن ۀداند که به وسيل میسلطه و قدرت مناسباتی مبتنی بر 

مردان برای تربيت او به خودداری نمايد، کند ھر زنی که از پذيرش ايدئولوژی مردساالری  او خاطر نشان می. آيند می

 بارزی از ۀتجاوز نمون. ھای مردساالری حضور دارد نظر ميلت ترس و تھديد در تمامی جنبه به. شوند زور متوسل می

 .اين سياست اعمال قدرت است

 سلطه و ئیھا تجاوز شکلی از ابراز خشونت است و مکانيسمی است که با آن افراد يا گروه«از نظر آندريا دورکين 

عنوان يک ابزار سرکوب و بيان قدرت در  تجاوز ھمواره به. کنند قدرت خود را بر ديگران ايجاد، تقويت و بيان می

استفاده  بنابراين تجاوز يعنی استفاده و سوء. استفاده شده است ...  طبقه، کاست، نژاد وۀمنظور اعمال اتوريت ھا يا به جنگ

قدرت ساختارھای سياسی . ن قرار دارندئي افرادی که در موقعيت پاکنترولمنظور تھديد، فرودست کردن و  از قدرت به

 ھم تعاريف متفاوتی نی دارند، وئيکنند که زنان در آن قدرت و موقعيت پا و باورھای اجتماعی ھم فرھنگی را ايجاد می

سيستمی با قدرت او سپس سيستم موجود که . جا صحيح است بحث دورکين تا اين» .دھند از زنانگی و مردانگی ارائه می

اين نيز درست است که زنان در . داند دھد را علت تجاوز می  طبيعی جلوه میً مرد بر زن را کامالۀاست و سلطمردانه 
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اما مسأله اين است که ما در . شوند دھد، سرکوب می  مرد بر زن را طبيعی جلوه میۀط مردانه که سلۀسيستمی با سلط

نيز در کنار ستم جنسيتی و مردساالری ... ھا از جمله ستم نژادی، ملی و  بريم که استثمار، انواع ستم سر می سيستمی به

 ۀھا چه در زمين  تفاوتۀن سيستم است که کلي ايۀگران دليل طبقاتی بودن و ماھيت ستم اين به. از شروط کارکرد آن ھستند

 .شوند ھا، به منشأ تضادی خصمانه مبدل می بيولوژی نوع بشر و چه تقسيم کار بين آن

 تحريکات جنسی در نوع ۀيک تفاوت کليدی در ميزان انگيزه به داشتن سکس، نبود دور«: گويد  می۶ميلر سوزان براون

زنان عالمتی . دھد ھا را ھر روز و ھر لحظه برای آميزش آماده نشان می آناين ترتيب   بشر از جنس زن است که به

ھای روانی، تمايالت  عکس دارای يک سيستم پيچيده از عالمته دھند و ب قابل ديد از زمان تحريک شدن خود نشان نمی

که  ن شود بدون اين جنسی با زۀتواند وارد رابط گيری بيولوژيک، مرد می بدون وجود يک سيستم جفت. و لذت ھستند

مردان سپس با گذشت زمان متوجه . توانند تجاوز کنند ھای بيولوژيک باشد و در نتيجه می اين رابطه وابسته به دوره

که اين را نيز ياد گرفتند که با تحت سلطه گرفتن و  اين کار ادامه دادند، در عين اين توانند تجاوز کنند و به شدند می

 ».آيند  در میکنترولترسند و تحت  خورند، می شدت ضربه می ، زنان بهسرکوب زنان از طريق سکس

ميلر در واقع در تالش است تا بگويد تجاوز مرد بر زن در راستای تفاوتی است که بين بيولوژی زن و مرد وجود دارد 

در عين حال نيز . اند  قدرت نابرابر شده است که زنان در آن ھمواره فرودستۀنحوی که اين تفاوت تبديل به يک رابط به

نحوی که مردان نه تنھا  ای که مردان قدرت را دارند، نھادينه شده است به ارزش قلمداد شدن زنان از سوی جامعه بی

عنوان ابزار سرکوب  شان نيز تمايل به اعمال قدرت و سلطه بر زنان دارند بلکه از آن به برای ارضای اميال جنسی

طور مشخص تجاوز، در  رسيم که دليل ستم مرد بر زن و به جا می اين رسد به نظر می تيب بهاين تر به. اند استفاده کرده

 ساختار قدرت مرد بر زن و يا  »نتيجه«مردساالری  اين در حالی است که. ھاست ذات قدرت مردانه و بيولوژی آن

نه  رت موجود است اما اين رابطه قدۀبين زن و مرد رابط. مردان نيست» بيولوژيک«يا » ذاتی«طلبی   برتری »نتيجه«

 زمانی .کشمکش و يا رقابت برای قدرت نبوده است بر سر مسأله نيز  قدرت و سلطه نبوده بلکهۀيک رابط» ًذاتا«تنھا 

که شرايط مادی جامعه و در نتيجه  شد به قول براون ميلر اين رابطه به يک کشمکش بر سر قدرت از سوی مردان مبدل

 . کردتغييريدی و اجتماعی ھای تول دھی سازمان

 اجتماعی ۀاين کشمکش بر سر قدرت ذاتی روشی است که در آن دو جنس با ھم رابط«: گويد  ديگر میئیاو در جا

احساساتی بودن، مھربانی . شود به زنان منفعل و مطيع بودن و به مردان فعال و مسلط بودن آموخته می. کنند برقرار می

در نتيجه مردان به روشی وارد اجتماع . گيرد شود و در مردان مورد سرزنش قرار می و دلسوزی در زنان تشويق می

پس از اين مردان دشمنی به زنان . ھای مردانه را پرورش دھند ارزش قلمداد کنند و خود انگاره شوند تا زنان را بی می

اين ساختار قدرت برای . سی برسندگيرند که از طريق سلطه به برانگيختگی جن دھند و حتا ياد می را در خود رشد می

 که خشونت وجود دارد و ضروری است؛ و اين در نھايت برای حفظ ئیحفظ يک ساختار سلسله مراتبی موجود است جا

  ».پدرساالری، حفظ قدرت و در نتيجه حفظ مالکيت خصوصی ضروری است

ِ حفظ يک ساختار سلسله مراتبی مبتنی بر کليت خود برای در جا اين است که اعمال قدرت مردان استدالل ميلر در اين

که اين ساختار قدرت مرد بر زن برای حفظ پدرساالری و در  درست است  بايد گفت.مالکيت خصوصی ضروری است

حفظ مالکيت خصوصی  .توان به موضوع نگاه کرد يک جانبه نيز نمی نتيجه حفظ مالکيت خصوصی ضروری است اما

  .  قدرت مرد بر زن نيستۀنيست و حفظ نظام سلسله مراتبی ھم تنھا برای حفظ سلطتنھا محدود به حفظ پدرساالری 

در مجموع نظرياتی که بر مردساالری تأکيد ويژه دارند به جوانب بسيار صحيحی از رابطه بين ساختار سياسی قدرت و 

کنند که اين سلطه و تجاوز  یطور مشخص تجاوز پرداخته و يادآوری م مردساالرانه بودن آن بر امر فرودستی زنان و به

در راستای تضمين اعمال قدرت و سلطه يک نھاد سياسی مبتنی بر تمايز جنسيتی است، و اين دولت و سيستم مردساالر 
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. دھد و خود نقش مستقيم در فرودستی زنان دارد ستيزانه را نيز در ھمين راستا در جامعه اشاعه می است که فرھنگی زن

شود و  فروشی و پورنوگرافی ھمه از سوی اين سيستم انجام و حمايت می  ھم چون قاچاق زنان، تنئیاھ طور مثال پديده به

مردساالری  پردازان اما در عين حال بر اين باورند که اين نظريه. تأثير مستقيم در تجاوز بر زنان و فرودستی آنان دارد

درست است که اين سيستم . باشد  مردان است، میۀ مرد بر زن يک سيستم در خود که مبتنی بر قدرت و سلطۀو سلط

گيری تضاد بين زن و  ھای شکل ستيز است و درست است که تفاوت بيولوژيک بين مرد و زن خود نطفه مردساالر و زن

 نام مردساالری و ستم بر زن، داليل مادی داشته و ای به  اين تضاد و ظھور پديدهۀگران مرد را نھفته دارد، اما تبارز ستم

  . در ظھور مالکيت خصوصی و طبقه ريشه دارد

طور  و به(ای که در شناخت و تحليل تجاوز  ھای ارزنده رغم گام پردازان علی شود که اين نظريه به ھر حال نتيجه اين می

 ی رائ حلی ريشه اند، در نھايت يا راه بر زن و جوانب مھم نقش مردساالری بر زندگی زنان برداشته) کل ستم و خشونت

حل صحيح و علمی  توانند به راه  نمیًدليل ھمين تحليل يک جانبه، نھايتا دھند و يا به در جھت از بين بردن آن ارائه نمی

  .برسند

ھای جلوگيری از تجاوز را بايد بر روی زنان و دختران جوان  پردازان اين است که برنامه حل برخی از نظريه راه

 مردان ۀطور زنان بايد بدانند که چطور نقش قدرت و سلطه به انگيز ھمين. ا آموختھا دفاع از خود ر آن تمرکز داد و به

ھا تأکيد دارند که در عين حال قوانين نيز بايد بدون تبعيض جنسی باشد و متجاوزين را  آن. کند به تجاوز خدمت می

آن  گيرد و به ی است، از آن منشأ میی که قوانين در آن جارعنی قوانين را ديدن و بستر مادياين ي. شدت مجازات کنند به

 .کند را ناديده انگاشتن خدمت می

ھای اجتماعی که شامل   تجاوز را نيازمند بازسازی عظيمی در ارزشئیاز سوی ديگر نيز برخی، از بين بردن نھا

ی مبتنی بر ئ شه انتظارات کليۀوسيل ھای جنسی ديگر به اين شکل که نقش به. دانند می تجديدنظر در روابط دو جنس است

 ٧.ھای جنسی و قدرت تعريف نشوند انگيزه

 : گويد کيت ميلت می

ھا و  دگرگونی در ارزشآن تعداد ھستيم که تاريخ بشر را از راه دگرگون کردن آگاھی مردم و در نتيجه  ما زنان به«

بازسازی «ھا نياز به  زی ارزشبرای بازسا. ھا داريم کار ما نياز به بازسازی ارزش برای اين. ی عوض کنيمئ اصول پايه

ھا نيز بايستی به سرکوب تمام مردم، به خشونت، سلطه و قدرت پايان دھيم؛ و بفھميم   اينۀبرای ھم. داريم» شخصيتی

ی در جھت تغيير در ھر ئیی است بلکه يک اصل ابتداتغيير اوليه برای ھر ۀکه انقالب در سياست جنسی نه تنھا پاي

 در ميزان آگاھی است که با تغيير انجام يک انقالب اجتماعی و فرھنگی در جھان، وابسته به .داشتن زندگی بھتر است

قيد و شرط   يک تعريف نو برای بشريت و شخصيت بشر جزء بیۀ نو بين زن و مرد برقرار شود، و ارائۀآن يک رابط

 » .آن باشد

است و » انقالب در سياست جنسی«و » ب اجتماعیانقال«، »ارتقای آگاھی«کند و آن  کيت ميلت بر امر مھمی اشاره می

در روبنا و  یئ انقالب ريشه«ئی و بدون يک تنھا مسأله اين است که تحقق اين دو انقالب بهاما .  صحيح استًاين کامال

 ۀزيرا که مسأل. ممکن نيست) ھای توليدی منظور تحول عميق در زيربنای جامعه و روابط و شيوه و به(» قدرت سياسی

گر اعمال  ِن جدای از ديگر مسائل و تضادھای درون اين جامعه، که توسط روبنای سياسی طبقات استثمارگر و ستمزنا

نيز » انقالب جنسی«ھای اجتماعی،  ھا، استثمار و تضاد شود، نيست و بدون تالش در جھت از بين بردن ديگر ستم می

ق و راديکال در ساختار سياسی جامعه و بدون از بين بردن توان بدون داشتن يک انقالب عمي چنين نمی ھم. ناممکن است

معينی که جھت از بين » ارتقای آگاھی« مادی الزم و شرايط مناسب برای کسب و ۀھای ستم، زمين محافظين و ريشه

ھای عميق در روابط اجتماعی،   جنسی، ايجاد دگرگونیۀگران ھای ستم سياست) و نه اصالح(کن کردن  بردن و ريشه
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ضروری است را فراھم کرد و انقالبی در سياست جنسی و به قولی انقالب ... ھا و اخالقيات و  نگ، ارزشفرھ
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