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تاریخ دریافت مقاله:
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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9394/92/93 :

چکیده

از بدو شکلگیری جوامع انسانی ،زنان در اسارت مردان بودهاند .آنان سرکوب را در زماانهاا و مکاانهاا و
شرایط اجتماعی گوناگون به شیوههای مختلف تجربه میکنند .ستم و سرکوب تجرباهای اسا کاه زناان در
نظامی مبتنی بر سلطه از سر میگذرانند .فرودستی زنان و سرکوب ایشان بخشی از بنیان جامعاه مردساارر
اس  .زنان از هنگام تولد به گونهای تربی میشوند که فرمانبردار مردان باشاند .ایا ماالاه باه مطالعاه
رابطه بی میزان اطاع زنان از مردان و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن در مشکی شهر پرداخته
اس  .جامعه آماری تحایق ،زنان متاهل مشکی شهر بوده و طبق فرمول کوکران نمونه آماری تحایق 333
زن متاهل میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب گردیدند .ابزار مورد استفاده در ای
تحایق ،پرسشنامه بود .پایایی پرسشنامه ضریب باریی ( )0/323را جه ادامه مطالعه نشاانداد .پا از
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحایق که به دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجاام شاد
ای نتایج حاصل گردید .بی میزان برخورداری زنان از منابع ارزشمند ،میزان دینداری زنان و نوع نگارش
زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده با میزان اطاع آنان از مردان رابطه معناداری وجود داش  .اما
بی اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن با میازان اطاعا زناان از ماردان رابطاهای وجاود
نداش .
واژگان کلیدی :عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی و اطاع زنان از مردان.

 .9گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه تبریز ،گروه علوم اجتماعی؛ تبریز -ایران.
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مقدمه

با تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع پ از اناالب صنعتی ،یکی از اثرات درخور توجه ایا
دگرگونیهای کالن اجتماعی ،تغییر در ناش جنسی اس ؛ روابط زن و مرد در جواماع سانتی باا ظهاور
عصر جدید دچار مناقشه شد .پوشش ،کسب تحصیالت و اشتغال زنان در کنار مردان در خارج از خاناه ،و
کارکردن مردان در خانه در کنار زنانشان پیوسته باعث تنش و تعارضات فراوان شد .از تغییرات عمادهای
که در جریان ای اوضاع در خانوادهها رخ داد تضعیف نظام مردسارری بود.
در میان همه نظامهای تسلط و انایاد ،بنیادیتری ساختار ستمگری ،به جنسی تعلق دارد که همان
نظام مردسارری اس  .مردسارری واژهای قدیمی به معنای سلطه و حاکمی مرد اسا و ناوعی نظاام
اقتدار مردانهای اس که از راه نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خود ،زنان را زیار ساتم و سارکوب
قرار می دهد .وجود تبعیض جنسی که گرایشی اس که برای تکریم یک جن باه تحایار جان دیگار
میپردازد ،در جوامع بشری نتیجه سروری نرینگی یا نظام مردسارری اس  .مردها از طریق مشاارک در
ای نظام یاد میگیرند که چگونه آدمهای دیگر را با تحایر نگاه کنند و به عنوان موجودات غیار انساانی،
آنها را تح نظارت خود درآورند .در چارچوب ای نظام اس که مردان و زنان انایاد را مایبینناد و یااد
می گیرند .مردسارری فاط نوعی تسلط نیس  ،بلکه نظامی اس کاه خاواه آشاکار و خاواه نهاان ،تماام
مکانیسمهای نهادی ایدئولوژیکی در دسترس خود مانند حاوق ،سیاس  ،اقتصاد ،اخالق ،علاوم پزشاکی،
مد ،فرهنگ ،آموزش و پرورش ،رسانههای گروهی و  ...را به منظور تحاق سلطه مردان بر زناان باه کاار
میگیرد(میشل.)12 :1992 ،1
از مطالعه وضعی زنان در جوامع مختلف چنی استنباط میشود که بیشتر زنان در زندگی خاود درجااتی از
چهار نوع فشار را تجربه کردهاند که عبارتند از :طرد از قدرت سیاسی ،طرد از قدرت فرهنگی از جمله آماوزش و
پرورش رسمی ،بهرهکشی اقتصادی و آسیب پذیری در برابر بهرهکشی جنسی(لگی .)20 :2001 ،2
اطاع در لغ نامه دهخدا به معنای «فرمانبرداری کردن و فرمان باردن» اسا  .و اطاعا زناان از
مردان یکی از جنبههای اقتدار و سلطه در ساختار قدرت در خانواده به شمار میآید .سلطه ،قادرتی اسا
که یک فرد یا گروه بر فرد یا گروهی دیگر اعمال میکند .ای اعمال قدرت صرفاً اقتصاادی یاا فنای یاا
نظامی نیس  ،بلکه جنبه عاطفی ،فرهنگی و روانی نیز دارد و در افراد زیر سلطه نوعی احساس حااارت و
عدم امنی ایجاد میکند .از آنجا که در جوامع مردسارر ،مردان تمامی نهادهای قدرت اعام از صانع ،
ف آوری ،علم ،مناصب سیاسی ،ارتش و به ویژه پلی را در اختیار دارند مناسبات میان زنان و مردان نیاز
بر اساس سلطهگری و سلطهپذیری اس (آبوت 3و دیگری.)319 :1333 ،
Michel
Legates
Abbote
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موقعی اجتماعی زنان با موقعی اجتماعی سایر طباات تح سلطه کاه حاکمانشاان فااط خادمات
آنها را میطلبند ،فرق فاحشی دارد .مردان فاط اطاع زنان را نمیخواهند ،بلکه عشق و محب آنها را
هم خواستارند .از ای رو مردان ،همهگونه عواملی را به کار گرفتهاند تا تمام احساسات و کل ذه زنان را
به اسارت درآورند(استوارت میل.)29 :1991 ،1
در تحلیل دارندورف ،اقتدار وابسته به سم های اجتماعی ،عنصر اساسای باه شامار مایآیاد .اقتادار
همیشه مستلزم فرماندهی و فرمانبری اس  .از آنهایی که سم های با اقتدار دارند ،انتظاار مایرود کاه
زیردستانشان را تح نظارت داشته باشند ،یعنی ،آنها به خاطر چشمداش های اطرافیان و نه باه خااطر
ویژگیهای روانشناختیشان ،بر دیگران چیرگی دارند .ای چشمداش ها نیز مانند اقتدار ،نه به آدمها بلکه
به سم ها و ناشهای مدنظر آن سم ها تعلق دارند(گیدنز.)222 :1933 ،2
اگرچه تفاوتهای قابل مالحظهای در ناشهای مربوط به زنان و ماردان در فرهناگهاای مختلاف
وجود دارند ،هیچ مورد شناختهشده از جامعهای که در آن زنان قدرتمندتر از مردان باشند وجود ندارد .زنان
در همه جا اساساً با پرورش کودکان ،نگهداری و اداره خانه سروکار دارند ،در حالی که فعالی های سیاسی
و نظامی در همهجا آشکارا مردانه اس  .در هیچ جای دنیا مردان مسئولی اساسی برای پرورش کودکاان
ندارند(گیدنز .)201 :1933 ،برای مثال ،در ایاارت متحاده ماردان ،مناصاب دارای قادرت باارتری را در
نهادهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،آموزشی و فرهنگی اشغال کاردهاناد .ماردان ،مادیران عامال شارک هاا،
فرمانداران و سناتورها هستند؛ آنان امپراتورهای رساانهای ،ارتاش و نیاروی پلای را کنتارل مایکنناد.
فرادستی مردان به طرز نامحسوسی در زندگی خصوصیمان نیز وجود دارد .برای مثاال از ماردان انتظاار
میرود که آغازگر و کم و بیش کنترلکننده عمل سکسی باشند .فرادستی مردان در صنع چناد میلیاارد
درری آرایش به وضوح به چشم میآید .ای صنع آرمان زیبایی سکسی شده نوجوانان و انادامی ترکیاهای را
تبلیغ میکند و زنان نیز برای آنکه احساس کنند جذاباند ،تالش میکنند تا ای گوناه باه نظار برساند.
فرادستی مردان در رقم شرمآور میزان تجاوز و کتک زدن همسر ،افزایش سریع آمار خانوادههایی که زنان
مجرد ،سرپرس آن میباشند و فرزندان خود را با حمای های اجتماعی و مالی پدران فرزندانشان یا حتی
بدون آن بزرگ میکنند مشهود اس (سیدم .)292 :1391 ،3
مردان نیز مانند تمامی گروههایی که از بودن در قدرت نفع میبرند ،مناافعی در حفاق قادرت دارناد.
همانگونه که واقعیات مربوط به تجاوز و کتک زدن زنان نشان میدهد ،مردان هرگااه کاه رزم شاود از
خشون برای حفق قدرت استفاده میکنند .آنهاا ماانع از ورود زناان باه مناصاب نهادهاای قادرتاناد.
استراتژی پنهانیتر و احتمارً کارآمدتر از فرادستی مردان عبارتند از :کنترل تصور عمومی از جنسی  .اگار
1.

Stuart Mill
Giddens
3.
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2.
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آرای غالب فرهنگی « ،زن بهنجار» را بنابر سرش خود همسر یا مادر تعریف کنند ،دیگر مردان برای فرماانبردار
نگهداشت زنان نیازی به اعمال زور نخواهند داش  .مردان علم پزشکی و فرهنگ عامه را به خدم مایگیرناد
تا به ای توهم تداوم بخشند که طبیع تفاوتها و سلسله مراتب جنسیتی را دیکته میکند؛ تعریاف مبتنای بار
حسب ناشهای همسری و مادری ،سلطه اجتماعی مردان را تاوی میکند(همان.)292-293 :
ای پرسش که چرا پدرسارری به شکلهای گوناگون عمومی دارد پاسا هاای متعاددی باه ایا
پرسش داده شده ،اما محتملتری تبیی نسبتاً ساده اس  .زنان کودکان را به دنیا میآورناد و پارورش مایدهناد.
درماندگی کودک انسانی ایجاب میکند که مراقب اولیه شدید و طورنی باشد .از ای جاس که چودروف
وابستگی مرکزی " مادری" به تجربه زنان را مورد تاکید قرار میدهد .ضرورت فیزیکی اولیه مادران کاه
باید کودکانشان را به دنیا آورده و پرستاری کنند به سادگی به استعداد ناش مراقبتی و پرورشی که زناان
در تمام فرهنگها میپذیرند میانجامد .زنان به واسطه ناشی که به عنوان ماادر و مراقبا کنناده دارناد
اساساً در فعالی های خانگی جذب میشوند .زنان همان چیازی مایشاوند کاه داساتانناوی و منتااد
اجتماعی فرانسوی سیمون دوبووار "جن دوم "1نامیده اس  ،زیرا از فعالی های عمومیتری که ماردان
میتوانند آزادانه به آنها بپردازند کنار گذاشته شدهاند(دوبووار1992 ،2؛ به نال از گیدنز.)321 :1939 ،
مردان به عل نیروی برتر فیزیکی یا تواناییهای فکری خاصی بر زنان مسلط نیستند ،بلکه باه ایا
عل بر آنها برتری یافتهاند که پیش از به وجود آمدن کنترل موالیاد ،زناان اسایر سااختمان بیولاوژیکی خاود
بودند .بارداری پی در پی و مراقب مستمر از کودکان ،آنان را برای تامی معیش باه ماردان وابساته مایکارد
(فایرستون1991 ،3؛ به نال از گیدنز.)321 :1939 ،
زنان نتایج فالک بار سیطره نظام مردسارر را همچنان تحمل مایکنناد .ایادئولوژی زن خاناهدار و
مفهوم ابزاری از زنان مجموعه اعمالی را توجیه میکند کاه هادف از آن مانناد گذشاته ،محادود کاردن
ناشهای ویژه زنان به تولید مثل و ناش کارگر ذخیره اس (میشل.)133 :1992 ،2
چافتنر بر ای باور اس  ،اگر تاسیم کار در سطح کالن یک جامعه جنسی یافتاه باشاد و کارهاا بار
حسب جن افراد تعریف و توزیع شود ،به مرور ،مردان منابعی بیش از زنان به دس میآورند .برتاری در
دس یابی به منابع مادی ،سرانجام به تفاوت قدرت بی زن و مرد در سطح خرد مایرساد .ایا برتاری،
باعث میشود زنان همواره خود را با تااضاهای رو به فزونی همسرانشان سازگار کنند .ای مسااله باعاث
میشود مردان کمتر به کارهای خانه بپردازند و انجام کارهای درونی منزل وظیفه زنان دانساته شاود .در
نتیجه ،مردان ،هم در جایگاههای مادی و هم در جایگاههای قادرت ،باه صاورت نخباه در مایآیناد و مایتوانناد
1.
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همه کارها و از آن میان زنان را در اختیار گیرند(ترنر .)233 :1993 ،تعاریف جنسیتی ،چه در سطح کاالن
و چه در روابط خرد زن و مرد ،جایگاه کنترلکننده مردان را تضمی کرده و باعاث مایشاود ناابرابری از
سوی خود زنان نیز پذیرفته شود(همان.)233 :
اصطالح مردانه و زنانه ه نوز هم برای حاانی ادامه حکوم مردان بر زنان و باه عناوان دلیلای کاه
تعیی کننده کار زنانه اس به کار میرود .به ای معنا که زنان تنها متعهد باه انجاام کارهاای ترمیمای و
تکراری هستند و نتیجه آن محدود کردن زنان به کار در خانه در یک جامعه تولیدی اس  .از طرف دیگر
دلیلی اس برای رهایی مردان از کارهای ترمیمی و باز گذاشت راه برای آنها در کارهای تولیدی(شای،1
.)11 :1923
بعد از اناالب صنعتی فرآیند توسعه صنعتی ،اجتماعی و سیاسی ،ساختار سنتی روابط خاانوادگی را باه
سستی کشانده و در ای میان ،تحورت صنعتی تاثیری انکارناپذیر بر تغییر ناشهای سنتی زناان داشاته
اس  .ای تحورت ناش جنسیتی ،با شروع در سده نوزدهم در اروپا و آمیختگی با جنبشهای حاوق زنان
در اوایل سده بیستم ،نهایتاً به تغییر وضعی زنان ،چاه در عرصاه خاانوادگی و چاه در عرصاه عماومی،
انجامید و یکی از بارزتری پیآمدهای آن ،تحول روابط سنتی اقتدار در خانواده باود(گروسای.)3 :1393 ،
لنسکی بر ای عایده اس که جریان صنعتیشدن و تخصصیشدن امور در جامعههای جدیاد و صانعتی،
بخش مهمی از مسئولی های خدماتی و تولیدی خانه و خانواده را به سازمانهای دیگر انتاال داده اسا .
از دیگر سو ،جریان ای توسعه ،ساختار سنتی خانواده را از لحاظ اقتدار حاکم بر آن سس کرده اس  .پدر
خانواده دیگر همان ریی مرسوم در جوامع کشاورزی محسوب نمیشود .یکی دیگر از علال مهام افا
اقتدار خانواده را باید جهانبینی مردمسارری رایج در جوامع صنعتی دانس که بیشتر به حاوق فردی تاکیاد
دارند .بدی گونه روند مردمسارری به همانسان که ناشهای سنتی نهادهای سیاسای -اقتصاادی را دگرگاون
ساخ  ،ناش خانواده را نیز در جامعه تغییر داد(گیدنز103 :1939 ،؛ به نال از عنای .)1393 ،
در ایران با آغاز ورود فرآیند نوسازی به کشور و خصوصاً گسترش روناد شهرنشاینی ،همگاانیشادن
نظام آموزشی در کشور ،رشد ارتباطات اجتماعی و به دنبال آن آشانایی باا تحاورت سااختاری در ساایر
جوامع ،خانواده ایرانی هم دستخوش تغییرات شد(قندهاری )31 :1332 ،تا چند دهه قبال ،شاکل مسالط
خانواده در ایران ،خانواده گسترده تابع سن و مذهب بود ،که ریاس اصالی آن در اختیاار پادر باود و در
ساختار سلسله مراتبی قدرت ،شوهر یا پدر خانواده در راس هرم قرار میگرف  .اماا ایا شاکل از رواباط
قدرت با ورود نوسازی به ایران همانند غرب دچار تغییر شد(همان) .اطاع  ،متغیر اجتماعی مهمای اسا
که در بررسی هر ساختار اجتماعی ،نهاد ،گروه ،و حتی روابط مرسوم بی افراد باید مورد توجه قرار گیرد و
خانواده نیز از ای قاعده مستثنا نیس و میتوان نوع روابط قدرت را در آن ماورد بررسای قارار داد .وبار،
Scheu
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قدرت را امکان تحمیل اراده یک فرد بر رفتار دیگران تعریف میکند .و از دیدگاه پارسونز ،قدرت ،امکان
دس یابی به تسهیالتی اس که تصرف آنها مطلوب ،و عرضه آنها نسب به تااضاا محادود اسا  .در
روابط خانوادگی ،قدرت مفهومی اس که از راه رفتارهاای عینای اعضاا قابال مشااهده اسا و معماورً
شاخص عمده تعیی میزان قدرت زن و شوهر در روابط متاابلشان ،الگاوی مشاارک در تصامیمگیاری
اس (گروسی9 :1393 ،؛ به نال از عنای .)1339 ،
وقتی زنان یک جامعه با شدت وحدت فراوان به اطاع های کورکورانه (به لحاظ نبودن آگااهی و آماوزش)
یا اطاع اجباری (به لحاظ عدم دسترسی آنها به منابع ارزشمند) دس میزنند ،ساختار قدرت و تصمیمگیاری
در خانوادهها به طرف مردان متمایل شده و مردان را به نخبگان در عرصه اجتماعی و فرهنگی تبدیل میکناد و
مانع بزرگی را در راه شناخ فرص های مناسب و تواناییهای زنان به وجود میآورد.
فمینیس های رادیکال ستم بر زنان را بنیادیتری نوع ستم میدانند .از دید آلیساون جااگر و پاائور
راثنبرگ 1ای ادعا را میتوان چنی تعبیر کرد که:
 .1زنان در طول تاری نخستی گروهی بودند که ستم دیدند.
 .2ستم بر زنان ،رایجتری نوع ستم اس که عمالً در تمامی جوامع شناخته شده وجود دارد.
 .3ستم بر زنان ،ریشهدارتری نوع ستم اس ؛ زیرا محو آن از دیگر انواع ستم دشوارتر اس و نمیتاوان آن
را با انجام دیگر تغییرات اجتماعی مثالً با محو جامعه طبااتی از میان برداش .
 .2ستم بر زنان از هر دو جنبه کیفی و کمی بیشتری آسیب را باه قربانیاان خاود وارد مایساازد،
هرچند که در بسیاری مواقع شاید به عل تعصبهای جنسی ،ستمگر و ستمدیده هیچ کدام ای آسیب را
تشخیص ندهند.
 . 1ستم بر زنان الگویی برای شناخ مفهوم سایر انواع ستم به دس میدهد.
هر فمینیس رادیکال برحسب ای که برکدام جنبههای ستمدیدگی زنان تاکیاد داشاته باشاد ممکا
اس به یکی از چندی موضوع هنر ،معنوی  ،تغذیه ،زیس بوم ،تولید مثل و مادری ،جنسی  ،میلجنسی
و غیره توجه بیشتری نشان دهد(تانگ.)119 -120 :1929 ،2
در عرصه مطالعات زنان در تبیی تمایز جنسی و سلطه مردان بر زنان ،اظهارنظرهای زیادی از ساوی
صاحبنظران صورت گرفته که نتیجه آن ارائه نظریههای مختلف از سوی آنان بوده اس .

Paula Rothenberg
Tong
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تئوری از خود بیگانگی
شیءشدگی1

مردان در صنع  ،از راه ربودن محصول کاار ایشاان باه شاکل از خاود
از نظر مارک
بیگانگی جلوهگر میشود و در زنان از آنجا که موجودی خود را فاط در رفع نیازهای دیگران میبینناد ایا از
خود بیگانگی در زندگی و آگاهی زنان شکلی به مراتب ساتمباارتر باه خاود مایگیارد .نظریاه سیاسای
مارکسیسم تحلیلی طبااتی عرضه میکند که نویدبخش آزاد شدن زنان از فشارهای ستم اس ؛ کاارگران
اعم از زن و مرد در مسیر تالش برای تشکیل طبااتی و سپ عملای کاردن گاذار از سارمایهداری باه
سوسیالیسم و در نهای به کمونیسم یعنی نهای امنی خاطر و کمال آزادی هدای میشاوند .مشاارک
زنان و مردان در ایجاد ساختارها و ناشهای اجتماعی به گونهای که امکان تحاق کامال اساتعدادهای انساان
برای هر دو جنسی فراهم شود نظریهای بسیار رهاییبخش جلوه میکند.
هارتم در مااله مهم خود «وصل نامیمون مارکسیسم و فمینیسم»( )1999ماینویساد کاه اسااس
مرد سارری در نظر مردانه بر قدرت کار زنانه نهفته اس  .ای نظارت از طریق نهادهای مختلف از جملاه
ازدواج همجن خواهانه ،تکهمسری ،زاییدن و بزرگ کردن بچه و کار خانگی حمای میشود.
تئوری مبادله

یکی از دیدگاههای مهمی که در جامعهشناسی ،به موضوع قدرت توجه کرده اسا  ،رهیافا مبادلاه
میباشد .تا آنجا که ترنر معتاد اس ؛ قدرت ،یکی از مفاهیم محوری تئوری مبادله مایباشاد(ترنر.)12 :1933 ،
اساس نظریه مبادله درباره قدرت ای اس که ناابرابری در مناابع تولیاد ،موجاب تفااوت و تماایز میاان
کنشگران میگردد(همان) .پ  ،قدرت در خانواده به وسیله عضوی که منابع بیشتری را عرضه مایکناد،
کنترل میگردد .ای منابع به طور اخص مای تواناد شاامل تحصایالت ،شاغل و قادرت ماالی باشاد کاه
تاثیرگذار هستند .بنابرای هرچه فرد به منابع مهم و ارزشمندی مانند شغل ،تحصیالت و درآمد ،دسترسی
بیشتری داشته باشد از قدرت بیشتری در خانواده برخوردار خواهد بود.
یکی از عواملی که میتواند در تعامالت بی زن و مرد موقعیتی تابع را برای زن و مرد به همراه آورد،
وابستگی اقتصادی زن به مرد اس  .زنی که درآمدی ندارد تسلیم میشود ،حتی اگر در ازدواج خوشابخ
نباشد .برعک زنی که شاغل اس به ای دلیل ای که به همسر خود وابستگی ماالی نادارد ،اجبااری در
حمل ازدواج ناموفق نمیبیند(میشل .)39 :1992 ،از ای رو در جوامعی که وظیفه تاامی نیازهاای زن بار
عهده مرد میباشد و مرد تنها منبع برآوردن نیازهای خانواده اس  ،طبعاً زن به لحاظ ایدئولوژیک اجازه اعمال
قدرت یکسویه را به شوهر میدهد.

Objectification

1.

01

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،بهار 9393
تئوری دین باوری و نهاد خانواده

فمینیس ها در صدد هستند که شیوه ارائه تعریاف از مارد و زن را از اسااس دگرگاون کنناد .چنای
سودایی نمیتواند هیچ تعریفی از مرد و زن قدسی و تغییرناپذیر ارائه دهد ،از سوی دیگر گفته میشود که
مت های مادس دینی تصویرهای فرازمانی و دگرگون ناپاذیر از چیساتی مارد و زن ،حااوق ،وظاایف و
چگونگی رابطه میان ای دو به پیرامون راستی خود نشان میدهند.
جوامع بشری در سدههای گذشته در بردارنده رفتارهایی چاون زناشاویی اجبااری ،فاروش کودکاان،
شکنجههای تنبیهی به دستور ارباب دی و دیگر رسمهایی بوده اس که در جوامع اماروزی منساوخ شادهاناد
(روایی.)111 :1391 ،
آلکوف معتاد اس که امروزه چالشها و انتخابهای ما دگرگون شده و فهم دینی ما اکنون باه کاار
درک شیوه درس زندگی در دنیای امروز و در شرایط بسیار متفاوت آن میآید .نمیتوان باور کرد که هار
مذهبی به ضرورت به سرکوب گروههای انسانی چون کودکان ،زنان و حتی ناباوران مایانجاماد .ماذهب
دعوتی به اخالقمداری و فهمی اس از آنچه که زندگی را معنا دار میکند .مذهب شیوهای را کاه آدمای
باید با دیگران زندگی کند میآموزد ،در حالی که سرکوب و رنج دادن به دیگران زندگی انساانی را از معناا
تهی میکند .بیشک زنان از همه جه ها همانند مردان نیستند .زنان در زندگی خویش انتخاابهاا ،تجرباههاا و
چالشهای دیگری دارند ،اما در بسیاری جنبهها زنان جویای همان حااوق پایاهای در رفتارهاای انساانی
هستند که مردان خواهان آنند .هیچ زنی در جهان نمیخواهد به زور به زناشویی ماردی در آیاد کاه او را
نمیپسندد و یا از او میترسد .هیچ زنی در جهان نمیخواهد که به او به چشم حیوانی تنهاا بارای تولیاد
مثل بنگرن د و با او رفتار کنند .هیچ زنای خشاون ورزیادن جنسای همسار و کتاک خاوردن خاویش را
نمیپسندد .فمینیسم به راستی چیزی جز بازگویی و نمایاندن ای خواس های اولیه زنان نیسا و بادی
سبب فمینیسم هیچ برخوردی با مذهب ندارد ،بلکه برعک تا آنجا که مذهبها در کاار ارزشگاذاری و
معنادهی به زندگی بشر باشند ،فمینیسم پارهای جدا نشدنی در هر مذهب اس .
به راستی ای نظام سرمایهداری اس که باید گناه از هم پاشایدن حلااه خاانواده ،آسایبرساانی باه
سن ها و جمعی ها ،شکست ارج نهادن به آداب و رسوم و تبدیل کردن زناان و کودکاان باه کارهاای
جنسی در بازار خرید و فروش و بسیاری از ای دس را به دوش بکشد.
تئوری کاالشدگی (فیتیشیسم)

تابعی زنان نه از ماهی زیس شناختیشان که تغییرناپذیر انگاشته مایشاود ،بلکاه از تنظایمهاای
اجتماعی سرچشمه میگیرد که ساباهای آشکار و قابل پیگیری دارند و میتاوان آنهاا را دگرگاون کارد.
مبنای رابطهای تابعی زنان ،در خانواده گذاشته شده اس  ،نهادی که به درستی از نام رتینای خادمتکار
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برگرفته شده اس  ،زیرا خانواده به همانسان که در جوامع پیچیده وجود دارد ،در واقع چیزی نیسا جاز
نظامی از ناشهای مسلط و تح تسلط .ویژگیهای اساسی خانواده در جوامع غربی ای اسا کاه بار
محور یک زوج زن و شوهر و فرزندانشان در چارچوب یک خانوار واحد ساخته شاده اسا و پادر تباراناه
اس  ،یعنی اقتدار در دس ریی مرد خانوار اس (ریتزر.)230 :1392 ،1
جامعه با ادعای ای که یک چنی ساختاری نهاد بنیادی هماه جواماع بشاری اسا  ،باه ایا نظاام
خانوادگی مشروعی میبخشد .حال آنکه به گواهی بیشتر شواهد باستانشاناختی ،یاک چنای ادعاایی
دروغی اس  ،زیرا در بیشتر دوران ماقبل تاری  ،از ای نوع ساختارهای خانوادگی هایچ اثاری نیسا  ،در
ای دوران انسانها در شبکههای گسترده خویشاوندی مانند تیره پیوند میخوردند .به عبارت دیگار ،تیاره
مادر تبارانه و مادر ساررانه نیز بوده ،زیرا در اقتصادهای ابتدایی مبتنی بر شکار و گردآوری غذا ،زناان باه
خاطر داشت کارکرد مستال و تعیی کننده اقتصادی به عنوان گردآورنده ،سازنده ،ذخیارهکنناده و توزیاع
کننده مواد ضروری ،از قدرت مهمی برخوردار بودند .ای قدرت زنانه ،از طریق تنظایمهاای زنادگی اشاتراکی،
اجتماعی و دسته جمعی ،کاربرد کار ،پرورش فرزند و تصامیمگیاری و نیاز از طریاق گازینش آزاداناه و فاقاد
محدودی شریک جنسی و عشای ،هم از سوی زنان و هم از سوی مردان ،اعمال میشد .از ایا ناوع جامعاه،
مارک و انگل به عنوان یک کمونیسم ابتدایی یاد میکنند(همان.)231-230:
عواملی که ای نوع نظام اجتماعی را نابود کردند و به تعبیر انگل «شکس تاریخی و جهاانی جان
زن» را به بار آوردند ،عوامال اقتصاادی اناد ،باه ویاژه جاایگزینی اقتصااد شابانی ،کشااورزی و سابک
مزرعهداری به جای اقتصاد شکار و گردآوری .بر اثر ای دگرگونی ،مالیک پدیدار شد که به همان فکر و
واقعیتی اطالق میشود که برخی از اعضای جامعه مدعی تملک منابع اساسی تولید اقتصادی مایشاوند.
ای مردان بودند که چنی ادعایی را مطرح کردند ،زیرا تحرک ،نیرومندی و انحصار برخی از ابزارهاا باه
آنها برتری اقتصادی بخشیده بود .همچنی بر اثر ای دگرگونی ،مردان به عنوان مالکان دارایی ،نیاز به
یک نیروی کار مطیع ،از بردگان و اسیران گرفته تا همسران و فرزنادان و نیااز باه وارثاانی باه عناوان
نگهداش و انتاال دارایی ،را در جامعه مطرح کردند(ریتزر .)231 :1392 ،باه عناوان مثاال ماردان طبااه
سرمایهدار منابع تولیدی و سازمانی تولید صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و بازرگانی ملی و بای المللای را در تملاک
خود دارند .زنان همی طباه نه تنها مالکی ندارند بلکه خودشان هم ملک به شمار میآیند .یعنای همساران و
متعلاات مردان سرمایهداریاند که هنر تملک را عمیااًدرک میکنند .زنان سرمایهدار در فراگارد دایمای مبادلاه
میان مردان(رابی 1991 ،؛ به نال از ریتزر )232 :1392 ،کارهای جذاب و شاخصی باهشامار مایآیناد و غالبااً
وسیله تضمی ائتالفهای ملکی میان مردان میشوند .زنان سرمایهدار پسرانی را میزایناد و مایپرورانناد کاه
منابع اجتماعی -اقتصادی پدرانشان را به ارث میبرند .آنهاا خادمات عااطفی ،اجتمااعی و جنسای را نیاز در
Ritzer
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اختیار مردان طباهشان میگذارند .به پاداش همی خدمات اس که به آنها یاک سابک زنادگی مجلال جاایزه
داده میشود .به تعبیر رزا لوکسمبورک ،زن سرمایهدار« ،انگل یاک انگال» اس (لوکسامبورک220 :1991 ،1؛ باه
نال از ریتزر.)232 :1392 ،
تئوری فنآوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن( :تئوری سیمون دوبووار و شوالمیت فایرستون)

سیمون دوبووار در رساله خود که آغازکننده نظریه فمینیستی ،در قرن اخیر اس با ای ادعا که زنان
بیش از مردان مستعد آزارهای جسمی هستند ،موافق اس و پیشانهاد او بارای زناان امتنااع از ازدواج و
انجام تکلیف مادری بود .واضح اس که زنانگی در مایاسی گستردهتر از مردانگی قربانی ناوع اسا  .در
حالی که زن در دوران بارداری همچون یک حیوان ماید به ت باقی میماناد .طارح مارد ،ابااا و تکارار
خودش در یک زمان نیس  ،بلکه ناشه او کنترل زمان حال و شکلدادن به آینده خویش اسا  .فعالیا
مردانه غلبه بر نیروهای آشفته و درهم زندگی اس و ای به معنای مطیع ساخت طبیع و تسلط یاافت
بر زن اس  .مادامی که بدن و قلمرو خانگی مانعی بر سر راه دستاوردهای معرفتی عال قلمداد میشود و البتاه
موانعی بر سر راه آزادی ،زنان نیز که در جستجوی برابری هستند میبایس در خود تواناییهاایی بارای
فرارَوی از بدن و آشفتگیهایش ایجاد کنند .شورمی فایرستون از تولید مثال آزمایشاگاهی باه منظاور
رهاسازی زنان از قید و بندهای جسمانی که آنها را تح فشار قرار میدهاد حمایا مایکناد(روایای،
.)19 :1391
بحث اصلی شورمی فایرستون در کتاب دیالکتیک جن در مورد طباه جنسیتی اسا  .فایرساتون
مدعی اس مردسارری یا فرودستی نظاممند زنان از نابرابری زیس شناختی میان زن و مرد سرچشمه مایگیارد.
ای بررسی ناش تولید مثلی زنان ،فایرستون را بر آن داشته اس کاه باا نگااهی فمینیساتی در نظریاه
ماتریالیسم تاریخی مارک و انگل بنگرد .بهگفته فایرساتون ،ماارک و انگلا باه درساتی مباارزه
طبااتی را نیروی محرکه تاری معرفی کردند اما از چیزی که او آن را طباه جنسی نام داد غافل ماندند.
بدی ترتیب فایرستون با ارائه تفسیری رادیکال از «ماتریالیسم» به ای نتیجه میرسد که زیار بناای
مادی سرکوب زنان را نه در اقتصاد ،بلکه در تفاوتهای زیس شناسی باید جس  .ای امر که زنان و ناه
مردان بارور می شوند بنا به استدرل فایرستون دلیل تاسیم جنسیتی کار اس که مردسارری بار آن بناا
شدهاس و ویژگیهای زیس شناختی اس که نظام طبااتی جنسی را به وجود میآورد.
از ای رو دغدغه اصلی فایرستون طباه جنسی اس  .در دیدگاه او طبااه جنسای عامال باروز بسایاری از
تفاوتها ،سرکوبها و فرودستیهای زنان در طول تاری اس  .وی معتاد اس « :طباه جنسی آنقادر عمیاق
اس که یا دیده نمیشود یا ممک اس به عنوان یک نابرابری سطحی دیاده شاود(همان .)2 :بادی ترتیاب
Luxemburg
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طباه جنسی در زندگی روزمره زنان ریشه دوانده اس تا جاییکه جزو بدیهیات زنادگی آناان باه شامار مایرود و
تنها راه رهایی از آن مشارک فعال زنان در عرصههای اجتماعی اس .
بدی ترتیب فایرساتون باه تغییار محتاوای اندیشاه مارکسیسام دسا زد و آن را باه یاک نظریاه
ماتریالیستی جدید از تاری بر مبنای تمایزات جنسی تبدیل کرد .در ای نظام جدید طباه کارگر به جن
(زنان) و سرمایهداری به مردسارری تغییر نام داد .همچنی در ای نظام زناان از آن جها کاه نیاروی
تولید مثل جامعه هستند فرودس و تح انایاد نگه داشته میشوند و بهرهمندان از نیروی زنان ،ماردان
هستند ،مردانی که لزوماً جزو طباه سرمایهدار جامعه نبوده بلکه مردان به عنوان همسران زنان هستند.
فایرستون اناالبی زیس شناختی را عامل آزادی زنان میداند .وی ای اناالب را برای باز پا گیاری ابازار
تولید مثل رزم میداند .از نظر وی آنچه ای اناالب زیس شناختی را امکانپذیر میکند ،فناوری و تکنولاوژی
اس  .هنگامی که فایرستون در حال نوشت کتاب دیالکتیک جن باود فنااوریهاای تولیاد مثلای از جان
پیشگیری از بارداری ،عایمسازی و ساط جنی بود .درحالی که امروزه ،فناوریهای ناوینی مانناد شابیهساازی
هرچند در سطح آزمایشگاهی وجود دارد(فایرستون.)2-12 :1991 ،
کنترل نداشت زنان بر ت خود و احساسات جنسیشان در نظر فیمینیس ها بخشی از سلطهی مردان
بر زنان اس  .تولید مثل و مادری کردن باری بر دوش زنان و بخشی از سرکوبی اس که باید رفع شود.
فایرستون استدرل میکند که تاسیمبندی زیس شناختی که وظیفاه بااروری را باه زناان مایساپارد باعاث
سرکوب زنان اس  .زیرا او تولید مثل را سر منشاء سلطه مردان بر زنان تلای مایکناد(مک .ا .کیناون،1
133 :1932؛ به نال از فریدم .)93 :1339 ،2
ای گروه تکنولوژی جدیدی را که فشار تولید مثل روی زنان را کاهش میدهد به صورت کلید آزادی زناان
مینگرد .از نظر ای ها تفاوتهای جنسی ناشی از شرایط نیس  ،بلکه از تاسیم طبیعی کاار در داخال خاانواده
زیستانه برآمدهاند .زنان در صورتی میتوانند رهایی یابند که بر طبیع زیستانه خود فایق آیناد و باا اساتفاده از
تکنولوژیهای جدیدی مانند بچههای آزمایشگاهی و رحمهای مصنوعی از مصیب نفری حوا فرار کنناد
(هیوود.)33 :1933 ،3
اهداف

 تعیی رابطه بی میزان برخورداری زنان از منابع ارزشمند و میزان اطاع آنان از مردان. تعیی رابطه بی میزان دی داری زنان و میزان اطاع آنان از مردان. تعیی رابطه بی نوع نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و میزان اطاع آنان از مردان.1.

Mackinnon
Freedman
3.
Heywood
2.
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 تعیی رابطه بی میزان اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن (تکنولوژیهای جدید تولیدمثل) و میزان اطاع زنان از مردان.
فرضیهها

 بی میزان برخورداری زنان از منابع ارزشمند و میزان اطاع آنان از مردان رابطه وجود دارد. بی میزان دی داری زنان و میزان اطاع آنان از مردان رابطه وجود دارد. بی نوع نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و میزان اطاعا آناان از ماردان رابطاهوجود دارد.
 بی میزان اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن (تکنولوژیهاای جدیاد تولیاد مثال) ومیزان اطاع زنان از مردان رابطه وجود دارد.
ابزار و روش تحقیق

برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در ایا پاژوهش از روش پیمایشای اساتفاده شاده اسا  .بارای
گردآوری و تدوی چارچوب نظری از روش اسنادی و باه منظاور گاردآوری دادههاای ماورد نیااز بارای
سنجش اهداف و آزمون فرضیههای تحایق از روش پیمایشی استفاده شده اس  .ابزار مورد استفاده برای
جمعآوری اطالعات پرسشنامه بوده اس .
جامعه آماری ای تحایق ،زنان متاهل مشکی شهر باوده و طباق آماار اتخااذ شاده از واحاد آماار و
اطالعرسانی شبکه بهداش و درمان مشکی شهر ،تعداد زنان متاهل  12913نفر میباشد.
Nt 2s 2
طبق فرمول شارل کوکران
Nd 2  t 2s 2

n

N= 14756
t = 1.96
S2= q×p= 0.5× 0.5= 0.25

d = 0.05

جامعه

Nt 2s 2
(14756
))(1/ 96) 2 (%25
14171


نمونه  383
2
2 2
2
Nd  t s
(14756
)(%0025
))  (1.96) (%25
37

n

نمونه آماری تحایق  333زن متاهل میباشد،که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخااب
شده اس .
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در ای تحایق از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش میزان پایایی مایاسهای تحایق اساتفاده شاده
اس .
جدول شماره ( :)1مقدار آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ
0/292

مقدار آلفای استاندارد شده

تعداد گویه

0/292

75

همانطورکه جدول بار نشان میدهد مادار آلفای کرونباخ پرسشنامههای ای تحایق  0/39بوده که
نشان دهنده میزان اعتبار باری ای شاخص اس .
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی (جدول فراوانای ،درصاد ،میاانگی و  )...و جها
استخراج نتایج پرسشنامه از آمار استنباطی بهره گرفته شده اس  .بارای آزماون فرضایههاا و پاردازش و
تحلیل دادههای تحایق با به کارگیری نرمافزار آماری  spssاز رگرسیون چند متغیره ،همبستگی پیرساون
استفاده شده اس .
یافتهها

 .1برای آزمون رابطه بی برخورداری زنان از منابع ارزشمند و میزان اطاع آنان از مردان از آزماون
همبستگی پیرسون استفاده شده اس  .همانطور که در جدول زیر نشان داده شده بی برخورداری زنان از
منابع ارزشمند و اطاع آنان از مردان به دلیل آنکه سطح معناداری آزمون پیرساون ( )sig=0/000و ایا
مادار کمتر از  0/01میباشد پ با  99درصد اطمینان و  1درصد خطا فرض محاق ( )H1مبنی بر فارض
رابطه بی برخورداری از منابع ارزشمند و اطاع زنان از مردان مورد تایید قرار گرفته اس .
جدول شماره ( :)2آزمون همبستگی برخورداری از منابع ارزشمند و میزان اطاعت زنان از مردان
برخورداری از منابع ارزشمند
برخورداری از منابع ارزشمند همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
اطاعت زنان از مردان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

اطاعت زنان از مردان
**

9
323
0/272
0/000
323

**

0/272
0/000
323
9
323

 .2برای آزمون رابطه بی میزان دینداری زنان و میزان اطاع آنان از ماردان از آزماون همبساتگی
پیرسون استفاده شده اس  .همانطور که در جدول زیر نشان داده شده بای میازان دیناداری و اطاعا
زنان از مردان به دلیل آنکه سطح معناداری آزمون پیرسون ( )sig=0/02بوده و ای ماادار کمتار از 0/01
میباشد ،پ فرض ما مبنی بر رابطه دی داری زنان و میزان اطاع آنان از مردان با  91درصد اطمینان
و  1درصد خطا مورد تایید قرار میگیرد.
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جدول شماره (:)3آزمون همبستگی بین دینداری زنان و اطاعت آنان از مردان
دینداری
دینداری همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
میزان اطاعت زنان از مردان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

اطاعت زنان از مردان

9
323
0/474
0/02
323

0/474
0/02
323
9
323

 .3برای آزمون رابطه بی نوع نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و میزان اطاع آنان
از مردان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده اس  .همانطور که در جدول زیر نشان داده شده بی
نوع نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و اطاعا آناان از ماردان باه دلیال آنکاه ساطح
معناداری آزمون پیرسون ( )sig=0/003و ای مادار کمتر از  0/01بوده پ فرض ما مبنی بر رابطاه بای
نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و اطاع آنان از مردان مورد تایید قرار میگیرد و فرض
 H1مورد تایید واقع میشود.
جدول شماره ( :)4آزمون همبستگی نگرش به کاالیی شدن زنان و میزان اطاعت زنان از مردان
نگرش به کاالیی شدن زنان
نگرش به کاالیی شدن زنان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
میزان اطاعت زنان از مردان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

9
323
-0/979
0/003
323

اطاعت زنان از مردان
-0/979
0/003
323
9
323

 .2برای آزمون رابطه بی میزان اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فارارَوی از بادن (تکنولاوژیهاای
جدید تولید مثل) و میزان اطاع زنان از مردان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شاده اسا  .هماان
طور که در جدول زیر نشان داده شده بی اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن و اطاع زنان
از مردان به دلیل آنکه سطح معناداری آزمون پیرسون ( )sig=0/193بوده و ای مادار بیشتر از  0/01بوده
پ فرض ما مبنی بر رابطه ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی بدن و اطاع زنان از مردان ماورد تاییاد
قرار نمیگیرد و فرض خالف یعنی فرض  H0مورد تایید قرار میگیرد.
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جدول شماره ( :)5آزمون همبستگی اعمال فنآوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن و میزان اطاعت زنان از مردان
فنآوری و تکنولوژیهای فرارَوی بدن
تکنولوژیهای فراروی بدن همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
میزان اطاعت زنان از مردان همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

9
323
0/042
0/993
323

اطاعت زنان از مردان
0/042
0/993
323
9
323

بحث و نتیجهگیری

پ از تجزیه و تحلیل پرسشنامهها و آزمون فرضیات که به دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام
شد نتایج زیر حاصل گردید .مشخصات توصایفی جامعاه ماورد مطالعاه نشاان داد کاه بیشاتری توزیاع
پاسخگویان زن در س  13-23با  23/2و آقایان در گروه سنی  29-39با  39/3درصد قرار دارند .از 333
نفر پاسخگو از نظر تحصیالت ،زنان با  21/3درصد در سطح کاردانی و کارشناسی و مردان هام باا 22/1
درصد در همی سطح بارتری فراوانی از نظر تحصیالت را دارا میباشند.
در پرسشهایی که در خصوص درآمد پاسخگویان از آنها پرسیده شد بیشتری میزان درآمد در میان
زنان کمتر از  100هزار تومان با  23درصد بوده در حالی که در مردان  1100تا  2میلیون تومان باا 31/9
درصد بارتری فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .حدود  31/1درصد از پاسخگویان بی  1تا  1سال باا
هم ازدواج کردهاند که بیشتری تعداد آنها بوده و کمتری آن  20سال به بار باا  3/9درصاد مایباشاد.
بیشتر پاسخگویان دارای دو فرزند با  23/1درصد بوده و کمتری آن یعنی  3/1درصد سه فرزناد دارناد و
نتایج آزمون فرضیات نشان داد که:
 .1بی میزان برخورداری از منابع ارزشمند و میزان اطاع زنان از مردان مادار  0/312رابطاه وجاود
داشته که با افزایش میزان برخورداری از منابع ارزشمند ،میزان اطاع زنان از مردان کاهش مییاباد .در
تبیی ای فرضیه میتوان گف اگر برای زنان متاهل ،مولفههای میازان برخاورداری از مناابع ارزشامند
(منزل شغلی ،سطح تحصیالت ،درآمد و تملک داراییها) و دستیابی به آنها در ساختار خانواده ،توساط
همسر حق تلای شود ،موجب میشود که اطاع محض و کورکورانه زناان باه یاک قادرت یاکساویه
(در تصمیمگیریهای خرد و کالن) در تمامی مراحل زناشویی تبدیل گردد.
 .2بی میزان دینداری زنان و میزان اطاع آنان از مردان مادار  0/213رابطه وجاود داشا کاه باا
افزایش میزان دینداری زنان ،میزان اطاع آنان از مردان افزایش مییابد .در تبیی ای فرضیه میتاوان
گف اگر برای زنان متاهل ،مولفههای میزان دینداری زن (فعالی های مشارکتی ،فعالی های معاشارتی،
راس کیشی و عبودیتی) در تمامی مراحل زندگی آنها به صورت کامل و با طیب خاطر رعای شود ،باه
برابری و مساوات ،که مورد ادعای همه ادیان اس دس خواهند یاف .

11

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،بهار 9393

 .3بی نوع نگرش زنان به کارشدگیشان در ساختار خانواده و میزان اطاعا آناان از ماردان ماادار
 -0/111رابطه وجود داش به ای معنی که با افزایش ای نوع نگارش میازان اطاعا زناان از ماردان
کاهش مییابد .در تبیی ای فرضیه میتوان گف اگر برای زنان متاهال ،مولفاههاای ناوع نگارش باه
کارشدگیشان در ساختار خانواده (سود بردن از بدن زنان در لوازم آرایشی و بهداشتی و اساتفاده از بادن
زنان در زایمان) توسط متخصصی و اندیشمندان توجیه ،آسیبزدایی و اطالعرسانی شود ،موجاب خواهاد
شد که زنان به جایگاه و ارزش انسانی خود پی برده و باا تا نادادن باه صانع (چناد میلیااردی لاوازم
آرایشی) ،از اطاع و بردگی اجباریشان از مردان رهایی یابند.
 .2بی میزان اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فرارَوی از بدن (تکنولوژی جدید تولید مثال) و میازان
اطاع زنان از مردان رابطه وجود نداش  ،یعنی دو متغیر میزان اعمال ف آوری و تکنولوژیهای فارارَوی
از بدن (تکنولوژیهای جدید تولید مثل) و میزان اطاع زنان از مردان جدا از هم میباشند .در تبیی ای
فرضیه میتوان گف  :اگر برای زنان متاهل ،مولفههای ف آوری وتکنولوژیهای فارارَوی از بادن (رحام
مصانوعی ،تولیااد مثاال آزمایشااگاهی و شاابیهسااازی) توسااط متخصصاای و مساائورن اماار ،آمااوزش و
اطالعرسانی گردد ،در آینده میتواند به یکی از راهکارهای مناساب بارای زناان موفاق در عرصاههاای
اجتماعی و اقتصادی برای مهار قدرت ژنتیکی فرزندآوری آنها ،که به نوبه خود از موفای و نخباهشادن
زنان جلوگیری میکند تبدیل شود.
تفاوتهای تحایرکننده جن زن ،نه ناشی از اراده خداوند ،نه حاصل یک نظم طبیعی و نه مبتنی بار
زیس شناسی ،بلکه نتیجه رفتار اجتمااعی نادرسا و ناعادرناه باا زناان اسا  .پا مایتاوان چنای
نتیجهگیری کرد که اگر در جامعهای نگرش مرد نانآور و زن کدبانو و ماادر رواج داشاته باشاد از وجاود
خانوادهای با ویژگیهای صمیمی  ،محب  ،همکاری و مشارک (در تصمیمگیری) محروم خواهیم ماند و
ای نگرش مانعی اس در جه رشد و تعالی زنان(اعزازی .)119 :1332 ،همچنی ناتوان پنداشت زناان
و در عمل تولید ناتوانی در بی آنها ،موجبات پیدایش نسلی ناتوان را فاراهم مایآورد و ماادران نااتوان
هرگز توان تولید نسلی توانا را نخواهند یاف  .ناتوان پنداری زنان به فلجسازی نیمی از جامعه منتهای مایشاود
یک جامعه نیمه فلج هرگز توان توسعه پایدار را نخواهد یاف  .حال با توجه به اهمی عنصر مشاارک در
تصمیمگیری که عامل رشد و شکوفایی استعداد زنان و ناطه ماابل اطاع زنان از مردان میباشد ،بارای
رشد و شکوفایی آینده خانوادههای جامعه خود که همان آینده کل بشری اس باید فکری اساسی بکنیم.
با توجه به یافتههای تحایق پیشنهادهایی نیز به شرح ذیل ارائه میشوند:
 از آنجا که میزان اطاع زنان از مردان در کشور ما (به لحاظ آموزههای اجتماعی و فرهنگای) بااشدت زیادی در حال انجام اس و ای باعث اتالف سرمایههای عظیم مادی و انسانی کشور در طاول دهاههاای
گذشته گردیده اس و ایران را در ردیف اول کشورهای سنتی و آسیبدیده توسط ای امر قرار مایدهاد،
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لذا باید دول در جه رفع مشکالت متخصصان ،محاای و اعضای هیأت علمای دانشاگاههاای کشاور
برآید و محیطی ام و دور از استرس برای انجام تحایااات نیروهاای مااهر فاراهم ساازد ،تاا باا ایجااد
تشکلهای قانونی جوانب تاریک و پنهان آن را برای خانوادههای ایرانی آشکار سازد.
 ایجاد برنامههای صوتی و تصویری برای آماوزش و آگااهیبخشای کلیاه خاانوادههاا (باه لحااظهمهگیر بودن ،جذابی  ،سهول و ارزان بودن دسترسی به انواع رسانهها).
 تهیه و تدوی دروس مرتبط با آسیبها و ناهنجاریهای درون خانوادهها برای تمام سطوح تحصایلی ورشتههای دانشگاهی جه آشناسازی جوانان و آمادهسازی آنها برای زندگی زناشویی در آینده.
 فعالیا هااای پژوهشاای تنهااا در حااوزه نظااری نبایاد صااورت بگیاارد ،بلکااه در تحایاااات ،بیشااتر باارواقعی هایی که باعث بسترسازی کالن اطاع زنان از مردان میشود تاکید گردد تا منجر به شناسایی عوامل
و رفع معضالت آن شود ،که در نهای  ،ای فعالی ها منجر به جلوگیری از اطاع های کورکورانه یاا اطاعا
اجباری زنان از مردان گردد و به همه انسانها کمک کند تا آسیبهایی را که جامعه معتااد باه ایفاای نااش
جنسیتی به آنها وارد آورده ،خنثیکنند.
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