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  احساس ناامني در تجربه زنانه از زندگي روزمره
  ∗∗∗نفيسه حميدي، ∗∗ فساييسهيال صادقي، ∗يوسف اباذري        

  

اي است كه زنان از زندگي روزمره در فضاهاي  هدف مقاله حاضر بررسي احساس ناامني در تجربه: چكيده
راي اقشار اجتماعي مختلف ايجاد اگرچه ممكن است فضاهاي شهري مخاطرات گوناگوني را ب. شهري دارند
تواند از سوي مردان با خطراتي چون تجاوز و  اي كه مي رسد زنان به دليل داشتن بدن زنانه نظر مي كند، اما به

كنند و اين  اي از احساس ناامني از زندگي در فضاي شهري را تجربه مي اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ويژه
. هاي مشابه است لف زنان و در طبقات اجتماعي مختلف، داراي برخي ويژگيهاي مخت تجربه در ميان گروه

براي تشريح اين تجربه ويژه زنانه، در اين مقاله به مصاحبه با چهل تن از زنان ساكن در شهر تهران پرداخته و 
اامني ايم كه به تشريح نحوه مديريت بدن خود در مواجهه با خطرات شهري و نيز احساس ن از آنان خواسته

  .شد در فضاهاي شهري بپردازند و حاصل از زندگي و آمد
  

احساس ، استراتژي، تاكتيك، بدن، زيسته، تجربه زنانه، مقاومتزندگي روزمره، تجربه : كليديي هاواژه
 .  ناامني

 مقدمه

جريان زندگي روزمره، جرياني است كه همه كنشگران جهان اجتماعي در آن مشغول به زندگي و فعاليت 
حـد و    از   همـين نزديكـي بـيش     . حدي است كه مانند هوا آنهـا را دربرگرفتـه اسـت             ستند و فراگيري آن به    ه

شود كـه   پاافتادگي و عادي بودن امور مي احساس يكي بودن كنشگر با زندگي روزمره باعث احساسي از پيش          
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. شناسـيم   شان مي   زئياتكنيم، همه احساسات و تجارب جاري در متن اين زندگي را با ج              موجب آن فكر مي     به
كننـد، اساسـاً مطالعـه خـود را از      فرهنگي و زندگي روزمره كار مي اما برخي از محققاني كه در سنت مطالعات   

دهنـد كـه دانـش افـراد از آن            كنند و با دست گذاشتن بر جزئياتي از اين زندگي، نشان مي             همين جا آغاز مي   
مـواردي همـراه بـا خطـايي از           العات محدود، نـاقص و در     كامالً بسته موقعيت و جايگاه خودشان است و اط        

  .هاي اجتماعي دارند تجارب ساير اقشار و گروه
حال و احـساسات      ها پرداخته شده و از زبان       هاي اجتماعي كه كمتر در متون علمي بدان         يكي از اين گروه   

 كـه نـسبت بـه مـردان در          زنان به دليل موقعيت فرودستي    . ميان آمده، زنان هستند     شان سخن به    و تجربيات 
هـاي علمـي؛ و نيـز تابوهـاي      دليل غلبه مردان بـر گفتمـان   اتفاق جوامع بشري دارند و نيز به  به  قريب  اكثريت  

انـد از     اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي كه جنس مؤنث و مسائل پيرامونيش را احاطـه كـرده، كمتـر توانـسته                  
هـا مغفـول مانـده، آن         ه، بخشي كه بيش از ساير بخش      در ميان تجارب زنان   . موقعيت ويژه خود سخن بگويند    

هـاي عرفـي و شـرعي زيـادي در            شود و ممنوعيـت     بخشي است كه به تجربيات زن از بدن زنانه مربوط مي          
  . جوامع مختلف با آن قرين هستند

وجـود آيـد، تجربـه        هاي مختلفي كه ممكن است به دليل داشتن بدني زنانه براي زنان به              در ميان تجربه  
رغم انديـشيدن     ترين آنها است و علي      حساس ناامني و ترس از مورد تجاوز و تهاجم واقع شدن يكي از جدي             ا

هاي مشترك زنان در شـهرهاي مختلـف جهـان            تدابير امنيتي و حفاظتي براي شهروندان، به يكي از دغدغه         
نـي، اوالً بـراي شـناخت       رسد كه شرح و بسط اين تجربه در فرهنـگ ايرا            نظر مي   بنابراين به . 1بدل شده است  

الزم باشد و ثانيـاً     ) عنوان بخشي از زندگي روزمره جامعه ما        به(اي اجتماعي به نام احساس ناامني زنانه          پديده
به زنان، از هر قشر و پايگاهي كه باشند كمك كنـد تـا موقعيـت خـود را بهتـر بـشناسند و مـشكل خـود را                             

  .ري دو هدف فوق، به رشته تحرير درآمده استگي اين مقاله با پي. اي شخصي نپندارند مسأله
  

                                                           
مقاله روت گراهام بـه بررسـي وضـعيت         . گيرند   جنسي قرار نمي   هاي جسمي و    البته گفته فوق بدين معنا نيست كه مردان هرگز مورد خشونت          .  1

مـثالً پتـون و يـولي     . كنـد   گاهي نيز خشونت جنسي به اشكال ديگري مردان را قرباني مـي           . پرداخته است ) 2006(مردان قرباني خشونت جنسي     
رخي اجتماعات محلي آمريكايي، تجاوز امـري نـژادي         دهند كه چگونه در ب      نگاهي بارتي به مسأله تجاوز نسبت به زنان دارند و نشان مي           ) 2006(

 پوست را در اين زمينه مقـصر دانـسته و مـتهم    هاي ذهني خود، مردان سياه    شود و مردم بدون داشتن شواهد واقعي و تنها از روي كليشه             تلقي مي 
نظـر  تن بـدان نيـست، از توضـيح بيـشتر صـرف     اما چون اين مطلب در كشور ما مصداق كمتري داشته و نيز در اين مقاله مجال پـرداخ            . كنند  مي
  .كنيم مي



 
 
 
 
  
 

  77 احساس ناامني در تجربه زنانه از زندگي روزمره
  

   
 

  مقاومت در زندگي روزمره

كــه تمــامي  صــحبت كــردن در بــاب زنــدگي روزمــره و امــر روزمــره كــاري بــس دشــوار اســت، چــرا
هاي ما از بستر زندگي روزمره نـشأت گرفتـه اسـت، لـذا از ارائـه شـرح و                   ها و تعاريف و روايت      پردازي  مفهوم

همچنين پرداختن به مفهوم زندگي روزمره، پرداختن بـه مفهـومي           . مانيم  مفهوم درمي تعريفي براي خود اين     
هاي محوري آن آشكارا فاقد روشمندي هستند و در برابر كاربست مقوالت عقالني مقاومت  است كه خصيصه

 نظـر   در زبان انگليسي واژگان مترادف زيادي براي امر روزمره و زندگي روزمره وجـود دارنـد و بـه                  . كنند  مي
طور كه از چرخش مفهوم زندگي روزمره در ادبيات غربي و مـوارد متعـدد كلمـات                   ، همان )1: 2002( 1هايمور

شـويم، ابهـام      آيد، يكي از مشكالتي كه بالدرنگ در برخورد با اين مفهوم با آن مواجه مـي                 مترادف آن برمي  
  . ذاتي مستتر در آن است

هنگي، خود نيز بر تمايز ميان امر روزمره و امر متعالي صحه            فر  اولين كارهاي انجام شده توسط مطالعات       
كننده و نيز بين فرهنگ عامه خـوب و   نهادند و تمايزاتي را بين مناسك باارزش و كارهاي يكنواخت كسل         مي

كند، اين مسأله تا امروز نيز بـه عنـوان    اشاره مي) 2 -3: 2003(طوري كه بن هايمور      همان. شدند  بد قائل مي  
هـاي هويـت،      اي اساسي را درباره سياسـت       گذاري  فرهنگي معاصر كه سرمايه     ساز در مطالعات      ي مشكل ا  نكته

البته در فاصله آغاز تا پايان قرن       ). 12: 2005،  2موران(سازي انجام داده؛ به جاي مانده است          تفاوت و ديگري  
صـل شـد كـه گـاهي آن را در     فرهنگي نسبت به زندگي روزمـره حا     بيستم، تغييرات زيادي در نگاه مطالعات       

داليل اين امر را بـدون شـك   . كرد  داد و گاهي نيز از حوزه مطالعه خويش خارج مي  كانون توجه خود قرار مي 
  ). 174: 2002هايمور، (توان به شكلي پيچيده مرتبط با زندگي فرهنگي هر دوراني دانست  مي

انـد    و اشاعه معاني در جوامـع صـنعتي دانـسته   اي علم بررسي نحوه پيدايش فرهنگي را از زاويه مطالعات  
پاافتاده و كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه      كه براي بررسي زندگي روزمره در اشكال پيش       ) 117: 1381فيسك،  (

اي اسـت كـه    رشـته  هـاي ميـان   آن به وجود آمده و يكي از اهداف كليدي اين نوع مطالعـات، توسـعه پـروژه             
اي دانـشگاهي موجـب    فرهنگي به مثابه رشـته  رشد مطالعات . دهند مايش مي روزمره را ن هاي زندگي  عملكرد

اي مانند ايـستادن در صـف         پاافتاده نسبت به امور روزمره      كننده و پيش    هاي خسته   شود تا با داشتن نگرش      مي
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اي   منـه آن نـاظر بـر دا       واژه روزمره، هم در كاربرد عام و هم در كاربرد دانشگاهي            . اتوبوس به مقابله برخيزيم   
در طـي  ) فرهنگـي  مطالعـات  (اين سنت . شوند هايي است كه توسط مردمان عادي انجام مي     وسيع از عملكرد  

به صورت مناسكي و به صـورت مـصرف عامـه           : روزمره به دو صورت نگريسته است       هاي اخير به زندگي     دهه
شده و نمادين تأثير پذيرفته  رسمي مثابه كنش شبه  نگرانه مناسك به    رويكرد اول، قوياً از مالحظات مردم     . پسند
هـاي   نگاري سنتي در پي دريافت جزئيات ريـز و موشـكافانه زنـدگي معمـولي از طريـق بررسـي                   مردم. است

هاي خاصي تمركـز دارد كـه         مشاركتي گسترده نظير مشاهده مشاركتي و مصاحبه عميق است و نيز بر كنش            
عالقـه اصـلي    ... صـورت نمـادين قابـل درك باشـند          اگرچه نتوانند به صورت رسمي بيان شوند، حداقل بـه           

بـا  ... العاده را به هم ربط دهـد          توانست امر عادي و امر خارق       نگاران به عملكردهاي نماديني بود كه مي        مردم
نگاران امر روزمـره را بـه مثابـه           هاي اجتماعي مختلف، مردم     آزمودن نقش اين مناسك در برقرار كردن نظام       

گرايانـه    هاي فرهنگي و وجـود      بيگانه نشده بود و معناسازي      اي يافتند كه ازخود     روحاني/ برترين حوزه جسماني  
عملكردهاي زندگي « يعني 1فرهنگي، از كار دوسرتو   رويكرد دوم به امر روزمره در مطالعات        . داد  در آن رخ مي   

توانند از طريق شكلي از   آن است كه مردمان عادي مي   در اين كتاب دوسرتو بر    .  تأثير پذيرفته است   »2روزمره
حـال نـامرئي      ناپذير و تدريجي بودن و درعـين        هاي قاچاقي و پنهاني بودن، خستگي       مصرف كه با خصوصيت   

  ).9: 2005موران، (هاي متمركز قدرت را تضعيف كنند  شود، نظام بودن معرفي مي
جمع عملكردها     بسان حاصل   او زندگي روزمره را    )1: توان به چند نكته اشاره كرد       در مورد كار دوسرتو مي    

. گزيند  له امر روزمره برمي   را براي جلب توجه به مسئ     ) گارديسمزبان آوان ( او زباني پيشگام     )2. گيرد  در نظر مي  
اي و غيرعقالني عقالنيت و نيـز شكـست آن در از بـين بـردن مناسـك و        اگرچه دوسرتو حواشي اسطوره    )3

 او زنـدگي    )4. منـد اسـت     دارد، اما به خود عقالنيت اميدوار و عالقه        كلي را از ديد دور نگه نمي        طور  خرافات به 
دهـد، بـراي او زنـدگي روزمـره      روزمره را هم به صورت پديداري و هم به صورت حسي مورد توجه قرار مـي   

هـايمور،  (اي زيباشناختي است كه الزم است هم به سبك و هم به نحـوه زيـستن در آن توجـه كـرد                         عرصه
2002 :151.( 

ظر دوسرتو، يافتن راهي براي مطالعه فرهنگ روزمره، مترادف يافتن متون فرهنگـي جديـدي بـراي                 از ن 
گذاري يا بزرگداشت نيست؛ بلكه درعوض تالش براي تمركز بر كارهـايي اسـت كـه مردمـان                    تفسير، ارزش 

                                                           
1
 . De Certeau 

2
 . Practice of Everyday Life 
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 مطالعـه  هـاي مهـم دوسـرتو در        واژه يكي از كليـد   . دهند  عادي در عملكردهاي زندگي روزمره خود انجام مي       
منظور دوسرتو از مصرف، امري فراتر از خريدن و مصرف كاالهاي مادي            . زندگي روزمره، بحث مصرف است    

اند و وظايفي  پردازد كه در متن اعمال روزانه جاي گرفته اي مي   دوسرتو به بررسي عملكردهاي فرهنگي    . است
فـتن، غـذا پخـتن، مبادلـه كـردن و كـار در       كنند؛ مانند راه ر تكراري هستند كه مردم هرروز آنها را تكرار مي     

  ).10: 2005موران، (ادارات 
از نظر وي، فرهنگ عاميانه زندگي روزمره ناظر بر طـرق مـصرف محـصوالتي اسـت كـه توسـط نظـم          

زندگي روزمره دربردارنـده احـساسي از     ). xiii: 1997دوسرتو،  (شود    اقتصادي مسلط به اين مردم تحميل مي      
كنندگان تعلق داشته باشد، توسـط ديگرانـي سـاخته شـده و         ون اين كه به مصرف    مصرف نظامي است كه بد    

اگرچه از نظـر دوسـرتو، بـسياري از محـصوالت فرهنگـي مـورد               ). 17: 1997دوسرتو،  (گسترش يافته است    
استفاده مردم در زندگي روزمره ساخت خود آنان نيست، اما او اين مصرف را مـصرفي منفعالنـه و همـراه بـا                  

كنندگان در    بخشد، خالقيت مصرف    از نظر دوسرتو، آن چيزي كه به زندگي روزمره ويژگي مي          . داند  مياجبار ن 
كارگيري بدون دستكاري آن و       آماده؛ هم توسط به     مصرف اين فرهنگ ازپيش   . پاسخ به موقعيت مصرف است    

 نـوآوري در آن     هم توسط استفاده خالقانه از آن، يعني تناسب بخشيدن و استعمال مجـدد همـراه بـا نـوعي                  
در شرايطي كه در آن زندگي روزمره به استفاده از مواد اوليه خاصي محدود شده باشد، شاهد                 . شود  ممكن مي 

كارگيرنـده و     خالقيـت؛ همـين كـنش بازبـه       . سازماندهي و بازسازماندهي خالقانه تركيبات آن خـواهيم بـود         
  ). 148: 2002ه نقل از هايمور،  ب49: ب1997دوسرتو، (كننده اين مواد ناهمگن است  بازتركيب

. 1ها، تنها حاصل اراده يا كنش فردي نيـست          كردن  اما اين نوآوري در مصرف كاالهاي فرهنگي يا سرهم        
تنهـا خـود را در        نـاهمگني فرهنـگ نـه     . آيد  اين كار محصول فرهنگي است كه ناهمگن و جمعي به نظر مي           

ها، خاطرات كـودكي   ارد كه در ابرام سرسختانه بدنگذ هاي ساخته شده به دست مردم به نمايش مي        مجاورت
كه همان موضوع اصلي مورد بحـث دوسـرتو         (مقاومت در زندگي روزمره     . يابد  هاي فرهنگي نمود مي     و تاريخ 
هـا و ايماژهـا سرچـشمه         هـا، سـنت     هاي موجود در بدن     ها و ديگري بودن     ؛ مقاومتي است كه از تفاوت     )است
  .)148: 2002هايمور، (گيرد  مي

                                                           
 .در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه دوسرتو نيز مانند فوكو از معتقدان مرگ سوژه است. 1
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كند و لذا به گمان وي، بايـد بـا مداخلـه سياسـت در                 دوسرتو، مفهوم كالسيك قدرت سياسي را طرد مي       
تر از مطالعه زنـدگي روزمـره از         كه چيزي خطرناك   مطالعه قدرت به شدت مقابله كرد و آن را از بين برد، چرا            

روزمره از امـر سياسـي نيـست،        اين جمله به معناي تهي كردن زندگي        . زاويه ارزيابي سياسي آن وجود ندارد     
: 2002هـايمور،   (بلكه بدين معنا است كه بايد ايماژ جديدي از امر سياسي در بستر زندگي روزمره پيـدا كـرد                    

شود زندگي روزمره به تسخير نظام سازنده فرهنگ و كاالهـاي فرهنگـي               مقاومت است كه موجب مي    ). 150
 يك زخم اجتماعي، يا ناممكن بـودن اسـتعمار كامـل زنـدگي              كار دوسرتو تأييدي بر ماهيت بازمانده     . درنيايد

داري دموكراتيك يا فوران همـواره حاضـر    مند سرمايه روزمره و واقعيت مستمر مقاومت نسبت به منطق زمان       
دوسرتو مقاومت  ). 150: 2002 به نقل از هايمور،      125: 1977،  1پوستر(كند    ناهمگني در اين جامعه فراهم مي     

هـاي خـود بـيش از آن كـه بـر       بيند و حتي در تبيين هاي قدرت مي اضر جامعه در كنار نظامرا جزء هميشه ح 
  .سازد قدرت تأكيد كند، مقاومت را برجسته مي

معنـا كـه ايـن        بدين. هاي فرهنگ عامه است     هاي زندگي روزمره، همان سياست      تعبيري ديگر، سياست    به
. هايي تدريجي هستند و نه راديكـال         و نيز سياست   كنند و نه سطوح كالن      ها در سطوح خرد عمل مي       سياست

ستدي و گفتگويي روابط نابرابر قدرت در ساختارهايي مانند خانواده، محيط كار             و اين خصايص به ويژگي داد    
هـا ناشـي از    همچنين تدريجي بودن ايـن سياسـت  . شود هاي آموزشي مانند كالس درس مربوط مي       و محيط 

كوشند تا فضايي را براي اين        ها مي   اين سياست . سازي است   قدرت  يندهاي بي توزيع مجدد قدرت از خالل فرآ     
  ). 56: 1998، 2فيسك(ها باز كنند  قدرت

براي طرح پروبلماتيك مورد نظر دوسرتو درباره زندگي روزمره بايد بگوييم كه از نظر وي، زندگي روزمره 
اي بـراي     ومت دوسرتويي، مترادف ساده   مقا). هم مقاومت مجازي و هم مقاومت واقعي      (عرصه مقاومت است    

مفهوم مقاومت از نگاه دوسرتو به اين مفهـوم در ادبيـات الكترونيـك و روانكـاوي نزديكـي                   . مخالفت نيست 
هـاي   همان چيزي كه موجب امتناع و متفرق شدن انرژي سلطه است و نيز در مقابل بازنمـايي               : بيشتري دارد 

تواند ناشي  هاي دوسرتو در باب زندگي روزمره، مقاومت هم مي شتهدر نو. كند، مقاومت است آن ايستادگي مي
. هـا باشـد   اي از متناسـب كـردن موقعيـت    حركتي و قبول وضعيت و هم ناشي از اشكال خالقانـه      از نوعي بي  

                                                           
1
 . Poster 

2
 . Fiske 
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هاي متعددي از اعمالي مانند پختن غذا، خوردن و نوشيدن و نيز بـه خـاطر                  ، مثال 1دوسرتو و همكارش ژيارد   
اگـر  . كنند كه به نظر آنها عملي سرشار از مقاومت است           يك نوشيدني يا غذاي خاص را ذكر مي       آوردن طعم   

) اي دارنـد    طوري كـه دوسـرتو و ژيـارد چنـين عقيـده             همان(چنين اعمالي را توأم با مقاومت در نظر بگيريم          
دراينجـا  ... شود كه مقاومت از نظر آنها صرفاً مترادف مخالفت و گذشتن از يك عقيـده نيـست                    مشخص مي 

به جاي ارائـه دادن     . داشتن يك چيز قديمي و هم به معناي خلق يك چيز نو است              مقاومت هم به معناي نگه    
تر مفهـوم     براي درك دقيق  . 2دهد  مفهوم برعكس قدرت، مقاومت توجيهي متفاوت يا متكثر از قدرت ارائه مي           

ره ناگريز از آشنا شدن با ادبيات نظـري وي  مقاومت از نظر دوسرتو و طريقه عملكرد آن در بستر زندگي روزم  
گر انديشه    شود و براي فرار از دست زبان تقليل         اي مي   در اينجا است كه دوسرتو وارد بازي فريبكارانه       . هستيم

كند به جـاي تـرك       او سعي مي  . ورزد  هاي دوتايي اصرار مي     اي از سري    دوقطبي غربي، بر استفاده از مجموعه     
واقع جلد اول كتـاب عملكردهـاي زنـدگي روزمـره را             در. رگرفتن آن، از دستش بگريزد    كا  اين دوگانگي با به   

 توليـد و مـصرف، خوانـدن و نوشـتن،            توان به مثابه اركستر مستمري از واژگان دوتايي قرائت كرد؛ مـثالً             مي
 اين است كـه  كند آن چيزي كه دوسرتو را متمايز مي....  و استراتژي، فضا و مكان، سخن و نوشتار و         تاكتيك

: 2002هـايمور،   (انـد     اين واژگان دوتايي براي به چالش كشيدن ساختارهاي تقابلي انديشه به كار گرفته شده             
154- 152.(  

                                                           
1
 . Giard 

دهد، گاهي پاسداشـت يـك امـر قـديمي      شدگي و تغيير سريع شكل مي نند كه در جهان مدرن كه ويژگي برجسته آن را نو دوسرتو و ژيارد برآ   . 2
وي در مقاله خود بـا  . دهد نيز در مقاله خود شرح مي) Huynh, 2004(نمونه اين مقاومت را كيم هاين . تواند نوعي مقاومت تصور شود خود مي

ها و بازانديشي  شستن ظرف«، »حضور استعمار پدرساالرانه و مقاومت سر ميز شام«تري نظير  هاي جزئي  به بخشكه آن را»مدرنيته و مادرم«نام 
هـاي غربـي مبنـي بـر         ها تالش شخصي همواره توأم با شكست خود براي پذيراندن ارزش            كند، داستان سال    تقسيم مي ... و  » شخصي و تاريخي  

هايي ماننـد كمتـر وقـت گذاشـتن           او هرگز نتوانسته مادر خود را براي پذيرفتن ارزش        . كند   تعريف مي  هاي زنان به مادر شصت ساله خود را         آزادي
گيـرد، شـناخت      هاي غربـي مـي      اي كه نويسنده از مقاومت مادر پير خود در برابر ارزش            نتيجه. براي اعضاي خانواده يا فداكاري كمتر ترغيب كند       

ها و هنجارهـاي مـردم شـرقي و نحـوه بنـا شـدن سـاختارهاي                   غربيان از زندگي روزمره و ارزش     نداشتن مردم شرقي از غرب و نيز بي اطالعي          
كند، اما بر آن است كه مدرنيته براي يك زن شرقي             هاي غربي را انكار نمي      اگرچه او كامالً فرآيندهاي مدرنيزاسيون و ارزش      . اجتماعي آنان است  

هاي محلي او را لحاظ كند و در غير اين صورت همواره با مقاومت مردم در زندگي                   شد كه ارزش  تواند معنا داشته با     مانند مادرش تنها هنگامي مي    
توان گرفت و او خود نيز بدان اذعان دارد، اين است كه مادر وي و سـاير زنـان                     هاين مي   نتيجه ديگري كه از بحث كيم     . روزمره مواجه خواهد شد   

زننـد كـه در آن فاقـد     ن كه به ضرر خود آنان تمام شود، در مقابل دنيايي دست به مقاومت مي          ويتنامي با حفظ عناصر فرهنگي سنتي خود، ولو اي        
  . كنند هاي سنتي خود پاسداري مي واقع با اين مقاومت، از هويت هويت هستند و در
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» استراتژي«آيند، مفاهيم     دو واژه مهمي كه در توضيح و تبيين مفهوم مقاومت از نظر دوسرتو به كار مي               
و الزم است كه به اين مطلـب اشـاره كنـيم كـه او زنـدگي      براي دريافت انديشه دوسرت  . هستند» تاكتيك«و  

. انـد   روزمره را بسان جبهه جنگ پارتيزاني در نظر گرفته و لذا دو مفهوم فوق هم از اين تشبيه، گرفتـه شـده                     
تواند ما را به فهم اين نكته رهنمون شود كه چگونه عملكردهـاي               ثبات اين دو واژه، مي      پيچيدگي متغير و بي   

دوسـرتو،  (تواننـد از دسـت آن بگريزنـد           ه بدون آن كه از نظم اجتماعي مسلط خارج شوند، مـي           زندگي روزمر 
1997 :xiii .(  مـن واژه اسـتراتژي را بـه برآينـد روابـط            : نويسد  هاي جنگ، مي    كارگيري استعاره   دوسرتو با به

توانـد يـك    ه مـي اين سـوژ (شود كه سوژه داراي اراده و قدرت     كنم كه در زماني ممكن مي       قدرتي اطالق مي  
اين سوژه داعيه مكاني را دارد كه بتوانـد بـه           . منزوي شود ) شغل، يك ارتش، يك شهر يا نهادي علمي باشد        

عنوان مكاني متعلق به خودش قلمداد شده و مبنايي براي برقراري رابطه با ديگران خارجي متشكل از اهداف 
توانند مشتريان يا رقيبـان، دشـمنان،    و تهديدات مياين اهداف  (توانند مديريت شوند      و تهديداتي باشد كه مي    

بنابراين يك اسـتراتژي متـضمن فـرض    ). باشند... هاي تحقيق و  ها و ابژه   حومه شهر براي خود شهر، عينيت     
  ).xii و 35 -36: 1984دوسرتو، (مكاني مناسب است 
اسـتقرار  (به عنوان امري واقعي      آن را     توان  داند كه نمي    ، تاكتيك را برآورد و تخميني مي      از سوي ديگر او   

توان مرز آن را با ديگري بـه عنـوان كليـت و موجـوديتي عينـي                   از اين رو نمي   . فرض كرد ) نهادي و فضايي  
تاكتيك نوعي كنش انديشيده شده اسـت كـه در نبـود مكـاني              ).  1384به نقل از رضايي،     (مشخص ساخت   

يي ايفا كند كه با قانون نيرويي خارجي سازمان يافتـه           و بايد نقش خود را در قلمرو      ... شود    مناسب تعريف مي  
گيرند و وابسته فرصت هستند، بدون اين كه از قبل معلوم باشد كـه    ها نتيجه مي    ها از فرصت    تاكتيك... است  

در چه مكاني برد خود را به دست خواهد آورد، چگونه و در كجا موقعيت برد را خواهد ساخت و بـراي حملـه                        
ايـن فاقـد مكـان بـودن بـه          . تواند آنچه را كه برده براي خود نگاه دارد          تاكتيك نمي . اهد كرد ريزي خو   برنامه

بخشد، اما در اثر قبول اين تحرك بايد مسائلي مانند بستگي داشتن شانس به    تاكتيك تحرك و لذا اعتماد مي     
همچنين تاكتيـك   . پذيردلحظات و لزوم بهره بردن از امكاناتي را كه در هر لحظه ممكن است پيدا شود، را ب                 

هاي مالكانه ايجاد     هاي خاص در نظارت قدرت      هايي باشد كه برخوردها و تقارن       بايد مترصد استفاده از شكاف    
تواند در جايي ظـاهر شـود كـه كمتـرين انتظـار               تاكتيك مي . كند  ها نفوذ مي    تاكتيك در اين شكاف   . كنند  مي

ها، قياس جنگ را، البته در شكل نبـرد           توصيف تاكتيك . تگرانه اس   تاكتيك، ترفندي حيله  . حضورش را دارند  
ها، مثالً تغيير چهـره و لبـاس، متعجـب كـردن، احتيـاط بـه خـرج دادن،         تاكتيك. دهد پارتيزاني گسترش مي 
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كارگيري نوآورانه امكانات موجود در شرايط اسـتراتژيكي          ؛ به ...كاري، ذكاوت، بازي كردن، الف زدن و          پنهان
كننـد،   شوند، عمل نمي  هايي كه با آنها مواجه مي       ها خارج از استراتژي     م اين است كه تاكتيك    نكته مه . هستند

كـه هـم در      لذا براي عمل كردن نيازمند نوعي ضداستراتژي هستند، آنها در موقعيت مبهمي قرار دارند، چـرا               
ي را ترك كنند، از آن ها بدون اين كه استراتژ  درون استراتژي بوده و هم نسبت بدان خارجي هستند، تاكتيك         

  ).37 و xiii: 1997دوسرتو، (گريزند  مي
هاي   توضيح مكانيسم (بنابراين دوسرتو براي تبيين قواعد حاكم بر صحنه نبرد پارتيزاني مورد نظر خويش              

بـدون داشـتن مكـان و داراي        (و فرودسـت    ) صـاحب اسـتراتژي و مكـان      (دو جناح فرادست    ) زندگي روزمره 
اي مجبور به بازي هستند كه از آنِ خود آنان نيست و              فرودستان عمالً در صحنه   . كند  يرا توصيف م  ) تاكتيك

توانند بـا     بسته هم نيستند و مي     وپا  حال در اين زمين بازي، دست       به جناح صاحب قدرت تعلق دارد، اما درعين       
حالي كـه از ميـدان        هاي خود از پذيرش قوانين حاكم بر صحنه بگريزند و درهمان            ها و خدعه    تكيه بر تاكتيك  
هـاي    ابزار مقاومت فرودستان، همان تاكتيك    . شوند، از هجمه فرهنگي بر خود جلوگيري كنند         نبرد خارج نمي  

گرايانـه   اي كه در اينجا اهميت دارد، اين است كه نگاه دوسـرتو بـه مقاومـت، نگـاهي نخبـه               نكته. آنان است 
  .كند و مياو مقاومت را در متن زندگي مردم معمولي جستج. نيست

 نوشتن از تجربه زنانه
اي از تجربه زنانه را داريم، بايد به ادبياتي رجـوع   اين مطلب كه در اينجا قصد نگارش نوع ويژه         با توجه به  

وجود چنين ادبيـاتي از ايـن مطلـب سرچـشمه           . كنيم كه براي نگارش اين نوع خاص تجربه توليد شده است          
تقليل ميان دو جنس وجود دارد و اين تفاوت اگرچه به نحو خاصي               ابلهايي بنيادين و غيرق     گيرد كه تفاوت    مي

حتـي  . جنسي است، اما به لحاظ فرهنگي با متغيرهاي ديگري نظير نژاد، طبقه و قوميت كدگذاري شده است                
زنان با وجود جنس واحد، در طبقات و نژادهاي مختلف، تجـارب متفـاوتي از بـدن زنانـه خـود دارنـد و ايـن             

بنابراين، اگرچه كه تجـارب زيـسته       . در تجارب مردان از هم نيز وجود دارد       » بيگانه بودن «و  » دنبيروني بو «
ماند، اين خاص بودن موجب عام شدن         دريافت باقي مي    هر جنس از جهان زندگي، براي جنس ديگر غيرقابل        

گرچـه محققـان    ا. شـود   شمول بودن تجارب زنانه از بدن زنانه و فرآينـدهاي جـسماني آن نيـز نمـي                  و جهان 
كنند، هنوز تجربه زنانه را به مثابه يك كليـدواژه   كار مي 1نظري هاي تجربي و نقطه  فمينيستي كه در چارچوب   

                                                           
1
 . Standpoint Theory 
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كنند، در اين زمينه تشخيص بيشتري حاصل شده است كه صرف تمركز بر تجربه، ما را بـه ايـن                      برجسته مي 
، 3 به نقل از اولـسون 1991، 2 و اسكات1افسكيمور(رساند كه تجربه چگونه ظهور پيدا كرده است         تحليل نمي 

يكـي از   . هاي شـرايط مـادي، تـاريخي و اجتمـاعي را از ايـن طريـق نخـواهيم فهميـد                     و نيز ويژگي  ) 2000
دهـد ايـن اسـت كـه تحقيـق، حتـي       مشكالتي كه با اتخاذ ديدگاهي غيرپروبلماتيك نسبت به تجربه رخ مي       

له باشد، به جاي انتقاد به نظـام سـتمگر باعـث             اين مسئ  متر مستعد نظر زنانه، اگرچه ك     تحقيق از ديدگاه نقطه   
اي كـه     ، نكتـه  )47: 1997،  4اولـري (تجربه فردي، ادعـايي معتبـر بـراي دانـش نيـست             . شودبازتوليد آن مي  

گرايي باعث رشـد آن شـدند، فكـر نكـردن بـه اعتمادپـذيري           ها با توجه مستقيم به خطر ذات        مدرنيست  پست
). 779ص   (»تجربه در آن واحـد تفـسير و نيازمنـد تفـسير اسـت             «: گويدسكات مورخ مي  جان ا . تجربه است 

شناسي؛ تجارب زنـان و شـرايط مـادي، اجتمـاعي، اقتـصادي و                شناسي و مردم    تحقيقات فمينيستي در جامعه   
  .كند جنسيتي پديدآورنده تجربه را تحليل مي

پـردازد كـه بـه      مشاهده مـي    هاي قابل    و تفاوت  ، به بيان توازني ميان عاليق عمومي      )1993 (5نانسي توانا 
يعنـي  (دهد تـا بـه مبـارزه بـا ايـن موضـوع              هاي كيفي اجازه مي     كارگيري روش     محققان فمينيست مدافع به   

تر است كه توقـع چنـدگانگي         گرايانه   به نظر وي؛ اين واقع     .شان بپردازند   در تحقيقات ) چندگانگي تجارب زنانه  
با تقاطع يا همانندي برخي تجارب زنان مختلف با برخي تجارب ديگـران مـرتبط               تجاربي را داشته باشيم كه      

اي مشترك از تجارب همانند بيابيم كه از          به بياني ديگر، احتمال كمتري براي ما وجود دارد كه هسته          . هستند
هـا    ماننـدي اي از ه    در امان بوده باشند و بيشتر محتمل است با خانواده         ... شرايط اقتصادي، سلطه فرهنگي و      

هـاي زن     هاي معنادار در تجربه     ها مواجه شويم كه به عنوان مثال، اجازه يافتن تفاوت           در پيوستاري از شباهت   
  ).283ص (دهد  ترين كاست را به ما مي سفيدپوست آمريكايي طبقه باال با زني هندي از پايين

) 1990 (7تريـشيا هيـل كـالينز     و پا ) 1990 (6شوند، بـل هـوكس      با وجود اين كه چنين تفكراتي تكرار مي       
بلكه بـه جـاي     . تواند تماماً تغيير كند     كنند كه معتقد بودند هويت نمي       هاي محققان فمينيستي را ذكر مي       گفته

                                                           
1
 . Morawski 

2 . Scott 
3
 . Olesen 

4
 . O’Leary 

5 . Tuana 
6
 . Hooks 

7
 . Hill Collins 
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توانـد دانـشي را توليـد         گيرند كه مي    پاره شده در نظر مي      نحوي مستقل و نه تكه      ها را به    اين تفكر، آنها تفاوت   
 به 63: 1997اولري، (» نظرات ديگر بپردازد هايي از نقطه  يكپارچگي با دانش   وجود و امكان  «كند كه به قبول     
آورنـد     را به ياد مي    1ي گادامر »ها  ذوب افق «ها، مفهوم كمتر شناخته شده        اين ديدگاه ). 2000نقل از اولسون،    

هـاي  شناسي  كه دربردارنده ديدگاه دوگانه يا دوباره و تصويري ديالكتيك است كه يك قدم دورتر از معرفت               «
» پـردازد كه به معرفي ديدگاه يا سنتز جديد و سـومي از دو ديـدگاه قبلـي مـي           نظري ايستاده است، چرا     نقطه

رغم اذعان داشـتن بـه        نتيجه اين بحث اين است كه علي      ). 2002،  3 به نقل از اولسون    29: ب1990،  2نيلسن(
سـخن  » تجربـه زنانـه   «آل تايپي تحت عنـوان        دهتوانيم از اي    توجه در انديشه زنانه، مي      هاي قابل   وجود تفاوت 

اي است كه موجـب   هاي منطقي ها و انسجام  گيرد، اما داراي شباهت     بگوييم كه اگرچه بر روي طيفي قرار مي       
  .شود آن را ذيل يك عنوان كلي بگنجانيم مي

  شناسي روش
از احـساس نـاامني در فـضاي        دنبال يافتن تجارب زنانه       عنوان نگاه كلي مقاله، به      با قبول ديدگاه فوق به    

 نفر از زناني بوده اسـت كـه در شـهر تهـران              40روش كار مورد استفاده ما، مصاحبه با تعداد         . ايم  شهر برآمده 
به دليل حساسيت موضوع تحقيق، يعني سخن       (هاي انجام شده در اين تحقيق         نوع مصاحبه . 4كنند  زندگي مي 

مـصاحبه نيمـه سـاختاريافته عميـق بـوده اسـت؛ يعنـي        ) گفتن از بدن زنانه و مشكالت جـاري ناشـي از آن        
گيري شده است، گـاهي       حالي كه محورهاي اصلي پرسش مشخص بوده و از قبل در مورد آن تصميم               درعين

حدي رهـا كـرده و       شوندگان، ساختار پرسشنامه مصاحبه را تا       با توجه به مباحث مطرح شده از سوي مصاحبه        
حاصـل ايـن    . كل و با هر عمقي كه قادرند از تجربه ناامني و بدن خود بگوينـد              ايم تا آنان به هر ش       اجازه داده 

هايي دست يافتيم كه از قبل انتظار آن را نداشته و يا در مورد آن                 روش اين بوده است كه در مواردي به يافته        
  .ايم اطالعات كمي داشته

                                                           
1
 . Gadamer 

2
 . Nielsen 

3 . Olesen 
هـيچ   ها بـه  تواند نمونه نمايايي از زنان ساكن در شهر تهران باشد و لذا نتايج حاصل از اين مصاحبه             اي چهل نفري نمي     بديهي است كه نمونه   .  4

 .اند م را فرو نهادههاي كيفي ديرزماني است كه ادعاي تعمي طوركلي روش اگرچه كه به. روي قابل تعميم نيستند
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با زنان زيـر پـانزده سـال مـصاحبه          آموز دبيرستان بودند، علت اين كه          نفر از زنان مصاحبه شده، دانش      5
 نفر از   6. شد آنان آشنايي كمتري با فضاي شهر و تجارب ناشي از آن داشته باشند               نشد، اين بود كه تصور مي     

 نفر و تعداد زنان شـاغلي كـه بـا مـا مـصاحبه               15دار مصاحبه شده،      تعداد زنان خانه  . اند  آنان نيز دانشجو بوده   
 مصاحبه مستقل بـا زنـاني صـورت گرفـت كـه در سـطح شـهر و بـه                     4ين  همچن.  نفر بوده است   10كردند،  
 سـال   30 تـا    15زنان مـصاحبه شـونده در سـنين         از   نفر   16. 1پرداختند  فروشي مي   هاي مختلف به تن     صورت
  . سالگي قرار داشتند46 نفر نيز در سنين باالي 11 سال داشتند و 45 تا 31 نفر بين 13بودند، 
اي بوده است كه در فضاهاي        پرسيده شده، درباره ميزان احساس امنيت و ناامني       االتي كه از اين زنان      سؤ

و نيز در ساعات مختلف روز ... ها و  ها، پارك هاي اطراف، بزرگراه مختلف شهري مانند محله خودشان، خيابان 
كنند، مثالً    ه مي ايم كه براي مواجهه با احساس ناامني خود چ          همچنين در مرحله بعد از آنان پرسيده      . اند  داشته

شـوند و يـا تـدابير         ورزند يا به همراه كسي در اين فضاها حاضر مي           آيا از حضور در فضاي شهري اجتناب مي       
  . انديشند ديگري براي اين امر مي

اسـتفاده از ايـن تكنيـك       .  بـوده اسـت    2گيري مورد استفاده در مقاله نيز، روش گلولـه برفـي            روش نمونه 
خواهيم افراد نمونه خود را با كمك كساني كه در ابتدا با آنان آشنايي  اج دارد كه مي  گيري در مواردي رو     نمونه

. شـود  غلتد و درحال غلتيدن بزرگتر مـي      اي است كه مي     بنابراين نمونه، مانند گلوله برفي    . داريم، انتخاب كنيم  
 سـپس بـا معرفـي و    شناسـيم آغـاز كـرده و    بدين معنا كه مصاحبه خود را با كساني از جمعيت آماري كه مي     

لذا در اين روش اسـتفاده از كـساني كـه بـه تعـداد               . رويم  هدايت آنان به سراغ ساير اعضاي اين جمعيت مي        
  .بيشتري از افراد جمعيت آماري تحقيق دسترسي دارند، از اولويت بيشتري برخوردار است

 بدن زنانه و احساس ناامني

آن،  بـر    احساس نـاامني نقـش بـازي كنـد، امـا عـالوه      تواند به عنوان متغير مهمي در    اگرچه جنسيت مي  
عالوه حتي درك و حس هر زن يا          متغيرهاي زياد ديگري هم در اين زمينه دخيل و صاحب تأثير هستند و به             

دليـل شـرايط مـشابه و     هـا، بـه   رغم قبول ايـن تفـاوت   علي. فرد دانست توان به نحوي منحصربه   مردي را مي  

                                                           
  . طلبد هاي شهري مقوله شايان توجهي است كه خود تحقيقي ديگر را مي بندي فاحشه نوع عمل اين زنان و دسته.  ۱

2
 . Snowball 
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اي كه زنان در آن مـشترك هـستند؛ تجربـه زنانـه از فـضايي ماننـد شـهر                      گيهاي اجتماعي و فرهن     نزديكي
رسـد كـه      مي  نظر  تشخيص است و به     اي از تجارب مردان متمايز و قابل        مالحظه  بررسي است و تاحد قابل      قابل

  .آيد، مفهوم ترس است اي كه در توضيح اين تفاوت به كار مي يكي از متغيرهاي كليدي
كـه   وسيله شكل شهر تقويت شده است، چرا        نظم پدرساالرانه جوامع غربي به    ) 2004(نظر ميشل باندز      به

ترس از خشونت و تعدي،     . كند  زده است و ناهمساني قدرت مردان و زنان در جامعه را تشديد مي              فضا جنسيت 
. تنفس تعدادي از زنان را تحليل برده و دسترسي به فضاي عمومي را براي آنها محـدود كـرده اسـ                      اعتمادبه

باندز ديدگاهي كه معتقـد اسـت      . ترس زنان، انعكاس ساختارهاي قدرت جنسيتي در سطح كالن جامعه است          
كشد و معتقد اسـت كـه محـدوديت تحـرك زنـان در                ترس يك خصيصه اساسي زنانه است را به چالش مي         

ست كـه زنـان   همين دليل ا   به. استفاده از فضا و هم در برساخت هويت به معني تحت سلطه بودن آنان است              
آنها در بسياري از مراحل و      . كنند  كل زندگي شخصي و اجتماعي خود را به نحو متمايزي از مردان تجربه مي             

اي كه متعلق به آنان نيست و قوانين خود را            هاي زندگي با احساس هراس از مواجهه با دنياي مردانه           موقعيت
 متفاوتي از ترس از فضاي اجتماعي وجود دارد، اما نوع           اگرچه كه انواع  . شوند  كند، مواجه مي    به آنها ديكته مي   

خاصي از ترس كه در اينجا مدنظر ما است، ترسي است كه زنان نسبت به بدن خود دارند و به نحوي از مورد 
  .تعرض واقع شدن يا آسيب ديدن آن نگرانند

در جوامـع مختلـف     . كند اما نكته جالب اين است كه اين تنها خود اين ترس نيست كه زنان را تهديد مي                
قـرار  هاي متفاوتي از ننگ بدنامي و مقصر دانستن و سرزنش نسبت به زناني كه مورد تهديد و تجـاوز                      ميزان
هاي اجتماعي مختلفي     گروه. كند  گيرند، نيز بر خود مسأله ترس از تجاوز افزوده شده و آن را دوچندان مي                مي

ن موقعيتي زن مـورد تهديـد را مقـصرتر از مـرد تهديدكننـده               از زنان در نقاط مختلف دنيا هستند كه در چني         
هاي برقراري رابطه جنسي در ميان زنان و مردان را به سه نوع رابطه مبتنـي              الگو) 2007(يوماواكي  . دانند  مي

تـر      گيرد كه هرچه رابطه خصمانه      بر تفاهم، مبتني بر قدرت مرد و رابطه سنتي تقسيم كرده و چنين نتيجه مي              
شوند كـه مـورد       ر مبتني بر قدرت مرد باشد، طرفين درگير رابطه بيشتر قائل به مقصر دانستن زني مي               و بيشت 

برعكس ميزان مقصر دانستن مـردان      . كنند  پوشي مي   تجاوز واقع شده و درعوض از خطاي مرد متجاوز چشم         
فريز و . يابد ند، افزايش ميا متجاوز در بين زنان و مرداني كه خود روابط جنسي مبتني بر تفاهم را تجربه كرده   

هاي جاافتاده از تجاوز در اذهان عمومي منجر به تفاوت در انتخـاب           برآنند كه اسطوره  ) 2004(همكارانش نيز   
نحوه انتخاب مقصر با متغيرهاي ارزيابي از ميـزان         . شود  متجاوز يا مورد تجاوز واقع شده به صورت مقصر مي         



 
 
 
 
  

      1387 بهار، 1، شماره 6 زنان، دورة پژوهش 88 

  
 

گران و نوع رابطه جنسي خود آنـان          جاوز به پليس، شخصيت مشاهده    آسيب ناشي از تجاوز، احتمال گزارش ت      
هاي تجاوز وجود دارد، نوع لباسي است كه زن مـورد تجـاوز قـرار                 يكي از مواردي كه در اسطوره     . رابطه دارد 

تصور غالب بر اين است كه نوع لباس زن موجب تحريك مرد متجاوز شده است و ايـن                  . گرفته پوشيده است  
له تنها در مورد افكار عمومي نيـست و         اين مسئ ). 1996وركمن و اور،    (است   مقصر دانستن وي     خود دليلي بر  

رابـين،  ( انجـام شـده      1977شود، مثالً در تحقيقـي كـه در سـال             در نظام قضايي نيز مواردي از آن ديده مي        
منفي نسبت به زني    ، مشاهده شد كه در غالب موارد قانون آمريكا مرد متجاوز را تبرئه كرده و نگرشي                 )1977

  .واقع دادخواهي كرده است كند كه مورد تجاوز را گزارش و در ايجاد مي
اين نگرش به زن مورد تجاوز واقع شده و مرد متجاوز، باعث نوساناتي در ميزان گزارش تجاوز از سـوي                    

عـه آمريكـايي و     توجـه بـه تغييـرات رخ داده در جام          با) 2005(عنوان مثال هاربين بارت       به. شود  زنان نيز مي  
البته ايـن  .  افزايش يافته است1990افزايش ميزان همدلي با زنان، ميزان گزارش زنان از تجاوز، پس از سال         

 نفر از زناني كـه مـورد تجـاوز قـرار            81كه با   ) 2006(مثالً ربكا كمپل    . افزايش همدلي تا حد مطلوب نيست     
اند، به گفتگو نشسته از مواردي چون تجربه تهديد و            گرفته و به دليل موقعيت خود در بيمارستان بستري شده         

هرروي وي بر آن است كه هرچـه بـر ميـزان              اما به . گويد  تحقير اين زنان توسط افسران پليس نيز سخن مي        
تري نسبت به ادامه زندگي پيدا        هاي انتظامي، پزشكي و مددكارانه اين زنان افزوده شود، نگرش مثبت            مراقبت

قوميت زنان نيز در نوع تجربه آنان از تجاوز تأثير بسزايي دارد . كنند  بيشتري با پليس مي    كرده و نيز همكاري   
كننـد،   عنوان مثال در ميان زنان مهاجر آمريكاي التيني كه در آمريكا زنـدگي مـي      به). 2006بلتزر و كراس،    (

 آنان و نـوع تعريـف   فرهنگ. مايه اصلي و مكرري است كه در مورد تجاوز وجود دارد سكوت و صبوري درون 
شود كه اين سكوت شكـسته نـشود و زن مـورد              شان با مردان و خصوصاً مردان سفيدپوست موجب مي          رابطه

نظيـر  ). 1999ليرا و همكـاران،  (نظر كند  شكايت و مراجعه به پليس صرف  نتجاوز قرار گرفته از اقداماتي چو     
اند، نيز صـادق      د تجاوز سربازان دولتي قرار گرفته     اين نكته با شدت بيشتري در مورد زنان گواتمااليي كه مور          

دولت در هيچ يك از موارد، جرم ارتكابي سربازان خـود را نپذيرفتـه و زنـان را در ايـن مـورد مـسئول                      . است
انـد، را بـر آنـان نهـاده اسـت       شناخته و نيز داغ ننگ زناني كه موجبات تجـاوز بـر خويـشتن را فـراهم آورده        

  ).2002هاستينگز، (
بر روي نگرش دانشجويان آسيايي و هنـدواروپايي انجـام دادنـد،    ) 2005(پژوهشي كه لي و همكاران  در  

ها زنـان را در بـه         بدين نتيجه رسيدند كه دانشجويان و خصوصاً پسران دانشجوي آسيايي بيش از ساير گروه             
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ك و همكـارانش    تحقيق ديگري كـه توسـط فرانيـ       . كنند  وجود آمدن صحنه تهديد و تجاوز مقصر قلمداد مي        
اي مطالعه موردي تجاوزي خاص نيز انجـام شـده نيـز حـاكي از آن اسـت كـه                      بر روي شيوع رسانه   ) 2008(

ايـن مطلـب در ميـان       . انـد   ها دال بر صداقت متهم و دروغگويي قرباني تجاوز بـوده            هاي اغلب رسانه    گزارش
) 2006(اي نيـز      يان مذكر زيمباوه  تحقيق ويكي و همكارانش بر روي دانشجو      . مردان گستردگي بيشتري دارد   

دهد كه هرچه ميزان پذيرش قدرت و رفتارهاي تجاوزگرانه مردانه در جامعه بيـشتر باشـد، احتمـال                    نشان مي 
  .زنند، به رفتار خود اعتراف كنند بيشتري دارد كه مرداني كه دست به چنين عملي مي

ايـن بخـش مقالـه،    . ويژه خـود را دارد    در جامعه ما نيز نگرش به ترس و تهديدهاي حوزه عمومي شكل             
كنـد كـه      هاي مختلف دارند، به چند دسته تقـسيم مـي           زنان و ميزان و نوع ترسي را كه از برخورد با موقعيت           

رغـم    كنند، زناني كـه علـي       هاي عمومي احساس نگراني مي      زناني كه اساساً از وارد شدن به حوزه       : عبارتند از 
هاي خطرخيز اجتناب     رتباط با آن ناتوانند، زنان عادي جامعه كه از عرصه         حضور در حوزه عمومي از برقراري ا      

اي   كنند ايدئولوژي ترس از جهان مردانه را واژگون كنند و زنان فاحشه             كنند، زنان فمينيستي كه سعي مي       مي
دي بنـ   اين دسته . كنند  هاي ديگري را تجربه مي      كه هراسي از مورد تجاوز واقع شدن ندارند و در عوض ترس           

كند تا از طريق ارائه نوعي تيپولوژي، به توصيف دقيق پديده ترس معطوف به بدن زنانه در فضاي                    تالش مي 
  . اجتماعي بپردازد

   هراس از ورود به حوزه عمومي
آيد، در اينجا قصد معرفي بيشترين ميزان تـرس ممكـن زنانـه از                 كه از عنوان اين بخش برمي      طور  همان

اين نوع هراس، اساساً از خارج شدن زنان از حوزه خصوصي خانه و روابط خانوادگي             . مفضاهاي مردانه را داري   
شود و بنابراين منطقي است كه چنين استنباط شـود            هاي عمومي جامعه ايجاد مي      و وارد شدن آنان به عرصه     

گذراننـد    ميكه زناني داراي اين نوع از ترس هستند كه بيشتر اوقات زندگي خود را در فضاهاي بسته خانگي                   
دسترسـي هـستند كـه        فضاهاي عمومي، فـضاهايي قابـل     . و آشنايي چنداني با ساير فضاهاي اجتماعي ندارند       

هايي را براي برساخت هويت و مديريت خود فـراهم كـرده و شـهامت و توانـايي اسـتفاده از فـضاي                         فرصت
و اين زنان از دسترسـي بـه        ) 2004ز،  باند(كنند    زمان بازتوليد و بازتعريف مي    طورهم  عمومي، فضا و خود را به     

  .ساز محرومند اين فضاي هويت
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نـد، غريبـه    يزي  اي كه در آن مي      توانند تا اين حد با حوزه عمومي جامعه         گفته پيدا است كه تنها زناني مي      ان
ـ . باشند كه در فضاهايي كامالً مجزا و تقسيم شده به قلمروهاي مردانه و زنانه زيسته و تربيت شده باشند    ن اي

هـاي كـوچكي      زنان عموماً هيچ نوع فعاليت اجتماعي ندارند يا صرفاً ممكن است در فضاهايي زنانه، فعاليـت               
داري و زيستن در حوزه خصوصي را تجربه كرده باشند، معموالً فاقد سطح تحـصيالتي فراتـر از                    فراتر از خانه  

برند،  تدايي تحصيالت حوزوي به سر ميهاي اب تحصيالت اوليه هستند و در مواردي برخي از آنان نيز در سال 
اي هستند كه هر نوع فعاليـت اجتمـاعي را بـراي     هاي سنتي مذهبي زمينه خانوادگي اين زنان معموالً خانواده    

داري و جـاي اصـلي زن را    هايي مانند شوهرداري و بچه زنان نامناسب قلمداد كرده و كار اصلي زن را فعاليت 
ايـن زنـان معمـوالً از         ،  1دار شـده بودنـد      ر سنين پايين ازدواج كرده و متعاقباً بچـه        دانند، معموالً د    در خانه مي  

هايي برخاسته بودند كه به لحاظ اقتصادي وضع متوسط به باال داشتند و نيازي به درآمد زن در خانـه                      خانواده
زنـان در خانـه     بگير بوده و در هيچ موردي ديده نشد كه يكـي از ايـن                 شد، لذا همه آنان خرجي      احساس نمي 

ي ايـن اسـت كـه در صـورت          يهـا   طبيعي است كه پيامد چنين نگرش     . وظيفه اقتصادي به عهده داشته باشد     
كند كـه     برخورد با مشكل تهديد مردانه عليه بدن زنانه، ذهنيت اين زنان، وجود تقصير را در زني جستجو مي                 

  .ز چنين مواجهاتي هراسان و گريزانندساز برخورد تهديدآميز بوده است و لذا اين زنان به شدت ا زمينه
براي درك ذهنيت اين زنان بايد به اين نكته توجه داشت كه آنان اساساً هيچ آشنايي با مردان و فـضاي                     
مردانه ندارند و حتي در منازل خود در قلمروهايي مختص به خود زيسته و در كار مردان خانواده نيز دخـالتي                     

هـايي كـه هـر خانـه داراي انـدروني و       توانيم در سنت خـود و در زمـان    مي نمونه اين فضاي ذهني را    . ندارند
خود اين زنان نيـز بـه چنـين نكـاتي اشـاره             . هايي براي جلوگيري از اختالط مردان و زنان بود، بيابيم           بيروني

 و مردانـه  هاي جداگانه زنانه هاي آنان براي پذيرايي از مهمانان سفره كردند كه در خانه     داشتند و مثالً ذكر مي    
شود و مردان و      شود و حتي فضاي روابط خانوادگي كامالً به دو حوزه جداي زنانه و مردانه تقسيم مي                 پهن مي 

  . حتي پسران باالي سن تميز را به حوزه زنانه راهي نيست
كند، هيچ تماس و برخورد نزديكـي بـا           اي زندگي مي    بديهي است كه زني كه در چنين فضاي دوقطبي شده         

دي، احتماالً غير از مردان محدود خانواده و محارم نزديك ندارد و اطالعات و شناخت او از مردان صـرفاً                    هيچ مر 

                                                           
ه و مخـصوصاً    اي به نام آزاده وجود داشت كه هنوز نتوانسته بود ازدواج كند و همه زنان خـانواد                  ساله  در ميان زنان اين گروه دختر جوان هجده       .  1

 .نگران بودند) ناتواني از يافتن همسري مناسب و از دست دادن شانس ازدواج ( اش خودش به شدت از سن باالي او و احتمال ترشيدگي
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هـاي حـوادث و زرد        هاي مردان خانواده و گاهي هم اخبار و اطالعات روزنامه           هاي ساير زنان يا نقل قول       به گفته 
  :گفت يكي از آنان مي. جالب توجه بوددادند،  تعاريفي كه اين زنان از مردان ارائه مي. شود محدود مي

خدا مردو يه جوري آفريده كه كف كفشش هم چشم داره، حتي اگه مردي پشتش هم "
  ). ساله42نعيمه، مدرس اخالق،  ("زنه به زنا باشه، بازم داره ديد مي

 و دومي   مرد در چشم اين زنان، تركيبي از اقتدار و نيروي شهواني است كه اولي را به مردان آشناي خود                  
پذيري كه بايد با دور ماندن از مردان غريبه           دهند و زن تركيبي از عفاف و آسيب         را به مردان غريبه نسبت مي     

كنند كه با خارج نشدن از حوزه خصوصي          بنابراين همواره سعي مي   . ناك، پرهيزكاري خود را حفظ كند     شهوت
يا (يت آنان، احتمال تجاوز و تعدي مردان بيگانه         خود و يا در صورت لزوم خروج با مردان آشنا و در سايه حما             

در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد كه مفهـوم تجـاوز، در              . را از خود دور نگه دارند     ) به قول خود آنان اجنبي    
هر نـوع نگـاه يـا شـوخي يـا حتـي در مـواردي                . نزد اين زنان صرفاً معناي رابطه همراه با اجبار جنسي نبود          

يكـي از ايـن     . شد  حرمتي تلقي مي    لي مردان كه اين زنان قادر به درك آن نبودند، نوعي بي           برخوردهاي معمو 
كرد كه شوهرش از بدو ازدواج به او گفته است كه راضي نيست تاكـسي سـوار شـود و بايـد                        زنان تعريف مي  

دون اجازه شوهرش سوار تاكسي براي هركاري حتماً از آژانس آشناي شوهرش، ماشين بگيرد و يك روز كه ب  
  :گفت او مي. شده بود، مرد راننده در آينه به او نگاه كرده بود

منم ديگه هيچ وقت سوار تاكسي . چون حرف شوهرمو گوش نكردم، خدا جزامو داد"
  ). ساله30دار،  ، خانه]ملقب به طاهره[سيمين  ("گيرم نشدم و هميشه آژانس مي

شوهرش را عصباني كرده بود، چـون يـك روز كـه بـا آژانـس بـه                  )  ساله 17،  دار  مهتاب، خانه (و زن ديگري    
  .رفت، وسط صندلي عقب نشسته بود و احتماالً در معرض ديد آيينه راننده قرار گرفته بود كالس خياطي مي

بديهي است كه چنين زناني از ديدن هر مردي يا لزوم به برقراري هر ارتباط انساني محدودي بـا مـردان دچـار                       
هاي زنانـه   شباهت نيست و پيامد تقويت اين نگاه در جمع          رس شوند، مرد در نظر آنها به هيوالهاي ناشناخته بي         ت

  .شوند و نيز محافل خانوادگي آنان ناتواني جديي است كه در مواجهه با دنياي بيرون از خانه بدان دچار مي

 هاي تكراري حركت در حوزه 
ير زنان ارائه شد، پيدا است كه اين زنان تعداد معدودي از زنان جامعه              با توجه به توصيفاتي كه از گروه اخ       

دسـته بعـدي زنـان كـه هـراس         . توانند تيپ عام زن در جامعه شهري ما باشـند           دهند و نمي    ما را تشكيل مي   
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دهند كه اگرچه بـه برخـي         كمتري نسبت به دسته قبلي از شهر و فضاي اجتماعي دارند، را زناني تشكيل مي              
وارد كوچـه و    ... مثل خريد كردن، رفتن به خانه فاميل و دوست و آشـنا، شـركت در كـالس درس و                    داليل  

حدي آنان را به زنـان دسـته         دهد و هم تا     شوند، اما مختصاتي دارند كه هم ترس آنها را نشان مي            خيابان مي 
  .كند قبل شبيه مي

هستند كه به هرحال نگاهي سنتي بـه زن  هايي مذهبي يا سنتي   زنان اين دسته معموالً متعلق به خانواده      
داري بـراي زنـان هـستند و          داري و بچه    هاي اجتماعي او دارند و كماكان قائل به وظايفي نظير خانه            و فعاليت 

اگرچه ممكن است كه مثالً با درس خواندن زنان خانواده مشكلي نداشته باشند يا به اصطالح به آنـان اجـازه     
آوري را وظيفه مردان      والً نگرش مثبتي نسبت به اشتغال زنان ندارند و كار و نان           ادامه تحصيل بدهند، اما معم    

شد كه شوهران زنان اين گروه براي موافقت كردن با كار آنـان شـرايطي را    دانند و يا در مواردي ديده مي  مي
تمام كنـد و بعـد بـه        خواستند كه اول تمام كارهاي مربوط به خانه و خانواده را              شدند؛ مثالً از زن مي      قائل مي 

دادند كه در محيطـي عـاري از مـردان كـار كنـد و در                  كارش برسد يا اين كه به شرطي به زن اجازه كار مي           
مواردي هم ديده شد كه پدران و شوهران زنان اين گروه براي موافقت با شغل آنان از محل كارشان بازديـد                     

  .كرده بودند تا صالحيت محل را بررسي كنند
هـاي    است كه در ميان زنان اين دسته، هـم زنـاني بـدون سـواد و تحـصيالت و از خـانواده                     جالب اينجا   

هـاي داراي سـطح    كارگري داراي درآمد كم و از طبقات پايين و هم زناني با تحـصيالت عاليـه و از خـانواده     
 سـنتي بـودن   هاي دسته اول، معمـوالً  مورد خانواده در. شدند متوسط به باال و داراي تحصيالت زياد ديده مي        

) نـوع خاصـي از تلقـي مـذهبي        (هاي دسته دوم، معموالً عامل ايـدئولوژيك بـودن            خانواده و در مورد خانواده    
  .اي خاص رفتار كنند گونه شد تا زنان به موجب مي
رغـم حـضور يـافتن در قلمـرو           طوري كه ذكر شد، ويژگي مشترك زنان اين دسته اين بود كه علي              همان

دادند، مثالً فقط وقتي كـالس داشـتند از خانـه بـه               اين كار را صرفاً به حد نياز انجام مي        عمومي جامعه، اوالً    
ماننـد  ) مـوردي  به نظر خود آنان بي   (اين زنان هرگز به دليل موارد       . گشتند  كالس رفته و همين مسير را برمي      

 و حتي تا جايي كه امكان شدند زني يا گذراندن اوقات فراغت با گروه دوستان از خانه خارج نمي تفريح و پرسه
  .گذاشتند را به عهده مردان خانواده مي... داشت، كارهايي مانند خريد خانه و 

 شوهر   كردند، مثالً   در مواردي كه امكانش وجود داشت، همين مسير را در معيت مردان خانواده طي مي              : ثانياً
رفتند و تنهـا در   ها به دنبال آنان مي انده و شبهاي زود به دانشگاه رس    سه نفر از زنان دانشجو، زنان خود را صبح        
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در مواردي هم تدبيرهاي ديگري براي مراقبت از اين         . رفتند  اواسط روز بود كه خود اين زنان تنها به دانشگاه مي          
زنان در مقابل فضاي به نظر آنان خطرناك جامعه انديشيده شده بود، مثالً براي برخي از اين زنان صرفاً به ايـن                      

 گوشي و خط تلفن همراه خريده شده بود كه در هرلحظه بتوانند بـا خـانواده در ارتبـاط باشـند و آنهـا را از                           دليل
  .نگراني دربياورند و يا اگر در طول مسير با خطري مواجه شدند، بتوانند به خانواده خود اطالع دهند

شان  ه مورد اعتماد خود و خانوادهآنها مسيرهاي خاصي را ك. ثالثاً قلمرو تردد اين زنان كامالً مشخص بود      
. شـدند   هـا نمـي     كوچـه   مثالً هرگز وارد كوچه پس    . كردند و تدابير خاصي براي اين كار داشتند         بود انتخاب مي  

در انتخاب محل كـار     . كردند مسيرهاي بزرگراهي را كه امكان خطر در آن بيشتر بود، انتخاب نكنند              سعي مي 
.... ماندنـد و      هنگام تاريكي اصالً در خيابان نمـي      . شدند  اولويت قائل مي  تر    هاي نزديك   يا تحصيل براي مكان   

. هاي ناشناخته هميشه براي اين زنان با نوعي احساس خطر و هيجان همراه اسـت                مسيرهاي جديد و خيابان   
ا كرد كه زنش را به تنهايي فرستاده بود تا يك آدرس جديد را پيد             يكي از آنها وقتي از شوهر دوستش گله مي        

  :گفت كند، مي
آخه اگه . شوهرش انقدر نامرده كه بهش گفته بود خودت برو آدرسو پيدا كن"

 "خواس خواست خودش تنها توي يه خيابون ناشناس راه بره كه ديگه شوهر نمي مي
  ). ساله34زهره، پزشك عمومي، (

اد و به خـصوص مـردان       هميت زيادي دارد، نوع مواجهه اين زنان با ساير افر         او نكته آخر كه به نظر من        
اگرچه كه اين زنان در طي زندگي روزمره خود در كوچـه و خيابـان بـا مـردان و زنـان                      . در فضاي جامعه بود   

كردند، اما به دليل همـان        برخورد مي ...) مثالً فروشنده بليط اتوبوس، راننده تاكسي، فروشنده مغازه و          (زيادي  
اين افراد و مخصوصاً مردان به شدت پرهيز كرده و صرفاً در حـد              هراسي كه گفتيم، از ايجاد رابطه انساني با         

 بر هراس آنهـا افـزوده        شد تا دائماً    كردند و خود همين قضيه موجب مي        اي ابزاري با آنها برقرار مي        رابطه ،نياز
همچنـين از نظـر اغلـب ايـن         . شود و هرگز راهي براي احساس امنيت و تعلق در فضاي اجتماعي پيدا نكنند             

. شـدند  خواستند با آنها رابطه برقـرار كننـد، خطرنـاك و مـشكوك تلقـي مـي                  ن، مرداني كه به طريقي مي     زنا
خواستم كه تجارب خودشان را در اين زمينه بازگو كنند، به عنوان مثال به مـردي كـه                 هنگامي كه از آنها مي    

اول «، يـا مـردي كـه        »)سـاله  28ليال، دبيـر،    (همه آدم يهو از من آدرس پرسيد        الكي توي خيابون بين اين    «
يكـي از همكـارا كـه       « يـا    ») سـاله  21مائده، مهندس كـامپيوتر،     (سالم كرد، در صورتي كه هيچ نيازي نبود         

اون آقـاي   « و يـا     »)  ساله 40نسرين، دبير فيزيك،    ( من حرف بزنه     پرسه تا بتونه با     حوال برادرمو مي  هميشه ا 
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شهر براي ايـن    . كردند  ؛ اشاره مي  ») ساله 45 متخصص،   شهين، پزشك (دكتر كه هميشه نگاه مشكوكي داره       
شان به عرصه عمـومي    شايد تنها فرق آنها با زنان دسته اول، در وارد شدن          . زنان هم پر از هراس و ترس بود       

كردند و هميشه ايـن فكـر را در ذهـن     پناه در اين عرصه عمل مي اما اين زنان مانند غريبگاني بي   . جامعه بود 
ردند كه ممكن است از جانب مرد يا مرداني مورد تهديد واقع شوند و يا مشكلي برايـشان بـه                    ك  خود مرور مي  

  :كرد يكي از آنان دختر دانشجويي بود كه به خاطرات ترم اول خود اشاره مي. وجود بيايد
اي رو خوندم كه توش راجع به وضعيت زنايي كه بهشون تجاوز  ترم اول كه بودم يه مقاله

رفت خونه تو راه دزديده  يكي از اونا دختر دانشجويي بود كه وقتي مي.  بودشده بود، نوشته
اون از اون وقت به بعد ديگه حرف نزده بود و مات مونده . بودنش و بهش تجاوز كرده بودن

تونستم آروم باشم و هرشب  از وقتي اين مقاله رو خوندم، ديگه تا يه مدت طوالني نمي. بود
كردم كه  همش فكر مي. اومد  راه از ترس انگار جونم داشت درميگشتم خونه، توي كه برمي

  ). ساله18حميرا، دانشجو، (تونم برگردم خونه  اگر منو بدزدند، منم ديگه نمي
 هراس از شب و تاريكي

شايد در جامعه شهري ايراني زماني وجود داشت كه اغلب زنان متعلق به گروه اول يا دوم اين تيپولـوژي        
رسد كه تيپي كه اكنون قصد توصيف آن را داريم، در شرايط كنـوني تيـپ غالـب                    ين به نظر مي   اما چن . بودند

  .زنان جامعه ما را تشكيل بدهد
آنهـا  . كننـد  توان متوسط زناني دانست كه در جامعه ما زندگي مي   زنان اين دسته را به هرجهت تقريباً مي       

يرنده طيفي از متوسط پايين تا متوسط باال است و به هاي سطوح مياني جامعه تعلق دارند كه دربرگ    به خانواده 
ها، وضعيت خانوادگي و پايگاه اقتـصادي و          دليل گستردگي و فراواني آنان، توصيف دقيقي از كردارها، انديشه         

شود تا آنها را ذيل يك عنوان گرد بيـاوريم، ايـن              اي كه موجب مي     نكته. توان به دست داد     اجتماعي آنان نمي  
 تقريباً به زندگي در فـضاي اجتمـاعي شـهر عـادت دارنـد و اگرچـه ممكـن اسـت كـه اغلـب                          است كه آنان  

هايشان را بدون اين كه در مورد آن فكر كنند يا دست به بازانديشي بزنند، انجام دهند، امـا از منطـق                        فعاليت
  .كنند عقل سليم زندگي روزمره پيروي مي

برگزيدن مـسيرهاي مختلـف و   . دست آورند   نفس به   دبهتوانند اعتما   وسيله شناخت درست فضا، زنان مي       به
ايـن زنـان بايـد    . عبور از خيابان بيانگر قدرت نسبي زنان، نسبت به مرداني است كه در آن حوزه حضور دارند      

       زنـان در ايـن فرآينـد از خـود جـرأت نـشان             . هاي احتمالي الزم را مديريت كنند       ترس خود و ميزان مراقبت    
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گيرنـد    مـي   طريق، فضا را بـراي خـود بـازپس          وان توليدكنندگان فعال فضا عمل كرده و ازاين       عن  دهند و به  مي
ها و ساير فضاهاي عمومي معمولي جامعـه در چنـين زنـاني               ها، خيابان   هايي مانند كوچه    محل). 2004باندز،  (

سـاز پرهيـز    هـاي خطر    انگيزد و اگرچه آنان نيز مانند سـاير زنـان از حـضور در برخـي صـحنه                   وحشتي برنمي 
 افراد ديگر، ن قابليت را دارند كه به سادگي باآنان اي. كنند، اما توهم آنان در مورد خطر و ترس كمتر است     مي

هايي را كه الزم دارند به دست آورند و به            هم زنان و هم مردان ارتباط برقرار كنند، آدرس بپرسند و راهنمايي           
هـايي   براين گـروه   عالوه. يابد ان، احساس ترس آنان كاهش مي  هاي اجتماعي اين زن     تبع ميزان باالتر مهارت   

از چنين زناني حتي گاهي سفرهاي زنانه به خصوص سفرهاي زيارتي را بدون حضور مردان خـانواده تجربـه                   
  .كنند كنند و عمالً با بودن در جمع ساير زنان و پرهيز از انجام اقدامات داراي ريسك، احساس امنيت مي مي

شود كه تصور كنيم اين زنان احساسي از خطر در فـضاي اجتمـاعي شـهر                  ضيحات موجب نمي  اما اين تو  
هاي حضور اجتماعي     هاي اجتماعي و مديريت درستي كه روي زمان و مكان           بلكه تنها به دليل مهارت    . ندارند

جـه شـوند كـه      مانند و كمتر احتمال دارد بـا مـوقعيتي موا           دهند، از مواجهه با خطر در امان مي         خود انجام مي  
  .شناختي آنان را مخدوش كند امنيت هستي

كند، ترس از تاريكي و احتمـال ديـده          مشترك ايجاد هراس مي     طور  يكي از مواردي كه تقريباً در اين زنان به        
در اينجا بين اين زنان تقريباً اين وفاق وجود دارد كه وجود نظارت اجتماعي موجـب نـوعي امنيـت                    . نشدن است 

همچنين كمتر  . پرهيزند  زنان اين گروه از حضور در كوچه و خيابان پس از تاريك شدن هوا مي              . ودش  براي آنان مي  
هـاي هـوايي      حضور در پل  . احتمال دارد كه وارد فضاهايي مانند زيرگذرهاي ناآشنايي كه با آن آشنا نيستند، بشوند             

 خصوص سـوار    كاره و به     مخروبه و نيمه   هاي  هاي داراي خانه    ها و خيابان    مسقف پس از تاريكي هوا، عبور از كوچه       
در اينجا بايد بـدين نكتـه اشـاره كـرد كـه      . توان بدين موارد افزود هاي ناشناخته را نيز مي     تاكسي شدن در محله   

هاي مسافركش شهري از مواردي است كـه همـه            خصوصاً استفاده از وسايل نقليه غيرعمومي مخصوصاً ماشين       
  . در فضاهاي باز مانند پارك و خيابان و بزرگراه از آن وحشت دارندهاي زنان حتي بيش از حضور گروه

روز   هاي نامناسبي از شبانه     دفاع شهري يا در زمان      اگر اين زنان مجبور باشند كه به دليلي در فضاهاي بي          
به عنـوان   . آيد  هاي دائمي آنان درمي     از حوزه امن خصوصي خود به دور باشند، ترس به صورت يكي از تجربه             

اي بود كه سرپرستي خانواده خود را با كـار كـردن در يـك تـاالر                   ثال، يكي از زنان مورد مصاحبه، زن بيوه       م
وآمد در شهر نداشـت و از روابـط           رغم اين كه او در طول روز مشكلي براي رفت           علي. عروسي برعهده داشت  

  :كرد خانه را چنين توصيف ميهايش از بازگشتن ديرهنگام به  اجتماعي هم هراسي نداشت، اما او خود تجربه
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اون . رسم سر شهرك شه و من هرشب ساعت يازده مي كارم تو تاالر ساعت ده تموم مي"
. موقع ديگه ماشيناي خطي نيستند كه سوار بشم و بايد يا پياده بيام يا سوار ماشيناي مردم شم

يه شب يه ماشين . اي ندارم اما چاره. ترسم  وقتا خيلي مي گاهي. افته دنبالم هرشب يكي مي
 آبدارچي مدرسه ليال، خدمتكار تاالر در شب و(".... خواست  اومد و مي همينجوري دنبالم مي

   ). ساله48در روز، 

  پشت سر گذاشتن مرزهاي سنتي

بدن زنانه در معرض خطراتي     . در سه گروهي كه در باال از آنها صحبت كرديم، يك قاعده مشترك است             
كنند و علت ايجاد شدن برخي از اين مخاطرات بـراي زنـان               مردانه براي آن ايجاد مي    هاي    قرار دارد كه بدن   

اما در ميـان زنـان جامعـه مـا     . دهند الذكر، همين پذيرشي است كه نسبت به اين قاعده از خود نشان مي             فوق
ـ       گروهي هم وجود دارند كه هرچند تعداد كمي دارند و در اقليت به سرمي              دن مردانـه و    برند، اما قاعده بازي ب

هـاي    كـه داراي انديـشه    را  شايد بتوانيم بـا تـساهل ايـن زنـان           . نهند  زنانه را واژگون كرده و بدان وقعي نمي       
  .گيرند، زنان فمينيست جامعه ايراني بدانيم متنوعي بوده و روي يك پيوستار قرار مي

اعده بـدن تحـت سـلطه زنانـه         اي كه در مورد اين زنان بايد بدان اشاره كرد، نحوه واژگوني ق              اولين نكته 
برداري و    هايشان به دليل شكل زيستي آن بتواند مورد بهره          له كه بدن   آنها به شكلي فعاالنه با اين مسئ       .است

بـه لحـاظ    . اين مخالفت ريشه در منابع فمينيـسم غربـي دارد         . كنند  لذت بدني مردانه قرار گيرد، مخالفت مي      
. هايشان تغييـر دهنـد     هاي ديگران را نسبت به بدن       و هم نگرش  كوشند تا هم نگرش خود        عملي هم آنان مي   

اي است كه بـه بـدن زنانـه           قدرتي  كنند، ضعف و بي     به عنوان مثال، يكي از مواردي كه آنان با آن مبارزه مي           
تواند حالت صوري هم داشته باشد، مثالً برخي از آنـان بـا افـزايش تـوان                   اين مبارزه مي  . شود  نسبت داده مي  

هاي رزمـي، عمـالً بـر تـوان دفـاعي خـود در مقابـل            هايي مانند ورزش    دن خود و شركت در كالس     دفاعي ب 
عدي كه اهميت بيـشتري دارد و از عموميـت بيـشتري            اما ب . كنند  طلبانه مردان مقاومت مي     هاي فزون   خواسته

ان اتخـاذ   هايـش   هـاي خـود و بـدن        هم برخوردار است، نگرش متفاوتي است كه اين زنان نسبت بـه توانـايي             
يعني به جاي اين كه از داشتن بدني زنانه در هراس و نگراني باشند، سـطح تـرس خـود را كـاهش            . كنند  مي
  :كرد كه مثالً يكي از آنان به اين مطلب اشاره مي. دهند مي
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كنم  يعني بدنمو جمع نمي(كنم  وقت در تاكسي، جا رو براي نشستن مردها باز نمي من هيچ"
گيرم تا مردي كه  ، بلكه برعكس جاي بيشتري را مي)دستي برخورد نكنهتا با بدن مرد بغل 

  ). ساله24الهام، دانشجو،  ("وجور كنه كنار من نشسته مجبور شود كه خودشو جمع
  :كرد كه و يا در مورد ديگري، دختري نوجوان به اين مطلب اشاره مي

به جاش دنبالش . نمك كنه، فرار نمي من هيچ موقع وقتي مردي تو خيابون دنبالم مي"
، ]ملقب به هليا[زينب  ("وصدا راه ميندازم تا اون مجبور بشه فرار كنه دوم و سر مي

  ). ساله14آموز،   دانش
  :گفت او مي. ترين اصول تغيير نگرش اين زنان را به ما نشان بدهد تواند مهم و صحبت دختر ديگري تقريباً مي

چون اون وقته كه پررو .  اگه ترسيدي نشون نديترين چيز اينه كه از مردا نترسي يا مهم"
...  آرامشت رو حفظ كردي وآرومي، هيچتا وقتي كه. توني كاري بكني شن و ديگه نمي مي
  ). ساله21زهره، دانشجو،  ("تونن بكنن نمي

. تـوانيم ببينـيم   شود هم مـي  هايي كه از سوي مردان به زنان گفته مي         نظير همين نكته را در مورد متلك      
گو را هل داده و داخـل         كردند كه يك زن فمينيست، مرد متلك        شوندگان تعريف مي    الً در مواردي مصاحبه   مث

  ...جوي آب انداخته يا با آجر به سمتش حمله كرده و 
شـان بـا فـضاي        هاي فمينيستي هستند، نـسبت بـه روابـط بـدن            رسد زناني كه داراي انديشه      به نظر مي  

اند، مثالً آنها در مواردي قاعده عـدم          بازانديشي زده و تغييراتي را ايجاد كرده      ها دست به      اجتماعي و ساير بدن   
شكنند و به صـراحت در مقابـل هنجارهـاي            هاي پس از تاريكي هوا را مي        حضور در فضاهاي تاريك و زمان     
اي هـ  زنند يا در گـروه  كند، دست به مقاومت مي     هايشان محدوديت ايجاد مي     جامعه مردساالري كه براي بدن    

روند و يا به طريقي ديگر از پـذيرش هنجارهـاي آرايـش               جمعي مي   هاي دسته   زنانه به كوهنوردي و مسافرت    
  .كنند هاي خاص خود را ايجاد مي شناسي روند و زيبايي كردن و لباس پوشيدن طفره مي

گرچـه ممكـن    ها، اين زنان هم از هراس در امان نيستند، ا           ها و مخالفت    رغم همه اين مقاومت     اما علي ... 
شـان باشـد، امـا بـازهم          اي كمتـر از سـاير همجنـسان         مالحظه  است كه ميزان و نوع هراس آنان تا حد قابل         

شـان يـا      هاي خود با همفكران     رسد و گاهي در خلوت      احساس نگراني و ناامني در مورد اين زنان به صفر نمي          
ها  كنند و يا از مكان  يشان دارند، اعتراف مي   ها  هاي زنانه، به ترسي كه از امكان تجاوز و تعدي به بدن             در جمع 

اي بـدنام كـه در آن          از حضور يافتن در محله      رسد، مثالً   و فضاهايي كه خطر در آنجا قابل كنترل به نظر نمي          
  .كنند فمينيست بودن و نبودن هيچ معنايي ندارد، پرهيز مي
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 بدن ايمن فاحشه 
اند يا بـه      زنانه در كنج حوزه خصوصي خويش آرميده      هاي    هاي تار شهر، هنگامي كه بدن       در تاريكي شب  

كنند، يك زن است كـه بـا مـردان در             همراه همسر و يا ديگر مردان مورد اعتماد خانواده در شهر حركت مي            
اين كـه نـسبت بـه         اند، بي   ماند و در سياهي شب با مرداني كه شب را از آن خود كرده               دفاع باقي مي    شهر، بي 

  . شود احساس ترسي داشته باشد، سهيم ميتجاوز و تعدي مردانه 
توان ذيل يك عنوان جـاي        ها صحبت كرديم، را مي    هايي كه در باال راجع بدان       همه انواع ترس و هراس    

مـردان، زنـان و   : رغم اراده ما به«در كتاب خود به نام    ) 1975 (1سوزان براون ميلر  . ترس از تجاوز جنسي   . داد
به نظـر وي، از جهتـي تمـام زنـان قربانيـان      . كند طراب زنانه را مطرح مي نظريه تجاوز جنسي و اض »2تجاوز

شوند   اند، اغلب دچار اضطراباتي مشابه زناني مي        زناني كه هرگز مورد تجاوز قرار نگرفته      . تجاوز جنسي هستند  
 ترس و   تجاوز جنسي جزئي از يك نظام تهديد مردانه است كه همه زنان را در             . اند  كه مورد تجاوز قرار گرفته    

  ).204: 1377به نقل از گيدنز، (دارد  وحشت نگه مي
رغم احساسات مختلف و عقايد ديني، غيرديني  اين ترسي است كه در ذهنيت همه زنان وجود دارد و علي

توانند داشته باشند، در احساس بدي كه نـسبت بـه ايـن پديـده دارنـد، مـشترك                     و ضدديني متفاوتي كه مي    
س از دست دادن بكارت يا مورد تجاوز واقع شدن، احساس تحقيـر، خفيـف و خـوار                  عالوه بر احسا  . شوند  مي

وصـفي را در دل       شدن از تسليم بدن به فرد صاحب قدرت متجاوز، احساس مشتركي است كه تلخي غيرقابل              
ايـن  . كننـد   پنـداري مـي     اي ندارند، نـسبت بـدان همـذات         نشاند و اغلب زنان با اين كه چنين تجربه          زنان مي 

  .3س خاص جامعه ايراني نيست و در ادبيات ساير ملل جهان هم وجود دارداحسا
زيرا به هرحال اين مطلب را پذيرفتـه كـه بـدن            . و اين دقيقاً همان ترسي است كه فاحشه فاقد آن است          

  .خود را در معرض فروش قرار بدهد و از برقراري رابطه جنسي، منفعت مالي كسب كند
كني و هيچ احساسي نسبت  بعد يه مدت بهش عادت مي. هاينم يه كاره مث كاراي ديگ"

  ). ساله21، ]اسم مستعار[هيلدا  ("انگاري داري ميري اداره. بهش نداري
                                                           

1 . Susan Brownmiller 
2
 . Against Our Will: Men, Women and Rape 

 تجاوز جنسي آشكارا با ارتباط مردانگي با قدرت، سـلطه و نيرومنـدي همـراه            :كند  به اين مطلب اشاره مي    ) 203: 1377(عنوان مثال، گيدنز      به.  3
رسد ارتباط  نظرمي به. است و اكثراً نتيجه ميل جنسي لبريزشونده نيست، بلكه نتيجه پيوندهاي ميان تمايل جنسي و احساس قدرت و برتري است             

توانند از نظر جنـسي تحريـك شـوند     گران جنسي در واقع تنها هنگامي مينسبت قابل توجهي از تجاوز . چنداني ميان شهوت و تجاوز وجود ندارد      
 .عمل جنسي خود اهميت كمتري دارد تا خوار كردن زن. كه قرباني را دچار وحشت و خفت كرده باشند
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شود كه به بدنش مربوط  هاي ديگري مواجه مي اما حتي فاحشه هم با آن كه اين ترس را ندارد، با هراس    
ع شدن نباشد، بلكه تـرس او، تـرس از زمـاني            ترس يك فاحشه ممكن است ترس از مورد تجاوز واق         . هستند

است كه خيابان خالي باشد و مردي وجود نداشته باشد كه خواهان برقراري رابطه جنسي با وي باشد، رابطـه                    
هـاي   يكـي از پـسراني كـه بـا فاحـشه     . اي كه معناي ضمني آن براي فاحشه سرپناه، غذا و پول است            جنسي

  :گفت ياي م متعددي رابطه داشت، در مصاحبه
اونوقت شباي زمستون، زير . كنند كه ديگه نتونن كار كنن و كسي نبردشون اينا انقده كار مي"

  ."كنن كه يخ زدن و مردن ماشيني، جايي پيداشون مي
هاي مردان آشنا و بيگانه،  ها و نخواستن و اين پايان داستان بدن زنانه در فضايي مردانه است كه خواستن      

  .زند يسرنوشت آنها را رقم م

 سخن آخر

هاي خاصي است كـه   ها و ويژگي پاافتاده بودنش، داراي پيچيدگي     رغم سادگي و پيش     زندگي روزمره علي  
كنند، دشوار كرده و دراغلب موارد دانش روزمره افراد و  درك جزئيات آن را براي افرادي كه در آن زندگي مي          

ت و شرايط جايگاه خاص اجتماعي و اقتصادي خـود          هاي اجتماعي از امر روزمره، به دانشي كه از موقعي           گروه
تـري برخوردارنـد، كمتـر ايـن      اي كه از موقعيت فرودست  هاي اجتماعي   همچنين گروه . شود  دارند، محدود مي  
گـاهي نيـز    . كنند كه از موقعيت ويژه خود و تجارب و احساسات ناشي از آن سخن بگوينـد                 امكان را پيدا مي   

شود سخن گفتن از آن چندان سـاده و يـا            هايي برخوردارند كه موجب مي      گيهاي خاص از ويژ     برخي موقعيت 
  .هاي اجتماعي موضوع سخن را احاطه كرده باشند عبارتي ديگر، تابوها و ممنوعيت مشروع نباشد و به

هايي كه از زندگي با آن در قلمرو زندگي روزمـره             بدن زنانه و احساسات زنان از داشتن اين بدن و تجربه          
در ميان مشكالت فراواني كه زنان به دليـل داشـتن پيكـر مؤنـث بـا آن                  .  ازجمله اين موضوعات است    دارند،

له احساس ناامني و انگيزترين مباحث، مسئ    ترين و بحث    ، يكي از مهم   )و البته مردان فاقد آنند    (شوند    مواجه مي 
اختصاص )  كه ديديمطور نهما(اي كه     شدن در فضاي اجتماعي شهر است؛ مسئله      هراس از مورد تجاوز واقع      
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زمـاني  . 1شناسانه بسياري از ملل بدان پرداخته شده اسـت          اي خاص ندارد و در ادبيات زنانه و جامعه          به جامعه 
انـد، راوي چنـين    توان از اين تجربه زنانه و جزئيات آن پرده برداشت كه خود زناني كه آن را تجربه كـرده     مي

. ايـم  ن مقاله از روش مصاحبه عمقي با تعدادي از زنـان اسـتفاده كـرده    جهت، در اي    همين  اي باشند و به     تجربه
بندي مبتني بر رفتار و ذهنيت از آن، منجـر بـه ارائـه يـك تيپولـوژي                    هاي اين زنان و ارائه نوعي دسته        گفته
 همچنين. هاي زنانه و نحوه عملكرد و انديشيدن زنان نسبت به اين موضوع شده است   گانه از انواع هراس     پنج
برحسب ميزان اطاعت زنان از اين نظام هراس مردانـه يـا            (اي ديگر     گونه  ها را به    توان اين رفتارها و ترس      مي

  :بندي كرد صورت) مقاومت دربرابر آن
عنوان مثـال   به. پردازند  هاي هنجاري جامعه مردساالر به اطاعت مي        اي از زنان اصوالً درمقابل نظام       دسته

عمومي هراس دارند و براي مواجه نشدن با دنياي مردانه از حوزه خـصوصي خـود                زناني كه از ورود به حوزه       
كننـد،   شوند و نيز اين قاعده را به دختران خود و ساير زنـان گوشـزد مـي           جز بدون همراهي مردان خارج نمي     

ايـن زنـان محـصول      . مـشاهده اسـت     ازجمله زناني هستند كه وجه اطاعت در رفتارهايشان محسوس و قابل          
شود استفاده كرده و در مورد آن         گونه كه به آنان منتقل مي       ي فرهنگ مردساالر، يعني هراس، را همان      فرهنگ

  .زنند دست به هيچ ابداع و مقاومتي نمي
دادنـد    پردازند، را زناني تشكيل مي      هايي تكراري مي    دسته دوم زنان، يعني زناني كه صرفاً به حركت در حوزه          

شد چنين استنباط كرد      از گفتگوهاي اين زنان مي    . برخي داراي مشاغلي بودند   كه اغلب داراي تحصيالت و حتي       
كه تبعيتي كه از نظام تهديد و هنجاري مردانه دارند، را بيشتر به اعتقـاد بـه وجـود نـوعي ذات زنانـه و پـشتوانه           

گي كـه آزادي  اند، يعني نوعي مقاومت همراه با اينرسي نسبت به تعـاريف جديـدي از زنـان                 اصولي ذهني پذيرفته  
زناني كه تنها از شـب و تـاريكي         . شوند، در رفتار اين زنان وجود داشت        عمل بيشتر و ترس كمتري را موجب مي       

هاي معمولي ترسي به دل نداشتند، به نوعي به مقاومـت همـراه بـا                 هراسيدند و از شرايط عادي روز و خيابان         مي
حوزه عمومي توسط مردان را زير پا نهاده و بـا اسـتفاده از   اين زنان، قاعده مردانه تملك . زدند  خالقيت دست مي  

  .كردند هايي نظير مديريت زمان و مكان حضور خود در عرصه عمومي جامعه، آن را طرد مي تاكتيك

                                                           
ع غربي آورده شده، اما اين مطلب  در زمينه وجود هراس از بدن زنانه در جوام        ) ميلر  مثالً از باندز، گيدنز و براون     ( اين كه شواهدي كلي      رغم  علي .1

تر در اين زمينه را  قبول گنجد و لذا مقاله حاضر داعيه داشتن اطالعاتي قابل          اي است كه در اين مختصر نمي        خود نيازمند تحقيقات وسيع و پردامنه     
 .كنيم نظر ميندارد و از ارائه جزئيات در اين زمينه صرف
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در مقابل اين دو گروه، با گروه سومي هم مواجه هستيم كه مرزهاي سنتي رفتار زنانه در حوزه عمومي را 
هـاي مـورد اسـتفاده        تاكتيـك . كنند   همراه با مخالفت خود را نسبت بدان ابراز مي         نهند و مقاومت    سرمي  پشت

شكستن قانون مردانگـي خيابـان، از حـضور           آنها براي درهم  . تر از دسته قبلي بود      دسته اخير، بيشتر و پيچيده    
زن در  درمقابل هنجار زنانـه محـو بـودن حـضور           (جمعي در خيابان، بلند خنديدن و بلند صحبت كردن            دسته

كردند تا نشان دهنـد كـه ايـن           اي از بدن و صورت استفاده مي        هاي قدرتمندانه   و نيز از ژست   ) عرصه عمومي 
گاهي نيز همراه داشتن وسايلي ماننـد چـاقو و اسـپري فلفـل، حـاكي از                 . ها صرفاً به مردان تعلق ندارد       ژست

واقع استفاده از استراتژي مردانه     ار و در  آمادگي آنان براي تبديل مقاومت خود به نوعي درگيري و مبارزه آشك           
هـاي آشـكاري      تنها به قول دوسـرتو تاكتيـك        اين زنان نه  . و تغيير موقعيت فضاي جبهه پارتيزاني خيابان بود       

كنند و مثالً در مقابل مرداني كـه        هاي مردانه جبهه زندگي روزمره را نيز از آن خود مي            دارند، گاهي استراتژي  
ها، مانند همراه داشتن سالح سرد، تقويـت نيـروي بـدني              مله كنند، از همان استراتژي    ممكن است به آنان ح    
  .كنند استفاده مي... براي مقابله با خطر و 

مردانه است، همان زنـي اسـت       ) البته نانوشته (در ميان اين زنان، زني كه بيش از همه مطيع و منقاد قوانين              
فروشي زن به مرد،      دليل پذيرش قانون تن     او به . ر است، يعني فاحشه   ترين بدن برخوردا    رسد از ايمن    نظر مي   كه به 

كـه  (ناچار است كه تمام هنجارهاي نظام تهديد مردانه را به جان بخرد و خود را براي هر نوع رفتار زننده جنسي                
حـدي    او بـه فقدان قدرت مقاومت در. آماده كند) در اغلب موارد با توهين و تهديد و تفاخر مردانه نيز همراه است     

وقت مشتري نداشته باشد، عـاري از   دهد، كااليي كه هر   مي تنزلاست كه او را درحد كاالي بازار شهوت مردانه          
  .شود قيمت جانش تمام مي ارزشي به اي است و گاهي اين بي هاي مبادله تمام ارزش

هاي زنـان     عي آرماني از هراس   رغم تشخيص انوا    اين كه علي  : اوالً. توان به چند نكته اشاره كرد       در اينجا مي  
له، درعمـل   هاي زنان به اين مـسئ       بندي واكنش   ماز حوزه عمومي و تجربه آن در زندگي روزمره زنانه و نيز تقسي            

عنـوان مثـال حتـي زنـان          به. دربردارنده تركيبي از مقاومت و اطاعت است      ) و ازجمله زنان  (رفتار همه كنشگران    
هـاي ديگـري     هنجارهاي بدن زنانه داشتند، گاهي در برابر آنهـا، واكـنش  هاي صريحي با  ستي كه مخالفت يفمين

هـايش بـه مـردان وابگذارنـد و از      دادند كه شب را با همه امكانـات و سرخوشـي    ترجيح مي   دادند، مثالً   نشان مي 
حال خطرخيزي مانند قدم زدن در يـك خيابـان خلـوت بپرهيزنـد و بـه نحـوي                     بخش و درعين    هاي لذت   عرصه
دادند و مـثالً   نه در برابر هنجارهاي مردانه به اطاعت بپردازند يا به جاي مخالفت صريح، خالقيت نشان مي مخفيا

شكل برعكس، مـثالً ممكـن اسـت          شدند و به    براي حضور شبانه در خيابان به همراهي گروهي زنانه متوسل مي          
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مواردي دست به مقاومـت بزننـد و مـثالً          پردازند، در     اي كه بيشتر به اطاعت از هنجارهاي مردانه مي          زنان سنتي 
  ...دور از چشم شوهر خود، از خانه بيرون بروند و ) مثالً مسجد يا مهماني(براي رفتن به مكاني 

نكته دوم اين كه، اگرچه محيط شهري اغلب به عنوان يـك محـيط متخاصـم و خطرنـاك بـراي زنـان            
 آزادسازي زنان براي تـرويج زنـانگي محـيط          تواند پيش شرط    توصيف شده است، اما اين محيط همچنين مي       

هـاي جامعـه فنالنـدي،        مثال، ويژگي   عنوان  به. هاي جذاب و امكانات متعدد درنظرگرفته شود        شهري با آزادي  
گيري سياسي و مـشاركت نـسبتاً برابـر       اي از قبيل تصميم     هاي زنانه   اعم از برابري جنسيت و استقالل فعاليت      

 بدون همراهي مردان از خانه بيرون رفته و حتي در فنالند، زنان معموالً.  ادعا استزنان در بازار كار مؤيد اين 
شهر فنالنـدي در    . مانند  شوند، در خيابان مي   شب بسته مي    نيمه از ها در ساعت چهار بعد    تا زماني كه رستوران   

كـايي دور از    انـدازه شـهرهاي انگليـسي و آمري         طورآشكار، مبتني بر جنسيت نيست و زنـان حتـي بـه             شب به 
  ).2004باندز، (فضاهاي عمومي نيستند 
توان بدان اشاره داشت، اين است كه ايـن احـساس دائمـي نـاامني بـراي زنـان در                      و نكته آخري كه مي    

فضاي عمومي جامعه، احساسي ناخوشايند، دردناك و تحقيرآميـز اسـت كـه هـم مؤيـد و هـم تـشديدكننده                      
له هـم كـه بگـذريم،        از اين مسئ   . ان وجود دارد  ابط ميان زنان و مرد    اي است كه در رو      هاي اجتماعي نابرابري

اي است كه آنقدر در ذهنيت زنانه پررنگ و تأثيرگـذار   له احتمال مورد خشونت واقع شدن، مسئ   مسأله تجاوز و  
دادن  ناچار يا مخفيانه، نـاگزير از تـن         بازند و زنان، به     ها در مقابل آن رنگ مي       است كه در اغلب موارد مقاومت     

  .آفرين هستند اي هنجارهاي محدوديت به قواعد بازي مردانه و رعايت پاره
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