
 

 
 

                                                      

، دانشگاه گروه مطالعات تاریخی پژوهشگر ،شناسی دانشگاه نیشابورهیئت علمی تعلیقی گروه باستان1 

 گوتنبرگ، سوئد

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

  مکافات:دارِ 

 های آزار جنسیعه و روایتزنان، توس

 

 1پاپلی یزدیلیلا 
 

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 های آزار جنسیمکافات: زنان، توسعه و روایتدارِ  2 

 

ناسی شباستان یالتحصیلان زن رشتهفارغ، با پنجاه نفر از دانشجویان و 29در سال 

 ،طور که بعدتر در مصاحبه و یادداشتی در این باب تذکر دادمهمان 1.مصاحبه کردم

های جنسی را در شکلهای گوناگون تجربه کرده نفر از این زنان، خشونت 04بیش از 

های اولین واکنش 3خویو همکار و دوستم مریم دژم 9من یبعد از مصاحبهبودند. 

کرم از خود » ،«د خواسته انخودشون لاب»منفی از سوی زنان همکارِ سابق بود. 

های سهمگین میلایدر آن  ...«اگه راسته، چرا برای من اتفاق نیفتاده؟»، «درخته...

 گذاری را به ذهنفاصلهترین عبارات نوعی ها، تکرارشوندهمصاحبهروزهای پس از آن 

از کردند خودشان را میسعی  حالتی تدافعیدهنده در پیامهای کرد. زنمیمتبادر 

سال بعد وقتی یکی از همکاران یکشان جدا کنند. مورد تعرضو دانشجویان همکاران 

تصویر ه کشخصی من  گوهایگفتهای خصوصی و سابق با به اشتراک گذاشتن عکس

رد باستان شناسی تلاش ک یدر محیط عمومی جامعهکپی کرده بود، بوک فیس آنها را از

ایم. بیرون بیو صنف ی همیشه از آن فضا مرا در فشار قرار دهد، تصمیم گرفتم برا

دلیلش بیش از هر چیز سکوت زنانِ همکارم بود. انتظاری نداشتم کسی از من دفاع 

زارگر قربانی بعدی آکند اما انتظار داشتم خودشان را در جایگاه من فرض کنند و بدانند 

 د.باشخودِ آنها تواند می

ن آنها تریمشخصشناسی این آزارها تباری طولانی دارد و شاید باستان یدر رشته

روی داده باشد که طی آن گروه  13310در تغییر واحدهای این رشته در سال 

                                                      

و  کندماندگی باستان شناسی ایران در امر جنسیتی. واپس. در پس مهِ 1329نک. پاپلی یزدی، ل.  -1 
 .110-114(: 1)0کاو 

 9- https://b2n.ir/702742_ ی ایران نگاه جنسیتی داردشناسباستان 

 3-https://b2n.ir/643839-  رات حرف زدن ندارندشناس جباستانزنان 

  https://literature.ut.ac.ir/archeologyنک. -0 

https://b2n.ir/702742_
https://www.tabnak.ir/fa/news/351021/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/362010/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://literature.ut.ac.ir/archeology


 

 
 

 پرویز صداقت 3

گیرد زنان دانشجو را از واحدهای کاوش حذف میشناسی دانشگاه تهران تصمیم باستان

ر گروه تنها دو نفر، دکت کند و آنها را برای کارآموزی به موزه بفرستد. در بین اعضای

یوسف مجیدزاده و دکتر صادق ملک شهمیرزادی با این طرح مخالفت کردند و این 

 یاین بدان معناست که رشته 1.شده استمیاجرا  04 یدهه یطرح تا میانه

 های علوم انسانی که تلاش کرده تحقیر و آزاررشتهیکی از تنها  شناسی احتمالاًباستان

 مندظامنطور بهدهی و سیستماتیک کند، فشاری که سازمانقلاب رانِ بعد انزنان را در ای

 ،دشان به دست بیاورنتحصیلی یهای کمتری در رشتهها مهارتزنتا شده تلاش کرده 

 از این نظر قابل مداقه و بررسی است.

کردم بارها از زنانی که یک نسل از من میملی کار  یهایی که در موزهدر سال

شدند یمششم تحصیل که پسرها به کاوش برده  سالنیمتر بودند شنیدم که در بزرگ

بعدتر همین دیدگاه  اند.کردهمیو دخترها به موزه چه فشار روانی هولناکی را تحمل 

به شکل فشارهای جنسیتی، دیوانه خواندن زنان، آزارهای جنسی و امثالهم ادامه داشته 

ریخی است سراسر مردانه که زنان، کودکان، مشخص این روند، تا یاست. نتیجه

کشی و ویرانی به سختاند. تاریخ جنگ، شدهخواهان از آن حذف دگرباشان، توان

 جای تاریخِ آدمی.

*** 

 

م. ایمواجه شدهجاوز در فضای مجازی های گذشته با صدها روایت تعرض و تهفتهدر 

آشنا.  و شوند، آزارگران غریبهمیها از نظر آشنایی با آزارگر به دو دسته تقسیم روایت

کلی وجود دارد، آزارگرانی که  یهاز منظر محل آشنایی دو دست در مورد آزارگران آشنا

اند و کردهدر محیط کار، دانشگاه، کارگاه و در حین همکاری قربانی را انتخاب 

یان را ها قربانو میهمانی های خانوادگیهای دیگر مانند محیطآزارگرانی که در محیط

                                                      

 انتشار دستاز سندهای خوانده و تحلیل شده توسط نگارنده. در  -1
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رسد، روایات زنانی که میبه نظر  هااز منظر تعدد روایتاند. دادهمورد آزار قرار 

اند بیش از دیگران است. کردههای کار انتخاب/شکار ها را در محیطآزارگرانشان آن

شتری کرده و شاغل دسترسی بیاین تعدد ممکن است به این دلیل باشد که زنان تحصیل

 اند. کردهکه روایت را زودتر از زنان غیرشاغل آغاز ند یا حتی اینبه فضاهای مجازی دار

تجاوز و اسامی متجاوزین در فضاهای #ها که با هشتگ با این حال همین روایت

عنوان بستری برای تحلیل این بهتوانند میاند، خود شدهمجازی به اشتراک گذاشته 

 ند.شومن است ملاحظه موضوع که فضای کاری در ایران برای زنان ناا

*** 

 

 رسند.میجمعیت روستایی و شهرنشین در ایران به عددی برابر  1310،1در سال 

تدریج با نظم نوین شهرنشینی آشنا بهشود که میشهرها از جمعیت انبوهی سرشار 

اتفاق  همین تاثیر نیست.بیانقلاب آمدهای و پیگیری شکلشوند، رویدادی که در می

ع انقلاب، زنان، اولین واما به محض وق 9.افتدمیداد دخترانِ دانشجو نیز در افزایش تع

اجباری شدن حجاب تنها یکی از فشارهایی است که شوند. میسازی یکساناهداف 

د، شومیشود. رویداد دیگری که امروز کمتر در مورد آن سخن گفته میبر زنان آورده 

زنان قاضی از دادگستری اند. کردهمیتغییر در قواعد مراکزی است که زنان در آن کار 

شوند، بسیاری از زنان هیئت علمی دانشگاه مجبور به ترِک محل کار میکنار گذاشته 

های زنان شاغل در بخشرو می شوند، و در صورت مقاومت با عواقبی روبه 3شوندمی

                                                      

 85)- تحلیل روند تحولات شهرنشینی در استان های ایران. 1329نک. ساعی ارسی، ایرج. -1 

 .09-09(:30) 14 مطالعات علوم اجتماعی ایران. (1335

 9- https://b2n.ir/423289- هاترکیب جنسیتی در دانشگاه 

برای شنیدن یک روایت دست اول مراجعه کنید به مصاحبه با هما ناطق. تاریخ شفاهی ایران،  -3 

 هاروارد

https://b2n.ir/423289-


 

 
 

 پرویز صداقت 5

است فرسطاقتآن سخت و کار کردن در  شوند کهمیلباسی درمانی مجبور به پذیرش 

از جامعه حذف تمامی بهتقریباً  و ورزشکار و زنان خواننده، رقصنده، و هنرمند

بسیاری از زنان معترض به  9مهناز متین و ناصر مهاجر،بنابر گزارش  1.شوندمی

 ه شوندکنار گذاشتتدریج از فضای کار بهاند که کردهمیبینی پیششدن حجاب اجباری

تنها در مورد حجاب که نه 10رسد قیام زنان در اسفند سال میرو به نظر و ازاین

 .در بابِ رژیم جنسیتی جدید بوده باشداز آن فراگیرتر 

به ویژه در فرایند اصلاحات ارضی زنان روستایی فشار  1310پیش از انقلاب 

آنجا که حاکمیت در بیشتر روستاهای اجتماعی قابل توجهی را متحمل شده بودند. از 

را به رسمیت شناخته  ]سرپرست خانوار[ اصلاحات ارضی شده، تنها مالکیت مردان

زنان روستایی که در پی تغییر رژیم اقتصادی مجبور به مهاجرت به شهرها  .3بود

شدند، به علت از دست دادن همین زمینها تا حد زیادی امکانهای اقتصادیشان را از می

در دهه به زنان شهری تعمیم یافت.  1310بعد از این وضعیت   ت داده بودند.دس

ترین نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال ، و در حین جنگ ایران و عراق، کم1334

چنان جنگ به نفع مردانه کردن بیشتر فضا پیش رفت. آن 0.زنان ایرانی ثبت شده است

رسد مینبعد از جنگ نیز به نظر حذف شد. تصاویر زنان از پروپاگاندا حتی که دیگر 

                                                      

 . موی زن ایرانی در گفتگو با سوسن تسلیمی https://b2n.ir/836153نک.-1 

 . نشر نقطه1310 خیرش زنان در اسفند.1329متین، مهناز و ناصر مهاجر.  -9 

شناسی باستان. 1320پاپلی یزدی، ل. ، م. دزم خوی، ع. گاراژیان، ح. موسوی و گ. سلیمانی.  -3 

 تهران: نگاه معاصر. های جنسی  و جنسیتی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی.سیاست

فصلنامه .وضعیت مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان. 1333نک. علاالدینی، پویا و رضا رضوی.  -0 

 .120/930(: 19)3 علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

https://b2n.ir/836153


 های آزار جنسیمکافات: زنان، توسعه و روایتدارِ  6 

اراده ای سعی در وارد کردن دوباره زنان به بازار کار کرده باشد از آنجا نزدیک به دو 

 رشد نکرده است.دهه است نرخ اشتغال زنان در حدود سیزده درصد باقی مانده و 

پنج تنها ، 9412در سال و است  103 1،ایران در شکاف جنسیتی یامروزه رتبه

همین  بر اساسند. رکشور سوریه، کنگو، یمن، عراق و پاکستان وضعی بدتر از ایران دا

ر جهان ها دترین نرخپایینآمار، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در ایران یکی از 

که در این بین زنان با تحصیلات دانشگاهی نرخ بیکاری بالاتری نسبت به زنان است. 

 (.1ارند )تصویرکرده دتحصیلتر کم

 

 
  59تا  78نرخ بیکاری زنان باسواد در سالهای  -1تصویر

 های عمده بازار کار()مرکز آمار ایران، بررسی شاخص

*** 

 

استانداردِ دارد. تأکید آمیز بودن بدن زن تحریک، بر 1310پروپاگاندای بعد از انقلاب 

زن خوب تعریف شده در تلویزیون جمهوری اسلامی موجودی است سراپا پوشیده 

که  ام، زنانیتأکید کردههمانطور که در یادداشت دیگری بدون تقریباً هیچ حرکتی. 

ساد، ف یخانه یاند فاحشه، روسپی، برپاکنندهداشتهسعی در شکستن سدهای موجود 

                                                      

1 -Global gender gap report, 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf


 

 
 

 پرویز صداقت 7

 یکنندهتأییدوجود گشت ارشاد، اند. شدهخوانده  1عریانبرهنه و خورده، زشت، فریب

 دارای روسپی خواندن زنانِ یروی دیگر سکهاین دیدگاهها در سطحی اجتماعی است. 

او را موجودی ساده، بدون هوشیاری و برای آن است که عاملیت اجتماعی، تلاش 

موجود ضعیف، جز  این ،از منظر پروپاگاندادارای استعدادِ فریب خوردن نشان دهند. 

 در پناه مردانِ استانداردِ سیستم نمی تواند و نباید کنشی نشان دهد. 

کار ها چنین تبلیغی از زن در محیط کار موجودی مزاحم، اغواگر و فریبسال

مورد  درپس بزنند. کنند او را ساخته که پذیرندگان رژیم جنسیتی جدید تلاش می

« به تنمثازن تنها به»شان است. زنان به مرزهای بدنزنان، بحث اصلی سیستم هل دادن 

های کار چنین راهکارهایی است که محیطو نه اندیشه و نه اختیار و نه ذهن/ذهنیت. 

و همین یکی از دلایل متعددِ کاهش نرخ مشارکت اقتصادی   کندمیرا برای زنان ناامن 

  و اشتغال زنان در ایران است. 

*** 

 

کنم تجاوز/ آزار/تعرض جنستی در ایران تا تأکید تلاش کردم تا  هدر این نوشتتار کوتا

های حد زیادی سازماندهی شده و سیستماتیک است. حتی افرادی که بیرون از محیط

پروپاگاندا و تبلیغات و آموزش تأثیر رستتتانند در یک معنای کلی تحت میکاری آزار 

ین کند بلکه انمیارگران کم این هیچ از مستتتئولیت فردی آزالبته انتد. بودهو پرورش 

فردی، اینان دست در دست ساختارِ  جوییلذتعلاوه بر  دهد که اتفاقاًمیفرض نشان 

به کاهش روند توستتعه در ایران با حذف نیمی از نیروی کار، کم شتتدن  ،ستترکوب

 اند.رساندهاشتغال زنان و ناامن شدن فضای کاری یاری 

*** 

 

                                                      

 1- https://b2n.ir/926607/- جهیکای رام نشدنی 

https://b2n.ir/926607/-
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یافتگی نتوسعههای تجاوز و تعرض نه فقط رویدادهای فردی که بخشی از تاریخِ روایت

بر درخواست آزارگران دهد رویکرد برخی میهایی که نشان در ایران است. روایت

حد زیادی موضعی غیرمسئولانه نسبت به اتهامی است دیده تا آسیببخشش از افراد 

ها نه لزوماً نسبت به یک فرد که نسبت به یک از آن رو که بزه آن ،که به آنها وارد شده

ها نشانگر چرایی در یک مقیاس کلان، این روایت .جامعه اتفاق افتاده است

ونی های گوناگو دلیلی غایی بر بحثمشارکت بخش بزرگی از جامعه در میدانِ کار عدم

اند که موانع بسیاری در فضای کاری ایران برای بودهاست که بر این فرض استوار 

های یاد شده نه فقط از منظر جنسیت که از این رو روایت 1.پذیرش زنان وجود دارد

 توجه ونیز قابلاز منظر اجتماعی/ سیاسی و همچنین رویکردهای سرکوب 

 بندی است.صورت

*** 

 

دهد میوضوح نشان به، 23ویژه بعد از آبان بهوضعیت اقتصادی و فشارهای اجتماعی 

اند. در این میان پایین بودن نرخ اشتغال زنان، مزید خوردههای پیشین شکست که نظم

بر سایر فشارها شرایط اقتصادی و معیشتی زنان طبقات متوسط و فرودست را در 

بسیاری سالهاست کارهای بدون بیمه و با حق حداقل دستمزد  مخصمه قرار داده است.

د که فاقد قرارداد و امنیت شغلی است اما در شرایط اقتصادی فعلی در دهنانجام می

 باقین گیری میداراهی جز بازپسبرای زنان بسیاری  تواند بر همین پاشنه بچرخد.نمی

آموزند که چطور باید به میدان بازگشت و میآرام آرامزنان نسل جوان، . است نمانده

بودن مکعواقب و چرایی  افشایواضح است که بازگشت به میدان از شفاف کردن فضا، 

ای برای بهبود فضا وجود ندارد، آنان شاید خود ارادهاگر گذرد. میمشارکت تا امروز 
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ای ایهپعنوان بههای اجتماعی فیلتر شده بتوانند شبکهاز همین امکانات محدود مانند 

 برای تغییر استفاده کنند. 

شخص طور مبه شوندها که با نام و نشانی دقیق آزارگر منتشر میویژه آنبهها روایت

 ،مرهکه فرد در روزکند، فرای اینمیآن فرد با ساختار مردسالار/ سلطه را معلوم  یرابطه

ی سیستم حاکمیتی از ابزارهای ها. سالخود را منتقد همان سیستم نشان داده باشد یا نه

انداختن زمان ورود به کار استفاده کرده تأخیر مانند طویل کردن مدت تحصیل برای به 

تا  انددادههای محدود را زنان مورد استفاده قرار بینی نکرده که همین فرصتپیشاما 

سیاسی  رهای تعرض، جامعه و ساختاتدریج بر فضای فشار فائق آیند. حالا هم روایتبه

 دستآن روایتگر  ،پاسخ بدهد چه ندهدآن چه به را در مقابل مونولوگی قرار داده که 

 پیش دارد.

*** 

 

برای من که روزگاری در افشتتتای ناامنی فضتتتای کاریِ خودم برای زنان کوشتتتیدم، 

است، چه اگر آن سالها این روایات جدی گرفته  بارترحسرتخواندن روایات راویان 

کم نفراتی از نسل جوان را نجات داد. دستشد ممکن بود بشود میو به گفتمان بدل 

مان کوشتیدند با اعتبارزدایی از ماِی افشاکننده صتنفیما پس زده شتدیم و اجتماعات 

فتاده و از قضای ها براپردهامنیت مردسالاری حفظ کنند. حالا  یخودشتان را در ستایه

تعرض در بابِ دانشتتتجوی ستتتابق تجاوز و های روزگار یکی از متواترترین روایت

مینه و ایم که در چه زنشنیدهتا امروز توضیحی شناسی ارائه شده است. باستان یرشته

ها شتکل گرفته، توجیه شتده، پنهان شده و به در چه فرایندی چنین بزه مخوفی ستال

ای از سکوِت استعارهسکوت اجتماع صنف پیشینِ من استت.  زیستت خود ادامه داده

نویم. شمیکنندگانِ ساختار قدرت توجیهاز در مقیاسی کلان مرگباری استت که امروز 

های اجتماعی ابدی واقعیت ترستناک اما برای آنان این است که تاریخ نشان داده نظم
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را  های فرادستیجایگاهنیستتند، فرودستتان با بلند کردن صتدایشتان سترانجام روزی 

ی وعدهآن لحظه، همان  - بارها این روند روی داده استتتتکه چنانکنند، میمتزلزل 

 است. تا در آن لحظه کجا ایستاده باشیم... بودن دنیا «دار مکافات»باستانیِ 

 

 

 


