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و شاد  برخی  شویم؛  می  مواجه  بسیاری  افراد  با   روزانه 
برخی احساس شادی و خوشبختی اند،   برخی غمگین 
 دارند و عده بسیاری هم احساس خوشبختی نمی کنند.
بدبختی احساس  افراد،  این  غالب  میان  مشترک   نکته 
احساسی است.  دیگران  زندگی  حسرت  و  خود   درباره 
باشند! معترض  شرایطی  هر  تحت  شود  می  باعث   که 
به خود و بوی دیگری  اعتراضات رنگ  این   حال گاهی 
 می گیرد. زمانی که منافع فرد در میان باشد یا اگر فرد
شود می  تر  جدی  پذیرفته  صورت  ظلمی  کند   احساس 
و فرد  یا  زوج  سیاه،  یا  سفید  چون  ای  دوگانه  اگر  یا   و 
خود از  واکنش شدیدتری  قطعا  باشد  مطرح  مرد  یا   زن 

 نشان می دهد . اعتراضات به وضعیت زنان هم همواره
است. بوده  برانگیز  جنجال  و  روز  به  موضوعات   جزو 
 موضوعاتی چون زنده به گور کردن دختران، نداشتن حق
بسیاری و  شهروندان  شمار  در  نیامدن  حساب  به   رای، 
 دیگر از ظلم هایی که در حق زنان شده ، آنان را به فکر
خویش آزادی  و  حقوق  گیری  پس  باز  و  اوضاع   تغییر 
فمینیسم عنوان  تحت  جنبشی  اینجا  از  است.   انداخته 
 شکل گرفت. جنبشی که از نتایج آن، دادن حق رای به
انواع این جنبش،  باب موج های مختلف  در  بود.   زنان 
 آن ها، طریقه شکل گیری، افکار و ... سخن بسیار می
که است  این  شود  می  مطرح  بیشتر  آنچه  گفت.   توان 

طول در  که  مخالفانی  و  طرفداران  همه  با  جنبش   این 
 تاریخ داشته است، تا چه حد توانسته موفق عمل کند؟ با
 برپایی این جنبش چه میزان پیشرفت و تغییر در وضعیت
 زنان ایجاد شد؟ آیا این تغییرات همگی مثبت بوده است؟
این درباره  ابتدا  است  الزم  سواالت  این  به  پاسخ   برای 
 جنبش اطالعات بیشتری کسب کنیم، ابعاد مختلف آن
 را بسنجیم وزمان شکل گیری، علت شکل گیری، افرادی
 که در شکل گیری آن نقش داشته اند، انواع آن و... را
 بشناسیم. سپس به نقد و بررسی جنبه های مختلف آن
 بپردازیم. در این شماره نشریه تالش می کنیم در راستای
باشید ما همراه  با  پس  برداریم.  گام  اهداف  این  به  نیل 
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یادداشت

ــر  ــه منج ــرد ک ــان زن و م ــی می ــای جنس ــود تفاوت ه وج
ــۀ  ــود، از جمل ــن آن دو می ش ــی بی ــای حقوق ــه تفاوت ه ب
ــان،  ــه زن ــونت علی ــوع خش ــه در موض ــت ک ــائلی اس مس
ســؤاالت و شــبهات فراوانــی را در پــی داشــته اســت. 
ــارض  ــًال متع ــدگاه کام ــی دو دی ــای جنس ــارة تفاوت ه درب
ــوق،  ــاوت حق ــرگاه، تف ــک نظ ــب ی ــت. برحس ــود اس موج
ــد؛  ــان می باش ــرای زن ــی ب ــض جنس ــتم و تبعی ــر س بیانگ
ــان زن  ــاوی می ــل تس ــت کام ــای رعای ــت به معن ــرا عدال زی
ــه  ــاوت  ب ــوع تف ــر ن ــه ه ــودن ب ــد و قائل ب ــرد می باش و م
مثابــۀ زیرپاگذاشــتن عدالــت محســوب می گــردد. امــا 
برحســب رویکــرد دیگــر، یکســان نگری مطلــق راه را بــرای 
بی عدالتــی بــر زنــان می گشــاید؛ زیــرا نادیــده گرفتــن 
تفاوت هــای طبیعــی جنــس زن و هماننــد ســاختن آن 
ــمرده  ــی ش ــتم جنس ــوع س ــک ن ــف، ی ــس مخال ــا جن ب
گــم  زن  «خــود»  نه تنهــا  آن  برطبــق  چــون  می شــود. 
ــدا  ــا پی ــردان معن ــود م ــود وی در وج ــه خ ــود، بلک می ش

ــت. ــر زن اس ــف ب ــی مضاع ــن ظلم ــه ای ــد ک می کن
ــا وجــود تمایــز جنســی میــان  ــا ب   مســئله ایــن اســت کــه آی
ــت؟ و  ــر اس ــن دو امکان پذی ــان ای ــاوی می ــرد، تس زن و م
ــا  ــد ی ــه برابری ان ــل ب ــت ها قائ ــه فمنیس ــر اینک ــؤال دیگ س

عدالــت؟
بــا  رابطــه  در  فمینیســت ها  نظریــات  کلــی  به طــور    
ــوی  ــامل دو الگ ــی، ش ــائل حقوق ــیت در مس ــش جنس نق

ــت:  ــل اس ذی
  الگــوی تســاوی: برطبــق ایــن الگــو قانــون لیبــرال، 
بهتریــن قانــون بــرای دفــاع از حقــوق و ارزش هــای حاکــم 
ــول  ــن اص ــود ای ــم وج ــا به رغ ــت. ام ــان اس ــۀ زن ــر جامع ب
ــان  ــود و زن ــار نمی ش ــا رفت ــل مرده ــان مث ــا زن ــرال، ب لیب
نمی گردنــد؛  برخــوردار  مــردان  بــا  مســاوی  حقــوق  از 
زیــرا ایــن اصــول نمی تواننــد از ارزش هــای بی طرفــی، 
ــان  ــا زن ــورد ب ــاوی در برخ ــاف، آزادی و تس ــت، انص عقالنی
ــوق  ــه حق ــون و ن ــه قان ــر ن ــد. به عبارت دیگ ــت کنن حمای

تلقــی  مــردان  بــا  را مســاوی  زنــان  لیبرالــی معاصــر، 
نمی کننــد؛ از ایــن رو الزم اســت ایــن قوانیــن مــورد اصــالح 
ــوان  ــه عن ــیت ب ــی آن، جنس ــا در پ ــد ت ــری قرارگیرن و بازنگ
ــود  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب ــی اجتماع ــدأ بی عدالت مب
ــه نحــو صــوری، حقــوق مســاوی  ــه ب ــان، واقعــًا و ن ــه زن و ب
ــا  ــا اقتض ــی آن ه ــاص اجتماع ــت خ ــه موقعی ــا ک ــا آنج ی

ــردد. ــا گ ــاص اعط ــوق خ ــد، حق می کن
ــی،  ــت اجتماع ــه عدال ــتیابی ب ــرای دس ــت ها ب   فمینیس
ــن گام  ــردان را مهمتری ــا م ــان ب ــی زن تســاوی کامــل حقوق
می دانســتند؛ امــا بعــدًا ایــن دیــدگاه توســط خودشــان 
مــورد تشــکیک قرارگرفــت. آن هــا متوجــه شــدند بــا 
ــوق  ــان از حق ــیاری از زن ــوز بس ــاوی، هن ــرح تس ــود ط وج

ــاوی،  ــوق مس ــرا حق ــتند؛ زی ــوردار نیس ــش برخ ــل خوی کام
از  نمی باشــد.  زنــان  اجتماعــی  جایــگاه  بــا  متناســب 
ــت  ــا موقعی ــتند ت ــژه هس ــی وی ــد حقوق ــان نیازمن ــن رو زن ای
اجتماعــی خــاص و متفــاوت آن هــا را نســبت بــه موقعیــت 

ــد. ــمیت بشناس ــه رس ــردان ب م
الگــوی تغییــر: الگــوی تغییــر، همچــون الگــوی تســاوی 
ــی  ــان ارزش هــای لیبرال در راســتای ایجــاد هماهنگــی می
ــان  ــا زن ــون ب ــی قان ــار واقع ــن رفت ــون و بی ــه قان ــوط ب مرب
ــه  ــاوی را ک ــۀ تس ــرح، نظری ــن ط ــان ای ــد. بانی به وجودآم
ــوق  ــالح حق ــا اص ــی ی ــار قانون ــالح رفت ــق اص ــا ازطری تنه
و  ناکافــی  اســت،  تفــاوت  ایــن  رفــع  لیبــرال درصــدد 
ــا حفــظ  ــرا ایــن الگــو ب محکــوم بــه شکســت می داننــد؛ زی

ــردازد؛  ــه اصــالح ظاهــری آن می پ ــرال، ب ــون لیب اصــل قان
درحالی کــه ســاختار کلــی ایــن قانــون دچــار اشــکال 
اســت. مفاهیــم و مقــوالت کلــی قانــون لیبــرال، بــر 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــده اس ــا ش ــه بن ــای مردان ــۀ معیاره پای
ــوق  ــه حق ــان ب ــد، زن ــر نکنن ــوالت تغیی ــم و مق ــن مفاهی ای

ــرد. ــد ک ــدا نخواهن ــت پی ــش دس ــی خوی واقع
ــۀ  ــان یــک نظری ــاب احقــاق حقــوق زن   فمینیســت ها در ب
ــت  ــه عدال ــتیابی ب ــان دس ــروه از آن ــر گ ــد. ه ــد ندارن واح
بــه یــک نحــو تفســیر می کننــد و  را در مــورد زنــان، 
ــی  ــت معرف ــض عدال ــر را ناق ــت های دیگ ــۀ فمینیس نظری
می کننــد. به عنــوان نمونــه بانیــان طــرح تســاوی، در 
ابتــدا تســاوی کامــل حقوقــی میــان زن و مــرد را موردنظــر 
ــن  ــه ای ــد ک ــه گردیدن ــدًا متوج ــا بع ــد ام ــش قراردادن خوی
ــود  ــام می ش ــان تم ــرر زن ــه ض ــی، ب ــل حقوق ــاوی کام تس
و موجــب اســتیفای حقــوق آن هــا نمی گــردد و آن هــا 
ــژه ای  ــوق وی ــع از حق ــی مواق ــل در بعض ــد حداق ــاز دارن نی
ــوق  ــه حق ــر ک ــن ام ــن ای ــه در تعیی ــند، البت ــوردار باش برخ
ــر  ــد، اتفاق نظ ــواردی باش ــه م ــان در چ ــه زن ــوط ب ــژۀ مرب وی
ــر،  ــرح تغیی ــن ط ــت. همچنی ــود نداش ــا وج ــان آن ه می
ــت  ــه شکس ــاوی ب ــرح تس ــه ط ــد ک ــرح گردی ــی مط زمان
منجــر شــده بــود و همان طــور کــه مطــرح شــد، نــزد 

ــت. ــر اس ــز اختالف نظ ــر نی ــرح تغیی ــان ط بانی
ــه  ــی ک ــاوت، کس ــرات و آرای متف ــدد نظ ــن تع ــی ای   در پ
بیشــتر از همــه ضــرر می بینــد جنــس زن اســت. هرکــدام 
ــد،  ــم کرده ان ــان را عل ــوق زن ــاع از حق ــم دف ــن آرا، پرچ از ای
نصبشــان  زمــان  همــان  در  پرچم هــا  ایــن  از  بعضــی 
ــطۀ  ــه واس ــر ب ــی دیگ ــدند و بعض ــع ش ــراض واق ــورد اعت م

ــدند. ــیده ش ــن کش ــه پایی ــان ب ــای آسیب زایش پیامده

فمینیسم ، عدالت یا برابری؟ 

وجود  با  آیا  که  است  این  مسئله 
تمایز جنسى میان زن و مرد تساوى 
؟  است  پذیر  امکان  دو  این  میان 
ها  فمنیست  اینکه  دیگر  سوال  و 

قائل به برابرى اند یا عدالت ؟

ــردازد؛  ــه اصــالح ظاهــری آن میپ ــرال، ب ــون لیب اصــل قان

کارشناسى صنایع

#metoo
 صرفا جهت اطالع!!

 یک هشتگ اینترنتی بود که در رسانه های اجتماعی در
 اکتبر ۲۰۱۷ گسترش پیدا کرده و بارها به اشتراک گذاشته
آزار جنسی و  اذیت  برای محکوم کردن  این هشتگ   شد. 
 و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفت. این هشتگ
هاروى جنسی  آزار  و  اذیت  بر  مبتنی  اتهاماتی  ایجاد   در 
 واین استاین تهیه کننده ی امریکایی آغاز شد.این هشتگ
 توسط فعال اجتماعی تارانا بورک مورد استفاده قرار گرفت
این با  خواست  زنان  سایر  از  میالنو  الیسا  اینکه  از  پس   و 

 هشتگ تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، همه گیر شد.
 روز یکشنبه، پانزدهم اکتبر، آلیسا میالنو بازیگر آمریکایی
زنانی اگر همه  نوشت :«پیشنهاد یک دوست:  توییتی   در 
 که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند در استاتوس خود
خواهد چشم  به  معضل  این  وسعت  هم»،  «من   بنویسند 
 ا اگر تجربه ای با آزارwwآمد.» او از هوادارانش خواست ت
 جنسی داشته اند زیر پست او بنویسند «من هم». توییت او
 بیش از ۳۷ هزار کامنت دریافت کرد و این هشتگ، تبدیل
 به ترند نخست توییتر در بریتانیا و آمریکا شد. در فیس بوک
 نیز تا بعدازظهر دوشنبه، هفت میلیون نفر، «من هم» را به
 بحث گذاشتند. پس از این اقدام وی ، این هشتگ حدود
 ۵۰۰۰۰۰ بار توسط افراد مختلف که شامل بسیاری از افراد

مشهور بود استفاده شد

ِفَم نیسم
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  او اولین نویسندۀ حقوق زنان لقب گرفته و شهرتش را مدیون تألیف 
ازهم پاشیده  خانواده ای  در  مری  است.  زنان»  حقوق  «احقاق  کتاب 
پدر  مستی  شاهد  همواره  آن  در  که  خانواده ای  آمد؛  دنیا  به  لندن  در 
شد  بزرگ  نویسندگی  آرزوی  با  او  بود.  مادرش  کتک خوردن های  و 
اروپا رخ داد،  بزرگی در  تغییر و تحوالت  اواخر قرن هجدهم که  و در 
اجتماعی  تغییرات  جریان  در  فیلسوفان  و  روشنفکران  با  آشنایی  طی 
قرارگرفت و با نوشتن جزوه ای در حمایت از انقالب فرانسه، جایگاهی 
در حلقه های ادبی یافت. جایگاهی که آن زمان برای زنان بسیار نادر 

و دور از دسترس بود. 
  عشق به انقالب فرانسه مری را به پاریس کشاند. مری در پاریس با 
یک آمریکایی رابطۀ پرشور عاشقانه ای برقرار کرد. اما شکست در این 
رابطه که از آن بدون ازدواج فرزند دختری حاصل شد بود، او را به سوی 

افسردگی و یک خودکشی ناموفق راند.
آغاز کرد.  رابطۀ عاشقانه  ویلیام گودوین  با  رابطه،  این  التیاِم  از    پس 
به  مری  اما  بگیرند.  ازدواج  به  تصمیم  دو  آن  که  شد  سبب  بارداری 

هنگام زایمان درگذشت.
نقد  بود،  فمینیسم  جنبش  پیشگامان  از  که  کرافت،  ولستون  مری    
خود را از پیش داوری های سنتی مردانه دربارۀ سرشت زنان که آن ها 
می پنداشت،  جنسی  شیء  و  سلیطه  ضعیف،  عاطفی،  موجوداتی  را 
آغاز کرد. او مدعی شد که اگر زنان رفتاری می کنند که درخور شأن و 
شخصیتشان نیست، حاصل فرهنگ و جامعه ای است که آن ها را از 

پیشرفت و شکوفایی شخصیت انسانی شان بازداشته است.
  کرافت بیش از هر مسئلۀ دیگر زنان، بر خرد و خودمختاری ایشان 
و  سیاسی  آزادی  پی  در  آنکه  از  بیش  کتابش  در  وی  داشت.  تأکید 

اجتماعی زنان باشد، بر خصلت عقالنیت زن تأکید دارد.
 آن چه در نظریات و زندگی کرافت به چشم می خورد، تناقضی آشکار 
چنان  طرفی  از  و  فرامی خواند  عقالنیت  به  را  زنان  سویی  از  است. 
به  را  او  آن ها،  نافرجامی  که  می رود  فرو  عاشقانه  و  عاطفی  روابط  در 
و  اجتماعی  ساختارهای  با  مقابله  به  موفق  او  می کشاند.  خودکشی 
تربیتی ای که نقدشان می کرد، نشد و در زندگی خصوصی اش برخالف 

آموزه های خویش عمل کرد.
برای  ساختارشکنانه،  نظریات  و  مطالعه  تجربه،  داشتن  صرِف  آیا    
تبدیل یک فرد به الگو و ارائۀ نظریات وی به عنوان راه حل برون رفت از 

مشکالت زنان کافی است؟

و  زنان  شدن  گرفته  نادیده   شاهد  تاریخ،  طول  در    
بوده ایم.  جامعه  از  نیمی  به عنوان  آن ها  تأثیرگذاری 
شناخته  انسان  به عنوان  زن  دورانی  در  که  جایی  تا 
نمی شد و در هنگام قحطی برای استفاده از گوشتش 
نسخۀ  می شد؛  معرفی  دوم  جنس  می رسید.  قتل  به 
بهشت.  از  او  و هبوط  آدم  فریب  و عامل  مرد  ناقص 
تولد دختر ننگی بود برای قبیله و زنده به گور کردنش، 
اخیر  دهه های  همین  تا  و  ننگ.  این  از  نجات  راه 

محروم بود از تحصیل و حق رأی.
  تبعیض و بی عدالتی بین مرد و زن عاملی شد برای 
و  زنان  حقوق  گرفتن  برای  مکتب هایی  شکل گیری 

مستقل کردن آنان از مردها.
  فمنیسم یعنى چه؟

 (Femme) فم  فرانسوی،  واژگان  فرهنگ  در    
است.  مؤنث  جنسیت  با  انسانی  موجود  به معنای 
ورود واژۀ فمنیسم به زبان فرانسوی، به سال 1837 
میالدی بازمی گردد؛ آغاز جنبشی برای بازپس گیری 
این  هرچند  زنان.  اجتماعی  نقش  و  آزادی  حقوق، 
واژه در ابتدای قرن 19ام وارد زبان فرانسوی شد اما 
علیه  اعتراض  و  عدالت  برقراری  برای  فعالیت هایی 
ظلم به زنان پیش از آن و در آثار نویسندگان ابتدای 

قرن 17 ام قابل مشاهده است.
قابل  مختلف  موج  به سه  این جنبش  فعالیت های    

تفکیک است:
  موج اول-جنبش حق رأى

پارلمان  منفی  رأی  اعالم  به  موج  این  شروع  جرقۀ 
ماری   بازمی گردد.  زنان  حقوق  اعالمیۀ  برای  فرانسه 
از  الهام  با  فمنیسم،  جنبش  مادر  کرافت،  ویلستون  
این الیحه در انگلستان مقاله ای با عنوان دادخواست 
که  قانونی  به  نسبت  و  می کند  منتشر  زنان  حقوق 
با پسران محروم کرده،  دختران را از برابری آموزشی 
و  فرهنگی  آثار  در  اعتراض ها  این  می کند.  اعتراض 
ادبی زنان ادامه می یابد. پس از آن نیز در کشورهایی 
نظیر فرانسه و آمریکا به مردساالری آشکار حاکم بر 

بیانیۀ حقوق بشر اعتراض هایی شکل می گیرد.
نیز معروف است،  این موج که به جنبش حق رأی    
به صورت  رسمی از اواخر قرن 18 آغاز شده و تا اوایل 

قرن بیستم نیز ادامه می یابد.
  موج دوم-جنبش آزادى زنان

از سال  40 ساله  از سکوتی  بعد    موج دوم فمنیسم 
جنبش  به عنوان  که  دوم  موج  می شود.  آغاز   1960
آزادی زنان نیز شناخته می شود، طیف گسترده ای از 
و  ازجمله حقوق رسمی، خانوادگی، محل کار  حقوق 
حقوق مربوط به باروری را مورد توجه قرارمی دهد. در 
کتاب فروشی های  نظیر  دوره، مشاغل فمنیستی  این 

و  مطبوعات  اعتباری،  اتحادیه های  زنان، 
سمبل های  و  کرده  ظهور  فمینیستی  رستوران های 
فمینیسم رواج یافتند. همچنین نقش های زنانه نظیر 
تلقی شدند  برای زنان  مادری و همسری محدودیتی 
و با شعار «زنان بدون مردان» آن ها را از پذیرش این 

نقش ها نهی می کردند.
  موج سوم

  موج سوم فمنیسم با تنوع بیشتری نسبت به دو موج 
قبل، از حدود سال 1980 آغاز می گردد. این جنبش 
مثال  برای  می شود؛  وارد  مختلفی  حوزه های  در 
و  شکل گرفته  طبیعت  از  حراست  برای  اکوفمنیسم 

مردان را در تخریب طبیعت مقصر می  داند.
  در این موج، به تعدد نظر و پرورش زنان در دیدگاه های 
خاصی  ایدئولوژی  که  ایده  این  و  شده  توجه  مختلف 
نمی تواند بر تمام زنان حکومت کند پدید می آید. توجه 
زنانه -علی رغم مخالفت هایی  نگاه های  و  به خانواده 
دوره  این  در  شد-  موضوع  این  با  دوم  موج  در  که 
در  می توان  را  نگاه  این  نتیجۀ  که  می شود  مشاهده 
ایجاد مباحثی مانند معرفت شناسی فمنیستی،  اخالق 

فمنیستی، الهیات فمنیستی و... مشاهده نمود.

  براى زن بودن مرد خوبى باشید!
می بینیم،  فمنیسم  عنوان  با  فعلی  جوامع  در  آنچه    
تالشی است برای مردتر بودن. نظام سرمایه داری که 
از حامیان فمنیسم است، زن را برای به خدمت گرفتن 
در  مرد  و  زن  میان  مقایسه ای  پرورش می دهد. 
جامعه ای که مالک ارزیابی انسان را رفتارهای مردانه 
نادیده  زن  زنانۀ  ارزش های  به  توجه  و  می کند  تلقی 
گرفته می شود که به کارگرفتن زن در شرایطی که برای 

آن ساخته نشده است را به همراه دارد.
منبع: مجموعۀ مقاالت اسالم و فمنیسم
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زبان  به  فمنیسم  واژة  ورود 
 1837 سال  به  فرانسوى، 
آغاز  بازمى گردد؛  میالدى 
بازپس گیرى  براى  جنبشى 
حقوق، آزادى و نقش اجتماعى 

زنان. 

کل اگر طبیب بودی  ... 

 زینب محبى

شخصیت شناسى یادداشت

ریحانه قنبرىریحانه قنبرى
کارشناسى فیزیککارشناسى فیزیک

کارشناسى  هوافضا
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فمینیسم سوسیالیستى فمینیسم ، آری یا خیر ؟

فمینیسم اگزیستانسیالیستى

فمینیسم لیبرال

فمینیست هاى  ظاهرًا  که  است  وظیفه ای  فمینیستی  نظریات  متعدد  پودهای  و  تار  به هم بافتن 
از عهدۀ آن به خوبی برآمده اند. جولیت میچل (Juliet Mitchell)، روانکاو انگلیسی،  «سوسیالیست» 

در اثر «جایگاه حقوقی زنان» خود چنین استدالل کرده است که وضعیت کنونی زن محصول جبری چندجانبه 
از  (برگرفته  مثل  تولید  ساختارهای  مارکسیستی)،  فمینیسم  از  (برگرفته  تولید  ساختارهای  سوی  از  که  است 
فمینیسم رادیکال)، و ساختارهای جامعه پذیری کودکان  (برگرفته از فمینیسم لیبرال) اعمال می شود. تا کارکرد و 
منزلت زن در تمامی این ساختارها دگرگون نشود، رسیدن به کمال آزادی برای او رویای دست نیافتنی خواهد بود

  فمینیسم «اگزیستانسیالیسم»ها، همسری و مادری را نقش های زنانه ای می دانستند که راه زن برای 
دستیابی به آزادی را سد می کنند. پس گمان می کنیم که زنان با ایفای نقش زن شاغل یا متخصص یعنی زنی که 
خوش بختی او به خشنودی یک مرد خاص یا فرزندان او بستگی ندارد، می تواند از دام زنانگی رهایی یابد. واقعیت 
این است که شرایط یک زن شاغل به مراتب از همسر و مادر خانه دار بدتر است چون از او انتظارمی رود عالوه بر 
موفقیت شغلی اش، همیشه و همه جا زن باشد و زنانه رفتار کند. زن شاغل اگر صرفًا  عالقه به پیشرفت حرفه ای 
را در خود پرورش دهد، به این احساس تأسف گرفتار خواهد شد که از تجسم زنانگی، یعنی یک زن آراسته با 
ناخن های مانیکور شده، دور می شود و ازطرفی اگر تنها به ظاهر خود توجه نشان بدهد، احساس می کند از شغل 
 Simon) خود (که به خالف او الزم نیست متصف به خودشیفتگی باشد) عقب می ماند. وقتی سیمون دوبووار
De Beauvoir)، فیلسوف فرانسوی، از زنان می خواهد از محدودۀ درون مانای خویش فراتر روند، انتظار ندارد 
هستی خود را نفی کنند؛ بلکه می خواهد موانعی را که بر سر راه پیشرفت ایشان به سوی خویشتنی مستقل وجود 

دارد، از میان بردارند.

  فمینیست هاى «لیبرال» گرایش خود به اینکه تنها ارزش های مردانه را ارزش های انسانی تلقی  کنند، اعالم 
کرده اند. فمینیست های غیرلیبرال انتقادهایی به این دسته وارد کرده اند؛ به ویژه به سبب تأکید بیش از اندازه ای 
که بر اهمیت آزادی فردی نسبت به مصلحت جمعی دارند وگرایش به اینکه انسان گرایی فارغ از جنسیت را از 
باارزش تر شمارند. ما بسیاری از اصالحات قانونی و آموزشی را که به کیفیت  انسان گرایی حساس به جنسیت 
زندگی زنان بهبود بخشیده است را به فمینیسم لیبرال مدیون هستیم. بعید بود بدون تالش لیبرال فمینیست ها 
این همه زن بتوانند در شغل و حرفه به مراتبی که اکنون رسیده  اند دست یابند. این گونه اصالحات را نه باید بدیهی 
تا تضمین کامل  شمرد و نه همچون موفقیت هایی که در گذشته کسب شده اند، به خاطره سپرد. این ها هنوز 

تمامی دستاوردهای آموزشی و قانونی و شغلی زنان راه درازی در پیش دارند.

گردآورنده :   زهرا اکبرى  (کارشناسى مهندسى شیمى)
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منبع: کتاب درآمدى جامع بر نظریه هاى فمینیستى، رزمرى تانگ، ترجمۀ منیژه نجم عراقى  
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        مقدمه

فمینیسم مارکسیستى

فمینیسم رادیکال

  فمینیسم همانند اغلب نگره های فلسفی دیگری که دامنۀ گسترده دارند، گونه های متنوعی را در دل 
خود جای می دهد. بر آن شدیم تا طیف های مختلف این جریان را یک جا گردآوری کنیم و مقابل دیدگان 

شما قرار دهیم.

فیلسوف   ،(Fried Engels) انگلس  آموزه های  اصلی  به هستۀ  «مارکسیست»  فمینیست هاى 
آلمانی، در منشأ خانواده وفادار باقی مانده اند. آنان همچنان زنان را کم و بیش به ورود به عرصۀ عمومی 
این  از  دارند.  پافشاری  بچه داری  و  خانه داری  شدن  اجتماعی  بر  همچنان  و  می کنند  تشویق  صنعت 
گذشته، همچنان برنامه هایی را دنبال می کنند که هدف آن نابودی واحد اقتصادی خانواده است که آن 
را ساختاری در خدمت تقویت نظام سرمایه داری می دانند. و نهایتًا این که مارکسیست ها بیش از هر گروه 
فمینیستی دیگر دغدغۀ رفاه و استقالل اقتصادی زنان را داشته اند و کانون توجه ایشان، فصل مشترک 
تجربیات زنان در مقام کارگر و در مقام عضوی از خانواده بوده است. فمینیست های غیرمارکسیست از 
آنان، در اصل متوجه  انتقاد اصلی  اما  تاخته اند  برای دستمزد خانه داری  به طرح مبارزه  چندین جهت 
تصوِر به ظاهر ساده انگارانۀ فمینیسم مارکسیستی از مفهوم خانواده و قلمداد کردن ماهیت و کارکرد کار 

زنان به منزلۀ تنها راه، یا بهترین راه شناخت و محو ستم بر زنان است.

  فمینیسم «رادیکال» نظریه ای پویاست که تحول و تکامل آن در چندین جهت هنوز هم ادامه  دارد. در 
سال های اخیر توجه فمینیست های رادیکال به پدیدۀ مادریت «میانجی» یا «قراردادی» جلب شده است. یعنی 
قراردادی که به موجب آن شخصی به استخدام درمی آید تا کودکی را بزاید و شخص دیگری او را بزرگ کند. 
فمینیست های رادیکال دست کم به یک دلیل به مادرِی قراردادی خرده  می گیرند: اینکه وقتی جامعه زنی را به 
کرایه دادن زهدان خود تشویق می کند، بیم آن می رود که با تبدیل شدن تولیدمثل به شیوۀ تولید کاال، درواقع 
جنبۀ انسانی آن زدوده شود. عالوه بر این، رادیکال فمینیست ها معتقدند ستم بر زنان، محصول نظام مردساالری 
از ویژگی های آن است. نظام مردساالری اصالح پذیر نیست و  و رقابت  است که قدرت، سلطه، سلسله مراتب 
باید آن را ریشه کن کرد؛ نه تنها از ساختارهای سیاسی و قانونی، بلکه نهادهای فرهنگی و اجتماعی و به ویژه 

دانشگاه ها و کلیساها نیز باید سرنگون شوند.

در اثر «جایگاه حقوقی زنان» خود چنین استدالل کرده است که وضعیت کنونی زن محصول جبری چندجانبه 
از  (برگرفته  مثل  تولید  ساختارهای  مارکسیستی)،  فمینیسم  از  (برگرفته  تولید  ساختارهای  سوی  از  که  است 

فمینیسم رادیکال)، و ساختارهای جامعه
منزلت زن در تمامی این ساختارها دگرگون نشود، رسیدن به کمال آزادی برای او رویای دست نیافتنی خواهد بود

دستیابی به آزادی را سد می کنند. پس گمان می کنیم که زنان با ایفای نقش زن شاغل یا متخصص یعنی زنی که 
خوش بختی او به خشنودی یک مرد خاص یا فرزندان او بستگی ندارد، می تواند از دام زنانگی رهایی یابد. واقعیت 
این است که شرایط یک زن شاغل به مراتب از همسر و مادر خانه دار بدتر است چون از او انتظارمی رود عالوه بر 
موفقیت شغلی اش، همیشه و همه جا زن باشد و زنانه رفتار کند. زن شاغل اگر صرفًا  عالقه به پیشرفت حرفه ای 
را در خود پرورش دهد، به این احساس تأسف گرفتار خواهد شد که از تجسم زنانگی، یعنی یک زن آراسته با 
ناخن های مانیکور شده، دور می شود و ازطرفی اگر تنها به ظاهر خود توجه نشان بدهد، احساس می کند از شغل 

خود (که به خالف او الزم نیست متصف به خودشیفتگی باشد) عقب می ماند. وقتی سیمون دوبووار (
De Beauvoir

هستی خود را نفی کنند؛ بلکه می خواهد موانعی را که بر سر راه پیشرفت ایشان به سوی خویشتنی مستقل وجود 
دارد، از میان بردارند.

فمینیست هاى «لیبرال»  فمینیست هاى «لیبرال»  فمینیست هاى «لیبرال»
کرده اند. فمینیست های غیرلیبرال انتقادهایی به این دسته وارد کرده اند؛ به ویژه به سبب تأکید بیش از اندازه ای 
که بر اهمیت آزادی فردی نسبت به مصلحت جمعی دارند وگرایش به اینکه انسان گرایی فارغ از جنسیت را از 
باارزش تر شمارند. ما بسیاری از اصالحات قانونی و آموزشی را که به کیفیت  انسان گرایی حساس به جنسیت 
زندگی زنان بهبود بخشیده است را به فمینیسم لیبرال مدیون هستیم. بعید بود بدون تالش لیبرال فمینیست ها 

این همه زن بتوانند در شغل و حرفه به مراتبی که اکنون رسیده 
تا تضمین کامل  شمرد و نه همچون موفقیت هایی که در گذشته کسب شده اند، به خاطره سپرد. این ها هنوز 
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فیلسوف   ،(
آلمانی، در منشأ خانواده وفادار باقی مانده اند. آنان همچنان زنان را کم و بیش به ورود به عرصۀ عمومی 
این  از  دارند.  پافشاری  بچه داری  و  خانه داری  شدن  اجتماعی  بر  همچنان  و  می کنند  تشویق  صنعت 
گذشته، همچنان برنامه هایی را دنبال می کنند که هدف آن نابودی واحد اقتصادی خانواده است که آن 
را ساختاری در خدمت تقویت نظام سرمایه داری می دانند. و نهایتًا این که مارکسیست ها بیش از هر گروه 
اند و کانون توجه ایشان، فصل مشترک 
تجربیات زنان در مقام کارگر و در مقام عضوی از خانواده بوده است. فمینیست های غیرمارکسیست از 
آنان، در اصل متوجه  انتقاد اصلی  اما  تاخته اند  برای دستمزد خانه داری  به طرح مبارزه  چندین جهت 
تصوِر به ظاهر ساده انگارانۀ فمینیسم مارکسیستی از مفهوم خانواده و قلمداد کردن ماهیت و کارکرد کار 

 نظریه ای پویاست که تحول و تکامل آن در چندین جهت هنوز هم ادامه  دارد. در 
سال های اخیر توجه فمینیست های رادیکال به پدیدۀ مادریت «میانجی» یا «قراردادی» جلب شده است. یعنی 
قراردادی که به موجب آن شخصی به استخدام درمی آید تا کودکی را بزاید و شخص دیگری او را بزرگ کند. 
فمینیست های رادیکال دست کم به یک دلیل به مادرِی قراردادی خرده  می گیرند: اینکه وقتی جامعه زنی را به 
کرایه دادن زهدان خود تشویق می کند، بیم آن می رود که با تبدیل شدن تولیدمثل به شیوۀ تولید کاال، درواقع 
جنبۀ انسانی آن زدوده شود. عالوه بر این، رادیکال فمینیست ها معتقدند ستم بر زنان، محصول نظام مردساالری 
از ویژگی های آن است. نظام مردساالری اصالح پذیر نیست و  و رقابت  است که قدرت، سلطه، سلسله مراتب 
باید آن را ریشه کن کرد؛ نه تنها از ساختارهای سیاسی و قانونی، بلکه نهادهای فرهنگی و اجتماعی و به ویژه 
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فمینیستی  سینمای  هم  باز  که  می بینید  کنید  دقت  اگر   
غرب، در حق زنان ظلم کرده و زنان را در حالی شگفت انگیز 
و منحصربه فرد می بیند که دارای نیروهای خارق العاده از 

جنس مردانه باشند.
نقش های  سرکوب  حال  در  مدام  فمینیسم  سینمای    
به  وادار  را  مخاطب  همواره  و  است  زنانه  منحصربه فرد 
انتخاب مابین یکی از نقش های زنانه و موفقیت اجتماعی 
می کند. گویی کسی که درگیر نقش های زنانه شود باید قید 

پیشرفت را بزند!
 در هیچ یک از فیلم های ابر قهرمانی، زنان، مادر و صاحِب 
تنها کسی که  انتقام جویان  خانواده نیستند؛ حتی در فیلم 
ناتاشا رومانف است و طبق  نابارور است،  در فیلم عقیم و 
تقاضای  او  از  هالک  که  (هنگامی  فیلم،  در  گفتۀخودش 
به  و  قرارگرفته  آموزش  تحت  که  زمانی  می کند)  ازدواج 

نوعی برای آموزش بهتر، عقیم شده است.
  دستۀدیگر از فیلم ها مدام به دختران گوشزد می کند که 
نوع نگاهشان به مرد باید از باال باشد و مردان را صرفًا برای 
فیلم در  ببینند.  خوش گذرانی  و  جنسی  نیازهای  ارضای 

آلیس  به  رابین  How to be single  می بینیم که مدام 
می گوید که نباید دل بستۀمردی شود و از زندگی مجردی 
سریال  همین  در  لذت ببرد.  مختلف  مردان  با  رابطه  و 
مصنوعی  لقاح  طریق  از  که  تصمیم می گیرد  خواهرآلیس 
مادر شود. حتی زمانی که مردی می گوید که من در خانه 
می مانم و از بچه مراقبت می کنم باز هم مخالفت می کند.

فمینیسم در انیمیشن
که  می شوید  متوجه  باشید  انیمیشن  تماشای  اهل  اگر    
ساخته  زن  یک  محوریت  با  که  انیمیشن ها،  از  بسیاری 
می  شوند، غالبًا دارای ویژگی ها و نکات مشترکی می باشند. 
درواقع هر کاراکتر زن با ویژگی های مشترک ولی با داستان 
انیمیشن  تکرار می شود. سه  لعاب های مختلف  و  و رنگ 
 ،2012 سال های  در  ترتیب  به  که  موانا  و  یخ زده  شجاع، 
2013 و 2016 ساخته شده اند، به طور مستقیم به عقاید 

فمینیسم اشاره می کنند.
موج  از  فمینیسم  دغدغۀهمۀگرایش های  مسئلۀآزادی،    
اول تا موج سوم می باشد. لذا شما می بینید که در این سه 
انیمیشن نیز به مسئلۀآزادی و نتیجۀآن توجه شایانی شده 
کشیده  تصویر  به  مخاطب  قبول  برای  جذابی  شکل  به  و 

شده است.

شجاع:
عدم توجه به ظاهر، ضعیف  بودن مردان نسبت به زنان، 
خانواده،  در  پدر  نقش  کردن  مخدوش  و  زن ساالری 

هنجارشکنی، آزادی
یخ زده:

جنس  به  بی میلی  و  ازدواج  عدم  زنان،  همجنس گرایی 
سنت ها  از  آزادی  زنان،  به  نسبت  مردان  ضعف  مخالف، 

و خانواده
موانا:

مردان،  به  نسبت  زنان  برتری  هنجارشکنی،  آزادی،   
استقالل طلبی زنان

تکرار  مدام  انیمیشن  سه  این  در  که  بعدی  مؤلفه های    
سنت شکنی،  زنان،  به  نسبت  مردان  ضعف  می شود، 
امر  این  استقالل طلبی می باشد.  و  ازدواج  به  عدم عالقه 
علت های مختلفی دارد؛ یکی از آن ها «اخالق فمینیستی» 
است. اخالقیون فمینیستی آن مقدار که بر «قدرت» تأکید 
می ورزند، به این که [به لحاظ اخالقی] چه خوب است، 
توجه ندارند. لذا بسیاری از فمینیست ها راجع به شیوه هایی 
از زیردست بودن زنان،  که موجب می شود اخالق سّنتی، 
اخالق  که  معتقدند  آنان  می کنند.  بحث  کند،  حمایت 
به دین می شود، زنان  تعبیر  از آن  سّنتی، که در کشور ما 
را تشویق به صفاتی مثل فداکاری و صبر می کند که باعث 

سلطه پذیری بیشتر زنان می شود.
هدف  که  فهمید  می توان  بیان شده  مطالب  به  توجه  با    
فمینیستی،  تفکرات  با  انیمیشن ها  این گونه  ساخت  از 
که  این  علت  می باشد.  خانواده  بنیان  متزلزل کردن 
فمینیست ها  این چنین دچار افراط و انحراف شده اند این 
است که معتقد به اومانیسم و سکوالریسم می باشند و این 

انسان شناسی، معرفت شناسی  آنان در  باعث شده که  امر 
نتیجۀاین  و  شوند  اشتباه  و  خطا  دچار  هستی شناسی  و 
به جامعۀانسانی و خانواده و خصوصًا جنس  اشتباه، ظلم 

زن می باشد.
جمع بندى

بسنده  شهید  استاد  از  صحبتی  به  آخر  در 
می کنم:

غالبًا  قدیم  بدبختی های  مطهری:  شهید 
معلول این جهت بود که انسان  بودن زن به 

فراموشی سپرده  شده بود و بدبختی های جدید 
از آن جهت است که عمدًا یا سهوًا زن بودن زن و موقعیت 
و  غریزی اش  تقاضاهای  رسالتش،  فطری اش،  و  طبیعی 

استعدادهای ویژه اش به فراموشی سپرده شده است.
منابع

فعال  مالوی  لورا  از  روایی  سینمای  و  دیداری  لذت   _
 ۱۹۷۵ سال  در  و  نوشته   ۱۹۷۳ سال  در  که  فمینیست 

منتشر شده  است.
پایگاه   ،1385 شهریور   ،174 شماره  زن،  پیام  مجلۀ   _

اطالع رسانی حوزه
_ فیلم و فمینیسم1: دوالراتیس و سوژگی زنانه در فیلم، 

محمدحسین میربابا
_ فمینیسم، اسحاقی، 1385، ص21

_ فمینیسم و دانش های فمینیسمی، 1388، ص174

اخبار کنگره فاطمى
* برندگان مسابقه کتاب خوانی مشخص شدند .

مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «قدرت و شکوه زن در 
کالم امام و رهبری» که به بیانات امام خمینی (ره) و مقام 
اسفند  در  است،  پرداخته  زنان  با  ارتباط  در  رهبری  معظم 
مخاطبین  خوب  استقبال  با  که  شد  برگزار  ماه  فرودین  و 
مواجه شد و پس از قرعه کشی به عمل آمده میان برندگان، 
در  شرکت  بهای  نیم  «سهمیه  عزیزان  این  نفراز  سه  به 
این  اسامی  شد.  خواهد  اعطا   «98 عشق  پابوس  اردوی 

افراد به شرح زیر است :
آقای عرفان خراییلی نجف آبادی. 1
آقای قاسم سلطان دوست. 2
خانم فاطمه افشارلو. 3

آقای عرفان خراییلی نجف آبادی

اخبار دانشگاه

بازگشایی  برای  ها  تالش  از  دانشگاه  صنفی  شورای   *
استراحتگاه دختران پیش از ماه مبارک رمضان می گوید . 
استراحتگاه یکی از مواردی است که مدت هاست دختران 
دانشگاه جای خالی آن را احساس می کنند .حال پس از 
 . رسد  می  گوش  به  خوشی  خبرهای   ، پیگیری  ها  مدت 
شورای  تاسیسات  و  رفاهی    ، خوابگاه  کمیته  گزارش  به 
صنفی دانشگاه ، کار نقاشی دیوارها و نصب کولر گازی نو 
به پایان رسیده و نظافت های پایانی در حال پیگیری است. 
شاهد   ، رمضان  مبارک  ماه  شروع  از  پیش  تا  امیدواریم 

بازگشایی مجدد آن باشیم . 

        ... ادامه از صفحه قبل 
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یادداشت

فائزه اسکندرى
فمینیسم در سینما  کارشناسى عمران

مقدمه
  ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخ و نوع شکل گیری سینمای 

فمینیسم می اندازیم.
  فمینیست ها فرهنگ غرب را مردساالر توصیف کرده اند 
فرهنگی،  حوزه های  در  نظریه پردازی  و  نقادی  عالوه بر  و 
نگاه  همین  با  نیز  سینما  صنعت  به  سیاسی  و  اجتماعی 

نگریسته اند.
  در اواخر دهۀ۶۰ میالدی، موج دوم فمینیسم به سمت 
چپ جدید رفت. هر دوی این جنبش ها به  شدت با سینمای 
غالب به مخالفت برخاستند. سینمای غالب مثل سینمای 
هالیوود و سینمای هنری و مردانۀاروپایی. هالیوود متهم به 
زنان  بود.  امپریالیستی  و  نژادی  انتشار مضامین سکسی، 
کردند.  کوتاهی  مستندهای  مجموعه  ساختن  به  شروع 
فیلم های فمینیستی اولیه اکثرًا بر تجارب شخصی متکی 
بود. یکی از مشخص ترین آن ها فیلم «واندا» ساختۀباربارا 

لودن است.
نه تنها مطالعات سینمایی، خود  اواخر دهۀ1970    مقارن 
بلکه  تثبیت کرده بود،  رشتۀدانشگاهی  یک  به عنوان  را 
سینمای زنان هم مخاطبانی میان فمینیست ها یافته بود. 
این  در  هم  مالوی  روایی»  سینمای  و  بصری  مقالۀ«لذت 

زمان نوشته شد.
  «لورا مالوی» نویسندۀمقالۀلذت بصری و سینمای روایی 
مرد  شخصیت های  فیلم،  داستان  چارچوب  می گوید:«در 
تماشاچی  می شوند.  خیره  زن  شخصیت های  سمت  به 
دلیل  این  به  می یابد؛  هویت  مردانه  نگاه  با  بازی  طول  در 
مرد  شخصیت  شهوانی  منظر  و  عینک  از  دوربین  که 
خیره شدن  از  سطح  سه  بنابراین  می کند.  فیلم برداری 
وجوددارند  تماشاگر)  و  شخصیت  (دوربین،  سینمایی 
را داخل یک  او  و  به شخصیت زن عینیت می بخشند  که 
صحنۀنمایش قرارمی دهند. در سینمای کالسیک اطفای 
شهوت از طریق دیدن به طور تلویحی بر این موضوع داللت 

دارد که زنان به عنوان قابل نگاه بودن نگریسته می شود. 
فمینیستی  نظریات  اوج گیری  دوران  میالدی  دهۀهشتاد 

همچون  برجسته ای  نظریه پردازان  که  دورانی  است.  فیلم 
کایا سیلورمن، ترزا دوالرتیس و باربارا کرید با طرح نظریات 
خود پیرامون سینما و مسائل زنان رویکردهای متفاوتی را 
بنیان نهادند که تأثیر آن ها از حوزۀنظریۀفیلم فراتر رفته و 

اغلب نظریات فمینیستی را شامل گردیده اند.
درمورد  را  سؤاالتی  فمینیستی،  فیلم  تئوری های  اغلب    
غالب  و  زنانه مطرح می کنند  و صحنۀنمایش  مردانه  نگاه 
بیننده در سینما صراحتًا مردانه  نگاه  منتقدان موافقند که 
است. اما آیا مخاطبان سینما به تعبیر مالوی منفعل هستند 
یا اینکه دستمایۀمنفعل نگاه خیرۀ(فعاِل) مردانند؟ آیا تأکید 
بیش از حد مالوی بر ترس زنان از منفعل بودن (که سمبلی 
از عدم قدرت و تسلط است) در فیلم هایی مانند فیلم های 
روانکاوی  اصول  در  بسیار  فرورفتن  از  ناشی  «هیچکاک» 
و  فراگیر   ۶۰ و  دهۀ۵۰  در  که  اصولی  نیست؟  «فروید» 
عمومی شده بود اما در سال های بعد مورد انتقادات بسیار 

قرارگرفت؟

نگاهى اجمالى به چند اثر در طول تاریخ سینما 
کالسیک،  سینمای  در  شد  گفته  که  همان طور    
این  تمام  در  فاحشه)  و  دلربا  (اغواگر،  زن  شخصیت های 
ژانرها تکرار شده و تنها آرایش متفاوتی برای آن ها در نظر 
گرفته می شود. به عنوان مثال در فیلم فرانسوی زن اغواگر 
و  او  به  شرارت  این  شدن  اضافه  تنها   (femme fatale)
جایگزینی آن با معصومیت و عاشق پیشگی، زنان فیلم های 
نوار را نسبت به سایر ژانرهای سینمای کالسیک متفاوت 

نوعی  نمایندۀزن  آنان  باز هم  درنهایت  اما  جلوه داده است. 
هستند؛ یعنی زنی که صرفًا به نمایش درآمده است.   حال 
نگرش  که  ببینیم  و  بیندازیم  امروز  سینمای  به  نگاهی 
فمینیستی مخالف سینمای کالسیک، جایگاه زن را چقدر 

ارج داده است؟!
در  جنسی  اندام  تکیه  بر  با  هم  باز  سینما  زن  قهرمانان    
حاکم  گفتمان  همان  بازتولید  به  مردانه  اعمال  با  تلفیق 
ارائۀتفاوت  از  برگرفته  دیزاینی  زنانی که  قبلی دامن زده اند. 
خارق العاده  اعمال  به  دست  درعیِن حال  و  دارند  جنسی 
موجب  به واقع  آنان  به  نقش هایی  چنین  سپردن  می زنند. 
تغییر گفتمان قبلی نگردیده است. در انتهای فیلم باز هم 
می شود.  منجر  مردانه  سیطرۀنگاهی  تحت  زن  تملک  به 
به عنوان مثال فیلم Wonder Woman را درنظربگیرید.

ابرقهرمان  واندر وومن در سال ۲۰۱۶ به عنوان سفیر 
افتخاری سازمان ملل انتخاب شد تا انتقال دهندۀپیام های 
جنسیتی  خشونت  و  زنان  دربارۀتوانمندسازی  سازمان  این 

باشد.
 

                                               

  اغلب تئورى هاى فیلم فمینیستى، 
و  مردانه  نگاه  درمورد  را  سؤاالتى 
مى کنند  مطرح  زنانه  صحنۀنمایش 
نگاه  که  موافقند  منتقدان  غالب  و 
مردانه  صراحتاً  سینما  در  بیننده 

است. 

جدیدترین اخبار  :

* 25 آوریل (5 اردیبهشت ) روز دختران و فناورى 
اطالعات و ارتباطات است . این روز با هدف افزایش 
آگاهى و تشویق بیشتر دختران و زنان براى کار و 

تحصیل در این رشته است. 

نماینده  اولین  شد.  آسیا  چهارم  ایران  دختر  بردار  وزنه   *
برداری  وزنه  رقابتهای  دوره  نهمین  و  بیست  در  کشورمان 
قهرمانی بانوان بزرگسال آسیا به میزبانی نینگبو چین روی 
گروه B دسته55  رقابت  در  بسامی»  پوپک   » رفت.  تخته 
کیلوگرم با مجموع143         کیلوگرم به کار خود پایان 

داد. 
و در جمع ۵ وزنه بردار حاضر در گروه B دسته  55 کیلوگرم 
به مقام چهارم رسید. او در حرکت یک ضرب وزنه های 55 
و 58 کیلوگرم را باالی سر برد و همچنین در دو ضرب به 

ترتیب وزنه های 75، 80، 85 کیلوگرم را باالی سر برد.

 * نمایندگان مجلس با پیشنهاد  فراکسیون زنان مجلس 
فهرست های  ششم  یک  حداقل  اختصاص  بر  مبنی 
کرسی   6 باالی  انتخابیه  حوزه های  در  زنان  به  انتخاباتی 
در   ، پیشنهاد  این  اساس  بر  کردند.  مخالفت  نمایندگی 
کرسی های دارای 4 و 5 کرسی نمایندگی 2 نفر از فهرست 
انتخاباتی به زنان اختصاص می یابد و در حوزه های دارای 
6 کرسی نمایندگی و باالتر یک سوم فهرست انتخاباتی به 

زنان اختصاص می یابد.
را   ۲۰۲۰ المپیک  سهمیه  نخستین  خدمتی»  «نجمه   *
با قرار گرفتن در  ایران کسب کرد. «نجمه خدمتی»  برای 

جهانی  جام  پنجم  نخستین جایگاه  تیراندازی، 
(توکیو) را برای ایران سهمیه المپیک ۲۰۲۰ 

کسب کرد.

جهانی  جام  پنجم  جایگاه 
(توکیو) را برای ایران سهمیه المپیک ۲۰۲۰

کسب کرد.

         ادامه در صفحه بعد ... 



گرنت،  تونی  نوشته  بودن)  زن   ) کتاب 
خود  تجربه  با  که  است  آمریکایی  روانشناس 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  مراجعانش  و 
به  بزرگی  های  دروغ  فمینیسم  های  نظریه 
داشته  روا  آنها  به  بزرگی  ظلم  ها  دروغ  این  با  و  گفته  زنان 

است.
جوامع  در  زنان  چگونه  که  است  شده  بیان  کتاب،  این  در 
صنعتی و متمدن معاصر از سرشت و فطرت طبیعی خود دور 
می شوند. دکتر گرنت با تاکید بر نقش ابزاری زن در جوامع 
سرمایه داری کالن به این شعار معروف جنبش فمنیسم که 
( توان جسمی زنان با مردان برابر است) انتقاد میکند. وی 
پیامد  و  نمیداند  زنان  آزادی  برای  عاملی  را  انقالب جنسی 
آن را در انحطاط کانون خانواده نشان میدهد. تجربه هایی 
صحت  بر  مبتنی  محکم  شواهدی  آمده،  کتاب  این  در  که 
بیوزیست  و  روانشناختی  های  تفاوت  و  فکری  اشتغال  این 

شناختی میان دو جنس ارائه میدهد.
گوناگون  وجوه  برشمردن  ضمن  کتاب  این  در  نویسنده 

شخصیت زن در جهان معاصر و بررسی آنها، هدف خویش 
شاغل  زن  مادر،  دل  حرف  بیانگر  که  ای  نظریه  ”یافتن  را 
از  نظریه،  این  یافتن  در  وی  میکند.  ذکر  باشد“  همسر  و 
معاصر  سوئیسی  روانشناس  یونگ،  تحلیلی  روانشناسی 
به  یونگ  نظرات  بیان  با  تا  میکند  تالش  و  میکند  استفاده 
را تصویر کند که ضمن  از زن معاصر  زبان ساده، سیمایی 
صنعتی  انقالب  عصر  در  زمانه  نیازهای  پاسخگوی  آنکه 
مدنظر  قویا  نیز  را  وی  شخصیت  زنانه  های  ویژگی  است، 
و  خانوادگی  زندگی  متن  در  را  آنها  جایگاه  و  باشد  داشته 

اجتماعی معاصر مشخص سازد
از کتاب میخوانیم: « زن موجودی چندوجهی  در قسمتی 
است، درست مانند الماس. او را به سمتی دقیقا در جهت نور 
بچرخانید، یک جنبه از شخصیتش بارز می شود حال اگر او 
را مانند الماس به سمت دیگر بچرخانید شخصی را خواهید 
اینکه  برای  زنان  تمام  نهایتا  یافت که کامال متفاوت است. 
حقیقتا احساس کنند که ارضا شده اند باید در طول دوران 
حیاتشان جنبه های متنوع شخصیتشان را باهم در آمیزند 
و هر زنی باید این کار را به روش منحصر به فرد و شخصی 
بیانیه  آنکه  بودن) ضمن  زن   ) کتاب  انجام دهد.»  خویش 
ای تکان دهنده علیه جنبه های منفی فمینیسم و شعارهای 
افراطی آن است، حاوی مطالبی است که مخاطب آن زن 

و مرد در جوامع صنعتی و نیمه صنعتی است تا همه دریابند 
عرصه  در  فعاالنه  حضور  ضمن  میتوانند  چگونه  زنان  که 
بنیان  و  شالوده  حافظ  که  را  خود  زنانه  خویشتن  اجتماع، 

خانواده است بازیابند و یا آن را حفظ کنند
گرنت،  تونی  نوشته  بودن)  زن   ) کتاب 
خود  تجربه  با  که  است  آمریکایی  روانشناس 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  مراجعانش  و 
به  بزرگی  های  دروغ  فمینیسم  های  نظریه 
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 رویا احمدیان
کارشناسى  شیمىکارشناسى  شیمى
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درباره تصویر روى جلد: 

  تندیس آزادى که  نام رسمی آن «آزادی  روشنگر  
سال   در   که   است   بزرگی   مجسمٔه    ، است  جهان» 
متحدٔه   ایاالت   به   فرانسه   توسط   میالدی     ۱۸۸۶
آمریکا  هدیه داده  شده است و  نماد  زنی  است که  از  

قید  و  بند استبداد  آزاد شده  است.
  مجسمه  به  شکل   زنی  است  ایستاده،  در  حال  گام 
برداشتن،  با  پوشش  رومی  که  دور  سرش  را  هفت  
اشعٔه  نورانی  فراگرفته است  که  سمبل  هفت  قاره  یا  
هفت  اقیانوس  جهان  است.  او  با  دست  چپ  خود  
یک  لوح سنگی  را  نگه داشته  و  با  دست  راست  خود  
نگه داشته است.   باالی  سر  خود   را  مشعلی  فروزان  
روی  لوح  سنگی  با  شماره های  رومی  عبارتی  نوشته 
استقالل   تاریخ     ، ژوئیٔه  ۱۷۷۶    ۴ نشانگر   که   شده 

آمریکا  است. این مجسمه  توسط  تندیس ساز  فرانسوی 
«فردریک  اگوستوبارتولدی»  طراحی  و  توسط «ژوزف  

پولیتزر» ساخته شده  است. 
از  مجسمه   ساخت   الگوبرداري   شود   می  گفته     
اسکندر   است.   مقدونی   اسکندر   معشوقٔه   «تائیس» 
مقدونی جنگ های  بسیاری  را  انجام داد  که  بزرگترین  
وسیع،   امپراتوري   با   نبرد   او   جنگ   مهمترین   و  
قدرتمند  و متمدن  هخامنشیان  بود  که  در  نهایت  با  
شکست  سپاه داریوش و پیروزی اسکندر به پایان رسید.

جمشید  تخت  در  افسرانش  و  اسکندر  پیروزي  شب  در 
برپا  بزرگي  جشن  ایرانیان  باشکوه  قصر  (پرسپولیس) 
از  گروه  یک  خود  سفرهاي  در  همواره  اسکندر  کردند. 
زنان را همراه خود مي آورد تا بساط عیش و نوش خود 
زنان  این  از  یکي  باشد.  فرماندهان سپاهش گسترده  و 
کنیزي اورشلیمي به نام «تائیس» بود که به خاطر زیبایي 
به دربار اسکندر راه یافته بود. وی که با آمدن شاهزاده 

اسیر ایرانی و دختر داریوش سوم ”استاتیرا“ جایگاه خود 
را در خطر می دید، سعی داشت انتقام خود را از او بگیرد. 
را  ایرانیان  تمام  غرور  که  بود  موقعیتی  دنبال  بنابراین، 
بشکند که نهایتا با نقشه و به خواست او ، اسکندر تخت 
جمشید را به آتش کشید و صدها سال تمدن فرهنگ و 

افتخار جهاني به خاکستر نشاند. 
اما در این باره که چرا تائیس نماد آزادی شد دو دیدگاه 
نشأت  نمادی  مجسمه  این  اینکه  یکی   : دارد  وجود 
گرفته از فرهنگ اومانیستی به جا مانده از یونان باستان 
و  و شرط  قید  بی  آزادی  اومانیسم،  در  انسان  که  است 
یادآور  تائیس  اینکه  عنان گسیخته را می خواهد و دوم 
اسکندر  محققان،  از  بسیاری  نظر  وبه  است  اسکندر 
مروج هلینسم یا یونانی مأبی _تقلید از مجموعه تمدن 
و فرهنگ یونان _در قلمرو زیرسلطه اش بوده است. اما 

آیا به راستی حقیقت تنها همین است ؟
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