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 اشاره
نامه زن« »فصل  با عنوانای  ( نشریه۹۸-۱۹۹۶)  ۱۳۷۵-۷۷های  سال   ی در فاصله

می  منتشر  روشنگرانه در سوئد  نوشتارهای  که سلسله  »کنترل جسم   ی دربارهای  شد 

داشت.   انتشار  سفانه  أمت زن«  از  نشریه   ۱۱بعد  این  برای   شماره،  چندان  که 

ماند. نوشتار فارسی  ناتمام  نبود، تعطیل شد و بحثِ »کنترل جسم زن«  خوانان آشنا 

 ۱است.   روز و تکمیل شدهبه آن مباحثات است که ی ی خالصهحاضر دربرگیرنده

  

 مقدمه 
گذشته   بدنکنترل   به  برمیزن  دور  و های  اشکال  مختلف،  جوامع  در  گردد. 

اینشیوه  برای  متفاوتی  داشتهای  یافته   کار وجود  تغییرِشکل  تاریخ  در طول  اند.  که 

 بدن ی شناخته شده، به دالیل اِعمال کنترل بر  ی حاضر ضمنِ معرفی دو شیوه نوشته 

 پردازد. میآن ای زنان و نیز مسائل حاشیه 

 

 سازی جنسی زنان. ناقص۱
هنوز در   2ی زنان«یا به بیان نادقیق »ختنه  (FGM)سازی جنسی زنان«»ناقص  

بهداشت جهانی،   سازمان  گزارش  بنابه جدیدترین  دارد.  دنیا جریان  مناطق  از  خیلی 

ای و آسیایی روی دختربچگان خردسال تا کشور افریقایی، خاورمیانه   ۳۰این عمل در  

می   ۱۵ انجام  جهانی،  سال  بهداشت  سازمان  برآورد  بنابه  زن   2۰۰شود.  میلیون 

 

« در  فمینیست فارسی زبانـنامه زن، نشریه سوسیالیست فصلهای »شماره   یفایل پی. دی. اف کلیه  ۱

   سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران بطور رایگان در دسترس است.

2Female Circumcision    جایش از  ه امروز کاربرد ندارد و به زنان« ترجمه شد  یکه به »ختنه

Female Genital Mutilation  شود. دلیلش هم این سازی جنسی زنان« استفاده مییا »ناقص

الزاماً به نقض جنسی منجر نمی  از آلت جنسی است که  شود؛  است که ختنه به معنی بریدن بخشی 

آنچه که بطور مصطلح تحت   کند. امایعنی همان چیزی که بیشتر در خصوص ختنه مردان صدق می 

  کند.گیرد، در واقع زن را برای همیشه از بردن لذت جنسی محروم می نام »ختنه زنان« صورت می 

http://www.iran-archive.com/fa/sanadha/942
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که  کنوناهم دارند  قرارگرفته   در جهان حضور  غیرانسانی  عمل  این  به   ۳اند.تحت  بنا 

انجام ناقص مطالعات  زنان در استانشده،  های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و سازی 

  4آذربایجان غربی نیز رواج دارد. 

)ناقص  زنان  جنسی  شیوه FGMسازی  سه  به  می  (  سنتی  -۱شود:  انجام   ۵: نوع 

پو بریدن  با  که  است  شیوه  مشاهده سته محدودترین  قابلِ  بخش  و  خارجی  ی  ی 

تر ی قبلی بزرگ در مقایسه با شیوه   ۷: برداشتن کلیتوریس  -2همراه است    ۶کلیتوریس 

گره از  جزئی  یا  کامل  قطع  با  و  لب است  نیز  و  کلیتوریس  گاهی  ی  )و  داخلی  های 

است  لب زن همراه  آلت جنسی  انفیبوالسیونختنه   -۳های خارجی(  یا  فرعونی    ۸: ی 

های داخلی و خارجی آلت جنسی های پیشین است. در اینجا لبتر از شیوه تناکوحش

می  بریده  کلیتوریس  همراه  به  به زن  باقیمانده  شکاف  و  می شود  دوخته  شود؛ هم 

اندازهنحوی به به  سوراخ  تنها یک  یک گوش  ی که  می پاکنوک  باقی  از  کن  بعد  ماند. 

بی  بدون  که  عمل  بی این  یا  موضعیهوشی  می   حسی  پاهای انجام  و  باسن  شود، 

بمدت   می  4۰دختربچه  بسته  شروع روز  با  بعدتر،  بخورد.  زخم جوش  محل  تا  شود 

و مشکل فراوان ی خون با درد زیاد  دلیل کوچک بودن سوراخ، تخلیهعادت ماهیانه، به 

معمواًل است.  می   همراه  باقی  بدن  در  نیز  خون  از  عفونت بخشی  ایجاد  که  های ماند 

کند. همه ساله تعداد زیادی از کودکان و دختران جوان با عوارض ناشی از ی زا ممرگ

 

۳, WHO, 31 January 2023Female genital mutilation  
»تراژدی و    انیمظفر  حهیراو کتاب »تیغ و سنت« از    ،»سرخو«مستند تصویری  به گزارش    نگاه کنید  4

   تن« نوشته فاطمه کریمی.

۵Sunna Circumcision  

۶Clitoris     ِحساس تناسل بخش  گره   زن  یاندام  یک  بصورت  که  قابل  است  آن یت  ؤری  به  که  ـ 

clitoral glans  ی شود. این بخش در درون پوستهگویند ـ در باالی آلت تناسلی زن دیده میمی

گویند. در موقع تحریک جنسی زن، گره کلیتورال  می   clitoral hoodداری قرار دارد که به آن  چین

آید تا امکان لذت جنسی زن را فراهم  شود و از درون پوسته چین دار بیرون می برجسته و بزرگ می

 کند. 

۷Clitoridectomi  

۸Pharaonic Circumcision (Infibulation)  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.youtube.com/watch?v=iiTcvgktI9U
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برند، پیش از ازدواج، چند سانتیمتر از  در میبازند. اما آنها که جان بهمی عفونت جان 

دوخته بازمی آلت جنسی  را  دخول جنسی شده  عمل  و  شود  گشادتر  سوراخ  تا  کنند 

این عمل در  امکان »شب زفاف« و در جریان مراسم »حجله« پذیر گردد. گاهی هم 

به حجله می  باخود  داماد  که  یا خنجری  آلت  توسط چاقو  زورکی  یا دخول  و  ــ  برد 

می  انجام  ــ  آنمردانه  حالیشود.  در  غوطهوقت،  خون  در  زن  درد می که  از  و  خورد 

میبه پارچهخود  مغرورانه  شوهر  نشانه پیچد،  به  را  خونین  باکرهی  اه ی  به  زن  ل گی 

سپارد و همه چیز در همهمه و اند می فامیل که در پشت درب حجله به انتظار نشسته 

 شود. ی فامیل گُم می هلهله

یا ختنه  شمال  انفیبوالسیون  مصر،  جنوب  سودان،  سومالی،  در  بیشتر  فرعونی  ی 

متحده امارات  و  عمان  بحرین،  یمن،  نیجریه،  مالی،  می کنیا،  دیده  عربی  شود. ی 

( Caniboدهد که این عمل نزد قبایل کانیبو )آمده نشان می دستعالوه مدارک بهبه

   است.در پرو و نیز اهالی بومی استرالیا نیز رواج داشته 

 
 

 . کمربند عفت۲
که تحقیقات وسیعی راجع به کمربند عفت انجام داده،   ۹به ادعای پیرلورن زونی 

قرن به  ابزار  این  از  استفاده  آنمی   ۱۶و    ۱۵  ی هاقدمت  ابداع  بعضی  به  رسد.  را 

فرانسوی ایتالیایی به  دیگر  بعضی  و  سوئیسیها  و  میها  نسبت  که  ها  آنچه  اما  دهند. 

 

۹Pero Loren Zoni    نویسنده کتابHistorie Secret de Ceinture 
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های صلیبی است. در آن دوره ی جنگگران است رواج آن در دورهمورد توافق پژوهش

به  یا  ـ  همسران  تناسلی  آلت  بر  مرد  جنگجویان  که  بود  این  بر  درسم  تر قیقعبارت 

شان کسی به  بردند تا در غیابزدند و کلیدش را باخود میشان« ـ قفل می »مایملک

عالوه از آنجا که تجاوز به زنان و دخترانِ مغلوبان جنگی رایج بود، آن دستبرد نزند. به 

ناممکن یا دشوار آنها تالش می  با کمک کمربند عفت کار را برای دشمنان  کردند تا 

 کنند.  

های مختلف از موادی مثل چرم، پارچه و نیز آهن،  ت به اشکال و مدل کمربند عف 

می  تهیه  طال  حتی  و  جلو نقره  در  باریکی  سوراخ  که  بود  شورتک  شبیه  عموما  شد. 

سوراخ اطراف  در  داشت.  مدفوع(  )برای  پشت  در  سوراخی  و  ادرار(  نیز  )برای  ها 

تناسوزن آلت  ورود  از  تا  بودند  شده  گذاشته  کار  تیزی  جلوگیری  های  مردانه  سلی 

 کنند. 

 

 

 

 

ی زنان را کرده های عفونتزده، مهبل و رحمهای تاولرانتوان کشالهسادگی می به

که عوارض بستن کمربند عفت بودند، تصور کرد و باز زنانی را تجسم کرد که مجبور 

ی شان« که تنها دارنده را با این کمربند سرکنند، چرا که »صاحب   زمان زیادی شدند  

 .کلید بود در جنگ جان باخته بود

البته شواهدی هم وجود دارد که استفاده از کمربند عفت در نزد خواهران روحانی 

خودارضایی  از  اواًل  تا  بود  آن  هم  دلیلش  است.  بوده  متداول  نیز  کلیساها  از  بعضی 

ی اصطالح باکره دارشدن خواهران بهخواهران جلوگیری کند و ثانیاً از حاملگی و بچه

گرفتند خودداری شود. مثال در ها قرارمیسی کشیش استفاده جنکلیسا که مورد سوء

ی خواهران روحانی مجبور به پوشیدن ( پرتغال، کلیه Portalgreکلیسای پورتالگر )
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ها کمربند عفت بودند و پدرروحانی کلیسا تنها کسی بود که حق نگهداری کلیه کلید 

آویخت و شدیداً ی کلید را شبها باالی تختخوابش مشود که او دستهرا داشت. گفته می

   کرد تا غیر از خودش کس دیگری به آنها دسترسی نداشته باشد!از آنها مراقبت می

تحقیقی اثر  در  زونی  لورن  بی پیر  طنزهای  و  اشعار  حکایات،  از  یاد  اش  شماری 

ساخته می  عفت  کمربند  به  راجع  که  نقل وکند  مزاح  محض  و  بودند  شده  پرداخته 

 شدند. می 

 ۱۹ی استفاده از کمربند عفت در اروپا، اوایل قرن  شود که بیشترین دوره می گفته 

های تبلیغاتی برای فروش انواع توان بیشترین تعداد آگهی بود. در نشریات آن دوره می

آگهی  این  در  یافت.  را  عفت  به کمربند  عفت  کمربند  وسیلهها،  بهعنوان  منظور ای 

یابی از وفاداری زن« و حتی »جلوگیری از ینانجلوگیری از »تجاوز به ناموس«، »اطم

   شد.حاملگی« معرفی می 

 

 زن بدندالیل کنترل 
دوره در  مردساالر،  جوامع  شیوه دالیلِ  اِعمال  برای  تاریخی،  مختلف  های های 

ی ی زنان در دوره نویسد که ختنههرودوت می  اند. مثالً گوناگونِ کنترل نیز متغیر بوده 

)   ی فراعنه به حاکمان رایج   ۳۰۰۰مصر  زنان وابسته  از میالد( صرفاً میان  سال پیش 

نداشته  رواج  بردگان  بین  در  و  مهم   بوده  اهداکردن  و  بریدن  با  زنان  این  ترین است. 

مرات نیز  و  بردگان  با  خود  تفاوت  و  اصالت  خدایان،  به  خود  بدن  ب بخش 

رود که موسی این رسم  گذاشتند. گمان می شان از خدایان را به نمایش می شکرگزاری 

 . کرداسرائیل توصیه را به قوم بنی طبقات باال را برای بردگان نیز معمول و اجرای آن

بامبارا ) زنان، کنترل میلِ    ی ( در مالی برای ختنه Bambaraدلیل مردانِ قبیله 

ریس با آلت جنسی مردانه، آنها را به این باور رسانده بود جنسی آنان بود. تشابه کلیتو

آلت جنسی   با  زنان  گویا  به مان  أ توکه  مردانه  و  می زنانه  به همین خاطر دنیا  و  آیند 
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خواستند تا با حذف نماد آلت  شان دوبرابر است! آنها از طریق ختنه می تمایل جنسی

 ۱۰دهند. از بدن زن، تمایل جنسی آنها را کاهش  جنسی مردانه
که »از  پس از میالد( مبنی بر این  ۷42پیغمبر اسالم )  ی شود که توصیهگمان می

زنان گرفتهمیل جنسی  ریشه  نگرش  همان  از  نبرید«  بین  از  را  آن  ولی  بکاهید    تان 

ی ویژه شاخهه رود که بنا به همین توصیه بوده که نزد اهل سنت )بباشد. بازگمان می

  ۱۱است. ی سنتی« متداول شده تر آن یعنی »ختنهشافعی( شکل مالیم

زن توسط مرد   بدن بگذریم و به توضیح علمیِ عللِ کنترل  ات  هتوجیاما اگر از این  

نقش به  نهایی  تحلیل  در  می بپردازیم،  تولید  در  الف آفرینی  شامل  خود  که   -رسیم 

 شود.  تولیدمثل می -تولید اقتصادی ب

 

   آفرینی در تولیدنقش
نشانهجوامع  در   هیچ  اولیه،  یافت  کمون  کنترلِ جنسیتی  و  ستم  نابرابری،  از  ای 

از    نشده بعضی  و  سوسیالیستاست.  خصوصی  مالکیت  وجود  عدم  مدیون  را  این  ها 

گیرند که امحای هرگونه نابرابری ـ  جا نتیجه میدانند و از همینطبقات اجتماعی می 

نابرابری جنسیتی ـ در گرو استقرار مالکیت اشتراکی و جامعه ی طبقهی بیاز جمله 

نیست. کنترل  آنسوسیالیستی است. حال  ـ    بدنکه چنین  اشکالِ  همزن  چون سایر 

داشتن   حقِ  اقتصاد،  در  زن  جایگاه  با  صرفاً  ـ  جنسیتی  نابرابری  و  تبعیض  ستم، 

کنترل  مِلک نیست.  توضیح  قابل  طبقاتیش  موقعیت  یا  و  ستمِ    بدنخصوصی  و  زن 

رابطه  نقش  جنسیتی،  با  مستقیمی  در  مان  أ توی  و ی  شیوهزن  اقتصادی  تولید 

م کنترل  دارد.  و  داشته  نمیتولیدمثل  زن  بدن  بر  که رد  اگر  شود  متحقق  توانست 

شد. انگلس  هژمونی مرد بر سازمانِ تولید و بازتولید حیات و نهاد خانواده تثبیت نمی 

 

ی فرهنگ، زبان و رسوم سکس در قبایل افریقایی  های زیادی را به مطالعه »ریچارد برتون« که سال   ۱۰

برند چون  ر مردان است. اینان کلیتوریس را می های جنسی زنان ده برابخواست » نویسد:  گذرانده، می

خواست همانطوری  مرکزِ  عضو،  این  بود  کرده  اذعان  ارسطو  است.«که  زنان  جنسی  از  های  نقل  به 
Women and Revolution, Summer 92, p. 24 

 Women and Revolution, Summer 92, p. 24به نقل از   ۱۱
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( در توضیح ۱۸۸4خصوصی، و دولت« ) گفتار کتاب »منشاء خانواده، مالکیت در پیش 

 نویسد:این مطلب می 

 

ی نهایی تاریخ، تولید و بازتولید  کننده بر مبنای نگرش ماتریالیستی، عامل تعیین »
به  که  است  حیات  دوگانه نوبهبالدرنگ  خصلت  خود  طرف،   ی  یک  از  دارد. 

ی لوازم مورد نیاز زندگی ـ مثل غذا، لباس، مسکن و ابزار کار الزم ـ است،  دربرگیرنده 
ای که در از طرف دیگر شامل تولید خودِ انسان یا تکثیر نوع است. نهادهای اجتماعی

انسان ر دورهه ها تحت آن زندگی ی معین تاریخی و در هر سرزمین وجود داشته و 
از اند، توسط هر دو شق تولیدی تعیین شده کرده از یکسو توسط »کار« و  اند؛ یعنی 

  ۱2« اند.ی تکاملِ خانواده مشروط شده سوی دیگر توسط درجه

  

زنند.  می یید  أتفوق مهر  شناسی، بر صحتِ نگرش  شناسی و جامعهای باستان یافته

از طریق   را  غذایش  انسان  اولیه  دانه، ریشه  آوریجمعدر کمون  و میوه،  گیاهان  ی 

تولیدکننده یا   هجنتیدرکرد و فاقد یک سازمان »تولید اقتصادی« بود.  می مین  أتغیره  

بیکننده مصرف  ثانوی  یا  اصلی  زمینه ی  و  بود  نابرابری معنا  رشد  برای  مادی  ی 

 اجتماعی و جنسیتی وجود نداشت.  

امروز میبه آنچه  با  زن  زایمانِ  از عالوه،  همانند خیلی  بود. زن،  متفاوت  شناسیم 

افتاد و زندگی می زایید و بالفاصله راه  کرد، کودکش را می ای کز میپستانداران، گوشه

می طبیعی  ادامه  را  انسان  اش  نوزاد  به   ۱2-۱۰داد. ضمناً  می ماهه  لحاظ دنیا  به  آمد، 

مراتب کمتری نیاز داشت و خیلی سریع زندگی  تر بود، به مراقبت به جسمی متکامل 

ای هم که به مراقبت مادر نیاز داشت، به بدن پُرموی کرد. در دورهمستقل را آغاز می

ی تقریبا مشابه این تصویر را کرد. نمونه چسبید و ابداً آزادی او را محدود نمی مادر می 

 ها شاهدیم.ها و میموندر بین گروههایی از شامپانزه 

 
12 Fredrich Engels, Familjens, Privategendomens och Statens 
ursprung, Stockholm, 1973, p. 8 
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جو   تغییرات  بروز  از  بین پس  از  و  جنگلی  تا رفتن  شد  مجبور  اولیه  انسان  ها، 

را   مرحله  تولیدغذایش  از  گذار  »جمعکند.  مرحلهی  به  »تآوری«  مواد ی   ولید« 

آید که پیامد آن کشف آتش،  حساب می ی عطفی در تاریخ تکامل بشر به غذایی، نقطه 

ایستادن، گوشت  اهلیابزارسازی، روی دوپا  نهایتاًخواری،   ... و  پیدایش    کردن وحوش 

نقشی که زن در تولید اقتصادی این دو جوامع ایفا   ۱۳دار بودند. جوامع کشاورز و دام

 ای در فرادستی و فرودستی او داشت.ننده ککرد، نقش تعیین 

نقش  در  دوپا،  به  چهارپا  انسان  تکامل  نقش  اما  زن  اجتماعی  و  اقتصادی  بازی 

ی ای بازی کرد. با ایستادن زن بر روی دو پا، محدودیت فعالیت در دورهکننده تعیین 

زایمان، کوتاه نوزاد و غیرتر شدن دورهآبستنی، درد  ناکافی  پیدا  ی آبستنی و رشد  ه 

وظایفی  چنان  برای  دوپا  زنِ  لگن  آناتومیک  ساختمان  که  بود  این  هم  دلیلش  شد. 

مو شده بود، نوزادِ مو و بیعالوه، از آنجا که بدن زن در این ایام کمنامتناسب بود. به 

مادر از دستانش برای    بنابرایننارس این امکان را نداشت تا به موهای مادر بچسبد.  

ماندن زن از مرد ها، عقبی اینی منطقی همهفاده کرد که نتیجه نگهداری نوزاد است

مسئولیت   و  ماند  باقی  ایل  اسکان  محلِ  در  زن  پس  بود.  غیره  و  شکار  دویدن،  در 

به را  نوزادان  از  رفتهنگهداری  و  پرداخت  شکار  به  مرد  آنکه  حال  گرفت  رفته  عهده 

خستین »تقسیم کار مبتنی بر  توانایی فیزیکی بیشتری برای این کار پیدا کرد. این ن

ی مستقیم با قابلیت باروری زن، تولیدمثل و مادری داشت و جنسیت« بود که رابطه 

روند سنگ این  توضیح  در  دوبوار  سیمون  کرد.  فراهم  را  مرد  به  زن  وابستگی  بنای 

 نویسد:می 
 

 

هم در حالی  در این دوره انسان اولیه مجبور شد تا برای سیرکردن شکمش به شکار روی آورد؛ آن   ۱۳

ی قوی داشت و نه از  دندان تیز و آرواره  نهتوانست تند بدود و بجهد،  که شکارچی خوبی نبود. او نه می 

اثنای استفاده از دست، ایناز ی قدرتمند و چنگال دراز برخوردار بود.  پنجه ابزار داشت. در  رو، نیاز به 

نزدیک  به هم  اشاره  و  انگشت شست  و  تغییر کرد  انسان  فیزیکی دستان  امکان  ساختمان  تا  تر شدند 

روند، پیدایش نوعی تقسیم   ی اینتر شود. نتیجهسازی( فراهم منظور ابزار گرفتن و کار کردن با اشیا )به

کار بین دستان و پاها شد: دستان برای ساخت، حمل و پرتاب ابزار شکار و پاها برای دویدن سازگاری 

   یافتند. این روند منجر به آن شد که انسان روی دوپا بایستد.
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زایی و خونریزی ماهیانه، توانِ کاری زن را کاهش دادند و »حاملگی، بچه
غذا و محفوظ ماندن از خطرات، تماماً به مرد مین  أتدر این ایام زن را از نظر  

آن در  که  آنجا  از  کردند.  شیوه وابسته  پیشموقع،  برای  آبستنی  ای  از  گیری 
سایر پستانداران ماده ـ   وجود نداشت و نیز از آنجا که طبیعت برای زن ـ مثل

های مداوم، بخش اعظم انرژی بود، نتیجتاً مادری   قرار نداده  ۱4ی استریلی دوره
به را  زنان  وقت  توان  و  دیگر  که  جایی  تا  داد؛  اختصاص  زندگی  مین  أتخود 
  ۱۵بودند، نداشتند.«  دنیا آوردهکودکانی را که به 

 

نه تولیدکننده( و سربارِ مرد تبدیل  مصرفتنها به  نه به این ترتیب، زن   کننده )و 

زایمان با  بلکه  مکرر، مصرفشد  مرد های  بر  بیشتری  بار  که  زایید  کنندگان جدیدی 

به کرد.  محدودیتتحمیل  این  می عالوه،  سبب  زنانه  و های  جابجایی  قابلیت  تا  شد 

مشکل  شکار،  تعقیب  برای  ایل  سریع  بتحرک  سرآغازی  این  که  شوند  بر  ساز  ود 

 گیری این باور مردانه که »زن« یک موجود سربار و دردسرآفرین است. شکل

 
»ایل بدوی در محل خاصی ماندگار نبود و چیزی در تملک خود نداشت؛  

اعقابش نمی و  اوالد  به  او فرزند یک  از همین رو  برای  نه    "بار"اندیشید.  بود 
ایج بود. کودکانی هم  ی مغتنم. در میان ایل بدوی، قتل نوزادان ریک سرمایه
به  به در میکه جان  تفاوتی عمومی اعضای ایل دلیل عدم مراقبت و بیبردند، 
 Theزایید، از افتخار آفرینندگی )سپردند. به این خاطر زنی که می جان می 

pride of creation ۱۶ماند.«نصیب می ( بی   
 

بادیه جوامع  نزد  بیبعدتر،  مورد  دختران  فقط  دامدار،  و  قرار  نشین  ایل  مهری 

ایل  اقتصادی  دوام حیات  برای  را  پسران  آنها وجود  که  بود  این  دلیلش هم  گرفتند؛ 
 

 گیرد.گیری، آبستنی صورت نمی رغم جفت ای است که علی منظور دوره  ۱4
15 Simone de Beauvoir, The Second sex, Vintage, p. 94 

 سیمون دو بوار، جنس دوم، منبع فوق  ۱۶
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نشین عرب نیز به گورکردن دختران در نزد قبایل بادیهبه دانستند. رسم زنده الزم می

 گردد. جا برمی همین

ایام   این  درک  در  مردان  اگرچه  ساده ی  یابتدامردان  رابطهو  از  زنان،  ای  بین  ی 

تولیدمثل، ازدیاد جمعیت و سامان تولیدی جامعه یافته بودند، اما هنوز قادر به فهم  

کردند که چون زن فالن میوه را دلیل آبستنی و زایندگی زن نبودند. آنان گمان می 

ا کرد که نوزاد کرم یخورد و یا از فالن محل گذشت، آبستن شد! گاهی هم تصور می

یافتن به بدن  شود و پس از راهها و درختان یافت می الروی است که در اطراف صخره

می تغذیه  آنجا  در  می زن،  بزرگ  و  میکند  را  خرافات  این  پای  رد   در شود!  توان 

   های باستانیِ اقوام مختلف یافت.ها و افسانهاسطوره

 

 تولید اقتصادی یشیوهتغییر 
آوردن نوزاد وابسته و نیز ریختن موی    دنیاادن بر دوپا و به دیدیم که پیامد ایست

زن را در موقعیت فروتر در   زن، پیدایش تقسیم کار مبتنی بر جنسیت بود که عمالً

 قبایل شکارچی قرارداد. 

و  آتش  کشاورزی،  زن  کودکان،  از  مراقبت  و  قبیله  در  زن  اقامت  جریان  در 

باهلی سازی و سایر کارهای گری، سفال ه کوزهکردن حیوانات را کشف کرد و سپس 

 دستی پرداخت که بر فعالیت ذهنی و فکریش افزود.

جو ی،   شرایط  مساعدترشدن  و    یهاولی  ی شیوه با  کرد  تغییر  قبیله  اقتصادی 

نقش   او  بود،  زن  نزد  دانه  رویاندن  دانشِ  که  آنجا  از  گرفت.  را  شکار  کشاورزی جای 

به  را  محوری  و  و  اصلی  گرفت  به  عهده  کرد.  خود  آن  از  را  اجتماعی  برترِ  موقعیت 

 ی ویل دورانت: نوشته 

دست زنان اتفاق »در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به
به افتاده نه  با  دست مردان. در آن هنگام که قرناست؛  های متوالی مرد دائماً 
زراعت را های کهن خود به شکار اشتغال داشت، زن در اطراف خیمه  طریقه

می میترقی  ایجاد  را  خانگی  هنر  هزاران  و  پایهداد  روزی  هریک  که  ی  کرد 
صنایع بسیار مهمی شدند. از پنبه که به گفته یونانیان »درخت پشم« است، 
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همین زنِ ابتدایی نخست ریسمان و پس از آن پارچه را اختراع کرد و نیز زن 
گری و و نساجی و کوزه  دوزودوخت است که به احتمال زیاد سبب ترقی فن  

و د و خانهرسبدبافی  کار  ودگری  به  اوقات  غالب  اوست که  سازی گردید. هم 
می و   پرداختهدادوستد  آورد  وجود  به  زن  نیز  را  خانوادگی  کانون  است... 

تدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی وارد کرد. به او ادب آموخت به
را   اجتماعی  آداب  و  معاشرت  هم  معرفت و  بنیان  مدنیت  که  و مالط  النفسی 

  ۱۷است، به او تعلیم داد.« 
  

این زن  جالب  تولیدمثل  و  زایندگی  قابلیت  کشاورز،  قبایل  در  که  تنها  نه جاست 

تر کرد. اسباب تحقیر و سرزنش زن نشد، بلکه موقعیت برترِ اقتصادی او را مستحکم 

کشی زن را به قابلیت زایندگی زن که ستم این خود دلیلی بر رد  ادعای کسانی است  

می  به نسبت  زنانه  قابلیتِ  این  مایهدهند.  خود  زن خودی  اجتماعی  موقعیت  تنزل  ی 

اقتصادی  فعالیت  از  زن  بازماندگی  به  که  بود  آن  عواقب  سر  بر  مشکل  بلکه  نبود، 

 گذاشت. می  جاهخور« جدیدی بانجامید و »نانمی 

قبیله  نیاز  در  زن  کشاورز،  دست،  ی  در  شکار  ابزار  و  بغل  در  نوزاد  با  تا  نداشت 

ی اصلی بود. کننده نبود بلکه تولیدکننده جا نه تنها مصرف پای مرد بدود. او در اینهم

شد؛ نمی  بر دختر ترجیح داده  رآمد و نوزاد پسحساب نمیعالوه نوزاد ابداً سربار به به

ی این معنی قابلیت زایایی زن به دیده زیرا کشاورزی به نیروی کار زیاد نیاز داشت. به  

ی کار احترام و حتی تقدیس نگریسته شد. حتی گمان بر این بود که زمین در نتیجه

ی قابلیت زایش زن و جا نیز بود که رابطهدهد. از همینمی  زنِ زایا است که محصول 

 نویسد:زمین مورد ستایش قرارگرفت. سیمون دوبوار می
 

ز برای  قطعاً  را در »مادر  بود که جوانه  او  این  بود.  اییدن کودک ضروری 
و آنش می بدن  تغذیه میپرورد  ایل را  به حیات مشهود  ترتیب  این  به  و  کرد 

 

گهواره   ۱۷ زمین،  مشرق  تمدن،  تاریخ  از  نقل  نوشتهبه  تمپن،  آرام،  ی  احمد  ترجمه  دورانت،  ویل  ی 

 .۵2و  ۵۱صفحات 
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دار  بخشید. به همین خاطر هم بود که زن نقش درجه اول را عهده تداوم می
به طایفه موارد کودکان  اغلب  بر خود    ی شد. در  را  او  نام  بودند؛  متعلق  مادر 

بدا ـ  او  امتیازات  و  و در حقوق  ایل در  هشتند  که  زمینی  از  استفاده  در  ویژه 
شدند. در این دوران امالک مشترک از طریق زنان اختیار داشت ـ سهیم می 

شدند. مثال از طریق آنان بود که مالکیت اعضای ایل بر زمین و  انتقال داده می 
می  تضمین  هم محصول  اشد.  که  بود  زنان  طریق  از  برای  چنین  ایل  عضای 

ای  گونه شود تصور کرد که به شدند. بنابراین می انجام این یا آن کار انتخاب می 
ی مذهبی و قانونی بر زمین و اسرارآمیز زمین به زنان تعلق داشت. آنها سلطه 

ی زن با زمین فراتر از مالکیت بود. به همین خاطر محصوالتش داشتند. رابطه 
شود...  کردن زن به زمین شناخته می با تشبیه هم هست که نظام مادرساالری  

نشین، چون قابلیت زایندگی زن چیزی در ]اما[ در نظر ایل شکارچی یا بادیه
می  جلوه  تصادف  یک  ثروتحد  بنابراین  باقی  کرد،  ناشناخته  زمین  های 

مانند، حال آنکه ایل کشاورز راز باروری را در شیارهای زمین و بطن مادر  می 
وع به ستایش آن نمود... در نظر او طبیعت همانند یک مادر کشف کرد و شر

 النه   ای ناشناخته  نیروهای   –همانند زمین    -بود. زمین، زن است و در زن نیز  
  ۱۸« .است کرده

  

توان در مذاهبی که بین اقوام کشاورز پیدا شدند نیز  رد  پای چنین نگرش را می 

 گوید: یک پیغمبر هندی در نصیحت به پیروانش می  دید. مثالً

 
مشترک مادر  زرع،  و  کشت  جریان  در  یا  »اگر  کنیم  زخمی  را  مان 

میتکهتکه گناه  مرتکب  کنیم،  قطع  را  او  از  عضوی  و  نماییم  آیا اش  شویم... 
ی مادرمان فرو کنیم؟ آیا اجازه دست بگیریم و در سینه اجازه داریم چاقو به 

 
18 Simone De Beauvoir, Second Sex, Vitage, 1997, p. 99 
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گوشت  استخوانهاداریم  به  تا  بدریم  را  جرات  یش  چطور  برسیم؟...  هایش 
 ۱۹کنیم گیسوان مادرمان را ببریم؟«می 

 

( بایدیا  کشاورز  قبایل  نیز  امروزه  شخم Baidyaحتی  از  مرکزی  هند  در  زدن  ( 

کنند. یا در اوگاندا، در میان اقوام بئانتا ورود زن نازا به باغ یا مزرعه زمین امتناع می 

خیزیش را از دست بدهد. در نیکویار ممنوع است زیرا بیم آن دارند که زمین حاصل 

می جمعتصور  اگر  که  زمین  شود  گیرد،  صورت  حامله  زن  توسط  محصول  آوری 

از همین  بیشتری خواهد داد. شالیمحصول   نیز  ایران  کاری به دست زنان در شمال 

کارند، زمین  آید. تصور بر این است که وقتی زنان نشای برنج را دل زمین می سنت می 

می  بیشتری  شالی محصول  بعضی  نزد  حتی  هنگام دهد.  که  است  این  بر  رسم  کاران 

می  شالیزار  در  زن  برنج،  جوانه رویش  تا  بیشتری هخوابد  خرمن  و  کنند  رشد  بهتر  ا 

هنگام، با پای برهنه  بدهند. در بعضی از مناطق هند، رسم بر این است که زنان شب 

   چرخانند تا بر محصول زمین افزوده شود.ای را به دور مزرعه می ارابه

اتفاق   قبایل کشاورز سه  برتر مان  أتودر  از موقعیت  به سقوط زن  افتاد که منجر 

ی شیوه معیت خیلی زود رو به افزایش نهاد. دلیلش هم این بود که در این  ج  -۱شد:  

مراتب  محصول به   همچنینتر بود،  اقتصادی ـ برخالف شکار ـ تلفات جانی کمتولید  

بودند تا ایل در برابر بالیای طبیعی مثل خشکی، سیل   بیشتر بود. این دو سبب شده 

یا به غارت قبایل همسایه بپردازد. این   دهد  پذیر شود و به کوچ تنیا قحطی آسیب 

ها شد؛ چرا که این مرد بود که در این عرصهشدن نقش زن میحوادث سبب کمرنگ

از کودکان و کارهای دستی کرده   -2رت داشت.  امه زن که خود را مشغول مراقبت 

رفته  شخمبود،  حیوانات،  از  بارکشی  کار  مرد رفته  به  را  حیوانات  کردن  اهلی  و  زدن 

مرور مرد با نقش  به   -۳سپرد و به این ترتیب بر نقش مرد در اقتصاد کشاورزی افزود  

خود )اسپرم( در تولیدمثل آشنا شد و فهمید که زن بدون اسپرم او قادر به تولیدمثل 

نیست. پس پرستش زمین را کنار گذاشت و شروع به پرستش باران کرد که زمین را 
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خود کرد که حامل بذرِ خلقت و آفرینش و زایایی کرد. او شروع به ستایش  بارور می

ونسب و تبار فرزندان با انتساب به جا بود که مرد تصمیم گرفت تا اصل بود. از همین 

ب او  پس  شود.  تعریف  مادر(  نه  )و  علیهپدر  را  فرزندان  اسم  و  زایید  زن  زاده، جای 

حسینحسن شاه زاده،  و  به زاده  گذاشت!  کوشیزاده...  مرد  آیین عالوه  ابداع  با  تا  ها،  د 

که  سنت  آدابی  و   ـ   دادند  تشکیل  را  جوامع  آن  فرهنگ  ی اولیه  های نطفه   بعدها–ها 

قوانین  اینه.  کند  تحقیر  را  زنانگی   و  نهد  ارج  را  مردانگی و  احکام  بعدتر در مذاهب،  ا 

 تثبیت شدند.  سسات ؤم بازتاب یافتند و توسط نهادها و 

می را  تفکر  این  آثار  انعکاس  در  )شود  بقراط(اشیلآیسخولوس  و  ارسطو  نیز   ،  و 

   2۰ها و مذاهب آن دوره دید. ها، اسطوره افسانه

و   پدرساالری  گسترش  و  رشد  برای  زمینه  که  بود  بستری  چنین  مردساالری بر 

کاالیی برای   2۱؛عنوان »کشتزار مرد« معرفی گردیدبههموار شد و دستگاه تناسلی زن  

 رفع نیاز جنسی مرد!

شود فهمید چرا توجه تاریخی مردان روی دستگاه تناسلی زنانه با این توضیح می

 است.   متمرکز بوده

قرن   مردساالرانه  ۱۹در  نگرش  نقد  ضمن  فمینیست،  زنان  از  فبعضی  از  وق،ی 

امروز  »از  با شعار  را  و کمپینی  نوشتند  و  تولیدمثل گفتند  در  نقش زن  بودن  اصلی 

انتظارش می نمی  کنیم و دیگر بچهاعتصاب می  رفت  زاییم« آغاز کردند. همانطور که 

زدن بر سر اصلی بودن نقش زن این کمپین به جایی نرسید چرا که مسئله بر سر چانه

این نقش قابل تقسیم به اصلی و فرعی کردن نبوده   تولیدمثل نبود و اساساً یا مرد در  

ریشه عالوه  به  نیست!  ستم و  با  ی  تا  نداشت  او  زایندگی  قابلیت  به  ربطی  جنسی 

   خودداری از زاییدن، این نابرابری مرتفع شود. 

ایجاد تسهیالت    حل مسئله در نزاییدن نبود، بلکه در مبارزه برای به این معنی راه

مسئولیت   سپردن  و  کودکستان  مهدکودک،  شیرخوارگاه،  )مثل  اجتماعی  امکانات  و 

   نگهداری نوزادان به پدران و غیره( بود.

 

 . ۱۷۶نگاه کنید به جنس دوم، منبع فوق، صفحه  2۰

 ی بقره.سوره  22۳اشاره به آیه  2۱
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 بندی جمع
طور خاص(، هزن )ب  بدنطور عام( و کنترل  هنابرابری جنسیتی )ب -

وصی  خص  با توصیفِ صرفِ نقش زن در اقتصاد یا پیدایش طبقات و مالکیت 

تولید   در  زن  نقش  توضیح  با  بلکه  نیست؛  توضیح  و مان  أتوقابل  اقتصادی 

 22تولیدمثل و پاگیری تقسیمِ کار مبتنی بر جنسیت ممکن است. 

باید در »قابلیت  نزن را    بدن ی نابرابری زن و مرد و کنترل  ریشه -

این بچه کرد.  جستجو  زایمان  اجتماعی«  »عواقب  در  بلکه  زن  زایی« 

بی  که  نبود  زن  بیولوژیک  تحمیل  ساختمان  او  به  را  کرد حقوقی جنسیتی 

دنبال ایستادن بر دو پا عارض  ی زایمان بود که به بلکه نتایجِ محدودسازنده 

ماندن زن از مرد در  کار مبتنی بر جنسیت و عقب شد و به پیدایش تقسیم 

نظام  فعالیت  و  خصوصی  مالکیت  طبقات،  پیدایی  انجامید.  اقتصادی  های 

  مبتنی بر سود، دامنه و ابعاد نابرابری جنسیتی افزود.

صرفاً مختص به   و سرکوب میل جنسی او  زن  بدنکنترل تاریخی   -

عقب گذشته  جوامع  و  روستاها  دور،  بلکه  مانده های  نیست،  فرهنگی  در ی 

عالوه، است. به   باط مستقیم با موقعیت زن در تولید اقتصادی، تولیدمثلارت

از فرهنگ »زن کاالیی«، امر عمیقاً  ی تکامل خانواده و موقعیت  درجه  این 

برابری  زنان  طلبانه جنبش  میی  جوامع پذیرتاثر  در  امروز،  همین  حتی  د. 

  ِ جراحی ل  عم   یزنان معروف به »لوکس« نوعرفته، نزد  بسیار مدرن و پیش

 

کسانی بود   از نخستین ( یکیAlexandra Mikhailovna Kollontaiالکساندرا کولنتای )  22

تاری بررسی  در  را  بر جنسیت«  مبتنی  کار  اهمیت »تقسیم  و  نقش  زنان خ ستم که  فرودستی  و  کشی 

اثر برجسته ( ۱۹2۱»موقعیت زنان در جریان تکامل اقتصادی ـ اجتماعی جامعه« ) ی اوگوشزد کرد. 

سخنرانی او در سوردولف لنینگراد برای زنان دانشجویی است که پس از    ۱4ی  نام دارد که دربردارنده

نامه فصل سخنرانی در    ۱۱شدند.  د تربیت میی برابری زن و مرپیروزی انقالب اکتبر برای کار در عرصه

 یل و در دسترس عالقمندان قرارگیرد.  م تک  دیگران  به فارسی ترجمه شده که امید است به همت زن

http://www.iran-archive.com/fa/sanadha/942
http://www.iran-archive.com/fa/sanadha/942
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به  البیاپالستی زیبایی  محسوب    2۳نام  ختنه  نوعی  واقع  در  که  است  رایج 

 شود. می 

امروز   - مورد ختنه   2۰۰اگر  زن  قرارمیلیون  فیزیکی  اند،  گرفته  ی 

اند. اینان همان قربانیان  ی فرهنگی واقع شدهدهها و صدها برابر مورد ختنه 

کهرسانه  هستند  مردساالری  فرهنگ  تبلیغات  و  زیبایی،    ها  با  را  زنانگی 

جنسی  خوش تمایالت  ارضای  لوندی،  خانهدرماندامی،  بچه،  و  داری،  زایی 

 کنند! مادری تداعی می

زن، محتاج تغییر    بدنویژه کنترلِ  ه مقابله با نابرابری جنسیتی و ب -

و تولیدمثل است. یعنی زنان باید    داری سرمایهتولید  ی  شیوه جایگاه زن در  

ها و امکانات برابر با مردان های اجتماعی از شرایط، فرصت ی عرصه در کلیه

معنی   آن  به  این  گردد.  متحول  تولیدمثل  در  زن  نقش  و  شوند  برخوردار 

گیرد تا برایش بزاید، خدمت می است که زن باید از قالب ماشینی که مرد به 

خانهبچه و  جنسیداری  نیازهای  و  کند  خارج  داری  نماید،  برآورده  را  اش 

قوانین مدنی، احکام شرعی، سنن، آداب و    ی این دو مستلزم لغو کلیه  شود.

کنند.  های جنسیتی نقش ایفا می فرهنگی است که در بازتولید و تداوم نقش 

از  به جامعه  دست  تا  است  الزم  شود،  بدنعالوه،  کوتاه  زن  رحم  و  مهبل   ،

مرد  هسته  ی خانواده و  زن  گردد،  منسوخ  از  مان  أتوای  مراقبت  مسئولیت 

ی  آوردن امکانات الزم برای دوره نوزادان را به عهده گیرند و جامعه با فراهم

بارداری، زایمان و پرورش کودک مانع از آن شود که تولیدمثل محدودیتی 

انقالبِ  یک  مستلزم  تغییرات  این  کند.  ایجاد  زن  اجتماعی  فعالیت  در 

 ی جنسیتی است. طلبانهسوسیالیستی با گرایش عمیقاً برابری 

 

 

لب   2۳ روی  که  است  عملی  دو  و هودکتومی  پوسته البیاپالستی  و  و کوچک  بزرگ  دور  چینهای  دار 

می انجام  میکلیتوریس  بیشتر  اطالع  برای  کلیپ  شود.  به  الب  ی جراحتوانید  و    ی اپالستیهمزمان 

 نگاه کنید. ی هودکتوم

https://www.youtube.com/watch?v=CQTj3d9OM4A
https://www.youtube.com/watch?v=CQTj3d9OM4A

