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فمنیســم بــه عنــوان یــک جنبــش اجتماعی
هماننــد ســایر جنشــهای اجتماعــی دارای
فــراز و نشــیب خــاص خــود بــوده و در
طــول حیــات خــود دوران طالیــی و بــه
طــور تناوبــی دوران افــول را تجربــه کــرده
اســت .در ایــن مقالــه مختصــر ســعی مــی
شــود تاریخچــه ی مختصــر ایــن جنبــش
اجتماعــی بررســی شــود .ایــن مطالعــه بــا
معرفــی ســه مــوج فمنیســم بــر بررســی
مــوج ســوم آن و علــل پیدایــش آن مــی
پــردازد.
تاریخچه فمینیسم
بررســی تاریــخ فمینیســم معمــوال توســط
ســه دوره تاریخــی کــه بــه مــوج اول ،مــوج
دوم و مــوج ســوم معــروف شــده اســت،
انجــام میگیــرد.
الــف) مــوج اول :برخــی شــروع مــوج اول

فمینیســم را کــه بــه «جنبــش حــق رای»
معــروف شــد ،از ســال ( 1792زمــان
انتشــار مقالــه¬ای از نویســنده انگلیســی
بــه نــام مــاری ولســتون کرافــت ،بــا عنــوان
«دادخواســتی بــرای زنــان») دانســته¬اند.
ایــن کتــاب کــه علیــه ژان ژاک روســو
و موضــع انقــاب فرانســه و بــورژوازی
کشــورهایی کــه دختــران را از برابــری منــع
می¬کــرد نوشــته شــده بــود ،زمینه¬هــای
طــرح مباحــث حقــوق زنــان را پــس از
انقــاب فرانســه در کشــورهای غربــی بیــش
از پیــش فراهــم کــرد.
در انگلســتان ،بــه ســال 1825م نخســتین
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،
اعالمیــه حقــوق و وظایــف زنــان کــه در

در آن بازشــدن درهــای مشــاغل عمومــی
بــه روی زنــان مطالبــه شــده بــود توســط
مجلــه زنــان ( )1838-1848منتشــر شــد.
در دهــه  ،1840جنبــش حقــوق زنــان در
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا پیمــان آبشــار
ســنکا ( )1848آغــاز شــد و دســتاورد آن
اعالمیــه «احساســات» بــود کــه در ایــن
اعالمیــه ســتمدیدگی تاریخــی زنــان ،آزادی
و برابــری زنــان در عرصه¬هــای اقتصــادی،
آموزشــی ،اجتماعــی و سیاســی تاکیــد
می¬کــرد ،کــه در اعالمیــه اســتقالل آمریــکا
انعــکاس یافــت .ایــن گردهمایــی را شــروع
ســازمان¬دهی مســتقل زنــان بــر اســاس
منافــع خــاص خودشــان می¬داننــد .در پــی
آن الیزابــت کــدی اســتانتن ،انجمــن ملــی
حــق رای زنــان را تاســیس کــرد .بریتانیــا از
دهــه 1840م بــه بعــد شــاهد پدیــد آمــدن
جنبش¬هــای حــق رای زنــان بــود.

ب) مــوج دوم :دهــه  1960آغــاز خیــزش جدیــدی اســت کــه بــه
مــوج دوم فمینیســتی معــروف شــده اســت .دهــه  60قــرن 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  1968تــا
 1973آشــکار 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،
علــم ،رفتارهــای اجتماعــی و حتــی نــوع پوشــش نقــادی شــد و
تمامــی ایــن حوزه¬هــا عرصــه مبــارزه فمینیســتی قلمــداد شــد.
مــوج دوم فمینیســتی بــه عنــوان یــک نظریــه مطــرح شــد و بــا
پی¬گیــری فمینیســت¬ها از اوایــل دهــه  ،1970مطالعــات زنــان بــه
برنامه¬هــای درســی دانشــگاه¬ها و کالج¬هــا راه یافــت و بــه عنــوان
شــاخه آکادمیــک جنبــش آزادی¬بخــش زنــان مطــرح گردیــد.
طرفــداران مــوج دوم می¬کوشــیدند تــا تحلیــل وضعیــت زنــان،
علــل فرودســتی و وضعیــت آرمانــی آنــان و نیــز راهبردهــای خــود
را در قالــب نظریه¬هــای عــام و جهان¬شــمول ارائــه دهــد.
ســیمون دوبــوار فیلســوف فرانســوی در کتــاب جنــس دوم شــکاف
بیــن مــوج اول و دوم جنبــش فمینیســم را پــر کــرد .او در ایــن
کتــاب بــه تعمــق در «دیگــر بــودن» زنــان پرداخــت .دوبــوار در ایــن
اثــر ســوال «زن چیســت؟» را مطــرح کــرد .او کــه از تحلیل¬هــای
موجــود از کهتــری زنــان نســبت بــه مــردان ناراضــی بــود دربــاره
پاســخ¬های محــدودی کــه ماتریالیســم تاریخــی و روانــکاوی بــه
ایــن پرســش ارائــه کرده¬انــد ،کاوش کــرد و مدعــی شــد کــه هــر
دو پاســخ ،مصــادره بــه مطلــوب اســت .انگلــس در کتــاب منشــاء
خانــواده می¬نویســد نهــاد مالکیــت خصوصــی بــه بردگــی زنــان
منجــر می¬شــود ولــی علــت آن را بیــان نمی¬کنــد .فرویــد نیــز
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
بــرای نداشــتن ایــن عضــو جنســی اهمیــت خاصــی قائــل شــوند.
بــرای تبییــن ســتم وارد بــر زنــان کــه خــود آنهــا نیــز در ایــن
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
می¬دهــد .آنچــه الزم اســت نظریــه¬ای اســت بــر اســاس پویایــی
خودآگاهــی ،کــه عمیق¬تــر از عوامــل فیزیولوژیــک ،عوامــل روانــی
یــا عوامــل اقتصــادی باشــد و بتوانــد در مــورد رفتارهــای بســیار
متنوعــی کــه بــه انقیــاد زنــان کمــک می¬کنــد ،عادالنــه قضــاوت
کنــد
ج) مــوج ســوم :از نیمــه  1970-1990زمینه¬هــای ظهــور مــوج
ســوم فمینیســم شــکل گرفــت کــه بیــش از هــر چیــز مدیــون
تحــوالت نظــام ســرمایه¬داری ،مطــرح شــدن پســت مدرنیســم و
عکس¬العمل¬هــای ناشــی از تنــدروی و یک¬جانبــه نگــری مــوج

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
کــه بنــا بــه گفتــه مــوج ســوم اغلــب هویتــی جهــان شــمول
بــرای زنانگــی قایــل بــوده و در مــورد تجربــه زنــان ســفید پوســت
باالتــر از متوســط اغــراق مــی کنــد .هســته مرکــزی ایدئولــوژی
مــوج ســوم را تفاســیر فــرا ســاخت گــرا از جنســیت تشــکیل
می¬دهــد ایــن تفاســیر بــر پراکندگــی قــدرت و ابهــام ذاتــی
تمــام مقولــه و وازه هــای مربــوط بــه جنســیت تاکیــد بیشــتری
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
مــوج ســومی بیشــتر بــر حــوزه سیاســت فــرد تمرکــز کــرده و
دربــاره شــکل هایــی از بازنمایــی و بیــان جنســی مــی نویســند
کــه نســبت بــه شــیوه هــای پیشــین کمتــر سیاســی هســتند .بــه
عــاوه آنهــا الگوهــای مــوج دومــی را کــه از معیارهــای خــوب
یــا بــد بــرای زنــان ســخن مــی گوینــد مــورد چالــش قــرار مــی
دهنــد.
تاریخچه موج سوم فمینیسم:
در ســال  1991خانــم آنیتــا هیــل ،مــردی آفریقایــی -آمریکایــی به
نــام کالرنــس تومــاس را کــه نامــزد مقــام دادگاه عالــی آمریــکا بود،
بــه مزاحمــت جنســی علیــه خــود متهــم کــرد .اتفاقــی کــه بــه
گفتــه هیــل یــک دهــه قبــل ،زمانــی کــه وی بــه عنــوان دســتیار
تومــاس دروزارت آمــوزش و پــرورش کار مــی کــرد ،رخ داده بــود.
تومــاس بالفاصلــه ایــن اتهــام را رد کــرد .ســنا نیــز بــه نفــع وی
رای داد .در واکنــش بــه همیــن جریــان بــود کــه ربــکا واکــردر
یکــی از شــماره هــای نشــریه میــز(  ) Msدر ســال  1992مقالــه
ای بــه نــام « مــوج ســومی بــودن » منتشــر کــرد .او در ایــن
مقالــه تاکیــد کــرد کــه «مــن پســا فمینیســت نیســتم ،مــن مــوج
ســومی هســتم ».پرونــده تومــاس -هیــل توجــه عمومــی را بــه
حضــور مزاحمــت جنســی در محیــط هــای کاری جلــب نمــود
و در میــان مردمــی کــه تصــور مــی کردنــد مســاله آزار جنســی
و دیگرموضوعــات مــوج دومــی حــل شــده انــد نوعــی احســاس
نگرانــی و هوشــیاری پدیــد آورد.
بــا تمــام ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه مــوج ســوم فمینیســتی
ریشــه در میانه¬هــای دهــه  1980دارد .آنــگاه کــه رهبــران مــوج
دومــی هماننــد گلوریــا آنــزال دوا ،بــل هوگــس ،شــیال ســندوال،
شــری مــوراگا ،آدره لــرد ،ماکســین هونــگ گینگســتون وبســیاری
از فمینیســت هــای رنگیــن پوســت ،خواهــان شــکل گیــری
ذهنیتــی جدیــد در گفتمــان فمینیســتی بودنــد.

4
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از اوایــل دهــه  90جهــان غــرب بــه
نقــش هــای ســنتی و نهــاد خانــواده
رویکــردی دوبــاره داشــته و از حرکــت
هــای تنــد فمینیســتی مــوج دوم کاســته
شــد زیــرا آثــار ســوء افــراط در حرکــت
هــای زن مدارانــه بیــش از همــه دامــان
زن را گرفــت خشــونت روزافــزون در
محیــط خانــواده و محیــط کار و عــدم
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
مــردان بــه نمایــش بگذارنــد از جملــه
بازنگریهــای فمینیســتی مــوج ســوم،
بحثــی اســت کــه بتــی فریــدان ،جمیــن
گریــر مطــرح کــرد و بــه احیــای مــادری
مشــهور اســت اگــر در فمینیســتهای امــواج بــای زنــان بالقــوه و
بــه صــورت عــام خواهــر یکدیگــر قلمــداد مــی شــدند.
امــا بــی توجهــی فمینیســت هــا نســبت حســب نیازهــا خواســته
هــای زنــان اقلیــت هــای قومــی در جهــان اول و بــه طــور کلــی
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
اردوگاه ایدئولوژیــک واحــد مثمرثمــر نیســت زنــان بایــد بــا ایجــاد
زبــان و شــیوه هــای تفکــر جدیــد دربــاره هویــت خویــش ،خویشــتن
را از معانــی ســتمگرانه¬ی کــه مــردان بــر آنهــا تحمیــل کرده¬انــد
رهــا ســازند حاصــل آن کــه در مــوج ســوم هــم نگــرش هــای
فمینیســت هــا نســبت بــه مــوج دوم تعدیــل شــد هــم تعــداد و
انشــعاب در نگرشــهای فمینیســتی رخ داد و هــم مــورد نقــد جــدی
نظــری ،از جملــه از ســوی پســت مدرنهــا قــرار گرفــت و دربــاره
فمینیســم امــروزی مــی تــوان بــا ایــن جملــه هــم آوا بــود کــه
کلیتــی بدانیــم بــا تقســیمات فرعــی ،فمینیســم نــه
فمینیســم را ّ
مکتــب فکــری جــا افتــاده کــه مبحثــی پویــا و درگیــر مبــارزه
اســت.

گــروه هــای مختلــف زنــان و توجــه خــاص
بــه مســائل زنــان سفیدپوســت طبقــه
متوســط ،نقــد مــی کردنــد) و هــم از ســوی
پســت مدرنیســت¬ها مطــرح گردیــد.
مــوج ســوم اگرچــه در مقــام عمــل جنبــش
فمینیســتی را بــا بحــران مواجــه مــی ســازد
امــا بــه طــور تئــوری ،گامــی بــه جلــو
محســوب مــی شــود .حرکــت بــه ســمت
تولیــدات نظــری وتئوریــک ،نقــد شــاخه
هــای مختلــف علــوم از ویژگی¬هــای دیگــر
مــوج ســوم اســت.

فمینیســتها در دوران جنــگ ویتنــام فعالیتهــای ضــد جنــگ
داشــتند و پیــش از آن نیــز در اوایــل دهــه  ۱۹۶۰در نظــر گرفتــن
انگارههــای فمینیســتی و بــه عنــوان مــادر در جنبشــی وســیع
علیــه جنــگ در دوران اوجگیــری جنــگ ســرد وارد شــدند .امــا
ایــن مباحــث در دهــه  ۱۹۸۰بــا شــکلگرفتن جنــگ ســرد
دوم و افزایــش سیاســتهای نظامیگرایانــه در ایالــت متحــده،
افزایــش تنشهــا میــان آمریــکا و شــوروی و طــرح پــروژه جنــگ
ســتارگان ،خطــر بــروز جنــگ هســتهای بــار دیگــر مطــرح شــد
و افــکار عمومــی را بــه خــود جلــب کــرد و گروههــای صلــح
طلــب بســیاری فعــال شــدند کــه از آن میــان مبــارزان زن فعــال
نیــز بســیار زیــاد بودنــد.

دغدغه های موج سومی ها
موضوعاتــی ماننــد نــژاد ،طبقــه و جنســیت
بــرای مــوج ســوم فمینیســم مســایلی
محــوری محســوب مــی شــوند .افــزون
بــر همــه اینهــا مشــکالت زنــان در محیــط کارماننــد مزاحمــت
جنســی،وجود موانــع نامحســوس در راه پیشــرفت زنان،سیاســت
هــای ناعادالنــه مرخصــی زایمان،حملــه و تجــاوز جنســی نیــز بــرای
آنهــا مهــم اســت .بــه عــاوه مقــوالت مربــوط بــه مــادری ماننــد
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
حایــز اهمیــت اســت .بــه ایــن فهرســت بایــد موضوعــات مربــوط
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
بایــد گفــت کــه مســایل مربــوط بــه رســانه هــا ماننــد معیارهــای
هــای ناســالمی کــه از زنــان انتظــار مــی رود خــود را بــا آن هماهنگ
کننــد ،نمایــش زنــان بــه عنــوان کاالهــای جنســی کــه صرفــا بــرای
ارضــای مــردان مــورد نیازنــد و مقولــه ضــد روشــنفکری از دیگــر
موضوعــات مــورد توجــه مــوج ســومی هــا محســوب مــی شــوند.

فمینیســتهای صلــح طلــب نیــز هماننــد اکوفمینیســتها از
گــروه هــای کوچــک فمینیســتی مــوج ســوم هســتند .جهــت
اصلــی تــاش آنهــا ایجــاد صلــح و نفــی جنــگ در تمــام دنیاســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد تالشهــای فمینیســتی بــرای صلــح
بــه زمــان جنگهــای جهانــی اول و دوم جهانــی بازمیگــردد ولــی
از دهــه  ۷۰بــه بعــد شــکل ســازمان یافتهتــری بــه خــود گرفــت
تــا آنجــا کــه بــه فمینیس ـتهای صلــح طلــب معــروف شــدند،زیرا
بیشــتر تالشهــای آنهــا متمرکــز تالشهــای صلــح طلبانــه بــود.
هــدف اصلــی جنبــش صلــح فمینیسـتها تاثیرگذاری بر سیاســت
دولتهاســت .ایــن امــر از دو طریــق میتوانــد باشــد ،یکــی اینکــه
بــا اعمــال فشــار بــر نهادهــای دولتــی اهــداف صلحطلبانــه وارد
دســتور کار حکومــت شــود و دیگــر اینکــه بــا افزایــش معنــاداری
حضــور زنــان در مقامــات تصمیمگیرنــده در ایــن زمینــه تغییــری
ماهــوی در ایــن گونــه سیاسـتها صــورت گیــرد.

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
انجممــن هــا و ســازنمانهای فراوانــی بــرای تغییــر زندگــی زنــان
در آمریــکا تــاش مــی کننــد بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه
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.

ویژگی های موج سوم
چنــد ویژگــی مهــم ،مــوج ســوم را از مــوج دوم جــدا می¬کنــد
کــه مهــم تریــن آنهــا تاکیــد بــر تفــاوت هاســت ،بــه گونــه¬ای کــه
برخــی تــاش بــرای پاســخ بــه معضــل تفــاوت را ویژگــی اصلــی
مــوج ســوم دانســته انــد .مســاله تفــاوت ،هــم از ســوی گــروه هــای
مختلــف زنــان ،از جملــه رنگیــن پوســت هــا و زنــان آمریــکای التین
(کــه مــوج دوم را بــه دلیــل نادیــده گرفتــن مشــکالت خــاص
موج سومی ها و صلح طلبی :

در توضیــح حضــور زنــان درجنبشهــای صلحطلبانــه اســتداللهای
مختلفــی صــورت گرفتــه اســت بــر اســاس پژوهشهــای انجــام
شــده ،شــکافی معنــادار در دیدگاههــای صلحطلبانــه میــان
مــردان و زنــان در مســائل گوناگــون و از جملــه جنــگ ،لیبرالتــر
هســتند .توســل بــه دیــدگاه حداکثرگرایــی کــه بــر صلحطلــب
بــودن زنــان در مقابــل جنــگ طلبــی مــردان تاکیــد میکنــد.
بــه اعتقــاد ایــن گــروه زنــان موجوداتــی عاطفــی هســتند کــه بــه
اخــاق مراقبــت و اخــاق مســئولیت توجــه دارنــد در حالــی کــه
مــردان بــه اخــاق عدالــت یــا اخــاق مبتنــی بــر حقــوق معتقدند.
اعتقــاد بــه تفاوتهــای زیستشــناختی میــان مــردان و زنــان
اعتقــاد گروهــی از فمینیس ـتها بــه تفــاوت فرهنگــی و تربیتــی
زنــان و مــردان بــه جــای تفــاوت بیولوژیــک اعتقــاد بــه اصــل
خواهــری جهانــی در بیــن فمینســتهای فمینیســتهای
صلحطلــب بــر اســاس اصــل خواهــری جهانــی ،خــود را در قبــال
زنــان در سایرکشــورها نیــز مســئول میداننــد و میکوشــند بــا
فشــار بــر دولــت خــود و ســایر دولــت و نهادهــای بیــن المللــی ،از
نظامیگــری و جنــگ در سراســر جهــان جلوگیــری کننــد.
حقوق باروری

حقــوق مربــوط بــه تولیــد مثــل یکــی از موضوعــات مــورد
توجــه فمینیســم مــوج ســوم اســت زیــرا توجــه بــه بــدن و زندگــی
زنــان از اولویــت هــای مهــم آنهــا محســوب مــی شــود از نظــر
فعــاالن حقــوق زن تــاش اخیــر ایــاالت راکوتــای جنوبــی بــرای
ممنوعیــت تمــام اشــکال ســقط جنیــن و تحدیــد آن بــه مــواردی
کــه جــان مــادر در معــرض خطــر قــرار دارد و همچنیــن رای اخیــر
دادگاه عالــی آمریــکا مبنــی بــر تاییــد محــدود ســقط جنیــن،
همگــی نقــض حقــوق بــاروروری و آزادی هــای اجتماعــی زنــان
مــی باشــد .جنیفــر بومگاردنــر و امــی ریچــارد مــی نویســد :هــدف
فمینیســم ایــن نیســت کــه قابلیــت بــاروری تمــام زنــان را تحــت
کنتــرل در آورد بلکــه هــدف آن اســت کــه زنــان در مهــار بــدن
خویــش آزاد باشــند
موج سومی ها و اصطالحات موهن
واقعیــت آن اســت کــه واژگانــی ماننــد «فاحشــه» و «هــرزه»
همچنــان در جامعــه بــه صورتــی موهــن بــرای تحقیرزنــان بــه
کارمــی رونــد .اینــگا موســیو در ایــن مــورد مــی نویســد« :مــن
معتقــدم مــا آزادیــم لغاتــی را کــه ازمــا ربــوده شــده پــس بگیریــم.
واژگانــی کــه بــه گونــه ای دردنــاک ،منســوخ،باج خواهانــه و بــه
بهــای از دســت رفتــن آزادی مادربزرگهــا ،فرزنــدان ،غــرور ،ســنتها
و ســرزمینمان علیــه مــا بــه کار مــی رونــد ».بــه عبــارت دیگــر،
فمینیســت هــای مــوج ســومی معتقدنــد بــه جــای سانســور کلمــات
جنســی در محــاوره روزانــه بهتــر اســت بــه تغییــر معنــای آنهــا
اقــدام شــود .بــرای نمونــه کلمــه ( Cuntامــروزه بــه معنــای هــرزه)
دارای ریشــه ای آلمانــی و خنثــی بــه معنــای «انــدام تناســلی زن»
مــی باشــد .کلماتــی ماننــد «  »Bitchو « »Whoreبــه معنــای
فاحشــه نیزبــه چنیــن سرنوشــتی در زبــان انگلیســی دچــار شــدند.
سیاستهای فراملی
در سرتاســر دنیــا زنــان قربانیــان همیشــگی خشــونت و تجــاوز مــی
باشــند .بخصــوص در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه یــا
جنــگ زده زنــان بــه ابزارهایــی بــرای نشــان دادن قــدرت مــردان
تبدیــل مــی شــوند .در ایــن کشــورها و مشــابه آن در کشــورهای
پیشــرفته ،بانــوان بــا رفتارهــای غیــر انســانی مواجــه شــده و بــه
عنــوان شــیئ یــا منبــع لــذت مــردان نگریســته مــی شــوند.
در بســیاری از کشــورها ،تجــاوز و خشــونت جنســی در هنــگام
جنــگ بــه عنــوان ابــزاری بــرای نشــان دادن تفــوق و برتــری بــه
کار مــی رود .بــه عنــوان مثــال در اوایــل دهــه  1990در موگادیشــو
پایتخــت ســومالی ،اردوگاههــای تجــاوز بــر پــا شــده بــود کــه در آن
نظامیــان ،زنــان و دختــران جناحهــای رقیــب را بــه طــور مرتــب
ربــوده و مــورد تجــاوز فــرار مــی دادنــد .بــه عــاوه بــا وســایلی
ماننــد تیــغ و ســرنیزه ،در حضــور اعضــای خانــواده و بچــه هــا بــه
آنهــا آســیب هــای جــدی وارد مــی کردنــد.
جنســی در تصفیــه هــای نــژادی اخیــر  2007در دارفــور ســودان
نیــز کامــا معمــول اســت.
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نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن اســت کــه در  26کشــور از 46
کشــور آفریقایــی و در میــان مــردم ســاکن در بخشــهای جنوبــی
شــبه جزیــره عربســتان ،خلیــج فــارس ،اندونــزی و مالــزی هنــوز
ختنــه زنــان معمــول اســت .بــه گونــه ای کــه طــی آن بخشــی
از انــدام جنســی زن بــه وســیله چاقــو بریــده مــی شــود .در
چنیــن جوامعــی اگــر دختــری تــن بــه ایــن کار ندهــد نــا پــاک
و نــا مناســب بــرای ازدواج تشــخیص داده مــی شــود .البتــه در
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 عــاوه عمــل ختنــه اغلــب بــا وســایل
غیربهداشــتی انجــام مــی شــود کــه موجــب ایجــاد عفونــت و ســایر
پیامــد هــای دیرپــا نیــز مــی گــردد.
فمینیســت هــای مــوج ســوم فراتــر از مرزهای سیاســی در تالشــند
ابزارهــا و آگاهــی هــای الزم را در اختیــار زنــان قــرار دهنــد تــا آنهــا
بتواننــد خــود مختارانــه تصمیــم بگیرنــد .در مــورد ختنــه زنــان
نیــز ،فمینیســت هــای کشــورهای پیشــرفته بــه ایــن نتیجــه رســیده
انــد کــه بایــد بــه کشــورهایی کــه ایــن اعمــال در آنهــا معمــول
اســت ســفر کننــد و بــه ماماهــا روشــهای بهداشــتی و ایمــن را
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
دلیــل مشــخصی در پــس آن وجــود نــدارد  ،چگونــه مــی توانــد
عالمــت پیوســتار فمینیســتی باشــد؟ منتقــدان مــی گوینــد مــوج
اول فمینیســتی بــرای بدســت آوردن حــق رای جنگیــد و آن را
بدســت آورد  .مــوج دوم نیــز حــق زنــان بــرای دسترســی بــه فرصت
هــای برابــردر تامیــن نیــروی کاررا مــد نظــر قــرارداده و تبعیــض
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
یــک ســری اهــداف غیــر واقعــی و غیــر عینــی بنــا شــده اســت.
عــاوه 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
فمینیســتی مــی شــود ،بخــش
دوم مــوج دوم خوانــده شــود.
آنهــا معتقدنــد تنهــا فرهنــگ
فمینیســت هــای جــوان را مــی
تــوان مــوج ســومی دانســت
.مــوج دومــی هــا در فضایــی

رشــد کردنــد کــه سیاســت بــا پدیــده هایــی ماننــد کِنــدی ،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
مــوج دوم از زنانگــی خوانــده مــی شــود فاصلــه بگیــرد .بنــا بــه
گفتــه مــوج ســومی هــا اغلــب هویتــی جهــان شــمول بــرای
زنانگــی قایــل بــوده و در مــورد تجربــه زنــان ســفید پوســت باالتــر از
متوســط اغــراق مــی کنــد .اصــل ایدئولــوژی مــوج ســوم را تفاســیر
فــرا ســاختارگرا از جنســیت تشــکیل مــی دهــد .ایــن تفاســیر بــر
پراکندگــی قــدرت و ابهــام ذاتــی تمــام مقولــه و واژه¬هــای مربــوط
جنســیت تاکیــد بیشــتری مــی کنــد .نظریــان مــوج ســومی
بــه
ّ
معمــوالً شــامل خــود آگاهــی زنــان ،رنگیــن پوســتان ،فــرا ملــی
گرایــی ،زن گرایــی فرضیــات پســا اســتعماری ،تئوریهــای همجنــس
گــرا ،نظریــه انتقــادی ، ،فمینیســم زیســت بــوم گــرا و نظریــه نــو
فمینیســتی را در بــر مــی گیــرد.
فمینیســت هــای جدیــد کــه تحــت تاثیــر پســت مــدرن ها هســتند
تاکیــد بــر اصــل تفــاوت انســانها داشــته و بــر حفــظ ویژگــی هــای
زنانگــی تاکیــد مــی ورزنــد .از نظــر اینــان زن نیازمنــد همســر و
فرزنــدان اســت علــت زیــر ســلطه رفتــن زنانــه وجــود رفتارهایــی
اســت کــه او بــدو تولــد میــان دختــر و پســر تفــاوت ایجــاد مــی
شــود .و راه حــل ،مــردان و زنانــی بــا تعاریــف جدیــد نیــز تشــابه
حقــوق زن و مــرد در خانــواده و محیط اجتماعی اســت و اســتراتژی
فمینیســتهای مــوج ســوم بــر تفــاوت زن و مــرد اســت نــه تــاش بر
حــذف آن ،بلکــه بــر تســاوی هــر دو تاکیــد مــی گــردد.
فمینیســت هــای مــوج ســوم اغلــب بــر سیاســت فــردی تمرکــز
کــرده و دربــاره شــکل هایــی از بازنمایــی و بیــان جنســی
می¬نویســند کــه نســبت بــه شــیوه هــای پیشــین کمتــر سیاســی
هســتند بــه عــاوه 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
 -1ابراهیمــی فــر ،طاهــر ،سیاســت بیــن الملــل ،تهــران :ســازمان
.انتشــارات جهــاد دانشــگاهی ،13920 ،ص 89
 -2زیبایــی نــژاد ،محمدرضــا،
درآمــدی بــر فمینیســم ،قــم،
دفتــر مطالعــات و تحقیقــات
 -3بشــیریه ،حســین ،نظریــه
هــای فرهنگــی در فمینیســم،
،زنــان فــردا ،شــماره 1
 -4مشــیرزاده ،حمیــرا ،از جنــس
تــا نظریــه اجتماعــی ،تاریــخ دو
،قــرن فمینیســم ،تهــران
 -5جنــس دوم ،ســیمون دوبــوار

-1994

یادداشـتـــــــــــ روز
ثریا دالغین

همیشــه وقتــی موضــوع زن اســت و مشــکالتش،فکر و دلمــان در دوردســتها بــه دنبــال موجــودی مونثــی میگــردد کــه مــورد ظلــم و
اجحــاف واقــع شــده اســت.در تصــورات مــا همیشــه زن همســایه کتــک میخورد....دختــر همســایه از خانــه فــرار میکنــد....زن همســایه
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!
لفــظ «خشــونت علیــه زنــان» آنقــدر مفهــوم ثقیلــی اســت کــه وقتــی میشــنویم فکــر میکنیــم خشــونت یعنــی کشتن،شــکنجه هــای
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
در روز جهانــی زن امســان بیاییــد نگاهمــان را موقتــا از دولتهــا و حکومتهــا برگیریــم و بــه خانــه هایمــان برگردیم!چــرا کــه دولتهــا و
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؟
خانــه هــای مــا دولتهــای کوچــک اند،آیــا خــود مــا میتوانیــم در ایــن قلمــرو دیــن خــود را بــه آزادی و برابــری ادا کنیــم و آنــگاه از
حکومتهــا و دولتهــای سیاســی جهــان متقاضــای
اعمال قوانین بر علیه خشونت زن و حقوق برابر برای وی باشیم؟
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 -3اگــر مــوج ســوم فمینیســم را در تعریفــی کلــی
بگنجانیــد آن را چگونــه تعریــف مــی کنیــد؟
جنبــش زنــان دیگــر قانــع بــه برداشــتن صرفــا موانــع حقوقــی و
غیــره نبــود یعنــی غیــر از خواســتههای حداقلــی یــا عمومیتــر
خواســتههای متکثــری مطــرح شــد و در نتیجــه بــه ایــن منتــج
شــد کــه فمینیســم تعریــف یکدســت و واحــدی بــرای همـهی زنــان
نداشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر ســخن رانــدن از همــه زنــان و
بهجــای همــهی زنــان ممکــن نبــود و در مــوج ســوم ایــن کار
تقبیــح هــم شــد .همانطــور کــه اشــاره شــد حقــوق غیررســمیتر
زنــان مــورد توجــه قــرار گرفــت و از طــرف دیگــر زنــان رنگیــن
پوســت نقــد و دیدگاههــای خــود را وارد ایــن مــوج کردنــد.

خانــم فرانــک فریــد در ســال  1340در
تبریــز بــه دنیــا آمــد .در دو رشــته علــوم
آزمایشــگاهی و مترجمــی زبــان انگلیســی
تحصیــل کــرده .از دهــه  60تاکنــون
فعالیتهــای فرهنگی-اجتماعــی خــود را
بیشــتر در حــوزه مســائل زنــان انجــام داده
اســت .نیــز از ســال  1373در حــوزه ادبیــات
(شــعر ،نثــر ،ترجمــه ،نقــد ادبــی) آثــار خــود
را در نشــریات مختلــف بــه چــاپ رســانده در ابتــدای مصاحبــه بــه خانــم فریــد
اســت.
توضیــح دادیــم کــه مصاحبــه حاضــر
بــرای درج در ویــژه نامــه روز جهانــی زن
دو کتــاب شــعر ترکــی نیــز از ایشــان بــه از ســوی فعالیــن و دانشــجویان جنبــش
نــام هــای «یوخــودا آییلمــاق» ( )1388و زنــان آذربایجــان تهیــه مــی شــود و موضــوع
«جیزیــق» ( )1389و یــک مجموعــهی مــورد بحــث مــوج ســوم فمینیســم مــی
داســتان کوتــاه بــه نــام «خانیــم الــی» باشــد .ایشــان نیــز ضمــن اســتقبال از مــا
( )1392بــه چــاپ رســیده اســت.
گفتنــد کــه مصاحبــه را حضــوری تلقــی
کــرده و جوابهــای غیــر رســمی مــی دهنــد.
 مختصــری از فعالیتهــای ایشــان در رابطــه از مصاحبــه صمیمانــه خانــم فرید(ایپــک)
بــا مســائل زنــان:
بــی نهایــت سپاســگزاریم.
چــاپ مطالــب و ترجمــه هــای متعــدد در
ســایت هــا و نشــریات مختلــف در مــورد  -1تفــاوت مــوج ســوم فمینیســم بــا
مســائل زنــان و ادبیــات زنــان
دو مــوج قبلــی را در چــه مــی بینیــد؟
همــکاری بــا روزنامــه هــا و نیــز ســردبیر مــوج اول فمینیســم از ســال  ۱۸۳۰شــکل
مســائل زنــان «ماهنامــه دیلمــاج» از ســال گرفــت و بــر احقــاق حقــوق قانونــی زنــان
 1383و انتشــار ویــژه نامــه هــای مســائل متمرکــز بــود ،بویــژه گرفتــن حــق رأی و
زنــان در ایــن ماهنامــه (ایــن ماهنامــه در نیــز آمــوزش و حــق مالکیــت.
ســال 1386توقیــف شــد).
مــوج دوم کــه از  ۱۹۶۰شــکل گرفــت،
برگــزاری مراســم و کنگــره و کارگاه هــا در حقــوق غیــر رســمیتر را نشــانه رفــت ،مثــل
ارتبــاط مســائل و حقــوق و ادبیــات زنــان برابــری دســتمزد ،حقــوق بــاروری و حــق
در تبریــز
ســقط جنیــن و  ...در واقــع در هــر جامعهای
عضــو کمپیــن یــک میلیــون امضــا بــرای ابتــدا حساســیت نســبت بــه تبعیــض
تغییــر قوانیــن در مــورد زنــان
بوجــود میآیــد و چــه بســا ممکــن اســت
شــرکت در چندیــن کنفرانــس و کنگــره
داخلــی و خارجــی کــه آخریــن آن شــرکت
در پنجــاه و چهارمیــن اجــاس «کمیســیون
مقــام زن» در مقــر ســازمان ملــل در
نیویــورک درســال  2010و ارائــه ســخنرانی
در نشســت زنــان ایرانــی ایــن اجــاس بــوده
اســت.

ایــن حساســیت دامنـهي کوتاهــی داشــته
باشــد و بعــدا مــوارد جزئیتــر (البتــه نــه
بــه معنــای کماهمیتتــر) خــود را وارد
حــوزه دیــد فعــاالن میکننــد .بــرای
مثــال ایــن حــق مالکیــت بــر بــدن زن یــا
حــق زن بــر جســم خــود چیــزی اســت
کــه بعدهــا مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه
البتــه مســاله کــم اهمیتــی نبــود.
مــوج ســوم کــه بــا نقــد دو مــوج اول پــا
بــه عرصــه گذاشــت کــه نتوانســته بــود
جامعیــت داشــته و صــدای هم ـهی زنــان
باشــد.
-2چــه ضــرورت هایــی ســبب
شــکل گیــری ایــن مــوج شــد؟
تــا ســال  ۱۹۸۰بــود کــه پــس از فــراز و
فرودهــای فمینیســم ،زنــان بــه احساســی
از توانمنــدی و قدرتمنــدی رســیدند و نیــز
اینکــه پــی بــه یکدســت نبــودن جنبــش
زنــان بردنــد .بــرای مثــال جنبــش زنــان
طبقــهی متوســط ســفید پوســت آمریــکا
نتوانســت یــا نخواســت همــه زنــان را در
زیــر چپــر خــود بگیــرد .بقیــه زنــان (زنــان
رنگینپوســت و زنــان متعلــق بــه طبقــات
پاییــن جامعــه) کــه خــود را زن میدیدنــد
ولــی تصــوری بــرای خــود ،جــدای از
مســائل طبقاتــی و نــژادی نداشــتند چــون
ضــرورت زندگــی آنهــا چنیــن ایجــاب
میکــرد ،دیــدگاه و انتقــادات جدیــدی را
وارد جریانهــای فمینیســتی کردنــد.

 -4اصــول اساســی ایــن مــوج را چگونــه مــی تــوان رده
بنــدی کــرد؟
همانــا ریزتــر شــدن مســائل در مــورد زنــان و موشــکافی بیشــتر ،و
نیــز وارد شــدن دیدگاههــا در مــورد تبعیضهــای دیگــر کــه بطــور
همزمــان و همپوشــان بــا تبعیــض جنســیتی عمــل میکنــد و
زندگــی بســیاری از زنــان را تحتالشــعاع قــرار میدهــد و بررســی
اثــر همافزایــی کــه ایــن تبعیضهــا بــر زنــان دارد و بــردن چنیــن
دیدگاههایــی بــه نهادهــای اجتماعــی کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.
بنظــر مــن همزمــان بــا ایــن مــوج ،زنــان از قشــرها ،طبقــات و
نژادهــای گوناگــون و از مناطــق متفــاوت و بــا توانمندیهــای
متفــاوت ،بهتــر و بیشــتر بــه خودبــاوری رســیدند و البتــه درک و
آگاهــی بهتــری نســبت بــه پیچیدگــی مشــکالت و مســائل خــود
کســب کردنــد.
 -5بــی شــک یکــی از اساســی تریــن مفاهیــم موجــود
در مــوج ســوم کــه در شــکل گیــری ایــن مــوج نقشــی
اساســی داشــت اصطــاح پســت مدرنیســم اســت .پســت
مدرنیســم چگونــه راه گشــای ایــن مــوج شــد و در ارائــه
خــط مشــی بــه ایــن مــوج چــه تاثیــری داشــته اســت؟
ببینیــد اصطــاح پســت مدرنیســم آنقــدر معنــی در دل خــود
دارد کــه معنــی کــردن آن جــرأت و جســارت و آگاهــی بیشــتری
میخواهــد ولــی اگــر نتیج ـهی مثبــت آن را پولورالیســم یــا چنــد
صدایــی بودگــی یــا چندوجهیگرایــی ببینیــم ،میبینیــد کــه چــرا
امــروزه رســیدن بــه هــدف و صــدای واحــد چقــدر ســخت و در
واقــع غیــر ممکــن شــده اســت و مــا مجبــور هســتیم بــه صداهــای
متفــاوت و گوناگــون گــوش دهیــم و بــا آنهــا کنــار بیاییــم و ایــن
البتــه دســتاورد عظیــم و مثبتــی اســت.
 -6خانــم فریــد کــدام نیازهــای اجتماعــی ســبب شــکل
گیــری ایــن مــوج شــد؟
شــاید بــرای یــک زن در وهلــه اول مثــا اشــتغال در خــارج از خانــه
مهــم بــود ولــی کــم کــم بدســت آوردن شــغل او را قانــع نمیکنــد
و او در مواجهــه بــا گرفتــن دســتمزد نابرابــر درمقابــل کار برابــر بــا
مــردان واکنــش نشــان میدهــد.
اگــر ابتــدا صرفــا مبــارزه بــا تجــاوز موضــوع مهمــی بــرای همـهی

زنــان اســت ولــی وقتــی در زندگــی شــخصی ،یــک زن خــود را
ناتــوان از اعمــال حقــوق بــاروری مییابــد و اینکــه خــود تصمیــم
بگیــرد کــی و بــه چــه تعــداد صاحــب فرزنــد شــود ،متوجــه
پیچیدگــی مســائل در قبــال تــن و بــدن خــود میشــود.
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 میبرنــد کــه جایــی در جنبــش زنــان یــک قشــر و طبقــه
خــاص و احیانــا متعلــق بــه منطقــه جغرافیایــی خاصــی ندارنــد و
ایــن باعــث میشــود فمینیســم بــه عنــوان یــک تئــوری یکدســت
بــرای همــه زنــان بــه چالــش کشــیده شــود .چیــزی کــه توســط
زنــان رنگینپوســت امریــکا پــا بــه عرصــه گذاشــت و جــای مهمــی
در مــوج ســوم بــرای خــود بــاز کــرد ،و شــباهتها و تفاوتهــا را پیــش
کشــید.
 -7یکــی از دســت آوردهــای مــوج ســوم جنبــش زنــان
ســیاه پوســت در امریــکا بــود کــه مطالبــات قومیتــی
و جنســیتی را همزمــان خواســتار بودنــد ،آیــا مطــرح
کــردن ایــن دو مطالبــه بــه صــورت هــم زمــان امــکان
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
ایــن مــوج شــمرد؟
ایــن یــک ضــرورت اســت و وقتــی یــک چیــز ضــروری اســت
بایســتی راه آن هــم پیــدا شــود ،حــاال هــر چقــدر هــم آن راه
ســخت باشــد .اصــوال زنــان رنگیــن پوســت نــه دو مطالبــه بلکــه ســه
مطالبـهی اساســی را وارد کارزار خــود کردنــد .بــا زن بودنشــان کــه
بدیهــی اســت «جنســیت» و بــا رنگینپوســت بــودن خــود «نــژاد»
بهخــودی خــود وارد ماجــرا میشــد .کــه ایــن دو نیــز باطبــع آنهــا
را در اقشــار فرودســت جامعــه قــرار داده بــود کــه آنــان را بیبهــره
از امتیــازات بقیــه زنــان در جامعــه کــرده بــود .پــس «طبقــه» نیــز
بــه ایــن دو میپیونــدد .ایــن ســه تبعیــض (جنســیتی ،نــژادی و
طبقاتــی) بــرای آنــان جدایــی ناپذیــر بــود.
در یکــی از نشســتهای زنــان رنگینپوســت در «کمیســیون مقــام
زن» ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۲۰۱۰مــن ســؤالی و یــا بهتــر
اســت بگویــم گلهگــی از شــرایطی کــه خودمــان داریــم در پایــان
جلســه مطــرح کــردم مبنــی بــر اینکــه جنبشهــای موجــود در
کشــور مــا ،مــا زنــان را شــقه شــقه میکننــد و بعــد بــه بخــش
بخــش مــا میپردازنــد .بــرای مثــال جنبــش ملــی موجــود در
منطقــهی مــا ،فقــط بخــش آذربایجانــی بــودن مــا را میبینــد و
جنبــش زنــان کشــور زن بــودن مــا را جــدای از موضــوع ملیــت و
مســائل جغرافیایــی بــرای مــا میبینــد ...جــواب یکــی از زنــان
رنگینپوســت ســخنران ایــن نشســت جالــب بــود ،بــرای همیــن
ایــن تجربــه خــودم را مینویســم .او گفــت مــن چگونــه میتوانــم
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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کارســاز و ایــن مــا زنــان هســتم کــه بهتــر میتوانیــم
مخمصمههــای چندوجهــی را درک کنیــم چــون مــردان ایــن
توانمنــدی را دارنــد کــه بــه ســادگی روی یــک موضــوع متمرکــز
شــوند (و شــاهد بودیــم کــه در مبــارزاتِ آنهــا همــواره یــک موضــوع
مطــرح بــوده و ایــن تکموضوعــی در زمانهــای مختلــف از
موضوعــی بــه موضوعــی دیگــر فــرق کــرده) ولــی مــا زنــان اگــر
نخواهیــم جنســیت خــود را کنــار بگذاریــم حداقــل بــا دو موضــوع،
یکضــرب درگیــر هســتیم و بایــد ایــن را بــه فــال نیــک بگیریــم
نــه اینکــه بنــا بــه خواســت چنیــن دیــدگاه مردان ـهای ،بــه تقلیــل
خواســتههایمان و در نتیجــه تقلیــل خودمــان تــن دهیــم .مــا ایــن
قــدرت را داریــم کــه در آن واحــد بــه چنــد چیــز فکــر کنیــم و
چنــدکار را همزمــان انجــام دهیــم .نبایــد بگذاریــم در فعالیتهــای
اجتماعــی مــان هــم ایــن قــدرت از مــا ســلب شــود تــا خوشــایند
ایــن یــا آن باشــیم .ایــن مــا هســتیم کــه موقعیــت بهتــری بــرای
چندصدایــی کــردن جامعــه و رهایــی آن از تکصدایــی بــودن را
دارا هســتیم.
ـوال شــما بایــد بگویــم ایــن تجربـهای
در پاســخ بــه قســمت دوم سـ ِ
نیســت کــه مــا از غــرب گرفتــ ه باشــیم .مــا خــود نیــز تجــارب
مشــابهی را خــود کســب کــرده ایــم .ایــن کــه نمیتــوان حقــوق
اساســی بشــر را از هــم جــدا کــرد ،اینکــه تبعیــض هــای چندگانــه
بســیار پیچیــدهتــر و چنــد وجهیتــر از یــک تبعیــض واحــد عمــل
میکننــد ...و وقتــی اینهــا را برزبــان راندیــم دیدیــم کــه چگونــه بــه
راحتــی طــرد و کنــار گذاشــته میشــویم چــون چیــزی متفــاوت از
صــدای غالــب در هــر جنبــش را بیــان میکردیــم و زمــان و صبــر
وحوصلــه و آگاهــی برد-میبــرد تــا حــرف خــود را بــه کرســی
نشــاندیم -بنشــانیم! و گرنــه عقبنشــینی و تقلیــل خواســتها بــه
یــک خواســت راه میانبــری اســت کــه در کوتــاه مــدت جــواب
میدهــد و مقبولتــان هــم میکنــد ولــی در بلنــد مــدت ،بــاز
شــما را ســرجای اولتــان برمیگردانــد بــدون آنکــه دســتاورد قابــل
توجهــی کســب کــرده باشــید.
 -8موقعیــت مــوج ســوم فمینیســم را در دنیــا چگونــه
ارزیابــی مــی کنیــد؟
بــه هرحــال اکنــون در سراســر جهــان ،کمابیــش بــه گســتردگی
و شــکل بــه شــکل بــودن( ،متلــون و متنــوع بــودن) مســائل زنــان
پــی بردهانــد و دیگــر تقلیلگرایــی گرهــی از گرههــای زنــان
نمیگشــاید .بــه همیــن دلیــل صداهــای بســیار متنــوع و گوناگونــی
از سراســر جهــان شــنیده میشــود .ولــی اگــر ایــن موضــوع را بــه
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 میدانیــد کــه
ـی کمیــت آن نیســت ،بلکــه دور و دورتــر
بکاربــردن واژه اقلیــت ،کمـ ِ
بــودن از مراکــز قــدرت و عــدم دسترســی بــه منابــع ثــروت و رســانه
و مراکــز تمرکــز جمعیتــی و  ...اســت( .و مــن خــودم بــه خاطــر بــار
کمانگاران ـهای کــه واژه اقلیــت در خــود دارد ،ســعی میکنــم ایــن
روزهــا از آن خیلــی اســتفاده نکنــم).
بخشــی از حقــوق بشــر وقــوف بــه حقــوق خــود اســت و بخشــی

در حــرکات خــود غالــب کننــد تــا دســتاوردهای مــوج ســوم تثبیــت
شــود وگرنــه موقعیــت ایــن مــوج هنــوز متزلــزل اســت ،چــون
دســتاوردهای آن در افــراد و ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی
نهادینــه نشــده.
 -9بــا توجــه بــه موقعیــت کنونــی ایــران آیــا بــه نظــر شــما
شــکل گیــری مــوج ســوم فمینیســم در ایــران امــکان پذیــر
ا ست ؟
ببینیــد دقیقــا ضــرورت پرداختــن بــه تبعیضهــای 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
آمریــکا زنــان رنگینپوســت جنبــش یکدســت زنــان را زیــر ســؤال
ببرنــد ،چنیــن اتفاقــی اینجــا هــم بیفتــد و در واقــع ضــرورت پیگیــری
پایــه هــای تئوریکــی مســاله خــود را نمایانــده اســت .ولــی اینکــه
بعــد از ایــن ،موضــوع تــا چهحــد پیشــرفت داشــته باشــد بســتگی بــه
تــاش و پیگیــری بقیــه زنــان (منظــورم زنــان از ملیتهــا و اقــوام و
مناطــق مختلــف کشــور) و منصــف بــودن کنشــگران زن دارد و اینکه
متوجــه باشــند تبعیــض جنســیتی را نمیتــوان از بقیــه تبعیضهــا
نــژادی و طبقاتــی و  ...جــدا کــرد؛ حداقــل بــرای بســیاری از زنــان
کــه در موقعیتهــای پایینــی بــه لحــاظ طبقــه ،نــژاد و قومیــت و
منطق ـهی 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  6اشــاره کــردم و آن ایــن اســت کــه مــا معمــوال بــرای بدســت
آوردن مفاهیــم عــادت کردهایــم نگاهمــان را بــه غــرب بدوزیــم
ولــی هــر جایــی رونــد تکاملــی خــود را طــی میکنــد بــرای مثــال
وقتــی در امریــکا زنــان بــرای تحصیــات عالیــه مبــارزه میکردنــد
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
اســت کــه خودمــان را دســت کــم نگیریــم .همــه چیــز از غــرب
نشــأت نمیگیــرد.
مــا هــم مشــابه همــان پروســه امــواج فمینیســتی را در کشــور
طــی کردهایــم ،منتهــا بــا شــدت و حــدت کمتــر .لزومــا وقتــی
تبعیضــی هســت ،بدنبــال آن حساســیت و رســیدگی بــه آن هــم
میآیــد .وقتــی تبعــض چندگانــه وجــود دارد ،در غــرب ،تئــوری آن
نــام اینترسکشــنالیتی (تقاطــع بــاوری) بخــود میگیــرد و ایــن بــه
آن معنــی نیســت کــه مــا آنــرا لمــس و درک نکــرده باشــیم( .شــاید
بهتــر از آنهــا بــه درهــم تنیدگــی تبعیضهــا پــی بردهایــم کــه ایــن
واژه قانعمــان نمیکنــد!) البتــه ایــن گفتــه بــه معنــی تکــروی و
عــدم کســب تجربــه از همدیگــر و اســتفاده از منابــع تئوریکــی غــرب
نیســت بلکــه برخــورداری از دســتاوردهای تئوریکــی آنهــا و ایســتادان
روی پــای خــود اســت تــا بتوانیــم بهتــر متوجــه تفاوتهــا و تشــابه
هــا شــویم .بومــی کــردن مســائل بــا اســتفاده از تجــارب جهانــی کار
عاقالنــهای اســت .جنبــش جهانــی زنــان در کلیــت خــود تجــارب
ارزشــمندی دارد و مــا بخشــی از ایــن جنبــش هســتیم.
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فمینیســم آمریــکا ارزیابــی مــی کننــد .دهــه هــا پیــش «مــوج
اول» حــق رای زنــان را پیــش مــی بــرد کــه منجــر بــه تصویــب
نوزدهمیــن مــاده الحاقــی شــد کــه در  1920بــه زنــان حــق رأی
مــی داد .اکنــون نســل جدیــد خواهــان برابــری فراتــر از قانــون و در
متــن زندگــی زنــان بــود.

ص
ــا
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جنبش فمینیستی آمریکا در دهه های  1960و 1970

اهداف و آرمانها
جنبــش فمینیســتی دهــه هــای  1960و  1970بــر از میــان بــردن
نابرابریهــای شــغلی همچــون عــدم پذیــرش دسترســی بــه مشــاغل
بهتــر و نابرابــری دســتمزد ،از طریــق قوانیــن ضــر تبعیــض متمرکــز
شــد .در  ، 1964نماینــده کنگــره هــوارد اســمیت از ویرجینیــا
پیشــنهاد کــرد در الیحــه حقــوق مدنــی کــه تحــت بررســی بــود
پیشــگیری از تبعیــض جنســیتی گنجانــده شــود .او بــا خنــده ســایر
نماینــدگان کنگــره مواجــه شــد ،امــا بــا رهبــری نماینــده کنگــره
مارتــا گریفیتــس از میشــیگان  ،قانــون بــه همــراه مــاده الحاقــی بــی
کــم و کاســت تصویــب شــد.
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متن زیر ترجمه ای است از :
70S AMERICAN FEMINIST MOVEMENT:-1960S THE
BREAKING DOWN BARRIERS FOR WOMEN
جنبش فمینیستی آمریکا در دهه های  1960و 1970
نظر و انگیزه
در  ،1960دنیــای زنــان آمریکایــی تقریبــا از هــر نظــر ،از زندگــی
خانوادگــی تــا محــل کار محــدود بــود .از یــک زن انتظــار مــی رفــت
یــک مســیر را دنبــال کنــد :در حــدود  20ســالگی 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
چیــز زیــادی از زندگــی نمــی خواهــد .او زندگــی مــی کنــد تــا از
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  55ســاعت 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
«تامیــن مناســب» نداشــتند .شــوهران مــی توانســتند درآمدهــا و
دارایــی هــای همسرانشــان را کنتــرل کننــد .اگــر ازدواج ناموفــق
بــود طــاق گرفتــن مشــکل بــود .از آنجــا کــه امــکان انتخــاب
طــاق «بــدون تقصیــر» وجــود نداشــت زنــان ناچــار مــی شــدند
بــرای طــاق گرفتــن اشــتباهات همسرانشــان را ثابــت کننــد.
 38درصــد زنــان آمریکایــی کــه در  1960کار مــی کردنــد عمدتــا
محــدود بــه شــغلهایی چــون معلمــی ،پرســتاری و منشــی گــری
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
نگــه مــی داریــم .مــا آنهــا را نمــی خواهیــم و هیــچ جــای دیگــر
نیــز آنهــا را نمــی خواهنــد ،بپذیرنــد یــا نپذیرنــد ».در نتیجــه ،زنــان
در  6 ،1960درصــد پزشــکان آمریکایــی 3 ،درصــد و کال و کمتــر
از یــک درصــد مهندســین را تشــکیل مــی دادنــد .زنــان شــاغل بــه
صــورت متعــارف کمتــر از مــردان معــاش دریافــت مــی کردنــد و
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 برخــاف مــردان خانــواده ای کــه مجبــور
بــه تامیــن آن باشــند  ،ندارنــد.
در  1962کتــاب «جاذبــه زنانــه» بتــی فرایــدن توانســت احســاس
نارضایتــی و نومیــدی نســل زنــان خانــه دار تحصیــل کــرده ای
را تســخیر کنــد کــه احســاس مــی کردنــد بــه دام افتــاده انــد و
نیازهایشــان بــرآورده نشــده اســت .چنانکــه یکــی از آنهــا چنیــن
گفــت« :مــن ناامیــد هســتم .مــن کــم کــم دارم احســاس مــی کنــم
کــه هیــچ شــخصیتی نــدارم .مــن یــک خدمتــکار آشــپزخانه هســتم
و مرتــب کننــده تختخــواب و کســی کــه بــا پیژامــه هــا ور مــی
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
راضــی هســتند نقــض کــرد و زنــان را فراخوانــد تــا رضایتمنــدی
خــود را در کار خــارج از منــزل بجوینــد و بدیــن ترتیــب مــردم را
حیــرت زده کــرد .در حالــی کــه مخاطــب نوشــته فرایــدن عمدتــا
زنــان سفیدپوســت تحصیلکــرده طبقــه متوســط بــه بــاال یودنــد کار
او آنچنــان تاثیــری گذاشــت کــه آن را جرقــه مــوج دوم جنبــش

بهرحــال ،بــه ســرعت روشــن شــد کــه کمیســیون فرصتهــای
اســتخدامی برابــر حمایــت قانونــی از کارگــران زن را فراهــم نخواهــد
کــرد و بنابرایــن گروهــی از فمینیســتها از جملــه بتــی فرایــدن
تصمیــم گرفتنــد ســازمانی را بنــا نهنــد کــه بــا تبعیــض جنســیتی از
طریــق محاکــم قضایــی و کنگــره مبــارزه کنــد .در تابســتان ،1966
آنهــا ســازمان ملــی زنــان را بنــا نهادنــد کــه بــه البــی گــری در
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.
نســل بتــی فرایــدن تنهــا در پــی از بیــن بــردن سیســتم حاکــم
نبودنــد بلکــه مــی خواســتند آن را بــرای مشــارکت زنــان در ســطح
عمومــی و سیاســی بگشــایند .امــا جنبــش رادیــکال تــر «آزادی
زنــان» مصمــم بــود کــه مردســاالری را ســرنگون ســازد کــه بــه
اعتقــاد آنهــا در همــه جنبــه هــای زندگــی زنــان از جملــه زندگــی
خصوصــی شــان بــه آنهــا ظلــم مــی کــرد .آنهــا ایــن عقیــده را کــه
«هــر آنچــه خصوصــی اســت سیاســی اســت» رواج دادنــد زیــرا
نابرابــری سیاســی زنــان بــه همــان انــدازه پیامدهــای مهمــی در
زندگــی خصوصــی شــامل روابــط آنهــا ،جنســیت ،کنتــرل زاد و ولــد
و ســقط جنیــن ،نحــوه پوشــش و تصویــر بــدن و نقشــهای ازدواج،
خانــه داری و مراقبــت از فرزنــدان دارد .بدیــن ترتیــب جناحهــای
متفــاوت جنبــش فمینیســتی در پــی کســب برابــری در هــر دو
ســطح سیاســی و خصوصــی بودنــد.
رهبری
جنبــش فمینیســتی نــه ســاختار صلبــی داشــت و نــه توســط
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
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و محافظــه کار و رادیــکال تقســیم شــده بــود .بتــی فرایــدن
مصمــم بــود جنبــش را بخــش قابــل احترامــی از جریــان اصلــی
جامعــه بســازد و فاصلــه خــود را از آنچــه کــه مکتــب فمینیســتی
« ســوزاندن کرســت ،ضــد مــرد ،سیاســت ارگاســم» مــی خوانــد
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
بــه نســل قدیمــی تــر اعتمــاد نداشــتند و ســازمان ملــی زنــان را
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 حمــات زنــان دیگــری را
کــه اعتقــاد داشــتند همــه اعضــای جنبــش بایــد در یــک موقعیــت
برابــر باشــند برمــی انگیختنــد.
بــا ایــن وجــود زنانــی همچــون  Gloria Steinemو Germaine
 Greerتوجــه رســانه هــا را بــه خــود از طریــق نوشــته هــای
پرطرفــدار و ســیمای جــذاب شــان جلــب کردنــد .آنهــا در ارائــه
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فمینیســم بــه عمــوم و رســانه هــا نقــش کلیــدی بــازی کردنــد
 بــا فراهــم کرئــن مثالهــای جذابــی از زنانــی کــه فمینیســت بودنــدبــدون اینکــه در قالــب منفــی زن ســلیطه متنفــر از مــرد  ،زشــت و
بــی مــزاح جــای بگیرنــد.
محیط شهری
موفقیــت جنبــش فمینیســتی  ،بــه مقــدار زیــادی بــه واســطه
تالقــی مطلــوب تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی بــه پیــش رفــت.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم  ،شــکوفایی اقتصــاد آمریــکا از نیــروی
کار موجــود پیشــی گرفــت کــه ســبب شــد ضرورتــا زنــان فرصتهــای
شــغلی جدیــد را پــر کننــد .در واقــع  ،در دهــه  1960دو ســوم
همــه شــغلهای جدیــد بــه زنــان تعلــق گرفــت .بدیــن ترتیــب ،بــه
ســادگی مــردم ناچــار بــه پذیرفتــن زنــان بــه عنــوان نیــروی کار
شــدند .در همیــن زمــان همچنانکــه انتظــارات بــرای شــیوه زندگــی
مرفــه طبقــه متوســط باالتــر مــی رفــت داشــتن دو منبــع درآمــد
بــرای دســتیابی بــه ایــن شــیوه زندگــی ضــروری مــی نمــود کــه
مشــارکت زنــان بــه عنــوان نیــروی کار را قابــل قبــول تــر مــی کــرد.
امــا بــه بســیاری از ایــن زنــان شــغلهای اداری و منشــی گــری
بــا درآمدهــای پاییــن محــول مــی شــد .آنچــه کــه در را بــه روی
زنــان در تعقیــب مشــاغل حرفــه ای گشــود دسترســی بــه قــرص
ضــد بــارداری قابــل اطمینــان بــود بــا دانســتن اینکــه اکنــون

دیگــر مــی تواننــد بــدون نگرانــی از حاملگــی ،ســالهای تحصیــل
یــا آمــوزش شــان را بــه اتمــام برســانند یــا حرفــه خــود را شــروع
نماینــد ،موجــی از زنــان جــوان در اوائــل دهــه  1970بــه دانشــکده
هــای طــب  ،قانــون و تجــارت مراجعــه کردنــد .در همیــن زمــان
 ،اســتاندارد دوگانــه ای کــه اجــازه ســکس پیــش از ازدواج را بــه
مــردان مــی داد امــا بــرای زنــان منــع مــی کــرد بــه مــدد قــرص
ضدبــارداری شکســته شــد و «انقــاب جنســی» بــه وقــوع پیوســت.
رهبــران فمینیســت از جنبــش حقــوق مدنــی نیــز الهــام گرفتنــد
چــرا کــه از طریــق آن بســیاری از آنهــا تجربــه ســازماندهی شــهری
را بــه دســت آورده بودنــد .در همیــن زمــان  ،زنــان ســیاه پوســت
نقــش کلیــدی در جنبــش حقــوق مدنــی بــه ویــژه از طریــق
ســازماندهی محلــی بــازی کردنــد امــا از نقشــهای رهبــری کنــار
گذاشــته شــدند .در همیــن زمــان نســل جدیــدی از زنــان جــوان
تندروتــری بــه جنبــش ضدجنــگ زنــان پیوســتند کــه نــه تنهــا
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
دانشــجویی مذکــر یــا نادیــده گرفتــه مــی شــد یــا تحقیــر مــی
شــد؛ در یــک کنفرانــس سیاســی  ،رئیــس جلســه بــه یــک فعــال
فمینیســت چنیــن گفــت « :خونســرد بــاش  ،دختــر کوچولــو .مــا
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
خشــن و مرتبــط بــا ســایر جنبشــهای افراطــی مــی نگریســت .اف
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
عمــوم بــه مســائلی همچــون تجــاوز و خشــونت خانگــی از طریــق
رســانه هــا و تحــت تأثیــر قــرار دادن زنــان عــادی هــم بــه منظــور
گســترش جنبــش و هــم بــرای بــاال بــردن آگاهــی آنهــا در مــورد
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)
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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
برگــزار کردنــد و زنــان بــه ســقط جنینهــای غیرقانونــی خــود
اعتــراف کردنــد و دالیــل خــود را بــرای ســقط جنیــن توضیــح
دادنــد .ایــن رویدادهــا « ،ســقط جنیــن را از پســتوها ،جایــی کــه
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
بیــان آزادنــه همچنیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت تــا توجــه
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
عنــوان «شــب را برگردانیــد» در کالجهــا در  1982بــه راه افتــاد.
فعــاالن همچنیــن آزار جنســی را تعریــف کردنــد و بــر علیــه آن
کمپیــن بــه راه انداختنــد کــه بــه صــورت قانونــی بــه عنــوان نقــض
حقــوق زنــان در  1980تعریــف شــد؛ آنهــا همچنیــن بدرفتــاری
همســر را نــه بــه عنــوان ســنت بلکــه بــه عنــوان جــرم بازتعریــف
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 رســانه هــا از چســباندن برچســبی بــا محتــوای «سکسیســت
(جنســیت گــرا)» بــر آگهــی هــای ناخوشــایند آغــاز مــی شــد تــا
تحصــن در مقابــل رســانه هــای محلــی و تــا خرابــکاری در دفتــر
روزنامــه هــا .ایــن رویکــرد گاهــی بــا خطــی که به ســمت خشــونت
مــی رفــت تالقــی مــی کــرد ،هماننــد تظاهراتــی کــه در  1967در
خــارج محــل نمایــش مجلــل « دختــر آمریکایــی» در آتالنتیــک
ســیتی انجــام شــد ،جایــی کــه فعــاالن بــه شــی ء شــدگی زنــان
بــا بــه اهتــزاز درآوردن عالئــم تحقیــر کننــده ای همچــون «مقابــل
دیــوار بایســت دختــر آمریکایــی» اعتــراض مــی کردنــد .در حالــی
کــه ایــن رویــداد پوشــش وســیع رســانه هــا را بــه خــود جلــب در همیــن زمــان ،جنبــش زنــان تعــداد زیــادی نشــریه در جوامــع
کــرده بــود (و ایــن داســتان ســاختگی شــروع شــد کــه فمینیســتها محلــی در سراســر کشــور تولیــد مــی کــرد .در حالــی کــه ایــن
نشــریات عمدتــا بــرای اعضــای جنبــش تولیــد مــی شــد مجلــه Ms
کرســتها را ســوزاندند) ایــن رویکــرد بیــزار کننــده بــود.
متعلــق بــه  Gloria Steinemکــه در  1971تأســیس شــده بــود،
در نتیجــه بســیاری از فعــاالن تصمیــم گرفتنــد اســتفاده از گفتمان مخاطبیــن خــود را بــه عمــوم افــراد در ســطح ملــی گســترش داد.
جنبشــهای چــپ جدیــد و هیپــی را متوفــق کننــد و تــاش کننــد ایــن نشــریه توجــه عمــوم را بــه مســائل زنــان عــادی جلــب کــرد.
زنــان عــادی سراســر کشــور را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .بــرای داســتانهای الهــام بخــش از زنــان عــادی منتشــر کــرد و تالشــهای
انجــام چنیــن کاری «گروههــای ارتقــاء دهنــده ســطح آگاهــی» افــراد عــادی سراســر کشــور را پوشــش مــی داد.
مؤثــر واقــع شــدند؛ در گروههــای کوچــک در جوامــع محلــی ،زنــان
موضوعاتــی همچــون زندگــی خانوادگی ،آمــوزش ،ســکس و کار را از در همــان زمــان ،جنبــش از اقامــه دعــوای گروهــی ،شــکایتهای
منظــر شــخصی خــود توضیــح دادنــد .آنهــا همچنــان که داســتانهای رســمی ،اعتراضــات و دیگــر فرصتهــای بدســت آمــده بــرای ایجــاد
خــود را بــه اشــتراک مــی گذاشــتند آغــاز کردنــد بــه درک خــود در تغییــرات قانونــی اســتفاده کــرد .در اواخــر دهــه  ، 1970آنهــا
پیشــرفتهای قابــل مالحظــه و فراگیــری از جملــه ممنــوع کــردن
رابطــه بــا جامعــه مردســاالری کــه در آن زندگــی مــی کردنــد
و آنهــا تشــلبهات خــود را کشــف کردنــد و متحــد شــدند ،چنانکــه 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
آشــتی ناپذیــر» بــه عنــوان دلیــل طــاق و تســاوی تقســیم دارایــی بــه
هنــگام طــاق بــه دســت آوردنــد .اعضــای جنبــش زنــان بــا کســب اســن
موفقیتهــا جــان تــازه ای گرفتنــد.
اعتصــاب زنــان بــرای برابــری در آگوســت  ،1970موجــی از اعتراضــات در
ســطح ملــی ،تظاهراتهــا و تحصــن هــا  ،روحیــه خــوش بینــی را تقویــت
کــرد .اگرچــه بــه زودی عقبگــرد پیــدا کــرد کــه نمــود آن شکســت الحاقیــه
حقــوق برابــر ( - )ERAمــاده پیشــنهادی الحاقــی بــه قانــون اساســی کــه از
حقــوق زنــان حمایــت مــی کــرد -بــود .ایــن الیحــه در  1972بــه ســرعت
وارد کنگــره شــد و تــا پایــان همــان ســال توســط  30ایالــت تصویــب
شــد .در پایــان ضــرب االجــل  1982هنــوز نتوانســته بــود  8تصویــب
دیگــر مــورد نیــاز را کســب کنــد .در ابتــدا بــرای  ERAحمایــت عمومــی
وســیعی در حــدود دو بــه یــک – حداقــل در نظــر (تئــوری) وجــود داشــت.
در عمــل وقتــی مســئله بــه نقــش زنــان و مــردان رســید عمــوم هنــوز
بســیار محافظــه کار بودنــد و یــک عقبگــرد فزاینــده در برابــر تغییراتــی کــه
فمینیســم عرضــه مــی کــرد بــا واکنــش در برابــر حقــوق همجنســگرایان
و حقــوق ســقط جنیــن همزمــان شــد کــه ایــن واکنشــها توســط جنبــش
محافظــه کار مســلط بــه ویــژه جنــاح راســت مســیحی هدایــت مــی شــد.
بــه عــاوه ،جنبــش زنــان در تبلیــغ مزایــای  ERAشکســت خــورد؛ زمانــی
کــه در کنگــره مطــرح شــد  ،بســیاری از نابرابریهــا در قوانیــن کشــور مــورد
مالحظــه قــرار گرفتــه بودنــد و بــرای عمــوم مشــکل بــود ببیننــد مــاده
الحاقــی جــه اثــر مثبتــی خواهــد داشــت .در ســوی دیگــر  ،مخالفیــن ERA
 ،تصویــر روشــنی از اثــرات وحشــتناکی کــه  ERAمــی توانســت بــر کشــور
داشــته باشــد ترســیم کردنــد .آنهــا بــه آن همچــون توطئــه ای بــرای از
بیــن بــردن پایــه هــای جامعــه آمریــکا بــه ویــژه خانــواده حملــه کردنــد و
برنامــه هــای پنهــان  ERAرا تقبیــح کردنــد  « :بودجــه مالیــات دهنــدگان
بــرای ســقط جنیــن و برنامــه کاری بــرای حقــوق مطلــق همجنســگرایان»
 .از رهبــران مخالــف  ERA ، Phyllis Schlaflyتبعیــض بــر علیــه زنــان را بــه
کلــی انــکار کــرد .عــاوه بــر آن  ،او گفــت آنهــا از موقعیــت تقدیــس شــده
خــود بــه واســطه «ســنت مســیحی جوانمــردی» در جامعــه آمریــکا راضــی
هســتند کــه  ERAآن را نابــود خواهــد کــرد .اگرچــه  ERAشکســت خــورد
و واکنشــها بــر علیــه فمینیســتها ادامــه یافــت نــزاع بــرای حقــوق زنــان
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 تــاش بــرای ایجــاد یکپارچگــی خواهرانــه بــر ضــد
جنــگ بــرای دیــدار از زنــان ویتنامــی کــه مخالــف جنــگ در کشــور بودنــد
بــه خــارج از کشــور مســافرت کردنــد .در همیــن حــال فمینیســتهای بــا
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 تــاش کنــد .فمینیســتهای

ســیاه پوســت موضوعاتــی از حملــه مراقبــت از کــودکان،
ســرکوب پلیــس ،بهزیســتی (رفــاه) و مراقبتهــای بهداشــتی
را هــدف تالشــهای خــود قــرار دادنــد و ســازمان ملــی
فمینیســتهای ســیاه پوســت را در  1973بنــا نهادنــد.
در پایــان دهــه  1970فعــاالن دلســرد شــدند و جنبــش
زنــان بــه بخشــهای مختلــف تقســیم شــد – امــا خدماتــی
کــه آنهــا بنــای آن را نهادنــد ماننــد مراکــز بحــران تجــاوز،
ســرپناه هــای زنــان و کلینیکهــای بهداشــتی بــه جریــان
اصلــی پیوســتند بــه نحــوی کــه شــهرها ،دانشــگاهها و
ســازمانهای مذهبــی برنامــه هایــی بــرای تأمیــن بودجــه آن
تــدارک دیدنــد.
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
و حمایــت قانونــی حقــوق زنــان – اغلــب مســلم پنداشــته
مــی شــوند .گواینکــه فمینیســتها بــه تــاش بــرای برابــری
بیشــتر ادامــه مــی دهنــد چنانکــه بتــی فرایــدن نوشــت :
« آنچــه کــه روزی در دســتور کار فمینیســم قــرار داشــت
امــروز یــک واقعیــت روزمــره شــده اســت .شــیوه ای کــه
زنــان بــه خــود مــی نگریســتند و شــیوه ای کــه دیگــران بــه
زنــان مــی نگریســتند کامــا متفــاوت اســت  ...در مقایســه
بــا آنچــه کــه  30ســال پیــش بــود  ...دختــران مــا بــا همــان
امکانــات پســران مــان بــزرگ خواهنــد شــد».
بــرای مالحضــه متــن اورجینــال بــه آدرس زیــر مراجعــت
:کنیــد
https://tavaana.org/en/content/1960s70-s-americanfeminist-movement-breaking-down-barriers-women
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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
ابتــدا -بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه افالطــون در تاریــخ فلســفه
غــرب -بــا نفــی زن آغــاز مــی شــود و از ایــن رو وی مدعــی اســت
کــه تاریــخ فلســفه غــرب پــس از افالطــون در زیــر ســیطره ایــن
اندیشــه مردســاالرانه قــرار داشــته و ســوژه ظاهــرا غیرشــخصی و
اســتعالیی فلســفه در واقــع یــک ســوژه مذکــر اســت .بــا قبــول
ایــن واقعیــت تاریــخ فلســه غــرب را مــی تــوان از دریچــه نــزاع
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
نیســت بلکــه یــک برســاخته اجتماعــی برخــوردار از جســمانیت
و مذکــر اســت .ایریــگارای اعتقــاد دارد کــه ایــن ســوژه مردانــه
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
بــه عنــوان ســوبژکتیوته مطــرح نبــوده اســت و تنهــا بــه عنــوان
ابــژه حضــور داشــته اســت .بــه قــول ایریــگارای در ایــن وضعیــت،
« 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
دیــده مــی شــود .یگانــه رابطــه بــه راســتی روحانــی رابطــه بیــن
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( ».
پــس زمانــی کــه دکارت مــی گویــد «مــن مــی اندیشــم ،پــس
هســتم ».از یــک ســوژه مذکــر ســخن مــی گویــد .عقالنیــت مذکــر
بــر دوران مــدرن ســایه افکنــده اســت حتــی زمانــی کــه نیچــه برای
اولیــن بــار بنیــان هــای متافیزیــک را بــه زیــر ســئوال مــی بــرد،
ســوژه مذکــر را دســت نخــورده باقــی مــی گــذارد و حتــی بــه ایــن
ســوژه مردانگــی بیشــتری مــی بخشــد و تحــت عنــوان ابرانســان
از آن رونمایــی میکنــد کــه نمــاد قــدرت مطلــق اســت .در میــان
فالســفه غــرب شــاید هیــچ یــک بــه انــدازه نیچــه زن ســتیز نیســت؛
او تحــت تاثیــر عقــده هــای ناشــی از یــک شکســت عشــقی شــاق
را بــرای زنــان توصیــه مــی کنــد .بــا ایــن تفســیر ساختارشــکنانه
مشــخص اســت کــه زن همیشــه عنصــر غایــب و پنهــان جامعــه
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
از سرگذشــت «هیپاتیــا» * ســخن بگویــم.

هیپاتیــا در قــرن چهــارم میــادی در شــهر اســکندریه مصــر مــی
زیســت در فلســفه ،نجــوم و ریاضیــات جــزوء ســرآمدان روزگار
خویــش بــود .وی آخریــن کتابــدار کتابخانــه مشــهور اســکندریه
بــود و قضایــای زیــادی را در هندســه و ریاضــی مطــرح کــرد و در
نجــوم نیــز برخــاف آمــوزه هــای کلیســا معتقــد بــه گــردش زمیــن
و دیگــر ســیارات بــه دور خورشــید بــود کــه بعدهــا ایــن گــزاره در
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
نظــرات کلیســا متهــم بــه جادوگــری و فحشــا شــد و بــه تحریــک
اولیــای کلیســا کشــته و ســوزانده شــد .ســران کلیســا از اینکــه یــک
زن پــا بــه حیطــه ممنوعــه علــوم مردانــه گذاشــته اســت ،ســخت
برآشــفته بودنــد آنهــا مــی گفتنــد؛ زن در هــر حالــت بایــد ســاکت
و فرمانبــردار باشــد و بــا حجــاب و پوشــش در جامعــه حاضــر شــود.
همچنیــن آنهــا بــرای تحریــک مــردم عــادی بــر علیــه هیپاتیــا
عنــوان کردنــد کــه در میــان حواریــون عیســی هیــچ زنــی وجــود
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.
طبــق روایــات تاریخــی هیپاتیــا بســیار زیبــارو بــود ،امــا هچنــان
کــه خــود گفتــه بــود عاشــق حقیقــت بــود و بــه همیــن خاطــر تــا
پایــان عمــر کوتــاه خــود مجــرد مانــد .اتهــام کلیســا بــه او ســحر
مــردان جــوان و تحریــک آنــان بــرای انجــام گنــاه بــود .جادوگــری
اتهــام رایــج ســران کلیســا برعلیــه زنــان دگراندیــش بــود و پــس از
هیپاتیــا نیــز زنــان زیــادی بــه ایــن اتهــام بــه خصــوص در دوران
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 اصطــاح 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.
زنــان پیشــرو و آوانــگارد کــه جســارت تــرک حــوزه خصوصــی را
یافتــه بودنــد ،تحــت عنــوان ســاحره در آتــش ســوزانده مــی شــدند.
ســاحره کســی اســت کــه کــه دارای قــدرت هــای ماوراءطبیعی اســت
و مــی توانــد از ایــن قــدرت خــود بــرای تغییــر نظــم و رونــد امــور
جــاری جهــان اســتفاده کنــد .ایــن قــدرت ریشــه در یــک ارتبــاط
غیرمعمولــی و نامتعــارف بــا جهــان دیگرســت و عمومــا شــخص بــرای

تصاحــب ایــن قــدرت بایــد روح خــود را بــه شــیطان واگــذار کنــد؛
پــس ایــن قــدرت جنبــه شــیطانی دارد کــه بــرای اخــال 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.
زن ســاکن جهــان دیگــری اســت و حضــور او در جهــان مــردان،
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
بســیاری از زنــان فیلســوف ،دانشــمند و مختــرع را حــذف کنــد.
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
خــود بــرای حفــظ نظــم موجــود ،یــک وجهــه کامــا مذهبــی و
مقــدس بخشــید ،یعنــی جــدال نیروهــای اهورایــی و اهریمنــی.
جهــان عــاری از زن جهانــی اســت؛ اهورایــی و عــاری از گنــاه و
سرشــار از پاکــی ،امــا بــا حضــور زن ،ایــن جهــان در معــرض تهاجــم
نیروهــای اهریمنــی قــرار مــی گیــرد و گنــاه و ناپاکــی ســربرمی
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.
گنــاه اولیــه» کــه بــه خاطــر آن انســان از بهشــت بیــرون افکنــده
مــی شــود  ،تحــت تاثیــر حضــور یــک زن رقــم مــی خــورد و انســان
هنــوز کــه هنــوز اســت دارد تــاوان ایــن گنــاه را مــی دهــد .شــیطان
نمــی توانــد مــرد را بــه طــور مســتقیم بــه گنــاه وادار کنــد و از
طریــق زن اســت کــه مــرد را بــه گنــاه برمــی انگیزانــد .ایــن هــم
یکــی از عناصــر کانونــی نــگاه مردســاالرانه اســت کــه وجــود زن
قریــن گنــاه و ناپاکــی اســت .مــرد از همــان ابتــدا گنــاه را در کالبــد
زنــان نهادینــه مــی کنــد .گنــاه در وجــود مــرد ریشــه نــدارد ،بلکــه
بــا دیگــری رقــم مــی خــورد و آن دیگــری زن اســت کــه قاصــد
شــیطان اســت .زن همیشــه مقصــر و گناهــکار اســت و ایــن یــک
کهــن الگــو و اســطوره چندیــن هزارســاله مذکــر اســت کــه در
تاریــخ بشــریت ریشــه دوانــده اســت و بــه هیــچ وجــه ســاخته و
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
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بــا همــان کیفیــت و محتــوا در ســاختار ادیــان جــای گرفتــه
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
اســاطیر کهــن نرینــه ســاالر مشــروعیت مــی بخشــد .اگرچــه بــا
آغــاز دوران مــدرن رونــد تقــدس زدایــی آغــاز مــی شــود و بســیاری
از باورهــای اســاطیری و مذهبــی زیــر نقــد بــی رحمانــه عقــل
خودبنیــاد قــرار مــی گیرنــد امــا در واقــع ،ایــن عقــل خودبنیــاد،
مذکــر و نرینــه اســت .در ایــن دوران اگرچــه انســان بــه عنــوان
کانــون هســتی مطــرح مــی شــود امــا ایــن انســان هــم مذکــر اســت
و نیمــه پنهــان خــود را دربرنــدارد .انقــاب 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.
زنــان بعــد از ایــن انقــاب از حــق رای برخــوردار نشــدند و حتــی
«المــپ دوگــوژ» زن انقالبــی فرانســوی کــه در دفــاع از حــق
رای زنــان مقاالتــی نوشــته بــود و نقدهایــی بــه اعالمیــه حقــوق
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.
البتــه نهضــت دفــاع از حقــوق زنــان بــا آغــاز دوران مــدرن بــه
شــکل جــدی آغــاز شــد و نــگاه زنانــه در قالــب نظریــه فمنیســم
وارد جهــان مذکــر شــد.
خــرد رهایــی بخــش متفــاوت از خــرد مذکــر( خــرد ابــزاری) اســت
کــه دوران مــدرن براســاس آن شــکل گرفتــه اســت ،بــر همیــن
اســاس اســت کــه هابرمــاس از طــرح ناتمــام مدرنیتــه ســخن مــی
گویــد و انقــاب زنانــه را یــک نیــروی رهایــی بخــش بــرای کل
بشــریت مــی دانــد .در واقــع بایــد گفــت ،زنــان علیرغــم پیشــرفت
هــای زیــادی کــه در فتــح جهــان مذکــر داشــته انــد هنــوز در
حاشــیه آن قــرار دارنــد و راه زیــادی تــا برقــراری دنیایــی واقعــا
انســانی و برابــر باقــی مانــده اســت.
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محســن حکیمــی ،تــران ،نشــر ققنــوس ،صفحــه 273
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* هیپاتیــا :فیلســوف زن نوافالطونــی ( 370-415م) کــه بــه عنــوان
نخســتین زن برجســته ریاضـیدان وآخریــن کتابــدار کتابخانــه اســکندریه
شــناخته میشــود .او اســتاد فلســفه وریاضــی در شــهر اســکندریه بــود
و در علــم نجــوم تبحــر داشــت .وی در دوران حکومــت روم بــر مصــر
در اســکندریه زندگــی میکــرد و بــه علــت طــرح مباحــث جدیــد بــه
دســت مســیحیان و بــا تحریــک کلیســا بــه اتهــام جادوگــری کشــته شــد.
آلخانــدرو آمنابــار کارگــردان مشــهور اســپانیایی فیلــم در ســال 2009
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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مـصاحـــبــــه
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
بــا تئــوری انترسکشــنالیتی و برهــم کنــش جنبــش
هــای مختلــف اجتماعــی و جنبــش زنــان.
 - 1خانــم اســدپور نقطــه تالقــی جنبــش های فمنیســتی
بــا جنــش هــای آزادی خــواه دیگــر را در چــه مــی بینیــد؟
جنبــش فمینیســتی یــک چیــز یــک دســت و واحــدی نیســت،
شــاید مثــل هــر جنبــش اجتماعــی دیگــری ...اگــر بپذیریــم
مشــخصه ی جنبــش فمینیســتی ایــن اســت کــه دغدغــه ی بهبــود
شــرایط زنــان را دارد ،ایــن کــه ایــن بهبــود از چــه مســیری بــه
دســت مــی آیــد ،اســاس و شــالوده ی شــرایط شایســته ی تغییــر
کنونــی چیســت ،چشــم انــداز قابــل تحقــق ایــن جنبــش چــه
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
جنبــش زنــان از آنجــا کــه دغدغــه ی بهبــود شــرایط زنــان را در
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.
 - 2بــه 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
و فراتــر از آن ،متحــد یکدیگرنــد ،امــا نمــی تــوان توقــع داشــت
تــا دغدغــه هــا و برنامــه ی عمــل یکســانی داشــته باشــند .مثــا
جنبــش زنــان مــی توانــد و بایــد متحــد جنبــش کارگــری باشــد،
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
اگــر ایــن ســوال را از زاویــه ی دیگــری طــرح کنیــم و نظــر بــه
چنــد بعــدی بــودن شــرایط مثــا یــک زن کارگــر داشــته باشــیم
آن وقــت ایــن ســوژه مــا اســت کــه از جایگاهــی چنــد بعــدی
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.
 - 3کدامیــن 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
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.
 - 4پیشــینه 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؟
دربــاره ی پیشــینه ی تاریخــی در ســوالهای قبــل توضیــح دادم ،امــا اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه آیــا در ایــران نیــز مــی تــوان از
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 مثــا قومیــت ،زبــان و دیــن را در کنــار جنســیت و طبقــه در ایــن
مجموعــه ی عوامــل برســازنده ی فرودســتی وارد کنیــم؟ آیــا مثــا 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.
 - 5کدامین 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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کولتور اکسنلی حرکتلرده قادینالرین رولو
امین فضلی

فمينيســم قاورامــي عموميتلــه قاديــن
حاقالرينــا اينانمــا و سياســال ،توپلومســال
و اكونوميــك ســاحه لــرده قاديــن-اركك
ائشــيدليگيني ســاوونما اينامينــا دئییلیــر.
باشــقا تعریــف ايلــه فمينيســم قاورامــي،
قاديــن-اركك ائشــيدليگي آنالمينــي
ايچــرن و جينســل آيريمچيليغينــا قارشــي
دوران چئشــيدلي فلســفه لــر ،تئوريلــر و
حركتلــري ايچرمكــده ديــر.
بــو قــاورام -19جــو يــوز ايلليگيــن
اوللرينــدن قولالنيلماقــدا اولســادا قاديــن
حاقالرينــي ســاوونما قاورامــي بــو ايللــردن
چــوخ اؤنجــه گليشميشــدير .آنجــاق 1857
ايلينيــن  8مــارت گونــو قادینچیلیــق
تاریخینــده بيــر زيــروه ســاييلير .بــو گونــده
”نيويــورك“ون ايشــچي قادينــاري اؤز
ايــش قوشــولالرينين دگیشمهســي و
گليرلرينين(دســتمزد) آرتماســي اوچــون
گؤســتريلر دوزنلهمكلــه اؤز حاقالرينــي
قازانماغــا چاليشميشــديالر .بــو حركــت
باشــقا قادينــارا اولگــو كيمــي تانينيــب
قادينالريــن باشــقا حاقالرينــي قازانماغــا
ماراقالنديريــب و اونــاري توپلومســال
آالنــاردا صحنــه يــه چكميشــدي .ســونرا
الر بــو گــون دونياليــق قاديــن گونــو آدينــا
آدالنميشــدير.
فمينيســم-ين ايلــك دالغاســي بــو ايللــردن
باشــانيب -20جــي يــوز ايلليگيــن ايلــك

یاریســینا قــدر سورموشــدور .بــو دالغــا،
قادينالريــن توپلومدا اوالن محــدود رولالرينا
انتقــاد ائديــب و بــو رولــون آرتيريلماســي
اوچــون قادينــارا ســئچمه(راي) حاققينــي
تانيماغــي هدفلنديرميشــدي-20 .جــي يــوز
ايلليگيــن اورتــا ايللرينــه قــدر بيــر چــوخ
اؤلكــه ده قادينــارا ســئچمه و ســئچيلمه
حاققــي وئريلديگــي ندنلــه و 1و-2جــي دونيا
ساواشــي اوز وئرديگــي اوچــون فمينيســتي
حركتلريــن فعاليتــي آزالــدي-70 .جــي اون
ايلليكــدن فمينيســم-ين ايكينجي دالغاســي
باشــاندي .بــو دالغــادا قادينالريــن عائيلــه
ايچينــده اوالن پروبلئملــري اؤزلليكلــه
شــيددت مســئله ســي ،جينســل مســئله لــر
و ايــش پروبلئملري سؤزقونوســو اولموشــدو؛
ايكينجــي دالغــا بــو مســئله لــري آرادان
قالديرماغــي هــدف اوالراق بليرلتميشــدي.
بــو دالغــا ســورجينده فمينيســم قاورامينــدا
دريــن دييشــيكليكلر يارانيــب چئشــيدلي
قولــار اونــدان آيريلميشــدي .داهــا اؤنجــه
فمينيســم ،آنــا فلســفه لــر آچيســيندان
ايللــرده
بــو
صينيفالنديريلدييســا
ايچرديگــي هدفلــر و ســئچديگي مبــارزه
یؤنتملرینــه باخــاراق صينيفالنديريلــدي و
بــو چئشــيدلرين آراســيندا اوالن فرقلريــن
درينشمهســي ايلــه فمينيســم قاورامــي
چئشيدليلهشــهرك گليشــدي .آنجــاق
بعضــن چئشــيدلرين باخيــش آچيــاري
اوقــدر راديــكال اولموشــدور كــي دوزنلــري
پوزمــاق نوقطهســينه چاتميشــدي-1990 .

جــی ايللرينــدن فمينيســم-ين اوچونجــو
دالغاســي اســكي راديكالليغــي تعــادال
يئتيرمــك و عائيلــهده يئرلرينــي بيرداهــا
جانالنديرمــا آماجــي ايلــه يارانــدي .اينــدي
ايســه دئمــك اوالر فمينيســم-ين 2و-3جــو
دالغــاالري اؤز حياتينــا دوام ائديــب قاديــن
حاقالرينــي ســاوونمايا چاليشــماقدادير.
قادینالر بوگونده
بوگــون دونيــادا هيومانيســتي ســؤيلم
گئنيــش شــكيلده اينســانالر آراســيندا
ياييلســا دا حكومتليريــن بيــر چوخــو اونــو
يالنيــز آراج اوالراق قولالنماقداديــرالر .بــو
اوزدن آيريمچيليغيــن ســرت شــكيللري
چــوخ گــؤزه وورماســا دا باشــقا شــكيللرله
هلــه ياشــاماقدادير .مــدرن دونيــادا آرتيــق
ســؤمورگهچيليك و اســتثمارين شــكيللري
دگيشــيب يئنــي فورماالر اولوشــدورماقدادیر.
بونــا گــؤره آيريمچيليقــار ،يئنــي فورمــاالر
ایلــه گــؤزه چارپيــر .هلــه گئــري قالميــش
اؤلكهلــرده يئنــي فورماالریــن یانینــدا
اســكي شــكيل آيريمچيليــق يؤنتملــري ده
دوام ائديــر .هلــه ده اجتماعــی ســاحهلرده،
اکونومیــک چالیشــماالردا ،گونــدم یاشــامدا
آیریمچیلیغیــن چئشــیدلی شــکیللرین
گؤرمــک اولــور.
آيريمچيليــق هرنــه فورمــادا اولســا بيــر
كيمليگــي هــدف توتــور .بــو كيمليــك
ميللــي كيمليــك ،دينــي كيمليــك يــا دا

جينســي كيمليــك اوالبيلــر .بــو آچيــدان
باخانــدا فمينيســتي حركتلــر ایلــه کولتور-
دیــل اکســنلی حركتلــر آراســيندا اورتاقليق
گؤرونــور .فمينيســتي حركتلــر قادينــاري
جينســل كيمليكلرينــدن آســيلي اوالن
ائشيدســيزليكلري آرادان قالديرمــاق
ايستهسهلرســه کولتور-دیــل محورلــی
حركتلريــن آماجــي کولتــورل كيمليكــدن
آيريمچيليقالريــن
اوالن
آســيلي
قارشيســيندا دايانماقديــر .آنجــاق ميللــت/
ائتنیــک قاورامــی ،جینســل قاورامــدان
داهــا گئنيــش اولدوغــو اوچــون بعضــن بــو
حركتلــر ايچينــده قاديــن حركتلرينیــن
يارانماســینی گؤرمــک اولــور .داهــا
دوغوروســو دئمــک اوالر آيريمچيليغــا
معــروض قــاالن ميللت/ائتنیکلريــن
قادينــاري مضاعــف آيريمچيليغــا
معــروض قاليــر .بونــا گــؤره ده بــو ميللــت/
ائتنیکلريــن قادينالرينيــن حقيقــي
حاقالرينــي قازانمــاق اوچــون فمينيســتي
حرکتلــر يئترلــي اولماياجــاق و فمينيســتي
حرکتلريــن يانيــدا کولتــورل حرکتلــرده
ده ايشــتيراک ائتمهلــري گرکليديــر.
فمنیســم-ین اوچونجــو دالغاســیندا دا
قادینالریــن نئچــه بُعدلــو کیملیکلرینــه
دیققــت اولونــوب .بــو دالغــادا بیــر
قادینیــن تکجــه جینســل کیملیگــی
دئییــل اونــون دیــل ،کولتــور ،ائتنیــک
و باشــقا فرقلیلیکلــری و کیملیکلرینــه
دگــر وئــرهرک اونــاری قادیــن حاقالرینــی
ســاوونما حرکتینــده گؤرمــک ایســتهییر.
اؤرنــك اوالراق آمريــكا و گونئــي آفريقــا-
دا ياشــايان قارادريلیلريــن ائشــيدليليك
حركتلرينيــن ايچينــده يارانــان قارادريلــي
قادينــار حركتــي ،الجزايــر ،مكزيــك و
هند-يــن اؤزگورلــوك حركتينــده يارانــان
قاديــن حركتــي يــا ايرلند-يــن بريتانيــا
قارشيســيندا آپارديغــي باغيمســيزليق
ساواشــيندا قادينالريــن حضورونــو
گؤرســتمک اوالر .بــو حركتلريــن بعضــي
ســينده قادينــار حركتــي مســتقل
اوالراق و قادين-ميللتچــي كيمليگــي
ايلــه حضــورالري اولــوب و بعضيلرينــده
ايســه حركتيــن بوتونلويونــده اؤز ميللــي
ساواشــاريندا شــيركت ائديبلــر.

قادینــار ،کیملیکلریــن باریــش
نو قطه ســی
قادينالریــن قونومــو ،جایگاهــی و اونالریــن
رولــو کولتور-دیــل محورلــی حرکتلــرده هــر
زامــان ســؤز قونوســو اولموشــدور .بعضــن
قادينالريــن فمينيســت کیملیکلــری ایلــه
مئيدانــا گلمكلــري اؤنهريليــر؛ بعضــن
تکجــه میللی/ائتنیکســل کیملیگــی ایلــه
حضــور تاپماســی و جینســل کیملیگینــی
داهــا آشــاغی اؤنجهلیکلــره قویماســی .آممــا
هــر زامــان قادينالريــن بــو تــور حرکتلــرده
ايکــی اؤنملــي رولــو اوال بيلــر:
آنــا اوالراق :طبيعــي ديــر كــي بيــر ميللــت/
ائتنیکيــن کولتــور ،دیــل ،عنعنهلــر و
گئچمیشــلردن میــراث قــاالن دگرلریــن
ياشــاماغي اوچــون بــو دگرلریــن گلهجــک
نســللره انتقــال ائتمهســی گرکیــر .ميللــي/
ائتنیــک كيمليگينیــن گلــه جــك نســللره
انتقــال وئرمــك گــؤرهوي ســنتی توپلومالردا
عمومــن آناالریــن عهدهســینه قویولــور .بــو
توپلومــاردا اوشــاغين تربيتــي و ائيتيمــي
هركســدن اؤنجــه آناالريــن اللرينــده ديــر و
اوشــاقالرا وئريلــن كيمليــك ،ايلــك اؤنجــه
آناالريــن دوشــونجه لرينــدن قايناقالنيــر.
مــدرن توپلومــاردا دا بــو نقــش داهــا
ضعیفلهشســه ده آرادان گئتمیــش دئییــل.
عاییلهنیــن اوشــقالرین منلیکلرینیــن
شکیللهنمهســینده ،اؤزللیکلــه اونــون
یاشــامینین ایلــک ایللرینــده کــی رولــو
دانیلمــاز دیــر .بعضــی آراشــدیرماالرا گــؤره
اوشــاقالر آنــا دیللرینــی دوغمــادان اؤنجــه
اؤیرنمگــه باشــاییرالر .بونــارا باخــاراق
آنالیــق رولونــون کولتور-دیــل محورلــی
حرکتلــر اوچــون نــه قــدر اؤنملــی اولدوغونــو
داهــا راحــات آنالمــاق اولــور .بیــر مــدرن
توپلومــدا بئلــه بــو آنالیــق رولونــا آلتئرناتیــو
تانیمــاق اولمــور آممــا بونــو قادینــارا
تکجــه آنالیــق رولــو تانیمــاق کیمــی
دگرلهندیرمــک دوغــرو اولمــاز.
توپلومــون بيــر اويهســي(عضو) اوالراق:
هــر فــرد ،توپلومــون بیــر اويهســي اوالراق،
جينســل كيمليگينــه باخمــادان ميللــي/
ائتنیکــی كيمليگينــی قورویابيلیــر .میللــی/
ائتنیکــی حرکتلــرده بو کیملیگیــن ماهیتینه
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گــؤره تکجــه اینســانالرین دیــل ،کولتــور
یــا تاریخــی کیملیگینــه اوالن آیریمچیلیغــا
قارشــیدورماق آماجالنیــر .بــو آچیــدان
باخیلدیغینــدا بــو توپلومــون یاریســی اوالراق
قادیــن مسئلهســی و جینســل کیملیگیــن
اؤنــه ســورولمه ایمکانــی و توپلــوم ایچینــده
کــی یئرینــی داهــا یوخارییــا داشــیما
ایمکانــی یارانیــر .کولتور-دیــل محورلــی
حرکتلــرده ائلــه بــو چرچــوهده فمینیســتی
حرکتلــر اوچــون شــکیللهنیب گلیشــمهیه
موســاعید شــراییط یارانابیلــر.

کولتــور

آذربایجــان اؤرنهیــی
اکســنلی حرکتلــرده
گونومــوزده ایــران چرچوهســینده شــکل
تاپیــب حرکتــده اوالن کولتور-دیــل
اکســنلی(محورلی) حرکتلــر ده قادینالریــن
مســئلهلرینه توخونــوب قادینالریــن
ایســتهکلرینی ده باشــقا ایســتهکلری
ایلــه یاناشــی الــده ائتمگــه چالیشــیبالر.
قادینالریــن آذربایجــان تاریخینــده اوالن
ایزلــری اونالریــن بــو جغرافیــادا بــاش وئــرن
اوالیــاردا نئجــه رول اوســتهلهندیکلرینی
گؤرســهدیر .آذربايجــان-دا قادينالريــن
قونومونــا باخديغيميــز زامــان ،اونالريــن
تكجــه اســكيلرده دئييــل معاصيــر
تاريخيميــزده ده ايزلرينــي گــؤره بيليريــک.
مشــروطيتين قازانماســيندا آذربايجــان
قادينينيــن دانيلمــاز رولــو و اونالريــن
مشــروطيت يولونــدا آپارديغــي ســاواش بيــر
اؤرنــك كيمــي تانينيــر .هابئلــه اونالريــن
خيابانــي قيامــي و اؤزلليكلــه آذربايجــان
خودمختــار جمهوريتــي نيــن يارانماســيندا
اوالن رولــاري آذربايجان-يــن معاصيــر
تاريخينيــن قيزيــل صحيفــه لرينــده
يازيليبديــر .چاغــداش دونيانيــن دوزنلــر و
قورالــاري يارانديغــي زامــان ،آذربايجــان
قادينــاري دونيانيــن گليشــميش اؤلكــه
لــري نيــن چوخونــدان اؤنجــه اوز حاقالريني
الــده ائــده بيلميشــديلر .دونيانيــن بيــر
چــوخ يئرينــده قادينــار سئچمه(ســس)
حاقالرينــي قازانماغــا موجاديلــه ائتديكلــري
زامــان ،آذربايجــان جمهوريتــي1918 ،
ايلينــده قادينــارا ســئچمك حاققينــي
رســميته تانيميشــدي .گونئــي آذربايجــان-
دا ايســه  1945ايلينــده ،آذربايجــان
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خودمختــار جمهوريتــي قورولدوغــو زامــان
بــو حــاق گونئــي آذربايجــان قادينالرينــا
(فرانســه ،ژاپــن و ايتاليــا اؤلكهلــری ایلــه بيــر
زامانــدا) وئريلميشــدي؛ بيــر حالداكــي ايــران-
يــن باشــقا يئرلرينــده ياشــايان قادينــار 18
ايــل ســونرا 1963 ،ايلينــده بــو حاققــي الــده
ائدهبيلمگــی باشــاردیالر.
سون نوقطه
بــو رولــاري نظــرده آالراق ميللي/ائتنیکــی
حركتلــرده قادينالريــن ائتگيلــي اوالبيلــه
جكلــري آيدينجــا گؤرونور.گئچمیشــدن گلــن
دگرلــری اؤنمســهین اؤزللیکلــه تاریخــی
اوخونوشــو اوالن حرکتلــرده ،تــک یؤنلــو
باخیشــار تاســوفله بعضــن قادينــاري تكجــه
گلهجگيــن آنــاالري اوالراق گؤرمگــه ســبب
اولــوب ،بيــر حالــدا كــي اونــار توپلومــون
اويهلــري اوالراق کولتــورل كيمليگــه اوالن
آيريمچيليقــدان اؤز پايالرينــي آپاردیقــاری
کیمــی جینســل آیریمچیلیقــارا دا
معــروض قالیــرالر .اونــار کولتور-دیــل
کیملیکلرینــی قوروماغــا چاباالدیقــاری
قــدر جینســل کیملیکلرینــدن آســیلی
اوالن ائشیتســیزلیکلر ایلــه ساواشــماق
مجبوریتینــده دیرلــر .فمنیســم-ین یئنــی
دالغاالرینــدا قادینالریــن جینســل کیملیگــی
ایلــه باشــقا کیملیکلرینــی باریشــدیرماغا
چالیشــیلدیغی کیمــی کولتور-دیــل محورلــی
حرکتلــرده ده بــو یؤنــده چــوخ اؤنملــی
آددیمــار آتیلیــب دیــر .بیــر توپلومــون
ســعادته چاتماســی اوچــون ائشیدســیزلیگین
هــر تــورو و عدالتســیزلیگین هــر شــکلی ایلــه
ساواشــیلمالی دیــر .بــو ندنلــه کیمیلکلــری
اوغرونــا چالیشــان آکتیویســتلر قادینــاری
گلهجگــه بيراخماماليدیــرالر و توپلومــون بيــر
اويهســي اوالراق هــر تــور آيريمچيليغيــن
قارشيســيندا گئــدن ساواشــدا بوگون،چیگیــن
چیگینــه حرکــت ائلهمهلــری الزیــم دیــر.

چکیده:
اینترنــت بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ابــزار بشــر در قــرن اخیــر
بــا قابلیــت هــا و کارکردهــای متعــددو گســترده اش بخــش هــای
مختلــف زندگــی انســانی راتحــت تاثیــرات خــود قــرار داده اســت.
گروههــا وجنبــش هــای مختلــف اجتماعــی ســعی دارندبــا بهــره
منــدی از آن بــه اهــداف خــود دســت یابنــد کــه ازجملــه ی ایــن
گروههــا جنبــش زنــان اســت ومسٔلــه ای کــه در ایــن نوشــته بــه
بررســی آن خوواهیــم پرداخــت ایــن اســت کــه :چگونــه میتــوان
از فضــای مجــازی بــرای شناســاندن دغدغــه هــای زنــان قومیــت
هــا (آذربایجــان) اســتفاده کرد؟رســالت کنــش گــران و فعــان
حــوزه مدنــی در ایــن عرصــه چیســت؟ آیــا فضــای مجــازی بــه
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؟
کــه جهــت پاســخ گویــی بــه آن ضمــن بهــره گیــری از نظریــه
حــوزه عمومــی هابــر مــاس بــه بیــان قابلیــت هایاینترنــت
درگســترش فرهنــگ گفتگومیــان گــروه هــای مختلــف جامعــه از
جملــه زنــان خواهیــم پرداخــت.
کلیــد واژه :ســایبر فمینیــت ,زنــان آذربایجانــی ,برابــر خوهــی
جنســیتی ,شــبکه هــای اجتماعــی
مقدمه:
بادرنظــر داشــتن ایــن کــه مبنــا و هــدف اصلــی اینترنــت برداشــتن
فاصلــه ی جغرافیایــی میــان انســان هــای سراســر دنیــا و ایجــاد
تحــول در عرصــه ارتباطــات و اطالعــات اســت ورود اینترنــت بــه
زندگــی روزمــرهی انســانها ،بســیاری از قواعــد پیشــین حاکــم
بــر مناســبات رســانهای را برهــم زد..حــاال دیگــر مصرفکننــده
میتوانســت خــود در جایــگاه تولیدکننــده قــرار گیــرد و از نزدیــک
وارد تعامــل بــا دیگــران شــود .ایــن نقــش بهخصــوص در کشــورهای
در حــال توســعه و در فعالیتهــای گروههــای اقلیتــی کــه ســهم
کمتــری از امکانــات جامعــه داشــتند ،چشــمگیرتر بــوده اســت.
جنبــش زنــان آذربایجــان  ،بــه عنــوان یکــی از جنبشهــای

اجتماعــی مــی توانــد بــا در نظرداشــتن اهمیــت تاثیــر اینترنــت
از آن بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار رســانهای خــود بهــره ببــرد کــه
عــاوه براطالعرســانی بــه ابــزار بســیج نیــروی اجتماعــی  ،وپــل
ارتباطــی میــان تفکرهــای گوناگــون جنبــش زنــان آذربایجــان و
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  ۱۹۹۰بــه عنــوان یــک واکنــش
در مقابــل فرهنــگ فنــی بوجــود آمــد .ایــن دیــدگاه ایجــاد سلســله
مراتــب جنســیتی توســط تکنولــوژی را نقــد کــرد و تفاوتهــای بیــن
زنــان و مــردان را در قــدرت حاصــل شــده بــرای آنهــا در یــک
گفتمــان دیجیتالــی بــه چالــش کشــید کــه درصــدد بــود ســاخت
قــدرت را تضعیــف کنــد و توانایــی و خالقیــت زنــان  ،اســطوره
هــا و نمادهــای زنانــه را در تکنولــوژی تقدیــس نمایــد .در ســایبر
فمینیســم زنــان نــه قربانــی منفعــل بلکــه عامــل فعالــی در ســاختن
هویــت و سرنوشــت خــود بودنــد.
ســایبر فمینیســم درتــاش اســت تــا بــا بررســی مســائل خــاص
زنــان کــور جنســی ناشــی از نظریــه هــای اجتماعــی را جبــران
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کنــد .ونســبت رابطــه میــان زنــان و کامپیوتــر نیــز درایــن شــدن را ایــن طــور معنــی مــی کنــد کــه  ،آزادی اجتنــاب ناپذیــر
نظریــه تبییــن نمایــد .در واقــع فمینیســم ســیبرنتیک فلســفه ای زنــان و ماشــین هــا ،برجســته تریــن و غالــب تریــن تجلــی شــبکه
اســت کــه در وهلــه اول اذعــان مــی کنــد کــه بیــن زنــان و مــردان ،هــای اطالعاتــی اســت (بــه نقــل از ایبانــز« ) ۱۳۸۳:۳۰ ،
بــه ویــژه در گفتمــان دیجیتالــی ،تفــاوت قــدرت وجــود دارد و در
ثانــی فمینیســم ســیبرنتیک مــی خواهــد ایــن وضعیــت را تغییــر ســایبر فمینیســم بــه ایــن مســاله مــی پردازدکــه بــا کامپیوترهــا
دهــد.
چــه بکننــد تــا بــه توانمنــد ســازی زنــان کمــک کنــد .برخــی از
الکــس گالــوی در گزارشــی در خصــوص ســایبر فمینیســم بیــان زنــان شــروع بــه اســتفاده از وب بــرای نشــان دادن خــود نمودنــد.
مــی کنــد کــه ریشــه هــای نظــری ایــن دیــدگاه اغلــب از ترکیــب آنهــا از طریــق وبالگهــای شــخصی و اتــاق هــای چــت می توانســتند
جالــب نظــرات دونــا هــاراوی  Donna Harawayو فمینیســم مــوج دربــاره مســائلی ماننــد هویــت  ،نــژاد پرســتی  ،دانشــگاه و روابــط
ســوم و فــرا ســاختارگرایی فراترمــی رونــد .فیــت ویلدینــگ نیــز در جنســی ،از دیــد خودشــان بحــث و گفتگــو کننــد  .حــوزه دیجیتالــی
مطالعــه ای در خصــوص ســایبر فمینیســم خاطــر نشــان مــی کننــد راهــی شــد بــرای زنــان کــه قــدرت تولیــد کنندگــی و انتشــار عقایــد
کــه قلمــرو ســایبر فمینیســم وســیع و پهنــاور اســت و در واقــع شــان را بــدون میانجیگــری ســلطه مــردان نشــان دهنــد  .کامپیوتــر
نواحــی واقعــی ســایبر  ،موسســات طراحــی صنعتــی و موسســات از طریــق اینترنــت بــه زنــان تریبونــی داد بــرای ارتباطــات  ،زنانیکــه
آموزشــی را در بــر مــی گیــرد ،یعنــی همــان نواحــی کــه در آنهــا نمــی توانســتند پشــت یــک بلنــد گــو بایســتند و صدایشــان را بــه
رونــد فنــاوری بــه نحــوی ســمت و ســوی جنســیتی گرفتــه و زنــان گــوش مــردان برســانند  .کامپیوتــر آنهــا را از قضــاوت آنــی بــر
را از دسترســی بــه نقــاط قــوت بخــش فرهنگــی فنــاوری بــاز مــی اســاس پیکرشــان  ،آزاد کــرد  .آزادی از پیــش انــگاره هایــی کــه
دارد ( بــه نقــل از ایبانــز).۳۶ :۱۳۸۳ ،
مــی گفــت آنهــا چــه نــوع یــا چــه میــزان قدرتــی مــی تواننــد بــر
عهــده بگیرنــد.
پلنــت» از نظریهپــردازان ســایبر فمینیســم ادعــا میکنــد کــه
ذهنیــت زنانــه میتوانــد منطــق فنــاوری را دگرگــون كــرده و سایبرفمینیســم یــک دیــدگاه خوشــبینانه بــه توانمندســازی زنــان
خســارات ناشــی از آن را كــم كنــد ،وی معتقــد اســت بایــد از فضــای از طریــق اینترنــت دارد و معتقداســت کــه کامپیوترهــا از طریــق
مجــازی بــرای همهگیــر كــردن گفتگــو در مــورد امــوری ماننــد اینترنــت بــه زنــان تریبونــی مــی دهدبــرای ارتباطــات ویــک عامــل
هویــت ،ارتبــاط ،قــدرت و جنســیت اســتفاده كــرد.
مهــم در توانمندســازی اجتماعــی ،سیاســی و شــخصیت فــردی
زنــان اســت.
وی ایــن كار را بــه عنــوان روشــی بــرای بــاز تعییــن نقــش زنــان
در ابتــدای قــرن بیســتم معرفــی میكنــد؛و انقــاب دیجیتالــی را همــان طــور کــه اشــاره شــد هویتهــارادر فضــای مجــازی را
همــراه بــا فراینــد انقــاب زنــان یــا زنانــه شــدن میبینــد و زنانــه مــی تــوان بازتعریــف نمــود؛ نكتــه مهــم در بــاره ایــن هویتهــای
شــدن را ایــن طــور معنــی میکنــد کــه آزادی اجتنابناپذیــر مجــازی ایــن اســت كــه در فضــای مجــازی چنیــن هویتهایــی بــه
زنــان ،برجســتهترین و غالبتریــن تجلــی شــبکههای اطالعاتــی شــدت انعطافپذیــر میشــوند و فرهنــگ مجــازی هــم در چنیــن
اســت ســدی پالنــت بــه وابســتگی بیــن شــبکه ســازی دیجیتالــی و فضــای شــكل میگیــرد
همبســتگی هــای زنــان پرداختــه اســت .کــه انقــاب دیجیتالــی را
همــراه بــا فراینــد انقــاب زنــان یــا زنانــه شــدن مــی بینــد .و زنانــه کــه هويــت زن رابــا توجــه بــه حضــور زنــان بــر اســاس مــوارد
شــدن را ایــن طــور معنــی مــی کنــد کــه  ،آزادی اجتنــاب ناپذیــر زیرمــی تــوان بــاز تعریــف نمــود:
زنــان و ماشــین هــا ،برجســته تریــن و غالــب تریــن تجلــی شــبکه  -1زن موجــودي سياســي  -اجتماعــي همســان بــا مــرد اســت
هــای اطالعاتــی اســت (بــه نقــل از ایبانــز« ) ۱۳۸۳:۳۰ ،
چــون تجربــه هــاي زن و مــرد مــي توانــد مشــترك و همســان
ســایبر فمینیســم بــه ایــن مســاله مــی پردازدکــه بــا کامپیوترهــا باشــند
چــه بکننــد تــا بــه توانمنــد ســازی زنــان کمــک کنــد .برخــی از  -2واقعيــت وجــود زنــان را بايــد خــود آنهــا تعييــن و روشــن
زنــان شــروع بــه اســتفاده از وب بــرای نشــان دادن خــود نمودنــد .كننــد ،نــه ديگــران
آنهــا از طریــق وبالگهــای شــخصی و اتــاق هــای چــت می توانســتند  -3تأكيــد بــر ذهنيــت و خلــق معانــي زندگــي توســط خــود آدمي،
دربــاره مســائلی ماننــد هویــت  ،نــژاد پرســتی  ،دانشــگاه و روابــط زمينــه بازيابــي هويــت واقعــي زنــان را فراهــم ميكند
جنســی ،از دیــد خودشــان بحــث و گفتگــو کننــد  .حــوزه دیجیتالــی  -4هويت از طريق گفتمان مشروعيت پيدا مي كند
راهــی شــد بــرای زنــان کــه قــدرت تولیــد کنندگــی و انتشــار عقایــد درواقــع حضــور زنــان در شــبکه هــای اجتماعــی احتمال مشــارکت
شــان را بــدون میانجیگــری ســلطه مــردان نشــان دهنــد  .کامپیوتــر سیاســی و کنــش هــای اجتماعــی را در زنــان افزایــش مــی دهــد
از طریــق اینترنــت بــه زنــان تریبونــی داد بــرای ارتباطــات  ،زنانیکــه چــرا کــه هــر چــه پیونــد افــراد بیشــتر باشــد همراهــی و تعامــات
نمــی توانســتند پشــت یــک بلنــد گــو بایســتند و صدایشــان را بــه و نزدیکــی دیدگاههــا محتمــل تــر خواهــد شــد .ازآنجــا کــه رســانه
گــوش مــردان برســانند  .کامپیوتــر آنهــا را از قضــاوت آنــی بــر هــای نومرزهــای مکانــی و زمانــی را درهــم مــی شــکنند و بــر پایــه

تعامــل و اشــتراک کار مــی کننــد میدانــی فــراخ بــرای ابــراز
وجــود انســانها و وگروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده در جوامــع
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 اصطــاح حــوزه ی عمومــی را در مــورد عرصه
ای اجتماعــی بــه کار مــی بــرد کــه درآن انســانها از راه مفاهمــه
ارتبــاط و اســتدالل مبتنــی بــر تعقــل ایســتارهایی هنجــاری بــر
مــی گزیننــد کــه بــر فراینــد اعمــال قــدرت از ســوی دولــت آثــار
آگاهــی دهنــده و عقالنــی ســاز مــی گــذارد بــه ســخن دیگــر افــراد
در حــوزه ی عمومــی از راه مفاهمــه و اســتدالل و در فضایــی رهــا
از هرگونــه فشــار اضطــرار یــا اجبــار درونــی بــر پایــه ی آزادی و
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.
در واقــع کنــش کالمــی افــراد ازفشــار ســلطه اســتوار اســت
درپرتــوآزادی وآگاهــی بســتری رافراهــم مــی آورد کــه کنــش
ارتباطــی را نمایــان مــی سازد.درشــبکه هــای اجتماعــی وحــوزه
عمومــی شــبکه اجتماعــی سیاســت یــا مجموعــه سیاســتهای اســت
کــه درآن کاربــران مــی تواننــد خواســته هــا دلبســتگیها ,اندیشــه
هــا وکارهایشــان را بــا دیگــران در میــان بگذارنــد.
پیدایــش تکنولوژیهــای ارتباطــی تــازه گســترش گفتمــان
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.
درجهــان امــروز کــه درپرتــو تکنولوژیهــا ی ارتباطــی نوعناوینــی
چــون جامعــه اطالتــی و جامعــه شــبکه ای یافتــه اســت بــه گفتــه
کاســتلز پیونهــا میــان بخــش هــای گوناگــون جامعــه افقــی مــی
شــود و قــدرت جریانهــا بــر جریــان قــدرت پیشــی مــی گیــرد و
بدیــن ســان هویــت ایســتادگی در میــان شــهروندان در برابــر هویــت
مشــروعیت بخــش تحمیلــی پدیــد مــی آید.درذیــل بــه اهــداف
وکارکردهــای شــبکه هــای اجتماعــی خواهیــم پرداخــت:
اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی
 -1ســازماندهی انــواع گروههــای اجتماعــی :مجــازی همــان گونــه
کــه فلســفه ی وجــودی شــبکه هــای اجتماعــی واقعــی تشــکیل
و پیونــد گروههــای اجتماعــی واقعــی تشــکیل و پیونــد گروههــای
اجتماعــی بــر محــور مشــترکات اعتقــادی اقتصــادی سیاســی و
اجتماعــی اســت بســیاری از شــبکه هــای اجتماعــی در اینترنــت نیز
بــا انگیــزه ســازماندهی مختلــف شــکل مــی گیرنــد

 - 2توســعه مشــارکت اجتماعــی :اعضــای شــبکه بــه صــورت
مســتقیم وغیرمســتقیم بهشــرکت درفعالیــت هــای واقعــی در
زندگیاجتماعــی تحریــک و تشــوق مــی شــوند
 -3بــه اشــتراک گذاشــتن عالقــه منــدی هاتوســط اعضــا :موضــوع
بــه اشــتراک گذاشــتن عالقــه منــدی هــا در شــبکه اجتماعــی از
چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه مــی تــوان گفــت بــدون آن
شــبکه اجتماعــی معنــا نخواهــد داشــت هــدف از ایــن کار آن اســت
کــه هــر یــک از کاربــران بتواننــد دغدغــه هــای خــود را مطــرح
نمــوده و در جریــان دل مشــغولی هــای دیگــران نیــز قراربگیرنــد
 -4ایجادمحتــوا توســط اعضا:بــر خــاف ســایر رســانه هــا کــه
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
 -۱انتشــار ســریع وآزادانــه اخبــار و اطالعــات افزایــش قــدرت
تحلیــل و تقویــت روحیــه انتقــادی :اخبارشــبکه هــای اجتماعــی
بــدون سانسورمنتشــر مــی شــودواین مــی توانــد یــک مزیــت تلقــی
شــود.
 -۲امــکان 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
 -۳شــکل گیــری و تقویــت خــرد جمعــی :خــرد جمعــی بــه
جریــان ســیال و پویــای قــوه تفکــر وذهــن کاربــران حاضردرچنیــن
محیــط هایــی اطــاق می شــودکه بــه مثابــه یــک پردازشــگرعظیم
اطالعــات را پــردازش وپایــش مــی کنــد
 -۴امــکان بیــان ایــده هــا بــه صــورت آزادانــه وآشــنایی بــا ایــده
هــا افکاروســلیقه هــای دیگــران :شــبکه هــای اجتماعــی ارســال
بازخــورداز ســوی مخاطــب و همــکاری وهمگامــی کاربــران بــا
همدیگــر را تســهیل کــرده و آنهــا را بــه مشــارکت دربحــث هــا
تشــویق مــی کنند.ایــن شــبکه هامرزوخــط کشــی بیــن رســانه
ومخاطــب راازبیــن بردهانــد
 -۵ارتباط 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
اطــاع رســانی و فرهنــگ ســازی هــر جامعــه بــه شــمار مــی آیــد
وایــن ابــزار برچگونگــی تعامــل شــهروندان تاثیــر مــی گــذارد و
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
ســاخته و گســترش مــی دهــد میــان افــراد احساســات عاطفــی و
روانــی مشــترکی برقــرار مــی ســازدامید اســت کــه زنــان علــی
الخصــوص زنــان قومیــت هــا کــه صدایشــان کمتــر شــنیده می شــود
بتوانــد تــا حــد زیــادی از پتانســیل و وعدههــای انقالبــی ارتباطــات
الکترونیکــی ،همچنــان کــه تمــام دنیــا از آن بهرهمنــد میشــود ســود
ببــرد.
بــا توجــه بــه اینكــه ایــن ابــزار بــه دور از محدودیتهــای رایــج در
ارتباطــات حضــوری ،در دســترس مــی باشــد ،بــا ارائــه آموزشــهای
مختلــف ،كاربــران را بــا حقــوق انســانی متعــدد و بــا رویكردهــا و
اهــداف گوناگــون آشــنا كــرده و در پــی فراینــد جهانــی شــدن ،بــه
گســترش نگرشــهای جهانــی و ایجــاد درد مشــترك ،مــی پــردازد ،بــه
ایــن ترتیــب خواســته هــای كاربــران نیــز شــكل ویــژه ای بــه خــود
گرفتــه و انتظــارات نوینــی را شــكل داده اســت و اینهــا خــود مبیــن
وظیفــه مــا بــه عنــوان زنــان ومدعیــان کنشــگران مدنــی اســت كــه با
اتــكا بــه ایــن فنــاوری ارتباطــی باارائــه اطالعــات مــورد نیــاز درپــی
رســاندن صــدای خــود بــه ســایرین باشــیم چــرا كــه ،دیــر زمانــی
اســت كــه در گوشــه و كنــار جهــان فریادهــای عدالــت طلبــی و
برابــری حقــوق انســانها و در پــی آن ،برابــری حقــوق زنــان و مــردان
بــه گــوش مــی رســد.
در واقــع شــبکه هــای مجــازی بــا فراهــم آوردن ارتبــاط زنــان
آذربایجــان بــا زنــان مرکــز گــرا و طــرح دغدغــه هــای مشــترک
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.
منابع:
 .-۱ایبانز ،کریستینا آلفونسو( « )۱۳۸۳زنان در فضای مجازی:
یک مدینه فاضله جدید؟»  ،زن فرزانه (فصلنامه موسسه مطالعات و
.تحقیقات زنان) ،سال اول  ،ش ۱
۲.Hawthorne, S&Kline, R (۱۹۹۹ “Cyberfeminism”,
Melbourne: Spinifex press.
۳.Shade, Leslie Regan. (۲۰۰۲ “Gender and Community
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زمستان در تبریز
یاشین زونوزلو

آن یکــی دســتش را هــم گرفتــم ،گفتــم چیــزی کــه نمانــده،
چنــد روز دیگــر زمســتان شــروع مــی شــود .ســعی کــن لــذت
ببــری ،هوایــش را ول کــن از رنــگ هــا لــذت ببــر ،یــک جــور
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
کــرده ای؟ مهمتــر از همــه اینکــه پاییــز میانجیگــری میکنــد
بــرای زمســتان ،آب و جــارو مــی کنــد ،کوچــه هــا را چراغانــی
مــی کنــد بــا رنــگا رنگــی اش ،آخــه مگــر مــی شــود بــی مقدمــه
مهمــان دعــوت کــرد ،آن هــم نــو عروســی چــون زمســتان را!

اواخــر پاییــز بــود ،هــوا داشــت بــه ســردی مــی رفــت ،مــن
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
و زمیــن یــخ زده برایــم هیجــان آور اســت .مــن در ایــن مواقــع
ســاعت هــا از پشــت پنجــره بــه بیــرون نــگاه مــی کنــم بــدون دســت هایــش را ول کــردم ،برایــش چایــی آورم و ایــن بــار روبــه
اینکــه متوجــه گــذر زمــان شــوم ،غافــل از اینکــه زمــان مــی گــذرد ،رویش نشــتم،
چــه مــن متوجــه باشــم یــا نــه!
از سارای چه خبر آرزی؟ حالش بهتر شده؟مــن تنهایــی را دوســت دارم ،تنهــا کــه هســتم مــدام فکــر مــی
کنــم ،در مــورد زندگــی ای کــه هرگــز نکــرده ام ،امــا آرزوی آن
را داشــتم ،ایــن زندگــی لزومــا خــوب نیســت ،زندگــی رویاهــای
مــن برعکــس متالطــم تــر ،بــه مراتــب ســخت تــر و در عیــن حــال
متفــاوت تــر اســت!
بله ،تفاوت ،چیزی که همیشه خواستم با من همراه باشد.
ســاعت تقریبــا  9صبــح 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
همــه وجــودم را گرفــت ،مــدت هاســت کــه بــه صــدای زنــگ
حســاس شــده ام ،چــه زنــگ تلفــن چــه زنــگ در .مثــل آژیــر
آتشفشــانی احســاس مــی کنــم جایــی آتــش گرفتــه ،همــه وجــودم
مــی لــرزد.
وارد خانــه کــه شــد دوســت داشــت بــه خــودش مســلط باشــد
ولــی اضطــراب چیــزی نیســت کــه بتــوان بــه راحتــی کنترلــش
کــرد.

دیشــب باهــاش صحبــت کــردم ،فکــر کنــم هیــچ کــس حــال وروحیــه اش از مــن خــراب تــر نیســت ،داشــت مــی خندیــد ،مــی
گفــت بــی خیــال نیســتم امــا کنــار آمــده ام ،نمــی توانــم کــه
انــکار کنــم ،دوســت داشــتم متفــاوت تــر بــود ،امــا بــا دوســت
داشــتن مــن کــه نیســت ،واقعیــت را بایــد پذیرفــت ،خــوب یــا
بــد.
وقتــی ســارای را مــی بینــم امیــدوار میشــوم ،ســارای عاشــق
اســت مــی فهمــی ،همــه چیــز را دوســت دارد ،مــن تاکنــون
نشــنیده ام بگویــد فــان چیــز چــه زشــت اســت ،یــا فــان کــس
فــان ایــراد را دارد یــا فــان غــذا را دوســت نــدارم .او همــه
چیــز را دوســت دارد ،اصــا 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
قبلــی رو دوســت نــداری ،هــر دوتاشــونو خیلــی دوســت داری
ولــی یکــی رو یکمــی خیلــی تــر! یــه همچیــن چیــزی!

آره خــب ،همــه همینطــورن ،آخریــن بــار تولــد الچیــندیدمــش ،مــن کــه نتونســتم خودمــو بــه تولــد برســونم منتظــر
دســت دادم و طبــق عــادت یــک بــار بوســیدمش ،دســت هایــش تلفــن بودم،مجبــور بــودم خونــه بمونــم ،دو روز بعــد اونــا اومــدن
یــخ بــود ،وارد پذیرایــی شــدیم ،همیــن کــی نشســتیم دســتش را اینجــا رفتیــم پــارک ،یــک ســاعتی الچیــن بــازی کــرد و
برگشــتیم .فقــط نگاهــش کــردم ،اصــا حــرف نزدیــم ،نــه مــن
گرفتــم ،بــه چشــم هایــش زل زدم،
دلــم مــی خواســت دوبــاره بحــث هــای تکــراری شــروع شــود و
چیزی شده؟نــه مــی خواســتم یــاد آور روزهــای تلخــی باشــم کــه ســارای
نــه ،هــوای پاییــز مضطربــم مــی کنــد .مــن زمســتان را بــه پاییــز داشــت .ولــی مــی دانــی یــک چیــزی او دارد کــه مــا نداریــم،او تــوان قبــول واقعیــت را دارد ولــی مــا همــش مــی خواهــم از
ترجیــح مــی دهــم.
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اینگونــه اســت ،بــرای خــودش زندگــی کــردن برایــش ســخت
کســل کننــده بــود ،ســال هــا بــود کــه او همــه را زیــر پــر و بــال
خــود گرفتــه بــود ،اکنــون نمــی توانســتم و اصــا 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
آرامشــش از ایــن ســکوت بــه هــم مــی خــورد.

داشــت .مــدام شــکایت داشــت ،مــی گفــت دوســت دارم از همــه
چیــز ایــراد بگیــرم ،دوســت دارم شــکایت کنــم ،دوســت دارم نــق
بزنــم ،اعتــراض کنــم ،مــی گفــت اینجــوری ارضــاء مــی شــوم،
امــا واقعیــت ایــن بــود کــه آرزی هــم مثــل ســارای یــک ویژگــی
منحصــر بــه فــرد داشــت کــه کمتــر کســی مــی توانســت اینگونــه
باشــد ،آرزی رفیــق روزهــای ســخت بــود ،همیشــه بــود ،همیــن
کــه دلــت مــی گرفــت پیشــت بــود ،او بلــد بــود خوشــحالت کنــد،
مــی گفــت یــا بیــن زندگــی کــردن بــا زنــده بــودن فــرق بزرگــی
قــدرت درک ســارای مثــال زدنــی بــود ،بــه جــرات بایــد گفــت
اســت ،مــا کــه بــه زنــده بــودن رضایــت نمــی دهیــم ،بایــد زندگــی
کســی مثــل او را ندیــده بــودم ،او بــه خاطــر مامــورت همســرش 9
کــرد ،عمــر کوتــاه اســت!
ســال قــرار بــود در شــهر مــا بماننــد ،ســارای یــک ســبک زندگــی
مــن همیشــه مغلــوب منطــق او بــودم ،حتــی در عشــق! او خیلــی
جدیــد بود،اعتراضــی فرامــوش نشــدنی از جنــس حضــور!
منطقــی عاشــق بــود!
دوری از خانــواده آرزی را ســخت اذیــت مــی کــرد ،مــی گفــت ......
دوســت دارم برگردیــم ،ایــن وضعیــت را دوســت نــدارم ،امــا چــاره مــدت هــا بــود ســارای برنامــه یــک ســفر  9روزه را ریختــه بــود،
ای نیســت ،باالخــره  9ســال را بایــد یــک جــوری گذرانــد ،آخــر آرزی علــی رغــم عالقــه و هــوس زیــادی کــه بــه ایــن مســافرت
دنیــا کــه نیســت ،اتفاقــا ایــن شــروع زندگــی اســت ،آرزی مــی داشــت شــدیدا ســرما خــورد و آخــر هــوای پاییــز کار دســتش داد!
گویــد همســرم مــدام از مــن مــی پرســد ،آرزی تــو واقعــا فکــر مــی صبــح ســاعت  9در خانــه ســارای بــودم ،الچیــن کولــه پشــتی بــه
کنــی مــا آنجــا زندگــی خوبــی داشــتیم؟ اصــا آن ســبک زندگــی دســت جلــوی در داشــت کشــیک مــی داد ،همیــن کــه ماشــین وارد
برازنــده مــا بــود؟ مــدام مــی گویــد :از زنــده بــودن گذشــتن مــی محوطــه ســاختمان شــدم صــدای آنــا آنــا بلنــد شــد.
ارزد بــه زندگــی کــردن را بــه دســت آوردن! او راســت مــی گویــد ...........
ولــی مــن بــاز هــم دلــم مــی گیــرد .دلتنگــی کــه دســتم خــودم اکنــون مــن بــودم و ســارای و کودکــی کــه در صندلــی پشــتی
نیســت ،کاش مــی شــد آنجــا یــک کار دیگــر مــی شــد کــرد ،کــم کــم داشــت خوابــش مــی بــرد ،بــدون اینکــه حرفــی بزنیــم بــه
بعــد بــرای اینکــه دل مــن را بدســت بیــاورد زود مــی گویــد :مــن ســمت تبریــز حرکــت کــردم ،ســارای بــا ســکوتش تاییــدم کــرد...
خوشــحالم کــه اینجایــم ،اینجــا دوســتی مثــل تــو و ســارای را پیــدا هــر دو از آنجــا خاطــرات متفــاوت زیــادی داشــتیم ،شیشــه را
پاییــن زدم ،ســیگاری روشــن کــردم خومــار قوربــان اووا داشــت
کــردم ،امــا کاش شــما را هــم آنجــا پیــدا مــی کــردم...
آرام مــی خوانــد...
.......
بــا نبــود رفیــق زندگــی یــم ،زندگــی طعــم مــرگ مــی داد ،عــدم
حضــورش را چیــزی نمــی توانســت پــر کنــد ،امــا نمــی توانســتم

 -راستی سارای به نظرت تبریز االن خیلی سرد است؟
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