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هرکجا هیچ دلیل باورکردني زي ستي برای ن شاندادن تفاوت سالمت زنان و مردان وجود
ندارد ،تبعیض اجتماعي بايد در جايگاه مظنون اصلي قرار گیرد.
)(Sent et al. 2002
جونی سیگر ،از شخصیتهای شناختهشدة بینالمللی و مشاور سازمان ملل در امور زنان ،با ابتکار
خود در اطلس زنان در جهان به ارائة وضعیت زنان در جهان بهشکلی فشرده ،درقالب نقشههای
متعدد و اطلسوار پرداختهاست .اين كتاب به زبانهای فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیايی ،ژاپنی ،سوئدی
و ...ترجمه شد و شخصیت برجستهای مانند گلوريا استايلم ،از رهبران اصلی موج دوم فمینیسم
در امريکا ،در دهة  70و  80میالدی و پايهگذار مجلة زنان به تمجید از اين اثر پرداخت .در ادامه،
بههمت سعید مدنی قهفرخی ،جامعهشناس و پژوهشگر برجستة ايرانی در امور زنان و آسیب
شناسی اجتماعی در ايران ،بخش دوم كتاب با عنوان وضعیت زنان در ايران منتشر شد.
«توجه به جايگاه و منزلت زن در جهان ،طی دهههای اخیر ،انگیزهای برای مطالعه و بررسی
شیوههای ارتقای جايگاه متناسب زنان شدهاست»« 2.مسائل زنان در جهان و بهويژه در ايران
همواره موضوعی مناقشهبرانگیز و پرتنش بودهاست .بهويژه زمانی كه مسائل زنان بدون توجه به
ويژگیهای بومی جامعة ايران و تنها به تقلید و تبعیت از روندها و رويکردها در جوامع ديگر به
خصوص جامعة غربی مورد توجه قرار گیرد ،میتواند مجموعهای از سوءتفاهمها و خطاها را به
دنبال داشته باشد»3.كتابی كه قصد دارم در اينجا معرفی كنم ،به وضعیت زنان در جهان و ايران
پرداختهاست .مهمترين درونماية كتاب ،همانطور كه جونی سیگر در پیشگفتار اول به آن اشاره
كرده ،اين است كه« :اگرچه تا امروز پیشرفتهای قابلمالحظهای در وضعیت زنان در جهان روی
دادهاست و بیشتر دولتهای جهان معاهدات مربوط به حقوق زنان را امضا كردهاند ،اما ،بهطوركلی،
اينپیشرفتها و تالشهای صورتگرفته برای بهبود وضعیت و احقاق حقوق زنان قابل تعمیم به
تمام نقاط جهان نیست و تفاوتهای زيادی میان زنان كشورها و مناطق مختلف جهان وجود
دارد .اين زنان هستند كه كماكان هزينة وضعیتهای بد اقتصادی ،اجتماعی ...را در سراسر جهان
میپردازند» و با مسائل و تنشهای زيادی در زندگی خود مواجهاند ،موضوعی كه مؤلفان اين اثر
تالش كردهاند درقالب يک اطلس و بهصورت نقشه و نمودار بهنمايش درآورند تا شباهتها و
تفاوتها ،و پیوستگیها و تضادهای میان زنان سراسر جهان بهبهترينوجه نشان داده شود.
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Seager Joni (2009) The Penguin Atlas of Women in the World: Women- Social
Condition- Statistics, England: Penguin Press.
اين كتاب شامل دو قسمت است ،بخش زنان در جهان توسط جونی سیگر به زبان انگلیسی نگاشته شده و مهدی
خدايی ترجمة آن را بهعهده داشتهاست .بخش دوم كتاب با عنوان زنان در ايران بهقلم سعید مدنی قهفرخی نوشته
شدهاست .كتاب در سال  1395به همت انتشارات روزنه منتشر شده است.
Safaryk73@yahoo.com
* كارشناسارشد جامعهشناسی
 2مکنون ،ثريا (« )1389نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیف در موضوع زنان در ايران» ،پژوهشنامة زنان ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.183-157 :)1( 1 ،
 3مدنی ،سعید و سید مهدی خدايی ( )1395پیشگفتار دوم بر كتاب.
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كتاب به دو قسمت تقسیم شدهاست :قسمت اول اثر كه بهقلم جونی سیگر نوشته شدهاست به
وضعیت زنان در جهان پرداختهاست و به هشتبخش تقسیم میشود .سیدمهدی خدايی اين
كتاب را به فارسی ترجمه كردهاست .بیشتر حجم كتاب (بالغ بر 130صفحه از  195صفحه) به
قسمت اول (زنان در جهان) اختصاص داده شدهاست .قسمت دوم كتاب ،بهقلم سعید مدنی
قهفرخی ،به وضعیت زنان در ايران پرداختهاست شامل هفتبخش است .اين اثر با دو پیشگفتار
آغاز میشود كه اولی نوشتة نويسندة قسمت اول كتاب (جونی سیگر) است و پیشگفتار دوم به
قلم سعید مدنی ،نويسندة بخش زنان در ايران ،و سید مهدی خدايی مترجم بخش انگلیسی اثر،
نگاشته شدهاست .در اينجا میكوشیم فشردهای از مطالب كتاب را بررسی كنیم:
قسمت اول :زنان در جهان

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women
)(CEDAW
 2امريکا تنها كشوری است كه اين برنامه را بدون تصويب به امضا رسانده و بدينمعنی است كه عملکرد اين كشور
در چارچوب معاهده محدود نمیشود و به آن تقید ندارد.
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بخش اول كتاب با عنوان «زنان در جهان امروز» آغاز میشود كه در آن به سه مسئله (دولتها
علیه تبعیض ،وضعیت زنان ،سرجای خود نشاندن) پرداخته شدهاست.
نويسنده در اين بخش به اين پرداختهاست كه اكثر دولتهای جهان روی كاغذ به رعايت
برابری كامل زنان متعهد شدهاند .كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان1،بهمنزلة معاهدة ملل متحد،
در سال  1979تصويب و در  1981اجرايی شد .اين معاهده مجموعهای از استانداردها و اصول
جهانی را پايهريزی میكند كه قرار است همچون الگويی برای شکلدادن به سیاستهای ملی در
جهت اهداف بلندمدت محو تبعیض جنسیتی بهكار گرفته شوند و دولتهايی كه اين كنوانسیون
را تصويب كردهاند ،موظف به توسعه و اجرای سیاستها و قوانینی در جهت رفع تبعیض علیه
زنان در كشور خود هستند .دولتهای بسیاری اين معاهده را امضا كردهاند ،اما درجهت اجرايی
كردن آن تالشی صورت ندادند .با وجود اين ،اين معاهده مجموعهای از انتظارات حداقلی را به
وجود آورد كه گروههای زنان میتوانند با استفاده از آن ،از دولتها حسابكشی كنند 185 .كشور
عضو اين معاهده روی نقشه بهتصوير كشیده شدهاند .همچنین ،در میان كشورهايی كه اين
كنوانسیون را تا سال  2008تصويب و امضا كرده ،يا بدون تصويب2امضا كردهاند ،يا نه امضا و نه
تصويب كردهاند ،نام ايران نیز ديده میشود.
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در ادامه ،به وضعیت زنان بهصورت كلی پرداخته شده كه در آن شاخص توسعة انسانی1به
مثابة چشماندازی بهسوی میزان دستاورد كشورها ،در سه بعد توسعة انسانی (سواد ،امیدبهزندگی
و درآمد) هدف ارزيابی قرار گرفتهاست.
بخش دوم كتاب ،با عنوان «خانوادهها» به مسائلی مانند :خانوارها ،ازدواج و طالق ،خشونت
خانگی ،و قتل میپردازد .اين مبحث به تغییر ماهیت خانوادهها مربوط میشود كه بهنظر میرسد
هردو درحال كوچکترشدن هستند .نويسنده به زنانی اشاره میكند كه سرپرستی خانواده را
برعهده دارند .درحالحاضر ،درنتیجة ازدواجنکردن زنان بزرگسال و انتخاب زندگی انفرادی ،تعداد
خانوارهای تکنفره بهشکل شگفتانگیزی درحال رشد است .نويسنده بیان میكند كه در سراسر
جهان زنان نسبت به مردان در سن پايینتری ازدواج میكنند ،اما در بعضی از كشورها اين فاصلة
سنی زياد است .اعتقاد به اينکه زنان متأهل متعلق به همسرانشان هستند ،در بسیاری از كشورها
بر روابط جنسیتی تسلط دارد و اغلب نیز حمايت قانونی را جذب كردهاست كه پشتوانهای
ايدئولوژيک برای خشونت خانگی است .اين خشونتها در مواردی به قتل زنان منجر میشود.
بخش سوم اينكتاب ،با عنوان حقوق زادآوری به مسائلی همچون مادربودن ،جلوگیری از
بارداری ،سقط جنین ،مرگومیر مادران ،و اولويت فرزند پسر بر دختر پرداخته است .در اين
بخش ،به اينموضوع توجه شده كه امروزه زنان نسبت به گذشتگان خود فرزندان كمتری دارند و
اين میتواند ناشی از افزايش دسترسی به خدمات بهداشتی و سیاستهای مربوط به سقط جنین،
سیاستهای دولتی در زمینة بهداشت ،اقتصاد و تأمین اجتماعی باشد .در ادامه ،نشان داده شده
كه هنوز سطح وسائل جلوگیری از بارداری نابرابر است و زنان در كشورهای ثروتمند و نواحی
شهری بهرهمندی بیشتری دارند .ازسوی ديگر ،كشمکشهای بسیاری در جهان دربارة حق سقط
جنین وجود دارد و اين مسئله جدالی را در زمینة استقالل زنان درپی داشتهاست كه زنان را
ناگزير میكند میان سقط جنین ناايمن يا زايمان ناخواسته ،يکی را ،انتخاب كنند .با وجود اين،
نويسنده اظهار كردهاست كه هنوز يکچهارم زنان در كشورهايی زندگی میكنند كه قوانین شديدا
محدودكنندهای درباب سقط جنین دارند .اين سیاستها و قوانین در بسیاری از نقاط جهان مرگ
مادران را درپی داشتهاست .مسئلة ديگر ،اولويت فرزند پسر است كه تقريبا در تمام فرهنگهای
جهان وجود دارد و اين بیتوجهی به فرزند دختر را در بسیاری از كشورها درپی داشتهاست.
بخش چهارم كتاب به سیاست بدن مربوط است .در اينبخش ،به مسائلی همچون سرطان
سینه ،اچ آی وی /ايدز ،ورزش ،زيبايی ،زير تیغ ،قاچاق جهانی سکس ،و تجاوز پرداختهاست.
نويسنده به بیماریهايی كه زنان در تمام جهان با آن درگیرند و از آن رنج میبرند اشاره كرده
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كه تحت تأثیر عوامل و سیاستها و بسیاری از مسائل ديگر هستند .از سرطان سینه ،كه شايع
ترين سرطان در میان زنان سراسر جهان بهحساب میآيد ،تا ايدز كه موقعیت اجتماعی و جنسیتی
زنان نقشی تعیینكننده در ابتالی آنان به اين بیماری دارد .ازجمله مسائل ديگری كه در اين
بخش به آن توجه شدهاست ورزش و میزان مشاركت زنان در مسابقات المپیک و شکاف جنسیتی
است كه همچنان در عرصة توجه رسانهای به ورزش مردان و كمتوجهی به ورزش زنان ايجاد می
شود .زيبايی و تندادن به تیغ ازجمله مسائلی است كه امروزه زنان در بسیاری از نقاط جهان آن
را تجربه میكنند.
همچنین ،از قاچاق جهانی سکس و تجاوز نیز بهمنزلة صنعتی با سود چندمیلیارد دالری نام برده
میشود كه در آن بدن زنان كاال تلقی میشود و وضعیت آن در جهان در اين بخش گنجانده شدهاست.
بخش پنجم اين اثر با عنوان كار به مسائلی همچون كار برای دستمزد ،محلهای كار ،فرصتهای
نابرابر ،كشاورزی ،كار بدون مزد ،و مهاجرت اختصاص دارد .نويسنده در اين بخش به وضعیت
زنان در محیطهای كاری و نحوة مواجهة زنان با كار و فرصتهای كاری توجه كردهاست .در تمام
جهان ،تقريبا تعداد زنانی كه برای كسب درآمد در خارج از خانه مشغول كار میشوند درحال
افزايش است .اما مردان و زنان ازلحاظ كاری كه انجام میدهند و دستمزدی كه دريافت میكنند
بسیار تفاوت دارند .نويسنده نشان دادهاست كه زنان در جهان ،درمقايسهبا مردان ،از تفاوتهای
درآمدی ،تبعیض آشکار جنسیتی و بسیاری از تبعیضهای ديگر متضرر میشوند .شغلهايی كه
منبع درآمد زنان بهشمار میآيند ،بیشتر به بخش غیررسمی تعلق دارد ،فرصتهای شغلی آنان
درمقايسهبا مردان بهطور متوسط پايینتر است .زنان از فرصتهای نابرابر كاری در امان نیستند
و همچنان در پردرآمدترين و معتبرترين مشاغل حضوری بهشدت ناچیز دارند .بررسی زمانبندی
های شغلی نیز نشان میدهد كه زنان درمقايسهبا مردان مدت بیشتری را در كار تولیدی
غیررسمی ،بدون مزد و خانهداری میگذرانند .نويسنده در ادامه نشان دادهاست كه جهانیسازی
اقتصاد چطور درحال شتابدادن به جريان مهاجرت كارگران است كه بخش بزرگی از آنان را زنان
مهاجر تشکیل میدهند و آسیا بزرگترين مبدأ اين كارگران مهاجر بهحساب میآيد.بخش ششم
اين اثر با عنوان «داشتن يا نداشتن» شامل مقوالتی همچون آب ،سواد ،مدرسه ،تحصیالت عالی،
زنان آنالين ،مالکیت ،فقر ،و بدهی است كه زنان جهان با آنها مواجهاند .در اين بخش ،نويسنده
درپی آن است تا نشان دهد زنان با اين مسائل و كمبودها روبهرو هستند كه میتواند «داشته» يا
«نداشته» بهحساب آيد و اينکه نداشتن و كمبود در اين نیازها چه پیامدهايی در زندگی زنان
داشته و خواهد داشت .برای مثال ،دربارة مسئلة آب ،كه به آن توجه شدهاست ،بیش از يک
میلیارد نفر به منابع آب بهبوديافته دسترسی ندارند و بخش بزرگی از اين جمعیت را زنان تشکیل
میدهند .كمبود آب سالم زنان را بیش از مردان با مشکل مواجه میكند.
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قسمت دوم كتاب با عنوان :زنان در ايران بهقلم سعید مدنی به مسائل زنان در ايران ،بههمین
ترتیبی كه در قسمت اول اين اثر آمد ،میپردازد .اين قسمت از كتاب هفتبخش دارد كه نويسنده
در آن به مسائلی پرداختهاست كه زنان در ايران با آنها مواجهند .قسمت زنان در جهان بهصورت
اطلسوار به اين مسائل درقالب نقشه و جدول پرداخته است .نويسنده بهصورت توصیفی و با اتکا
به تحقیقاتی كه پیرامون مسائل زنان در ايران بهقلم خود او يا ديگر پژوهشگران انجام شده است
اين قسمت را به رشتة تحرير درآوردهاست .خواننده در اين قسمت با نقشهها و اعداد و ارقام و
جدولهای مربوط به مسائل زنان ،مشابه با آنچه كه در قسمت اول ديده می شود ،مواجه نمیشود.
اگرچه در ارائة مباحث و مسائل پیشروی زنان با قسمت اول اثر كامال همپوشانی و مطابقت دارد.
همانطور كه نويسندة قسمت زنان در ايران در پیشگفتار دوم بر كتاب بیان كردهاست« :ارائة
شاخصهای وضعیت زنان در جهان وقتی با معادل همان شاخصها در ايران همراه شود درک
جامعتری از وضعیت زنان در ايران و جهان بهدست میدهد» .كاری كه نويسندة قسمت دوم
سعی كردهاست از خالل قسمت اول اثر بدان بپردازد.
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كتاب درباب زنانی كه به اينترنت دسترسی دارند نشان دادهاست كه اينترنت عاملی قدرتمند در
تغییرات اجتماعی ،خصوصا در تغییرات و جنبشهای اجتماعی زنان ،است .ازسوی ديگر ،ارتکاب
سوءاستفادههای جنسی و درپی آن پورنوگرافی آنالين و قاچاق زنان و كودكان نیز از طريق
اينترنت انجام گرفتهاست.بخش هفتم اين اثر ،كه عنوان آن «قدرت» است ،به مسائلی مانند حق
رأی ،زنان در حکومت ،كرسیهای قدرت ،مناطق بحران ،زنان در ارتش ،و جنبشهای برابری زن
و مرد توجه نشان دادهاست .مؤلف در اين بخش به جايگاه زنان در مراكز قدرت كشورها میپردازد
و تالش میكند تا وضعیت زنان را در كانونهای قدرت و حکومتها نشان دهد و همچنین میزان
تأثیر قدرت زنان و حقوقی را كه زنان از آن برخوردارند تصوير كند .اين حقوق ،از حقرأی تا
دستيابی به كرسیهای قدرت را شامل میشود .نويسنده اظهار كرده كه «تاكنون الگوهای اندكی
در جهان ديده شدهاست كه زنان بیش از  25درصد از كرسیهای انتخاباتی مجلس قانونگذاری
را در اختیار داشته باشند .اگرچه كرسیهای قدرت در دست زنان در كمترين میزان ممکن است،
دردستگرفتن اين كرسیها توسط زنان درحال افزايش است» .در ادامة اين بخش ،به میزان
حضور زنان در ارتش و بايدونبايدهای حضور زنان در ارتش اشاره شدهاست كه كماكان بر سر
حضور زنان جنجال وجود دارد .اين مسائل معموال با جنبشهای زنان در سراسر جهان پاسخ داده
شدهاست ،جنبشهايی كه در بسیاری از نقاط جهان تأثیرگذار و در جهت توانمندسازی زنان بودهاست.
بخش هشتم اين اثر به آمار جهانی پیرامون جمعیتنگاری و بهداشت ،مدرسه ،كار و قدرت
اختصاص دارد كه درقالب جدولهايی آورده شدهاست و آمارهای مربوط به زنان را نشان میدهد.

مسائل اجتماعی ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1396
ارزیابی محتوای اثر
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 1رستمپوری ،سمیه ( )2014ناموس و مردساالریhttp://mahastis.blogspot.co.id/2014/09/blog- ،
post_26.html
 2همان
 3كتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ايران حاصل تحقیق و تفحص  30پژوهشگر برجسته در وجوه مختلف
حیات فردی و اجتماعی زنان ايرانی طی سالهای  1380-90است .اين اثر با پشتیبانی مؤسسة رشد ،حمايت و
انديشه (رحمان) و مديريت خانم دكتر فاطمه جواهری به انجام رسیده و توسط نشر نی چاپ و انتشار يافتهاست.
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نويسندگان اين اثر كوشیدهاند نگاهی نقادانه به وضعیت زنان در جهان و ايران بهصورت
اجمالی بیفکنند .اگرچه نويسندة بخش زنان در جهان با ابتکار و خالقیت خود در ارائة نقشههايی
متعدد تصويری كلی از وضعیت زنان در جهان ارائه كردهاست كه در نوع خود كمنظیر است،
همانطور كه در پیشگفتار خود بیان كردهاست« :كار در مقیاس جهانی ،بهشکل اجتنابناپذيری
با مقداری تعمیم همراه خواهد شد» كه اين اثر نیز تا حدودی نتايج و دادههايش را تعمیم داده
است .برای جبران اين مشکل ،بهتر است كه مسائل هر جامعه را در بافت همان جامعه تحلیل
كرد ،كاری كه مدنی سعی كردهاست ،در قسمت دوم اثر ،شناخت وضعیت جهانی زنان را با معادل
همان شاخصها در ايران همراه كند .اگرچه وضعیت زنان در نقاط مختلف ايران و در مواجهه با
هركدام از مسائل نیز متفاوت است .برای مثال ،تفسیری كه زنان از مردساالری و ناموس در
كردستان دارند میتواند با ديگر نقاط ايران متفاوت باشد ،بهطوریكه «ناموس با همدستی
مردساالری برساخته در كردستان ،سیستمی از قدرت را شکل میدهند كه در آن انواع خشونت
چه در سطح نمادين و چه در سطح فیزيکی نمودار میشود و پارادايم ناموس باعث شده كه زنان
در تمام طول عمر خود تناقضهايی را حمل كنند»1،تناقضهايی كه ناشی از «نظام سلطه ،نقش
های جنسیتی دوگانه ،زندگی زيرساية خانواده ،دين و سیاست ،اقتصاد اموال سمبلیک و نظام
های آبرو و شرف درقالب نوعی ابژكتیويسم بر زنان كُرد سايه افکندهاست»2كه در اين اثر نیز
كمتر بدانها پرداخته شدهاست.مسئلة دوم در اين كتاب تأكید بر دادههای كمی و آماری است.
اگرچه دادههای آماری و نقشهها و جدولهای موجود بسیار خالقانه و ابتکاری ارزشمند در ارائة
وضعیت زنان در جهان محسوب میشود و نمیتوان اهمیت آنها را ناديده گرفت ،كمبود تحقیقات
كیفی و انسانشناختی در هر دو قسمت (زنان در جهان و زنان در ايران) اين اثر محسوس و
مشهود است .مثال میتوان پذيرفت كه مقولهای مانند مردساالری و نابرابری جنسیتی در جامعة
ايران بر زندگی زنان و وضعیت آنان در جامعه بسیار تأثیرگذار بودهاست ،ولی اينکه نابرابری
جنسیتی و مردساالری در زبان و بیان زنان چگونه بازنمايی يا در اذهان فردی و جمعی درک و
تفسیر میشود و حتی درک و تفسیر اقوام گوناگون از اين مسئله چگونه است ،ممکن است با هم
متفاوت باشد ،موضوعی كه در كتاب وضعیت اجتماعی زنان در ايران3كه به تازگی توسط جمعی

جستاری درباب كتاب زنان در جهان و ايران
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از نويسندگان منتشر شده است ،تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است ،بهطوریكه وضعیت زنان
را در دهة هشتاد با تلفیقی از اهداف توصیفی ،تحلیلی و كاربردی به اين شرح پوشش میدهد:
شناسايی و تشريح ابعاد گوناگون وضعیت زنان ايرانی طی دهة 1380؛ مقايسة وضعیت زنان در
سطح مناطق گوناگون كشور و همچنین وضعیت زنان ايرانی با زنان برخی كشورهای ديگر؛ تحلیل
و تبیین زمینهها و علل مرتبط با محدوديتها و مشکالت زنان و طرح پیشنهادهايی كاربردی
برای ارتقای شاخصهای توسعة انسانی زنان و تحقق عدالت جنسیتی.
حتی اين نکته نیز بايد هدف مداقه قرار میگرفت كه ايران بهمنزلة جامعهای كه دارای تکثر
قومی ،فرهنگی و تاحدودی مذهبی است ،چگونه نابرابریهای جنسیتی ،قومی و مذهبی بر زيست
جهان زنان در نقاط و اقوام مختلف در ايران تأثیر میگذارد و چگونه تولید و بازتولید میشود،
چیزی كه كمتر در اين اثر بدان پرداخته شدهاست.
درمجموع ،اين اثر میتواند الگويی برای مطالعات بعدی در حوزة زنان در جهان و ايران به
شمار آيد .با توجه به اينکه كتاب (زنان در جهان) برای چهارمینبار است كه تجديد چاپ می
شود ،با ارائة آمار و اطالعات درست و اصولی كتابی ارزشمند برای خوانندگان ايرانی ،پژوهشگران
حوزة زنان و مطالعات زنان ،جامعهشناسان و دانشجويان ايرانی ،منبع مهمی برای پژوهش در
حوزة زنان تلقی میشود .درهرحال ،خواننده در اين كتاب خود را با انديشمندانی بزرگ مواجه
میبیند و بنابراين ،خواندن آن تجربهای بسیار آموزنده و لذتبخش خواهد بود.
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