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 تنیدگی روابط اجتماعی: جنسیت و اتنیسیتههمدر

 فاطمه کریمی

ل ئمسا ،از زنان وژنتعریف یک دست و هم، های سیاهتفمینیسهای از جمله فمینیستیهای برخی از گروه جدیبه دنبال انتقادهای بیدارزنی: 
بنابر عامل جنسیت و به عنوان در هر گروه اجتماعی به بعد به طور جدی به چالش کشیده شد. اگرچه زنان  1۹۷۰و مطالبات آنها از دهه 

 زناناما دامنه تبعیض و سرکوب علیه تری برخوردارند و نسبت به مردان همان گروه از جایگاه فرودستگیرند مورد تبعیض قرار می« زن»
ی میزان سرکوب و تبعیض علیه برخ ،در همپوشانی با عامل جنسیتمهاجرت  و مذهب ،اتنیک ،طبقه، چون نژاد لزوما یکسان نیست. عواملی

های ایرانی فمینیستتر شدن این مباحث که جای خالی آن در بین جهت روشندهند. های زنان افزایش میاز زنان را نسبت به دیگر گروه
روابط مباحث تئوریک مربوط به  ،سوی زبانهای فراننظریات فمینیستبر ویژه با تاکید  این نوشته .شود)ترجمه و تولید( به شدت احساس می

 است. کردهگردآوری  جنسیت و اتنیسیته تنیده عاملهمدر

 اجتماعی و متغیر مقوله ایجنسیت: 

 .شوندیل میتبدزن یا مرد به چگونه  هاانسان به ویژه برای درک این واقعیت کهشود می بسیار مشخص شروع هایپرسش با مطالعات جنسیت
می هو چند دهه بعد، فرانسوا هریتی« مشویآییم بلکه زن میما زن به دنیا نمی: »سدینویمدر کتاب جنس دوم  1۹۴۹در سال سیمون دوبوار 

مربوط به مبانی  یهاپرسش، با فاصله نیم قرن این دو نقل قول 1«.شویمشویم بلکه به مرد تبدیل میما به عنوان مرد متولد نمی» نویسد

یک برساخت اجتماعی توسط  عنوانبه( Genderاصطالح انگلیسی جنسیت )اگرچه  .دهندیمبه وضوح نشان تاریخی و اجتماعی جنسیت را 
اما   2.دش ابداع ،غایب بودنتحقیق سوژه و ابژه نقد تحقیقات علمی که در آن زنان به عنوان فمینیست، آن اوکلی، به منظور  شناسجامعه

امر  هانآبا به چالش کشیدن تحقیقاتی که در  .نوردیدرا در علوم انسانی و اجتماعی  یهارشتههمه  مرزبه تدریج جنسیت مرتبط با مطالعات 
ن و زنا« مقوله اجتماعی»یک  عنوانبه« جنسیت» به اندیشیدن ضرورت هاستینیفم ،شدیممردانه ضرورتا یک مقوله خنثی در نظر گرفته 

تفاوت رفتارهای زن و مرد دو مفهوم را از هم  درباره بیولوژیکی  یهادگاهیدبا نقض  هاآن .کردندرا مطرح « گروه اجتماعی»به عنوان یک 

بیولوژیکی بین زن/مرد، زنانه/مردانه،  یهاتفاوت و با اشاره به طبیعت« جنس» مفهوم(. Gender( و جنسیت )Sex: جنس )کردندمتمایز 
اجتماعی و فرهنگی  یبندطبقهبه فرهنگ اشاره دارد و مربوط به « جنسیت»مفهوم اما  دهدیمجبرگرایی بیولوژیکی ضمنی را نشان  نوعی

که  ییهاتیموقعو  هاارتمهمردانگی و زنانگی است. صحبت در مورد جنسیت وجود اختالفات بیولوژیکی بین زن و مرد و یا وجود رفتارها، 
 شودیمزنان ناشی « طبیعت»مردان یا « ماهیت». اما این ایده که این اختالفات از کندینمرا انکار  شودیمبیشتر در مردان یا زنان مشاهده 

که این  کندیمو از این ایده دفاع  تأکید داردو یا مردانگی تعاریف هنجاری زنانگی  یارابطهدر واقع بر جنبه « جنسیت. »کشدیمرا به چالش 
تاکید  3«تقسیم جنسی کار»مفهوم جنسیت به ویژه بر مفهوم  .شوندیماز سازوکارهای پیچیده اجتماعی ساخته  یامجموعهاز طریق  هاتفاوت

یافته به زنان و مردان اختصاص  یاژهیومشاغل  ،(Séparation) «تفکیک»اصل طبق  ،نخست: بنا شده استدو اصل عمده  بر دارد که 
اصل طبق  ،دوم( و زنان به حوزه بازتولیدی )کار خانگی(. یاحرفه یهاتیفعالتخصیص مردان به حوزه تولیدی ) ،است. به عبارتی

یمداده ارزش بیشتری  زنان  یهاتیفعالو  هانقشمردان در مقایسه با  یهاتیفعالو  هانقشبه  ۴(Hiérarchisation) «یبندتیاولو»
 .شود

ابداع  تکه توسط دانیل کرگوامنتج از رویکرد مارکسیستی  (Les rapports sociaux de sexe« )روابط اجتماعی جنسیت»مفهوم 
و  گیانزناست که سیستم روابط اجتماعی جنسیت این یک جهان مردانه وجود ندارد، بلکه یا که یک جهان زنانه و  کندیم عنوان ،شده است

یا گر نقش سلطه ستیبایمدر رابطه قدرت که  این ازرا  گانهم که است «اجتماعینظام  » یک ،در واقع .کندیم و بازتولید گی را تولیدمردان
ساده  روابط تنها مردان و زنان بین روابط» که کندیم عنوان موردل بیدیت آن ،در این ارتباط .کندیمآگاه  ،را به عهده بگیرند ریپذسلطه

                                                      
1 .Françoise HERITIER, « Masculin/ Féminin. La pensée de la différence », Paris, Odile Jacob, 1996, p. 22. 
2 Ann Oakley, « Sex, Gender and Society », New York, Harper colophon Books, 1972. 
3 Danièle Kergoat, « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », In Jeanne Bisilliat et Christine 
Verschuur, Genre et économie : un premier éclairage, Genève, Graduate Institute Publications, 2001, p. 78-88 
4 Danièle Kergoat, « Plaidoyer pour une sociologie des rapports sociaux », Le sexe du travail, Grenoble, Presses 

universitaires de Grenoble, 1994. 
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هستند  یهایمملو از اختالف و تضاد . این روابطروندیمفردی نیستند زیرا این روابط بخشی از روابط اجتماعی هستند که از سطح افراد فراتر نابی
سلطه، تولید و  یهادستگاهاستثمار و  یهاسمیمکاناز طریق  این روابط. اندشدهتاریخی و اجتماعی ساخته  صورتبهطبیعی بلکه  طوربهکه نه 
الب ق مختلف، در یهاشدتبا  ،در سراسر جهانخود را و  اندمرتبطو کار  سکسوالیته، طبیعی سازی، عادی سازی، با تضادهاسازی  درونی

ارزشگذاری تقریباً در همه جوامع، توزیع منابع بین زن و مرد و  5«.کنندیم، حذف جزئی یا کامل از سیاست منعکس هاینابرابرخشونت، انواع 
این روابط اجتماعی قبل از هر چیز بر اساس یک رابطه سلسله » دهدیمهمانطور که کولت گیوما نشان  نمادین به این دو جنس نابرابر است.

 نیتریاساسیکی از  منجر به ایجاد این روابط اجتماعی  6«یک رابطه قدرت.بر اساس در واقع یعنی  اندگرفتهمراتبی بین دو جنس شکل 
 و جامعه شناسان فرانسوی هاستینیفماجتماعی دو جنس مخالف )زن و مرد(.  یهاگروه: تقسیمات بین اندشده در جوامع بشریتقسیمات 

 ز آن با: کریستین دلفی و نیکول کلود ماتیو اانداز اصطالحات مختلفی بهره گرفتهبین زنان و مردان  روابط سلسله مراتبی یگذارنامبرای 
ایجاد « هویت زنانه»از این منظر، روابط اجتماعی جنسیت یک . کنندیمیاد « سلطه مردانه»از آن با نام نیز و پیر بوردیو « پدرساالری»عنوان 

ه اقلیت در جامع یهاگروهرا به یکی از  هاآنو  کردهبر خودشان منع  یگذارهیسرماو مخصوص به خود  یهاوهیشکه زنان را از ابداع  کنندیم
 .کندیمتبدیل 

، مرزهای بین یک فضای مردانه و یک فضای زنانه مرزهایی ثابت و تغییرناپذیر نیستند کندیمبا این حال، همانطور که هوارداس بکر اشاره 
شرایط زمانی و  ،برای نمونه 8.«اندوابسته شرایط فرهنگی به»مرزها و تعاریف جنسیت به گفته رادا ایوکوویچ،  ۷.بلکه برعکس منعطف هستند

تا حدی به چالش کشیده و یا  را روابط این توانندیم مسلحانه مبارزات و جنگ ،مکانی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چون انقالب
یمو مناصبی که به زنان و مردان نسبت داده  هانقشکه  دهندیمنشان  یشناسمردمتحقیقات  ۹کنند.را تولید و بازتولید  هاآنبه نوبه خود 

نسبت « زنانه» یهاتیفعالاز آنچه به زنان و  شودیمبه جامعه دیگر متفاوت است اما ارزش منسوب به آنچه مردانه محسوب  یاجامعهاز  شوند
روابط از  فهم ناقصیبه بررسی جایگاه مردان  جداگانه و بدونجایگاه و یا نقش زنان به صورت  ی، مطالعهجهیدرنت، بیشتر است. شودیمداده 

زنان  بر وضعیت اجتماعی یتوجهقابلچنین مطالعاتی به پنهان کردن روابط اجتماعی جنسیت که تأثیر زیرا  شودیممنجر اجتماعی جنسیت 
تعامالت بین دو جنس تنها از طریق  1۰.کندیمبلکه آن را کامل  کندینمرا پنهان جنسیت تاریخ زنان  مطالعاتدر واقع، . شوندیم منتهی ،دارد

ت به معنای تاکید بر مسئله جنسی .کنیم درک را مردان به نسبت زنان ی فرودست جایگاه یا و زنان بودن نامرئی ،دالیل حذف میتوانیماست که 
که باید در  دانستمیساین واقعیت است که زنان و مردان عناصر جدا نشدنی یک بر  دیتأکعالقه به زنان )یا مردان( نیست، بلکه به معنی 

نظر  به .گیرند قرار توجه مورد ،شودیم ایجاد دو این بین که ،قدرت روابط خصوصا ی،عملکرد کلی سیستم و به ویژه در ارتباط با روابط
در همه جا به  نسیتج اجتماعی روابط ،ماتیو کلود نیکول و تابت پایوال ،ماتریالیست رادیکال فرانسوی از جمله کریستین دلفی یهاستینیفم

نقش همه جا که در آن زنان  یاطبقهیاد کرد. « طبقه زنان»از  توانیمآن  موجببه که روابطی ،شوندیم دیبازتول و دیتول انیضرر ز
 .دهندیمرا به خود اختصاص  یترفرودست

 ،به بعد 1۹۷۰دهه از  .زنان استسرکوب جنسیتی تنها منبع سرکوب بر عامل جنسیت اما این بدان معنی نیست که  هاستینیفم دیتأکعلیرغم 
و  هبرد سوال زیر را زنان طبقه بودن یکدست و همگنی اصل ،کوییر یهاستینیفمکلونیال و بعدها  تپس یهاستینیفم ،سیاه یهاستینیفم

ارند اما د یترفرودستنسبت به مردان همان گروه اجتماعی موقعیت که همه زنان اگر چه به حکم جنسیت در هر گروه اجتماعی  کردندتاکید 
یک »با نقد صریح مفهوم یکسان انگارانه  هاستینیفماین . شودینمو تنها به عامل جنسیت محدود  اندمتفاوتمتنوع و  زنانمنابع سرکوب 

متهم کردند و بر  11«اتنیکی تعصبات و طبقاتی مراتب سلسله گرایی، دگرجنس ،نژادپرستی بازتولید» به  را رویکردی چنین ،«طبقه زنان
 تاکید...  و مذهب ،اتنیک ،طبقه ،آن با دیگر عوامل سرکوب از جمله نژاد مرتبط دانستنو « ضرورت داشتن تحلیلی فراتر از عامل جنسیت»

نقطه پایانی ...  و کوییر ،زنان مناطق مستعمره ،پوستاهیساز جمله زنان غیرسفیدپوست طبقه متوسط غربی بر تجربیات زنان  تمرکز .کردند

                                                      
5 Ann Bidet-Mordrel, (eds.), « Les rapports sociaux de sexe », paris, PUF, 2010, p. 6. 
6 Colette Guillaumin, « Sexe, race et pratique de pouvoir : l’idée de nature », Paris, Côté-Femmes, 1992. 
7 Howard S. Becker, « Biographie et mosaïque scientifique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 62-63, 1986, 

p.105-110  
8 Rada Ivekoviç, « Le sexe de la nation », Paris, Léo Scheer, 2003, p. 33. 
9 Nadine Puechguirbal, « Le genre entre guerre et paix », Paris, Dalloz, 2007, p. 8. 
10 Françoise Thébaud, « Écrire l’histoire des femmes et du genre », Lyon, ENS, 2007. 
11 Nancy Fraser, « Multiculturalisme, anti-essentialisme et démocratie radicale. Genèse de l'impasse actuelle de la théorie 

féministe », Cahiers du genre, n° 39, vol. 2, 2005, p. 35. 
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 هاستسرکوب ترکیب همه این و« اندخوردهبه هم گره  سرکوباصلی  یهاستمیس» ،هاآنبه گفته مسلط.  یهاستینیفمبود بر رویکرد پیشین 
انتقادهای  .کنندیم زندگیدر آن  غربی طبقه متوسط تعلق ندارند دپوستیسفبقیه زنانی که به گروه زنان که « کنندیمشرایطی را ایجاد »که 

گذاشت. این  1۹8۰و انگلیسی دهه  ییکایآمر یهاستینیفمبر  یتوجهقابلو پسااستعماری تأثیر  پوستاهیس یهاستینیفم قاطعانهصریح و 
این  .را به خود جلب کردرادیکال ماتریالیست  یهاستینیفم ژهیوبهفرانسوی  یهاستینیفمبه بعد توجه  2۰۰۰از سال  نیزرویکرد انتقادی 

 یهاشهیرکه روابط اجتماعی مختلف سلطه با هم همپوشانی دارند و این که میزان و  استانتقادات منجر به ظهور رویکردی شد که معتقد 
 متفاوت نانز اکثریت سرکوب منابع ،در ارتباط با روابط مختلف اجتماعی ستم متفاوت است. در واقع هاآنسرکوب زنان متناسب با موقعیت 

 یهاستینیفم. کندیممنابع مختلف روابط اجتماعی قدرت افزایش پیدا  ریتأثتحت  هاآنسرکوب و  شوندینمک شیوه سرکوب ی به همه ،است
 ستینیفمتوسط  «اینترسکشنالیتی»مفهوم از جمله  ، سرکوب زنان ابداع کردندمنابع مختلف را برای تجزیه و تحلیل  یمختلفمنتقد مفاهیم 

وابط ر»و مفهوم  2۰۰۰توسط پاتریشیا هیل کولینز در سال « در هم تنیدگی»مفهوم  ،1۹8۹12 در سال گرشناو کیمبرلی ،آمریکایی -آفریقایی
 . 2۰1۴توسط الزا گالراند و دانیل کارگوات در سال  «اجتماعی

 های چندالیهتبعیض: های اتنیکیاقلیتمتعلق به زنان 

یش از سه دهه باست. « اتنیکی یهاتیاقل»تعلق زنان به  ،با روابط اجتماعی جنسیت همپوشانی دارد صراحتاًیکی از منابع سرکوب زنان که 
 به تحقیقاتش از مهمی یهابخش که کانادایی ستینیفم ،. دانیل جوتوگذردیمجهت تحلیل این همپوشانی  هاستینیفماز تمرکز برخی از 

 ،«ابطه اجتماعیاتنیسیته به عنوان یک ر»در ارتباط با مفهوم اتنیسیته در یکی از مقاالتش با عنوان  ،دارد اختصاص اتنیسیته و جنسیت بحث
ه و فرهنگ گرایان انهیگراعتیطب ییگراذاتاست که از  اتنیک]...[ رویکردی عینی و ذهنی برای  کنمیمآنچه من پیشنهاد : »کندیمعنوان 
ی به تعلق اتنیک. است شده ساخته موجود یهافرهنگ اساس بر که است اجتماعی واقعیت یک اتنیسیته ،طبق نظر وی 13«.ردیگیمفاصله 

از درون توسط افراد همان جامعه و از خارج توسط دیگران،  توانندیم؛ افراد متعلق به یک اتنیک خاص شودیمروشی پویا و تعاملی تعریف 
، تقسیمی که کندیمتعیین « هاآن»و « ما»این شکل از هویت جمعی تقسیمی را بین  همسایه یا ناظران دور تعریف شوند. یهاگروه ژهیوبه

 Identitéاشکال خاصی از هویت اجتماعی ) یسازفعالمفهوم اتنیک به تولید و  1۴رد.اشاره دا یاشدهی انگارانه به تفاوت طبیع

communautaire را از سایر افراد هاآنگروهی منشا متمایز مشترکی دارند که  طوربه( در قلب جوامع اشاره دارد، در افرادی که معتقدند 
 ،تا فرهنگ، موقعیتی که به این واقعیت مربوط است که در آن فرد شودیم. این رابطه بیشتر به جایگاه اجتماعی مربوط کندیمجامعه متمایز 

یم دیده «متفاوت» دیگری دید از هم اجتماعش و فرد همچنین و ندیبیم اجتماعش از خارج دیگران از «متفاوت» جمعی صورتبه را خود
  .شوند

ایجاد بعیض و به دور از تبر اساس روابطی خنثی « ما»و « هاآن»شده بین  یبندمیتقساتنیک و ایجاد خطوط  صورتبهدینامیک شناخته شدن 
 و دست/ فروفرادست عنوانبهرا بر اساس روابط نابرابر و یا  هاگروهکه افراد و  کنندیمهنجارها و نرمالیزاسیونی را جعل  ،. این روابطشوندینم
ت ، تحت ستم یا اقلیاستثمارشدهدر میان مفاهیم مختلف ابداعی از قبیل گروهی تحت سلطه،  15.کنندیم یبندطبقهاکثریت/اقلیت  عنوانبهیا 

یمهلن برتلو ترجیح و  ، پاسکال سیمونوماکولت گیو چونپژوهشگرانی  ، کندیمرا برجسته  اتنیکی مختلف یهاگروهکه روابط نابرابر بین 
گروه اکثریت از سوی « برخورد متفاوت و نابرابر»هدف  تنهازیرا گروه اقلیت خود را  16استفاده کنند. «اقلیت اتنیکی»یعنی آخر  رداز مو دهند

 هک قانونی مستقیماً کدگذاری یک با اوقات گاهی یا و سازی گفتمان طریق از ،شوندیمر این گروه از حقوق کمتری برخوردا»بلکه ، «داندینم
این گروه از برخی  کهیطوربه کندیممحدود  (گرایی)خاص خاص  یهایژگیوداشتن و آن را به  دهدیممتری را به آن نسبت ک ظرفیت

هستند که به علت منشأ  ییهاگروهافراد و »برخالف گروه اکثریت که  1۷«.کندیم دور ،عام و کلیتی که اکثریت ادعای آن را دارند یهایژگیو
یل منشا هستند که به دل ییهاگروه و افراد» سلطه تحت اتنیکی یهاتیاقل ،«برخوردار هستند ییهاتیمزمفروض خود در تبادالت اجتماعی از 

                                                      
 
13 Danielle Juteau, « L'ethnicité comme rapport social », Mots, n° 1, vol. 49, 1996, p. 98-99. 
14 Françoise Lorcerie, « L’école et le défi ethnique », Paris, INRP-ESF, 2003, p. 6. 
15 Ibid. 
16 Cité dans Nicolas Jounin et al., « Ethnicisassions ordinaires, voix minoritaires », Sociétés contemporaines, Presses de 

Sciences Po, n° 70, vol. 2, 2008, p. 7-23. 
17 Cité dans Nicolas Jounin et al., « Ethnicisassions ordinaires, voix minoritaires », op. cit., p. 9. 
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اتنیسیته برساختی سیال است که در داخل »به گفته دانیل جوتو،  18.«رندیگیمناشی از تبادل اجتماعی قرار  یهابیآسمفروض خود در معرض 
یک رابطه اجتماعی دارای یک چهره خارجی، رابطه با دیگری و یک چهره درونی است، یعنی دارای  عنوانبه .شودیمروابط نابرابر ساخته 

 تیجهن عمدتاًاجتماعی هستند  ییهابرساختکه روابط نابرابر مبتنی بر اتنیسیته  1۹«یک رابطه با یک تاریخ و با یک خاستگاه مشترک است.
یا  یسازهمگنبرای مثال، ساخت دولت ملی پروسه  2۰.اندبودهملی  یهادولت( و یا ظهور یالمللنیبسطح  در) مهاجرت ،کولونیالیسم

نوع : »سدینویم آرون ریموند ،فرانسه، انگلیس، کانادا، ترکیه و ایران تسریع کرد. در همین ارتباط از جملهآسمیالسیون را در بیشتر کشورها 
یک دولت ملی، یک واحد سیاسی است که همه شهروندان آن به یک فرهنگ تعلق داشته و اراده زندگی در یک جامعه خودمختار را  دئالیا

روابط  لیلبه همین دو  ت پرداختهمخالفبه ملی با یک ملت چنداتنیکی و ناهمگون  یهادولت، بیشتر با اتخاذ چنین رویکردی «ابراز کنند.
در چنین جوامعی  (اقلیتاتنیکی تحت سلطه ) یهاگروهو  (اکثریتگروه اتنیکی مسلط )بین  فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسینابرابر 

 .استشکل گرفته 

هم تنیدگی در ین ا روی بر کار برای فمینیسم پردازانهینظر ،. در نتیجهشودیمهمراه از جمله جنسیت ساخت اتنیک با دیگر روابط اجتماعی 
نحوه  21: نخست، بررسی نحوه تالقی عامل اتنیک با جنسیت و سپس درک رابطه خاص زنان با گروه اتنیکی.کنندیمرا دنبال عمده دو هدف 

 متفاوت سطح دو در ،اتنیکی )اکثریت یا اقلیت( تعلق داشته باشند یهاگروهبه کدام یک از زنان ارتباط زنان با عامل اتنیک بسته به این که 
 عنوانبه را هاآن که وضعیتی ،کنندیماتنیکی در وضعیتی حاکی از ستم و سرکوب زندگی  یهاتیاقل، ماگفته کولت گیوبه  ،از یک سو :است
. دانندیمکه مظهر کلی بودگی است، خاص و ویژه  اکثریت گروه با رابطه در را خود هاآن ،حالنیدرع و کندیم تعریف اتنیکی اقلیت یک

. طبق نظریه سلطه کنندیماتنیکی در یک رابطه حاکی از درجات متفاوت از وابستگی به گروه اکثریت رشد پیدا  یهاتیاقل، گریدعبارتبه
 فشارتحتارند و برای مطابقت با این هنجارها د قرار[ اکثریت گروه سوی از شدهفیتعر] غالب هنجارهای معرض در» هاآن کلی، طوربهنمادین، 
 قرن اواخر زا مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی ناسیونالیسم ،و چندزبانه در ایران یچند فرهنگبه عنوان مثال، علیرغم آرایش  22.«گیرندقرار می
و  (13۰۴ -135۷پس از ظهور سلسله پهلوی ) خصوصبهملت مدرن در ایران، -دولت بوده است. با ظهور دولتمسلط  ایدئولوژی نوزدهم

 ییهااستیسایرانی غیر فارس )ترک، کرد، عرب، بلوچ و ...( به نفع  یهاتیهوسایر ( 1۹۷۹بعدها با روی کار آمدن جمهوری اسالمی ایران )+
 یهاتیوهسیستماتیک و جرم انگاری  راندندولت ایران با به حاشیه به حاشیه رفتند. « انزبیک ملت و یک  یک کشور،»تشکیل  با هدف

دم مر یهمهبر به تدریج هویت فارسی را به عنوان تنها هویت  شدموفق « اتنیک های ساختگی»در چهارچوب  هاآنغیرفارسی و تعریف 
 یهاتیلاق دیگر اجتماعی بین اتنیک اکثریت و -معنای برابری اقتصادی با این حال، برتری هویت و زبان فارسی به  23ایران تحمیل کند.

اجتماعی کم برخوردار  -اقتصادی  یهاگروه[ به کنندیم]و  کردندیمایران زندگی  یاهیحاشاتنیکی که عمدتاً در مناطق  یهاگروهاتنیکی نبود. 
این  ،مهم کشوری و لشکری یهاپستبه  هاآنعالوه بر سرکوب سیاسی و عدم دسترسی از نظر اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدند. و محروم 

از قبیل به خدمات عمومی  هاآن زیآمضیتبعدسترسی محدود و . برندیماقتصادی و اجتماعی رنج برده و  یهاینابرابراز همواره  هاگروه
یکی در ایران اتن یهاتیاقلنسبت به  هاسرکوبمیزان و عمق این تبعیض و  .نابرابر بوده است یهااستیسمثال بارز این آموزش، اشتغال و ... 

 یهاتیاقلدر بررسی وضعیت  .اندبردهرا به کار  2۴«استعمار داخلی»به حدی بوده است که دو تن از محققان کرد در توصیف این وضعیت مفهوم 
از همان تجربه زنان متعلق  توانندینمقطعا  هاگروهزنان متعلق به این برخوردارند.  یتردهیچیپاز وضعیت  هاگروهاتنیکی اما زنان متعلق به این 

علیرغم این  ،اجتماعی برخوردار باشند. برای مثال -به گروه اکثریت در دسترسی به منابع مادی و سمبولیک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
ایسه با زنان در مق هاآناکثریت اقلیت نیز همسان نیستند و از وضعیت اقتصادی و اجتماعی متفاوتی برخوردارند اما  یهاگروهخود واقعیت که 

شمسی در حالی که  5۰و  ۴۰در دهه دارند. اجتماعی چون آموزش، بهداشت و اشتغال  -به منابع اقتصادی کمتری دسترسی گروه اکثریت 
های شهر ردغالبا  مدرنیزاسیون کشوراجتماعی دولت با هدف -اقتصادی یهاپروژهن روستایی بودند، اکثریت جمعیت مناطق پیرامونی ایرا

باعث شد اغلب مناطق پیرامونی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی از نظر اقتصادی  هااستیساین  .شدندیماجرا  ایرانمناطق مرکزی در  واقع بزرگ

                                                      
18 Françoise Lorcerie, « L’école et le défi ethnique », op. cit., p. 24-25. 
19 Danielle Juteau, « Ethnicité et nation », In Helena Hirata et Daniele Senotier (eds.), Dictionnaire critique du féminisme, 

Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 67. 
20 Danielle Juteau, « L'ethnicité comme rapport social », op. cit., p. 99. 
21 Danielle Juteau, « Ethnicité, nation et sexe-genre », Les Cahiers du Gres, n° 1, vol. 1, 2000, p. 53-57. 
22 Françoise Lorcerie, « L’école et le défi ethnique », op. cit., p. 17. 
23 Kamal Soleimani et Ahmad Mohammadpour, « Can non-Persians speak? The sovereign’s narration of “Iranian identity », 
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بسیار  یاوهیشو سیاسی به مناطق مرکزی ایران وابسته شوند. توزیع منابع و درآمد و دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش به 
. دادندیمساکن در ایران را تشکیل  یهاگروه نیترمحروم اتنیکی یهاتیاقلمتعلق به  زنان ،در این بین .گرفتیمناعادالنه و نابرابر صورت 

تعیین کننده به شدت که عامل اتنیک  دهدیم، نتایج تحقیقات اکبر آقاجانیان نشان قبل از انقالب در مورد دسترسی زنان به آموزش در ایران
دسترسی  میزاناما  اندداشتهنسبت به مردان  یترفرودستعلیرغم این واقعیت که زنان در هر سطح اقتصادی و اجتماعی موقعیت : استبوده 

 عد از انقالب ب بوده است. زیآمضیتبع شدتبهمناطق مرکزی ایران نسبت به زنان فارس  خدمات عمومیبه اتنیکی  یهاتیاقلزنان متعلق به 
« عیت زناناطلس وض»طبق گزارش  ،برای مثالسیستماتیک در پیش گرفته شد.  صورتبهتوسط جمهوری اسالمی ایران  یاهیروچنین نیز 

با سوادی زنان در سنین میزان است  شدهنیتدومعاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گردآوری و توسط  13۹۹اسفند سال که در 

در این گزارش آمده است  .ها کمتر استها بیشتر و در سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استاناستانسال در تهران نسبت به دیگر  6باالی 
 ۴.۴۷ها ای دسترسی ندارند، تناستان سیستان و بلوچستان از چند جنبه در ایران رکورددار است. در هفته حتی یک بار هم به هیچ رسانه»که 

کم در هفته دست هاآندرصد از  1۰.۰1کنند، کم یک بار از اینترنت استفاده میدر هفته دست ساله اهل این استان، 5۴تا  15درصد زنان 
سال  6 سوادی دختران و زنان باالیای دسترسی ندارند. باالترین نرخ بیدرصدشان در هفته به هیچ رسانه 8.3۹روند و سراغ رایانه می بارکی

  «شود.دیده می هاآنایران در میان 

در این  .شودیمبرجسته وضوح  بهاتنیسته باز هم  نقش عامل، شودیمصحبت از تولید و بازتولید روابط اجتماعی جنسیت از سوی دیگر، وقتی 
« ما»چگونه »و یا بالعکس، « ؟کنندیمدخالت « هاآن»و « ما»چگونه روابط اجتماعی جنسیت در ساخت مرزهای بین »مانند  یسؤاالترابطه، 

ابتدا باید  شود که در پاسخ به چنین سواالتی مطرح می«؟کندیمدر یک گروه اتنیکی و یا ملی تعریف  هاآناز نظر زنان و جایگاه خودش را 
اتنیکی یا اجتماعی تحت سلطه، توزیع منابع مادی و نمادین در  یهاگروهبسته به ماهیت سلسله مراتبی روابط بین زن و مرد در  گفت که

نه تنها نسبت به زنان متعلق به گروه اکثریت دسترسی کمتری به منابع مادی و  هاآن 25همیشه به ضرر زنان است. اتنیکیاقلیت  یهاگروه
 ،برای مثال. شودیمباز هم تکرار  هاآنفرودستی  سمبولیک قدرت دارند، بلکه در مقایسه با مردان متعلق به گروه اتنیکی خود نیز موقعیت 

تشر اتنیکی به آموزش داشته است. طبق آمارهای من یهاتیاقلدر میزان دسترسی مردان و زنان متعلق به  یاکنندهنییتععامل جنسیت نقش 
درصد  8/۴3استان کردستان )مردان غیرفارس مانند  یهااستاندر برخی از بر حسب عامل جنس افراد باسواد  میزان ،در ایران 135۴شده سال 

و  مردان درصد 1/3۹ن )استان سیستان و بلوچستازنان( و  درصد 2/25و مردان درصد  1/5۰) آذربایجان غربیاستان ،  ،درصد( 15و زنان 
اتنیکی به خدمات عمومی  یهاتیاقلکه بین میزان دسترسی زنان و مردان  دهدیمچنین آمارهایی نشان  26بوده است. زنان (درصد  ۴/1۹

اوت به آموزش متفاوت است. این تف هاآنفاصله زیادی وجود دارد. اگرچه این مردان و زنان متعلق به یک اقلیت اتنیکی هستند اما دسترسی 
قش خود را نسیت نیکسان نیست و عامل ج لزومااقلیت  یهاگروهکه تجربه اقلیت اتنیکی بودن در مردان و زنان متعلق به این  دهدیمنشان 

کار  نیز به« هاآن»و « ما»بین مرزهای اتنیکی جهت بازنمایی مسائل جنسیتی اغلب همچنین  .کندیمدر این میزان از تفاوت به خوبی بازی 
 و انزب انتقال ،زنانه )کارهای خانگی، مراقبت و آموزش کودکان اصطالحبهاتنیکی در قلب وظایفی  یهایژگیوتولید و انتقال . شوندیمگرفته 

ولوژیکی در بازتولید بی سهمشانادای البالی . به عبارتی، رابطه زنان با گروه اتینکی خود قبل از هر چیز از ردیگیم( صورت ... و خودی فرهنگ
باید مطابق  هاآنمسئول حفظ مخزن فرهنگی گروه هستند. در این راستا، رفتار  هاآن .گذردیم ،که به آن تعلق دارندگروه اتنیکی  و فرهنگی

جنس/جنسیت  د.وآینده مختل ش یهانسلهویت اتنیکی که  رودیماحتمال باشد وگرنه  خودی اجتماع دیتائبا هویت و خطوط انضباطی مورد 
. این دو شودیمآینده منتقل  یهانسلمادران است به کودکان و  نقش بخش مهمی ازکه  یسازانسانو عامل اتنیسیته در همان جنبش 

توسط گروه اکثریت اغلب اتنیکی  یهاتیاقل. در شرایطی که هویت جمعی کنندیمهویت از نزدیک با هم پیوند خورده و یکدیگر را تغذیه 
ر بریا دکه تحقیقات نازلی ک طورهمانمتناقضی را تجربه کنند.  یهاتیموقعاتنیکی به طور همزمان  یهاتیاقل، زنان متعلق به شودیمتهدید 

اقلیت برای مواجهه  یهاگروهمنبع همبستگی بین اعضای  تواندیم، گروه اتنیکی از یک طرف دهدیممورد زنان ویتنامی ساکن آمریکا نشان 
یم که زنانی ویژه به خود، اعضای برای تواندیم اتنیکی گروه ،غیرخودی باشد. اما از سوی دیگر یهاگروهاعمال شده از سوی  یهاضیتبعبا 

زنان  یهانقشبه گفته واناجا درواراجان،  2۷.باشد فشار عامل و سرکوب منشأ کنند، سازگار جدید جامعه هنجارهای و هاباارزش را خود خواهند

                                                      
25 Colette Guillaumin, « Sexe, race et pratique de pouvoir : l’idée de nature », op. cit. 
26 Akbar Aghajanian, « Ethnic Inequality in Iran: An Overview », International Journal of Middle East Studies, n°15, 1983, 

pp. 211-224. 
27 Nazli Kibria, « Family Tightrope:  The Changing Lives of Vietnamese Americans », Princeton, Princeton University Press, 

1993. 
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فردی  یهایآزادبه عبارت دیگر،  28.شودیمتمام به عنوان زن  هاآنغالباً به ضرر منافع  بین اعضای اقلیت اتنیکیبرای تقویت همبستگی 
 ردمو اکثریت گروه سوی از همواره که ییهاارزش ،اجتماعی جامعه تحت سلطه-فرهنگی یهاارزشبرای احترام به  ییهاگروهزنان در چنین 

 است. یموقعیتچنین  پیامدهایاز مهاجر اقلیت اتنیکی  یهاگروهدر بین افزایش خشونت علیه زنان . شودیم محدود اغلب ،ردیگیم قرار تهدید
 نظرصرف .ردیگیمرا به کار  یانژادپرستانهو اغلب  تنگ نظرانهرویکرد خشونت علیه زنان اقلیت  یهاشهیرگروه اکثریت در بررسی  ،با این حال

رویکرد . شودیم بردهنامتنها منبع ظلم به زنان  عنوانبه هاآنو فرهنگ  هاسنتاز  یاگسترده طوربهمتعدد ظلم به زنان اقلیت،  یهاشهیراز 
به اضر حبدون آن که داند می هادرون این اقلیت مردساالرانه فرهنگ قربانیانصرفا  راهای اتنیکی زنان اقلیت ،اتنیک حاکم تانهنژادپرس

این  ساالرانهپدر سیستماقلیت به دستگاه تولیدمثل و یا قربانیان صرف  یهاگروهزنان  .باشد هاخشونتخود در افزایش این پذیرش سهم 
 نجات باید وندارند  خود از اختیاری هیچ استعمارگرایانه رویکردهای با مطابق که یسوژگ گونه هر از عاری زنانی ،شوندیمتقلیل داده  هاگروه
. بدون تحلیل وضعیت در هم تنیدگی دید توانیم وضوحبه مشابه ایران مناطقِدر ایران و بسیاری از را مثال بارز چنین رویکردی . شوند داده

یژگیو به فرهنگ و اغلب اقلیت زنان علیه خشونت...  و مذهب ،کاتنی ،طبقه ،ی دولتیمردساالرعامل جنسیت با دیگر عوامل سرکوب چون 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که کامال  یهاضیتبعبا  سوکیاز این گروه زنان که  حالی در. شودیمنسبت داده  هاگروهاین فرهنگی  یها

شتری از سوی دیگر با فشار بی و و به اشتغال و استقالل اقتصادی و فردی کمتری دسترسی دارند کنندیمریشه سیاسی دارند دست و پنجه نرم 
دگی در زن هاآنبین توقعات و مطالبات  یاعمده شکاف ،هویتی گروه خود روبرو هستند. در چنین شرایطیفرهنگی و  عناصر ظدر جهت حف

 حذف یا و خودکشی طریق از چه فیزیکی حذف به را هاآن از برخی که عاملی. شودیم ایجاد ،رودیمانتظار  هاآنفردی و اجتماعی با آنچه از 
  .دهدیمسوق است و یا کشتن زنان به نام ناموس و شرف « زن کشی»آن چه که  اصطالحاًیا  خانواده اعضای دیگر توسط

روابط  گریبا د روابط نیاما ا استمندعالقهزن و مرد  نیروابط قدرت ب یبررسعمدتاً به  تیاگر مطالعات جنس انکار کرد که توانینمبنابراین  
هم ف جدید کمک کند تا از این طریق امکان اندازهای علمی تواند به گشایش چشممی یبررسی چنین روابط .هستند دهیدر هم تن یاجتماع

وامل اجتماعی اتنیسیته تنها یکی از این ع. فراهم شود روابط جنسیتی با دیگر روابط قدرتتنیدگی در هم  های ناشی از پیچیدگی از  یترقیدق
به ساختاربندی  نیزو خود اتنیسیته  شودیماتنیسته توسط روابط اجتماعی جنسیت ساختاربندی  ،در تاکید بر عامل جنسیت و اتنیسیتهاست. 

ر که زندگی روزمره زنان را تحت تاثی یادهیچیپبررسی عامل جنسیت بدون اشاره و تاکید بر روابط متنوع و  .پردازدیمروابط اجتماعی جنسیت 
فعاالن  و هاستینیفمکه اگرچه بیش از پنج دهه است منجر خواهد شد.  هاآناز وضعیت  انگارانهسادهتحلیلی سطحی و  ارائهبه  دهندیمقرار 

امعه این رویکرد در ج متأسفانهاما  اندگرفتهشیپرا در  یادهیتن درهم یهالیتحللزوم توجه به چنین مختلف دنیا  یهابخشدر  حقوق زنان
مورد متر کارا و مستقیما زندگی زنان اقلیت را تحت تاثیر قرار داده است آشک هاتفاوت این که جایی ،ایران چندفرهنگی و چندزبانی ،چنداتنیکی

یک  الباغ توجه قرار گرفته است و همواره با تاکید بر تجربیات زنان گروه اکثریت )زنان فارس شیعه ساکن در مناطق مرکزی ایران( تصویر
 .شودیمو شده  ارائهزنان در ایران  مسائلدست و یکسانی از مشکالت و 

 

                                                      
28 Vanaja Dhruvarajan, « The Multiple Oppression of Women of Colour », In Ormond McKague (eds.), Racism in Canada, 

Saskatoon, Fifth House Publishers, 1991, p. 101-104.   


