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فمنیســم بــه عنــوان یــک جنبــش اجتماعی 
ــی دارای  ــهای اجتماع ــایر جنش ــد س همانن
فــراز و نشــیب خــاص خــود بــوده و در 
ــه  ــی و ب ــود  دوران طالی ــات خ ــول حی ط
ــرده  ــه ک ــول را تجرب ــی دوران اف طــور تناوب
ــی  ــه مختصــر ســعی م ــن مقال اســت. در ای
ــش  ــن جنب ــر ای ــه ی مختص ــود تاریخچ ش
ــا  ــه ب ــن مطالع ــود. ای ــی ش ــی بررس اجتماع
ــی  ــر بررس ــم  ب ــوج فمنیس ــه م ــی س معرف
ــی  ــش آن م ــل پیدای ــوم آن و عل ــوج س م

ــردازد. پ
تاریخچه فمینیسم

بررســی تاریــخ  فمینیســم معمــوال  توســط 
ســه دوره تاریخــی کــه بــه مــوج اول، مــوج 
دوم و مــوج ســوم معــروف شــده اســت، 

ــرد.   ــام میگی انج

ــوج اول  ــروع م ــی ش ــوج اول: برخ ــف( م  ال

ــش حــق رای«  ــه »جنب ــه ب فمینیســم را ک
)زمــان   1792 ســال  از  شــد،  معــروف 
انتشــار مقالــه¬ای از نویســنده انگلیســی 
بــه نــام مــاری ولســتون کرافــت، بــا عنــوان 
ــته¬اند.  ــان«( دانس ــرای زن ــتی ب »دادخواس
ایــن کتــاب کــه علیــه ژان ژاک روســو 
بــورژوازی  و  فرانســه  انقــالب  موضــع  و 
کشــورهایی کــه دختــران را از برابــری منــع 
ــای  ــود، زمینه¬ه ــده ب ــته ش ــرد نوش می¬ک
طــرح مباحــث حقــوق زنــان را پــس از 
انقــالب فرانســه در کشــورهای غربــی بیــش 

ــرد. ــم ک ــش فراه از پی
ــتین  ــال 1825م نخس ــه س ــتان، ب در انگلس
بیانیــه در دفــاع از اعالمیــه حقــوق و وظایــف 
زنــان )کــه در آن از بــاز شــدن درهــای 
مشــاغل عمومــی بــه روی زنــان( بــا امضــای 
ویلیــام تامســون انتشــار یافــت. در فرانســه، 
ــه در  ــان ک ــف زن ــوق و وظای ــه حق اعالمی

ــی  ــاغل عموم ــای مش ــدن دره در آن بازش
ــط  ــود توس ــده ب ــه ش ــان مطالب ــه روی زن ب
ــد.  ــر ش ــان )1848-1838( منتش ــه زن مجل
ــان در  ــوق زن ــش حق ــه 1840، جنب در ده
ــار  ــان آبش ــا پیم ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــتاورد آن  ــد و دس ــاز ش ــنکا )1848( آغ س
ــن  ــه در ای ــود ک ــات« ب ــه »احساس اعالمی
اعالمیــه ســتمدیدگی تاریخــی زنــان، آزادی 
ــای اقتصــادی،  ــان در عرصه¬ه ــری زن و براب
تاکیــد  سیاســی  و  اجتماعــی  آموزشــی، 
می¬کــرد، کــه در اعالمیــه اســتقالل آمریــکا 
ــی را شــروع  ــن گردهمای ــت. ای ــکاس یاف انع
ــاس  ــر اس ــان ب ــتقل زن ــازمان¬دهی مس س
منافــع خــاص خودشــان می¬داننــد. در پــی 
ــی  ــتانتن، انجمــن مل ــدی اس ــت ک آن الیزاب
حــق رای زنــان را تاســیس کــرد. بریتانیــا از 
دهــه 1840م بــه بعــد شــاهد پدیــد آمــدن 

ــود. ــان ب ــق رای زن ــای ح جنبش¬ه

3
 ب( مــوج دوم: دهــه 1960 آغــاز خیــزش جدیــدی اســت کــه بــه 
مــوج دوم فمینیســتی معــروف شــده اســت. دهــه 60 قــرن بیســتم 
دهــه اول جنبش¬هــای تنــد اجتماعــی و شــکل¬گیری نظریه¬های 
جدیــد فلســفی جدیــد بــود کــه هــر یــک بــه گونــه¬ای تاثیــر خــود 
را بــر شــکل¬گیری نظریه¬هــای فمینیســتی بــه ویــژه از 1968 تــا 

1973 آشــکار می-ســاختند.
نکتــه ممیــز مــوج اول و دوم تاکیــد بــر نقــد فرهنگــی و نظریه¬های 
فرهنگــی اســت. در ایــن مورد تمــام جنبه-هــای شــناختی و نمادین 
از جملــه زبــان، برداشــت¬ها و آگاهی¬هــای عمومــی، فلســفه، هنــر، 
ــد و  ــادی ش ــش نق ــوع پوش ــی ن ــی و حت ــای اجتماع ــم، رفتاره عل

تمامــی ایــن حوزه¬هــا عرصــه مبــارزه فمینیســتی قلمــداد شــد.
ــا  ــد و ب ــرح ش ــه مط ــک نظری ــوان ی ــه عن ــوج دوم فمینیســتی ب م
پی¬گیــری فمینیســت¬ها از اوایــل دهــه 1970، مطالعــات زنــان بــه 
برنامه¬هــای درســی دانشــگاه¬ها و کالج¬هــا راه یافــت و بــه عنــوان 

شــاخه آکادمیــک جنبــش آزادی¬بخــش زنــان مطــرح گردیــد.
ــان،  ــت زن ــل وضعی ــا تحلی ــیدند ت ــوج دوم می¬کوش ــداران م  طرف
علــل فرودســتی و وضعیــت آرمانــی آنــان و نیــز راهبردهــای خــود 

ــه دهــد. ــام و جهان¬شــمول ارائ ــای ع ــب نظریه¬ه را در قال
ســیمون دوبــوار فیلســوف فرانســوی در کتــاب جنــس دوم  شــکاف 
ــن  ــرد. او در ای ــر ک ــم را پ ــش فمینیس ــوج اول و دوم جنب ــن م بی
کتــاب بــه تعمــق در »دیگــر بــودن« زنــان پرداخــت. دوبــوار در ایــن 
اثــر ســوال »زن چیســت؟« را مطــرح کــرد. او کــه از تحلیل¬هــای 
ــاره  ــود درب ــه مــردان ناراضــی ب ــان نســبت ب موجــود از کهتــری زن
ــه  ــکاوی ب ــی و روان ــم تاریخ ــه ماتریالیس ــدودی ک ــخ¬های مح پاس
ایــن پرســش ارائــه کرده¬انــد، کاوش کــرد و مدعــی شــد کــه هــر 
ــاب منشــاء  ــس در کت ــوب اســت. انگل ــه مطل دو پاســخ، مصــادره ب
ــان  ــی زن ــه بردگ ــی ب ــت خصوص ــاد مالکی ــد نه ــواده می¬نویس خان
ــز  ــد نی ــد. فروی ــان نمی¬کن ــت آن را بی ــی عل ــود ول ــر می¬ش منج
کــه بــه بیــان تفاوت¬هــای جنســی می-پــردازد، نمی¬توانــد تبییــن 
کنــد کــه چــه ارزیابــی قبلــی از »مــرد بــودن« باعــث مغــرور کــردن 
پســران بــه داشــتن آلــت رجولیــت شــده و موجــب شــده تــا دختران 
ــل شــوند.  ــن عضــو جنســی اهمیــت خاصــی قائ ــرای نداشــتن ای ب
ــن  ــز در ای ــا نی ــود آنه ــه خ ــان ک ــر زن ــتم وارد ب ــن س ــرای تبیی ب
ســتم شــرکت دارنــد، کافــی نیســت صرفــا بــه مقــوالت اقتصــادی 
یــا الگوهــای رشــد روانشناســی متوســل شــویم کــه پیشــاپیش بــا 
ارزیابی¬هایــی آمیختــه اســت کــه نیــروی جنــس مذکــر را شــکل 
ــر اســاس پویایــی  می¬دهــد. آنچــه الزم اســت نظریــه¬ای اســت ب
خودآگاهــی، کــه عمیق¬تــر از عوامــل فیزیولوژیــک، عوامــل روانــی 
ــیار  ــای بس ــورد رفتاره ــد در م ــد و بتوان ــادی باش ــل اقتص ــا عوام ی
ــه انقیــاد زنــان کمــک می¬کنــد، عادالنــه قضــاوت  متنوعــی کــه ب

کنــد

ــوج  ــور م ــای ظه ــه 1990-1970 زمینه¬ه ــوم: از نیم ــوج س ج( م
ــون  ــز مدی ــر چی ــش از ه ــه بی ــت ک ــکل گرف ــم ش ــوم فمینیس س
تحــوالت نظــام ســرمایه¬داری، مطــرح شــدن پســت مدرنیســم و 
ــه نگــری مــوج  ــدروی و یک¬جانب عکس¬العمل¬هــای ناشــی از تن

دومی¬هــا بــود بــه گونــه¬ای کــه امــروزه بســیاری از طرفــداران 
گرایش¬هــای مــوج دوم از منتقــدان آن شــمرده می-شــوند.

 
مــوج ســوم فمینیســم ســعی دارد از آنچــه کــه تعریــف ذات گــرای 
مــوج دوم از زنانگــی  خوانــده مــی شــود دوری  گزینــد. تعریفــی 
ــه گفتــه مــوج ســوم اغلــب  هویتــی  جهــان شــمول   کــه  بنــا  ب
بــرای  زنانگــی  قایــل بــوده و در مــورد تجربــه زنــان ســفید پوســت 
باالتــر از  متوســط  اغــراق  مــی کنــد. هســته مرکــزی  ایدئولــوژی  
ــکیل  ــیت  تش ــرا از جنس ــاخت گ ــرا س ــیر  ف ــوم را تفاس ــوج س م
ــی  ــام ذات ــدرت و ابه ــی ق ــر پراکندگ ــیر ب ــن تفاس ــد ای می¬ده
ــه و وازه هــای مربــوط  بــه جنســیت تاکیــد بیشــتری  تمــام مقول
می¬کنــد.  نظریــات مــوج ســومی  معمــوالً تئوریهــای همجنــس  
گــرا خود¬آگاهــی زنــان رنگیــن پوســت زن گرایــی، فرضیــات پســا 
اســتعماری، نظریــه انتقــادی، فــرا ملــی گرایــی، فمینیســم زیســت 
بــوم گــرا و نظریــه نــو فمنیســتی را در بــر می¬گیــرد فمنیســتهای 
ــرد تمرکــز کــرده و  ــر حــوزه سیاســت ف مــوج ســومی  بیشــتر  ب
ــان جنســی مــی نویســند  ــی  و بی ــی از بازنمای ــاره شــکل های درب
کــه نســبت بــه شــیوه هــای پیشــین کمتــر سیاســی  هســتند. بــه 
ــای خــوب  ــه از معیاره ــی  را ک ــوج دوم ــای م ــا الگوه ــالوه  آنه ع
ــان ســخن مــی گوینــد مــورد چالــش قــرار مــی  ــرای زن ــد ب ــا ب ی

دهنــد. 

 تاریخچه موج سوم فمینیسم: 
در ســال 1991 خانــم آنیتــا هیــل، مــردی آفریقایــی- آمریکایــی به 
نــام کالرنــس تومــاس را کــه نامــزد مقــام دادگاه عالــی آمریــکا بود، 
ــه  ــه ب ــی ک ــرد. اتفاق ــه خــود متهــم ک ــه مزاحمــت جنســی علی ب
گفتــه هیــل یــک دهــه قبــل، زمانــی کــه وی بــه عنــوان دســتیار 
تومــاس دروزارت آمــوزش و پــرورش کار مــی کــرد، رخ داده بــود. 
ــه نفــع وی  ــن اتهــام را رد کــرد. ســنا نیــز ب ــه ای تومــاس بالفاصل
ــردر  ــکا واک ــه رب ــود ک ــان ب ــن جری ــه همی ــش ب رای داد. در واکن
ــه  یکــی از شــماره هــای نشــریه میــز) Ms ( در ســال 1992 مقال
ــن  ــرد. او در ای ــر ک ــودن « منتش ــومی ب ــوج س ــام » م ــه ن ای ب
مقالــه تاکیــد کــرد کــه »مــن پســا فمینیســت نیســتم، مــن مــوج 
ــه  ــی را ب ــه عموم ــل توج ــاس- هی ــده توم ــتم.« پرون ــومی هس س
ــود  ــب نم ــای کاری جل ــط ه ــی در محی ــت جنس ــور مزاحم حض
ــد مســاله آزار جنســی  ــی کردن ــه تصــور م ــی ک ــان مردم و در می
ــاس  ــی احس ــد نوع ــده ان ــی حــل ش ــوج دوم ــات م و دیگرموضوع

ــد آورد. ــی و هوشــیاری پدی نگران

ــوج ســوم فمینیســتی  ــه م ــت ک ــد گف ــن تفاســیر بای ــام ای ــا تم ب
ریشــه در میانه¬هــای دهــه 1980 دارد. آنــگاه کــه رهبــران مــوج 
ــل هوگــس، شــیال ســندوال،  ــزال دوا، ب ــا آن دومــی هماننــد گلوری
شــری مــوراگا، آدره لــرد، ماکســین هونــگ گینگســتون وبســیاری 
از فمینیســت هــای رنگیــن پوســت، خواهــان شــکل گیــری 

ــد. ــتی بودن ــان فمینیس ــد در گفتم ــی جدی ذهنیت
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ــه  ــل دهــه 90 جهــان غــرب  ب از  اوای
نقــش هــای ســنتی و نهــاد خانــواده 
رویکــردی دوبــاره داشــته و از حرکــت  
هــای تنــد فمینیســتی مــوج دوم کاســته 
ــت  ــراط در حرک ــار ســوء اف ــرا آث شــد زی
ــه بیــش از  همــه دامــان  هــای زن مداران
در  روزافــزون  خشــونت  گرفــت  را  زن 
ــدم  ــط  کار و ع ــواده و محی ــط خان محی
امنیــت جنســی  از  آثــار دوره پیــش  
بــود. فمینیســتهای مــدرن در دهــه هــای 
اخیــر ســعی مــی کننــد بــا ظاهــری 
زنانــه و رفتــاری ظریــف تمــام خــود را از 
ــه  ــد از جمل ــش  بگذارن ــه نمای ــردان ب م
مــوج ســوم،  فمینیســتی  بازنگریهــای 
بحثــی  اســت کــه بتــی فریــدان، جمیــن 
گریــر مطــرح کــرد و بــه احیــای مــادری 

مشــهور اســت اگــر در فمینیســتهای  امــواج بــالی زنــان بالقــوه  و 
ــدند.  ــی ش ــداد م ــر  قلم ــر یکدیگ ــام خواه ــورت ع ــه ص ب

امــا بــی توجهــی  فمینیســت هــا نســبت حســب  نیازهــا خواســته 
ــان اقلیــت هــای قومــی در جهــان اول  و بــه طــور  کلــی  هــای زن
جهــان ســوم خویــش بودنــد و جنبــش  فمینیســم را از نظــر 
ســازماندهی  بیــش از  از  پیــش  دچــار تفرقــه کــرد. بحــث هــای 
پســت مدرنهــا، تحــول عمیــق تــاری در موضــوع را ســبب گردیــده 
اســت پیدایــش  پســت مدرنیســم. بــا طــرح ســوالهای اساســی  در  
بــاب معنــی هویــت زنــان، ســبب آشــفتگی در فمینیســم خــاص را 
رد مــی  کنــد از ایــن طریــق یــک رشــته عوامــل درک مــی شــود 
کــه  بــر یکدیگــر تاثیــر مــی گذارنــد بــرای کشــاندن شــان بــه یــک 
ــا ایجــاد  اردوگاه ایدئولوژیــک واحــد مثمرثمــر نیســت زنــان بایــد ب
زبــان و شــیوه هــای تفکــر جدیــد دربــاره هویــت خویــش، خویشــتن 
را از معانــی ســتمگرانه¬ی کــه مــردان بــر آنهــا تحمیــل کرده¬انــد 
ــای  ــرش ه ــم نگ ــوم ه ــوج س ــه  در م ــل آن ک ــازند حاص ــا س ره
ــداد و  ــم تع ــد ه ــل ش ــوج دوم تعدی ــه م ــبت ب ــا نس ــت ه فمینیس
انشــعاب در نگرشــهای فمینیســتی رخ داد و هــم مــورد نقــد جــدی 
ــاره  ــت و درب ــرار گرف ــا ق ــت مدرنه ــوی پس ــه از س ــری، از جمل نظ
ــه  ــود ک ــم آوا ب ــه ه ــن جمل ــا ای ــوان ب ــی ت ــروزی م ــم ام فمینیس
ــه  ــی، فمینیســم ن ــا تقســیمات فرع ــم ب ــی بدانی فمینیســم را کلّیت
ــارزه  ــر مب ــا و درگی ــی پوی ــه مبحث ــاده ک ــا افت ــری ج ــب  فک مکت

اســت.

ویژگی های موج سوم
ــد  ــدا می¬کن ــوج دوم ج ــوم را از م ــوج س ــم، م ــی مه ــد ویژگ چن
کــه مهــم تریــن آنهــا تاکیــد بــر تفــاوت هاســت، بــه گونــه¬ای کــه 
ــی  ــی اصل ــاوت را ویژگ ــه معضــل تف ــرای پاســخ ب ــالش ب برخــی ت
مــوج ســوم دانســته انــد. مســاله تفــاوت، هــم از ســوی گــروه هــای 
مختلــف زنــان، از جملــه رنگیــن پوســت هــا و زنــان آمریــکای التین 

ــده گرفتــن مشــکالت خــاص  ــه دلیــل نادی )کــه مــوج دوم را ب

گــروه هــای مختلــف زنــان و توجــه خــاص 
بــه مســائل زنــان سفیدپوســت طبقــه 
متوســط، نقــد مــی کردنــد( و هــم از ســوی 

ــد.  ــرح گردی ــت¬ها مط ــت مدرنیس پس
مــوج ســوم اگرچــه در مقــام عمــل جنبــش 
فمینیســتی را بــا بحــران مواجــه مــی ســازد 
ــو  ــه جل ــی ب ــوری، گام ــور تئ ــه ط ــا ب ام
ــمت  ــه س ــت ب ــود. حرک ــی ش ــوب م محس
ــاخه  ــد ش ــک، نق ــری وتئوری ــدات نظ تولی
هــای مختلــف علــوم از ویژگی¬هــای دیگــر 

ــت. ــوم اس ــوج س م

دغدغه های موج سومی ها
موضوعاتــی ماننــد نــژاد، طبقــه و جنســیت 
بــرای مــوج ســوم فمینیســم مســایلی 
محــوری محســوب مــی شــوند. افــزون 
ــت  ــد مزاحم ــط کارمانن ــان در محی ــکالت زن ــا مش ــه اینه ــر هم ب
ــت  ــرفت زنان،سیاس ــوس در راه پیش ــع نامحس ــی،وجود موان جنس
هــای ناعادالنــه مرخصــی زایمان،حملــه و تجــاوز جنســی نیــز بــرای 
ــد  ــادری مانن ــه م ــوط ب ــوالت مرب ــالوه مق ــه ع ــم اســت. ب ــا مه آنه
پشــتیبانی مــادران مجــرد از طریــق حمایتهــای رفاهــی و مراقبــت 
بچه،توجــه بــه مــادران شــاغل و مادرانــی کــه بــرای مراقبــت تمــام 
وقــت از فرزندانشــان کار را رهــا مــی کننــد، بــرای مــوج ســومی هــا 
ــوط  ــات مرب ــد موضوع ــن فهرســت بای ــه ای ــت اســت. ب ــز اهمی حای
بــه زنــان، سیاســت و تفکــراز قبیــل احتــرام گذاشــتن بــه زنــان بــه 
عنــوان موجوداتــی عقالنــی، سیاســی و خردمنــد، تاییــد نمونــه هــا 
و نمــاد هــای مثبــت زنانــه در فرهنــگ عامــه را نیــز افــزود. وســرآخر 
ــه رســانه هــا ماننــد معیارهــای  ــوط ب بایــد گفــت کــه مســایل مرب
هــای ناســالمی کــه از زنــان انتظــار مــی رود خــود را بــا آن هماهنگ 
کننــد، نمایــش زنــان بــه عنــوان کاالهــای جنســی کــه صرفــا بــرای 
ــر  ــه ضــد روشــنفکری از دیگ ــد و مقول ــورد نیازن ــردان م ارضــای م
موضوعــات مــورد توجــه مــوج ســومی هــا محســوب مــی شــوند.

عمل گرایی  موج سومی ها: 
دگرگونــی و تغییــر محصــول  همــکاری  و خوداگاهــی انسانهاســت 
زمانــی  کــه خودآگاهــی در میــان زنــان افزایــش یابــد حرکــت  آنهــا 
بــرای تغییــر وضــع جنبــش  فمینیســتی نتیــز  ضــرورری می  شــود 
ــان  ــرای  تغییــر زندگــی زن ــی  ب انجممــن هــا و ســازنمانهای فراوان
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ــد ب ــی کنن ــالش  م ــکا ت در آمری
انجمــن پوشــش  موفــق اشــاره کــرد کــه از طریــق جمــع آوری اعانه 
بــرای  زنانــی کــه می¬خواهنــد در مصاحبه¬هــای شــغلی شــرکت 
کننــد لبــاس تهیــه مــی  کنــد تــا انــان بتوانــد بــا ظاهــر مناســب و 
اعتمــاد بــه نفــس باالتــر در مضاحبــه حاضــر شــوند. آنــان اغلــب در 

موسســات خیریــه و عــام المنفعــه فعالیــت داشــتند. 

موج سومی ها و صلح طلبی :

5
ــگ  ــد جن ــای  ض ــام فعالیت ه ــگ ویتن ــت ها در دوران جن فمینیس
داشــتند و پیــش  از آن نیــز در اوایــل دهــه 1960 در نظــر گرفتــن 
ــیع  ــی وس ــادر در  جنبش ــوان م ــه عن ــتی و ب ــای فمینیس انگاره ه
ــا  ــری  جنــگ ســرد وارد شــدند. ام ــه جنــگ در دوران  اوج گی علی
ــرد  ــگ  س ــکل گرفتن جن ــا  ش ــه 1980 ب ــث در  ده ــن مباح ای
دوم و افزایــش سیاســت های نظامی گرایانــه در  ایالــت متحــده، 
ــروژه جنــگ   ــکا و شــوروی و طــرح پ ــان آمری افزایــش تنش هــا می
ســتارگان، خطــر بــروز  جنــگ هســته ای بــار  دیگــر مطــرح  شــد 
ــح   ــای صل ــرد و گروه ه ــب  ک ــود جل ــه خ ــی را  ب ــکار  عموم و اف
طلــب بســیاری فعــال شــدند کــه از آن میــان مبــارزان زن  فعــال 

ــد.  نیــز بســیار  زیــاد  بودن

فمینیســت های صلــح طلــب نیــز هماننــد اکوفمینیســت ها از 
ــت  ــتند. جه ــوم هس ــوج س ــتی م ــک فمینیس ــای کوچ ــروه ه گ
اصلــی تــالش آنهــا ایجــاد صلــح و نفــی جنــگ در تمــام دنیاســت. 
ــح  ــرای صل ــتی ب ــای فمینیس ــد تالش ه ــه  ش ــه گفت ــور ک همان ط
بــه زمــان جنگ هــای جهانــی اول و دوم جهانــی بازمی گــردد ولــی 
ــت  ــه خــود گرف ــری ب ــد شــکل ســازمان یافته ت ــه بع از دهــه 70 ب
تــا آنجــا کــه بــه فمینیســت های صلــح طلــب معــروف شــدند،زیرا 
ــود.  ــه ب ــح طلبان بیشــتر  تالش هــای آنهــا متمرکــز تالش هــای صل
هــدف  اصلــی  جنبــش صلــح فمینیســت ها  تاثیرگذاری بر سیاســت 
دولت هاســت. ایــن  امــر از دو  طریــق می توانــد باشــد، یکــی اینکــه 
ــه وارد  ــداف صلح طلبان ــی اه ــای دولت ــر نهاده ــا اعمــال  فشــار  ب ب
دســتور کار حکومــت  شــود و دیگــر اینکــه  بــا افزایــش معنــاداری 
حضــور زنــان در  مقامــات تصمیم گیرنــده در  ایــن  زمینــه تغییــری 

ماهــوی در  ایــن گونــه سیاســت ها  صــورت گیــرد.

در توضیــح حضــور زنــان درجنبش هــای صلح طلبانــه اســتدالل های 
ــام  ــای انج ــاس  پژوهش ه ــر اس ــت ب ــه اس ــورت گرفت ــی ص مختلف
شــده، شــکافی  معنــادار در دیدگاه هــای صلح طلبانــه  میــان 
مــردان و زنــان  در مســائل  گوناگــون و از  جملــه جنــگ، لیبرال تــر 
ــب  ــر صلح طل ــه ب ــی ک ــدگاه حداکثرگرای ــه دی ــل ب ــتند. توس هس
ــد.  ــد می کن ــردان تاکی ــی  م ــگ طلب ــل  جن ــان در  مقاب ــودن زن ب
بــه اعتقــاد ایــن گــروه  زنــان موجوداتــی عاطفــی هســتند کــه  بــه 
اخــالق مراقبــت و اخــالق مســئولیت توجــه دارنــد در حالــی  کــه 
مــردان  بــه اخــالق عدالــت یــا اخــالق مبتنــی بــر حقــوق  معتقدند. 

ــردان و زنــان   ــناختی میــان م ــاد بــه تفاوت هــای زیست ش اعتق
ــی  ــاوت  فرهنگــی و تربیت ــه تف ــاد گروهــی از فمینیســت ها  ب اعتق
ــل  ــه اص ــاد ب ــک اعتق ــاوت  بیولوژی ــای تف ــه ج ــردان ب ــان و م زن
فمینیســت های  فمینســت های  بیــن  در  جهانــی  خواهــری 
ــال  ــی، خــود را در قب ــر اســاس اصــل خواهــری جهان ــب ب صلح طل
ــا  ــند ب ــد و می کوش ــئول می دانن ــز مس ــورها نی ــان در سایرکش زن
فشــار بــر دولــت خــود و ســایر دولــت و نهادهــای  بیــن المللــی، از  

ــد. ــری کنن ــان جلوگی ــر جه ــگ در سراس ــری و جن نظامی گ

حقوق  باروری

ــورد  ــات م ــی  از موضوع ــل یک ــد مث ــه تولی ــوط  ب ــوق مرب حق
توجــه فمینیســم مــوج ســوم اســت زیــرا توجــه بــه بــدن و زندگــی 
ــی شــود از  نظــر  ــا  محســوب  م ــم آنه ــای مه ــت ه ــان از اولوی زن
ــرای  فعــاالن حقــوق  زن تــالش اخیــر ایــاالت راکوتــای جنوبــی  ب
ــه مــواردی  ممنوعیــت تمــام اشــکال ســقط جنیــن و تحدیــد آن ب
کــه جــان مــادر در معــرض خطــر  قــرار دارد و همچنیــن رای  اخیــر 
ــن،  ــقط جنی ــدود  س ــد مح ــر تایی ــی  ب ــکا  مبن ــی آمری دادگاه عال
ــان  ــی زن ــای اجتماع ــاروروری و آزادی ه ــوق  ب همگــی نقــض  حق
مــی  باشــد. جنیفــر بومگاردنــر  و امــی ریچــارد مــی نویســد: هــدف 
فمینیســم ایــن نیســت کــه  قابلیــت بــاروری  تمــام زنــان را تحــت 
ــدن  ــار ب ــان در مه ــه زن ــت ک ــدف آن اس ــه ه ــرل در آورد بلک کنت

خویــش آزاد باشــند 

موج سومی ها و اصطالحات موهن
ــرزه«  ــه« و »ه ــد »فاحش ــی مانن ــه واژگان ــت ک ــت آن اس واقعی
ــه  ــان ب ــرای تحقیرزن ــن ب ــی موه ــه صورت ــه ب ــان در جامع همچن
ــن  ــد: »م ــی نویس ــورد م ــن م ــیو در ای ــگا موس ــد. این ــی رون کارم
معتقــدم مــا آزادیــم لغاتــی را کــه ازمــا ربــوده شــده پــس بگیریــم. 
ــه  ــه و ب ــوخ،باج خواهان ــاک، منس ــه ای دردن ــه گون ــه ب ــی ک واژگان
بهــای از دســت رفتــن آزادی مادربزرگهــا، فرزنــدان، غــرور، ســنتها 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد.«  ب ــی رون ــه کار م ــا ب ــه م و ســرزمینمان علی
فمینیســت هــای مــوج ســومی معتقدنــد بــه جــای سانســور کلمــات 
ــا  ــای آنه ــر معن ــه تغیی ــت ب ــر اس ــه بهت ــاوره روزان ــی در مح جنس
اقــدام شــود. بــرای نمونــه کلمــه )Cunt  امــروزه بــه معنــای هــرزه( 
دارای ریشــه ای آلمانــی و خنثــی بــه معنــای »انــدام تناســلی زن« 
مــی باشــد. کلماتــی ماننــد » Bitch« و »Whore« بــه معنــای 
فاحشــه نیزبــه چنیــن سرنوشــتی در زبــان انگلیســی دچــار شــدند.

سیاستهای فراملی 
در سرتاســر دنیــا زنــان قربانیــان همیشــگی خشــونت و تجــاوز مــی 
ــا  ــعه ی ــال توس ــیاری از کشــورهای در ح ــند. بخصــوص در بس باش
ــدرت مــردان  ــرای نشــان دادن ق ــی ب ــه ابزارهای ــان ب جنــگ زده زن
ــابه آن در کشــورهای  ــن کشــورها و مش ــوند. در ای ــی ش ــل م تبدی
ــه  ــر انســانی مواجــه شــده و ب ــای غی ــا رفتاره ــوان ب پیشــرفته، بان

عنــوان شــیئ یــا منبــع لــذت مــردان نگریســته مــی شــوند.

ــگام  ــی در هن ــونت جنس ــاوز و خش ــورها، تج ــیاری از کش در بس
ــه  ــری ب ــوق و برت ــرای نشــان دادن تف ــزاری ب ــوان اب ــه عن جنــگ ب
کار مــی رود. بــه عنــوان مثــال در اوایــل دهــه 1990 در موگادیشــو 
پایتخــت ســومالی، اردوگاههــای تجــاوز بــر پــا شــده بــود کــه در آن 
ــب  ــور مرت ــه ط ــب را ب ــای رقی ــران جناحه ــان و دخت ــان، زن نظامی
ــایلی  ــا وس ــالوه ب ــه ع ــد. ب ــی دادن ــرار م ــاوز ف ــورد تج ــوده و م رب
ماننــد تیــغ و ســرنیزه، در حضــور اعضــای خانــواده و بچــه هــا بــه 

ــد.  آنهــا آســیب هــای جــدی وارد مــی کردن
جنســی در تصفیــه هــای نــژادی اخیــر 2007 در دارفــور ســودان 

نیــز کامــال معمــول اســت.
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ــن اســت کــه در 26 کشــور از 46  ــل توجــه دیگــر ای ــه قاب نکت
ــی  ــاکن در بخشــهای جنوب ــردم س ــان م ــی و در می کشــور آفریقای
ــوز  ــزی هن ــزی و مال ــارس، اندون ــج ف ــره عربســتان، خلی شــبه جزی
ــی  ــی آن بخش ــه ط ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــول اس ــان معم ــه زن ختن
از انــدام جنســی زن بــه وســیله چاقــو بریــده مــی شــود. در 
ــاک  ــا پ ــد ن ــن کار نده ــه ای ــن ب ــری ت ــر دخت ــی اگ ــن جوامع چنی
ــه در  ــود. البت ــی ش ــخیص داده م ــرای ازدواج تش ــب ب ــا مناس و ن
برخــی مناطــق ایــن نــوع بدنامــی هــا بــه آرامــی در حــال از بیــن 
رفتــن اســت. بریــدن انــدام جنســی زن، عمــل جنســی را بــرای وی 
دردنــاک مــی نمایــد و باعــث مــی شــود لــذت جنســی بــرای زنــان 
تقریبــا غیرممکــن گــردد.  بــه عــالوه عمــل ختنــه اغلــب بــا وســایل 
غیربهداشــتی انجــام مــی شــود کــه موجــب ایجــاد عفونــت و ســایر 

ــا نیــز مــی گــردد. پیامــد هــای دیرپ

فمینیســت هــای مــوج ســوم فراتــر از مرزهای سیاســی در تالشــند 
ابزارهــا و آگاهــی هــای الزم را در اختیــار زنــان قــرار دهنــد تــا آنهــا 
ــان  ــه زن ــورد ختن ــد. در م ــم بگیرن ــه تصمی ــود مختاران ــد خ بتوانن
نیــز، فمینیســت هــای کشــورهای پیشــرفته بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــول  ــا معم ــال در آنه ــن اعم ــه ای ــه کشــورهایی ک ــد ب ــه بای ــد ک ان
ــن را  ــتی و ایم ــهای بهداش ــا روش ــه ماماه ــد و ب ــفر کنن ــت س اس

آمــوزش دهنــد.

 نقد موج سوم : 
یکــی از پرســش هایــی کــه در مــورد اعتبــار آخریــن مــوج 
فمینیســتی مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه مــوج ســوم کــه هیــچ 
ــد  ــی توان ــه م ــدارد ، چگون ــود ن ــس آن وج ــخصی در پ ــل مش دلی
عالمــت پیوســتار فمینیســتی باشــد؟ منتقــدان مــی گوینــد مــوج 
ــد و آن را  ــق رای جنگی ــت آوردن ح ــرای بدس ــتی ب اول فمینیس
بدســت آورد . مــوج دوم نیــز حــق زنــان بــرای دسترســی بــه فرصت 
ــرارداده و تبعیــض  ــد نظــر ق ــروی کاررا م ــن نی ــردر تامی ــای براب ه
جنســیتی را از بیــن بــرد . امــا در پشــت مــوج ســوم هیــچ هدفــی 
نیســت کــه بتــوان آن را مشــخصه  ایــن مــوج دانســت . درســت بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه برخــی مــوج ســوم را  بیشــترادامه مــوج 
دوم فــرض مــی کننــد و برخــی اعتقــاد دارنــد مــوج ســوم بــر پایــه 
ــا شــده اســت.  ــی بن ــر عین ــی و غی ــر واقع ــداف غی ــک ســری اه ی
عــالوه بــر اینهــا هیــچ تعریــف مشــخصی از مــوج ســوم وجــود ندارد 

کــه بتــوان آن را از مــوج دوم 
تفکیــک کــرد . برخــی صاحــب 
نظــران مــی گوینــد تعبیردقیــق 
تــر در ایــن مــورد آن اســت کــه 
وقتــی مــوج ســوم وارد سیاســت 
ــی شــود، بخــش  فمینیســتی م
دوم مــوج دوم خوانــده شــود. 
ــگ  ــا فرهن ــد تنه ــا معتقدن آنه
فمینیســت هــای جــوان را مــی 
تــوان مــوج ســومی دانســت 
.مــوج دومــی هــا در فضایــی 

رشــد کردنــد کــه سیاســت بــا پدیــده هایــی ماننــد ِکنــدی، جنــگ 
ویتنــام، حقــوق مدنــی و حقــوق زنــان بــه فرهنــگ غالــب تبدیــل 

شــده بــود و مســئله روز بــود.
نتیجه گیری 

مــوج ســوم فمینیســم ســعی دارد از انچــه کــه تعریــف ذات گــرای 
ــه  ــا  ب ــرد. بن ــه بگی ــود فاصل ــی ش ــده م ــی خوان ــوج دوم از زنانگ م
ــرای   ــمول  ب ــان ش ــی  جه ــب هویت ــا اغل ــومی ه ــوج س ــه م گفت
زنانگــی قایــل بــوده و در مــورد تجربــه زنــان ســفید پوســت باالتــر از 
متوســط اغــراق مــی کنــد. اصــل ایدئولــوژی  مــوج ســوم را تفاســیر 
ــر  فــرا ســاختارگرا از جنســیت تشــکیل مــی دهــد. ایــن تفاســیر ب
پراکندگــی قــدرت و ابهــام ذاتــی تمــام مقولــه و واژه¬هــای مربــوط 
ــومی  ــوج س ــان م ــد. نظری ــی کن ــتری م ــد بیش ــّیت تاکی ــه جنس ب
ــی  ــرا مل ــتان، ف ــن پوس ــان، رنگی ــی زن ــود آگاه ــامل خ ــوالً ش معم
گرایــی، زن گرایــی فرضیــات پســا اســتعماری، تئوریهــای همجنــس 
ــو  ــوم گــرا و نظریــه ن گــرا، نظریــه انتقــادی، ، فمینیســم زیســت ب

ــر مــی گیــرد. فمینیســتی  را در ب
فمینیســت هــای جدیــد کــه تحــت تاثیــر  پســت مــدرن ها هســتند 
تاکیــد بــر اصــل تفــاوت انســانها داشــته و بــر حفــظ ویژگــی هــای 
ــر و  ــد همس ــان زن نیازمن ــر این ــد. از نظ ــی ورزن ــد م ــی تاکی زنانگ
فرزنــدان اســت علــت زیــر ســلطه رفتــن زنانــه وجــود  رفتارهایــی  
اســت کــه او بــدو تولــد میــان دختــر و پســر  تفــاوت  ایجــاد مــی 
ــز تشــابه  ــد نی ــا تعاریــف جدی ــی ب شــود. و راه حــل، مــردان و زنان
حقــوق  زن و مــرد در خانــواده و محیط اجتماعی اســت و اســتراتژی 
فمینیســتهای مــوج ســوم بــر تفــاوت زن و مــرد اســت نــه تــالش بر 

حــذف آن، بلکــه بــر تســاوی هــر دو تاکیــد مــی گــردد. 
ــز  ــردی تمرک ــر سیاســت ف ــب ب ــوج ســوم اغل ــای م فمینیســت ه
کــرده و دربــاره شــکل هایــی از  بازنمایــی  و بیــان جنســی 
می¬نویســند کــه نســبت بــه شــیوه هــای پیشــین کمتــر سیاســی 
هســتند بــه عــالوه آنهــا الگوهــای مــوج دومــی را کــه از معیارهــای 
خــوب  یــا بــد بــرای  زنــان ســخن مــی گوینــد مــورد چالــش  قــرار 
می¬گیرنــد. ظهــور  و بــروز رشــته هــای خــاص فمینیســتی ماننــد: 
معرفــت شناســی، اخالق فمینیســتی، فلســفه سیاســی  فمینیســتی، 

الهیــات فمینیســتی از ثمــرات مــوج ســوم می¬باشــد
منابع و مآخذ  

 1- ابراهیمــی فــر، طاهــر، سیاســت بیــن الملــل، تهــران: ســازمان
89 13920، ص   دانشــگاهی،  جهــاد   .انتشــارات 

 2- زیبایــی  نــژاد، محمدرضــا،
بــر فمینیســم، قــم،  درآمــدی 
و تحقیقــات  دفتــر  مطالعــات 
نظریــه حســین،  بشــیریه،   -3 
فمینیســم، در  فرهنگــی   هــای 

 ،زنــان فــردا، شــماره 1
  4- مشــیرزاده، حمیــرا، از جنــس
ــخ دو ــی، تاری ــه اجتماع ــا نظری  ت

ــران ــم، ته ــرن فمینیس  ،ق
ــوار  5- جنــس دوم، ســیمون دوب
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ــم و  ــورد ظل ــه م ــی میگــردد ک ــال موجــودی مونث ــه دنب ــی موضــوع زن اســت و مشــکالتش،فکر و دلمــان در دوردســتها ب همیشــه وقت
ــه فــرار میکنــد....زن همســایه  اجحــاف واقــع شــده اســت.در تصــورات مــا همیشــه زن همســایه کتــک میخورد....دختــر همســایه از خان
خودکشــی میکند...دختــر مــردم مــورد ســوئ اســتفاده جنســی قــرار میگیــرد....زن مــردم کشــته میشــود و ....جالــب اینجاســت کــه وقتــی 
چنــد خبــر در خصــوص مشــکالت جــدی زنــان بــه رســانه هــای عمومــی منعکــس میشــود همــه لــب گــزان  انگشــت اشــاره بــه دولتهــا 

و حکومتهــا  دراز میکننــد یعنــی اینکــه بــاز »خــود« در ایــن مشــکالت ســهیم نیســتیم!
ــی اســت کــه وقتــی میشــنویم فکــر میکنیــم خشــونت یعنــی کشتن،شــکنجه هــای  ــان« آنقــدر مفهــوم ثقیل لفــظ »خشــونت علیــه زن
وحشــتناک،یعنی کتــک یعنــی تملــک یــک طرفــه و ....امــا یادمــان میــرود تصــور کنیــم شــکنجه میتوانــد نــگاه چــپ چــپ پــدر باشــد 
وقتــی کــه مــادر از رویاهــای جوانــی خــود میگوید...خشــونت میتوانــد تحقیــر پــدر باشــد وقتــی دختــراز آرزوهــای آینــده خــود میگویــد....

هیــس و فیــس کــردن بــرادر باشــد وقتــی خواهــر از انتخابهــای مســتقل خــود میگوید....خشــونت میتوانــد ابروهــای گــره خــورده پســر 
پانــزده ســاله باشــد وقتــی مــادر در جمــع دوســتان وی حاضــر میگردد...میتوانــد بمبــاران فکــری اســتادی باشــد کــه دختــران را مذمــت 

میکنــد در آمــدن
 بــه دانشــگاه و یــا شــروع ســردرد میگرنــی جامعــه باشــد وقتــی دختــری تصمیــم میگیــرد ازدواج نکنــد و از نظــر اقتصــادی مســتقل باشــد! 

و صدهــا نمونــه دیگــر
ــا و  ــه دولته ــه هایمــان برگردیم!چــرا ک ــه خان ــم و ب ــا برگیری ــا و حکومته ــا از دولته ــد نگاهمــان را موقت ــی زن امســان بیایی در روز جهان
حکومتهــا نیــز انعکاســی ازخانــه هــای مــردم یــک جامعــه میتوانــد باشــد.به راســتی آیــا تحمــل گفتگــوی برابــر و آزاد منشــانه بــا زنــان 
خانــواده خویــش را داریــم؟! آیــا میتوانیــم بــدون کوچکتریــن تغییــری در فشــار خونمــان بــه تصمیمــات وانتخابهــای مســتقل  همســر ، 
مادر،خواهــر و دختــر خــود احتــرام بگذاریم؟!آیــا میتوانیــم بــه تصمیمــات اقتصــادی یــک زن در بــازار احتــرام بگذاریــم و قابلیــت وی را بــا 

کلمــات ارزان و روزمــره تحقیــر نکینم؟میتوانیــم در ســال  چنــد روز خــود را بــه جایــش بگذاریــم و
 همدردی کنیم؟

ــگاه از  ــم و آن ــری ادا کنی ــه آزادی و براب ــن خــود را ب ــرو دی ــن قلم ــم در ای ــا میتوانی ــا خــود م ــای کوچــک اند،آی ــا دولته ــای م ــه ه خان
ــای ــان متقاض ــی جه ــای سیاس ــا و دولته حکومته

اعمال قوانین بر علیه خشونت زن و حقوق برابر برای وی باشیم؟

یادداشـتـــــــــــ روز

ثریا دالغین



ــال 1340 در  ــد در  س ــک فری ــم فران خان
ــوم  ــته عل ــد. در دو رش ــا آم ــه دنی ــز ب تبری
ــی  ــان انگلیس ــی زب ــگاهی و مترجم آزمایش
تاکنــون   60 دهــه  از  کــرده.  تحصیــل 
را  خــود  فرهنگی-اجتماعــی  فعالیتهــای 
بیشــتر در حــوزه مســائل زنــان انجــام  داده 
اســت. نیــز از ســال 1373 در حــوزه ادبیــات 
)شــعر، نثــر، ترجمــه، نقــد ادبــی( آثــار خــود 
ــانده  ــاپ رس ــه چ ــف ب ــریات مختل را در نش

ــت.  اس

ــه  دو کتــاب شــعر ترکــی نیــز از ایشــان  ب
ــاق« )1388(  و  ــودا آییلم ــای »یوخ ــام ه ن
مجموعــه ی  یــک  و   )1389( »جیزیــق« 
داســتان کوتــاه بــه نــام »خانیــم الــی« 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ )1392( ب

  مختصــری از فعالیتهــای ایشــان در رابطــه 
بــا مســائل زنــان:

ــب و ترجمــه هــای متعــدد در  چــاپ مطال
ــورد  ــف در م ــریات مختل ــا و نش ــایت ه س

ــان  ــات زن ــان و ادبی ــائل زن مس
ــردبیر  ــز س ــا و نی ــه ه ــا روزنام ــکاری ب هم
ــه دیلمــاج« از ســال  ــان »ماهنام مســائل زن
ــائل  ــای مس ــه ه ــژه نام ــار وی 1383 و انتش
ــه در  ــن ماهنام ــه )ای ــن ماهنام ــان در ای زن

ــد(. ــف ش ــال 1386توقی س
برگــزاری مراســم و کنگــره و کارگاه هــا  در 
ــان  ــات زن ــوق و ادبی ــائل و حق ــاط  مس ارتب

در تبریــز 
ــرای  ــون امضــا ب ــک میلی ــن ی عضــو کمپی

ــان  ــورد زن ــن در م ــر قوانی تغیی

ــره  ــس و کنگ ــن کنفران ــرکت در چندی ش
داخلــی و خارجــی  کــه آخریــن آن شــرکت 
در پنجــاه و چهارمیــن اجــالس »کمیســیون 
در  ملــل  ســازمان  مقــر  در  زن«  مقــام 
نیویــورک درســال 2010 و ارائــه ســخنرانی 
در نشســت زنــان ایرانــی ایــن اجــالس بــوده 

اســت.

در ابتــدای مصاحبــه بــه خانــم فریــد 
حاضــر  مصاحبــه  کــه  دادیــم  توضیــح 
ــی زن  ــه روز جهان ــژه نام ــرای درج در وی ب
از ســوی فعالیــن و دانشــجویان جنبــش 
زنــان آذربایجــان تهیــه مــی شــود و موضــوع 
ــی  ــم م ــوم فمینیس ــوج س ــث م ــورد بح م
ــا  ــتقبال از م ــن اس ــز ضم ــان نی ــد. ایش باش
ــی  ــوری تلق ــه را حض ــه مصاحب ــد ک گفتن
کــرده و جوابهــای غیــر رســمی مــی دهنــد. 
ــک(  ــم فرید)ایپ ــه خان ــه صمیمان از مصاحب

ــگزاریم. ــت سپاس ــی نهای ب

1- تفــاوت مــوج ســوم فمینیســم بــا 
دو مــوج قبلــی را در چــه مــی بینیــد؟
مــوج اول فمینیســم از ســال 1830 شــکل 
ــان  ــی زن ــوق قانون ــاق حق ــر احق ــت و ب گرف
ــق رأی و  ــن ح ــژه گرفت ــود، بوی ــز ب متمرک

ــوزش و حــق مالکیــت. ــز آم نی
مــوج دوم کــه از 1960 شــکل گرفــت، 
حقــوق غیــر رســمی تر را نشــانه رفــت، مثــل 
ــق  ــاروری و ح ــوق ب ــتمزد، حق ــری دس براب
ســقط جنیــن و ...  در واقــع در هــر جامعه ای 
تبعیــض  بــه  نســبت  حساســیت  ابتــدا 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه بس ــد و چ ــود می آی بوج

ایــن حساســیت دامنــه ي کوتاهــی داشــته 
ــه  ــه ن ــر )البت ــوارد جزئی ت ــدا م باشــد و بع
بــه معنــای کم اهمیت تــر( خــود را وارد 
بــرای  می کننــد.  فعــاالن  دیــد  حــوزه 
مثــال ایــن حــق مالکیــت بــر بــدن زن یــا 
ــت  ــزی اس ــود چی ــم خ ــر جس ــق زن ب ح
کــه بعدهــا مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه 

ــود.  ــی نب ــم اهمیت ــه مســاله ک البت
مــوج ســوم کــه بــا نقــد دو مــوج اول پــا 
ــود  ــته ب ــه نتوانس ــت ک ــه گذاش ــه عرص ب
جامعیــت داشــته  و صــدای همــه ی زنــان 

باشــد.   

2-چــه ضــرورت هایــی ســبب 
شــکل گیــری ایــن مــوج شــد؟
تــا ســال 1980 بــود کــه پــس از فــراز و 
ــه احساســی  ــان ب فرودهــای فمینیســم، زن
از توانمنــدی و قدرتمنــدی رســیدند و نیــز 
ــودن جنبــش  ــه یکدســت نب ــی ب اینکــه پ
ــان  ــش زن ــال جنب ــرای مث ــد. ب ــان بردن زن
ــکا  ــفید پوســت آمری ــه ی متوســط س طبق
ــان را در  ــه زن ــت هم ــا نخواس ــت ی نتوانس
زیــر چپــر خــود بگیــرد. بقیــه زنــان )زنــان 
ــه طبقــات  ــان متعلــق ب رنگین پوســت و زن
پاییــن جامعــه( کــه خــود را زن می دیدنــد 
ولــی تصــوری بــرای خــود، جــدای از 
مســائل طبقاتــی و نــژادی نداشــتند چــون 
ضــرورت زندگــی آنهــا چنیــن ایجــاب 
ــدی را  ــادات جدی ــدگاه و انتق ــرد، دی می ک

ــد.  ــتی کردن ــای فمینیس وارد جریانه
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ــی  ــی کل ــم را در تعریف ــوم فمینیس ــوج س ــر م 3- اگ

ــد؟  ــی کنی ــف م ــه تعری ــد آن را چگون بگنجانی
ــع حقوقــی و  ــا موان ــه برداشــتن صرف ــع ب ــان دیگــر قان جنبــش زن
ــر  ــا عمومی ت ــی ی ــته های حداقل ــر از  خواس ــی غی ــود یعن ــره نب غی
ــج  ــن منت ــه ای ــه ب ــد و در نتیج ــرح ش ــری مط ــته های متکث خواس
شــد کــه فمینیســم تعریــف یکدســت و واحــدی بــرای همــه ی زنــان 
ــان و  ــه زن ــدن از هم ــر ســخن ران ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش نداش
ــن کار  ــوم ای ــوج س ــود و در م ــن نب ــان ممک ــه ی زن ــای هم به ج
تقبیــح هــم شــد. همانطــور کــه اشــاره شــد حقــوق غیررســمی تر 
ــن  ــان رنگی ــر زن ــرف دیگ ــت و از ط ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــان م زن

ــد.  ــوج کردن ــن م ــای خــود را وارد ای ــد و دیدگاهه پوســت نق

ــه مــی تــوان رده  4- اصــول اساســی ایــن مــوج را چگون
بنــدی کــرد؟

همانــا ریزتــر شــدن مســائل در مــورد زنــان و موشــکافی بیشــتر،  و 
نیــز وارد شــدن دیدگاه هــا در مــورد تبعیض هــای دیگــر کــه بطــور 
ــد و  ــل می کن ــیتی عم ــض جنس ــا تبعی ــان ب ــان و همپوش همزم
ــرار می دهــد و بررســی   ــان را تحت الشــعاع ق زندگــی بســیاری از زن
اثــر هم افزایــی  کــه ایــن تبعیض هــا بــر زنــان دارد و بــردن چنیــن 
دیدگاه هایــی بــه نهادهــای اجتماعــی کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.  

ــات و  ــرها، طبق ــان از قش ــوج، زن ــن م ــا ای ــان ب ــن همزم ــر م بنظ
نژادهــای گوناگــون و از مناطــق متفــاوت و بــا توانمندی هــای 
ــه درک و  ــاوری رســیدند و البت ــه خودب ــر و بیشــتر ب ــاوت، بهت متف
ــی مشــکالت و مســائل خــود  ــه پیچیدگ ــری نســبت ب آگاهــی بهت

ــد.    ــب کردن کس

ــود  ــم موج ــن مفاهی ــی تری ــی از اساس ــک یک ــی ش 5- ب
ــی  ــوج نقش ــن م ــری ای ــکل گی ــه در ش ــوم ک ــوج س در م
اساســی داشــت اصطــالح پســت مدرنیســم اســت. پســت 
ــه  ــه راه گشــای ایــن مــوج شــد و در ارائ مدرنیســم چگون
ــه ایــن مــوج چــه تاثیــری داشــته اســت؟ خــط مشــی ب

ــود  ــی در دل خ ــدر معن ــم آنق ــت مدرنیس ــالح پس ــد اصط ببینی
دارد کــه معنــی کــردن آن جــرأت و جســارت و آگاهــی بیشــتری 
ــا چنــد  ــی اگــر نتیجــه ی مثبــت آن را پولورالیســم ی می خواهــد ول
صدایــی بودگــی یــا چندوجهی گرایــی ببینیــم، می بینیــد کــه چــرا 
ــخت و در  ــدر س ــد چق ــدای واح ــدف و ص ــه ه ــیدن ب ــروزه رس ام
واقــع غیــر ممکــن شــده اســت و مــا مجبــور هســتیم بــه صداهــای 
ــا آنهــا کنــار بیاییــم و ایــن  متفــاوت و گوناگــون گــوش دهیــم و ب

البتــه دســتاورد عظیــم و مثبتــی اســت.  

6- خانــم فریــد کــدام نیازهــای اجتماعــی ســبب شــکل 
گیــری ایــن مــوج شــد؟ 

شــاید بــرای یــک زن در وهلــه اول مثــال اشــتغال در خــارج از خانــه 
مهــم بــود ولــی کــم کــم بدســت آوردن شــغل او را قانــع نمی کنــد 
و او  در مواجهــه بــا گرفتــن دســتمزد نابرابــر درمقابــل کار برابــر بــا 

مــردان واکنــش نشــان می دهــد. 
اگــر ابتــدا صرفــا مبــارزه بــا تجــاوز موضــوع مهمــی بــرای همــه ی 

زنــان اســت ولــی وقتــی در زندگــی شــخصی، یــک زن خــود را 
ــم  ــد و اینکــه خــود تصمی ــاروری می یاب ــوق ب ــوان از اعمــال حق نات
ــه  ــود، متوج ــد ش ــب فرزن ــداد صاح ــه تع ــه چ ــی و ب ــرد ک بگی

ــود.  ــود می ش ــدن خ ــن و ب ــال ت ــائل در قب ــی مس پیچیدگ
اگــر از حقــوق فــردی زنــان بگذاریــم و بــه حقــوق جمعــی زنــان از 
طبقــات، نژادهــا و زنــان متعلــق بــه اقلیتهــا برســیم، آنهــا بــه مــرور 
زمــان پــی می برنــد کــه جایــی در جنبــش زنــان یــک قشــر و طبقــه 
ــا متعلــق بــه منطقــه جغرافیایــی خاصــی  ندارنــد و  خــاص و احیان
ــه عنــوان یــک تئــوری یکدســت  ایــن باعــث می شــود فمینیســم ب
ــش کشــیده شــود. چیــزی کــه توســط  ــه چال ــان ب ــرای همــه زن ب
زنــان رنگین پوســت امریــکا پــا بــه عرصــه گذاشــت و جــای مهمــی 
در مــوج ســوم بــرای خــود بــاز کــرد، و شــباهتها و تفاوتهــا را پیــش 

کشــید.

7- یکــی از دســت آوردهــای مــوج ســوم جنبــش زنــان 
ــی  ــات قومیت ــه مطالب ــود ک ــکا ب ــت در امری ــیاه پوس س
ــرح  ــا مط ــد، آی ــتار بودن ــان خواس ــیتی را همزم و جنس
ــکان  ــان ام ــم زم ــورت ه ــه ص ــه ب ــن دو مطالب ــردن ای ک
پذیــر اســت؟ و آیــا مــی تــوان جنبــش هــای دو محــوری 
همچــون جنبــش زنــان آذربایجــان را کــه در هــم در پــی 
اهــداف ملــی و هــم اهــداف جنســیتی هســتند از نتایــج 

ــمرد؟ ــوج ش ــن م ای
ــت  ــروری اس ــز ض ــک چی ــی ی ــت و وقت ــرورت اس ــک ض ــن ی ای
ــم آن راه  ــدر ه ــر چق ــاال ه ــود، ح ــدا ش ــم پی ــتی راه آن ه بایس
ســخت باشــد. اصــوال زنــان رنگیــن پوســت نــه دو مطالبــه بلکــه ســه 
مطالبــه ی اساســی را وارد کارزار خــود کردنــد. بــا زن بودنشــان کــه 
بدیهــی اســت »جنســیت« و بــا رنگین پوســت بــودن خــود »نــژاد« 
به خــودی خــود وارد ماجــرا می شــد. کــه ایــن دو نیــز باطبــع آنهــا 
را در اقشــار فرودســت جامعــه قــرار داده بــود کــه آنــان را بی بهــره 
از امتیــازات بقیــه زنــان در جامعــه کــرده بــود. پــس »طبقــه« نیــز 
ــژادی و  ــیتی، ن ــض )جنس ــه تبعی ــن س ــدد. ای ــن دو می پیون ــه ای ب

طبقاتــی( بــرای آنــان جدایــی ناپذیــر بــود. 
ــام  ــان رنگین پوســت در »کمیســیون مق در یکــی از نشســتهای زن
زن« ســازمان ملــل متحــد در ســال 2010 مــن ســؤالی و یــا بهتــر 
ــان  ــم در پای ــان داری ــم گله گــی از شــرایطی کــه خودم اســت بگوی
ــود در  ــای موج ــه جنبش ه ــر اینک ــی ب ــردم مبن ــرح ک ــه مط جلس
ــش  ــه بخ ــد ب ــد و بع ــقه می کنن ــقه ش ــان را ش ــا زن ــا، م ــور م کش
ــود در  ــی موج ــش مل ــال جنب ــرای مث ــد. ب ــا می پردازن ــش م بخ
ــد و  ــا را می بین ــودن م ــی ب ــش آذربایجان ــط بخ ــا، فق ــه ی م منطق
ــودن مــا را جــدای از موضــوع ملیــت و  ــان کشــور زن ب جنبــش زن
ــان  ــی از  زن ــواب یک ــد...  ج ــا می بین ــرای م ــی ب ــائل جغرافیای مس
ــن  ــرای همی ــود، ب ــب ب ــت جال ــن نشس ــخنران ای ــت س رنگین پوس
ــم  ــه می توان ــه خــودم را می نویســم. او گفــت مــن چگون ــن تجرب ای
زن بــودن خــود را از نــژاد و طبقــه خــود جــدا کنــم؛ مــن هــم زن، 

هــم ســیاه و هــم از طبقــه پاییــن اجتماعــی هســتم.  
در یــک کالم، فروکاهــی و فاکتــور گرفتن از خواســتهای اساســی  یا 
موکــول کــردن برخــی از آنهــا  بــه بعــد دیگــر نــه عاقالنــه اســت و نه 
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بهتــر می توانیــم  ایــن مــا زنــان هســتم کــه  کارســاز و 
مخمصمه هــای چندوجهــی را درک کنیــم چــون مــردان ایــن 
ــز  ــک موضــوع متمرک ــه ســادگی روی ی ــه ب ــد ک ــدی را دارن توانمن
شــوند )و شــاهد بودیــم کــه در مبــارزاِت آنهــا همــواره یــک موضــوع 
از  زمان هــای مختلــف  در  ایــن تک موضوعــی  و  بــوده  مطــرح 
ــر  ــان اگ ــا زن ــی م ــرده( ول ــرق ک ــر ف ــی دیگ ــه موضوع ــی ب موضوع
نخواهیــم جنســیت خــود را کنــار بگذاریــم حداقــل بــا دو موضــوع، 
ــم  ــک بگیری ــال نی ــه ف ــن را ب ــد ای ــتیم و بای ــر هس ــرب درگی یکض
نــه اینکــه بنــا بــه خواســت چنیــن دیــدگاه مردانــه ای،  بــه تقلیــل 
خواســته هایمان و در نتیجــه تقلیــل خودمــان تــن دهیــم. مــا ایــن 
ــم و  ــر کنی ــز فک ــد چی ــه چن ــد ب ــه در آن واح ــم ک ــدرت را داری ق
ــای  ــم در فعالیته ــد بگذاری ــم. نبای ــان انجــام دهی ــدکار را همزم چن
اجتماعــی مــان هــم  ایــن قــدرت از مــا ســلب شــود تــا خوشــایند 
ــرای  ــا آن باشــیم. ایــن مــا هســتیم کــه موقعیــت بهتــری ب ایــن ی
ــودن را  ــی ب ــی آن از تک صدای ــه و رهای ــردن جامع ــی ک چندصدای

ــتیم. دارا هس
در پاســخ بــه قســمت دوم ســواِل شــما بایــد بگویــم ایــن تجربــه ای 
ــارب  ــز تج ــود نی ــا خ ــیم. م ــه  باش ــرب گرفت ــا از غ ــه م ــت ک نیس
ــوق  ــوان حق ــه نمی ت ــن ک ــم. ای ــرده ای مشــابهی را خــود کســب ک
اساســی بشــر را از هــم جــدا کــرد، اینکــه تبعیــض هــای  چندگانــه 
بســیار پیچیــده  تــر و چنــد وجهی تــر از یــک تبعیــض واحــد عمــل 
می کننــد... و وقتــی اینهــا را برزبــان راندیــم دیدیــم  کــه چگونــه بــه 
راحتــی طــرد و کنــار گذاشــته می شــویم چــون چیــزی متفــاوت از 
صــدای غالــب در هــر  جنبــش را بیــان می کردیــم و زمــان و صبــر 
ــی  ــه کرس ــود را ب ــرف خ ــا ح ــرد ت ــی  برد-می ب ــه و آگاه وحوصل
ــه  ــتها ب ــل خواس ــینی و تقلی ــه عقب نش ــانیم! و گرن ــاندیم- بنش نش
ــواب  ــدت ج ــاه م ــه در کوت ــت ک ــری اس ــت راه میان ب ــک خواس ی
می دهــد و مقبولتــان هــم می کنــد ولــی در بلنــد مــدت، بــاز 
شــما را ســرجای اولتــان برمی گردانــد بــدون آنکــه دســتاورد قابــل 

توجهــی کســب کــرده باشــید. 

ــه  ــا چگون ــم را در دنی ــوم فمینیس ــوج س ــت م 8- موقعی
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

ــه گســتردگی  ــه هرحــال اکنــون در سراســر جهــان، کمابیــش ب ب
و شــکل بــه شــکل بــودن، )متلــون و متنــوع بــودن( مســائل زنــان 
پــی برده انــد و دیگــر تقلیل گرایــی گرهــی از گره هــای زنــان 
نمی گشــاید. بــه همیــن دلیــل صداهــای بســیار متنــوع و گوناگونــی 
ــه  ــی اگــر ایــن موضــوع را ب از سراســر جهــان شــنیده می شــود. ول
خودمــان بازتــاب دهیــم، بســتگی بــه ایــن دارد کــه وقتــی صــدای 
بقیــه، منافــع مــا را بــه خطــر انداخــت چگونــه بــا آن برخــورد کنیم! 
منظــور از بقیــه بگوییــم اقلیــت هــا کــه البتــه حتمــا می دانیــد کــه 
بکاربــردن واژه اقلیــت، کمــِی کمیــت آن نیســت، بلکــه دور و دورتــر 
بــودن از مراکــز قــدرت  و عــدم دسترســی بــه منابــع ثــروت و رســانه 
و مراکــز تمرکــز جمعیتــی و ... اســت. )و مــن خــودم بــه خاطــر بــار 
ــه ای کــه  واژه اقلیــت در خــود دارد، ســعی می کنــم ایــن  کم انگاران

روزهــا از آن خیلــی اســتفاده نکنــم.( 
ــه حقــوق خــود اســت و بخشــی  بخشــی از حقــوق بشــر وقــوف ب

در حــرکات خــود غالــب کننــد تــا دســتاوردهای مــوج ســوم تثبیــت 
ــون  ــت، چ ــزل اس ــوز متزل ــوج هن ــن م ــت ای ــه موقعی ــود وگرن ش
اجتماعــی  نهادهــای  و  و ســازمان ها  افــراد  در  آن  دســتاوردهای 

ــده.     ــه نش نهادین

9- بــا توجــه بــه موقعیــت کنونــی ایــران آیــا بــه نظــر شــما 
شــکل گیــری مــوج ســوم فمینیســم در ایــران امــکان پذیــر 

؟  ست ا
ببینیــد دقیقــا ضــرورت پرداختــن بــه تبعیض هــای چندگانــه در ایران 
هــم، پــس از ســالها تعامــل و گاهــی تقابــل بیــن کنشــگران در مرکــز 
کشــور و زنــان ســایر نقــاط کشــور موجــب شــده تــا همانگونــه کــه در 
ــؤال  ــر س ــان را زی ــش یکدســت زن ــان رنگین پوســت جنب ــکا زن آمری
ببرنــد، چنیــن اتفاقــی اینجــا هــم بیفتــد و در واقــع ضــرورت پیگیــری 
ــه  ــی اینک ــده اســت. ول ــود را نمایان ــاله خ ــی مس ــای تئوریک ــه ه پای
بعــد از ایــن، موضــوع تــا چه حــد پیشــرفت داشــته باشــد بســتگی بــه 
تــالش و پیگیــری بقیــه زنــان )منظــورم زنــان از ملیت هــا و اقــوام و 
مناطــق مختلــف کشــور(  و منصــف بــودن کنشــگران زن دارد و اینکه 
ــا  ــه تبعیض ه ــوان از بقی ــض جنســیتی را نمی ت ــند تبعی ــه باش متوج
ــان  ــرای بســیاری از زن ــژادی و طبقاتــی و ...  جــدا کــرد؛ حداقــل ب ن
ــت و  ــژاد و قومی ــه، ن ــاظ طبق ــه لح ــی ب ــای پایین ــه در موقعیت ه ک

منطقــه ی جغرافیایــی و توانمنــدی و آگاهــی  ....  قــرار دارنــد.  
در پایــان خانــم فریــد اگــر مطلبــی بــه نظرتــان مــی رســد 

کــه در ســوال هــا مطــرح نشــده بفرماییــد.
بنظــرم موضــوع مهمــی اســت کــه بــه آن در پاســخ بــه قســمت دوم 
ســؤال 6 اشــاره کــردم و آن ایــن اســت کــه مــا معمــوال بــرای بدســت 
ــم  ــرب بدوزی ــه غ ــان را ب ــم  نگاهم ــادت کرده ای ــم ع آوردن مفاهی
ــرای مثــال  ــد تکاملــی خــود را طــی می کنــد ب ــی هــر جایــی رون ول
ــد  ــارزه می کردن ــه مب ــالت عالی ــرای تحصی ــان ب ــکا زن ــی در امری وقت
مادربزرگهــای مــا بــرای حــق تحصیــل دختــران در مــدارس ابتدایــی 
گاهــی حتــی در مــدارس مــی خوابیدنــد تــا مانــع آتــش زنــدن ایــن 
مــدارس توســط متحجــران شــوند. منظــور از آوردن ایــن مثــال ایــن 
ــرب  ــز از غ ــه چی ــم. هم ــم نگیری ــت ک ــان را دس ــه خودم ــت ک اس

ــرد.  ــأت نمی گی نش
ــور  ــتی را در کش ــواج فمینیس ــه ام ــان پروس ــابه هم ــم مش ــا ه م
ــی  ــا وقت ــر. لزوم ــدت کمت ــدت و ح ــا ش ــا ب ــم، منته ــی کرده ای ط
ــم  ــه آن ه ــیدگی ب ــیت و رس ــال آن حساس ــت، بدنب ــی هس تبعیض
ــه وجــود دارد، در غــرب، تئــوری آن  ــد. وقتــی تبعــض چندگان می آی
ــه  ــن ب ــرد و ای ــاوری( بخــود می گی ــع ب ــنالیتی )تقاط ــام اینترسکش ن
آن معنــی نیســت کــه مــا آنــرا لمــس و درک نکــرده باشــیم. )شــاید 
بهتــر از آنهــا بــه درهــم تنیدگــی تبعیض هــا پــی برده ایــم کــه ایــن 
ــروی و  ــی تک ــه معن ــه ب ــن گفت ــه ای ــد!( البت ــان نمی کن واژه قانعم
عــدم کســب تجربــه از همدیگــر و اســتفاده از منابــع تئوریکــی غــرب 
نیســت بلکــه برخــورداری از دســتاوردهای تئوریکــی آنهــا و ایســتادان 
ــابه  ــا و تش ــه تفاوته ــر متوج ــم بهت ــا بتوانی ــود اســت ت ــای خ روی پ
هــا شــویم. بومــی کــردن مســائل بــا اســتفاده از تجــارب جهانــی کار 
ــود تجــارب  ــت خ ــان در کلی ــی زن ــش  جهان ــه ای اســت. جنب عاقالن

ــش هســتیم. ــن جنب ــا بخشــی از ای ارزشــمندی دارد و م
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نظر و انگیزه
ــا از هــر نظــر، از زندگــی  ــی تقریب ــان آمریکای ــای زن در 1960، دنی
خانوادگــی تــا محــل کار محــدود بــود. از یــک زن انتظــار مــی رفــت 
یــک مســیر را دنبــال کنــد: در حــدود 20 ســالگی ازدواج کنــد، بــه 
ســرعت خانــواده تشــکیل دهــد و زندگــی خــود را وقــف خانــه داری 
کنــد. چنانکــه زنــی در آن زمــان بیــان مــی کنــد: »یــک زن واقعــا 
ــا از  ــادی از زندگــی نمــی خواهــد. او زندگــی مــی کنــد ت چیــز زی
کســی – شــوهر یــا فرزندانــش – مراقبــت کنــد.« بدیــن ترتیــب زنان 
همــه بــار خانــه داری و مراقبــت از فرزنــدان را متحمــل مــی شــدند 
و بــه طــور متوســط 55 ســاعت در هفتــه صــرف کارهــای روزمــره 
خانگــی مــی کردنــد. آنهــا بــه واســطه »قوانیــن اصلــی و بنیــادی« 
تحــت قیمومــت شوهرانشــان بودنــد و هیــچ حــق قانونــی در مــورد 
دارایــی هــا و درآمدهــای شوهرانشــان ، بجــز حــق محــدودی بــرای 
ــا و  ــی توانســتند درآمده ــن مناســب« نداشــتند. شــوهران م »تامی
ــق  ــر ازدواج ناموف ــد. اگ ــرل کنن ــان را کنت ــای همسرانش ــی ه دارای
ــاب  ــکان انتخ ــه ام ــا ک ــود. از آنج ــکل ب ــن مش ــالق گرفت ــود ط ب
ــی شــدند  ــان ناچــار م ــر« وجــود نداشــت زن ــدون تقصی طــالق »ب

ــرای طــالق گرفتــن اشــتباهات همسرانشــان را ثابــت کننــد. ب

38 درصــد زنــان آمریکایــی کــه در 1960 کار مــی کردنــد عمدتــا 
ــری  ــتاری و منشــی گ ــی، پرس ــغلهایی چــون معلم ــه ش محــدود ب
بودنــد. در برنامــه هــای شــغلی عمومــا از زنــان اســتقبال نمــی شــد، 

چنانکــه رئیــس یــک دانشــکده پزشــکی چنیــن گفتــه اســت: » بلــه، 
البتــه مــا یــک ســهمیه داریــم ... مــا هــر وقــت بتوانیــم زنــان را دور 
ــچ جــای دیگــر  ــم و هی ــا را نمــی خواهی ــا آنه ــم. م ــی داری نگــه م
نیــز آنهــا را نمــی خواهنــد، بپذیرنــد یــا نپذیرنــد.« در نتیجــه، زنــان 
ــر  ــد و کال و کمت ــی، 3 درص ــکان آمریکای ــد پزش در 1960، 6 درص
از یــک درصــد مهندســین را تشــکیل مــی دادنــد. زنــان شــاغل بــه 
ــد و  ــی کردن ــت م ــاش دریاف ــردان مع ــر از م ــارف کمت صــورت متع
فرصتهــای پیشــرفت از آنهــا دریــغ مــی شــد چــرا کــه کارفرمایــان 
تصــور مــی کردنــد کــه آنهــا بــه زودی حاملــه شــده و کار خــود را 
تــرک خواهنــد کــرد و نیــز برخــالف مــردان خانــواده ای کــه مجبــور 

بــه تامیــن آن باشــند ، ندارنــد.
ــدن توانســت احســاس  ــه« بتــی فرای ــه زنان در 1962 کتــاب »جاذب
ــرده ای  ــل ک ــه دار تحصی ــان خان ــل زن ــدی نس ــی و نومی نارضایت
ــد و  ــاده ان ــه دام افت ــد ب ــی کردن ــاس م ــه احس ــد ک را تســخیر کن
ــن  ــا چنی ــه یکــی از آنه ــرآورده نشــده اســت. چنانک نیازهایشــان ب
گفــت: »مــن ناامیــد هســتم. مــن کــم کــم دارم احســاس مــی کنــم 
کــه هیــچ شــخصیتی نــدارم. مــن یــک خدمتــکار آشــپزخانه هســتم 
ــی  ــا ور م ــه ه ــا پیژام ــه ب ــی ک ــواب و کس ــده تختخ ــب کنن و مرت
رود، کســی کــه وقتــی چیــزی مــی خواهیــد مــی توانیــد او را صــدا 
بزنیــد. امــا مــن چــه کســی هســتم؟«  بتــی فرایــدن ایــن منطــق 
پذیرفتــه شــده را کــه زنــان خانــه دار از خدمــت بــه خانــواده خــود 
ــدی  ــا رضایتمن ــد ت ــان را فراخوان ــرد و زن ــض ک راضــی هســتند نق
ــن ترتیــب مــردم را  خــود را در کار خــارج از منــزل بجوینــد و بدی
ــا  ــی کــه مخاطــب نوشــته فرایــدن عمدت حیــرت زده کــرد. در حال
زنــان سفیدپوســت تحصیلکــرده طبقــه متوســط بــه بــاال یودنــد کار 
ــش  ــوج دوم جنب ــه م ــه آن را جرق ــت ک ــری گذاش ــان تاثی او آنچن
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ــوج  ــش »م ــا پی ــه ه ــد. ده ــی کنن ــی م ــکا ارزیاب ــم آمری فمینیس
ــب  ــه تصوی ــه منجــر ب ــرد ک ــی ب ــش م ــان را پی اول« حــق رای زن
ــان حــق رأی  ــه زن نوزدهمیــن مــاده الحاقــی شــد کــه در 1920 ب
مــی داد. اکنــون نســل جدیــد خواهــان برابــری فراتــر از قانــون و در 

ــان بــود. متــن زندگــی زن

اهداف و آرمانها
جنبــش فمینیســتی دهــه هــای 1960 و 1970 بــر از میــان بــردن 
نابرابریهــای شــغلی همچــون عــدم پذیــرش دسترســی بــه مشــاغل 
بهتــر و نابرابــری دســتمزد، از طریــق قوانیــن ضــر تبعیــض متمرکــز 
ــا  ــمیت از ویرجینی ــوارد اس ــره ه ــده کنگ ــد. در 1964 ، نماین ش
ــود  ــی کــه تحــت بررســی ب پیشــنهاد کــرد در الیحــه حقــوق مدن
پیشــگیری از تبعیــض جنســیتی گنجانــده شــود. او بــا خنــده ســایر 
ــا رهبــری نماینــده کنگــره  نماینــدگان کنگــره مواجــه شــد، امــا ب
مارتــا گریفیتــس از میشــیگان ، قانــون بــه همــراه مــاده الحاقــی بــی 

کــم و کاســت تصویــب شــد.

ــای  ــیون فرصته ــه کمیس ــد ک ــن ش ــرعت روش ــه س ــال، ب بهرح
اســتخدامی برابــر حمایــت قانونــی از کارگــران زن را فراهــم نخواهــد 
ــدن  ــی فرای ــه بت ــتها از جمل ــی از فمینیس ــن گروه ــرد و بنابرای ک
تصمیــم گرفتنــد ســازمانی را بنــا نهنــد کــه بــا تبعیــض جنســیتی از 
طریــق محاکــم قضایــی و کنگــره مبــارزه کنــد. در تابســتان 1966، 
ــری در  ــی گ ــه الب ــه ب ــد ک ــا نهادن ــان را بن ــی زن ــازمان مل ــا س آنه
کنگــره بــرای قوانیــن پیــش برابــری ادامــه دادنــد و بــه زنانــی کــه 
در جســتجوی کمــک قانونــی  بــرای مبــارزه بــر علیــه تبعیــض در 

محــل کار در دادگاههــا بودنــد یــاری مــی رســاندند.
ــردن سیســتم حاکــم  نســل بتــی فرایــدن تنهــا در پــی از بیــن ب
نبودنــد بلکــه مــی خواســتند آن را بــرای مشــارکت زنــان در ســطح 
ــر »آزادی  ــکال ت ــش رادی ــا جنب ــایند. ام ــی بگش ــی و سیاس عموم
ــه  ــه ب ــه مردســاالری را ســرنگون ســازد ک ــود ک ــم ب ــان« مصم زن
اعتقــاد آنهــا در همــه جنبــه هــای زندگــی زنــان از جملــه زندگــی 
خصوصــی شــان بــه آنهــا ظلــم مــی کــرد. آنهــا ایــن عقیــده را کــه 
ــرا  ــد زی ــت« رواج دادن ــی اس ــت سیاس ــی اس ــه خصوص ــر آنچ »ه
ــی در  ــای مهم ــدازه پیامده ــان ان ــه هم ــان ب ــری سیاســی زن نابراب
زندگــی خصوصــی شــامل روابــط آنهــا، جنســیت، کنتــرل زاد و ولــد 
و ســقط جنیــن، نحــوه پوشــش و تصویــر بــدن و نقشــهای ازدواج، 
ــن ترتیــب جناحهــای  ــدان دارد. بدی ــه داری و مراقبــت از فرزن خان
ــر دو  ــری در ه ــب براب ــی کس ــتی در پ ــش فمینیس ــاوت جنب متف

ــد. ســطح سیاســی و خصوصــی بودن

رهبری
ــط  ــه توس ــت و ن ــی داش ــاختار صلب ــه س ــتی ن ــش فمینیس جنب
یــک شــخص یــا گــروه هدایــت مــی شــد. چنانکــه یــک فمینیســت 
نوشــت :» جنبــش زنــان فاقــد سلســله مراتــب اســت. همــه چیــز 
در آن بــه صــورت گروهــی و تجربــی انجــام مــی شــود.« در واقــع 
، جنبــش عمیقــا بیــن افــراد جــوان و پیــر ، طبقــات بــاال و پاییــن 

ــدن  ــی فرای ــود. بت ــده ب ــیم ش ــکال تقس ــه کار و رادی و محافظ
ــی  ــان اصل ــی از جری ــل احترام ــش قاب ــش را بخ ــود جنب ــم ب مصم
جامعــه بســازد و فاصلــه خــود را از آنچــه کــه مکتــب فمینیســتی 
ــد  ــی خوان ــرد، سیاســت ارگاســم« م ــوزاندن کرســت، ضــد م » س
حفــظ کنــد. او حتــی ســالها صــرف پیــش بــردن ایــن مطلــب کــرد 
کــه رهبــر فمینیســت جــوان گلوریــا اســتاینم پیوندهــای نادرســتی 
بــا اف بــی آی و ســیا دارد.  فمینیســتهای جــوان نیــز بــه نوبــه خــود 
ــان را  ــی زن ــر اعتمــاد نداشــتند و ســازمان مل ــه نســل قدیمــی ت ب
بــی روح و بــی اثــر مــی دانســتند : » مطالبــات و روش ســازماندهی 
ســازمان ملــی زنــان بــرای مــا بــه انــدازه کافــی رادیــکال نبودنــد. « 
ایــن تقســیم بنــدی هــا زمانــی کــه بــا بــی میلــی بــرای انتخــاب 
رهبــران رســمی جنبــش همــراه شــد بــه رســانه هــا فرصــت داد بــه 
»رهبــران فمینیســت« موردنظــر خــود تقــدس ببخشــند کــه منجــر 

بــه ناخشــنودی در میــان جنبــش شــد.

در ایــن اثنــاء ، در ایــن خــأ رهبــری ، زنــان جســورتری کــه خــود 
را بــه عنــوان رهبــر بــه رخ مــی کشــیدند حمــالت زنــان دیگــری را 
کــه اعتقــاد داشــتند همــه اعضــای جنبــش بایــد در یــک موقعیــت 

برابــر باشــند برمــی انگیختنــد. 
 Germaine و  Gloria Steinem  ــون ــی همچ ــود زنان ــن وج ــا ای ب
Greer توجــه رســانه هــا را بــه خــود از طریــق نوشــته هــای 
ــه  ــا در ارائ ــد. آنه ــب کردن ــدار و ســیمای جــذاب شــان  جل پرطرف
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فمینیســم بــه عمــوم و رســانه هــا نقــش کلیــدی بــازی کردنــد 
- بــا فراهــم کرئــن مثالهــای جذابــی از زنانــی کــه فمینیســت بودنــد 
بــدون اینکــه در قالــب منفــی زن ســلیطه متنفــر از مــرد ، زشــت و 

بــی مــزاح جــای بگیرنــد.

محیط شهری
ــطه  ــه واس ــادی ب ــدار زی ــه مق ــتی ، ب ــش فمینیس ــت جنب موفقی
ــه پیــش رفــت.  ــوب تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی ب تالقــی مطل
ــروی  ــکا از نی ــی دوم ، شــکوفایی اقتصــاد آمری ــد از جنــگ جهان بع
کار موجــود پیشــی گرفــت کــه ســبب شــد ضرورتــا زنــان فرصتهــای 
ــوم  ــه 1960 دو س ــع ، در ده ــد. در واق ــر کنن ــد را پ ــغلی جدی ش
همــه شــغلهای جدیــد بــه زنــان تعلــق گرفــت. بدیــن ترتیــب، بــه 
ــروی کار  ــوان نی ــه عن ــان ب ــن زن ــه پذیرفت ــردم ناچــار ب ســادگی م
شــدند. در همیــن زمــان همچنانکــه انتظــارات بــرای شــیوه زندگــی 
مرفــه طبقــه متوســط باالتــر مــی رفــت داشــتن دو منبــع درآمــد 
ــن شــیوه زندگــی ضــروری مــی نمــود کــه  ــه ای ــرای دســتیابی ب ب
مشــارکت زنــان بــه عنــوان نیــروی کار را قابــل قبــول تــر مــی کــرد.

ــری  ــی گ ــغلهای اداری و منش ــان  ش ــن زن ــیاری از ای ــه بس ــا ب ام
ــه روی  ــا درآمدهــای پاییــن محــول مــی شــد. آنچــه کــه در را ب ب
ــرص  ــه ق ــه ای گشــود دسترســی ب ــان در تعقیــب مشــاغل حرف زن
ــون  ــه اکن ــتن اینک ــا دانس ــود ب ــان ب ــل اطمین ــارداری قاب ــد ب ض

ــی از حاملگــی، ســالهای تحصیــل  ــدون نگران دیگــر مــی تواننــد ب
یــا آمــوزش شــان را بــه اتمــام برســانند یــا حرفــه خــود را شــروع 
نماینــد، موجــی از زنــان جــوان در اوائــل دهــه 1970 بــه دانشــکده 
ــان  ــن زم ــد. در همی ــه کردن ــون و تجــارت مراجع ــای طــب ، قان ه
ــه  ــش از ازدواج را ب ــکس پی ــازه س ــه اج ــه ای ک ــتاندارد دوگان ، اس
ــه مــدد قــرص  ــان منــع مــی کــرد ب ــرای زن مــردان مــی داد امــا ب
ضدبــارداری شکســته شــد و »انقــالب جنســی« بــه وقــوع پیوســت.
رهبــران فمینیســت از جنبــش حقــوق مدنــی نیــز الهــام گرفتنــد 
چــرا کــه از طریــق آن بســیاری از آنهــا تجربــه ســازماندهی شــهری 
ــان ســیاه پوســت  ــد. در همیــن زمــان ، زن ــه دســت آورده بودن را ب
ــق  ــژه از طری ــه وی ــی ب ــوق مدن ــش حق ــدی در جنب ــش کلی نق
ــار  ــا از نقشــهای رهبــری کن ــد ام ــازی کردن ــی  ب ســازماندهی محل
ــان جــوان  ــدی از زن ــان نســل جدی ــن زم گذاشــته شــدند. در همی
ــا  ــه تنه ــه ن ــتند ک ــان پیوس ــگ زن ــش ضدجن ــه جنب ــری ب تندروت
بــه جنــگ ویتنــام بلکــه بــه جنبــش ســنتی صلــح زنــان اعتــراض 
مــی کردنــد ، شــیوه ای کــه در آن ایــن جنبــش نــه تنهــا سلســله 
مراتــب جنســیتی را کــه در آن مــردان جنــگ مــی کردنــد و زنــان 
ســوگواری ، نادیــده مــی گرفــت بلکــه آن را تقویــت مــی کــرد. در 
کالجهــا، زنــان  بــه دانشــجویان چپگــرا پیوســتند امــا تالشــهای آنهــا 
بــرای داخــل کــردن حقــوق زنــان در چــپ جدیــد از طــرف رهبــران 
ــی  ــر م ــا تحقی ــد ی ــی ش ــه م ــده گرفت ــا نادی ــر ی ــجویی مذک دانش
ــه یــک فعــال  شــد؛ در یــک کنفرانــس سیاســی ، رئیــس جلســه ب
ــو. مــا  ــاش ، دختــر کوچول فمینیســت چنیــن گفــت : »خونســرد ب
چیزهــای مهمتــر ی از مســائل زنــان بــرای صحبــت کــردن داریــم.« 
در نتیجــه، زنــان از جنبشــهایی کــه آنهــا را بــه منظــور شــکل دادن 

بــه جنبــش خودشــان بــه حاشــیه مــی راندنــد جــدا شــدند.

در همــان زمــان، اف بــی آی جنبــش زنــان را بــه عنــوان » بخشــی 
از دشــمن، چالشــی بــرای ارزشــهای آمریکایــی« و همچنیــن بالقــوه 
ــا ســایر جنبشــهای افراطــی مــی نگریســت. اف  خشــن و مرتبــط ب
بــی آی صدهــا خبرچیــن زن را در سراســر کشــور اجیــر کــرد تــا در 
جنبــش زنــان نفــوذ کننــد. اگرچــه ایــن نفــوذ باعــث از بیــن رفتــن 
اعتمــاد و تشــدید بدبینــی در بیــن فعــاالن شــد، مســیر جنبــش را 

در ادامــه دادن مبــارزه بــرای حقــوق برابــر تغییــر نــداد.

پیغام و مخاطب
جنبــش زنــان از ابزارهــای مختلفــی در پیــکار بــرای برابــری ســود 
جســت: البــی گــری در کنگــره بــرای تغییــر قوانیــن ، جلــب توجــه 
ــه مســائلی همچــون تجــاوز و خشــونت خانگــی از طریــق  عمــوم ب
رســانه هــا و تحــت تأثیــر قــرار دادن زنــان عــادی هــم بــه منظــور 
ــردن آگاهــی آنهــا در مــورد  ــاال ب ــرای ب گســترش جنبــش و هــم ب

اینکــه فمینیســم چگونــه مــی توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد.

در اوایــل جنبــش آزادی زنــان ، کــه عمیقــا در چــپ جدیــد ریشــه 
داشــت، فعــاالن در اعتراضهایشــان یــک رویکــرد پرخاشــگرانه 
داشــتند. اعتراضــات بــر علیــه تبعیــض جنســی )سکسیســم( 

15

ــوای »سکسیســت  ــا محت ــا از چســباندن برچســبی ب در رســانه ه
ــا  ــر آگهــی هــای ناخوشــایند آغــاز مــی شــد ت )جنســیت گــرا(« ب
ــر  ــکاری در دفت ــا خراب ــی و ت ــل رســانه هــای محل تحصــن در مقاب
روزنامــه هــا. ایــن  رویکــرد گاهــی بــا خطــی که به ســمت خشــونت 
مــی رفــت تالقــی مــی کــرد، هماننــد تظاهراتــی کــه در 1967 در 
ــک  ــی« در آتالنتی ــر آمریکای ــل » دخت ــش مجل ــل نمای ــارج مح خ
ــان  ــه شــی ء شــدگی زن ســیتی انجــام شــد، جایــی کــه فعــاالن ب
بــا بــه اهتــزاز درآوردن عالئــم تحقیــر کننــده ای همچــون »مقابــل 
دیــوار بایســت دختــر آمریکایــی« اعتــراض مــی کردنــد. در حالــی 
ــب  ــود جل ــه خ ــا را ب ــانه ه ــیع رس ــش وس ــداد پوش ــن روی ــه ای ک
کــرده بــود )و ایــن داســتان ســاختگی شــروع شــد کــه فمینیســتها 

کرســتها را ســوزاندند( ایــن رویکــرد بیــزار کننــده بــود. 

در نتیجــه بســیاری از فعــاالن تصمیــم گرفتنــد اســتفاده از گفتمان 
جنبشــهای چــپ جدیــد و هیپــی را متوفــق کننــد و تــالش کننــد  
ــرای  ــد. ب ــرار دهن ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــر کش ــادی سراس ــان ع زن
ــی«  ــطح آگاه ــده س ــاء دهن ــای ارتق ــن کاری »گروهه ــام چنی انج
مؤثــر واقــع شــدند؛ در گروههــای کوچــک در جوامــع محلــی، زنــان 
موضوعاتــی همچــون زندگــی خانوادگی، آمــوزش، ســکس و کار را از 
منظــر شــخصی خــود توضیــح دادنــد. آنهــا همچنــان که داســتانهای 
خــود را بــه اشــتراک مــی گذاشــتند آغــاز کردنــد بــه درک خــود در 

رابطــه بــا جامعــه مردســاالری کــه در آن زندگــی مــی کردنــد
و آنهــا تشــلبهات خــود را کشــف کردنــد و متحــد شــدند، چنانکــه 

یکــی از آنهــا گفــت: » ]مــن شــروع کــردم بــه[ دیــدن خــودم به 
عنــوان بخشــی از یــک جمعیــت بــزرگ زنــان . شــرایط مــن منحصر 
بفــرد نیســت، امــا ... علــت آن را مــی تــوان در ســاختار اجتماعــی 

جســتجو کــرد.« 

در همیــن زمــان، فعــاالن در کمپینهــای خــود بــرای قانونــی کردن 
ســقط جنیــن ، مقابــل پارلمانهــای ایالتــی جلســات ســخنرانی آزاد 
ــود  ــی خ ــای غیرقانون ــقط جنینه ــه س ــان ب ــد و زن ــزار کردن برگ
ــح  ــن توضی ــقط جنی ــرای س ــود را ب ــل خ ــد و دالی ــراف کردن اعت
ــی کــه  ــن رویدادهــا، » ســقط جنیــن را از پســتوها، جای ــد. ای دادن
در راز و شــرم پنهــان مــی شــد بیــرون کشــید. همــگان آگاه شــدند 
کــه اغلــب زنــان بــه هــر دلیلــی ســقط جنیــن داشــته انــد. مــردم 
از احساســات خــود ســخن گفتنــد و ایــن ســوزناک بــود.« جلســات 
ــه  ــا توج ــت ت ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــه همچنی ــان آزادن بی
همــگان بــه پدیــده معمــوال پنهــان شــده تجــاوز جلــب شــود، بــه 
طــوری کــه فعــاالن مراکــز بحــران تجــاوز و گروههــای حمایتــی بــه 
راه انداختنــد و بــا ســازمانهای پلیــس و بیمارســتانها ارتبــاط برقــرار 
کردنــد تــا بــا قربانیــان تجــاوز بــا حساســیت بیشــتری برخورد شــود. 
بــرای جلــب توجــه عمــوم بــه نــرخ تجــاوز، تظاهــرات ســاالنه ای بــا 
ــه راه افتــاد.  عنــوان »شــب را برگردانیــد« در کالجهــا در 1982 ب

ــه آن  ــر علی ــد و ب ــف کردن ــن آزار جنســی را تعری ــاالن همچنی فع
کمپیــن بــه راه انداختنــد کــه بــه صــورت قانونــی بــه عنــوان نقــض 
ــاری  ــن بدرفت ــا همچنی ــد؛ آنه ــف ش ــان در 1980 تعری ــوق زن حق
ــه عنــوان جــرم بازتعریــف  ــه عنــوان ســنت بلکــه ب ــه ب همســر را ن
کردنــد، بــرای تغییــرات قانونــی البــی گــری کردنــد و ســرپناه هــای 
بــرای جلوگیــری از خشــونت خانگــی برپــا کردنــد. جنبش بهداشــت 
زنــان، ایجــاد سیســتم بهداشــتی زن محــور را هــدف جدیــد خــود 
قــرار داد چــرا کــه سیســتم هــای موجــود اغلــب بــه نیازهــای زنــان 
بــی توجــه بودنــد. فعاالنــی کــه خــود در مــورد بــدن زنــان آمــوزش 
دیــده بودنــد شــروع بــه برگــزاری کالس در خانــه هــا، مهدکــودک 
هــا و کلیســاها کردنــد، کلینیــک هــای زنــان را برپــا کردنــد و کتــاب 

مرجــع »بــدن مــا، خــود مــا« را منتشــر کردنــد.

در همیــن زمــان، جنبــش زنــان تعــداد زیــادی نشــریه در جوامــع 
ــن  ــه ای ــی ک ــرد. در حال ــی ک ــد م ــور تولی ــر کش ــی در سراس محل
 Ms نشــریات عمدتــا بــرای اعضــای جنبــش تولیــد مــی شــد مجلــه
ــود،  ــده ب ــیس ش ــه در 1971 تأس ــه Gloria Steinem  ک ــق ب متعل
مخاطبیــن خــود را بــه عمــوم افــراد در ســطح ملــی گســترش داد. 
ایــن نشــریه توجــه عمــوم را بــه مســائل زنــان عــادی جلــب کــرد. 
داســتانهای الهــام بخــش از زنــان عــادی منتشــر کــرد و تالشــهای 

افــراد عــادی سراســر کشــور را پوشــش مــی داد.

ــکایتهای  ــی، ش ــوای گروه ــه دع ــش از اقام ــان، جنب ــان زم در هم
رســمی، اعتراضــات و دیگــر فرصتهــای بدســت آمــده بــرای ایجــاد 
ــا  ــه 1970 ، آنه ــر ده ــرد. در اواخ ــتفاده ک ــی اس ــرات قانون تغیی
ــردن  ــوع ک ــه ممن ــری از جمل ــل مالحظــه و فراگی پیشــرفتهای قاب
تبعیــض جنســی در آمــوزش، ورزشــهای دانشــگاهی و کســب 
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اعتبــار مالــی  ، ممنوعیــت تبعیــض اســتخدامی در مــورد زنــان حاملــه 
، قانونــی کــردن ســقط جنیــن  و کنتــرل موالیــد  و تصدیــق » اختالفــات 
ــه  ــی ب ــیم دارای ــاوی تقس ــالق و تس ــل ط ــوان دلی ــه عن ــر« ب ــتی ناپذی آش
هنــگام طــالق  بــه دســت آوردنــد. اعضــای جنبــش زنــان بــا کســب اســن 

موفقیتهــا جــان تــازه ای گرفتنــد.

اعتصــاب زنــان بــرای برابــری در آگوســت 1970، موجــی از اعتراضــات در 
ــت  ــی را تقوی ــه خــوش بین ــا ، روحی ــا و تحصــن ه ــی، تظاهراته ســطح مل
کــرد. اگرچــه بــه زودی عقبگــرد پیــدا کــرد کــه نمــود آن شکســت الحاقیــه 
حقــوق برابــر  )ERA( - مــاده پیشــنهادی الحاقــی بــه قانــون اساســی کــه از 
حقــوق زنــان حمایــت مــی کــرد- بــود. ایــن الیحــه در 1972 بــه ســرعت 
ــب  ــت تصوی ــط 30 ایال ــال توس ــان س ــان هم ــا پای ــد و ت ــره ش وارد کنگ
ــب  ــود 8 تصوی ــته ب ــوز نتوانس ــل 1982 هن ــرب االج ــان ض ــد. در پای ش
ــی  ــت عموم ــرای ERA حمای ــدا ب ــد. در ابت ــاز را کســب کن ــورد نی ــر م دیگ
وســیعی در حــدود دو بــه یــک – حداقــل در نظــر )تئــوری( وجــود داشــت. 
ــوز  ــوم هن ــید عم ــردان رس ــان و م ــش زن ــه نق ــئله ب ــی مس ــل وقت در عم
بســیار محافظــه کار بودنــد و یــک عقبگــرد فزاینــده در برابــر تغییراتــی کــه 
ــر حقــوق همجنســگرایان  ــا واکنــش در براب فمینیســم عرضــه مــی کــرد ب
و حقــوق ســقط جنیــن همزمــان شــد کــه ایــن واکنشــها توســط جنبــش 
محافظــه کار مســلط بــه ویــژه جنــاح راســت مســیحی هدایــت مــی شــد.

بــه عــالوه، جنبــش زنــان در تبلیــغ مزایــای ERA شکســت خــورد؛ زمانــی 
کــه در کنگــره مطــرح شــد ، بســیاری از نابرابریهــا در قوانیــن کشــور مــورد 
ــاده  ــد م ــود ببینن ــوم مشــکل ب ــرای عم ــد و ب ــه بودن ــرار گرفت ــه ق مالحظ
 ERA الحاقــی جــه اثــر مثبتــی خواهــد داشــت. در ســوی دیگــر ، مخالفیــن
، تصویــر روشــنی از اثــرات وحشــتناکی کــه ERA مــی توانســت بــر کشــور 
ــرای از  ــه ای ب ــه آن همچــون توطئ ــا ب ــد. آنه ــیم کردن ــد ترس ــته باش داش
بیــن بــردن پایــه هــای جامعــه آمریــکا بــه ویــژه خانــواده حملــه کردنــد و 
برنامــه هــای پنهــان ERA را تقبیــح کردنــد : » بودجــه مالیــات دهنــدگان 
بــرای ســقط جنیــن و برنامــه کاری بــرای حقــوق مطلــق همجنســگرایان« 
. از رهبــران مخالــف ERA ، Phyllis Schlafly  تبعیــض بــر علیــه زنــان را بــه 
کلــی انــکار کــرد. عــالوه بــر آن ، او گفــت آنهــا از موقعیــت تقدیــس شــده 
خــود بــه واســطه »ســنت مســیحی جوانمــردی« در جامعــه آمریــکا راضــی 
هســتند کــه ERA آن را نابــود خواهــد کــرد. اگرچــه ERA شکســت خــورد 
ــان  ــوق زن ــرای حق ــزاع ب ــت ن ــه یاف ــه فمینیســتها ادام ــر علی و واکنشــها ب

همچنــان ادامــه یافــت و تاثیــر مانــدگاری بــر جامعــه آمریــکا گذاشــت.

فعالیتهای میدانی )خارج از مرکز(
بــه دلیــل ماهیــت تقاطــع پذیــری جنبــش زنــان- شــامل زنانــی بــود کــه 
در عیــن حــال عضــو جنبشــهای دیگــر بودنــد- بــه صــورت طبیعی توانســت 
پیوندهایــی بــا جنبشــهای دیگــر برقــرار کنــد. بــرای مثــال  برخــی اعضــای 
جنبــش فمینیســتی در تــالش بــرای ایجــاد یکپارچگــی خواهرانــه بــر ضــد 
جنــگ بــرای دیــدار از زنــان ویتنامــی کــه مخالــف جنــگ در کشــور بودنــد 
ــا  ــن حــال فمینیســتهای ب ــد. در همی ــه خــارج از کشــور مســافرت کردن ب
ریشــه هایــی در جنبشــهای کارگــری گروههــای محلــی را بــه راه انداختنــد 
تــا زنــان کارگــر را ســازماندهی کنــد، شــرایط کاری آنهــا را بهبــود بخشــد و 

بــرای حقــوق برابــر آنهــا در شــغل شــان تــالش کنــد. فمینیســتهای

ــودکان،  ــت از ک ــه مراقب ــی از حمل ــت موضوعات ــیاه پوس س
ســرکوب پلیــس، بهزیســتی )رفــاه( و مراقبتهــای بهداشــتی 
ــی  ــازمان مل ــد و س ــرار دادن ــود ق ــهای خ ــدف تالش را ه

ــد.  ــا نهادن ــت را در 1973 بن ــیاه پوس ــتهای س فمینیس
ــش  ــدند و جنب ــرد ش ــاالن دلس ــه 1970 فع ــان ده در پای
ــه بخشــهای مختلــف تقســیم شــد – امــا خدماتــی  ــان ب زن
کــه آنهــا بنــای آن را نهادنــد ماننــد مراکــز بحــران تجــاوز، 
ــان  ــه جری ــتی ب ــای بهداش ــان و کلینیکه ــای زن ــرپناه ه س
ــگاهها و  ــهرها، دانش ــه ش ــوی ک ــه نح ــتند ب ــی پیوس اصل
ســازمانهای مذهبــی برنامــه هایــی بــرای تأمیــن بودجــه آن 

ــد.  ــدارک دیدن ت
امــروزه دســتاوردهای جنبــش زنــان – دســتیابی برابــر زنــان 
بــه آمــوزش، مشــارکت بیشــتر آنهــا در سیاســت و اشــتغال، 
دســتیابی آنهــا بــه ســقط جنیــن و کنتــرل وموالیــد، وجــود 
منابعــی بــرای کمک بــه قربانیــان تجــاوز و خشــونت خانگی 
ــان – اغلــب مســلم پنداشــته  ــی حقــوق زن و حمایــت قانون
مــی شــوند. گواینکــه فمینیســتها بــه تــالش بــرای برابــری 
ــدن نوشــت :   بیشــتر ادامــه مــی دهنــد چنانکــه بتــی فرای
ــرار داشــت  » آنچــه کــه روزی در دســتور کار فمینیســم ق
ــه  ــره شــده اســت. شــیوه ای ک ــت روزم ــک واقعی ــروز ی ام
زنــان بــه خــود مــی نگریســتند و شــیوه ای کــه دیگــران بــه 
زنــان مــی نگریســتند کامــال متفــاوت اســت ...  در مقایســه 
بــا آنچــه کــه 30 ســال پیــش بــود ... دختــران مــا بــا همــان 

امکانــات پســران مــان بــزرگ خواهنــد شــد.«

ــت ــر مراجع ــه آدرس زی ــال ب ــن اورجین ــه مت ــرای مالحض  ب
ــد :کنی
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بدیــن ســان، توانایــی درک حقیقــت و بنابرایــن تبدیــل شــدن 
بــه فیلســوف، بــه موجــودی عقالنــی، بــه ســوژه، یــک خصلــت صرفا 
مردانــه تعریــف مــی شــود، و زن بــا تمــام نیروهایــی اینهمــان مــی 
شــود کــه مــی کوشــند مانــع دســت یابــی بــه عقالنیــت و حقیقــت 

شــوند، یعنــی بــا طبیعــت، عاطفــه، تخیــل و نظایــر آنهــا« )3(

بــا ایــن خوانــش ایریــگاری نشــان مــی دهــد کــه فلســفه از همــان 
ــفه  ــخ فلس ــون در تاری ــژه افالط ــگاه وی ــه جای ــه ب ــا توج ــدا- ب ابت
غــرب- بــا نفــی زن آغــاز مــی شــود و از ایــن رو وی مدعــی اســت 
ــن  ــر ســیطره ای ــس از افالطــون در زی ــرب پ ــخ فلســفه غ ــه تاری ک
ــخصی و  ــرا غیرش ــوژه ظاه ــته و س ــرار داش ــاالرانه ق ــه مردس اندیش
ــول  ــا قب ــت. ب ــر اس ــوژه مذک ــک س ــع ی ــفه در واق ــتعالیی فلس اس
ــزاع  ــه ن ــوان از دریچ ــی ت ــرب را م ــه غ ــخ فلس ــت تاری ــن واقعی ای
ســوژه)مرد( و ابــژه)زن(، عقل)مــرد(و احســاس)زن(و انســان)مرد( و 
طبیعــت)زن( مــورد توجــه قــرار داد. ســوژه در فلســفه غــرب خنثــی 
ــمانیت  ــوردار از جس ــی برخ ــاخته اجتماع ــک برس ــه ی ــت بلک نیس
ــه  ــوژه مردان ــن س ــه ای ــاد دارد ک ــگارای اعتق ــت. ایری ــر اس و مذک
براســاس تــرس از هویــت زنانــه شــکل گرفتــه اســت، و از همیــن رو 
همیشــه در پــی آن اســت کــه بــا حفــظ تســلط جســمی و فکــری 
خــود بــر زن بــه ایــن تــرس غلبــه کنــد. از همیــن رو زن هیــچ گاه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت و تنه ــوده اس ــرح نب ــوبژکتیوته مط ــوان س ــه عن ب
ــه قــول ایریــگارای در ایــن وضعیــت،  ابــژه حضــور داشــته اســت. ب
» تفــاوت جنســی هــم تاییــد و هــم رد مــی شــود. تاییــد از آن رو 
کــه زنــان بــه عنــوان موجوداتــی بــه شــمار مــی رونــد کــه اساســا 
بــا هرچیــز انســانی)در واقــع مردانــه( متفــاوت انــد : آنــان فقــط بــه 
عنــوان نوعــی ابــژه بــرای بــرآوردن نیازهــای مــردان وجــود دارنــد. 
امــا همیــن امــر بــه معنــی رد تفــاوت جنســی اســت، زیــرا تفــاوت 
بیــن مــرد و زن نــه بــه عنــوان تفــاوت بیــن دو نــوع انســان، دو نــوع 
ســوژه، بــل همچــون تفــاوت بیــن انســان و غیرانســان، ســوژه و ابــژه 
ــی رابطــه بیــن  ــه راســتی روحان ــه رابطــه ب ــده مــی شــود. یگان دی
مــردان اســت، زیــرا فقــط مــردان انــد کــه روح یــا »ســوبژکتیوته« 
دارنــد. رابطــه بیــن مــردان و زنــان، یــا بیــن زنــان و زنــان تــا ســطح 

نفســانیت محــض فروکاســته مــی شــود.« )4(
ــس  ــم، پ ــی اندیش ــن م ــد »م ــی گوی ــه دکارت م ــی ک ــس زمان پ
هســتم.« از یــک ســوژه مذکــر ســخن مــی گویــد. عقالنیــت مذکــر 
بــر دوران مــدرن ســایه افکنــده اســت حتــی زمانــی کــه نیچــه برای 
ــرد،  ــر ســئوال مــی ب ــه زی ــک را ب ــان هــای متافیزی ــار بنی اولیــن ب
ســوژه مذکــر را دســت نخــورده باقــی مــی گــذارد و حتــی بــه ایــن 
ــوان ابرانســان  ــی بخشــد و تحــت عن ــی بیشــتری م ــوژه مردانگ س
ــان  ــق اســت. در می ــدرت مطل ــاد ق ــه نم ــد ک ــی میکن از آن رونمای
فالســفه غــرب شــاید هیــچ یــک بــه انــدازه نیچــه زن ســتیز نیســت؛ 
او تحــت تاثیــر عقــده هــای ناشــی از یــک شکســت عشــقی شــالق 
ــن تفســیر ساختارشــکنانه  ــا ای ــد. ب ــه مــی کن ــان توصی ــرای زن را ب
ــه  ــان جامع ــب و پنه ــر غای ــه عنص ــه زن همیش ــت ک ــخص اس مش
بشــری بــوده اســت، رودی دیگــر ســکه واژه انســان کــه غیرانســان 
تلقــی شــده اســت و همــان طــور کــه بیــان شــد در تاریــخ، فلســفه 
ملــک مطلــق مــردان تلقــی مــی شــد. در ایــن مــورد مشــخص، بایــد 

ــم.  از سرگذشــت »هیپاتیــا« *  ســخن بگوی

ــرن چهــارم میــالدی در شــهر اســکندریه مصــر مــی  ــا در ق هیپاتی
زیســت در فلســفه، نجــوم و ریاضیــات جــزوء ســرآمدان روزگار 
ــکندریه  ــهور اس ــه مش ــدار کتابخان ــن کتاب ــود. وی آخری ــش ب خوی
ــرد و در  ــرح ک ــی مط ــه و ریاض ــادی را در هندس ــای زی ــود و قضای ب
نجــوم نیــز برخــالف آمــوزه هــای کلیســا معتقــد بــه گــردش زمیــن 
ــود کــه بعدهــا ایــن گــزاره در  ــه دور خورشــید ب و دیگــر ســیارات ب
دوران قــرون وســطی توســط گالیلــه مطــرح شــد. هیپاتیــا شــاگردان 
زیــادی از اقصــی نقــاط جهــان داشــت کــه بیشــتر شــاگردانش نیــز 
مــرد بودنــد. در نهایــت او بــه خاطــر طــرح عقایــد جدیــد مخالــف بــا 
ــه تحریــک  ــه جادوگــری و فحشــا شــد و ب نظــرات کلیســا متهــم ب
اولیــای کلیســا کشــته و ســوزانده شــد. ســران کلیســا از اینکــه یــک 
ــته اســت، ســخت  ــه گذاش ــوم مردان ــه عل ــه حیطــه ممنوع ــا ب زن پ
ــد آنهــا مــی گفتنــد؛ زن در هــر حالــت بایــد ســاکت  برآشــفته بودن
و فرمانبــردار باشــد و بــا حجــاب و پوشــش در جامعــه حاضــر شــود. 
ــا  ــه هیپاتی ــر علی ــادی ب ــردم ع ــک م ــرای تحری ــا ب ــن آنه همچنی
ــی وجــود  ــچ زن ــون عیســی هی ــان حواری ــه در می ــد ک ــوان کردن عن
نداشــته اســت و اگــر زنــان ایــن قابیلــت و توانایــی را داشــتند، حتمــا 
در بیــن حواریــون عیســی قــرار مــی گرفتنــد و بنابرایــن آنهــا نمــی 
تواننــد اجــازه دهنــد کــه یــک زن بــه مــردان بالــغ خوانــدن و نوشــتن 

یــاد بدهــد. 

ــان  ــا هچن ــود، ام ــارو ب ــا بســیار زیب ــات تاریخــی هیپاتی طبــق روای
ــا  ــود و بــه همیــن خاطــر ت ــود عاشــق حقیقــت ب کــه خــود گفتــه ب
ــه او ســحر  ــا ب ــام کلیس ــد. اته ــود مجــرد مان ــاه خ ــر کوت ــان عم پای
ــود. جادوگــری  ــرای انجــام گنــاه ب ــان ب مــردان جــوان و تحریــک آن
اتهــام رایــج ســران کلیســا برعلیــه زنــان دگراندیــش بــود و پــس از 
ــوص در دوران  ــه خص ــام ب ــن اته ــه ای ــادی ب ــان زی ــز زن ــا نی هیپاتی
قــرون وســطی در آتــش جهالــت و تعصبــات کورکورانــه ســوختند که 
بــه گواهــی تاریــخ، بســیاری از ایــن زنــان، اهــل علــم و دانــش بودنــد. 
گنــاه نابخشــودنی ایــن زنــان تجــاوز بــه حریــم قدســی و ربانــی علــم 
و دانــش مردانــه بــود. هیپاتیــا و ایــن بــه اصطــالح ســاحره گــران بــی 
نــام و نشــان تاریــخ مذکــر را بــه چالــش کشــیده و در پــی آن بودنــد 

کــه اندیشــه، حقیقــت و عقالنیــت را از انحصــار مــردان دربیاورنــد.
جامعــه مردســاالر خواســتار حفــظ هژمونــی خــود بــه هــر ترتیــب 
ممکــن اســت، در ایــن جامعــه خــروج زن از حــوزه خصوصــی ایــن 
هژمونــی را بــه خطــر مــی انــدازد. چــرا کــه فروپاشــی تاریــخ مذکــر، 
مســتلزم حضــور زن در ســپهر عمومــی اســت و بــا ایــن رخــداد مــی 
تــوان افســانه عقالنیــت مذکــر را نیــز بــی اعتبــار کــرد. امــا کلیســا در 
مقابلــه بــا هیپاتیــا بــه عنوان حامــی و پاســدار ارزشــهای مردســاالرانه 
بــرای جلوگیــری از فروپاشــی ایــن هژمونــی، آییــن ســاحره ســوزان را 

برپــا کــرد.

ــوزه خصوصــی را  ــرک ح ــه جســارت ت ــگارد ک ــان پیشــرو و آوان زن
یافتــه بودنــد، تحــت عنــوان ســاحره در آتــش ســوزانده مــی شــدند. 
ســاحره کســی اســت کــه کــه دارای قــدرت هــای ماوراءطبیعی اســت 
ــور  ــد ام ــر نظــم و رون ــرای تغیی ــدرت خــود ب ــد از ایــن ق و مــی توان
ــاط  ــدرت ریشــه در یــک ارتب ــن ق ــد. ای جــاری جهــان اســتفاده کن
غیرمعمولــی و نامتعــارف بــا جهــان دیگرســت و عمومــا شــخص بــرای 
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تصاحــب ایــن قــدرت بایــد روح خــود را بــه شــیطان واگــذار کنــد؛ 
پــس ایــن قــدرت جنبــه شــیطانی دارد کــه بــرای اخــالل در نظــم 
جهــان خدایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. اگــر ایــن قضیــه را 
بــا یــک نــگاه ساختارشــکنانه  بازخوانــی کنیــم، متوجه خواهیم شــد 
کــه زن بــه خاطــر اینکــه مــی خواهــد جایــگاه خــود را جهــان مردانه 
بــه دســت بیــاورد، متهــم بــه ایــن مــی شــود کــه ســاحره اســت و 
روح خــود را بــه شــیطان فروختــه اســت. او مــی خواهــد یــک نظــم 
جبارانــه را برهــم بزنــد، امــا ایــن نظــم در کانــون نــگاه مردســاالرانه 
یــک نظــم مقــدس و خدایــی اســت، پــس بایــد هــم گفــت هــر آن 
کــه بخواهــد ایــن نظــم را بــه هــم بزنــد موجــودی شــیطانی اســت. 
ــردان،  ــان م ــور او در جه ــت و حض ــری اس ــان دیگ ــاکن جه زن س
هارمونــی و هماهنگــی آن را برهــم مــی زنــد و بنابرایــن بــرای حفــظ 

تعــادل جهــان بایــد او را بــه جهانــی کــه از آن آمــده بازگردانــد.

ایــن یــک داســتان عامــه پســند بــود کــه کلیســا بــا اســتفاده از آن 
ــد.  ــذف کن ــرع را ح ــمند و مخت ــوف، دانش ــان فیلس ــیاری از زن بس
تمــام هــم و غــم کلیســا ایــن اســت کــه زن را بــه حــوزه خصوصــی 
یعنــی خانــه و در صــدر آن آشــپزخانه و تختخــواب برگردانــد و مانــع 
از فروپاشــی جامعــه مردســاالر شــود. البتــه کلیســا بــه ایــن مبــارزه 
ــی و  ــال مذهب ــه کام ــک وجه ــود، ی ــم موج ــظ نظ ــرای حف ــود ب خ
ــی.  ــی و اهریمن ــای اهورای ــدال نیروه ــی ج ــید، یعن ــدس بخش مق
ــاه و  ــاری از گن ــی و ع ــت؛ اهورای ــی اس ــاری از زن جهان ــان ع جه
سرشــار از پاکــی، امــا بــا حضــور زن، ایــن جهــان در معــرض تهاجــم 
ــربرمی  ــی س ــاه و ناپاک ــرد و گن ــی گی ــرار م ــی ق ــای اهریمن نیروه
آورد. ایــن نگــرش هــم ریشــه در یــک اســطوره مذکــر دیگــر دارد. در 
قریــب بــه اتفــاق اســطوره هــای اقــوام و ملــل مختلــف مــرد تجســد 
انســانی وجــود خدایــی اســت و زن تجســد انســانی وجــود شــیطانی 
اســت. در اســاطیر آفرینــش آمــده اســت کــه آدم بــا وسوســه حــوا 
از میــوه درخــت ممنوعــه مــی خــورد، یعنــی شــیطان از طریــق او 
آدم را بــه گنــاه وا مــی دارد و انســان بــه زمیــن هبــوط مــی کنــد و 

بدینگونــه دوران درد و رنــج بــی پایــان بشــر آغــاز مــی شــود.

ــه خاطــر آن انســان از بهشــت بیــرون افکنــده  ــاه اولیــه« کــه ب گن
مــی شــود ، تحــت تاثیــر حضــور یــک زن رقــم مــی خــورد و انســان 
هنــوز کــه هنــوز اســت دارد تــاوان ایــن گنــاه را مــی دهــد. شــیطان 
ــد و از  ــاه وادار کن ــه گن ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــرد را ب ــد م ــی توان نم
ــد. ایــن هــم  ــه گنــاه برمــی انگیزان طریــق زن اســت کــه مــرد را ب
ــود زن  ــه وج ــت ک ــاالرانه اس ــگاه مردس ــی ن ــر کانون ــی از عناص یک
قریــن گنــاه و ناپاکــی اســت. مــرد از همــان ابتــدا گنــاه را در کالبــد 
زنــان نهادینــه مــی کنــد. گنــاه در وجــود مــرد ریشــه نــدارد، بلکــه 
ــد  ــه قاص ــری زن اســت ک ــورد و آن دیگ ــی خ ــم م ــری رق ــا دیگ ب
ــک  ــن ی شــیطان اســت. زن همیشــه مقصــر و گناهــکار اســت و ای
ــه در  ــت ک ــر اس ــاله مذک ــن هزارس ــطوره چندی ــو و اس ــن الگ که
ــاخته و  ــه س ــچ وج ــه هی ــده اســت و ب ــخ بشــریت ریشــه دوان تاری
پرداختــه مذاهــب نیســت. قدمــت بســیاری از ایــن کهــن الگوهــای 
مذکــر بیــش از عمــر ادیــان آســمانی اســت و در دوران ظهــور ایــن 
ادیــان همیــن نگــرش هــای جنســیت زده و باورهــای مردســاالرانه 

ــه  ــای گرفت ــان ج ــاختار ادی ــوا در س ــت و محت ــان کیفی ــا هم ب
انــد. دیــن بــه ایــن باورهــای عمیقــا مردســاالرانه هالــه ای از تقــدس 
بخشــیده اســت و آن را در کانتکســت)متن( جدیــد بازتولیــد کــرده 
اســت. امــا حتــی بــا آغــاز رونــد سکوالریزاســیون هــم ایــن نگــرش 

مــورد تجدیدنظــر قــرار نگرفــت. 
بــا آغــاز دوران مــدرن هــم، ایــن عقــل مذکــر اســت کــه بــه ایــن 
ــا  ــی بخشــد. اگرچــه ب ــه ســاالر مشــروعیت م ــن نرین اســاطیر که
آغــاز دوران مــدرن رونــد تقــدس زدایــی آغــاز مــی شــود و بســیاری 
ــل  ــه عق ــی رحمان ــد ب ــر نق ــی زی ــاطیری و مذهب ــای اس از باوره
ــاد،  ــن عقــل خودبنی ــع، ای ــا در واق ــد ام ــی گیرن ــرار م ــاد ق خودبنی
ــوان  ــه عن ــان ب ــه انس ــن دوران اگرچ ــت. در ای ــه اس ــر و نرین مذک
کانــون هســتی مطــرح مــی شــود امــا ایــن انســان هــم مذکــر اســت 
و نیمــه پنهــان خــود را دربرنــدارد. انقــالب فرانســه بــه عنــوان مهــم 
تریــن پیامــد دوران روشــنگری در کنــار آزادی و برابــری بــه بــرادری 
تاکیــد دارد. ســوژه مذکــر بــه دنبــال تحقــق رهایــی و آزادی جنــس 
مذکــر اســت و زنــان جایــی در ایــن آرمــان هــای انقالبــی ندارنــد. 
ــان بعــد از ایــن انقــالب از حــق رای برخــوردار نشــدند و حتــی  زن
»المــپ دوگــوژ« زن انقالبــی فرانســوی کــه در دفــاع از حــق 
ــوق  ــه حق ــه اعالمی ــی ب ــود و نقدهای ــته ب ــی نوش ــان مقاالت رای زن
شــهروندی داشــت، توســط روبســپیر بــه اتهــام خیانــت گــردن زده 
شــد. او مــی گفــت همــان طــور کــه زنــان حــق دارنــد بــاالی چوبــه 
دار برونــد همــان قــدر هــم حــق دارنــد تــا پــای میــز خطابــه برونــد. 
ــه  ــدرن ب ــاز دوران م ــا آغ ــان ب ــوق زن ــاع از حق ــت دف ــه نهض البت
ــه فمنیســم  ــب نظری ــه در قال ــگاه زنان ــاز شــد و ن شــکل جــدی آغ

وارد جهــان مذکــر شــد.
خــرد رهایــی بخــش متفــاوت از خــرد مذکــر) خــرد ابــزاری( اســت 
ــن  ــر همی ــت، ب ــه اس ــکل گرفت ــاس آن ش ــدرن براس ــه دوران م ک
اســاس اســت کــه هابرمــاس از طــرح ناتمــام مدرنیتــه ســخن مــی 
ــرای کل  ــش ب ــی بخ ــروی رهای ــک نی ــه را ی ــالب زنان ــد و انق گوی
بشــریت مــی دانــد. در واقــع بایــد گفــت، زنــان علیرغــم پیشــرفت 
ــوز در  ــد هن ــته ان ــر داش ــان مذک ــح جه ــه در فت ــادی ک ــای زی ه
ــا  ــی واقع ــراری دنیای ــا برق ــادی ت ــد و راه زی ــرار دارن ــیه آن ق حاش

ــده اســت.  ــی مان ــر باق انســانی و براب

منابع: 
ــه  ــتم، ترجم ــرن بیس ــه در ق ــفه فرانس ــک، )1378(، فلس ــوز، اری 1-ماتی

ــوس، صفحــه 273 ــران، نشــر ققن ــی، ت محســن حکیم
2-همان، ص 274
3-همان، ص275
4-همان، ص276

ــوان  ــه عن ــه ب ــی )415-370 م( ک ــوف زن نوافالطون ــا: فیلس * هیپاتی
نخســتین زن برجســته ریاضــی دان وآخریــن کتابــدار کتابخانــه اســکندریه 
ــود  شــناخته می شــود. او اســتاد فلســفه وریاضــی در شــهر اســکندریه ب
ــر  ــر مص ــت روم ب ــت. وی در دوران حکوم ــر داش ــوم تبح ــم نج و در عل
ــه  ــد ب ــث جدی ــرح مباح ــت ط ــه عل ــرد و ب ــی می ک ــکندریه زندگ در اس
دســت مســیحیان و بــا تحریــک کلیســا بــه اتهــام جادوگــری کشــته شــد. 
ــال 2009  ــم در س ــپانیایی فیل ــهور اس ــردان مش ــار کارگ ــدرو آمناب آلخان
سرنوشــت ایــن فیســلوف زن را بــه تصویــر کشــید. از نــکات قالــب توجــه 
ایــن فیلــم بــازی همایــون ارشــادی بازیگــر ایرانــی در یکــی از نقشــهای 

اصلــی ایــن فیلــم بیــن المللــی بــود.
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متــن حاضــر مصاحبــه ایســت کوتــاه  بــا خانــم 
زهــره اســدپور، فــارغ التحصیــل رشــته ی مطالعــات 
جنســیت از دانشــگاه لنــدن و مســول بخــش زنــان 
ماهنامــه ی رویــداد و فعــال حقــوق زنــان در رابطــه 
ــا تئــوری انترسکشــنالیتی و برهــم کنــش جنبــش  ب

ــان. ــی و جنبــش زن ــف اجتماع هــای مختل

1 - خانــم اســدپور نقطــه تالقــی جنبــش های فمنیســتی  
بــا جنــش هــای آزادی خــواه دیگــر را در چــه مــی بینیــد؟

ــک دســت و واحــدی نیســت،  ــز ی ــک چی جنبــش فمینیســتی ی
ــم  ــر بپذیری ــری...  اگ ــی دیگ ــش اجتماع ــر جنب ــل ه ــاید مث ش
مشــخصه ی جنبــش فمینیســتی ایــن اســت کــه دغدغــه ی بهبــود 
ــه  ــود از چــه مســیری ب ــن بهب ــه ای ــن ک ــان را دارد، ای ــرایط زن ش
دســت مــی آیــد، اســاس و شــالوده ی شــرایط شایســته ی تغییــر 
ــه  ــش چ ــن جنب ــق  ای ــل تحق ــداز قاب ــم ان ــت، چش ــی چیس کنون
بایــد باشــد، پاســخ هــای متفاوتــی را در میــان معتقــدان بــه نحلــه 
هــای مختلــف فمینیســتی در پــی دارد. ایــن گونــه اســت کــه مــا 
بــا نظریــه هــای مختلــف فمینیســتی ای مواجــه خواهیــم بــود کــه 
گاه بــه شــدت معــارض یکدیگرنــد. ایــن نظریــه هــا کــه مــی تــوان 
آن هــا را  راهنمــای عمــل معتقدیــن دانســت، در عمــل و در دنیــای 
واقعــی گاه در کنــار جنبــش هــای آزادی بخــش قــرار مــی گیرنــد و 
گاه در برابــر آن. در ایــن جــا مــی تــوان گفــت بخــش هــای مترقــی 
ــان را در  ــان از آنجــا کــه دغدغــه ی بهبــود شــرایط زن جنبــش زن

ســر دارنــد و مــی داننــد ایــن بهبــود مســیری جــدای از بهبــود 

بهبــود اجتماعــی را نمــی پیمایــد، در کنــار دیگــر جنبــش هــای 
مترقــی )اعــم از جنبــش کارگــری، جنبــش محیــط زیســتی، و ...( 

قــرار مــی گیرنــد. 
  

2 - بــه نظــر شــما ایجــاد جنبشــی بــا تئــوری هــای چند 
بعــدی تــا چــه حــد راه گشــا خواهــد بود؟

مــن فکــر مــی کنــم جنبــش هــای اجتماعــی هــر کــدام بخشــی 
از جامعــه را هــدف مــی گیرنــد و بــرای تحقــق خواســته هــای آن 
مــی کوشــند. گرچــه  جنبــش هــای مترقــی در برابــر هــم نیســتند 
ــت  ــع داش ــوان توق ــی ت ــا نم ــد، ام ــد یکدیگرن ــر از آن، متح و فرات
ــال  ــه ی عمــل یکســانی داشــته باشــند. مث ــا و برنام ــه ه ــا دغدغ ت
ــان مــی توانــد و بایــد متحــد جنبــش کارگــری باشــد،  جنبــش زن
امــا نمــی تــوان توقــع داشــت »همــان« جنبــش کارگــری باشــد. بــه 
عبــارت دیگــر بدیهــی اســت کــه هــر جنبشــی بــا توجــه بــه جامعــه 
ی هــدف خــود، هــدف گــزاری هــای ویــژه ای را دارد کــه ضرورتــا 
بــا هــدف گــزاری هــای جنبــش هــای دیگــر یکســان نیســت. امــا 
ــه  ــر ب ــم و نظ ــرح کنی ــری ط ــه ی دیگ ــوال را از زاوی ــن س ــر ای اگ
چنــد بعــدی بــودن شــرایط مثــال یــک زن  کارگــر داشــته باشــیم 
ــدی  ــد بع ــی چن ــه از جایگاه ــت ک ــا اس ــوژه م ــن س ــت ای آن وق
برخــوردار اســت و بایــد ایــن چنــد بعــدی بــودن را وارد تحلیــل و 
نظریــه و عمــل نیــز کــرد. زیــرا همــه ی ایــن ابعــاد موقعیــت فــرد 

را برســاخته انــد و نمــی تــوان آنهــا را نادیــده گرفــت.

3 - کدامیــن نیازهــای اجتماعــی ســبب ایجــاد اینچنیــن 
جنبــش هــای چنــد بعــدی مــی شــوند؟

واقعیــت ایــن اســت کــه موقعیــت فــرو دســت یــک فــرد بــر اثــر بر 
هــم کنــش عوامــل ســاختاری متعــددی ایجــاد می شــود کــه نادیده 
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گرفتــن ایــن عوامــل نــه تنهــا تحلیــل نادرســتی از فرودســتی ارائــه مــی دهــد بلکــه بــه تبــع از آن راهکارهــای غلطــی نیــز ارائــه مــی مـصاحـــبــــه
دهــد کــه بــه نتیجــه نخواهــد رســید. بــه نظــر مــی رســد بیــش از هرچیــز  خواســت رهایــی و بهبــود شــرایط بــه ایــن مــی انجامــد تــا 
تحلیلــی صحیــح از فرودســتی و  چگونگــی بــرون رفــت از آن ارائــه شــود، تحلیلــی کــه بــه چندگانگــی عوامــل منجــر بــه فرودســتی و در 

حاشــیه ماندگــی بــی توجــه نمانــد و نقــش همــه ی ایــن عوامــل را بشناســد.

4 - پیشــینه تاریخــی ایــن جنبــش هــا بــه چــه صورتــی بــوده و در حــال حاضــر امــکان ظهــور ایــن نــوع از جنبــش 
هــا امــکان پذیــر اســت؟ ماننــد انچــه ســیاه هــا در آمریــکا داشــتند؟

ــوان از  ــز مــی ت ــران نی ــا در ای ــن اســت کــه آی ــان ای ــا اگــر منظورت ــاره ی پیشــینه ی تاریخــی در ســوالهای قبــل توضیــح دادم، ام درب
چندگانگــی عوامــل فرودســتی حــرف زد، بایــد بگویــم حتمــن مــی شــود و بایــد ایــن کار انجــام شــود. امــا ســوال اینجــا اســت کــه ایــن 
چنــد گانگــی بــه کــدام عوامــل بــر مــی گــردد؟ اگــر در آمریــکا عامــل جنســیت، نــژاد و طبقــه موقعیــت فرودســت زنــان را مــی ســاخت و 
مــی ســازد، در ایــران ایــن عوامــل کــدام هســتند؟ آیــا مــا مــی توانیــم مثــال قومیــت، زبــان و دیــن را در کنــار جنســیت و طبقــه در ایــن 
مجموعــه ی عوامــل برســازنده ی فرودســتی وارد کنیــم؟ آیــا مثــال مــی توانیــم بگوییــم زن تــرک طبقــه متوســط بــه خاطــر تــرک بودنــش 

اولویــت هــای متفاوتــی از زن فــارس شــیرازی دارد؟ فرودســت تــر اســت؟
برخــوردار اســت و بایــد ایــن چنــد بعــدی بــودن را وارد تحلیــل و نظریــه و عمــل نیــز کــرد. زیــرا همــه ی ایــن ابعــاد موقعیــت فــرد را 

برســاخته انــد و نمــی تــوان آنهــا را نادیــده گرفــت. 

5 - کدامین نیازهای اجتماعی سبب ایجاد اینچنین جنبش های چند بعدی می شوند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه موقعیــت فــرو دســت یــک فــرد بــر اثــر بــر هــم کنــش عوامــل ســاختاری متعــددی ایجــاد مــی شــود کــه نادیــده 
گرفتــن ایــن عوامــل نــه تنهــا تحلیــل نادرســتی از فرودســتی ارائــه مــی دهــد بلکــه بــه تبــع از آن راهکارهــای غلطــی نیــز ارائــه مــی دهــد 
کــه بــه نتیجــه نخواهــد رســید. بــه نظــر مــی رســد بیــش از هرچیــز  خواســت رهایــی و بهبــود شــرایط بــه ایــن مــی انجامــد تــا تحلیلــی 
صحیــح از فرودســتی و  چگونگــی بــرون رفــت از آن ارائــه شــود، تحلیلــی کــه بــه چندگانگــی عوامــل منجــر بــه فرودســتی و در حاشــیه 

ماندگــی بــی توجــه نمانــد و نقــش همــه ی ایــن عوامــل را بشناســد.
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قادیــن  عمومیتلــه  قاورامــي  فمینیســم 
ــال  ــال، توپلومس ــا و سیاس ــا اینانم حاقالرین
و اکونومیــک ســاحه لــرده قادیــن-ارکک 
ــر.  ــا دئییلی ــاوونما اینامین ــیدلیگیني س ائش
ــي،  ــم قاورام ــه فمینیس ــف ایل ــقا تعری باش
آنالمینــي  ائشــیدلیگي  قادیــن-ارکک 
ــا قارشــي  ایچــرن و جینســل آیریمچیلیغین
دوران چئشــیدلي فلســفه لــر، تئوریلــر و 

حرکتلــري ایچرمکــده دیــر.

ایللیگیــن  یــوز  19-جــو  قــاورام  بــو 
اوللرینــدن قولالنیلماقــدا اولســادا قادیــن 
ــردن  ــو ایلل ــي ب ــي ســاوونما قاورام حاقالرین
چــوخ اؤنجــه گلیشمیشــدیر. آنجــاق 1857 
قادینچیلیــق  گونــو  مــارت   8 ایلینیــن 
تاریخینــده بیــر زیــروه ســاییلیر. بــو گونــده 
اؤز  قادینــالري  ایشــچي  ”نیویــورک“ون 
و  دگیشمه ســي  قوشــولالرینین  ایــش 
گلیرلرینین)دســتمزد( آرتماســي اوچــون 
حاقالرینــي  اؤز  دوزنله مکلــه  گؤســتریلر 
بــو حرکــت  قازانماغــا چالیشمیشــدیالر. 
باشــقا قادینــالرا اولگــو کیمــي تانینیــب 
قادینالریــن باشــقا حاقالرینــي قازانماغــا 
توپلومســال  اونــالري  و  ماراقالندیریــب 
ــونرا  ــدي. س ــه چکمیش ــه ی ــالردا صحن آالن
ــو آدینــا  الر بــو گــون دونیالیــق قادیــن گون

آدالنمیشــدیر.

فمینیســم-ین ایلــک دالغاســي بــو ایللــردن 
ــک  ــن ایل ــوز ایللیگی ــي ی ــالنیب 20-ج باش

ــا،  ــو دالغ ــدور. ب ــدر سورموش ــینا ق یاریس
قادینالریــن توپلومدا اوالن محــدود رولالرینا 
ــي  ــون آرتیریلماس ــو رول ــب و ب ــاد ائدی انتق
ــي  ــالرا ســئچمه)راي( حاققین اوچــون قادین
تانیماغــي هدفلندیرمیشــدي. 20-جــي یــوز 
ــوخ  ــر چ ــدر بی ــه ق ــا ایللرین ــن اورت ایللیگی
ــئچیلمه  ــئچمه و س ــالرا س ــه ده قادین اؤلک
حاققــي وئریلدیگــي ندنلــه و 1و2-جــي دونیا 
ساواشــي اوز وئردیگــي اوچــون فمینیســتي 
حرکتلریــن فعالیتــي آزالــدي. 70-جــي اون 
ایللیکــدن فمینیســم-ین ایکینجي دالغاســي 
ــه  ــن عائیل ــادا قادینالری ــو دالغ باشــالندي. ب
اؤزللیکلــه  پروبلئملــري  اوالن  ایچینــده 
شــیددت مســئله ســي، جینســل مســئله لــر 
و ایــش پروبلئملري سؤزقونوســو اولموشــدو؛ 
ــري آرادان  ــئله ل ــو مس ــا ب ــي دالغ ایکینج
ــدي.  ــدف اوالراق بلیرلتمیش ــي ه قالدیرماغ
بــو دالغــا ســورجینده فمینیســم قاورامینــدا 
ــیدلي  ــب چئش ــیکلیکلر یارانی ــن دییش دری
ــا اؤنجــه  ــدان آیریلمیشــدي. داه ــالر اون قول
فمینیســم، آنــا فلســفه لــر آچیســیندان 
ایللــرده  بــو  صینیفالندیریلدییســا 
ایچردیگــي هدفلــر و ســئچدیگي مبــارزه 
ــدي و  ــاراق صینیفالندیریل ــه باخ یؤنتملرین
ــن  ــیندا اوالن فرقلری ــیدلرین آراس ــو چئش ب
قاورامــي  فمینیســم  ایلــه  درینشمه ســي 
آنجــاق  گلیشــدي.  چئشیدلیله شــه رک 
بعضــن چئشــیدلرین باخیــش آچیــالري 
ــري  ــکال اولموشــدور کــي دوزنل اوقــدر رادی
ــدي. 1990- ــینه چاتمیش ــاق نوقطه س پوزم

ــو  ــم-ین اوچونج ــدن فمینیس ــی ایللرین ج
تعــادال  رادیکاللیغــي  اســکي  دالغاســي 
ــا  ــي بیرداه ــه ده یئرلرین ــک و عائیل یئتیرم
جانالندیرمــا آماجــي ایلــه یارانــدي. اینــدي 
ایســه دئمــک اوالر فمینیســم-ین 2و3-جــو 
ــن  ــب قادی ــا دوام ائدی ــاالري اؤز حیاتین دالغ

ــماقدادیر. ــاوونمایا چالیش ــي س حاقالرین

قادینالر بوگونده
ســؤیلم  هیومانیســتي  دونیــادا  بوگــون 
آراســیندا  اینســانالر  شــکیلده  گئنیــش 
ــو  ــو اون ــر چوخ ــن بی یاییلســا دا حکومتلیری
یالنیــز آراج اوالراق قولالنماقدادیــرالر. بــو 
شــکیللري  ســرت  آیریمچیلیغیــن  اوزدن 
ــکیللرله  ــقا ش ــا دا باش ــؤزه وورماس ــوخ گ چ
ــق  ــادا آرتی ــدرن دونی ــاماقدادیر. م ــه یاش هل
ــکیللري  ــتثمارین ش ــؤمورگه چیلیک و اس س
دگیشــیب یئنــي فورماالر اولوشــدورماقدادیر. 
بونــا گــؤره آیریمچیلیقــالر، یئنــي فورمــاالر 
ــه گئــري قالمیــش  ــر. هل ــه گــؤزه چارپی ایل
یانینــدا  فورماالریــن  یئنــي  اؤلکه لــرده 
ــري ده  ــق یؤنتمل اســکي شــکیل آیریمچیلی
ــاحه لرده،  ــی س ــه ده اجتماع ــر. هل دوام ائدی
ــدم یاشــامدا  اکونومیــک چالیشــماالردا، گون
شــکیللرین  چئشــیدلی  آیریمچیلیغیــن 

ــور. ــک اول گؤرم

ــر  ــا بی ــادا اولس ــه فورم ــق هرن آیریمچیلی
کیملیگــي هــدف توتــور. بــو کیملیــک 
ــا دا  ــک ی ــي کیملی ــک، دین ــي کیملی میلل
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کولتور اکسنلی حرکتلرده قادینالرین رولو

امین فضلی

جینســي کیملیــک اوالبیلــر. بــو آچیــدان 
باخانــدا فمینیســتي حرکتلــر ایلــه کولتور-
دیــل اکســنلی حرکتلــر آراســیندا اورتاقلیق 
گؤرونــور. فمینیســتي حرکتلــر قادینــالري 
جینســل کیملیکلرینــدن آســیلي اوالن 
قالدیرمــاق  آرادان  ائشیدســیزلیک لري 
محورلــی  کولتور-دیــل  ایسته سه لرســه 
حرکتلریــن آماجــي کولتــورل کیملیکــدن 
آیریمچیلیقالریــن  اوالن  آســیلي 
قارشیســیندا دایانماقدیــر. آنجــاق میللــت/
ائتنیــک قاورامــی، جینســل قاورامــدان 
داهــا گئنیــش اولدوغــو اوچــون بعضــن بــو 
ــن  ــن حرکتلري نی ــده قادی ــر ایچین حرکتل
داهــا  اولــور.  گؤرمــک  یارانماســینی 
آیریمچیلیغــا  اوالر  دئمــک  دوغوروســو 
میللت/ائتنیکلریــن  قــاالن  معــروض 
آیریمچیلیغــا  مضاعــف  قادینــالري 
معــروض قالیــر. بونــا گــؤره ده بــو میللــت/
حقیقــي  قادینالري نیــن  ائتنیکلریــن 
حاقالرینــي قازانمــاق اوچــون فمینیســتي 
حرکتلــر یئترلــي اولمایاجــاق و فمینیســتي 
ــرده  ــورل حرکتل ــدا کولت ــن یانی حرکتلری
گرکلیدیــر.  ائتمه لــري  ایشــتیراک  ده 
دا  دالغاســیندا  اوچونجــو  فمنیســم-ین 
ــه  ــو کیملیک لرین ــه بُعدل ــن نئچ قادینالری
بیــر  دالغــادا  بــو  اولونــوب.  دیققــت 
کیملیگــی  جینســل  تکجــه  قادینیــن 
دئییــل اونــون دیــل، کولتــور، ائتنیــک 
و باشــقا فرقلیلیکلــری و کیملیک لرینــه 
دگــر وئــره رک اونــالری قادیــن حاقالرینــی 
ــته ییر. ــک ایس ــده گؤرم ــاوونما حرکتین س

اؤرنــک اوالراق آمریــکا و گونئــي آفریقــا-
ــیدلیلیک  ــن ائش ــایان قارادریلی لری دا یاش
ــان قارادریلــي  حرکتلرینیــن ایچینــده یاران
قادینــالر حرکتــي، الجزایــر، مکزیــک و 
ــان  ــده یاران ــوک حرکتین ــن اؤزگورل هند-ی
ــا  ــن بریتانی ــا ایرلند-ی ــي ی ــن حرکت قادی
باغیمســیزلیق  آپاردیغــي  قارشیســیندا 
حضورونــو  قادینالریــن  ساواشــیندا 
ــي  ــن بعض ــو حرکتلری ــتمک اوالر. ب گؤرس
مســتقل  حرکتــي  قادینــالر  ســینده 
کیملیگــي  قادین-میللتچــي  و  اوالراق 
ــده  ــوب و بعضیلرین ــورالري اول ــه حض ایل
ــي  ــده اؤز میلل ــن بوتونلویون ــه حرکتی ایس

ساواشــالریندا شــیرکت ائدیبلــر.

باریــش  کیملیکلریــن  قادینــالر، 
قطه ســی نو

ــن  ــی و اونالری ــو، جایگاه ــن قونوم قادینالری
رولــو کولتور-دیــل محورلــی حرکتلــرده هــر 
ــن  ــدور. بعض ــو اولموش ــؤز قونوس ــان س زام
ــه  ــری ایل ــت کیملیکل ــن فمینیس قادینالری
بعضــن  اؤنه ریلیــر؛  گلمکلــري  مئیدانــا 
تکجــه میللی/ائتنیکســل کیملیگــی ایلــه 
ــی  ــل کیملیگین ــی و جینس ــور تاپماس حض
داهــا آشــاغی اؤنجه لیکلــره قویماســی. آممــا 
ــو تــور حرکتلــرده  هــر زامــان قادینالریــن ب

ــر: ــو اوال بیل ــي رول ــی اؤنمل ایک

آنــا اوالراق: طبیعــي دیــر کــي بیــر میللــت/
و  عنعنه لــر  دیــل،  کولتــور،  ائتنیکیــن 
گئچمیشــلردن میــراث قــاالن دگرلریــن 
ــک  ــن گله ج ــو دگرلری ــون ب ــاماغي اوچ یاش
ــي/ ــر. میلل ــال ائتمه ســی گرکی نســللره انتق

ــه جــک نســللره  ــن گل ــک کیملیگي نی ائتنی
انتقــال وئرمــک گــؤره وي ســنتی توپلومالردا 
ــو  ــور. ب ــن عهده ســینه قویول عمومــن آناالری
ــي  ــي و ائیتیم ــاغین تربیت ــالردا اوش توپلوم
هرکســدن اؤنجــه آناالریــن اللرینــده دیــر و 
ــک اؤنجــه  ــن کیملیــک، ایل اوشــاقالرا وئریل
آناالریــن دوشــونجه لرینــدن قایناقالنیــر. 
داهــا  نقــش  بــو  دا  توپلومــالردا  مــدرن 
ــل.  ــش دئیی ــه ده آرادان گئتمی ضعیفله شس
منلیکلری نیــن  اوشــقالرین  عاییله نیــن 
اونــون  اؤزللیکلــه  شکیلله نمه ســینده، 
یاشــامی نین ایلــک ایللرینــده کــی رولــو 
ــر. بعضــی آراشــدیرماالرا گــؤره  دانیلمــاز دی
ــه  ــادان اؤنج ــی دوغم ــا دیللرین ــاقالر آن اوش
باخــاراق  بونــالرا  باشــالییرالر.  اؤیرنمگــه 
آنالیــق رولونــون کولتور-دیــل محورلــی 
حرکتلــر اوچــون نــه قــدر اؤنملــی اولدوغونــو 
ــدرن  ــر م ــور. بی ــاق اول ــات آنالم ــا راح داه
توپلومــدا بئلــه بــو آنالیــق رولونــا آلتئرناتیــو 
قادینــالرا  بونــو  آممــا  اولمــور  تانیمــاق 
کیمــی  تانیمــاق  رولــو  آنالیــق  تکجــه 

دگرله ندیرمــک دوغــرو اولمــاز.

اوالراق:  اویه ســي)عضو(  بیــر  توپلومــون 
ــر اویه ســي اوالراق،  ــون بی ــرد، توپلوم ــر ف ه
جینســل کیملیگینــه باخمــادان میللــي/
ــی/ ــر. میلل ــی قورویابیلی ائتنیکــی کیملیگین
ائتنیکــی حرکتلــرده بو کیملیگیــن ماهیتینه 

گــؤره تکجــه اینســانالرین دیــل، کولتــور 
ــا تاریخــی کیملیگینــه اوالن آیریمچیلیغــا  ی
آچیــدان  بــو  آماجالنیــر.  قارشــی دورماق 
باخیلدیغینــدا بــو توپلومــون یاریســی اوالراق 
ــن  ــل کیملیگی ــی و جینس ــن مسئله س قادی
اؤنــه ســورولمه ایمکانــی و توپلــوم ایچینــده 
داشــیما  یوخارییــا  داهــا  یئرینــی  کــی 
ایمکانــی یارانیــر. کولتور-دیــل محورلــی 
ــو چرچــوه ده فمینیســتی  ــه ب ــرده ائل حرکتل
ــمه یه  ــکیلله نیب گلیش ــون ش ــر اوچ حرکتل

ــر.  ــراییط یارانابیل ــاعید ش موس

کولتــور  اؤرنه یــی  آذربایجــان 
حرکتلــرده اکســنلی 

گونومــوزده ایــران چرچوه ســینده شــکل 
کولتور-دیــل  اوالن  حرکتــده  تاپیــب 
ــن  ــر ده قادینالری اکســنلی)محورلی( حرکتل
قادینالریــن  توخونــوب  مســئله لرینه 
ایســته کلری  باشــقا  ده  ایســته کلرینی 
ــیبالر.  ــه چالیش ــده ائتمگ ــی ال ــه یاناش ایل
قادینالریــن آذربایجــان تاریخینــده اوالن 
ایزلــری اونالریــن بــو جغرافیــادا بــاش وئــرن 
اوالیــالردا نئجــه رول اوســته له ندیکلرینی 
قادینالریــن  آذربایجــان-دا  گؤرســه دیر. 
اونالریــن  باخدیغیمیــز زامــان،  قونومونــا 
معاصیــر  دئییــل  اســکیلرده  تکجــه 
تاریخیمیــزده ده ایزلرینــي گــؤره بیلیریــک. 
آذربایجــان  قازانماســیندا  مشــروطیتین 
اونالریــن  و  رولــو  دانیلمــاز  قادیني نیــن 
مشــروطیت یولونــدا آپاردیغــي ســاواش بیــر 
ــن  ــه اونالری ــر. هابئل ــي تانینی ــک کیم اؤرن
خیابانــي قیامــي و اؤزللیکلــه آذربایجــان 
ــن یارانماســیندا  ــي نی ــار جمهوریت خودمخت
معاصیــر  آذربایجان-یــن  رولــالري  اوالن 
لرینــده  صحیفــه  قیزیــل  تاریخینیــن 
ــر و  ــن دوزنل ــداش دونیانی ــر. چاغ یازیلیبدی
ــان  ــان، آذربایج ــي زام ــالري یاراندیغ قورال
قادینــالري دونیانیــن گلیشــمیش اؤلکــه 
لــري نیــن چوخونــدان اؤنجــه اوز حاقالریني 
الــده ائــده بیلمیشــدیلر. دونیانیــن بیــر 
چــوخ یئرینــده قادینــالر سئچمه)ســس( 
حاقالرینــي قازانماغــا موجادیلــه ائتدیکلــري 
 1918 جمهوریتــي،  آذربایجــان  زامــان، 
حاققینــي  ســئچمک  قادینــالرا  ایلینــده 
رســمیته تانیمیشــدي. گونئــي آذربایجــان-

آذربایجــان  ایلینــده،   1945 ایســه  دا 
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ــان  ــو زام ــي قورولدوغ ــار جمهوریت خودمخت
قادینالرینــا  آذربایجــان  گونئــي  حــاق  بــو 
ــر  ــه بی ــری ایل ــا اؤلکه ل ــن و ایتالی )فرانســه، ژاپ
ــران- ــدا( وئریلمیشــدي؛ بیــر حالداکــي ای زامان
ــالر 18  ــایان قادین ــده یاش ــقا یئرلرین ــن باش ی
ــده  ــي ال ــو حاقق ــده ب ــل ســونرا، 1963 ایلین ای

باشــاردیالر. ائده بیلمگــی 

سون نوقطه
بــو رولــالري نظــرده آالراق میللي/ائتنیکــی 
اوالبیلــه  ائتگیلــي  قادینالریــن  حرکتلــرده 
ــن  ــا گؤرونور.گئچمیشــدن گل ــري آیدینج جکل
تاریخــی  اؤزللیکلــه  اؤنمســه ین  دگرلــری 
یؤنلــو  تــک  حرکتلــرده،  اوالن  اوخونوشــو 
باخیشــالر تاســوفله بعضــن قادینــالري تکجــه 
گله جگیــن آنــاالري اوالراق گؤرمگــه ســبب 
اولــوب، بیــر حالــدا کــي اونــالر توپلومــون 
اوالن  کیملیگــه  کولتــورل  اوالراق  اویه لــري 
آیریمچیلیقــدان اؤز پایالرینــي آپاردیقــالری 
دا  آیریمچیلیقــالرا  جینســل  کیمــی 
کولتور-دیــل  اونــالر  قالیــرالر.  معــروض 
چاباالدیقــالری  قوروماغــا  کیملیکلرینــی 
آســیلی  کیملیکلرینــدن  جینســل  قــدر 
ساواشــماق  ایلــه  ائشیتســیزلیکلر  اوالن 
ــی  ــم-ین یئن ــر. فمنیس ــده دیرل مجبوریتین
دالغاالرینــدا قادینالریــن جینســل کیملیگــی 
ایلــه باشــقا کیملیکلرینــی باریشــدیرماغا 
چالیشــیلدیغی کیمــی کولتور-دیــل محورلــی 
حرکتلــرده ده بــو یؤنــده چــوخ اؤنملــی 
توپلومــون  بیــر  دیــر.  آتیلیــب  آددیمــالر 
ســعادته چاتماســی اوچــون ائشیدســیزلیگین 
هــر تــورو و عدالتســیزلیگین هــر شــکلی ایلــه 
ــری  ــه کیمیلک ل ــو ندنل ــر. ب ــیلمالی دی ساواش
اوغرونــا چالیشــان آکتیویســتلر قادینــالری 
ــر  ــون بی ــرالر و توپلوم ــه بیراخمامالیدی گله جگ
آیریمچیلیغیــن  تــور  هــر  اوالراق  اویه ســي 
ــن  ــدا بوگون،چیگی ــدن ساواش قارشیســیندا گئ
ائله مه لــری الزیــم دیــر.  چیگینــه حرکــت 

25

چکیده:
اینترنــت بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ابــزار بشــر در قــرن اخیــر 
ــا قابلیــت هــا و کارکردهــای متعــددو گســترده اش بخــش هــای  ب

مختلــف زندگــی انســانی راتحــت تاثیــرات خــود قــرار داده اســت.
ــا بهــره  ــف اجتماعــی ســعی دارندب گروههــا وجنبــش هــای مختل
ــه اهــداف خــود دســت یابنــد کــه ازجملــه ی ایــن  منــدی از آن ب
گروههــا جنبــش زنــان اســت ومسٔلــه ای کــه در ایــن نوشــته بــه 
ــوان  ــه میت ــه: چگون ــن اســت ک ــم پرداخــت ای بررســی آن خوواهی
ــت  ــان قومی ــای زن ــه ه ــرای شناســاندن دغدغ از فضــای مجــازی ب
ــالن  ــران و فع ــش گ ــالت کن ــتفاده کرد؟رس ــان( اس ــا )آذربایج ه
ــه  ــازی ب ــای مج ــا فض ــت؟ آی ــه چیس ــن عرص ــی در ای ــوزه مدن ح
زنــان درارتقاءجایــگاه اجتماعــی شــان کمــک مــی کند؟آیــا فرهنــگ 
موجــود در جوامــع کــه دیدگاهــای تبعیــض آمیــز میــان زن و مــرد 
رانهادینــه کــرده مــی تــوان ازطریــق فعالیــت مجــازی تغییــر داد؟
ــه  ــری از نظری ــره گی ــن به ــه آن ضم ــی ب ــخ گوی ــت پاس ــه جه ک
قابلیــت هایاینترنــت  بیــان  بــه  حــوزه عمومــی هابــر مــاس 
ــه از  ــف جامع ــای مختل ــروه ه ــان گ درگســترش فرهنــگ گفتگومی

ــت.  ــم پرداخ ــان خواهی ــه زن جمل

ــی  ــر خوه ــی, براب ــان آذربایجان ــت ,زن ــایبر فمینی ــد واژه: س کلی
ــی ــای اجتماع ــبکه ه ــیتی, ش جنس

مقدمه:
بادرنظــر داشــتن ایــن کــه مبنــا و هــدف اصلــی اینترنــت برداشــتن 
ــاد  ــا و ایج ــر دنی ــای سراس ــان ه ــان انس ــی می ــه ی جغرافیای فاصل
ــه  ــت ب ــت ورود اینترن ــات اس ــات و اطالع ــه ارتباط ــول در عرص تح
ــم  ــین حاک ــد پیش ــیاری از قواع ــان ها، بس ــره ی انس ــی روزم زندگ
ــده  ــر مصرف کنن ــاال دیگ ــم زد..ح ــانه ای را بره ــبات رس ــر مناس ب
می توانســت خــود در جایــگاه تولیدکننــده قــرار گیــرد و از نزدیــک 
وارد تعامــل بــا دیگــران شــود. ایــن نقــش به خصــوص در کشــورهای 
ــهم  ــه س ــی ک ــای اقلیت ــای گروه ه ــعه و در فعالیت ه ــال توس در ح
ــت.  ــوده اس ــم گیرتر ب ــتند، چش ــه داش ــات جامع ــری از امکان کمت

ــای ــی از جنبش ه ــوان یک ــه عن ــان ، ب ــان آذربایج ــش زن جنب

ــت  ــر اینترن ــت تاثی ــا در نظرداشــتن اهمی ــد ب ــی توان اجتماعــی م
ــزار رســانه ای خــود بهــره ببــرد کــه  ــن اب ــه عنــوان مهم تری از آن ب
ــل  ــی ، وپ ــروی اجتماع ــیج نی ــزار بس ــه اب ــانی ب ــالوه براطالع رس ع
ــان و  ــان آذربایج ــش زن ــون جنب ــای گوناگ ــان تفکره ــی می ارتباط
مرکزگــرا تبدیــل و ارتبــاط بیــن فعالیــن را مهیــا و خبررســانی کنــد. 
در ایــن جــا بــه تعریــف واژه سایبرفمینیســم ونحــوه ی ورود ایــن 

واژه بــه واژگان سیاســی رابررســی خواهیــم نمــود:
ســایبر فمینیســم در اوایــل دهــه 1990 بــه عنــوان یــک واکنــش 
در مقابــل فرهنــگ فنــی بوجــود آمــد. ایــن دیــدگاه ایجــاد سلســله 
مراتــب جنســیتی توســط تکنولــوژی را نقــد کــرد و تفاوتهــای بیــن 
ــک  ــا در ی ــرای آنه ــده ب ــل ش ــدرت حاص ــردان را در ق ــان و م زن
گفتمــان دیجیتالــی بــه چالــش کشــید کــه درصــدد بــود ســاخت 
ــطوره  ــان ، اس ــت زن ــی و خالقی ــد و توانای ــف کن ــدرت را تضعی ق
ــد .در ســایبر  ــس نمای ــوژی تقدی ــه را در تکنول ــا و نمادهــای زنان ه
فمینیســم زنــان نــه قربانــی منفعــل بلکــه عامــل فعالــی در ســاختن 

ــد. هویــت و سرنوشــت خــود بودن

ــا بررســی مســائل خــاص  ــا ب ســایبر فمینیســم درتــالش اســت ت
ــران  ــی را جب ــای اجتماع ــه ه ــی از نظری ــی ناش ــور جنس ــان ک زن
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ــن  ــز درای ــر نی ــان و کامپیوت ــان زن ــه می ــبت رابط ــد. ونس کن
ــع فمینیســم ســیبرنتیک فلســفه ای  ــد. در واق ــه تبییــن نمای نظری
اســت کــه در وهلــه اول اذعــان مــی کنــد کــه بیــن زنــان و مــردان، 
ــدرت وجــود دارد و در  ــی، تفــاوت ق ــژه در گفتمــان دیجیتال ــه وی ب
ــر  ــن وضعیــت را تغیی ــی فمینیســم ســیبرنتیک مــی خواهــد ای ثان

دهــد.
ــان  ــوی در گزارشــی در خصــوص ســایبر فمینیســم بی الکــس گال
مــی کنــد کــه ریشــه هــای نظــری ایــن دیــدگاه اغلــب از ترکیــب 
ــا هــاراوی Donna Haraway و فمینیســم مــوج  ــب نظــرات دون جال
ســوم و فــرا ســاختارگرایی فراترمــی رونــد. فیــت ویلدینــگ نیــز در 
مطالعــه ای در خصــوص ســایبر فمینیســم خاطــر نشــان مــی کننــد 
ــع  ــت و در واق ــاور اس ــیع و پهن ــم وس ــایبر فمینیس ــرو س ــه قلم ک
ــی و موسســات  ــایبر ، موسســات طراحــی صنعت ــی س نواحــی واقع
ــر مــی گیــرد، یعنــی همــان نواحــی کــه در آنهــا  آموزشــی را در ب
رونــد فنــاوری بــه نحــوی ســمت و ســوی جنســیتی گرفتــه و زنــان 
را از دسترســی بــه نقــاط قــوت بخــش فرهنگــی فنــاوری بــاز مــی 

ــز، 1383: 36.(  ــل از ایبان ــه نق دارد ) ب

ــه  ــد ک ــا می کن ــم ادع ــایبر فمینیس ــردازان س ــت« از نظریه پ پلن
ذهنیــت زنانــه می توانــد منطــق فنــاوری را دگرگــون کــرده و 
خســارات ناشــی از آن را کــم کنــد، وی معتقــد اســت بایــد از فضــای 
ــد  ــوری مانن ــورد ام ــو در م ــردن گفتگ ــر ک ــرای همه گی ــازی ب مج

ــرد. ــدرت و جنســیت اســتفاده ک ــاط، ق ــت، ارتب هوی

ــان  ــاز تعییــن نقــش زن وی ایــن کار را بــه عنــوان روشــی بــرای ب
ــی را  ــالب دیجیتال ــد؛و انق ــی می کن ــرن بیســتم معرف ــدای ق در ابت
ــه  ــه شــدن می بینــد و زنان ــا زنان ــان ی ــا فراینــد انقــالب زن همــراه ب
شــدن را ایــن طــور معنــی می کنــد کــه آزادی اجتناب ناپذیــر 
ــی  ــبکه های اطالعات ــی ش ــن تجل ــته ترین و غالب تری ــان، برجس زن
اســت ســدی پالنــت بــه وابســتگی بیــن شــبکه ســازی دیجیتالــی و 
همبســتگی هــای زنــان پرداختــه اســت .کــه انقــالب دیجیتالــی را 
همــراه بــا فراینــد انقــالب زنــان یــا زنانــه شــدن مــی بینــد. و زنانــه 
شــدن را ایــن طــور معنــی مــی کنــد کــه ، آزادی اجتنــاب ناپذیــر 
زنــان و ماشــین هــا، برجســته تریــن و غالــب تریــن تجلــی شــبکه 

ــز، 1383:30 ( » ــه نقــل از ایبان هــای اطالعاتــی اســت )ب
ــا کامپیوترهــا  ســایبر فمینیســم بــه ایــن مســاله مــی پردازدکــه ب
ــد. برخــی از  ــان کمــک کن ــد ســازی زن ــه توانمن ــا ب ــد ت چــه بکنن
زنــان شــروع بــه اســتفاده از وب بــرای نشــان دادن خــود نمودنــد. 
آنهــا از طریــق وبالگهــای شــخصی و اتــاق هــای چــت می توانســتند 
ــژاد پرســتی ، دانشــگاه و روابــط  ــاره مســائلی ماننــد هویــت ، ن درب
جنســی، از دیــد خودشــان بحــث و گفتگــو کننــد . حــوزه دیجیتالــی 
راهــی شــد بــرای زنــان کــه قــدرت تولیــد کنندگــی و انتشــار عقایــد 
شــان را بــدون میانجیگــری ســلطه مــردان نشــان دهنــد . کامپیوتــر 
از طریــق اینترنــت بــه زنــان تریبونــی داد بــرای ارتباطــات ، زنانیکــه 
نمــی توانســتند پشــت یــک بلنــد گــو بایســتند و صدایشــان را بــه 
ــر  ــی ب ــاوت آن ــا را از قض ــر آنه ــانند . کامپیوت ــردان برس ــوش م گ

شــدن را ایــن طــور معنــی مــی کنــد کــه ، آزادی اجتنــاب ناپذیــر 
زنــان و ماشــین هــا، برجســته تریــن و غالــب تریــن تجلــی شــبکه 

هــای اطالعاتــی اســت )بــه نقــل از ایبانــز، 1383:30 ( »

ــا کامپیوترهــا  ســایبر فمینیســم بــه ایــن مســاله مــی پردازدکــه ب
ــد. برخــی از  ــان کمــک کن ــد ســازی زن ــه توانمن ــا ب ــد ت چــه بکنن
زنــان شــروع بــه اســتفاده از وب بــرای نشــان دادن خــود نمودنــد. 
آنهــا از طریــق وبالگهــای شــخصی و اتــاق هــای چــت می توانســتند 
ــژاد پرســتی ، دانشــگاه و روابــط  ــاره مســائلی ماننــد هویــت ، ن درب
جنســی، از دیــد خودشــان بحــث و گفتگــو کننــد . حــوزه دیجیتالــی 
راهــی شــد بــرای زنــان کــه قــدرت تولیــد کنندگــی و انتشــار عقایــد 
شــان را بــدون میانجیگــری ســلطه مــردان نشــان دهنــد . کامپیوتــر 
از طریــق اینترنــت بــه زنــان تریبونــی داد بــرای ارتباطــات ، زنانیکــه 
نمــی توانســتند پشــت یــک بلنــد گــو بایســتند و صدایشــان را بــه 
ــر  ــی ب ــاوت آن ــا را از قض ــر آنه ــانند . کامپیوت ــردان برس ــوش م گ
ــه  ــی ک ــگاره های ــش ان ــرد . آزادی از پی ــان ، آزاد ک ــاس پیکرش اس
مــی گفــت آنهــا چــه نــوع یــا چــه میــزان قدرتــی مــی تواننــد بــر 

عهــده بگیرنــد.

سایبرفمینیســم یــک دیــدگاه خوشــبینانه بــه توانمندســازی زنــان 
ــق  ــا از طری ــه کامپیوتره ــت ک ــت دارد و معتقداس ــق اینترن از طری
اینترنــت بــه زنــان تریبونــی مــی دهدبــرای ارتباطــات ویــک عامــل 
ــردی  ــخصیت ف ــی و ش ــی ،سیاس ــازی اجتماع ــم در توانمندس مه

ــان اســت. زن

ــازی را  ــای مج ــارادر فض ــد هویت ه ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط هم
ــاره ایــن هویت هــای  ــوان بازتعریــف نمــود؛ نکتــه مهــم در ب مــی ت
مجــازی ایــن اســت کــه در فضــای مجــازی چنیــن هویت هایــی بــه 
ــن  ــم در چنی ــگ مجــازی ه ــر می شــوند و فرهن شــدت انعطاف پذی

ــرد ــکل می گی ــای ش فض

ــوارد  ــاس م ــر اس ــان ب ــه حضــور زن ــه ب ــا توج ــت زن راب ــه هوی ک
ــود:  ــف نم ــاز تعری ــوان ب ــی ت زیرم

ــت  ــرد اس ــا م ــان ب ــي همس ــي - اجتماع ــودي سیاس 1- زن موج
ــان  ــترک و همس ــد مش ــي توان ــرد م ــاي زن و م ــه ه ــون تجرب چ

ــند باش
ــن  ــن و روش ــا تعیی ــود آنه ــد خ ــان را بای ــود زن ــت وج 2- واقعی

ــران ــه دیگ ــد، ن کنن
3- تأکیــد بــر ذهنیــت و خلــق معانــي زندگــي توســط خــود آدمي، 

زمینــه بازیابــي هویــت واقعــي زنــان را فراهــم میکند
4- هویت از طریق گفتمان مشروعیت پیدا مي کند

درواقــع حضــور زنــان در شــبکه هــای اجتماعــی احتمال مشــارکت 
ــان افزایــش مــی دهــد  سیاســی و کنــش هــای اجتماعــی را در زن
چــرا کــه هــر چــه پیونــد افــراد بیشــتر باشــد همراهــی و تعامــالت 
و نزدیکــی دیدگاههــا محتمــل تــر خواهــد شــد .ازآنجــا کــه رســانه 
هــای نومرزهــای مکانــی و زمانــی را درهــم مــی شــکنند و بــر پایــه 
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ــراز  ــرای اب ــراخ ب ــی ف ــد میدان ــی کنن ــتراک کار م ــل و اش تعام
ــع  ــده شــده در جوام ــیه ران ــه حاش ــای ب ــود انســانها و وگروهه وج
تــک صدایــی بــه شــمار مــی آینــد و نیروهــای اجتماعــی زنــان در 
چنیــن فضایــی بــا بهــره منــدی از اینترنــت وشــبکه هــای اجتماعــی 
مــی تواننــد ضمــن افشــا گــری صــدای خــود را بــه گــوش دیگــران 

برســانند.

درایــن خصــوص بــه بیــان نظریــه ی حــوزه ی عمومــی هابــر مــاس 
مــی پردازیــم کــه وی اصطــالح حــوزه ی عمومــی را در مــورد عرصه 
ــه  ــانها از راه مفاهم ــه درآن انس ــرد ک ــی ب ــه کار م ــی ب ای اجتماع
ــر  ــاری ب ــتارهایی هنج ــل ایس ــر تعق ــی ب ــتدالل مبتن ــاط و اس ارتب
ــر فراینــد اعمــال قــدرت از ســوی دولــت آثــار  مــی گزیننــد کــه ب
آگاهــی دهنــده و عقالنــی ســاز مــی گــذارد بــه ســخن دیگــر افــراد 
در حــوزه ی عمومــی از راه مفاهمــه و اســتدالل و در فضایــی رهــا 
ــه ی آزادی و  ــر پای ــی ب ــار درون ــا اجب ــرار ی ــار اضط ــه فش از هرگون
برابــری همــه ی طــرف هــای مشــارکت کننــده درحــوزه ی عمومــی 
مجموعــه ای از رفتارهــا ورویکــرد هــای ارزشــی و هنجــاری تولیــد 
مــی کننــد کــه هــم چــون ابــزاری کار ســاز بــرای اثــر گــذاردن بــر 

رفتــار دولــت عمــل مــی کنــد.

ــت  ــتوار اس ــلطه اس ــار س ــراد ازفش ــی اف ــش کالم ــع کن در واق
ــش  ــه کن ــی آورد ک ــم م ــتری رافراه ــی بس ــوآزادی وآگاه درپرت
ــوزه  ــی وح ــای اجتماع ــبکه ه ــی سازد.درش ــان م ــی را نمای ارتباط
عمومــی شــبکه اجتماعــی سیاســت یــا مجموعــه سیاســتهای اســت 
ــران مــی تواننــد خواســته هــا دلبســتگیها, اندیشــه  کــه درآن کارب

ــد.  ــان بگذارن ــران در می ــا دیگ ــان را ب ــا وکارهایش ه

گفتمــان  گســترش  تــازه  ارتباطــی  تکنولوژیهــای  پیدایــش 
دموکراســی در جهــان دوزنــگ خطــری اســت کــه بــرای خودکامگان 
ورژیــم هــای توتالیتــر بــه صــدا درآمــده اســت زیــرا در دوران جامعه 
شــبکه ای کــه رســانه هــا تــا پســتوی خانــه هــا نفــوذ کــرده انــد. 
ــا ی ارتباطــی نوعناوینــی  ــو تکنولوژیه ــروز کــه درپرت ــان ام درجه
چــون جامعــه اطالتــی و جامعــه شــبکه ای یافتــه اســت بــه گفتــه 
ــی  ــی م ــه افق ــون جامع ــای گوناگ ــان بخــش ه ــا می کاســتلز پیونه
ــرد و  ــی گی ــدرت پیشــی م ــان ق ــر جری ــا ب ــدرت جریانه ــود و ق ش
بدیــن ســان هویــت ایســتادگی در میــان شــهروندان در برابــر هویــت 
ــداف  ــه اه ــل ب ــی آید.درذی ــد م ــی پدی ــش تحمیل ــروعیت بخ مش

ــم پرداخــت:  وکارکردهــای شــبکه هــای اجتماعــی خواهی

اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی
1- ســازماندهی انــواع گروههــای اجتماعــی :مجــازی همــان گونــه 
ــکیل  ــی تش ــی واقع ــای اجتماع ــبکه ه ــودی ش ــفه ی وج ــه فلس ک
ــد گروههــای  ــد گروههــای اجتماعــی واقعــی تشــکیل و پیون و پیون
ــی و  ــادی سیاس ــادی اقتص ــترکات اعتق ــور مش ــر مح ــی ب اجتماع
اجتماعــی اســت بســیاری از شــبکه هــای اجتماعــی در اینترنــت نیز 

ــد ــا انگیــزه ســازماندهی مختلــف شــکل مــی گیرن ب

ــه صــورت  2 - توســعه مشــارکت اجتماعــی :اعضــای شــبکه ب
ــی در  ــای واقع ــت ه ــرکت درفعالی ــتقیم بهش ــتقیم وغیرمس مس

ــوند  ــی ش ــوق م ــک و تش ــی تحری زندگیاجتماع
3- بــه اشــتراک گذاشــتن عالقــه منــدی هاتوســط اعضــا: موضــوع 
ــه اشــتراک گذاشــتن عالقــه منــدی هــا در شــبکه اجتماعــی از  ب
چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه مــی تــوان گفــت بــدون آن 
شــبکه اجتماعــی معنــا نخواهــد داشــت هــدف از ایــن کار آن اســت 
ــه هــای خــود را مطــرح  ــد دغدغ ــران بتوانن ــک از کارب ــه هــر ی ک
نمــوده و در جریــان دل مشــغولی هــای دیگــران نیــز قراربگیرنــد

ــه  ــا ک ــانه ه ــایر رس ــالف س ــر خ ــط اعضا:ب ــوا توس 4- ایجادمحت
مخاطبــان چنــدان تعاملــی در تولیــد محتــوا و انتخــاب محتــوای 
دلخــواه خــود ندارنــد دروب ســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی 
کاربــران مــی توانندتولیــد کننــده تاثیرگــذار ودارای قــدرت انتخاب 

باشــند.

ب(مزایای شبکه های اجتماعی
ــدرت  ــش ق ــات افزای ــار و اطالع ــه اخب ــریع وآزادان ــار س 1- انتش
ــادی :اخبارشــبکه هــای اجتماعــی  ــه انتق ــت روحی ــل و تقوی تحلی
بــدون سانسورمنتشــر مــی شــودواین مــی توانــد یــک مزیــت تلقــی 

شــود.

2- امــکان عبــور ازمرزهــای جغرافیایــی وآشــنایی بــا افــراد جوامع 
و فرهنــگ هــای مختلــف: شــبکه هــای اجتماعــی مهــد تمــدن هــا 
و فرهنــگ هــای مختلــف بشــری اســت کــه امــکان حضوراکثرافــراد 

جامعــه را در ایــن فضــا ســبب مــی شــود 

ــه  ــی ب ــرد جمع ــی: خ ــرد جمع ــت خ ــری و تقوی ــکل گی 3- ش
جریــان ســیال و پویــای قــوه تفکــر وذهــن کاربــران حاضردرچنیــن 
محیــط هایــی اطــالق می شــودکه بــه مثابــه یــک پردازشــگرعظیم 

اطالعــات را پــردازش وپایــش مــی کنــد

4- امــکان بیــان ایــده هــا بــه صــورت آزادانــه وآشــنایی بــا ایــده 
ــی ارســال  ــای اجتماع ــران: شــبکه ه ــای دیگ ــا افکاروســلیقه ه ه
ــا  ــران ب ــی کارب ــکاری وهمگام ــب و هم ــوی مخاط ــورداز س بازخ
ــا  ــث ه ــارکت دربح ــه مش ــا را ب ــرده و آنه ــر را تســهیل ک همدیگ
ــانه  ــن رس ــی بی ــط کش ــبکه هامرزوخ ــن ش ــی کنند.ای ــویق م تش

ــد ــن بردهان ــب راازبی ومخاط

5- ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان 

نتیجه گیری :
چنــان چــه اشــاره شــد شــبکه هــای اجتماعــی از مــدرن تریــن 
ابزارهــا ورســانه هــای ارتبــاط جمعــی انــد کــه از مهــم تریــن ارکان 
اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی هــر جامعــه بــه شــمار مــی آیــد 
ــذارد و  ــی گ ــر م ــهروندان تاثی ــل ش ــی تعام ــزار برچگونگ ــن اب وای
کنــش هــا و واکنــش هــا را جهــت دار و متناســب بــا دیگــر ابعــاد 
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جامعــه مــی ســازد.همچنان کــه نهادهــای اجتماعــی را برجســته 
ــی و  ــات عاطف ــراد احساس ــان اف ــد می ــی ده ــترش م ــاخته و گس س
ــی  ــان عل ــه زن ــت ک ــازدامید اس ــی س ــرار م ــترکی برق ــی مش روان
الخصــوص زنــان قومیــت هــا کــه صدایشــان کمتــر شــنیده می شــود 
ــا حــد زیــادی از پتانســیل و وعدههــای انقالبــی ارتباطــات  بتوانــد ت
الکترونیکــی، همچنــان کــه تمــام دنیــا از آن بهرهمنــد میشــود ســود 

ببــرد. 

ــج در  ــای رای ــه دور از محدودیته ــزار ب ــن اب ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــه آموزشــهای  ــا ارائ ارتباطــات حضــوری، در دســترس مــی باشــد، ب
ــا و  ــا رویکرده ــدد و ب ــانی متع ــوق انس ــا حق ــران را ب ــف، کارب مختل
ــه  اهــداف گوناگــون آشــنا کــرده و در پــی فراینــد جهانــی شــدن، ب
گســترش نگرشــهای جهانــی و ایجــاد درد مشــترک، مــی پــردازد، بــه 
ایــن ترتیــب خواســته هــای کاربــران نیــز شــکل ویــژه ای بــه خــود 
گرفتــه و انتظــارات نوینــی را شــکل داده اســت و اینهــا خــود مبیــن 
وظیفــه مــا بــه عنــوان زنــان ومدعیــان کنشــگران مدنــی اســت کــه با 
اتــکا بــه ایــن فنــاوری ارتباطــی باارائــه اطالعــات مــورد نیــاز درپــی 
ــی  ــر زمان ــه، دی ــه ســایرین باشــیم چــرا ک رســاندن صــدای خــود ب
ــی و  ــت طلب ــای عدال ــان فریاده ــار جه ــه و کن ــه در گوش ــت ک اس
برابــری حقــوق انســانها و در پــی آن، برابــری حقــوق زنــان و مــردان 

بــه گــوش مــی رســد. 

ــان  ــاط زن ــم آوردن ارتب ــا فراه ــازی ب ــای مج ــبکه ه ــع ش در واق
ــترک  ــای مش ــه ه ــرح دغدغ ــرا و ط ــز گ ــان مرک ــا زن ــان ب آذربایج
ارتبــاط میــان زنــان آذربایجانــی بــا همدیگرونیزارتبــاط بــا کنشــگران 
مذکــر آذربایجانــی کــه دغدغــه هــای حقــوق بشــری دارنــد وارتبــاط 
بــا جنبــش هــای اجتماعــی دیگــرو درنهایــت تاثیــر گــذاری بــر نهــاد 

حکومــت رامیســرمی ســازد. 
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یاشین زونوزلو

ــن  ــت، م ــی رف ــردی م ــه س ــت ب ــوا داش ــود، ه ــز ب ــر پایی اواخ
اواخــر پاییــز را کــه فصــل کــم کــم دارد رو بــه زمســتان مــی رود 
و حیــات رنــگ تفــاوت بــه خــود مــی گیــرد را دیوانــه وار دوســت 
دارم، آنچنانکــه گــذر زمســتان بــه بهــار را دوســت دارم! فکــر مــی 
کنــم ایــن گــذر از خــود مســائله مهمتــر اســت، خــود فصــول برایــم 
آنچنــان جــذاب نیســت کــه تماشــای رویــش جوانــه هــا از دل بــرف 
ــع   ــن مواق ــن در ای ــت. م ــان آور اس ــم هیج ــخ زده برای ــن ی و زمی
ــدون  ــم ب ــی کن ــگاه م ــرون ن ــه بی ــره ب ــت پنج ــا از پش ــاعت ه س
اینکــه متوجــه گــذر زمــان شــوم، غافــل از اینکــه زمــان مــی گــذرد، 

چــه مــن متوجــه باشــم یــا نــه!

ــی  ــدام فکــر م ــه هســتم م ــا ک ــی را دوســت دارم، تنه ــن تنهای م
ــا آرزوی آن  ــرده ام، ام ــز نک ــه هرگ ــی ای ک ــورد زندگ ــم، در م کن
ــای  ــی رویاه ــت، زندگ ــوب نیس ــا خ ــی لزوم ــن زندگ ــتم، ای را داش
مــن برعکــس متالطــم تــر، بــه مراتــب ســخت تــر و در عیــن حــال 

ــر اســت! متفــاوت ت

بله، تفاوت، چیزی که همیشه خواستم با من همراه باشد.

ســاعت تقریبــا 9 صبــح  بــود، زنــگ خانــه بــه صــدا در آمــد، آرزی 
همســایه نزدیــک مــا نبــود امــا خیلــی زود بــا هــم گــرم گرفتیــم، او 
هــم مثــل مــن بــود، یــک جــوری متفــاوت، تنهــا کســی کــه اگــر 

تنهایــی ام را بــه هــم مــی زد اخــم هــای تــو هــم نمــی رفــت!
امــا نمــی دانــم چــرا همیــن کــه در خانــه بــه صــدا در آمــد تــرس 
ــگ  ــدای زن ــه ص ــه ب ــت ک ــدت هاس ــت، م ــودم را گرف ــه وج هم
ــر  ــل آژی ــگ در. مث ــه زن ــن چ ــگ تلف ــه زن ــده ام، چ ــاس ش حس
آتشفشــانی احســاس مــی کنــم جایــی آتــش گرفتــه، همــه وجــودم 

ــرزد.  مــی ل

ــد  ــودش مســلط باش ــه خ ــد دوســت داشــت ب ــه ش ــه ک وارد خان
ــش  ــی کنترل ــه راحت ــوان ب ــه بت ــت ک ــزی نیس ــراب چی ــی اضط ول

ــرد. ک

ــار بوســیدمش، دســت هایــش  دســت دادم و طبــق عــادت یــک ب
ــود، وارد پذیرایــی شــدیم، همیــن کــی نشســتیم دســتش را  یــخ ب

ــه چشــم هایــش زل زدم،  گرفتــم، ب
-چیزی شده؟

-نــه، هــوای پاییــز مضطربــم مــی کنــد. مــن زمســتان را بــه پاییــز 
ترجیــح مــی دهــم. 

ــده،  ــه نمان ــزی ک ــم چی ــم، گفت آن یکــی دســتش را هــم گرفت
چنــد روز دیگــر زمســتان شــروع مــی شــود.   ســعی کــن لــذت 
ــک جــور  ــر، ی ــذت بب ــا ل ــگ ه ــش را ول کــن از رن ــری، هوای بب
دیگــر نــگاه کــن، فکــرت را مشــغول بعــد دیگــر پاییــز کــن، پاییــز 
کــه فقــط هــوای غــم انگیــزش نیســت، پاییــز رنگارنــگ اســت، 
صــدای خــش خــش دارد، صــدای جیــک جیــک گنجشــک هــای 
اول صبــح، بــوی تازگــی، پاییــز بــوی بهــار مــی دهــد هیــچ دقــت 
ــد  ــری میکن ــز میانجیگ ــه پایی ــه اینک ــر از هم ــرده ای؟ مهمت ک
ــی  ــرای زمســتان، آب و جــارو مــی کنــد، کوچــه هــا را چراغان ب
مــی کنــد بــا رنــگا رنگــی اش، آخــه مگــر مــی شــود بــی مقدمــه 

مهمــان دعــوت کــرد، آن هــم نــو عروســی چــون زمســتان را!

دســت هایــش را ول کــردم، برایــش چایــی آورم و ایــن بــار روبــه 
ــتم، رویش نش

-از سارای چه خبر آرزی؟ حالش بهتر شده؟

-دیشــب باهــاش صحبــت کــردم، فکــر کنــم هیــچ کــس حــال و 
روحیــه اش از مــن خــراب تــر نیســت، داشــت مــی خندیــد، مــی 
ــم کــه  ــار آمــده ام، نمــی توان ــا کن ــال نیســتم ام ــی خی گفــت ب
ــا دوســت  ــا ب ــود، ام ــر ب ــکار کنــم، دوســت داشــتم متفــاوت ت ان
ــا  داشــتن مــن کــه نیســت، واقعیــت را بایــد پذیرفــت، خــوب ی

بــد. 
ــارای عاشــق  ــدوار میشــوم، س ــم امی ــی بین ــارای را م ــی س وقت
ــون  ــن تاکن ــت دارد، م ــز را دوس ــه چی ــی، هم ــی فهم ــت م اس
نشــنیده ام بگویــد فــالن چیــز چــه زشــت اســت، یــا فــالن کــس 
ــه  ــدارم. او هم ــت ن ــذا را دوس ــالن غ ــا ف ــراد را دارد ی ــالن ای ف
چیــز را دوســت دارد، اصــال دوســت نــدارم وارد گنجینــه واژگان 
او نشــده اســت. دوســت نداشــتن برایــش تعریــف نشــده، امــا او 
هــم بیــن چیزهایــی کــه دوســت دارد فــرق مــی گــذارد، یعنــی 
یــک چیزهایــی را بیشــتر از یــک چیزهــای دیگــر دوســت دارد.

میفهمــی؟ مثــل اینکــه تــو یــک خواهرتــو بیشــتر از یکــی دیگــه 
دوســت داشــته باشــی ولــی ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه اون 
ــت داری  ــی دوس ــونو خیل ــر دوتاش ــداری، ه ــت ن ــی رو دوس قبل

ــر! یــه همچیــن چیــزی!  ــی یکــی رو یکمــی خیلــی ت ول

-آره خــب، همــه همینطــورن، آخریــن بــار تولــد الچیــن 
دیدمــش، مــن کــه نتونســتم خودمــو بــه تولــد برســونم منتظــر 
تلفــن بودم،مجبــور بــودم خونــه بمونــم، دو روز بعــد اونــا اومــدن 
اینجــا رفتیــم پــارک، یــک ســاعتی الچیــن بــازی کــرد و 
ــه مــن  برگشــتیم. فقــط نگاهــش کــردم، اصــال حــرف نزدیــم، ن
دلــم مــی خواســت دوبــاره بحــث هــای تکــراری شــروع شــود و 
ــارای  ــه س ــای تلخــی باشــم ک ــاد آور روزه ــتم ی ــی خواس ــه م ن
ــم،  ــا نداری ــه م ــزی او دارد ک ــک چی ــی ی ــی دان ــی م داشــت. ول
او تــوان قبــول واقعیــت را دارد ولــی مــا همــش مــی خواهــم از 
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داشــت. مــدام شــکایت داشــت، مــی گفــت دوســت دارم از همــه 
چیــز ایــراد بگیــرم، دوســت دارم شــکایت کنــم، دوســت دارم نــق 
ــوم،  ــی ش ــاء م ــوری ارض ــت اینج ــی گف ــم، م ــراض کن ــم، اعت بزن
امــا واقعیــت ایــن بــود کــه آرزی هــم مثــل ســارای یــک ویژگــی 
منحصــر بــه فــرد داشــت کــه کمتــر کســی مــی توانســت اینگونــه 
ــن  ــود، همی ــود، همیشــه ب ــق روزهــای ســخت ب باشــد، آرزی رفی
کــه دلــت مــی گرفــت پیشــت بــود، او بلــد بــود خوشــحالت کنــد، 
ــت  ــد گف ــرات بای ــه ج ــود، ب ــی ب ــال زدن ــارای مث ــدرت درک س ق
کســی مثــل او را ندیــده بــودم، او بــه خاطــر مامــورت همســرش 9 
ســال قــرار بــود در شــهر مــا بماننــد، ســارای یــک ســبک زندگــی 

جدیــد بود،اعتراضــی فرامــوش نشــدنی از جنــس حضــور! 

ــت  ــی گف ــرد، م ــی ک ــت م ــواده آرزی را ســخت اذی دوری از خان
دوســت دارم برگردیــم، ایــن وضعیــت را دوســت نــدارم، امــا چــاره 
ــد، آخــر  ــد یــک جــوری گذران ای نیســت، باالخــره 9 ســال را بای
ــی  ــی اســت، آرزی م ــروع زندگ ــن ش ــا ای ــه نیســت، اتفاق ــا ک دنی
گویــد همســرم مــدام از مــن مــی پرســد، آرزی تــو واقعــا فکــر مــی 
کنــی مــا آنجــا زندگــی خوبــی داشــتیم؟ اصــال آن ســبک زندگــی 
برازنــده مــا بــود؟ مــدام مــی گویــد: از زنــده بــودن گذشــتن مــی 
ارزد بــه زندگــی کــردن را بــه دســت آوردن! او راســت مــی گویــد 
ولــی مــن بــاز هــم دلــم مــی گیــرد. دلتنگــی کــه دســتم خــودم 
ــرد،  ــد ک ــی ش ــر م ــک کار دیگ ــا ی ــد آنج ــی ش ــت، کاش م نیس
بعــد بــرای اینکــه دل مــن را بدســت بیــاورد زود مــی گویــد: مــن 
خوشــحالم کــه اینجایــم، اینجــا دوســتی مثــل تــو و ســارای را پیــدا 

کــردم، امــا کاش شــما را هــم آنجــا پیــدا مــی کــردم...

.......
بــا نبــود رفیــق زندگــی یــم، زندگــی طعــم مــرگ مــی داد، عــدم 
حضــورش را چیــزی نمــی توانســت پــر کنــد، امــا نمــی توانســتم 

ــخت  ــش س ــردن برای ــی ک ــودش زندگ ــرای خ ــت، ب ــه اس اینگون
کســل کننــده بــود، ســال هــا بــود کــه او همــه را زیــر پــر و بــال 
خــود گرفتــه بــود، اکنــون نمــی توانســتم و اصــال بــه خــودم ایــن 
حــق را قائــل نبــودم کــه بگویــم آشــیانه ات را خــراب کــن، دایــره 
امنیــت او خیلــی بیشــتر از یــک خانــواده دو نفــری بــود، برعکــس 

ــه هــم مــی خــورد.  ــن ســکوت ب آرامشــش از ای

مــی گفــت یــا بیــن زندگــی کــردن بــا زنــده بــودن فــرق بزرگــی 
اســت، مــا کــه بــه زنــده بــودن رضایــت نمــی دهیــم، بایــد زندگــی 

کــرد، عمــر کوتــاه اســت!
مــن همیشــه مغلــوب منطــق او بــودم، حتــی در عشــق! او خیلــی 

منطقــی عاشــق بــود!
......

 مــدت هــا بــود ســارای برنامــه یــک ســفر 9 روزه را ریختــه بــود، 
ــن مســافرت  ــه ای ــه ب ــادی ک ــه و هــوس زی ــم عالق ــی رغ آرزی عل
داشــت شــدیدا ســرما خــورد و آخــر هــوای پاییــز کار دســتش داد!
صبــح ســاعت 9 در خانــه ســارای بــودم، الچیــن کولــه پشــتی بــه 
دســت جلــوی در داشــت کشــیک مــی داد، همیــن کــه ماشــین وارد 

محوطــه ســاختمان شــدم صــدای آنــا آنــا بلنــد شــد.
...........

ــی پشــتی  ــودم و ســارای و کودکــی کــه در صندل ــون  مــن ب اکن
کــم کــم داشــت خوابــش مــی بــرد، بــدون اینکــه حرفــی بزنیــم بــه 
ســمت تبریــز حرکــت کــردم، ســارای بــا ســکوتش تاییــدم کــرد... 
ــه را  ــتیم، شیش ــادی داش ــاوت زی ــرات متف ــا خاط ــر دو از آنج ه
ــت  ــان اووا داش ــار قورب ــردم خوم ــن ک ــیگاری روش ــن زدم، س پایی

ــد...  ــی خوان آرام م

- راستی سارای به نظرت تبریز االن خیلی سرد است؟
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