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عنوان یکی  نوشته شده. زمانی که فدریچی به ۲۰۰۰-۱۹۹۷های بین سال: این یادداشت توضیح مترجمان

  دانشگاهی بود( که انجمن بینADPP) «کال یراد  یانجمن فلسفه  ضد مجازات اعدامِ  یپروژهدبیر »  سهاز  

 متحده. از آن روز چیزهایی تغییر کرده.   ایاالت و متناظر به جامعهکرد  فعالیت می

 

*** 

 کردند  زان یرا از دار آو  ی ازدهفلک

 بود فیهم کث رفتیکه بدان م  یجهنم یبرا

 حکم کرده بود  نیچن قانون

 که پرده گسترد  شب

 دیاز راه رس خوران یاو را زاده بود، سکندر کهآن

 بود  یفرزند کس ز یزده نکه آن فلک را یز

 « بود که داشتم یز یتمام چ نی »ا گفت یزنان منفسنفس

 [ ۱]  یچه نعمت بزرگ آه،

 (کنسونید یلی)ام

پناهی و مادر  مادر رامین حسین  ،مادر زانیار مرادی، شریفه  ،بار خواهرانم آمنهبرای آغوش سرد و قلب خون

 دانم: لقمان که نامش را نمی

تان تا ابد  غوش خالی از زانیار و رامین و لقمانآ  دانم.شود. میتان با هیچ آبی سرد نمیهای گرگرفتهلهیب قلب

به آتش دلمان،    دانم...خواهد شد. میتان، قطره قطره قطره، سیل  یهااشک  دانم.کرده خواهد بود. میسرد و یخ

فرزندانمان، اعدام  حسرت  و  درد  اشکمان،  به  سیل  های  به  گریهبه  بیهای  مشت  امانمان،های  های  به 

زانیار و رامین و    که هرگز یاد عزیزانمان را فراموش نخواهیم کرد.  مان برای خصم جوانکُش، سوگندکردهگره

که    ، مادر ریحانه جباری  ، شعله پاکروان  یزنده و جاویدند... )از متن نامه  سوخته،لقمان، در قلب مادران سینه

 [ ۲]دخترش اعدام شد( 

*** 
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ها به آن نپرداخته باشند؛ فقر، تبعیض نژادی، تخریب  که فمینیست  اند مسائلی کمدر میان مسائل دنیای معاصر  

ی آثار فمینیستی جای خود را دارند. در  ست که در مجموعهزیست و جنگ تنها چند نمونه از مسائلیمحیط

  توان یافت. برای مثال، در مقابل، اما اگر همین آثار را مرور کنیم حتی یک مقاله در مورد مجازات اعدام نمی

ی است( با موضوع  فمینیستی مهم فلسفی  [ )که یک مجلهHypatia]  ایپاتیههای ویژه و اخیر  یکی از شماره

ی جنگ اختصاص دارد. اما تنها  ( چندین مقاله به مسئله۱۹۹۶  زییپا  ،۴ یشماره  ،۱۱ مجلد)  «»زنان و خشونت

که نویسنده   [Claudia Cardکلودیا کارت ]ای از  ای گذرا به مجازات اعدام شده است آن هم در مقالهاشاره

شود و سپس  متصور می  عنوان مجازات تجاوز جنسی در جنگبه  را  حکم اعدام  وضعامکان    دوپهلو  نحوی به

آن  کندگیری مینتیجه به استدالل)بدون  متاسفانه  از  که  احتماالً  باشد( که زنان  پرداخته  پیامدهای آن  ها و 

 ای حمایت نخواهند کرد:  چنین ایده

که قتلی   اند، معموالً مرگ بوده است، مجازاتی که در جاییکرده  مقررمجازاتی که مردان برای تجاوز جنگی  »

ای نژادپرستانه در کار بوده باشد، و از همین رو آن اتهام  گاه اجرا نشده است، مگر انگیزهرخ نداده تقریباً هیچ

بینجامد بلوای بزرگی  بتواند به  اعدام برای تجاوز روش مطمئنی است برای تضمین    . تجاوز  تعیین مجازات 

که این مجازات هرگز اجرا نشود، مگر دالیل دیگری )مثل نژادپرستی( در آن دخیل باشند. شک دارم که  این

 (۱۴: ص. ۱۹۹۶)کارت  «مردان بخواهند مجازات اعدام اعمال شود. زنان بیش از 

قصد    اند.ها در برابر مجازات اعدام ساکت بودهبپردازم که چرا فمینیست  خواهم به این مسئلهدر این نوشته نمی

این سکوت است. هدفم مشخصاً این است که استدالل کنم دالیل متعددی    واقع شکستن  جا در من در این

ها باید با مجازات اعدام مخالفت کنند. و برخی از این دالیل از نظام  فمینیستوجود دارد که بر مبنای آن  

ها  فمینیستی من به آن تعهدی است که  گیرند. اشارهسرچشمه می  فمینیسمی کاربرد  ارزشی نهفته در شیوه

را منبع رضایت خود قرار ندهند و  ها در آن سهیم بشوند، درد دیگران  باید برای ارتقای ارزش زندگی انسان

به    شده به دیگری که هر آسیب و تحقیر اعمالرسمیت بشناسند، تعهد به این تعهد متقابل خود و دیگری را به

کنم  عنوان فعالیتی اشاره میی به  فمینیستچنین به کارکرد سیاست  شود. همخم واردشده به خود آدمی بدل میز

را    ایشناختی ی اشکال سلطه است و بنابراین باید نظام آپارتاید هستیهمهی آن زیر سؤال بردن  که وظیفه

شناختی« این واقعیت است که  سازد، محکوم کند. منظورم از »آپارتاید هستیکه مجازات اعدام نهادینه می

سو،  دهد: از یک  شناسی وجود دو نوع انسانیت متفاوت را مبنای خود قرار میمجازات اعدام به لحاظ هستی
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  یشود و از دیگر سو، جنایتکاران وحشها انجام میها در راستای منفعت آن»معقول« که گویا اعدام شهروندان

ــ خود را   اندطور که همیشه به ما گفتهآن ها با رفتارشان ــتوان کرد، چرا که آنها هر کاری میکه با آن

 اند. بیرون از مرزهای انسانیت ما قرار داده

این   از جامعهفمینیستحال، دالیل دیگری هم هست که چرا  با  باید در حمایت  دار،  ها  از طناب  ای عاری 

 های برقی و تزریقات کشنده صحبت کنند.صندلی

ی تجربیات تاریخی زنان و متعهد به اعتراض  زاده  است که  در پی تبیین نظام ارزشی نوینی  فمینیسمکه  اول این

ناگزیر باید با    فمینیسمرو  این ی ماست. از ی سنت پدرساالرانهکه مشخصهزدایی از زندگی است  آن ارزش  به

چون جنگ، یک آیین دولتی است که در آن زندگی  مجازات اعدام مخالفت کند، چرا که در نهایت اعدام، هم

فعالیت زندگیو  بیهای  ارزشبخش  و  مردساالرانه  ارزش  فعالیتاندماندگار شدههای  به  اگر  واقع،  در  ی  ها . 

ترین توجهی شود،  مربوط به فرآیند تربیت کودک و نیز پیوندهای بین فرزندان و والدین کوچک  بازتولیدیِ 

قبول دانست. زیرا در این صورت،  گرایانه قابلی قصاصتوان مجازات اعدام را حتی از دیدگاه ناپختههرگز نمی

گرفته شوند که زندگی بخشیده و کسانی را پرورش  براساس نظام عدالت کیفری مجاز نخواهد بود زنانی نادیده  

دهد، مادرش هم با او جان  اعدام جان می  اند که امروز محکوم به اعدامند؛ و هر بار که مرد یا زنی در صف داده

ی زندگی مادرش، بدن او و کاری است که او برای فرزندش کرده، با  سپارد. اگر قبول کنیم که فرزند ثمرهمی

گر مجازات اعدام برای مادرانِ محکومان به چشم  حال، عواقب ویران این شود. بامادر هم فنا میاعدام فرزند  

  ست که این درد قاعدتاًحالی  آید و این در ها حرفی به میان نمیها هرگز در دادگاه یا رسانهآید. از درد آننمی

  الوقوع فرزندشان مرگ قریب  با تصور  مجبورند فقطها نهست که به ذهن بیاید، چرا که آنایاز هر شکنجه فراتر

و بعد از آن،    ی خود نگاه دارندها در سینهو گاه سال  با خود کلنجار بروند، بلکه مجبورند وحشت خود را روزها

 [ 3].تاب بیاورندبا این اعدام به »زندگی« خود ادامه دهند و تا پایان عمر وحشت این تجربه را 

ی  کند نیز در این تجربهتگان نزدیک کسانی که دولت به اعدام محکومشان میپدران، همسران، و سایر بس

شریک ازهولناک  این اند،  بی  کهجمله  اجتماعی  طرد  معرض  میرحمانهدر  قرار  فرزندان  ای  حتی  که  گیرند 

ر« به معنای  بنابراین، بررسی پیامدهای مجازات اعدام از دیدگاه »ماد   [۴]شدگان نیز از آن در امان نیستند.اعدام
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ی خوارشماری ارزش  انگیز اشکال مختلف رنج نیست، بلکه بناست که تأکیدی باشد بر مسئلهی نفرتمقایسه

 بخش که در مجازات اعدام مستتر است. مادری، در مقام کار بازتولیدی و فعالیتی حیات

گیرد  که در قبال آدمی صورت می  ای خونسردانهکشی  که چنین آدم  عالوه این نکته را نیز خاطرنشان کردباید به

داری از کودکان را نابود  ها کار زنی برای نگهفقط سالنیست، نه  که دیگر در موقعیت آسیب زدن به کسی

  ، دهد. بر اساس آن قانونکند، بلکه به دولت نوعی حق پدری، از آن جنس که در قانون رومیان بود، میمی

تام مالک  زندوپدر  همینتمام  از  و  بوده  فرزند  میگی  دربارهرو  تصمیمتوانسته  او  مرگ  کند.ی    [ 5]گیری 

رغم این واقعیت که استدالل  مجازات اعدام بارزترین تجسم حکومت مردساالرانه است حتی به  ترتیب،  بدین

ی  اش دربارهرسالهدر اولین  [  Robert Filmer]الک به فیلمر   پدرساالری دولتی از زمان پاسخ معروف جان

های  فمینیستی  اگر به زبانی سخن بگوییم که به واسطه  .( ۱۹۶3)الک   کنار گذاشته شده است  حکومت مدنی، 

[ ایریگاره  لوس  مانند  فرانسوی  می  Luce Irigaray] (۱۹۷۴)الکانی  است،  شده  که  معمول  گفت  توان 

توان  گیرد. میرا جشن می ا »قانون پدر« مجازات اعدام به معنای واقعی کلمه، آیینی دولتی است که آشکار

  ای استفاده کرد که هیچ توان به گونهبگفت مجازات اعدام نفی »حق مادری« است، البته اگر از این مفهوم  

زیست دیدگاه  برای  قائل  امتیازی  جای  و  نشدشناختی  به  میلی  از  مردساالریحاکی  با  گزینی  ظالمانه  ای 

خواهد از موهبت زندگی، که با تولد هر  سادگی می. حقی که بهباشداندازه ظالمانه نای به همان  مادرساالری

 [ ۶]کند، حراست شود.رزحمت بازتولیدی که تربیت کودک ایجاب میچنین کار پُشود، و همکودک محقق می

این واقعیت    ای برای مخالفت با مجازات اعدام دارند،ها مسئولیت ویژهفمینیستکه چرا  دیگر برای این  یدلیل

خوبی مسئولیت  است که ما در بهترین موقعیت برای افشای ریاکاری دولت در نقش جالد هستیم. ما زنان به

دانیم اگر مردها  ایم. ما میشناسیم چرا که همیشه قربانی آن بودهو نقش دولت در تبلیغ خشونت مردانه را می

بلکه به این دلیل است که خشونت از بیرون در    شانشناختیی زیست  زمینهپیش  ورزند نه به دلیلخشونت می

مفتخر    یهایدر موقعیت  و حتیای از مردانگی واقعیْ محترم و ستوده شده است.  ها نهادینه و همچون نشانهآن

شود. در حقیقت، همان دولتی که  و همچون راهی منتهی به شکوه و جالل، تجلیل می  به مدال افتخار گردیده

میمرتکبین ق را  دانشکدهتل  و  مدارس  در  آموزش خشونت میکشد،  نظامی خود  تجلیل های  آن  از  و  دهد 

 گناهند.  های مدرن شهروندان بیکه اکثر قربانیان جنگکند، حتی با علم به اینمی
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ترین خطر موجود برای زنان دارد.  از بزرگ  در این شرایط، وجود مجازات اعدام عالوه بر مذموم بودن، نشان

دوباره بر  ها حمایت کنیم، در حالی که این حمایت ما  دهد تا از اعدامولت ما را با توهمی از امنیت فریب مید

مهر ما  می  خود  میقربانی  واقع،  در  ژان زند.  با  به   ژاک توان  نیازی  کارآمد  دولت  بود که یک  موافق  روسو 

لکه به این دلیل که تعداد مجرمان کم است«  شود، بمجازات ندارد »نه به این دلیل که عفوهای زیادی اعطا می

اجتماعی) بنابراین، مجازات۶5:  قرارداد  می(.  فراتر  نیتی مهلک  از  نشانههای سخت همیشه  از  روند؛  ای 

هرگونه  به  کند که  که دولت با نابود کردن مجرمان رسماً اعالم می جاآن حکومتی است، از بندی دولت به بدپای

رغم  همه بهعالقه است و اینجرم را روشن کند مطلقاً بی  گیریهای شکلها و زمینهاقدامی که بتواند ریشه

 حامی ما است.   کند پدرانهوانمود می است که  این

متحده همراه بوده، از این   بازگرداندن مجازات اعدام در ایاالتبا    ۱۹۷۶هماهنگی ایدئولوژیکی که از سال  

ای در قبال وجود جرایم خشن وارد نیست.  زدنی است. در این هماهنگی، هیچ مسئولیت اجتماعیمنظر مثال

ی حقوق مدنی بخش  شوند، فقرزدگی مردم، الغای بالقوهتر میتر و بیشهای اجتماعی که مدام بیشنابرابری

همبزرگی   که  کیفری  نظام  یک  ایجاد  جمعیت،  دو  اکنوناز  کشیده زندگی  حبس  به  را  نفر  و    میلیون 

طور  هایی نظیر خدمت اجباری و عفو مشروط به کار گرفته و همینمجازات  میلیون نفر دیگر را در قالب نیموسه

واقعیت زندگی هر    تند کههس  که تنها برخی از عواملی ی ما ــای از جامعهی هر جنبهشدن فزایندهنظامی

تلقی    باررفتارهایی هتاکانه و جنایت  همه و همه  ــ دهندمتحده شکل می ها انسان را در ایاالتی میلیونروزه

های  اندازند و از این روست که خواستار اعدامها را به گردن انحرافات انسانی میشوند. مسئولیت تمامی آننمی

شوند که شرایط را برای جنایات  هایی میمشروعیت بخشیدن و تداوم همان سیاستتر و متناسب با آن  بیش

   کند.آمیز فراهم میخشونت

ی امنیت عمومی اجرا  ها به بهانهتری در زندانتر و بیشهای بیشاین امر حاکی از آن است که گرچه اعدام

شک  ی خشونت باشیم که بیشدید چرخهتوانیم منتظر ت شود، ما مردمی که بناست محافظت بشویم، فقط میمی

هایی  تأثیر قرار خواهد داد. چرا که اگر قرار باشد خشونت علیه زنان تنها با تعداد قتل همه زنان را تحتازبیش

نیز شامل شود که  را  ها مورد آزار روانی و فیزیکی علیه زنان  که ما قربانیان آن هستیم، سنجیده نشود و میلیون

و می  سالیانه گزارش  اینثبت  باید  پرخاششوند،  زنان هنوز هم هدف مشخص  که  نتیجه گرفت  گری  طور 

زنند، ما زنان باید بیش از همه  ها را اصالحات اجتماعی جا میرو، وقتی قربانی کردن انساناند و از اینمردانه
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ها در ایجاد تصویر  ی آنهای اقتصادی، وقتی ناتواناند که مردان هنگام گرفتاریبترسیم. در حقیقت، این زنان

   کنندها خالی میسر آنبر شان را درماندگی کند،ستیزی فراگیر در جامعه را تشدید میزن   ْآور خانوادهنان

شده برای  های ارائهترین توجیهعمدهرسد  نظر میبهنظر داشت که امروزه  در  نیز    را  همچنین باید به این واقعیت 

[  George Caffentzisطور که جورج کافنتزیس ] شود. همانتر« بیان میدیدگاهی »زنانهمجازات اعدام از  

را    [reason»عقل« ]  پاینشان داده است، استدالل اصلی در حمایت از مجازات اعدام در حال حاضر دیگر  

آن را به    بلکهشود(،  ها از منظر بازدارندگی استدالل میتر که در آنکشد )مانند دفاعیات سنتی به میان نمی

رای ایجاد  بکند مجازات اعدام  سازد. این استداللی است که وانمود میمرتبط می  [feelings»احساسات« ]

شود؛ تا به »ما« احساس »مختومه شدن« بدهد،  در »ما«، قربانیان واقعی یا بالقوه، اجرا می »احساس خوب« 

جا پیش  ها تا آن(، و تا حدی که برخی از ایالت۱۹۹۷)کافنتزیس،   زد »به زندگی خود ادامه دهیم«تا قادرمان سا

اعداممی محل  در  که  اتاقروند  میها  تماشا  مخصوص  خانوادههای  به  تا  و  سازند  بهتر  دید  قربانیان  های 

 مربوط به این رویه داده شود.  عذاب و تری از رنجبخشرضایت

همانن جنبه»عواطف«  به  دیرباز  از  »احساسات«  زنانهد  ) ی  است  شده  داده  نسبت  تجربیات  :  ۱۹8۹یاگر،  ی 

تری است که از  تر و مالیمشود تصویر دولت مهربانو از همین رو تصویری که از دولت ارائه می  [۷](.۱۲۹

 ترین ظاهر ممکن است.  گاه آن به عنوان جالد در تضاد است و با این حال این سیما فریبندهقضا با جای

بود، نباید روزانه شاهد  میتوان دریافت که دولت اگر واقعاً نگران »احساسات« ما  از دیدگاهی صرفاً تجربی می

ودیم که حکم اعدام  بمی  [ 8]از جانب دولت  حذف کمک به کودکان تحت تکفلهایی همچون  اتخاذ سیاست

گوید  مجازی برای بسیاری زنان و خواهران و برادرانشان را دارد. عالوه بر این، استداللی که از احساسات می

ها  های محکومان محلی از اعراب ندارد، یا بدتر از آن، این خانوادهباید بر این فرض باشد که احساسات خانواده

چرا که در غیر این صورت منطق این نوع استدالل کامالً متناقض    نیز مسئول هستند و باید مجازات شوند،

 خواهد بود. 

توان احساسات را  دانیم که نمیفلسفی از اسپینوزا تا اگزیستانسیالیسم، می  دیرپایهمچنین به لطف یک سنت  

ین حربه  از عقل جدا کرد. توسل به احساسات در زمانی که دیگر قادر به دفاع از خود نیست، ممکن است واپس

آخرین عقب باشدیا  این  ،نشینی خرد  لزوماًتا  معنای چرخش   که  شالوده  و   به  به  آوردن  یا  روی  استوارتر  ای 
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چون  تر برای آگاهی و دانش باشد. در دفاعیات تازه از مجازات اعدام، توسل به احساسات ممکن است هماصیل

ها مجازات مرگ را واجد اثر بازدارنده بنمایند،  آنگزینی برای شواهدی به خدمت گرفته شود که بر اساس  جای

های دولتی درس  اعدام یکه ما از مضحکه این ادعاای باشد برای پوشاندن تناقض موجود در یا در حکم پرده

 گیریم. نکشتن می

ی رنج انسان دیگری  به این فرض که مشاهده  بنا  ترین تحریف موجود در بحث »احساسات«،هنوز هم مخرب

شود.  ی او حرف زده میپردازی تحقیرآمیز از شخصی است که دربارهتواند موجب پیشرفت فرد شود، مفهوممی

  خورد که اعدام را از منظر مادر فرد قربانی و مادر فرد محکومی این تحریف زمانی به چشم میبارزترین جلوه

توانند دشمن هم باشند و هر می  طواقع فق وجه مشترکی ندارند، در . در منطق دولت این دو زن هیچبنگریم

این دو زن از منظر منطق دولت، دولتی که    ، عالوهدست داشته باشند. به  نوعیکدام در قتل فرزند دیگری به

کند، هیچ حرفی برای هم  میان آن دو حکمیت می نبی سلیمان تر خردمندِ( ی امروزین )و البته کمنسخه چون

مادامندارند. هیچ چیز، مگر   نمینفرتی  آنالعمر،  باتواند  پیوند دهد.  را  اگر مفهوم »  این ها   « فمینیسمحال، 

عمل نیز امروزه در    گزین ممکن است. و درمعنایی داشته باشد، باید بر این گمان باشیم که سناریوهای جای

کنند و  اعدام مخالفت می شدت با مجازات های قربانیان وجود دارد که بههایی از خانوادهمتحده سازمان ایاالت

 کنند:را ادا  توانند اظهاراتی از این دستزنانی که می زنان هم در در این میان حضور دارند،

اید  توان مجازات کرد. شما دارید عزیزان کسی را که به مرگ محکومش کردهکسی که مرده را دیگر نمی»

از سر    بخواهم مادردیگری دچار همان رنجی بشود که منکنید. و وقتی چنین است، چرا من باید  مجازات می

 [ ۹]«گذراندم؟ می

شان  فراموش نکنیم این است که وقتی این مردان و زنانی که دولت قصد کشتن  خواهدچه این بیانیه از ما میآن

ها تحمیل شده . زیرا درد و مرگی که به آنشودمیرا دارد، فرزندان زنانی مثل ما هستند، مسئولیت ما دوچندان  

 سکوت کنیم. توانیم نمیدر مورد مجازات اعدام  یعنی . و ایناست به نام ما بوده

 

ترجمه مقاله *   از  ی حاضر  است  ی  نوشته  Why Feminists Should Oppose Capital Punishmentای 

Silvia Federici  شود: که در لینک زیر یافته می 

https://www.ocf.berkeley.edu/~marto/adpp/federici.htm 

https://www.ocf.berkeley.edu/~marto/adpp/federici.htm
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 ها: یادداشت 
 «. 53، ص ۱۹۹۱شده« در »دیکس  »سارا ایزلی، مادر زندانی اعدام [. ۱]

.  کردند   نی گزی جا  ی داخل   یانمونه   آن را با  انمترجم  که  آمدهشده  یک زندانی اعدام   مادر  یاز نامه  ی بخش  ، یاصل   مطلب  در   [. ۲]
 : متن اصلی به این شرح است

  ستم ین  مطمئن  و.  ببرم  در   به  سالم  جان   کردمی نم   فکر .  بودم  نکرده   احساس   مرد   پسرم   که  یشب   آن  درد  مثل  را  ی درد  هرگز »
  .«را تحمل کند  ی درد ن یمجبور نشود چن  ی مادر چی ه دوارمی ام قاًی نه. عم ای زنده بمانم   خواستمیم اصالً که

 (شدهاعدام  یزندان کی  مادر)

مجموعه   [. 3] به  بنگرید  باره  این  ارائهدر  مقاالت  کنگره ی  در  ]شده  محکومان   Congregation of theی 

Condemned های قربانیان است. محکومان در انتظار اعدام و نیز خانوده های [ که شامل انبوهی از اظهارات خانواده 

در سالن اعدامِ    ۱۹8۷ جوالی ۱5شده در  جا که مادر جیمی وینگو، اعدام( آن 5۷-58، صص  ۱۹۹۱بنگرید به )دیکس    [. ۴]
های  کالسیی هم کند که از سوشهر لوئیزیانا برای جرمی که به احتمال زیاد مرتکب نشده بود، اذیت و آزاری را توصیف می 

ترهاشان را  ویژه جوان ی محکومان و بهها چگونه خانواده دهد که اعدامرسد. همین نشان می ها می فرزندان پسرش به آن 
 کند: ای درازمدت می متحمل شکنجه 

دهند.  آزارشان می های مدرسه ی بچه چطور بقیه  خبر دارماند. من نگرانشان هستم... های من هنوز از آن قضیه در عذاب »نوه
ام گیرد... بزرگترین نوه شان می های من هم گریه کشند »پدرتان جزغاله شده. پدرتان را جزغاله کردند«. نوه سرشان داد می 

هایی را که با حرف آزارش  خواهد این بچهز این نظام به خاطر کشتن پدرش متنفر است... دلش می ساله است و اپسری پانزده 
 کنند.« هاشان او را »وینگو قاتله« صدا می حتی بعضی  دهند بزند... می

ترین واحد خانگی در رم بوده  لحاظ قانونی مهمی پدرساالری، به ی تحت فرمان رئیس مذکر آن، همان خانواده »خانواده  [. 5]
ل نوادگان و اخالف  کامل بودند و در قبا  ی پدرساالری در قبال اخالف مستقیمِ مرد که حاصل یک ازدواج رومی است. خانواده 

[ بود. ...اقتدار ساالر تا مرگ پدر  potestasاو که حاصل یک ازدواج رومی کامل با اخالف مذکر او بودند، صاحب »اختیار« ] 
 ( 3۷: ۱۹8۷« )واتسون،  آن خانواده پابرجا بود...

 مورد مشابه در قوانین کشور: چند  

 خانواده از خصائص شوهر است. قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست  ۱۱۰5ماده 

شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و  قانون مجازات اسالمی: قصاص در صورتی ثابت می   3۰۱ماده  
 مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. 

سر خود را در حال زنا با مرد اجنبی  های بازدارنده(: هرگاه مردی همقانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات   ۶3۰ماده  
تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می 

 تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. فقط مرد را می 
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به کار برده است، و   ( ۱8۶۱) نامباخوفن در کتاب هم جی  م »حق مادری« است که جیام به مفهوجا اشاره در این  [. ۶]
زند و آن را  فردریش انگلس آن را بسط داده است که فرجام »حق مادری« را به ظهور مالکیت خصوصی و دولت گره می 

 (. ۱۹۷۲داند )انگلس  حاکی از شکست تاریخی جنس زن می 

برم که با »عواطف« یکی  ی اش به کار م ی حاضر مفهوم »احساسات« را در همان معنای روزمره با توجه به بحث مقاله   [. ۷]
 کند در گفتمان فلسفی متمایزند. طور که یاگر خاطرنشان می شود، هرچند همان گرفته می 

توان به شمار زیادی از  ی ایران می متحده نوشته شده است. درباره  طبیعتاً این مثال متناسب با شرایط آن روز ایاالت  [. 8]
توان به قانون حجاب و عفاف اشاره  ها می کند، مثالً از آخرین آن ی زنان را دشوار می روزمرهقوانینی اشاره کرد که زندگی  

 کرد. 

به قتل    ۱۹۶۷کشی شهر آتالنتا در  گوید کمیل بل نام دارد که فرزندش چهارمین کودکی بود که در کودک زنی سخن می   [. ۹]
 رسید. بنگرید به: 

Dicks ed., Congregation of the Condemned, 1991. pp. 135-136 

 


