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 5 / مقدمه

 مقدمه

 

 وجو کنید، نوشته است:جست 2ی میریام وبسترنامهرا در لغت 1«خواهرانگی»اگر 

 اهر بودن،. وضعیت خو1-1» ●

 ای خواهرانه،. رابطه2-1 ●

بنایی ای از زنان بر مویژه جامعهای از خواهران، به. جمعیت یا جامعه2 ●

 مذهبی،

 «های مشترکها یا دغدغه. همبستگی زنان بر مبنای شرایط، تجربه3 ●

خواهربودگی یا رابطه خواهری که گاه اتحاد زنان خوانده می شود را برخی شکلی 
ی پیوند زنان، دانند که مشتمل بر اندیشه و تجربهها میاز پیوند عاطفی میان زن

محور است. دیلی در کتاب زن و زن خودباوری و هویت کشف شده در دیدگاهی
بوم شناسی مدعی است دوستی خواهران از رفاقت های مردانه از بیخ و بن متفاوت 
است، چون خودتاییدگر است. در برخی متون، خواهربودگی حس عالقه و حمایت 

شود، در برخی دیگر از نظریات فمینیستی، منظور از این اصطالح، که در تعبیر می
ش زنان در غرب به وجود آمد، به معنای زنانی است که به دلیل موج دوم جنب

ی خواهرانگی را دیگر متحد می شوند. مری دیلی رابطهی خاصی با یکعقیده
 نامد. )گشتاسب،های زندگی شخصی میی تاریخچهگرایی زیباشناختی زنانههم

های ر زندگیشناختی و مبتنی ب( یعنی خواهرانگی را به دیدگاهی زیبایی116:1398
ها، ستم مشترک که ناشی دهد. از منظر گروهی دیگر از فمنیستشخصی ارجاع می

از نهاد مردساالری در مفهوم اعم آن است، بنیان تاکید بر خواهری به عنوان یکی 
خوانیم، خواهری به از مفاهیم بنیادی در جنبش زنان است. یا در تعریف دیگری می

حترام به زنان به عنوان زن، حمایت زنان از همه همبستگی جنس مونث، ا»معنای 

                                                                                                              
1 : Sisterhood 
2 : Merriam-Webster 
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( و در عین حال که باعث اعتماد به نفس زنان می شود، 117)همان:« زنان است
  زمینه وحدت آنان را در مقابل مردان فراهم می سازد.

ی تعاریف باال مشترک است تأکید بر همبستگی میان زنان به صرف چه در همهآن
مشترک و تقلیل مفهوم خواهرانگی به اتحادی صرفاً در  هایها یا دغدغهتجربه

برابر دشمن مشترک است. اجازه دهید به نگاهی انتقادی به همین دست تعاریف 
های لیبرال سفیدپوست استفاده بار فمنیستبپردازیم. خواهرانگی جهانی را اولین

ان در ی سرکوب مشترک میان زنکردند. بنا به ادعای آنان با تمسک به تجربه
شود. اما سؤالی که از پاسخ به آن طفره سراسر جهان، خواهرانگی جهانی ممکن می

را به یک  روند این است که آیا زنان فارغ از طبقه و جایگاه اجتماعی، سرکوبمی
کنند؟ آیا با اتکا به تعریف زنان سفیدپوستی که تجربیات خود را از شکل تجربه می

توان به خواهرانگی دهند، میتمام زنان تعمیم می ینظام پدرساالری، به تجربه
انگاری اتحاد زنان در برابر دشمنی یک چهره با نام جهانی دست یافت؟ ساده
های مختلفی خود انگیز است. زیرا مردساالری به شکلمردساالری امری مخاطره

 شوند بسیار وابسته بهرا نشان می دهد. نوع و شدت سرکوبی که زنان متحمل می
های های زنان نیز عطف به تجربههاست. الویتجایگاه اجتماعی و اقتصادی آن

ها بر مبنای متنوعشان متفاوت است. با یکسان دانستن زنان و درنظرگرفتن الویت
 استانداردهای زن سفیدپوست غربی، خطر تقلیل نیازهای واقعی زنان  وجود دارد .

دیگر در تضاد است نند که منافع افراد با یککهای لیبرالی مکرراً به ما القا میارزش
ی بیشتر، رقابتی ذاتی میان نوع بشر جاری «ها و دستاوردهاموفقیت»و برای کسب 

ها و کالمخصوص در مورد زنان، از محافل دوستانه تا ادبی، تکهاست. به
گاه به ها، خصومتی که هیچشود از خصومت ذاتی میان زنهایی نقل میداستان

ها و جدال نابرابر برای دستیابی به منابع اقتصادی بات اقتصادی، فرودستی زنمناس
های ها جای دارد. از داستانگردد و گویی در سرشت آنی اجتماعی بازنمیو سرمایه

ها در گرو حفظ های کهن گرفته )که حیات و ممات زنسراهای حرمدسیسه
که برای کسب موفقیت یا شهرت، یا تر زنانی های مدرنجایگاهشان بود( تا داستان

کنند یا خود را های جنسیتی علیه خواهرانشان را انکار میی تبعیضبه کلی مقوله
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های کنند که در نهایت به تخریب پایهدرمقام الگویی خاص و متفاوت معرفی می
های جنسیتی و طرد سیستماتیک انجامد. این موضوع در مورد اقلیتهمبستگی می

هایی که از همان ابتدا از موضوع مبارزات سیاسی نیز مشهود است، اقلیتها در آن
که تالشی برای ایجاد اتحاد و شوند، بدون اینها کنار گذاشته میبحث و جدال

ماند فردگرایی و انزوایی چه باقی میها صورت گیرد. در نهایت آنهمبستگی با آن
دهد. ، نژادی و طبقاتی را از دست میهای جنسیتیاست که توان مقابله با انواع ستم
مثابه کنشی به« خواهرانگی»و « همبستگی زنانه»در بطن چنین مباحثی است که 

شود. کنشی که مناسبات جنسیتی، نژادی و طبقاتی را انکار سیاسی مطرح می
عیار با تمام اشکال ای تمامها سعی در مبارزهکند، بلکه اتفاقاً با تحلیل آننمی
 ری و تبعیض دارد.نابراب

شک ، که بی«خواهرانگی: اتحاد سیاسی میان زنان»ی معروف بل هوکس در مقاله
ها در مورد مفهوم خواهرانگی است، به دنبال مبنایی برای یکی از پربارترین مقاله

شود که باید از تعریف خواهرانگی در گردد. او یادآور میایجاد یک اتحاد زنانه می
نیازی به گفتن نیست که زنان بورژوای سفید »پرهیزیم. ب« ستم مشترک»حد 

ستم "ی رادیکال و لیبرال بودند که چنین تعریفی از خواهرانگی ارائه دادند. ایده
ی اشتباه و فاسد بود که موجب کژفهمی از واقعیت اجتماعی یک ایده "مشترک

را به یکدیگر  چه زنان( به بیان دیگر، آن1398)هوکس، « پیچیده و متنوع زنان شد.
مشترک تعریف کنند. تعریف « بودنِقربانی»زند این نیست که خود را در پیوند می

های سکسیستی است، انکار و تقلیل زن در مقام قربانی، که تعریف ایدئولوژی
ی تعریف جنبشی فمینیستی کردن دایرههای پیچیده و متنوع زنان و تنگتجربه
 است. 

ای ایجاد پیوندها بر اساس قربانی بودن یا احساس به ج»نویسد: بل هوکس می
مان به یک توانیم بر اساس تعهد سیاسیمشترک نسبت به یک دشمن مشترک، می

جنبش فمینیستی که هدفش، پایان دادن به ظلم و ستم سکسیستی است، با 
با تبعیض جنسیتی را جدا از  ( او مبارزه1398)هوکس، « دیگر متحد شویم.یک

تا زمانی که به تقسیم طبقاتی »داند. طبقاتی و مبارزه علیه نژادگرایی نمیی مبارزه
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میان زنان پایبند باشیم، نخواهیم توانست همبستگی واقعی میان آنان به وجود 
 ( 1398)هوکس، « آوریم.

ها و اختالف نظرها نیست. به معنی ایجاد همبستگی هرگز به معنی سرکوب تفاوت
های های شخصی هم نیست، بلکه به معنی گسترش دغدغهتها و اولویانکار دغدغه

جمعی و فراروی از فردگرایی است، تالشی است برای ایجاد تعامل و مذاکره در 
ها و ی انواع تبعیضبستر تعهدی سیاسی به آرمانی مشترک که همان رفع همه

اجه دیگر موگرانه با یکهنگامی که زنان بتوانند با روشی حمایت»هاست. سرکوب
ی همبستگی گاه خواهیم توانست، پایههای اشتباه را تغییر دهند، آنشوند و دیدگاه

هایشان ندارند کن کردن تفاوتسیاسی میان زنان را بنا کنیم ... زنان نیازی به ریشه
تا بتوانند احساس همبستگی کنند ... ما به ضدیت با مردان نیاز نداریم که ما را با 

ای است که باید با ی ما از تجربه، فرهنگ و ایده، تجربهتههم متحد کند. اندوخ
توانیم خواهرانی متحد با منافع و باورهای دیگر به اشتراک بگذاریم. ما مییک

مان در پایان دادن به ستم جنسی و یا در مشترک، در تحسین تنوع در مبارزات
 (1398)هوکس، « همبستگی سیاسی باشیم.

 یزنان را با تمام یصدا که میرویمی از خواهرانگ یمطلوب یبه دنبال معنا
 یدارد که به واسطه یخواهران یصدا دنیدر شن یشنود و سعیم شانیهاتفاوت

بلکه بارها دچار  کبارینه  کند،یبر آنان روا م یکه طبقه اجتماع یو ستم یمردساالر
 یخوهرانگ»وم شماره در مورد مفه نیدر ا ینبنابرا .اندشدهگرفتن  دهیسرکوب و ناد

. سراغ میابه آن پرداخته یمختلف یهاو از نظرگاه میانوشته« زنانه یو همبستگ
زمان ضمن طرح پرسش ایم و همهایی نو برای ایجاد اتحاد و همبستگی رفتهایده

تر نیز در این حوزه از عوامل اتحادبخش میان زنان از منظر فعال فمینیستی که پیش
های ایرانی تا ی تاریخی متعددی را بررسی کردیم، از نمونههافعالیت کرده، نمونه

ی تاریخی مبارزات زنان، با نقد و بررسی تا عالوه بر انتقال تجربه ؛جهانی
و  های مبارزهپایه وهایمان را بسنجیم ها و امکاندستاوردهایشان بتوانیم فرصت

 ریزی کنیم.مقاومتی حقیقی را پی
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با چند پرسش محوری به بررسی و نقد جنبش  توی میهایی در بارهبحث یمقاله
های اخیر )شاید هم ی سالهای زنانهتو درمقام یکی از بزرگترین همبستگیمی

ی پردازد. پرسش از اتحاد زنان، ویژگی مبارزهی تاریخی آن( میبزرگترین نمونه
ه، نقش ی قدرت و سکسوالیتفمینیستی، تعریف آزار جنسی و موضع قربانی، رابطه

تو از لحاظ فردگرایی و انحصار طبقاتی و های اجتماعی، انتقادات وارده به میشبکه
 تو در ایران.نهایتاً تحوالت می

، سیر ی پهلویهای زنان در دوران مشروطه و اوایل دورهبازتعریف تشکل یمقاله
دهد. می ساله را مورد بررسی قرارای حدوداً سیتاریخی اتحاد زنان ایران در بازه

شود از انقالب مشروطه که یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران محسوب می
آید. در سرتاسر این های زنان نیز به حساب میی اوج جنبشنظرگاهی دیگر نقطه

قرار « ملت»دوران زنان با اجتماعاتی ساده اما تاثیرگذار سعی داشتند در گستره ی 
ای از این اتحاد را عیان نان در این دوران گوشههای زهایی از فعالیتگیرند. مثال

های ی تاثیرگذار جنبشکند. به عالوه در بخش دوم مقاله به بررسی کنش حلقهمی
ایم. بررسی دو رویکرد مهم به مسائل زنان، یعنی پرداخته« مردان»زنان یعنی 

ا به نگرش برابری/همتایی و نگرش تصاحب/قیمومیت، ساختار این بخش از مقاله ر
های زنانه در ترین تشکلی مختصر یکی از منسجمبرد. در انتها تاریخچهپیش می

جمعیت نسوان وطن خواه »انتهای دوره مشروطیت تا ابتدای حکومت پهلوی یعنی 
سال فعالیت مداوم با فراز و  13ذکر شده است. انجمنی که در طول « ایران

گر ی کنترلان با گسترش سایههای فراوانی مواجه بود و متاسفانه همزمنشیب
 های زنانه، از فعالیت بازایستاد.    ها و جمعیتحکومت پهلوی بر انجمن

های گیریی حجاب و موضعای با دکتر فاطمه صادقی ضمن مرور تاریخچهمصاحبه
کند که آیا های زنان حول این موضوع، این پرسش را مطرح میمتفاوت تشکل

ی کانونی مطالبات زنان باشد و آیا عاملی اتحادبخش طهتواند نقحجاب و پوشش می
های های معنایی در دست دولتهاست؟ حجاب چه کارکردها و چرخشمیان زن

 مدرن داشته است؟
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فمینیسم و ی آمریکایی، در مقاله-ی ایتالیاییسیلویا فدریچی، فمینیست پرآوازه
سازی های جدید خصوصیپردازد که موجبه این موضوع می ،سیاست منابع اشتراکی

های نئولیبرالی در سطح جهان به خصوص در کشورهای درحال ی سیاستو توسعه
ها و توسعه، دسترسی عمومی و رایگان به منابع مشترکی همچون دریاها، جنگل

نوعانمان را محدود کرده است. فدریچی برای مقاومت در برابر این موضوع حتا هم
ی منبع/منابع اشتراکی کند، ایدهیاد می« های جدیدیحصارکش»که از آن به عنوان 

کشد و ضمن پرداختن به آن از منظری فمینیستی، از بالقوگی سیاسی را پیش می
ای فمینیستی، برای رسیدن به از نظر او مداخله آورد.این ایده سخن به میان می

برای منابع اشتراکی و همچنین یافتن شرایطی  تعریف بهتر در مورد سیاست
 داری ضروری است.ای ضد سرمایهکردن این اصل به مبنای مبارزهبدل

بستگی تاریخی زنان در این اعتصاب به هم چیانزنان در اعتصاب معدنی مقاله
معدن  چیانِبا دست از کار کشیدن معدن 198۴مارس  6 پردازد.سراسری می

کار بود، محافظهشدن معدن از طرف دولت کورتونوود که پاسخی به طرح بسته
ها، چیان انگلستان آغاز شد. پس از گسترش اعتصاباعتصاب عظیم معدن

چیان در ی ملی کارگران معدن، اعتصاب ملی اعالم کرد که اکثریت معدناتحادیه
 ،های کارگریسراسر کشور به آن پیوستند. متزلزل ساختن قدرت سازمان

خست وزیر مارگارت تاچر و سازی و اصالحات بازار آزاد هدف اصلی نخصوصی
ترین و مبارزترین گروه کارگران یافتهچیان، که سازماندولت او بود. شکست معدن

ای در توازن قدرت بین کارگران و کنندهی عطف تعییندر انگلیس بودند، نقطه
کارگر  یشدن طبقهکارفرمایان این کشور بود، که به ماهیت انفرادی و اتمیزه

چیان بودند، در ها همسران معدنمنجر شد. زنان که بیشتر آنانگلیس امروزی 
ها بود که ی آنوقفههای بیحمایت از اعتصاب نقش مهمی داشتند و با تالش

 کارگران توانستند تا نزدیک یک سال اعتصاب را ادامه دهند.

ی و ساختارهای سیاسی گم شده  استعمار :د خاطی نشستنمرسنت روی ی مقاله
آنجا که اتحاد سنتی بین زنان به  به سراغ قوم ایبو در نیجریه می رود. قوم ایبو
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-شود. در بین قوم ایبو ساختار سنتی اجتماعیمفهوم عینی خواهرانگی تعبیر می
 اند.دهد که مورد سرکوب قرار گرفتهگری را به زنانی میفرصت کنش  ،سیاسی زنان

تار سیاسی زنانه به بزرگترین اهرم شدن این ساخی تبدیلمقاله به نحوهی نویسنده
تحت عنوان خیزش  ،مقاومتی ضد استعماری مردمان ایبو در برابر استعمار بریتانیایی

شدن این ساختار سیاسی و در نهایت پردازد و در ادامه از چگونگی تضعیفمی ،آبا
 گوید.انحالل آن سخن می

چیماماندا  ینوشته طالیی ی خورشیدنیمهی پیشین، بررسی رمان ی مقالهدر ادامه
انگوزی ادیچی را خواهیم داشت که با قراردادن جنگ بیافرا به عنوان تم اصلی 

ریزی بر پردازد که در طی سه سال جنگ و خونروایت، به شرح  مصائبی می
حساس تاریخی نیجریه،   یمردمان ایبو رفته است. در این بازنمایی ادبی از این  برهه

 د بین آنان در پایداری و مقاومت به تصویر کشیده شده است.نقش زنان و اتحا
توان در تاریخ سیاسی این مردمان و وجود ساختار ی آن را میمقاومتی که ریشه

 ی پیشین یافت.سیاسی ذکر شده در مقاله

ترین صحبت از خواهرانگی به معنای کنشی سیاسی و وفادارانه، از انضمامی
های تازه در پایان این شماره دریافتیم که هنوز بحثهای معاصر زنان است و بحث

است که مجال پرداختن به آن را نداشتیم و در تصمیمی جمعی بر آن  باقیمهمی 
ای دیگر را نیز به این مبحث اختصاص دهیم و امید است که در شدیم که شماره

ها و های نه چندان دور در پیوستی تاریخی و معنایی با همین شماره، مقالآینده
کنیم و هایی پربارتر گرد آوریم. شما را به خواندن این شماره دعوت میتحقیق

 پیشاپیش مشتاق نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

  منابع

خواهرانگی: اتحاد سیاسی میان زنان، نویسنده: بل هوکس، ترجمه:  .1

 1398، فروردین Revoltfem.comمهدیس صادقی پویا، سایت 

ان پرده نشین، اجراهای اعتراضی زنان قاجار، نویسنده: آلما نمایشگر .2

 1398گشتاسب، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران 
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 تومی دربارههایی بحث

 نویسنده: طلیعه حسینی

 
پوست نیویورکی، گر سیاه، زن کنش1بود که تارانا بورک 2۰۰6اولین بار در سال 

ایش آگاهی در مورد اذیت و آزارهای جنسی به کار برد و را برای افز 2توعبارت می

ی آمریکایی از این عبارت علیه آزار کنندهتهیه و ، بازیگر3سال بعد آلیسا میالنو 11

استفاده کرد. بعدتر لیست بلندباالیی  ۴جنسی صورت گرفته از سوی هاروی واینستین
ورد آزار جنسی قرار داده ها را مزن ادعا کردند که واینستین آن 1۰7شامل حداقل 
شدن او و حکم زندان انجامید، زندگی ناختهای که نهایتاً به مجرم شاست. پرونده

تحت تأثیر قرار داد، همسرش طالق گرفت، در  اش را شدیداًایخانوادگی و حرفه
های افتخارش از او پس گرفته شد )مانند المللی بسیاری از نشانسطح ملی و بین

مدار تخار دانشگاه هاروارد، کشور فرانسه و انگلیس( و چندین سیاستهای افنشان
 باره پرداختند.مطرح به اظهارنظر در این

به صورت گسترده توسط زنان به کار « تومی»، عبارت 2۰17در همین سال یعنی 
مداران های سرشناس از نمایندگان مجلس و سیاستگرفته شد. بسیاری از چهره

به  5های شاخص سیلیکون ولیی ورزشی و هنری و حتا چهرههاگرفته تا چهره
ها در این مورد محکوم گرفتن گزارشکاری و ندیدهتجاوز و آزار جنسی یا اهمال

 شدند. این جنبش به سرعت در تمام کشورها از جمله ایران نیز فعال شد.

یرش، رغم دستاوردهای انکارناپذاز زمان شروع استفاده از این هشتگ تاکنون به
که جنبشی به آن وارد شده است. این ، نقدهایی نیزهمواره از منظرهای مختلف

بتواند در این سطح گستردگی یابد و اظهارنظرهای مختلف را برانگیزد خود نشان 

                                                                                                              
1 : Tarana Burke 
2 : MeToo 
3 : Alyssa Milano 
4 : Harvey Weinstein 
5 : Silicon Valley 
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آموزد که این از حساسیت موضوع و البته دینامیسم درونی آن دارد. تاریخ به ما می
ها و دستاوردها. پس اجازه و بررسی کنش دینامیسم حفظ نخواهد شد مگر با نقد

ترین جنبش جا نیز از چند منظر مختلف به این جنبش )شاید هم گستردهدهید در این
م. البته از پیش آگاهیم که اولین انتقادی که زنان چند سال اخیر( نزدیک شوی

یان کشی دقیق مها وارد کرد، همین خطتوان به این دست مقاالت و البته جنبشمی
که  چیزیآن ای صریح در این میان است.مفهوم زن و مرد و درنظرگرفتن دوگانه

که علیه زنان و است منطقی همسو با ، استهای جنسی سبب تبعیض علیه اقلیتم
روشن است البته  .کندهای نژادی، قومی و مذهبی اعمال تبعیض میحتا سایر اقلیت
اما  است، مراتب شدیدترهای جنسی بهتتبعیض علیه اقلی ،موارد از که در بسیاری

یکی از اهداف این مقاله فراروی از همین تعریف زن بر مبنایی بیولوژیک است، تا 
های تفکر و البته کنشی سیاسی بتوان ضمن نگاهی انتقادی به مفاهیم موجود، پایه

 .ریزی کردرا پی

دواریم باب بحث و کلیدی پاسخ دهیم و امی سوالدر این مقاله قصد داریم به چند 
 باره به زبان فارسی نیز، بیش از پیش گشوده شود. تبادل نظر در این 

ی اتحاد میان زنان خواهد بود. آیا اتحادی اولین تمرکز ما بر مسئله -

میان زنان )به صرف شباهت بیولوژیک( ممکن خواهد بود و آیا 

 اساساً مطلوب است؟ 

های ایی دارد؟ سیاستهای فمینیستی چیست و چه ویژگیمبارزه -

 کنند؟ هویتی در این مبارزات چه نقشی بازی می

 آزار جنسی چیست؟ آیا تعریف و مرز مشخصی دارد؟  -

چرا باید از نقش  نکوهی کجاست؟قربانی کیست؟ مرزهای قربانی -

 ی قربانی رها شد؟  خودشیفته

داری در ی قدرت و سکسوالیته چیست؟ مناسبات سرمایهرابطه -

 اند؟  ناسبات جنسی چه نقشی بازی کردهبرقراری م
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کنند؟ ها و اتحادها بازی میهای اجتماعی چه نقشی در جنبششبکه -

تو چه تأثیری های اجتماعی در ماهیت جنبش میاستفاده از شبکه

 داشت؟

اند، آیا این تو را متهم به فردگرایی لیبرال بورژوایی کردهبسیاری می -

دن، توانسته بر فردگرایی غلبه کند؟ بورغم ادعای اجتماعیجنبش به

شاید بهتر است بپرسیم آیا اساساً قصدی برای غلبه بر فردگرایی 

 دارد؟  

 آیا این جنبش توانسته است زنان سایر طبقات را با خود همراه کند؟  -

تو در ایران چه تحوالتی از سر گذارند؟ ورود رسمی نظام قضایی می -

 دارد؟ ها نشان از چهدر بعضی از پرونده

 های باال خواهیم پرداخت:به بررسی اجمالی هر یک از پرسش حال

 است؟ ممکن زنان میان اتحادی آیا کهاین اول  

آغاز کنیم. او در « زن»ی کیستی اجازه دهید بحث را با عبارتی از فدریچی درباره
های معنای شکل خاصی از استعمار و جایگاهبه "زن"برای من »نویسد: میه این بار

ای از مبارزه است. واضح است که تنوع معناداری خاصی در تقسیم کار و تاریخ ویژه
ی نژاد واسطهویژه بهمراتب و نابرابری بهطور[ سلسلهمیان زنان وجود دارد ]و همین

داری های مشترک باید خطی بکشم و بگویم زنان طبقه سرمایهو سن. باوجود زمینه
شناختی نیست، بلکه یک بندی زیستچون زن یک طبقهمن نیستند ...  "خواهران"

کنم خودم را بندی سیاسی، اجتماعی و تاریخی است ... وقتی به زن فکر میطبقه
دهم که زنان در سراسر جهان تا به ای از مبارزات جای میدر تاریخ و اشکال ویژه
 (1397)هِر، « اند.امروز آن را ادامه داده

زنان به صرف شباهت بیولوژیکشان و فارغ از  اگر اتحادی پیشینی میان
شان ممکن نیست و البته مطلوب هم های سیاسی، اجتماعی و تاریخیبندیطبقه
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جا که زنان با ها باشد؟ از آنتواند محور اتحاد میان آننیست، پس چه چیزی می
ی مشترکی هم از ستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، تجربهخاستگاه

گشا باشد. اما واضح تواند راهی مشترکی از ستم هم نمیارند، اتحاد حول تجربهند
ها از بین ای مشترک را در میان آناست که این مسئله لزوم وفاداری به مبارزه

پوست آمریکایی، نیز در گر اجتماعی سیاهبرد. بل هوکس، فمینیست و کنشنمی
بخش زنان، خواهرانگی را در حد رهاییافراد فعال در جنبش »نویسد: باره میاین

اند. نیازی به گفتن نیست که این زنان ستم مشترک تقلیل داده و تعریف کرده
بورژوای سفید رادیکال و لیبرال بودند که چنین تعریفی از خواهرانگی ارائه دادند. 

ی اشتباه و فاسد بود که موجب کژفهمی از واقعیت یک ایده "ستم مشترک"ی ایده
های سکسیستی، نژادگرایی، تماعی پیچیده و متنوع زنان شد. ما به سبب نگرشاج

ایم. پیوند پایدار بندی شدهها تقسیمفرضامتیازات طبقاتی و بسیاری دیگر از پیش
ها برطرف شده و اقدامات بندیشود که این تقسیممیان زنان، تنها زمانی ایجاد می

بافی و ها با خیالرد. این تقسیم بندیالزم برای از بین بردن آنها صورت گی
های مشترکی که زنان رغم ارزش تجربهاندیشیدن امیدوارانه به ستم مشترک، علی

 (1398)هوکس،  «شوند، مقدور نیست.دیگر سهیم میبا یک

بل هوکس معتقد است باید به جای ایجاد پیوندها بر اساس قربانی بودن یا احساس 
شترک، بر اساس تعهد سیاسی به یک جنبش مشترک نسبت به یک دشمن م

دیگر متحد دادن به ظلم و ستم سکسیستی است، با یکفمینیستی که هدفش، پایان
های شخصی یابی به چنین اتحادی باید بتوان از سطح دغدغهشویم. برای دست

های جمعی پرداخت. چرا که همواره مسئولیت انحرافات فراتر رفت و به دغدغه
ی ی جمع است و خودآگاهیِ جمعی الزمهها نیز برعهدهون نظامسیستماتیک در

ردگرایی و انگشت اتهام به سوی فردگرفتن منجر به ایجاد اتحادی پایدار است. ف
 شود.گرفتن نقش ساختارها و مسئولیت جمعی افراد مینادیده
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. زنان در طول تاریخ بر همین مبنا اعتراضات متحد بسیاری را سازماندهی کردند

برزیل  1زمینی زنان عضو جنبش کارگران بیتجربهآورد از فدریچی مثالی می

[the MSTآن .] آوردن حق تصاحب زمینی که اشغال کرده دستپس از به»ها
های جدید باید به فرمی جمعی ساخته بودند، بر این امر پافشاری کردند که خانه

صورت جمعی انجام دهند، در کنار  شان را بهداریها بتوانند امور خانهشوند تا آن
ها سواستفاده کرد به هایشان را بشویند، آشپزی کنند ... و اگر مردی از آنهم رخت

ای ( در این مثال وفاداری به مبارزهFederici ,2۰18« )یاری هم بشتابند.
ای که پس از فتح خورد. مبارزهفمینیستی بر اساس تعهدی سیاسی به چشم می

براندازی شکلی از سلب مالکیت گسترده از دهقانان بود، در پی ایجاد سنگر اول که 
 نظمی جدید بر مبنای زندگی اشتراکی هستند.

کند که در میان تمام اتحادهایی که زنان شکل لیندا گوردون بر این نکته تأکید می
تر ای مهمچه از منظر سوسیالیستی و چه فمینیستی، هیچ موضوع عمومی»اند داده
( نباید فراموش کرد هرچند هر نوعی از آزار 1399)گوردون، « زار جنسی نیست.از آ

ی زنان از آزار جنسی ی همهجنسی محکوم است، اما تقریباً بدیهی است که تجربه
های اقتصادی و اجتماعی و ...، انواع و ها بسته به خاستگاههم یکسان نیست. زن

زنانی که از امتیازهای اقتصادی و  شخصاًاند. ماقسام آزارهای جنسی را تجربه کرده
حتا پذیر قرار دارند. های آسیبتر در موقعیتاند کماجتماعی باالتری برخوردار بوده

ی این آزارها مؤثر است. بسیاری میزان آگاهی از انواع آزارهای جنسی هم در تجربه
درک درستی های آموزشی و اطالعات ناقص حتا ها به دلیل ضعف سیستماز زن

که به راستی تحت آزار جنسی هستند. پس مشخصاً اگر کنند از اینهم پیدا نمی
ی آزار جنسی است، باید ابتدا بر برخی تعاریف قصدی بر ایجاد اتحاد حول مسئله

 های پیشینی تأکید کرد. اولیه و نابرابری

 دارد؟ ایویژگی چه فمینیستی یمبارزه اما 

                                                                                                              
1 : Landless Worker’s Movement: Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra 
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زنند، هدف سیاسی از فمینیسم موردنظر خود حرف می های مختلفکه طیفبا آن
بخش باشد و دست تواند رهاییاین مقاله تبیین این موضوع است که فمینیسمی می

به تغییرات بنیادین بزند که از خطر درافتادن در دام سیاست هویت محفوظ بماند. 
دو جنسیت یا فمینیسم را به جدالِ میان »نویسد: باره میآلنکا زوپانچیچ در این

ای بدانیم که تقلیل ندهیم بلکه آن را جنبش و نظریه -مانند زنان و مردان-جنس 
ی این مبارزه و دیگر بخشِ نقاط ساختاربخشی است که سازندهو قوام ایجادکننده

توان فمینیسم را به مبارزات اجتماعی است. فمینیسم جنبشی اجتماعی است. نمی
( او از نظام 1398)گروبنر و اورتیز، « تبعیض تقلیل داد.توصیفی برای انواع مختلفِ 

ها را سرپا نگه که چه چیزی آنکند. اینمراتب جنسیتی سؤال می پشت این سلسله
بخش را به یکدیگر گاهیست که مبارزات رهاییدارد و هدفش چیست؟ این گرهمی

های یز کرد و مؤلفهزند و به همین دلیل است که باید از سؤاالت هویتی پرهپیوند می
 شمول را در نظر آورد.جهان

به بیان دیگر و به قول لیندا گوردون، اگر کارزارهای مقابله با آزار جنسی به حرکات 
طلبانه تقلیل یابند و از یک افق کالن فمینیستی در جهت تغییر ساختی اصالحتک

( 1399وردون، )گ« بینیم.این ما هستیم که بیشترین ضرر را می»جهان دور شوند 
ها و تقویت سنتی است که داشتن زنان در خانهیکی از کارکردهای آزار جنسی نگه

داند. برای ایجاد هر تغییری در سطح مناسبات فضای عمومی را متعلق به مردان می
که به ساختار بین فردی باید بنیان این مناسبات در جایی دیگر تغییر کند. مادامی

ین انحرافات پرداخته نشود، به این پرداخته نشود که چه تر پشت هریک از اکلی
زند، تغییر جدی در این شود و چه مناسباتی را دامن میچیزی عاید فرد آزارگر می
 انحرافات رخ نخواهد داد. 

تو وارد جا یکی از آن محورهایی است که ژیژک انتقادهای خود را به جنبش میاین
نزاکت "ای است مانند به طور عمومی مسئله» کند به بیان او این جنبشمی

زدن، و خوب رفتارکردن و از این ی مؤدبانه حرف؛ مربوط است به شیوه"سیاسی
( 1۴۰۰)ژیژک،  «های واقعی اقتصادی بحران ندارد.قبیل. و کاری به ریشه
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خواهیم ای است که جلوتر به آنهای اقتصادی و سیاسی این بحران مسئلهریشه
 ما قبل از آن اجازه دهید ابتدا به بعضی از تعاریف بپردازیم.پرداخت. ا

 دارد؟ روشنی مرزهای آیا و چیست جنسی آزار 

، کامنتی با این مضمون نوشته شده است: 1در پایان یکی از مقاالت سایت میدان
که در این« تجاوز صرفاً یک شکل دارد، استفاده از زور و نارضایتی طرف مقابل.»

شود توجهی به نارضایتی طرف مقابل قطعاً آزار جنسی محسوب مییاعمال زور و ب
 توان به این روشنی قضاوت کرد؟ شکی نیست، اما آیا همواره می

وقتی نوجوان بودم با مرلین »در حساب اینستاگرام خود نوشت  2ایوان ریچل وود

رار ها به شکل وحشتناکی تحت آزار او قی عاطفی شدم و سالوارد رابطه 3منسون
به «. داشتم. او من را شستشوی مغزی داد و با فریب مجبور به اطاعت از خود کرد

که به تدریج او را ایزوله و از خانواده و دوستانش دور ی او، منسون پس از اینگفته
جانبه قرار داد. منسون او را مجبور به انجام کرد، وی را تحت کنترل و آزار همه

« حفظ وزنی بخصوص»و « ای خاصن به شیوهپوشیدلباس»کارهایی همچون 
و در صورت « غذا بخورد»و یا « بخوابد»گذاشت بدون اجازه او کرد و نمیمی

« حبس در اتاقی بسته»، «تهدید به مرگ»، «تجاوز»، «تنبیه بدنی»سرپیچی او را با 
( 1۴۰۰صفایی، کرد. )معرفتمجازات می« تهدید به انتشار تصاویر خصوصی»و 

مشابه دیگری نیز از چندین بازیگر و خواننده در مورد منسون وجود دارد.  گزارشات
 به انجام کاری بگیرد یا به شکل خاصی« تصمیم»که فردی در شرایطی ایزوله این

که رضایت خود را اعالم کرده است دهد آیا صرفاً با اتکا به آن« رضایت»از رابطه 
د مرزهای آگاهی افراد است که به رسبه معنی عدم وقوع تجاوز است؟ به نظر می

گاه آزادانه اتفاق ها عمالً هیچ«رضایت»ها و «تصمیم»آموزد بسیاری از ها میآن
افتند. بسیاری از مناسبات جنسی میان افراد که شاید طبیعی و خودخواسته نمی

شود. عکس این مسئله نیز قلمداد شود، نوعی سواستفاده و تجاوز محسوب می
                                                                                                              
1 : https://meidaan.com/archive/73125 
2 : Evan Rachel Wood 
3 : Marilyn Manson 
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چه از نظر یک زن به عنوان آزار آن»نویسد: رای مثال  گوردون میصادق است. ب
ای نداشته باشد. آمیز یا حتی خودمحورانهشود گاه ممکن است نیت خشونتفهم می

ی زیبایی گری صادقانهنظردادن مکرر مردان در مورد ظاهر زنان شاید از ستایش
های جنسی که صرفاً ابژهنی بر اینتواند احساس زنان را مببیاید، اما این نظرات می

گرفتن خود در جایگاه هستند تقویت کند و باعث شود آنها بیش از پیش از جدی
)گوردون، « نظر هستند عاجز شوند.کارگر، دوست، و مردمانی که در مورد دنیا صاحب

بودن کامل بر نسبی "جرم"اگر در تعریف این »کند: ( او بالفاصله تأکید می1399
 -یعنی بگوییم که هر آنچه موجب آزار زنی شود، آزار است -صرار ورزیمآن ا

 )همان(« ایم.های قانونی را فدا کردهدسترسی به سالح

ها جلوگیری تواند تا حدودی از این سردرگمیی قانونی میشدهسازوکارهای تعریف
طور کند. در برخی از کشورها قوانینی برای محافظت از افراد وضع شده است. به

( آمریکا، به عنوان یک نهاد EEOCهای استخدامی برابر )مثال کمیسیون فرصت
برای مدیریت و اجرای قوانین حقوق  196۴فدرال، با تکیه بر قانون حقوق مدنی 

مدنی علیه تبعیض در محل کار ایجاد شده است. این کمیسیون، به رعایت مقررات 
النه با کارمندان در محیط کار تاکید  کند و بر رفتار عادمربوط به مشاغل کمک می

های جنسی مبتنی های جنسیتی، آزارهای جنسی و انواع سوءاستفادهدارد. تبعیض
داند و هدفش این طور صریح و شفاف خالف قانون میبندی شغلی را بهبر طبقه

است که به کارکنان کمک کند تا مجبور به کار در یک محیط ناامن نشوند. 
مکان برای کارمندان وجود دارد که آزار و اذیت جنسی را به مدیر همچنین، این ا

 (1۴۰۰منابع انسانی گزارش دهند. )حامدی، 

های آزار اما آیا این سردرگمی در تعریف مشخص آزار و تجاوز جنسی، اعتبار روایت
دادن عدم شفافیت مرزهای تعریف آزار برد؟ مراد از نشانجنسی را زیر سؤال می

ها نیست. در واقع در اثبات صحت اکثر خواندن این روایتساساجنسی، بی
اندازیم، او های آزار جنسی کافیست نگاهی به آمارهای کیتی هینی بیروایت

ها پس سال پیدا کنم که در آن 25مورد را در طی  52من فقط توانستم »نویسد: می
که در در صورتیاز اتهام تجاوز بر اساس ادعاهای دروغین، حکم لغو شده باشد. 
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مورد وجود داشته که افراد به جرم قتل به ناحق محکوم شده  79۰همان دوره، 
های است، به این معنی که براساس داده 15,2برابر با  52تقسیم بر  79۰بودند. 

اشتباه به جرم قتل تر بود که بهبرابر محتمل 15ساله  25ی نیومن، در آن دوره
خاطر داشته باشیم، اتهامات مربوط به تجاوز به . و بهمحکوم شوید تا تجاوز جنسی

کند ای استناد میعنف و محکومیت در این موارد بسیار نادر است؛ نیومن به مطالعه
بندی ی جنسی که به عنوان ادعای دروغین طبقهشکایت از حمله 216از  که

واقعی تلقی  مورد اتهامات، 2مورد به بازداشت منجر شده و فقط  6اند، فقط شده
 (1399)هینی، « شده است.

 که است این بپردازیم آن به باید که بعدی موضوع 

جاست؟ ک نکوهی قربانی مرزهای کیست؟ قربانی

 ی قربانی رها شد؟ چرا باید از نقش خودشیفته

ای فمینیستی ارائه دادیم، طبعاً فروکاستن این مبارزه توجه به تعبیری که از مبارزهبا
کند. تو را تهدید میها، خطری است که همواره جنبش میجنسیتبه جنگ بین 

مردانگیِ "اگر ما مسئله را برخاسته از مثالً »نویسد: باره میزوپانچیچ در این
مند است. این امر کلِ پرسش اجتماعی را بدانیم این خودش خیلی مسئله "زهرآلود

بخشِ فمینیستی را از دست اندازد و ما دقیقاً جا می "هاجنگِ جنسیت"در چارچوب 
گیرند که مردان متجاوز هستند و دهیم. مسائل صرفاً از این حقیقت نشأت نمیمی

ی مسئله سازیِ ناشیانهشوند که چنین باشند. این سادهاز  نظر اجتماعی ترغیب می
)گروبنر « بخش در پی دارد.های رهاییبار برای جنبشاست و نتایجی کامالً فاجعه

 (1398، و اورتیز

ها باشد و کلیتی اجتماعی را مدنظر قرار دهد، اگر مسئله فراتر از جنگ میان جنسیت
گشا باشد. زوپانچیچ تواند راهطرف ماجرا نمی پس موضع صرفاً قربانی برای یک

ی تواند برپادارندهبودن نمیی دیگر آن است که موضعِ قربانیمسئله»دهد: ادامه می
بخشی خیزد. اگر چنین چیزی در میان باشد، رهاییآن برمی جنبشی باشد که از دل
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دارتر نیاز است تا تر و استخوانگیرد. به چیزی بسیار پذیرفتنیواقعی صورت نمی
 )همان( «ای شکل بگیرد نه آنکه فقط اظهار شود که شما قربانی بودی.مبارزه

مان به شترکخواهد به جای موضع قربانی، حول تعهد مبل هوکس نیز از ما می
جانبه متحد شویم و ظلم و ستم سکسیتی را در هر حالتی ای سیاسی و همهمبارزه

خصوص زنان که ما را هدف قرار نداده است. بل هوکس بهمحکوم کنیم، حتا جایی
کند و معتقد است قرارگرفتن در این پوست را متهم به اتخاذ جایگاه قربانی میسفید

سازی ای را که هر فرد از سر گذرانده است، سادهچندالیهی پیچیده و موقعیت تجربه
کند، از سایر دهد. زنی که خود را در موضع قربانی توصیف میکند و تقلیل میمی

تواند شود، چرا که هر انسانی در هر موقعیتی میاش غافل میهای زندگیجنبه
باشد و هم در جایی تواند هم قربانی ای را اتخاذ کند. یک زن میهای چندگانهنقش

دهی به روایت این معناست که برای پذیرش و ارزشگر. این مسئله به دیگر ستم
هر فرد لزوماً نباید او را قربانی تام بدانیم، چراکه اطالق نقش قربانی تام به یک 

شناختن کند. ضمن به رسمیتاش رها میهای اجتماعیفرد، او را از سایر مسئولیت
ای متجاوزانه و ناسالم از سر گذرانده است، نباید ر جریان رابطهستمی که یک زن د

او را در موضع قربانی تثبیت کرد و در عوض او را به سمت اتخاذ موضعی فعال 
بخشی به ها از سوی زنان سعی در عاملیتتو با افشای این روایتهدایت کرد. می

االنه و جسورانه است، اگر ای فعقربانیان این حوادث دارد. هرچند در قدم اول شیوه
ی فمینیستی از موضع فعاالنه صرفاً به افشاگری ختم شود، بخش مهمی از مبارزه

تر، تحلیل این موضع و شکافتن سازوکارهای تر و اساسیرود. سؤال مهمدست می
ای را که منجر به این وضعیت شده است فعال در آن است. اگر نتوانیم کل رابطه

 ایم.ی قربانی درماندهرهایی از موضع خودشیفته به نقد بکشیم، از

امروز در »نویسد: ژیژک در مورد انحطاطی که در کمین موضع قربانی است، می
های رسیدن به قدرت در بسیاری از جوامع غربی به خصوص آمریکا یکی از راه

، روابط اجتماعی این است که خود را به صورت قربانی جا بزنید. اگر قربانی باشید
اندازی کند. و حال اگر کسی بیاید با این مدعی کند به شما دستکسی جرأت نمی

شود که با قربانی بدرفتاری کرده است بودن مخالفتی کند، از قبل متهم میقربانی
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های و از این قبیل چیزها ... این ادعا که شما قربانی هستید به سادگی یکی از راه
 (1۴۰۰ )ژیژک، «شود.تصریح قدرت شما می

ن به معنی یکند. افرد را از گزند هر انتقادی دور می« قربانی»به بیان دیگر موضع 
تری است که در کار نکوهی نیست بلکه تشویق فرد به دیدن سازوکار پیچیدهقربانی

شناختن رسمیت است و احیای تفکر انتقادی در او. این موضوع طبعاً منافاتی با به
ی تفکر انتقادی و ته است نیز ندارد. کاربست فعاالنهستم هولناکی که بر او رف

تری به نظر تشویق فرد به دیدن سایر وجوه ناپیدای روابط اجتماعی، درمان مؤثر
 نی. رسد تا تثبیت او در نقش قربامی

 شد اشاره اجتماعی روابط ناپیدای وجوه به که حال 

. بپردازیم بحث این مرکزی یهسته به دهید اجازه

 و قدرت یرابطه که است این زیمرک سؤال

 در داریسرمایه مناسبات و چیست سکسوالیته

 اند؟کرده بازی نقشی چه جنسی مناسبات برقراری

های حیطماجازه دهید در این بحث از تجاوزها و آزارهای آشکاری که زنان در 
کنند، گذر کنیم. هرچند همان تجاوزها و اجتماعی به طور ناخواسته تجربه می

توان از بستر بیماری که مناسبات اقتصادی ی جنسی را نیز نمیرهای وحشیانهآزا
ها اند جدا کرد، اینجا مقصود نوع دیگری از روابط است که در آنایجاد کرده

شود و احساس سواستفاده و ای ردوبدل میسکسوالیته به عنوان کاالیی مبادله
 گذارند.خیانتی عمیق را بر جای می

اوت از سکسوالیته و بازخوردهای اجتماعی ناشی از آن نه فقط در های متفتلقی
تر بلکه در تمام نقاط جهان در جریان است. ایوا ایلوز، متفکر و جوامع بسته

را دائماً مرتبط با  1ی جنسی تفننیرابطه»... نویسد: شناس فمینیست، میجامعه
های باال و چه در کلیشهدانند، چه در محافل ادبی سطح فرمی مردانه از جنسیت می

                                                                                                              
1 : Casual Sex 
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پسند. چندین دلیل برای این امر وجود دارد. اولین دلیل این است که مردان عامه
همواره از آزادی جنسی بیشتری نسبت به زنان برخوردار بودند و در نتیجه 

های جنسی جوالن های هنجاربخش کمتری در عرصهتوانستند با محدودیتمی
که ی برای قدرت جنسی نزد مردان است در حالیبندوباری جنسی مالکدهند. بی

این مسئله نزد زنان یا مبهم است یا نشانی از جایگاه پست اخالقی. دومین دلیل 
این واقعیت است که مردان مجبور نیستند ]یا بهتر است بگوییم عموماً مجبور 

قتصادی یابی به منابع اجتماعی و امثابه اهرم قدرتی برای دستنیستند[ جنسیت را به
ی جنسیت شان را درگیر مسئلهبه کار ببرند و درنتیجه دلیلی ندارند که کلیت وجودی

 ( Illouz ,92« )کنند.

ی جنسی ایلوز در مورد این نابرابری و دلیل مبادرت زنان به مبادله در ازای رابطه
ها آن–کنند تر درگیر رابطه میها خودشان را کاملطور سنتی زنبه»... نویسد: می

کنند، مانند منابع اقتصادی و موقعیت سکسوالیته را با چیزی معنادار مبادله می
 (1۰6)همان، « اجتماعی.

ثبات که در چرخش این کنش در ی جنسیِ گذرا و بیهای مختلف از رابطهتلقی
ی دوران مدرن رخ داده است هنوز برای بسیاری از مردان و زنان روشن نیست. رابطه

ی جدایی احساسات از رابطه را ای ایجاد برابری، همان منطق مردانهجنسی گذرا بر
کند که زنان همچنان درگیر و دار منافع کند، اما فراموش میبه زنان دیکته می

های مسلط تبادل هستند. در نتیجه سوتفاهمی پیشینی در این نوع اقتصادی و فرم
کند. این کشی  را القا میروابط نهفته است که به زنان احساسی از خیانت و بهره

ی مردان راحت به دست آیند و اندازهخواهد همگر از زنان میفرم مسلط سرکوب
 رها شوند. 

های گذشته از روابط جنسی تفننی که ذکرش رفت، این مسئله در مورد رابطه
نویسد: ی عاشقانه نیز تا حدودی صادق است. کازارلی میچون رابطهتری همعمیق

زند؛ های رمانتیک مُهر نادرست میداری روی تمام امکانصورت سرمایهدر هر »
های جدی اجتماعی و اقتصادی است. داری حامل محدودیتعشق در عصر سرمایه

نیست؛ بلکه نظامی از بدبختی، ظلم و استثمار آن را  "آزاد"و  "ناب"امروز عشق، 
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کند را از یکدیگر جدا می است ... عشق ابزاری ایدئولوژیک است که مامحدود کرده 
کنند تا زندگی بهتری سختی کار میتر والدین بهدهد. بیشو در برابر هم قرار می

که رضایت شخصی خود را به ارمغان را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ نه برای این
بیاورند و نه برای بهبودبخشیدن جامعه. هیچ جای تعجبی ندارد که عشق، ازدواج و 

داری بسیار مهم است ... عشق و ازدواج به ی دو نفره برای سرمایهعاشقانهزوجیتِ 
شود. همان اندازه که یک قرارداد رمانتیک است، یک قرارداد اقتصادی نیز تلقی می

این رابطه به همان اندازه که حول محبت، مراقبت و همراهی است حول اشتراک 
 (1۴۰۰)کازارلی،  «اظهارهای بانکی، مالیات، رهن و وام نیز است.

نامد اشاره به این واقعیت دارد که به چه کازارلی اشتراکات مالی و اقتصادی میآن
تری برای رفاه و ی دونفره، راه ایمندلیل فشارهای مالی، حتا ناکارآمدترین رابطه

شود. یکی از دالیل عدم امنیت اقتصادی زنان به امنیت اقتصادی محسوب می
کند گردد. کازارلی به این نکته اشاره میدر قبال کار یکسان برمیدستمزدهای نابرابر 

سنت در برابر یک دالر است  76که به طور میانگین درآمد زنان به درآمد مردان، 
به ما »پوست اختالف حتا بیش از این است. از سوی دیگر مدام که برای زنان سیاه

رژیم بگیرید که جذاب شوید  شود که لباس بخرید و آرایش کنید و)زنان( گفته می
تا تنها نمانید و به همین منوال مردی را پیدا کنید و او را حفظ کنید. به ما گفته 

حالی را بخریم و در نتیجه به خریدن ادامه بدهیم توانیم راه خوششود که ما میمی
گر )همان( به بیان دی «داران نیز به سود بردن از این موضوع ادامه بدهند.و سرمایه

ی معیوب مناسبات اجتماعی مجبور هستند منابع زنان برای ورود به این چرخه
 زیادی را به کار گیرند.

تمامی این موانع اقتصادی، ورود به رابطه و خروج از آن را برای زنان دشوار کرده 
ها ادامه یابد بار برای مدتای خشونتشود که رابطهتر میاست. بحران جایی عمیق

های اقتصادی توانایی خروج از آن به دلیل مسائل فرهنگی و چه انگیزه و زنان چه
ها بدهند. چنانکه باالتر مثال ایوان ریچل را نداشته باشند و تن به انواع سواستفاده

اش با مرلین مانسون ذکر کردیم. کازارلی به این نکته نیز اشاره وود را در رابطه
های شود تا چرخهر انسانی دزدیده میکند که انرژی و زمان زیادی که از می
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توانست میان ایست که میی عاشقانهمناسبات اقتصادی بچرخد، دستبرد به رابطه
 ها برقرار شود.آن

ی جنسی دارند و کتمان این موضوع، ای با رابطهتنیدهی درهممناسبات قدرت رابطه
اند. اع قرار دادهالشعبستن بر مناسباتی است که از پیش زندگی ما را تحتچشم

از ما گرفته شده « آزاد»و « ناب»ی ی عاشقانهدرواقع بیش از پیش امکان رابطه
آزارها یا منحرفین از هنجارهای تجاوز توسط روان»نویسد: است. دوورکین می

ی الگووار این هنجارهای اجتماعی دست نمونهتجاوز بهگیرد. اجتماعی ما انجام نمی
روی است، نه انحراف، نه حادثه، بلکه سکسوالیته را ز نه زیادهدهد. تجاورخ می
چه در ( آن1۴۰۰)بهمنی، « بخشد.کند تجسم میطور که فرهنگ تعریف میهمان

کنه فرهنگ رایج نفهته است، از پیش تجاوزی است به حریم شخصی افراد 
در هایمان و هم به ما )زنان( تجاوز شده است، هم در تخت»خصوص زنان. به

ی کنندهاند که فراهم، دقیقاً به این علت که ما را جوری پدید آوردههاخیابان
خشنودی جنسی باشیم، سوپاپ اطمینانی برای هر چیزی که در زندگی یک مرد 
برخالف خواست اوست و به مردان همواره اجازه داده شده است اگر انتظارات این 

ی آن سر باز زنیم، ه از عرضهکالخصوص زمانینقش را برآورده نکنیم، علی
 (1397)فدریچی، « شان را متوجه ما کنند.خشم

ی جنسی یکی از معدود در چنین شرایطی است که گوردون معتقد است رابطه
ای خصوص برای زنان در این فرم مبادلهی جنسی بههای زنان است. رابطهسالح

حاصل از آن محروم ی عشق و لذت ها را از نعمت تجربههمان چیزیست که آن
ها که برخوردار از خصوص آنها، بهکرده است. این محاسبات در ذهن بسیاری زن

خصوصی هم نیستند، مدام در حال تکرار است: های طبقاتی و فرهنگی بهامتیاز
که خودمان را ببازیم یا ارزان توانیم عرضه کنیم قبل از آنچقدر از خودمان را می»

آید؟ اگر قرار اولمان است، اجازه دهیم ض چقدر گیرمان میفروخته باشیم، در عو
مان برود، بلوزمان را باز کند، تواند تا باالی دامنکه او چقدر به چنگ آورد: می

؟ با چه "بسه!"ای باید به او بگوییم انگشتش را زیر سوتینمان ببرد؟ در چه لحظه
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آید مان میگوییم که از او خوشمیزان جدیتی باید امتناع کنیم؟ چه موقع باید به او ب
 )همان(« هستیم؟ "ارزان"تا پیش خودش فکر نکند که ما 

دارانه چه تو به طور ضمنی به ما آموخت که در پس مناسبات سرمایهمی
ای از افراد نهفته است. هربار که روایتی هولناک از تجاوزهای ی گستردهسواستفاده

ی نابرابری شد، به مبادلهمند و مشهور برمال میآشکار و ناپیدای افراد قدرتمند، ثروت
تو هرگز موفق نشد این مبادله ارجاع داشت که در پس آن در جریان بود. البته می

را مستقیماً هدف قرار دهد و در پس این مناسبات سودجویانه، سازوکاری را دریابد 
« مشهورتر»زیگری که کارگردان یا باکه تمام روابط انسانی را هدف قرار داده است. 

یابی به است، به راحتی از موقعیت خود برای دست« ترموفق»و در نتیجه 
برد و البته چون ارزش مبادالتی کاالهایی که ردوبدل هایش بهره میخواسته

شود. تر میکشی هم پررنگتر است، احتمال سواستفاده و بهرهشود بیشمی
اسبات تولید رخ ندهد، سکسوالیته نیز برای که تغییری ساختاری در اساس منمادامی

 شود. دستیابی به قدرت و ثروت مبادله می

ناپذیری به روح و روانشان وارد ها نیستند که صدمات جبراناما در این بازی تنها زن
ی مردانه، عموماً حامل شود. دقیقاً به دلیل همین مناسبات است که سوبژکتیویتهمی

داند که او نیز در بازی مبادله شریک سو چون از پیش میکنوعی پارانویاست. از ی
است و از سوی دیگر چون اختیار صوری کنترل این مناسبات به دست او سپرده 

که هر لحظه این شده است )چه به لحاظ قانونی و چه در عرف جامعه(، هراس آن
و پارانویایی تواند از هم فروبپاشد و اوضاع از کنترل او خارج شود، خشونت نظم می

های مرد درگیر تو در تحلیل انتقادی شخصیتبدوی را به او تحمیل کرده است. می
این روابط نیز راه به جایی نبرد. البته این هرگز به معنی سلب مسئولیت از این مردها 
نیست بلکه تالشی است برای فراروی از فردگرایی و هدف قراردادن ساختار بیماری 

 بش امیدی به رهایی نیست.ی معیوکه در چرخه

 ی قدرت و های اولیه و رابطهحال که تعریف

سکسوالیته بیان شد، اجازه دهید به شکلی 
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تو و محورهای انتقادی اصلی آن تر به میمشخص

بپردازیم. در ابتدا اجازه دهید به این موضوع 

های اجتماعی چه نقشی در شبکه بپردازیم که

ند؟ آیا استفاده از کنها و اتحادها بازی میجنبش

تو تأثیری های اجتماعی در ماهیت جنبش میشبکه

 داشت؟

های تو و گسترش آن در فضای مجازی و رسانهدر رابطه با ماهیت آنالین جنبش می

پرداز آمریکایی، در یکی از ، نظریه1جمعی، نگاهی به آرای جودی دین
میان رسانه، دموکراسی و ی اندازیم. او ارتباط درونی چندگانههایش میسخنرانی

دهد و با پیش کشیدن توضیح می 2داریِ ارتباطینئولیبرالیسم را تحت عنوان سرمایه
 پردازد. گری آنالین میاین مفهوم، به انتقاد از کنش

 داریِ ارتباطی دارای سه ویژگی است:از نظر او سرمایه

م برای یک فرد تغییر فرم بیانی ما: در گذشته ارتباط به معنی فرستادن پیا .1

و دریافت پاسخ از سوی او بود. اما اکنون مشارکت به معنی به جریان 

کنند. در هایی است که الزاماً پاسخی دریافت نمیانداختن محتوا و کنش

های ها مطرح است. پیامجا به جای فهم پیام، تنها ارزش مبادالتی پیاماین

چ قضاوت و منظری شوند و هیارتباطی با یکدیگر برابر دانسته می

های یک بالگر، موفقیت تر از دیگری نیست. تعداد کامنتنفسه مهمفی

ها ها نیز برابر است و تعداد آندهد و حتا ارزش کامنتاو را نشان می

ی شود دموکراسی سویهمطرح است. اتکا بر منطق شمارش باعث می

                                                                                                              
1 : Jodi Dean 
2 : communicative capitalism 
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کالمت  گویی مهم استانتقادی اش را از دست بدهد. مهم نیست چه می

 در اکثریت باشد و ارزش مبادالتی بیابد.

توانیم تا حدودی پی به دلیل این واقعیت ببریم ها میبا اتکا به ارزش مبادالتی پیام
های آزار جنسی افراد مشهور تا این حد پررنگ شده تو، روایتکه چرا در جنبش می

ندارند. باید از  یگر ارزش شنیدن چندانیهای مردم عادی دکه روایتاست تا جایی
گستردگی  پیش معروف و مشهور باشی تا ارزش مبادالتی پیدا کنی. از سوی دیگر

توان گفت هر روایتی بودن موضوع هم مطرح است. به طور کلی میخراشو ابعاد دل
شود و بسیاری از افراد که ارزش مبادالتی الزم را پیدا نکند به سادگی فراموش می

 یابند. نمیهرگز صدایی برای خود 

مادین نکاهش اثربخشیِ نمادین: )مفهومی برگرفته از ژیژک( اثربخشیِ  .2

شود می به این معناست که چگونه یک نماد از یک بستر وارد بستر دیگر

شوند؟ کاهش اثربخشیِ نمادین به معنی و چگونه نمادها، نمادین می

نمادها یافتن این نمادهاست، به عبارت دیگر، جریانکاهشِ ظرفیت به

ی فرهنگی دیگر دهند. یعنی سرمایهارزش درونی خود را از دست می

 بخش، وزنی ندارند. های رهاییها و حرفمعنی ندارد و ایده

تو پرداخته شود ظاهراً اهمیت چندانی که از چه موضعی به تحلیل وقایع میاین
آن را نقد  ایی فرهنگیکه چه کسی و از چه جایگاهی با چه سرمایهندارد. این

هایی ها و نظامجاست آیا اساساً دولتننفسه ندارد. اما سؤال ایکند نیز تفاوت فیمی
زده های جنسیتاند، اعتبار الزم برای نقد عملکردکه خود بانی سرکوب زنان بوده

الی هرگز توانند جایگاه منتقد را اشغال کنند؟ آیا فردگرایی و منظر لیبررا دارند و می
 برد؟ ماهیت سیستماتیک این آزارها میراه به 
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ای هست : پیرامون هر موضوعی همیشه ایده و گزینه1ی خودارجاعیتله .3

وقت نتیجه یا پاسخ قطعی نداریم و ایم، در نتیجه هیچکه در نظر نگرفته

ای از سلسله نقدها و همه چیز باید آزمایش شود و انگار در چرخه

یابی ناممکن قضا همین تالش برای دستافتیم و از ها در میگیرینتیجه

بخش است. در نتیجه شده و از دست رفته، لذتبه معنی و هدف گم

پایان، پرداختن به دهد و همین بحث بیمحتوا اهمیتش را از دست می

بخش است. این تر یک مسئله، خود فرآیندی لذتحاشیه و ابعاد تازه

ی دهیم بلکه شیوهنمی مسئله به این معنی نیست که به موضوع اهمیت

 های اجتماعی مسخ شده است.مشارکت ما در شبکه

های ها پرده برداریم در دام روایتبودن این خشونتاگر نتوانیم از سیستماتیک
مان تنها معطوف به افتیم و هدفی این تجاوزها میانتها و جزییات آزاردهندهبی

های پشت این واقعه را از یاد شود، گویی سازوکارنابودی کامل فرد آزارگر می
های جنجالی ها و اشتیاق شنیدن افشاگریگذاشتن روایتلذت به اشتراکایم. برده

 گیرد.تر، جای اشتیاق به تغییر را میبیشتر با جزئیاتی هربار آزاردهنده

های جودی دین معتقد است که در سی سال گذشته و در اوج گسترش سیاست
های اجتماعی را ی تحقق دموکراسی از طریق شبکهوعده هانئولیبرالی، رسانه

اند. به ما گفته شده است هرکس تلفن همراه و دسترسی به اینترنت داشته باشد داده
تواند صدایی برای خودش داشته باشد، ولی فراموش نکنیم در عصر گسترش می

ورده است. هاست که بیشترین نابرابری اقتصادی طول تاریخ بشر رقم خهمین رسانه
او معتقد است در این رسانه، شوق ما به تغییر، به شوق ما به مشارکت در یک کنش 

ها وابسته است شویم که تغییرات به همین اپلیکیشنشود و ما متقاعد میبدل می
هاست. ولی واقعیت این است که حتا جنبش وال و انقالب در پشت این فناوری

شد که مردم از شبکه های اجتماعی جدا شدند و استریت نیز به این دلیل رادیکال 

                                                                                                              
1 : reflexivity 
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ی ایجاد ارتباط، فردگرایی را تقویت کرده رغم وعدهها بهبه خیابان رفتند. این شبکه
سازی جایگاه بیانی کنند. با یکسانو خودآگاهی جمعی و طبقاتی را تضعیف می

را از بین  های عمیق طبقاتی و اقتصادی در محتوای بیانی افرادافراد، وزن تفاوت
 دهند.ها میهای آنبرند و به ناحق ارزش یکسانی به روایتمی

 تو را متهم به فردگرایی لیبرال بورژوایی بسیاری می

رغم ادعای اند، آیا این جنبش بهکرده

بودن، توانسته بر فردگرایی غلبه کند؟ اجتماعی

شاید بهتر است بپرسیم آیا اساساً قصدی برای 

 دارد؟   غلبه بر فردگرایی

با جنبش  "1یک زن کمتر هم نه!"گوید تفاوت مهم و کلیدی جنبشی مثل باتلر می»
بنا نشده است.  "هویت فردی"این است که براساس یک تعریف محدود از  "تومی"

های گوناگون زنان است که مند گروهبلکه جمعی است و براساس همکاری قدرت
ا، زنان کارگر، زنان مذهبی اهل کلیسا، هسکشوالکند: از ترنساز همه دفاع می

گرای زنانی که شاید هیچ ارتباطی با فضای دانشگاهی و نخبه …ها و زنان اتحادیه
 (1398)باتلر، « فمینیستی نداشته باشند.

کند، اما معتقد است بازتولید ی افراد را انکار نمیباتلر البته اهمیت تاریخ و قصه
های فردی، ما را از درک یک وضعیت ز حد به قصهفردگرایی و اعتباربخشی بیش ا

کند. حرکت جمعی ایم، عاجز میاجتماعی مشترک که همه در آن گرفتار آمده
توانست برای ما هم بیفتد. پس دهد که درک کنیم این اتفاق میای رخ میلحظه

جا دوباره نقش ساختاری که از پیش سکوت و فردگرایی در آن جایز نیست. در این
شود. مسئله این انداخته است و لزوم تغییر ماهیت آن آشکار می مناسبات ما سایه بر

« تریمناسب»بود یا حتا پوشش « هوشیارتر»بود یا « ترزرنگ»اگر زنی نیست که 

                                                                                                              
1Ni una menos:  ی باتلر در مورد آن در تر مانیفست آن و مصاحبهکشی که پیشجنبشی علیه زن

 ی تجریش منتشر شده است. سایت حلقه
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توانست جلوی این تجاوز را بگیرد. مسئله این است که هر زنی در این داشت، می
این است که چیزی از پیش ما  شود. مسئلهها به این سرنوشت دچار میبستانبده

کند. لزوم فراروی از فردگرایی در جنبشی ی این شکست میرا محکوم به تجربه
مان باشد که باید حواس»کند که جاست. باتلر تأکید میدر این« تومی»مثل 

سازد و گروه و جمع، نمی "حرکت جمعی"های شخصی، لزوما روایت "یمجموعه"
طور که )همان( همان «های شخصی است.ی داستانر از صرفاً مجموعهچیزی فرات

تو حذف شد تری دارند( به تدریج از مینام )که ارزش مبادالتی کمروایت افراد گم
تر شد، ساختار سیاسی و فرهنگی های جنجالی پررنگو اشتیاق و ولع برای افشاگری

ه تمرکز مدام بر اشخاص پس این ماجرا نیز به فراموشی سپرده شد. در نتیج
ای که های هولناک تجاوزهای گستردهکه روایتخصوص شدیدتر شد. تا جاییبه

شود کنند، تکرار مکررات فرض میتر در سطح شهرها تجربه میزنان طبقات پایین
 انگیزد.و تأسف رقیقی برمی

رد. ژیژک تو از تجاوز نیز ریشه دااز سوی دیگر این فردگرایی در تلقی رایج در می
جهنم، "جمله معروف سارتر را به یاد بیاوریم: »نویسد: شده میالبته به صورتی اغراق

گفت: یادبگیریم دیگری را در فاصله مناسب از خود قرار سارتر می "دیگری است.
زدن، هرچه، این به صورت کنید اعم از سیگارکشیدن، السدهیم. هرکاری شما می

، افراطی "هممن"ی منطق نهفته در ود. پس همهشیک تخطی و تجاوز دیده می
گوید من برآمده از یک فردگرایی خودشیفته است. طرف می "نزاکت سیاسیِ"یا 

اما شاهد بودیم  "هممن"خواهان آرامش خودم هستم، بقیه از من دوری کنند... در 
ای از صداهای حق به جانب، اندوهگین و اعتراض آمیز به راه که چگونه رشته

که ( با این1۴۰۰)ژیژک،  «نداخته شد؛ آن هم از سوی فردگرایی لیبرال بورژوایی.ا
تو همراه نباشیم، اما به نظر ای از کلیت میجانبهتوانیم با چنین تعریف یکمی
تو در آن گرفتار شده رسد فردگرایی لیبرال بورژوایی همان دامی است که میمی

 است. 

ران معاصر نیز هست. گاردین در مقاله ای با این فردگرایی به نوعی محصول دو
کند که به این نکته اشاره می نولیبرالیسم در حال ایجاد تنهایی است،عنوان 
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های هستی»داری دارد: ی افسردگی و اضطراب ریشه در سرمایهگیری گستردههمه
ها برای پاسخ دادن به افراد دیگر انسانی، پستانداران فرااجتماعی، که مغز آن

اندازی هستند. گرچه رفاه ما با زندگی دیگران کشی شده است، در حال پوستسیم
شود که از طریق منافع شخصی ارتباط ناگسستنی دارد، اما در همه جا به ما گفته می

 (1۴۰۰)کازارلی، « رقابتی و فردگرایی افراطی پیشرفت خواهیم کرد

  آیا این جنبش توانسته است زنان سایر طبقات را

 ود همراه کند؟با خ

تو استفاده پوست بودند که از عبارت میبار زنان سیاهد اولینطور که گفته شهمان
تو در ادامه توانست راوی زنان طبقات پایین باشد که از سوی کردند. اما آیا می

هایی که ای مورد آزار قرار گرفته بودند؟ روایتمردانِ اتفاقاً سرخورده و حاشیه
وقتی اخیرا »نویسد: تری هم دارد. ژیژک میتر و گستردههولناکاحتماالً ابعاد 

ی متوسط باال بودند، و یک مرتبه دیدیم شروع شد، سرکردگانش طبقه "هممن"
ی کارگر و ی طبقاتی جنبش، در معنای سیاهان استثمار شده و زنان طبقهکه جنبه

 (1۴۰۰)ژیژک،  «بودن این حرکت همه ناپدید شد.ایتوده

انجامد هدف قرار نگیرد، نفس ساختاری که به سواستفاده و قلدری می وقتی
هم همان تعداد محدودی که ارزش مبادالتی تو )آنشدن اخبار میدستبهدست

رفتن شود که با ایجاد رعب و وحشت و ترس از دستدارند( تنها منجر به این می
ی کنند. اما از سویی این رعب ای خوددارآبرو، افراد از اقدام به چنین اعمال وحشیانه

و وحشت فقط در طبقات ممتاز و مشهور جامعه ایجاد شده است و اتفاقاً در بین 
که ممکن است تر است، با اینافراد معمولی و گمنام ترس از افشاگری بسیار کم

تری هم برای این ی امنتر رخ دهد. حتا شاید حاشیهتجاوزی به مراتب هولناک
اهم شود چون افراد به خوبی آگاهند که موضع چندان پراهمیتی دست تجاوزها فر

 دادن ندارند.برای از دست

های های خود را از روایتاند بهتر است روایتتر نیز بسیاری گفتهطور که پیشهمان
اند جدا کنیم و ی سکسوالیته و قدرت بودهزنان ممتازی که از پیش درگیر مبادله
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بار از این مناسبات حذف شدند و ن زنانی بگذاریم که هم یکاتفاقاً تمرکز را بر هما
 شوند. هم ستم مضاعفی را از سوی متجاوزان متحمل می

 تو اما پرسش نهایی در این مقاله این است که می

در ایران چه تحوالتی را از سر گذارند؟ ورود رسمی 

ها نشان از چه نظام قضایی در بعضی از پرونده

 دارد؟

ای حائز اهمیت است. هریک از جنبه ر در ایران مطرح شد که اتفاقاًمواردی مشهو
کند که ی دو مورد آیدین آغداشلو و کیوان امام تناقضی را برجسته میمقایسهمثالً 

های گسترده علیه آیدین محل بحث ماست. در کمال تعجب پس از افشاگری
های شاخص دارد، ن چهرهای که در میاشدهآغداشلو و به دلیل جایگاه هنری تثبیت

های معنوی و اقتصادی گسترده از او بودیم. در به شکلی محسوس شاهد حمایت
همان سالی که زنان زیادی اقدام به افشاگری علیه او کردند، رکورد فروش 

ها ای در حراج تهران برای او رقم خورد. اما در سویی دیگر، پس از افشاگریسابقهبی
از دانشجوهای دانشگاه تهران که شهرت خاصی در بیرون  علیه کیوان امام، یکی

از دانشگاه ندارد، نظام قضایی سریعاً دست به اقدام زد و در عملیاتی فوری او را 
 دستگیر کرد و حتا از احتمال حکم اعدام برای او صحبت به میان آمد. 

یح هرچند نفس ورود سازوکارهای قانونی برای مقابله با آزارجنسی به نظر صح
باید در برابر اعطای کامل این »کند گوردون نیز اشاره میطور که رسد اما همانمی

قدرت به دولت یا دیگر نهادها مقاومت کنیم. قدرت تعریف آزار جنسی باید از آنِ 
ما باشد؛ باید متوجه باشیم که تنها حامی واقعی زنان قدرت جنبش زنان است و نه 

( نباید فراموش کرد دولتی دست به احقاق 1399ن، )گوردو« تهدید مجازات قانونی.
ها گرفته است و زمینه حقوق زنان زده است که در همان ابتدا این حقوق را از آن

بار فراهم کرده است. قوانینی های جنسی و مرگرا برای بروز انواع و اقسام خشونت
از سوی همان ایست های حاشیهی کارکردشان سلب اختیار از زنان و گروهکه عمده

 ی مبارزه با متجاوزان را دارد.دولتی وضع شده است که داعیه
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دارانی های مالی مجموعهطور که مورد آغداشلو و امام نشان داد، جدا از انگیزههمان
شان، قیمت آثار آغداشلو را باال بردند، به نظر که از ترس افت ارزش مجموعه

صورت گرفته است نیز  ها افشاگریعلیه آنی فرهنگی افرادی که سرمایهرسد می
های ها دخیل است. حتا مجازات متجاوزین نیز بری از سوگیریدر سرنوشت آن

ها سنگین باشد بر اجرای ی ترازو به نفع آنکه چه میزان کفهنهاد قدرت نیست. این
اولین »کند: طور که گوردون نیز پیشنهاد میعدالت سایه افکنده است. پس همان

هدف ما باید افزایش آگاهی دیگر زنان نسبت به رفتاری باشد که لیاقتش را دارند، 
 )همان( «یکدیگر. "فردی"از حقوق  "جمعی"شان در دفاع و افزایش توانایی

این حرف به معنی سلب مسئولیت از نهادهای قدرت و تفویض وظیفه به افراد 
ی واقعی تمام رگیرندهنیست بلکه هدف ایجاد خواهرانگی و اتحادیست که درب

گر را به خوبی بشناسد تا بتواند تغییری های زنان باشد و ساختارهای سرکوبگروه
ها ایجاد کند. همبستگی و اتحاد زنانه و فراروی از تعلقات طبقاتی، ماهوی در آن

 انجامد.همان کلیدی است که به آزادی نه فقط زنان که کل جامعه می
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های زنان در دوران ی در بازتعریف تشکلجستار

 مشروطه و اوایل دوره پهلوی

 زاهره دنیادیدهویسنده: ن

 
ترین( زنان ترین )اگر نه رادیکالبه بعد، با یک جهش، مترقی 19۰7زنان ایران از 

سازد، چه باک، اند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون میجهان شده
 ورگان شوستر(زیرا حقیقت محض است. )م

شود به جنبش مشروطه که یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران محسوب می
ی آید. تاریخ آغاز فعالیت عمدههای زنان نیز به حساب میی اوج جنبشنوعی نقطه

گردد. اتحاد زنان در برابر ظلم ی مشروطه بازمیهای زنان ایران به دورهجنبش
وران ثبت شده است. در این متن پس از روشن زمانه در بسیاری از صفحات این د

تر به یکی از ی مشروطه، نگاهی جزئیهای زنان در دورهساختن بستر فعالیت
های زنانه خواهیم داشت که اگرچه جزو صدها انجمن دوران مشروطه است انجمن

های زنان در ثبت تاریخی وقایع گذشته بر زنان به ترین تشکلاما یکی از منسجم
 خواه ایران.آید: جمعیت نسوان وطنمیشمار 

  های زنان در دوره مشروطهتشکل
ها و تشکالت زنان در ایران همزمان با جنبش مشروطه رسمیت فعالیت انجمن

ال برای زنان فراهم کرد تا از محیط اندرونی یافت. انقالب مشروطه فرصتی ایده
است بهترین تعریف از  ها بیایند. ساناساریان معتقدخارج شوند و به خیابان

شکلی بر مبنای روابط ی بیجیوه» های زنانه در این دوره چنین است: تشکل
شخصی؛ در واقع روابط شخصی که بین اعضای یک دوره وجود داشت ساختار گروه 

داشت. این نوع ساخت و در عین حال، گروه را به صورت غیررسمی نگه میرا می
سمی و غیررسمی زنان را به تدریج نسبت به های رشدنروابط و دور هم جمع

 (. 39: 138۴)ساناساریان، « کرد.شان آگاه میهای غیرخانگی و اجتماعیمسئولیت
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ها بودند و در گیری شورشاندرکار شکلدر برخی از اعتراضات، زنان مستقیما دست
کل ای دیگر از اعتراضات نیز در مشارکت با مردان، فعالیتی اجتماعی را شپاره

کند که ی سیاسی روز را ذکر میبخشیدند. ژانت آفاری مشارکت زنان در دو مسئله
( مطرح شده 1285پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه )در سال 

 بود: یکی طرح تاسیس بانک ملی و دیگری تحریم منسوجات خارجی.
شور ضروری ی کمبود سرمایه در کتاسیس بانک ملی برای کمک به حل مسئله

های تشکیل بود و بنابراین گردآوری وجوه برای بانک یکی از نخستین جرقه
های آن دوره برخی از این اسناد را ش روزنامهها و تشکالت زنانه شد. گزارانجمن

( گزارش داد که بیوه 1285)آبان  19۰6در نوامبر  مجلس» آوری کرده است: گرد
ی ادای قرض دولت و تاسیس بانک داخله حاضر زنان گوشواره و دستبند خود را برا

ی مجلس رفت، یک تومان نویسد که به محوطهاز زن رختشویی می بامدادکردند... 
 ندای وطن وانجمن  ،مجلسداد و تقاضا کرد برای بانک ملی اسمش را بنویسند. 

ی مجلس( چاپ کردند. این ی زنی را از قزوین خطاب به سعدالدوله )نمایندهنامه
خواست جواهراتی را که برای روز مبادا نگه داشته بود برای کمک به بانک ن میز

ش که بیوه و صاحب نوزاد بود بعضی از لوازم ی تنگدستبه ودیعه بسپارد و همسایه
ای دیگر اش را داد و عدهی پنج هزار تومانیکرد... زنی ارثیهمنزلش را تقدیم می

( به عالوه زنان در جنبش 236: 1385ی، )آفار« های کالن گذاشتندهم سپرده
شد ملت به مرور تحریم منسوجات وارداتی نیز شرکت کردند. این جنبش سبب می

از وابستگی به تاجران و تولیدکنندگان اروپایی آزاد شوند. در تبریز زنان اجتماعاتی 
 برای تحریم برگزار کردند و دیگران را تشویق کردند که در صورت امکان مدتی به

 همان البسه قدیم که دارند قناعت کنند. 
های ملی به مرور ابعاد دیگری در نهضت ی مشارکتسیاسی شدن زنان به واسطه

ی جنبش های مردمحورانهپیدا کرد و زنان خود مسائلی را مطرح کردند که در هدف
ها و مدارس های زنان در ایجاد انجمنهای نخست جنبشگنجید. گاممشروطه نمی

های مکرر حمایت قانونی از نهادهای جدید زنانه ن برداشته شد چرا که درخواستزنا
( نشانگر 1285های نشریات و مجلس اول )ماند. بحثهمواره بی پاسخ می
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اهلل نوری و سید علی ای پرتفصیل بر سر تحصیل زنان است. شیخ فضلمجادله
ی ه جماعت و قاطبهی وحشت و حیرت روسا و ائممایه»شوشتری مدارس جدید را 

( و ضمن محکوم کردن احداث 59: 1383)فتحی، « مقدسین و مُتدیّنین دانستند
ای از این مدارس، فتوا دادند که اینگونه نهادها خالف اسالم است. در پاسخ، عده

زنان در مورد مرجعیت علما به تردید افتادند و حتی آیاتی از قرآن را در رد این فتوا 
خواه خطاب به انجمن مشروطه مساواتای در روزنامه ان طی نامهشاهد آوردند. آن

اند حال دستاوردهای طالب نوشتند که چرا طالبی که برای مشروطه جانفشانی کرده
 کنند؟انقالب را از زنان دریغ می

ن اجتماعی ایرا-ای معتقد بودند که یکی از عوامل عدم ترقی اقتصادیبه عالوه عده
سواد تربیت ادرانی بیاست چرا که کودکانی که به دست م ی آموزش زنانمسئله

ی مجلس تنها تر را ندارند. در نهایت جوابیهشوند آمادگی مواجهه با جوامع پیشرفته
ربیت زنان در تاز آموزش محدودتر برای زنان دفاع کرد و تعلیم زنان را منحصر به 

دانست. بنابراین ش خانواده داری، حفظ ناموس و علوم اخالق و معاامور اطفال، خانه
 های زنان در برابر این تصمیم و تاسیس مدارس برای تعلیم دخترانایستادگی گروه

ی اول است، چرا که های زنانه در دوران مشروطهکنش بسیار مهم نهادها و تشکل
 های زنان داشتند.  ی تشکیالتی نزدیکی با انجمنمدارس جدید رابطه

را بدین شرح  129۰-1285های های زنان در سالانجمنآفاری فهرست برخی از 
کند: انجمن آزادی )حریت( زنان، اتحادیه غیبی نسوان، انجمن نسوان و ذکر می

هایی در تبریز، اصفهان، قزوین، سنگلج و انجمن مخدرات وطن. به عالوه تشکل
هایشان ی فعالیتوجود داشت که به واسطهآباد )آسیای میانه( حتی استانبول و عشق

های بسیار دیگری به شمار نیز انجمن 13۰۰از سال  1اند.در تاریخ به ثبت رسیده
های فراوانی وجود داشته که از آنها های موجود پیوستند و طبعا تشکلتشکل

های بسیاری از فعاالن زنان ثبت اطالعیم. همچنین در جای جای این تاریخ نامبی
صدیقه )از سرکردگان انجمن آزادی زنان(،  السلطنهالسلطنه،افتخارتاجشده: 

                                                                                                              
شروشرح دقیق انجمن 1 صل هفتم از کتاب انقالب م شروطه در ف شته های زنانه در دوران م طه ایران، نو

  ژانت آفاری موجود است.
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)عضو انجمن  جواهرالکالمالملوکشمس)دبیر انجمن مخدرات وطن(،  آبادیدولت
خانم بیبیخواه ایران(، )مدیر جمعیت نسوان وطنمحترم اسکندری آزادی زنان(، 

ار، موسس )آموزگ طوبی آزمودهالرجال( ، )آموزگار، نویسنده کتاب معایب استرآبادی
صفیه )آموزگار، عضور انجمن مخدرات وطن(، المعالی درهمدرسه دخترانه ناموس(، 

)آموزگار و فعال ماهرخ گوهرشناس )آموزگار و فعال عرصه تحصیل زنان(، یزدی 
شمار زنانی که نامشان در تاریخ ثبت نشده اما با اتحاد عرصه تحصیل زنان( و بی

 اند. وران ایفا کردهزنانه، نقش تاثیرگذاری در این د
گرا های زنانه فمینیستی بودند یا دیدگاهی ملیساناساریان معتقد است خواه تشکل

ها به موقعیت فرودست زنان معترض بودند و تنها ی آنحال همهداشتند، با این
های متفاوتی را برای تغییر وضعیت زنان برگزیده بودند. این نویسنده نیز روش

های زنان از ابتدای مشروطه تا قرن منتشر شده توسط جمعیتتعدادی از مجالت 
نشریه ، به سردبیری خانم دکتر کحال(،  1289)نشریه دانششمرد: جدید را برمی

، صدیقه 1298) زبان زنانالسلطنه(، ، به سردبیری مریم عمید مزین1292) شکوفه
ی ارگان ، نشریه13۰۰) عالم نسوان، شهناز آزاد(، 1299) نامه بانوانآبادی(، دولت
نشریه سال(،  1۴التحصیالن عالی مدرسه دخترانه آمریکایی با فعالیت حدودا فارغ

 نشریه پیک سعادت نسوان، مشهد، به سردبیری فخرآفاق پارسا(، 13۰۰) جهان زنان
، مربوط به 13۰2) خواهنشریه نسوان وطنتشکل پیک سعادت نسوان(،  )نشریه

 ، زندخت شیرازی(.13۰۰) نشریه دختران ایرانان(، خواه ایرجمعیت نسوان وطن
گری زنان در عرصه ای برای کنشمطالبات بر حق زنان چون حق تحصیل بهانه

، اصول المتینحبلی ی در روزنامهای جسورانهمطبوعات شد. مثال یک زن در نامه
اهلل نوری را به جهت مخالفت با تحصیل خواهی چون شیخ فضلفکری مشروعه

خواهی برد. در مواردی دیگر زنان مستقیما مطالبات مشروطهن زیر سوال میزنا
ای ی سرگشادهنامه ی غیبی نسواناتحادیهکردند. خویش را در مطبوعات بیان می
چاپ کرد که ابتدا از مجلس انتقاد  ندای وطنی را خطاب به مجلس در نشریه

و سپس با اعتماد به نفسی در  کند که از وقتی دایر شده هیچ کاری انجام ندادهمی
روز مسئول امور مملکتی شود و  ۴۰کند که برای مدت خور تحسین پیشنهاد می
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اگر وکالی محترم ما »ی مردم به وجود آورد: تغییراتی اساسی در زندگی روزمره
توانند تا سلخ رمضان قانون را تمام کرده و در سایر کارها ترتیبی توانستند یا می

یش خلق فراهم شود زهی شرف و سعادت واَلّا اگر در خود چنین دهند که آسا
خواهند باز هم به ترتیب سابق پیش بروند ما به توسط بینند و میپیشرفتی نمی

ی دهیم استعفا از کار خود بدهند و رسما به توسط روزنامههمین عریضه خبر می
« ها واگذارند...نندای وطن به ماها خبر داده چهل روزی هم کار را به دست ما ز

ی دوم برخی از زنان شروع به انتقاد از (. حتی به مرور در مشروطه95)همان: 
فرهنگ مردساالری کردند و به بحث در مورد موضوعاتی مانند حجاب، چند 

السلطنه از انجمن همسری، حق طالق و غیره در مطبوعات پرداختند. مثال تاج
خواه دیگری با اسم حجاب قلم زد و یا آزادیی مسائل مربوط به حریت زنان درباره

مستعار طایره )در اصل زنی به نام عصمت تهرانی( مجموعه مقاالت رادیکالی در 
با تاکید بر تحصیل زنان به چاپ رساند. آفاری  ایران نونشریه سوسیال دموکرات 

های انگلیسی شخصیت طایره را همسان مری ولستونکرافت از اولین فمینیست
 ند.دامی

، فاصله میان مجلس اول و 1288 -1287بار دیگر اتحاد زنان در استبداد صغیر )
های فعال در دوران دوم( در جریان قیام آذربایجان اتفاق افتاد. زنان یکی از گروه

ها در تبریز گسترده شد کم اعتصابکم»نویسد: ی تبریز بودند. آفاری میمحاصره
رد. نقش مهم مجاهدین، که در ایام اعتصاب و به تدریج به کل منطقه سرایت ک

کنندگان، ای از زنان تبریز از اعتصابکردند و حمایت عدهامور شهر را تسهیل می
ای تر شدن نهضت بود. سفیر بریتانیا از کنسول خود در شیراز نامهعالمت رادیکال

بودند ی شیراز گذاشته دریافت کرد که در آن از تاثیری که زنان تبریز بر سکنه
های زنان تبریز توانند جلوی مردمی را بگیرند که با نامهدیگر نمی شد...صحبت می

شان سرزنش همّتیاحساساتشان برانگیخته شده، چون زنان تبریز آنها را به خاطر بی
خواهان در تبریز تحت رهبری (. مقاومت مشروطه1۴1: 1385اند. )آفاری، کرده

ها حاکی از آن است ال به طول انجامید. گزارشستارخان و باقرخان حدود یک س
های جنگ نیز حضور یافتند. های زنان با مردنما کردن خود، در میدانکه گروه
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به موجب استخبارات صحیحه »کند: انجمن تبریز از نقش ویژه زنان چنین یاد می
ی و اطالعات موثقه که در دست داریم هستند زنانی شیرافکن که در یک نقطه

شهر به گاه جنگ با تغییر قیافت به یک مهارت خصوصی که در کار تیراندازی  مهم
« بارندی سپاه یزید میشکافند و آتش به فرق نامردانهدارند سینه دشمن را می

 ( 256)همان: 
آذر  8های زنان در دوران مشروطه باید به انقالب کنش های مهمروایت از دیگر
با همدستی بریتانیا در پی اخراج مورگان شوستر اشاره کرد. حکومت روسیه  129۰

دولت ایران( و دخالت در امور داخلی ایران برآمد و این امر با اعتراض  دار کلخزانه)
ی مردم روبرو شد. نقل است که در تهران پنجاه هزار نفر به خیابانها ریختند گسترده

به تن کردند، در  و اعتصاب عمومی اعالم شد. هزاران زن به عزا نشستند و کفن
های پرشوری را سر دادند. خبرنگار تایمز نقش مهم تظاهرات شرکت کردند و خطابه

ی خواند. ماجرای حرکت مسلحانهزنان را از خصوصیات غریب این تظاهرات می
 1تن 3۰۰حدود »چند تن از زنان به سمت مجلس به نقل از شوستر اینچنین است: 

های خود در حال حرکت ر به دیوار و خارج از حرمهای محصوضعیفه بیرون از خانه
های توری سفید رنگی بودند...آنان ملبس به همان ردای ساده و سیاهرنگ و روبنده

شان را پوشانده بود. بسیاری از آنان مسلح به تپانچه بودند که در بودند که صورت
رفتند و در شان پنهان شده بودند... مستقیما به طرف مجلس زیر دامن یا آستین

تیرهایشان را جا تجمع کردند و خواهان دیدار با رئیس مجلس شدند... آنان هفتآن
هایشان را با خشم پاره کردند و کنار زدند به شکلی تهدیدآمیز بیرون آوردند، روبنده

شان در صورت تزلزل و شجاعانه تصمیم خود را مبنی بر کشتن شوهران و پسران
در انجام وظایفشان در حراست از آزادی و تمامیت ارضی  و تردید نمایندگان مجلس

های انجمن در همین راستا اعالمیه (.۴۰: 138۴)ساناساریان، کشور اعالم کردند. 
زنان در نقاط مختلف شهر نصب شد که مضمون آن توبیخ اهالی تهران در مقابل 

داتی مصرفی سکوت علیه التیماتوم روس بود. تشکیالتی برای تحریم قند و شکر وار

                                                                                                              
: 1399آباای ب  کنااد جنجمنفر ذکر  ی 500   ه  ین تعااد      آباای ب باال نزاال      اا نجم 2 

236.) 
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های حرم عبدالعظیم و نیز واگن-ها شکل گرفت و خط آهن تهرانخانهقهوه
ی زنان بود، تحریم و از کش اروپایی که به دلیل راحتی، اغلب مورد استفادهاسب

ها را ها را زیر پا گذاشتند، واگنگزارش داد: زنان خیابان ایران نومسافر تهی شد. 
تعجب خواستند تا در تحریم اجناس و خدمات اروپایی متوقف کردند و از مسافران م

داشتند. گاهی حتی شدند معترضان دست برنمیشرکت کنند. تا مسافران پیاده نمی
و آمد کنند. )آفاری،  ی دیگری رفتدادند تا با وسیلهبه مسافران فقیر پول می

نبش به های زنانه در این ج( در منابع آن دوره ذکر شده نقش تشکل271: 1385
روسی مذاکراتی صورت گرفته  های زنان و هیئتای پررنگ بوده که بین گروهگونه

کرد تا زنان را متقاعد کند که روسیه تالش می»کند: است. ساناساریان نقل می
چون در قانون اساسی ایران به آنان هیچ حق و حقوقی داده نشده است، نباید در 

های زنان پاسخ دادند که آنان نیز ند. گروهحراست و پاسداری از آن پافشاری کن
کنند، اما تقصیر نسبت به شرایط خودشان و وضعیت داخلی احساس نارضایتی می

« دانند.های امپریالیستی میهای سیاسی ناشی از حضور قدرترا متوجه پیچیدگی
 (. همچنین مذاکراتی میان زنان ایران و زنان انگلیس مبنی۴1: 138۴)ساناساریان، 

ها انجام شد به این مضمون که: بر تقاضای کمک برای جلوگیری از تجاوزات روس
توانید گوش مردان اروپایی در مقابل فریادهای ما کر شده است. آیا شما زنان نمی»

توانیم دولت گویند: ما حتی نمیبه کمک ما بیایید. زنان انگلیسی در پاسخ می
خودش آزادی سیاسی بدهد. ما هم مانند شما انگلستان را وادار کنیم به زنان کشور 

 ( 73: 1383)فتحی، « قدرتی نداریم تا عملکرد آنان را در مقابل ایران تغییر دهیم
ها و بعدتر حق ی حق آموزش، ثبت قانونی فعالیت انجمندر این میان سه مطالبه

واکنش شود: مردان. های زنان یادآور میی واسط مهمی را در جنبشرای زنان، حلقه
ی یادداشت، های زنان ایران چه بود؟ در ادامهخواه در مقابل جنبشمردان مشروطه

 های زنان خواهیم پرداخت.به بررسی این جنبه از تاریخ تشکل

 های زنان در دوران مشروطه ی مردان با تشکلمواجهه
مله: هایی از مردان مترقی از جدر ابتدای این قسمت از متن، باید به حمایت گروه

های طنزآمیز دهخدا نگاران، شاعران و نمایندگان مجلس اشاره کنیم. مقالهروزنامه
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ی عشقی، شمس کسمایی و...، مقاالت ، اشعار ایرج میرزا، میرزاده صوراسرافیلدر 
و ... نیز نقش  المتین، مساوات، ایران نوحبلهای نویسندگان متعددی در روزنامه

بش زنان در دوره مشروطه داشت. به عالوه مهمی در حمایت مردانه از جن
زاده نیز اگرچه به ثمر نرسید اما برای الرعایا یا تقیهای نمایندگانی نظیر وکیلتالش

 جنبش نوپای زنان ایرانی با اهمیت و قابل توجه بود.
شرایط وقوع انقالب مشروطه در تاریخ ایران، گفتمان جدیدی را ایجاد کرد. به وقوع 

ب مشروطه برآیند نیروهای متفاوتی از جمله: روشنفکران، روحانیون، پیوستن انقال
کاران، اصالح طلبان و ... بود. بنابراین نگرش واحدی داران، محافظهبازاریان، تیول

هایی ی زنان نیز در اقشار ذکر شده وجود نداشت بلکه همواره تسلط جناحبه مسئله
 شد. حرکت زنان در متن مشروطه میبرد یا متوقف شدن از این نیروها سبب پیش

زنان در سراسر جنبش مشروطه یاد میکند: آبادی از دو نگرش عمده به مسائل نجم
نگرش همتایی/ برابری. در نگرش  -2نگرش تصاحب/قیمومیت و -1

ی زن بودن اسالمیِ سنتی درباره-تصاحب/قیمومیت که بر مبنای مفاهیم ایرانی
ودی ضعیف، کمتر از مرد و نیازمند قیمومیت زن همچون موج»شکل گرفته است 

شود. در کنار اموال و احشام، زن موضوع تصاحب و نگهبانی مرد/شوهر نگاشته می
نگرش همتایی/برابری که در جریان گفتمان نوگرایی حادث شد «. مرد/شوهر است

ان نگارد. این گرایش را به ویژه، ولی نه فقط، در زبزن را به مثابه همتای مرد می»
یابیم که از راه نوشتن نامه و مقاله در جراید مشروطه به زبان سیاسی روز زنانی می

« طلبیدند.جای خود را می« ملت»ی ی از نویافتهی مقولهجستند و در حیطهراه می
 (. 239: 1399آبادی، )نجم

هجری( مطرح شد این بود که آیا  1286هایی که در مجلس اول )از نخستین بحث
های های زنانه مطابق با قوانین شرع است یا نه؟ طی کشمکشانجمن تشکیل

فراوان میان نمایندگان، تشکیل انجمن مغایر با اسالم تلقی نشد. بنابراین نمایندگان 
ها را مجاز شمردند در عین حال که این اجازه بدون هر گونه فعالیت این انجمن

هیچ ایراد شرعی »کید کرد: حمایت مالی یا رسمی از جانب مجلس بود. مجلس تا
های اسالم همیشه در همه جا دور همدیگر جمع از برای این اجتماع نیست و زن
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شوند و به موجب قانون اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست، وقتی شدند و میمی
گوید ایرانی، این لفظ شامل مرد و زن هر دو است، مادامی که ]قانون اساسی[ می
)همان: « نی و دنیوی نباشد ضرری ندارد و ممنوع نیستکه اجتماعات مخل دی

(. تاکید بر برابری زن و مرد در قانون اساسی، سبب برتری نگرش همتایی شد. 77
های زنان بود چرا که پیش از این به دست آوردن این مجوز، گام مثبتی در جنبش

قشون  های شهری و روستاییِ زنان حتیمجلس برای تعطیل کردن برخی از انجمن
های زنان به معنای شمار آوردن اعزام کرده بود! اما آیا مجاز دانستن فعالیت انجمن

بود؟ پاسخ را باید در چرخش این نگرش در  "ملت"ی تازه تاسیس زنان در گستره
 یافت.  129۰مجلس دوم به سال 

 ی مسائل زنان همزمان با انقالب مشروطه آغاز شد. پسها دربارهبه طور کلی جدل
برگ جدیدی  1285مرداد  13از امضای فرمان مشروطه توسط  مظفرالدین شاه در 

تشکیل شد. اما با مرگ زود  1285در تاریخ ایران ورق خورد. مجلس اول در مهر 
انداز شاه، انقالب مشروطه در دستهنگام مظفرالدین شاه و سلطنت محمدعلی

ی ایران را به مشروطه جدیدی افتاد. عداوت محمدعلی شاه با مشروطیت، جنبش
ای ها به گونهخواهان تقسیم کرد. اختالفخواهان و مشروطهدو گرایش مشروعه

 1287باال گرفت که باالخره به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در تیرماه 
خواهان با مشروطه، ناسازگاری این جنبش با محتوم شد. علت اختالف مشروعه

محمدعلی شاه دالیل خود را داشت و به ظاهر برای  مقتضیات اسالم بود ) البته
خواهان پیوسته بود(. بهانه این بود که سلطنت در مخالفت با مشروطه به مشروعه

ی حکومت مسلمانان باید طبق شریعت باشد. پس از به توپ بستن مجلس، دوره
ایت آغاز شد و در نه 1288تا  1287ی قیام آذربایجان از استبداد صغیر به واسطه

خواهان شد و تشکیل مجلس دوم در خواهان بر مشروعهمنجر به پیروزی مشروطه
 انجام شد.  1288آبان 

اهلل خواهان و در راس آنها شیخ فضلتا آنجا که به نهضت زنان مربوط است مشروعه
ها و مدارس جدید زنان های انقالب از جمله تشکیل انجمننوری بسیاری از جنبه

زنانه، اختالل در  "ناجایگاه"ند. از نظر آنان صرف حضور زن در کردرا محکوم می
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نظم و دین و دولت و بهترین گواه برای رد مشروطیت بود. اما مسئله اینجاست که 
حلی بر این تناقضات باشد نیز برای جنبش زنان جنبش مشروطه که قرار بود راه

ین این دو بحث برایندهای متبا»نویسد: آبادی میکاری از پیش نبرد. نجم
]قیمومیت/همتایی[ در مجلس اول و دوم نشان از دو نگرش متباین نسبت به زن 
در گفتمان مشروطه دارد، به ویژه آنکه پیروزی زبان قیمومیت بر همتایی در مجلس 

طلبان، پس از اعدام شیخ خواهان بر مشروعهدوم، یعنی پس از پیروزی مشروطه
طلبان روی داد، به عبارت دیگر در ر شدن مشروعهاهلل نوری و از میدان به دفضل

طلبان برتری داشتند، در وضعیتی خواه بر مشروعهوضعیتی که نیروهای مشروطه
توان آن را به ضرورت سازش سیاسی نسبت داد، معنای این پیروزی را باید که نمی

(. در واقع 2۴1: 1399آبادی، )نجم« در تنش درونی گفتمان مشروطیت جست
وزی مشروطه بر مشروعه چندان تفاوتی در وضعیت زنان ایجاد نکرد، بلکه پیر

کرد. تناقضات درونی این جنبش جایی برای نگرش مشروطه باید از درون تغییر می
 همتایی نگذاشت و نگرش قیمومیت در مجلس دوم برتری یافت.

اجی ی حق رای بود. حهای مهم مسائل زنان در مجلس دوم مسئلهاز نخستین جدل
الرعایا، نماینده همدان جسورانه پرسشگری کرد که با کدام دالیل منطقی وکیل

توانیم زنان را از شرکت در انتخابات محروم کنیم؟ واکنش سید حسن مدرس، می
ای گونهنماینده علمای نجف در مجلس حاکی از خشم او از این پیشنهاد است، به

الرعایا مبنی چیز به قدر پیشنهاد وکیلکند بعد از نهضت مشروطه هیچ که اعالم می
خداوند قابلیت در اینها »زده نکرده است! بر اعطای حق رای به زنان، او را شگفت

قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند.. گذشته از اینکه در حقیقت 
تحت  نسوان در مذهب اسالم ما در تحت قیمومیتند. الرجال قوامون علی النساء، در

قیمومیت رجال هستند.. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق 
(. به این ترتیب صغیر جلوه دادن زنان از طریق 268: 1385)آفاری، « ها را بکنندزن

ی افراد زیر سن قانونی و تحت قیمومیت مذهبی بر قرار دادن آنها در دسته
گرفت، چیره ام مخلوقات برابر صورت میهایی که برای معرفی زنان در مقتالش

 شد.
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به عالوه آفاریان معتقد است در گفتمان مشروطه عموما مردان به نام ناموس و 
قانونی برای ملحق شدن به جنبش برانگیخته غیرت بر علیه فساد، استبداد، فقر و بی

نه( ی فساد اخالقی زمانه در برانگیختن ملت )ملت مرداشدند. او از سه سویهمی
الدوله حاکم مستبد و حریص در قوچان آصف -1»کند: برای مبارزه با فساد یاد می

آوری کند، دختران آنها که نتوانسته بود مالیات کافی از دهقانان مفلوک خود جمع
آباد سکونت داشتند سوی مرز در عشقهایی که آنرا به قبایل ترکمن و ارمنی

خانه و میخانه درآمده معه به صورت روسپیدر رشت منزل امام ج -2فروخته بود، 
در مرز ایران و قفقاز، دو زن ایرانی  -3شد، بود و در آن به وفور شراب مصرف می

در جستجوی شوهرانشان بودند که چندسال قبل از ظلم و جور مقامات محلی به 
 آنجا گریخته بودند. زنان برای تامین مخارج راه و سفر مجبور به خودفروشی شدند.

شود و به نوعی ( هر سه این دالیل به ناموس و آبروی زنان مربوط می238)همان: 
زنان به مثابه نوامیس »است:  "ناموس ملی"به  "ناموس جنسی"سرآغاز تبدیل 

جنسی که نیاز به محافظت داشتند، حاال خواهران و همسرانِ سربازهای ایرانی 
دران فقط برادران دینی نبودند؛ آنها شدند. این برابودند که برادرانِ هم قلمداد می

« ایرانی بودند، نوعی برادری ملی، در نتیجه ناموسشان به ناموس ملت بدل شد
 (.86: 1399آبادی، )نجم

ها پابرجا بود و به حرکت خود های زنانه با وجود این نگرشفعالیت زنان و انجمن
ود را نمایان کرد. داد اما تناقضات درونی مشروطه در همین دوران خادامه می

اجتماعیِ فرهنگی  ای از نوعی آشفتگیگفتمان سنتی، حضور زن در خیابان را نشانه
ها به حضور زنان که با وقایع اجتماعی سازنده ) و کرد. بنابراین واکنشقلمداد می

نه شورش و فتنه( پیونده خورده بود سبب نوعی کشمکش ضد و نقیض شد. حضور 
حضور فیزیکی در خیابان و خواه نقش حمایتی در مطالبات زنان در جامعه، خواه 

ملت، اگرچه مثبت بود اما دال بر ناتوانی مردان بود. برای مثال حضور زنان در جنگ 
درنگ حکم شرم برای مردان شد، اما بیمیان ایران و آذربایجان اگرچه تحسین می

ی لت محزونی بچهبستند، با حاعورات آذربایجان قطار فشنگ می»کرد: پیدا می
ناموسی کوشند که دست بیشیران در میدان جنگ میدهند، مانند نرهخود را شیر می
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به او دراز نشود، ولی مردان ما گویا همان اشخاصی بودند که مقتول و محبوس 
اند... غیرتی رفتهشدند ]وگرنه این زندگان[ در بستر راحت مانند پردگیان به خواب بی

شرفان ی ناموس اسالم! ای ضایع کنندگان حقوق نوع بشر! ای بیای برباد دهنده
صفت ی ایرانی زناز زن کمتر! بلکه از سگ کمتر!... آخر این فکر را نکردید که همه

چون پردگیان » های (. تعمیم عبارت88پرست مثل شماها نیست؟ )همان: و دجال
عملی شان از تقبیح بیبه مردان، ن« هاصفتکمترها یا زنبه خواب رفتن، از زن

گری زنان است که در ادبیات دوران مشروطه به وفور ی کنشمردان به واسطه
 شود.مشاهده می

به عالوه در بسیاری از مواقع نقل همراهی زنان با جنبش، فقط به قصد برانگیختن 
مردان بود. غیرت مختص مردان بود و اگر زنان عوایدی برای تاسیس بانک ملی 

ند با غیرتمندی خود جایگاه مردانه را اشغال کرده بودند. همچنین مردانه پرداختمی
های زنان تالش دیگری بر بازگرداندن زنان به جایگاه نظم خویش نگاشتن فعالیت

شد های زنان گزارش میدر سلسله مراتب اجتماعی بود. مقاالتی که در آنها فعالیت
مردانگی از "یا  "وَد کمتر از زن بُوَدچه مردی بُ"هایی داشتند همچون غالبا عنوان

گویی تمثیل زن به مرد و یا یکی کردن زن با مرد، این اطمینان را به مردان  "زنان!
اند، زن نیستند بلکه مردند. همچنین اغلب داد که زنانی که چنین عمل کردهمی

های برای تاکید بر فعالیت "حتی زنان"های مکتوب آن دوران از عبارت گزارش
خواستند مردان کردند که نشان از نگرانی گزارشگرانی داشت که میزنان استفاده می

را برای انجام دادن همان کارها و نه چیزی بیشتر از آن، بسیج کنند. به عالوه کنش 
دیگر مردان در مواجهه با حضور زنان در اجتماع، بازخرید کردن کمک مالی زنان 

منشانه برای خرید جایگاه زنی ؛ عملی اربابهای متمول بودبه مجلس توسط حاجی
های ذکر شده به خوبی نشانگر کشمکش که از جایگاه خویش خارج شده است! مثال

طلب همواره از طرق ی مسائل زنان است. مردان مشروطهدرونی مشروطه درباره
قاعدگِی های مردانه بودند تا بیمختلف در پی رفع ایهام دوگانگی زن در گستره

 مند کنند. ر زنان را قاعدهحضو



 یخواهرانگ  / 50

 ها داشتند اما زنان از طریقاگرچه مردان تمایل به بازگرداندن زنان به خانه
ای برای خود ساختند و از طریق فعالیت سیاسی سوادآموزی، فردیت تازه

پرستانه دارای خودِ اجتماعی جدیدی شدند. بنابراین نه تنها خط خوردن از میهن
ی دن توسط مردان را نپذیرفتند بلکه کوشیدند به مطالبهجمع ملت یا بازخرید ش

ترین کنش حق شهروندی خویش بپردازند. عالوه بر ایجاد اجتماعات زنانه، مهم
ها زدن در مجالت و روزنامهزنان در این دوره بازیابی نقش خویش از طریق قلم

تباطی زنان با های ارترین کانالبود. در واقع نگارش در مطبوعات به یکی از اصلی
ای دائمی میان گروه زنان در جراید جامعه و حتی با یکدیگر بدل شده بود. مکالمه

موثر بود. بر خالف  "ما"در جریان بود که در ساختن جمعیت زنان در مقام 
ی ملت کنار زنان را مطلقا از دایره "ما"ی مرد که موقع نوشتن از نویسنده

ه فضای زبان نوشتاری آن دوران و از زبان نوشتار ب "ما"اشت، زنان در مقام گذمی
شد در برخی از به فرهنگ معاصر ایران راه یافتند. همین عامل سبب می

های آن دوران، اُناث در کنار ذکور و مرد در کنار زن ذکر شود. مثال در یادداشت
ی زنی به نام بدرالملوک که دستبند الماس خویش را برای کمک به مجلس نامه
بر هر فردی از افراد ملت ایران از ذکور و اناث فرض و » م فرستاده آمده است: دو

متحتّم است که برای آبادی این آب و خاک هر یک به قدر وسع باید همراهی نمود 
تا این وطن عزیر را از خرابی و مذلت برهاند... امیدوارم این تقدیمی بی مقدار قبول 

 (.  93: 1399آبادی، )نجم« را محروم نفرماییدهیئت محترم مدیره شده، این کمینه 
با پیشبرد انقالب مشروطه در قرن جدید شاهد تحوالت فراوانی بودیم که هم در 

هایی که های زنانه و هم نقش زنان در مطبوعات اتفاق افتاد. تشکلی تشکلحوزه
نی تا کنون مورد بحث قرار گرفتند عموما متعلق به مجلس اول و دوم مشروطه یع

های زنانه در معرفی مطالبات تشکل بودند. بنابراین ذکر فعالیت 13۰۰پیش از سال 
ی جدید ضروری است. به دلیل گستردگی این ی زنان در سدهپیشرو و گسترده

جمعیت نسوان »ها یعنی ی یادداشت به معرفی یکی از این انجمنتشکالت، در ادامه
های زنان پس از دوران دارترین انجمنپردازیم که از ناممی« خواه ایرانوطن

 است.  مشروطه
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 1314 - 1301خواه ایران؛ جمعیت نسوان وطن
های اجتماعی ذکر جنبش مولفه را در ویژگی 5رودلف هبرل و هربرت بلومر 

کنند: نخستین ویژگیِ یک جنبش اجتماعی وجود نارضایتی در میان حداقل یک می
های اجتماعی باید به سمت آن است که جنبش اقلیت قابل توجه است. ویژگی دوم

نقد و تغییر نظم اجتماعی موجود میل کنند و یا نظم اجتماعی موجود را به مبارزه 
ی زمانی مشخص است های مستمر در چندین دورهطلبند. سومین ویژگی، فعالیت

ی استمرار، تمایز جنبش اجتماعی را نسبت به اعتراضِ خودجوش یا شورشِ و مولفه
الف تصور عام، کنند که بر خدهد. در چهارمین ویژگی ذکر میمقطعی نشان می

یافته نیستند اما نیازمند نوعی هایی کامال سازمانهای اجتماعی ضرورتا پدیدهجنبش
ساختار هستند. آخرین ویژگی نیز ایدئولوژیِ جنبش یا وجود تعهد و درک شبه

ها (. تمامی این ویژگی51: 138۴مشترک از هدف اصلی جمع است. )ساناساریان، 
ساز جنبشی اجتماعی شد نیز مشاهده های زنان در دوره مشروطه که سببدر تشکل

 است. خواه ایرانجمعیت نسوان وطنها شود. یکی از این تشکلمی
 

 
 خواه ایرانجمعی از فعاالن جمعیت نسوان وطن

ترانه با مدیریت محترم ای دخهای مدرسهی ایجاد این جمعیت از گردهماییجرقه 
ده نفر به  13۰1اسکندری بود. پس از همدلی ایجاد شده در جلسه دهم بهمن ماه 
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ی جمعیت نسوان انتخاب شدند و مسئولیت اداره و عنوان اعضای هیئت مدیره
های انجمن را بر عهده گرفتند. اعضای مسئول هیئت مدیره عبارت پیشبرد فعالیت

رئیس انجمن(، ملوک اسکندری )نایب رئیس(، نورالهدی بودند از: محترم اسکندری)
الملوک شریفی )منشی دوم(، عباسه پایور و ملکه منگنه )منشی اول(، عصمت

 ابوالفتح زاده )بازرس(.
های های دوران مشروطه از خانوادهخواستگاه این انجمن همچون سایر انجمن

، مزیت برخورداری از تحصیلاعیان و اشراف تهران برآمده بود. زنانی که عالوه بر 
تر از دیگر زنان بودند. اما از به دلیل سطح طبقاتی، دارای شخصیتی مستقل

های سوسیالیستی است ها به اندیشهی این جمعیت، گرایش آنسابقههای بیویژگی
های زنان تا آن دوره بود. بنابراین ترِ تشکلکه برخالف ایدئولوژیهای دموکراتیک

تری را از اقشار معیت نسوان سعی داشت طیف مخاطبان گستردههای جبرنامه
 محروم جامعه دربرگیرد. 

از اهداف جمعیت نسوان پس از تاکید بر حفظ شعائر و قوانین اسالم به امور زیر 
 -3ترویج صنایع وطنی،  -2سعی در تهذیب و تربیت دختران، -1اشاره شده است:

 -6خانه، تاسیس مریض-5کس، ان بینگاهداری از دختر-۴باسواد کردن زنان، 
مساعدت مادی و معنوی -7تشکیل هیئت تعاونی به منظور تکمیل صنایع داخلی و 

 (.76: 1383نسبت به مدافعان وطن در مواقع جنگ )فتحی، 
های این جمعیت که در منابع مختلف به عنوان اقدامی جسورانه از نخستین کنش

بود. این عمل در اعتراض به  مکر زنانوم به ای موساز آن یاد شده، سوزاندن جزوه
های فرهنگ مردساالر و تحقیر زنان انجام شد. با مساعدت تعدادی از زنان جزوه

مربوطه خریداری شده و در میدان توپخانه در برابر اداره نظمیه به آتش کشیده شد 
ی و نطق پرهیجان محترم اسکندری نیز آتش این عمل را تندتر کرده است! بسیار

حرکت اسکندری و اعضای انجمن را یک حرکت تاریخی در جنبش زن ایرانی 
 و در نقد ذهنیت سنتی جامعه شوریده است. ها به خیابان آمدهدانند که از اندرونیمی

ی انجمن حضور در دادگاه رسیدگی به اتهامات ابراهیم سابقهاز دیگر اقدامات بی
که در یک رباعی، چادر نامه جوانان زنامه نوری است، صاحب امتیاز و مدیر روخواجه
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تشبیه کرده بود و از  "حجاب جهل"و  "نقاب ننگ"، "کفن سیاه"و روبنده را به 
چادر را بردارید. اگرچه جمعیت  "اگر طالب آزادی و علم و هنرید"زنان خواسته

کرد و در واقع مبارزه با حجاب از اهداف نسوان فعالیت مستقیمی در نقد حجاب نمی
کرد. حضور شد اما از سایر مبارزان این حوزه حمایت میاین انجمن محسوب نمی

نوری به اعتقاد بدرالملوک بامداد برخی از اعضای انجمن نسوان در دادگاه خواجه
ابهت مخصوصی به جلسه سیاسی مربوط به زنان بخشید که شاید فتح باب حضور »

(. الزم به ذکر است 25: 1399، )خسروپناه« زنان در دادگاه و مجالس رسمی باشد
که این جمعیت همواره از حمایت مردان فعالی چون سعید نفیسی، رضا زاده شفق، 

 نوری و ... برخوردار بود. ی عشقی، ابراهیم خواجهمیرزاده
های زنان اروپایی بود. جمعیت نسوان همواره در صدد برقراری ارتباط با تشکل

کرد. اعطای این راستا فروگذار نمی محترم اسکندری از هیچ تالشی در
آبادی برای شرکت در دهمین ای از سوی انجمن به صدیقه دولتنامهمعرفی
آبادی به عنوان نماینده زنان با سخنرانی دولت "حق رای زنان"المللی ی بینکنگره

های جمعیت نشد اما ای به فعالیتایران همراه بود. اگرچه در این سخنرانی اشاره
گیری بود. در داخل المللی زنان آهسته آهسته در حال شگلهای ارتباط بینپایه

ایران نیز وجود برخی از اعضای ارزشمند انجمن مثل مستوره افشار خالهای ناشی 
ها در تفلیس و کرد. افشار سالاز عدم ارتباط زنان با کشورهای دیگر را پر می

، ترکی و فرانسوی کامال مسلط بود های روسیاستانبول زندگی کرده بود و به زبان
و به آگاهی جمعیت از وضعیت زنان اروپا چه از طریق ترجمه متون و چه از طریق 

کرد. به عالوه اسکندری همواره با زنان اروپایی و انتقال تجربیات، کمک می
ی تعاملی مدیر جمعیت نسوان امریکایی ساکن تهران مراوده داشت و همین روحیه

تر در المللیایر اعضا منتقل شده و در نهایت منجر به تعاملی بیناست که به س
 شود که به آن پرداخته خواهد شد.می "کنگره نسوان شرق"

ای برای سوادآموزی زنان از جمله اقدامات مهم دیگر این جمعیت تاسیس مدرسه
ای برای بود. تا آن زمان علیرغم افزایش شمار مدارس دخترانه همچنان مدرسه

خواه، ی اکابر جمعیت نسوان وطنادآموزی زنان بزرگسال وجود نداشت و مدرسهسو
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های جدی علما مواجه شد. مخالفان تشکیل این اولین آنها بود که طبعا با مخالفت
دانستند اما جمعیت در پی دلجویی از ها را سرآغاز فتنه و فساد در جامعه میکالس

گفتیم اگر »دهد: نه هوشمندانه توضیح میروحانیون هدف از تشکیل اکابر را اینگو
زنان باسواد شوند، هنگام نوشتن نامه به همسرانشان اسرار خانوادگی خود را ]نزد 

« گروندسازند و با خواندن اوراد و ادعیه بیشتر به اسالم مینویسان[ برمال نمینامه
ف شد اما (. هرچند مخالفت علما با احداث این مدارس برطر25: 1399)خسروپناه، 

دید. ای بود که جمعیت نسوان باید خود تدارک میها نیازمند بودجهتشکیل کالس
نقل است که به پیشنهاد نورالهدی منگنه تصمیم بر ترتیب دادن یک نمایش برای 

ی آوری وجوه اهدایی جهت احداث مدرسه شد. پیشنهادی که نهایتا بودجهجمع
شد.  13۰3دایر شدن مدرسه در اوایل پاییز مورد نیاز جمعیت را تامین کرد و سبب 

توسط جمعیت نسوان با حواشی فراوانی روبرو  سیب آدم و حوااما اجرای نمایش 
ی شخصی نورالهدی منگنه برگزار ی مجلس عروسی در خانهبود. نمایش به بهانه

ای اوباش با ضرب و خواه ایران، عدهی جمعیت نسوان وطنشد و به گزارش مجله
کر صاحبخانه و ایجاد رعب و وحشت در اهالی خانه نمایش را برهم زدند و شتم نو

های جمعیت نسوان حتی این واقعه افکار عمومی را به شدت بر علیه فعالیت
ای به تداوم فعالیت آنان برانگیخت. اما بر خالف انتظار مخالفان و معاندان خدشه

به معاندان  گریمحیط هوچیما و وارد نشد، بلکه در یادداشتی شجاعانه به نام 
ها فترا هنوز بعضیدرا، در این محیط جهل و ادر این محیط فاسد هرزه»اعالم کردند: 

ی نسوان را گری، مطالب حَّقهکنند در مقابل این سیل خروشان به هوچیگمان می
کشی را در محل خود استوار داشت، ی مُظلم حقتوان از بین برد و این پردهمی

ردی و جهالت... برای حفظ و صیانت حقوق خود و درهم شکستن این خزهی بی
ی ظلم و تعدی تا آخرین دقیقه خواهیم کبر و غرور دیرینه و برانداختن این سابقه

ی حقوق حقه و دفاع نوع کوشید و تا جان داریم و قطره خونی در بدن، از مطالبه
 (.1۴5)همان: « بردار نیستیمخود دست

خواه ایران در رم اسکندری، مدیر و موسس جمعیت نسوان وطناز دست دادن محت
سال داشت شوک بزرگی به جمعیت وارد کرد اما  29هنگامی که تنها 13۰3مرداد 
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های آن نشد. همواره یکی از عوامل پا گرفتن جمعیت نسوان را حضور مانع فعالیت
نویسد: جمعیت باره میکنند. ساناساریان در اینمدیر و مدبر اسکندری عنوان می

ی خود را به خواه تنها سازمان زنان بود که توانایی سازماندهی ماهرانهنسوان وطن
ها، ویژه تحت رهبری محترم اسکندری نشان داد. محترم اسکندری میتینگ

های زنان را در مواقع های سرگشاده و گرد آوردن گروهآوری نامهتظاهرات، جمع
های زنان، روحانیت را دوره کرده ی ترتیب داد تا گروهداد. او جلساتالزم سازمان می

و در برابر آنان نقطه نظراتشان را بیان کنند و خشم خود را از وضعیت موجود نشان 
خواه نیز ها پس از انحالل جمعیت نسوان وطندهند. ظرفیت سازماندهی او تا مدت

  (.92: 138۴گرفت. )ساناساریان، مورد ستایش و تحسین قرار می
خواه ایران شد و تا انحالل جمعیت مستوره افشار دومین مدیر جمعیت نسوان وطن

ترین اقدامات افشار دار بود. از مهممدیریت این جمعیت را عهده 131۴در سال 
های ی اکابر جمعیت بود. این مدرسه در ابتدا دارای کالستالش برای حفظ مدرسه

موزش هنرهای دستی، خیاطی، های آتهیه و اول تا ششم ابتدایی، کالس
های انگلیسی و فرانسوی بود. بسیاری پزی، نقاشی و همچنین آموزش زبانشیرینی

از معلمان مدرسه عضو ثابت جمعیت بودند و به عالوه تمامی معلمان و کارمندان 
کردند. با توجه به به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق در این مدرسه کار می

ی کار مدرسه یت و رایگان بودن تحصیل نیمی از محصالن، ادامهاوضاع مالی جمع
هایی به دستگاه حکومتی رضاشاه نوشت شد. افشار بارها عریضهتر میهر روز سخت

های مالی اندک و خواستار حمایت وزارت معارف از این مدرسه شد. گرچه حمایت
همچنان از پس  از سوی این وزارت برای مدرسه مقرر شد اما هیئت مدیره انجمن

آمدند. از عاقبت مدرسه اکابر گزارش دقیقی در دست نیست های آن برنمیهزینه
های مدرسه نیز متوقف شد. البته تالش جمعیت اما ظاهرا با انحالل جمعیت، فعالیت

های زنان ایرانی به ارمغان برای حفظ مدرسه موفقیت قابل توجهی را برای جنبش
وم آموزش مادران و بزرگساالن زن را در جامعه یادآوری آورد چرا که این مدرسه لز

زنان نیازی "ی سنتی که های مهمی در ابطال این نظریهکرد و به عالوه گاممی
 برداشت.   "به تحصیل ندارند
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خواه مجله نسوان وطنای به نام همچنین جمعیت تقریبا از ابتدای فعالیت، نشریه
ی فعال بود. بیشتر مطالب مجله درباره زن و های مختلفداشت که در زمینه ایران

جایگاه اجتماعی او، وظایف زنان و مسائل مربوط به ازدواج بود. به عالوه مباحثی 
پزی و... در از ورزش، بهداشت و تندرستی، تاریخ، مطالب ادبی، مد لباس، شیرینی

  شد.این مجله مطرح می
های گاه و بیگاه به قوانین وضع از جمله اقدامات با اهمیت جمعیت نسوان اعتراض

های جمعیت در اصالح قانون ترین کنششده توسط مجلس بود. یکی از مهم
به  131۰مجازات اَعمال مُنافی عفت بود. الیحه پیشنهادی این قانون در سال 

مجلس فرستاده شد و در این الیحه به صورت یکسویه زنان را عامل اصلی ارتکاب 
سته بود و به طبع مجازات را تنها برای زنان در نظر گرفته اَعمال مُنافی عفت دان

ی بود. جمعیت نسوان برای مداخله در اصالح این قانون پیشقدم شده و در عریضه
کنیم ولی به شرط آنکه نویسد: مجازات اعمال منافی عفت را تقدیس میخویش می

دهد تا ق میرعایت تساوی بشود. این ماده مستمسکی به دست مردان فاسداالخال
(. 83: 1399آنها به زن خود تهمت زده و در نتیجه او را به حبس ببرد. )خسروپناه، 

بنابراین کمیسیون عدلیه مجلس با در نظر گرفتن و اِعمال نظرات جمعیت نسوان 
ی ازدواج و قانون مجازات اعمال منافی عفت را به تصویب رساند. به عالوه الیحه

از سوی وزارت عدلیه به کمیسیون قوانین عدلیه  131۰طالق در مرداد ماه سال
ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده مجلس ارائه شد و چون مربوط به اولین و سنتی

های بسیاری مواجه شد که مورد اعتراض جمعیت نسوان نیز قرار بود با واکنش
مت زن ای از این الیحه بود که ارائه گواهی سالگرفت. تاکید این جمعیت بر ماده

و مرد هنگام عقد و ازدواج در آن مطرح نشده بود. البته سکوت جمعیت در قبال 
کاری مدیریت دوم جمعیت، یعنی مستوره های این قانون را به محافظهدیگر ماده

های خواه با هجمهدانستند و در این مورد، جمعیت نسوان وطنافشار مرتبط می

ی جمعیت نفوذ کرد ها به بدنههمین سال های اختالف درریشه .فراوانی مواجه شد
خواه در ی جمعیت نسوان وطنی نسوان شرق که به واسطهو در دومین کنگره

 تهران برگزار شد، به اوج خود رسید.
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ها و ای بود که متشکل از نمایندگان تشکلی نسوان شرق مجمعی قارهکنگره
ه، ایران، مصر، سوریه، فعاالن حقوق زنان کشورهای آسیایی بود. کشورهای ترکی

لبنان، فلسطین، هند، چین، ژاپن، استرالیا و ... نمایندگانی در این کنگره داشتند. 
ی ایران هجری( در دمشق آغاز به کار کرد و نماینده13۰9م )193۰اولین مجمع در 

ی زنان ایران در این کنگره، قدسیه اشرف بود که از سوی دولت به عنوان نماینده
بود. تصویب قوانینی چون تساوی حقوق زن و مرد، حق اشتغال زنان، حاضر شده 

تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران، آشنایی قبل از ازدواج، تندرستی زن و 
ی اول ثبت شد مرد، حق طالق زن، مهریه و ... از جمله مصوباتی بود که در کنگره

ن شد. علت این انتخاب ی دوم دو سال بعد در تهران تعییو همچنین محل کنگره
ی اول درخواست ایران بود و مستقیما به تالش رضاخان در جریان در درجه

گشت. در سندی از دوران اجتماعی ایران بازمی-های نوسازی اقتصادیبرنامه
پهلوی اهمیت شرکت ایران در این برنامه به نقل از کاردار وقت چنین ذکر شده: 

جریان  فایده نیست زیرا با ایننسوان ایران بیشرکت نمایندگان  1به نظر فدوی»
ها در خارجه باقی باشد که زن در ایران که هنوز جسته جسته شاید در اذهان بعضی

کنند، وجود نمایندگان نسوان ایرانی در این ها با آنها رفتار میاسیر است و مثل برده
عالم اینکه در مجمع و چند کلمه اظهارات متناسب و معقول آنها در کنگره و ا

آبادی، )سالمی، نجم« طهران مجمع مخصوصی از نسوان هست، مفید خواهد بود
1389 :332.) 

خواه ایران در آن زمان تنها تشکل زنان در تهران بود که جمعیت نسوان وطن
شناخت. مستوره ی ملل آن را به رسمیت میالمللی زنان و جامعهی بیناتحادیه

المللی زنان بود. به عالوه لزوم برگزاری ضو اتحادیه بینافشار رئیس جمعیت نیز ع
خواه سوان وطناین کنگره در ارگانی غیردولتی که جزو قوانین کنگره بود، جمعیت ن

 یل کرده بود.را به بهترین گزینه برای نمایندگی کنگره نسوان شرق در ایران تبد
برای ایجاد گسست  دخالت در برگزاری این کنگره از جمله اقدامات دولت پهلوی

های زنانه بود. بدین منظور ماموریت حضور در جلسات کنگره به در انجمن

                                                                                                              
  نظو  فد یی  ست3
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الملک اورنگ واگذار شد. در واقع هدف از حضور اورنگ، مصادره کردن شیخ
های دستاوردهای جنبش زنان به نفع دولت و نیز ارسال این پیام به سایر تشکل

ی زنان ارزشی قائل نیست و همهزنان بود که حکومت برای فعالیت مستقل 
شان باید تابع خواست حکومت باشند. اورنگ بر خالف ها برای نیل به اهدافتشکل

قانون این مجمع که در آن ذکر شده بود آقایان اجازه حضور در کنگره را ندارند، در 
 پرداخت.تمامی جلسات شرکت کرده و حتی به اظهار نظر و مخالفت نیز می

خواه ایران را بنا نهاد نظرات ه مقدمات گسست جمعیت نسوان وطنعامل دیگری ک
ریاست جمعیت، مستوره افشار است که به مرور اختالفاتی را در میان اعضای 

ی نخست کنگره به جای اینکه از اقدامات و جمعیت به وجود آورد. افشار در جلسه
وی سخن به های جمعیت نسوان سخن بگوید، از طلوع عصر درخشان پهلفعالیت

امروز که در سایه قائد توانا شاهنشاه محبوب ما »میان کشید و اینگونه ادامه داد: 
بخش به دوره اضمحالل و انقراض وطنم خاتمه داده شده و در این عصر زندگی

پهلوی یک میدان وسیع نجات و ترقی به روی زنان ایران باز شده است... امروز 
کنند. یک عده از دختران قابلگی تحصیل می سازی ودختران ایرانی طب، دندان

ایرانی در خارجه مشغول تحصیالت عالی بوده و یک عده نیز در خارجه تحصیالت 
و نیز متن سخنرانی خود « اندخودشان را به اتمام رسانیده و به ایران مراجعت نموده

تشکرات و  نثارانهدر خاتمه احساسات جان»رساند : را با این جمله به پایان می
پایان خود را به پیشگاه مبارکه حضرت ملکه شاهدخت شمس پهلوی تقدیم بی
دارم که همواره از زنان ایران حمایت فرموده و تشویق خدمات به جامعه می
(. این سخنرانی مورد اعتراض برخی از 68: 1389آبادی، )سالمی، نجم« فرمایندمی

دی منگنه و همفکرانش قرار گرفت. خواه از جمله نورالهاعضای جمعیت نسوان وطن
ای نوشتند تا در انتهای جلسه قرائت کنند اما به آنان اجازه داده نشد و آنها خطابه

اورنگ نیز مفاد خطابه را مبنی بر قدردانی از زحمات مرحومه محترم اسکندری و 
مستوره افشار و پیشرفت زنان در عصر باشکوه پهلوی ذکر کرد. خسروپناه معتقد 

کرد بلکه از آنجاییکه این متن متن خطابه آن چیزی نبود که اورنگ ادعا می است
ها خطابه به فعالیت»در اختیار جراید نیز قرار نگرفت به نوعی با سانسور مواجه شد: 
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پرداخت که این موضوع با مواضع و دستاوردهای بخشی از جنبش مستقل زنان می
)خسروپناه، « همین علت سانسور شدو سیاست حکومت رضاشاه مغایرت داشت و به 

(. با این سخنرانی تبلیغاتی افشار خواسته یا ناخواسته بر تالش حکومت 1۰6: 1399
های رویپهلوی برای مصادره دستاوردهای جنبش زن ایرانی مهر تایید زد. تک
ی کنگره افشار به حدی رسیده بود که استعفای جمعی از اعضای جمعیت در میانه

ی اعضای خدمتگزار که نظر همه»نویسد: محتوم شد. منگنه می نسوان شرق،
المنفعه داشتند از جمله اینجانب ]نورالهدی منگنه[ که بار سنگین زحمات عام

 )همان(. « جمعیت را بر شانه داشتم، رنجیده خاطر شدیم و از انجمن استعفا دادیم
مثال در یکی از جلسات، پس از این استعفا نیز تغییری در عملکرد افشار حاصل نشد. 

که اورنگ به مخالفت با افتتاح مدارس عالیه پرداخت و با اعتراض جمع هنگامی
خواه معرفی کرد و افشار ی جمعیت نسوان وطنزنان مواجه شد، او خود را نماینده

رسد نیز این نمایندگی را تصدیق کرد! بنابراین از اقدامات افشار اینگونه به نظر می
تار قرار گرفتن جنبش مستقل زنان تحت پوشش حکومت بود، شاید به که او خواس

ی نوسازی حکومت مرحمی بر مشکالت ساختاری انجمن از این امید که برنامه
 ی اقتصادی باشد.جمله مشکالت عدیده

خواه نام جمعیت نسوان وطن 1311با خاتمه یافتن کنگره نسوان شرق در آبان و آذر 
ر جراید آن دوره مطرح شد و شاید حتی عاملی که سبب شده ایران بارها و بارها د

ی ما برسد، نمایندگی کنگره نسوان شرق در نام جمعیت پس از صد سال به زمانه
های المللی تشکلباشد؛ تاریخی پرفروغ برای اولین قدم بین 1311ششم آذر سال 

لیل عمده ی جمعیت به دو دزنانه در ایران. خسروپناه معتقد است هیئت مدیره
از »ی مطلوب کند: نتوانست از این موقعیت در جهت گسترش جمعیت استفاده

مدیره و اعضای جمعیت پس از چند سال انفعال و انجام اقدامات سو هیئت یک
ی محفلی، به لحاظ نظری و عملی برای چنین تحولی آمادگی نداشتند. از پراکنده

و همفکرانش، جمعیت نسوان سوی دیگر، به علت استعفای نورالهدی منگنه 
خواه ایران بیشترِ اعضای فعال خود را از دست داده بود و بقیه اعضا کسانی وطن



 یخواهرانگ  / 60

نبودند که مرام جمعیت را با استواری و پشتکار تعقیب نمایند و یک شالوده اساسی 
 (.113و سودمندی از نو بریزند )همان: 

از  131۴ه ایران در بهار خواتا انحالل جمعیت نسوان وطن 1312از مرداد ماه 
های انجمن اخبار چندانی در دست نیست. اما درباره علل انحالل جمعیت دو فعالیت

روایت مطرح است: نورالهدی منگنه معتقد است ناتوانی اعضا و فقدان شالوده اساسی 
نویسد برای فعالیت، جمعیت نسوان را پراکنده ساخته است. به عالوه ژانت آفاری می

جمعیت نسوان پس از دومین کنگره نسوان شرق به این دلیل بود که انحالل 
تابید و با ایجاد کانون ای را خارج از کنترل دولت برنمیرضاشاه هیچ فعالیت گسترده

ها را ملغی بانوان به ریاست شاهدخت اشرف به طور تلویحی فعالیت سایر انجمن
 اعالم کرد. 

با مخالفت مستبدی چون رضاشاه به پایان های زنان تاریخ پر فراز و نشیب جنبش
رسد بلکه حضور زنان همواره در مقاطع تاریخی کشور پر رنگ بوده است. نمی

ای بر ی کنش زنان از حدود صد سال گذشته عالوه بر اینکه صحهمطالعه
هایی نهان گذارد، قادر است انگیزهمی "ملت"خواهی همیشگی این بخش از آزادی

امروز، آشکار کند تا به پرسشگری از لزوم اتحاد زنانه بپردازیم. جنبش را در ما، زنان 
زنان از حدود صد سال گذشته تا به امروز چه دستاوردهایی داشته است؟ اتحاد زنانه 

و پس  57هایی با اتحادهای انقالب در آغاز انقالب مشروطه چه مفارقت و مشابهت
قشی در پیشبرد اهداف زنان در بطن ها و اجتماعات زنانه چه ناز آن دارد؟ تشکل

اند؟ اساسا لزوم اتحاد زنانه چیست؟ خواهرانگی در معنای اتحاد زنانه تاریخی داشته
تک ما در پیشبرد این شود؟ و در شرایط کنونی نقش تکچگونه حادث می

 خواهرانگی عظیم و دستیابی به مطالباتمان چیست؟   

 منابع:
، (1285-129۰) 19۰6-1911ب مشروطه ایران انقال(، 1385آفاری، ژانت، ) -

 ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون، تهران.
 1311-13۰1خواه ایران )جمعیت نسوان وطن(، 1399خسروپناه، محمدحسین، ) -

 ، انتشارات خجسته، تهران.ش(



 61 / یره پهلودو یلزنان در دوران مشروطه و اوا یهاتشکل یفدر بازتعر یجستار

های های تاریخی حرکتکانون بانوان با رویکردی به ریشه(، 1383فتحی، مریم ) -
 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران.  ،زنان در ایران

جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان افول و سرکوب از (، 138۴ساناساریان، الیز، ) -
 ، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، نشر اختران، تهران.57تا انقالب  128۰

، نشر و نهضت نسوان شرق(، 1389آبادی، افسانه، )سالمی، غالمرضا. نجم -
 یرازه، تهران. پژوهش ش

، ترجمه شیرین کریمی، چرا شد محو از یاد تو نامم(، 1399آبادی، افسانه، )نجم -
ی این کتاب نشر بیدگل، تهران )اغلب منابع مورد استفاده در این متن از سه مقاله

نقش زن بر (، 1۰7-73)صص زنان ملت: زنان یا همسران ملتبرگرفته شده است: 
 در زبان مشروطیت "مرد"و  "زن"(، دگرگونی 289-235)صص متن مشروطیت 

 (.327-289)صص 
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 آیا حجاب قادر است میان زنان اتحاد ایجاد کند؟
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 یا حجاب قادر است اتحادی میان زنان ایجاد کند؟آ

 مصاحبه با دکتر فاطمه صادقی

 طلیعه حسینی

بر ای ذیل عنوان حق تملک زنان های گستردههای اخیر شاهد کنشدر سال
های هاست که یکی از بحثایم و سالی زنان بودهشان میان فعاالن حوزهبدن

ای که زنان را گرد هم آورده است پافشاری بر حق مالکیت بر بدن از سوی محوری
هاست. این مسئله به فراخور بستر سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف به اشکال آن

کردن سقط جنین ربوط به قانونیهای ممتنوعی بروز پیدا کرده است، از جنبش
گرفته، تا کارزارهای منع خشونت علیه زنان و همچنین مخالفت با حجاب اجباری. 

های اجتماعی با ماهیتی مدرن است وخروشتاریخ معاصر ایران نیز لبریز از جوش
 و حجاب نیز همواره در مرکزیت این تحوالت مطرح شده است. 

های تاریخی جنبش زنان ایران، تا حدودی بدل به رسد حجاب در بزنگاهبه نظر می
های فکری و عقیدتی مختلف یا ای شده است که زنان از خاستگاهی مرکزینقطه

هایی پرناشدنی را تجربه رسند یا برعکس تضادها و تقابلحول آن به اجماع می
سندرم حجاب: ایران در گرو ی کنند. صالح نجفی و رحمان بوذری در مقالهمی
حجاب »نویسند: در سایت تز یازدهم، می 1396منتشر شده در سال  ایی زنانره

اجباری، به جهت پیوند تاریخی و ساختاری با سازوکارهای حذف، سرنمون همه 
رهایی »گیرند: و در پایان نتیجه می« دیگر انواع تبعیض در ساختار موجود است.

 «ایران در گرو رهایی زنان است.

گاهی باشد که زنان را در کنار هم گرد تواند آن گرهحجاب می جاست، آیاسؤال این
یابی انقالبی ای مرکزی برای تشکلشدن به نقطهآورد؟ آیا حجاب پتانسیل بدلمی

های مرکزی؟ به همین های دولتدارد یا تنها دستاویزی است برای پوشاندن ناکامی
ی د تاریخ معاصر و مسئلهبهانه با دکتر فاطمه صادقی که پیش از این نیز در مور

ای را تدارک دیدیم و نظر ایشان اند، مصاحبهکشف حجاب تألیفات ارزشمندی داشته
ی حجاب، تاریخچه و کارکردهای آن جویا شدیم و پس از بحثی را در مورد مسئله
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ای که از سر گذرانده ها و تغییر معانیی حجاب و بحراناجمالی در مورد تاریخچه
 ش را از ایشان جویا شدیم.پاسخ این پرس

ی تجریش: دکتر صادقی بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما حلقه
ی حجاب را پذیرفتید. اجازه دهید با این پرسش آغاز کنیم. آیا مسئله

پیش از قانون کشف حجاب هم میان زنان موضوعی مورد بحث و 
 دار بوده است؟مسئله

در نظر بگیریم که ما امروز اساساً  صادقی: ممنون از دعوت شما. بله، البته باید
طوری فهمیم که در آن زمان اینی حجاب و خود حجاب را طور دیگری میمسئله

تر، صرفاً به معنای شد. حجاب در ایران تا یک قرن پیش یا حتا کمفهمیده نمی
تر داشته است که مراد از آن این بوده که جای اصلی پوشش نبوده بلکه معنایی کلی

تر ظاهر شود یا اگر هم خانه و فضای خصوصی است و باید در مأل عام کمزن در 
شود پوشش و قواعد خاصی را رعایت کند. بنابراین برخالف تصور امروزی ظاهر می

یک پوشش سر نبوده بلکه به صورت بارز و مشخص  وجه صرفاًما، حجاب به هیچ
عنی آن بوده که زنان گرفته و همچنین اساساً به مپوشش صورت را هم در برمی

آورده است. به باید در خانه بنشینند. این مسئله طبیعتاً مشکالت زیادی به وجود می
ی ایران مدرن که زنان شروع کرده بودند به خروج از فضای خصوص از دوره
ی عمومی، طلب مشارکت در سیاست، رفتن به  گذاشتن به عرصهخصوصی و قدم

های عمومی. به مرور این تصور شرکت در فعالیت مدرسه و تحصیل علم و همچنین
نشین باشد زیر سؤال رفت. به محض طرح خواست زنان برای ورود که زن باید خانه

های زنان ی حجاب هم مطرح شد و از نخستین خواستهی عمومی، مسئلهبه عرصه
های جدیدی بود که در پی آن بودند. ی زنان با نقشبود که مرتبط با مواجهه

فهمیم متفاوت از گذشته است. نابراین کشف حجاب به معنایی که امروز ما میب
داد و به معنای حتی درخواست برای رفتن به مدرسه هم معنای کشف حجاب را می
های زیادی نیز خروج زنان از اندرونی و ورود به بیرونی بود. به همین خاطر مقاومت

زنان نباید به مدرسه بروند یا در در برابرش شکل گرفت چون برخی معتقد بودند 
های عمومی و محیط کار شرکت کنند. اما از ماجرای کشف حجاب، این فعالیت
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هم برداشتن حجاب از صورت بود و به مقوله معنای جدیدی به خود گرفت و آن
شدن. اینکه زن پوشش صورت را شدن زن در فضای عمومی و مرئینوعی دیده

که هویت جدیدی نیز اتخاذ کند. از قضا همین هویت جدید بردارد به معنای این بود 
ها و طور که در عکسکرد. هماندار میبود که کشف حجاب را بسیار مسئله

زمان با قانون کشف حجاب از بینیم، زنان همهای دولتی آن زمان هم میاعالمیه
و شدند شدند و در مأل عام ظاهر میی عمومی میی خصوصی وارد عرصهعرصه

خود این مسئله بود. بُعد سومی هم که این مسئله در پی داشت )عالوه بر حضور در 
دادن چهره( این بود که لباس و پوشش سنتی سر و صورت ی عمومی و نشانعرصه

عبارت « غربی»را هم کنار بگذارند و با پوشش جدید غربی جایگزین کنند. پوشش 
توان آن را مشاهده کرد. حتی هم می هابود از کاله، دامن بلند و کت که در عکس

ای را رعایت گذاشتند باید پوشش عفیفانهای هم که کاله نمیدختران مدرسه
پوشیدند در غالب یونیفورم و متفاوت از لباس های پوشیده میکردند و لباسمی

شده و بیشتر سنتی. این پوشش جدید در بسیاری مواقع شامل پوشاندن سر نیز می
کنیم ورت مدنظر بوده است. پس وقتی از کشف حجاب صحبت مینپوشاندن ص

 کنیم.زمان از این سه پدیده صحبت میداریم هم

فهمیم )و شود. آنچه ما امروز از کشف حجاب میاما این مضامین بعدها متحول می
نباید با کارزار کشف حجاب که توسط دولت پهلوی اول اجرا شد، مخلوط شود( 

عنی ظاهر شدن بدون چادر یا آشکاربودن موها. پس در کل برداشتن پوشش است ی
های زنان در ایران مدرن بوه است باید گفت کشف حجاب یکی از مهمترین خواسته

که صرفاً به پوشش خالصه و محدود نمی شود، بلکه در معنای کلی عبارت است 
عرصۀ  های سنتی و وارد شدن بهاز خواست بیرون آمدن از خانه، کنارگذاشتن نقش

ی پهلوی و به خصوص به دلیل کشف حجاب دولتی که در آن عمومی. در دوره
کشید کرد و چادر از سرشان میپلیس زنانی را که پوشش سنتی داشتند توبیخ می

چنین معنایی به خود گرفت. امروزه نیز عمدتاً حجاب به معنای چادر و پوشش سر 
 است. 
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ی مطرحی بوده ایران همواره مسئله ی این تحول معانی، حجاب دررغم همهبه
است. در معنای جدید شکافی نیز در این میان اتفاق افتاد. بسیاری از افراد امروز با 

ی عمومی موافق هستند و چادر و حجاب را قبول دارند و برعکس حضور زن در حوزه
های سنتی زنان را کنار نیز هستند کسانی که حجاب را قبول ندارند اما نقش

ها های متنوعی در این بین داریم و این مسائل امروزه شکافگذارند. یعنی طیفنمی
 هایی را ایجاد کرده است. و تفاوت

ی پهلوی اول چه ی تجریش: قانون کشف حجاب در دورهحلقه
های فمینیستی معاصر خود گذاشت و چه تأثیری در گروه

 هایی در قبال آن صورت گرفت؟گیریموضع

هم به جا که قانون کشف حجاب به دست دولت اجرا شد آنصادقی: از آن
که ما هایی جدی میان زنان به وجود آورد. طوریشکلی بسیار خشن، طبعاً شکاف

را هم تحت تأثیر قرار داده است. همانطور که اشاره کردم حتا قبل از اجرای قانون 
های ند پوششهای زیادی از سوی زنان داشتیم که مایل بودکشف حجاب ما عریضه

های جدی از سوی سنتی را کنار بگذارند و وارد فضای عمومی شوند. یعنی حرکت
در مورد پوشش و گالیه از چادر هم بود. زنان تمایل  زنان داشتیم که مشخصاً

داشتند وارد فضای عمومی و کار شوند و مدرسه بروند و باسواد شوند. ولی جالب 
هم به آن اشاره کردم، دولت  حجابکشف  طور که در کتابجاست که هماناین

شد. مثالً تجمع زنان را رضاشاه تا پیش از قانون کشف حجاب حتا مانع از این می
ای را به جرم اینکه مقاله عالم نسوانی در میدان توپخانه سرکوب کرد و حتا مجله

 که بگوییم کشف حجابدر مورد کشف حجاب نوشته بود توقیف کرد. بنابراین این
ای بیش نیست و به هیچ وجه را دولت ابداع کرد برای رهایی زنان و ... افسانه

سندیت ندارد. من در همان کتاب نشان داده ام که یکی از دالیل اصلی کارزار 
های آخر بسیار کشف حجاب این بود که از اقبال عمومی به دولت پهلوی در سال

ان و حتا طبقات باال را به دست خواست به نحوی رأی زنکم بود و این کارزار می
ها وپا کند. اما این کار هزینهآورده و وجهه و مشروعیت جدیدی را برای دولت دست

و پیامدهای مخرب زیادی در پی داشت. اوالً خواست مشروع و از پایینِ بسیاری از 
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زنان را مصادره می کرد. در ثانی بسیاری از همان زنانی که مخالف حجاب بودند، 
زمان مخالف این بودند که دولت رأساً وارد این موضوع شود. سوم، اعمال خشن هم

و عملیات پلیسی آن کارزار بود که همان زمان نیز انتقادات بسیاری داشت. و نهایتاً 
باید به این موضوع اشاره کرد که این کار باعث شد خواست مشروع زنان برای 

فراموش شود و از آن زمان به بعد شاهد اینکه خودشان در این مورد تصمیم بگیرند، 
 این هستیم که دولتها خود را مجاز می دانند در این مورد تصمیم بگیرند. 

سو واکنش زنان متفاوت بود: بودند زنانی که مخالف حجاب بودند و با دولت نیز هم
ای آبادی و بدرالملوک بامداد. از سوی دیگر زنان مذهبیبودند مانند صدیقه دولت

شدند در خانه بنشینند و دند که با دولت موافق نبودند به این خاطر که مجبور میبو
خوانی شرکت در مجالس روضه های اندک قبلی را نیز نداشتند، مثالًدیگر حتا آزادی

نشینی شدند. و سایر اجتماعات. این زنان بعد از ماجرای کشف حجاب مجبور به خانه
رج از خانه تعطیل شد بسیاری از رفتن به حمام های خاطبعاً بسیاری از فعالیت

شوند از دید که با چادر ظاهر میها را میعمومی بازماندند چرا که وقتی پلیس این
کشید. نیز باید از گروه سوم یاد کرد که ضمن مخالفت با کارزار سرشان چادر می

 کشف حجاب، مخالف حجاب هم بودند. 

ف حجاب مسبب شکاف و اختالفات بسیار توان گفت قانون کشبه طور کلی می
به این شکل نبود که  ها ادامه یافت. اما اصالًجدی میان زنان شد که تا سال

های فمینیستی ها موافق این قانون باشند و بقیه مخالف. در میان گروهفمینیست
برد خشن آن هم کسانی را داریم که مخالف دخالت دولت در این موضوع و پیش

 بودند. 

ی پوشش زنان که در صد سال اخیر به ی تجریش: مسئلهلقهح
ها یکی از موضوعات محوری در ایران بدل شده است و افراد و دولت

اند چه گیری کردهشان در مورد آن موضعبه فراخور ایدئولوژی
های زنان داشته است و اساساً آیا یابی گروهتأثیری در هویت

 دانید؟زنان می ی پوشش را از مسائل محوریمسئله
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ی پوشش چه شده است. اول اینکه مسئله جا دو سؤال مطرحصادقی: این
های زنان داشته است و مسألهی دوم در مورد محوری یابی گروهتأثیری در هویت

شود که در آن دولت متولی امر پوشش بودن پوشش. طبعاً وقتی وضعیتی ایجاد می
هایی نیز به وجود یگیرکند، موضعه میشود و پوشش مطلوبش را از باال دیکتمی
ی پهلوی اول نیز این دست طور که اشاره کردم در دورهآید. مثالً همانمی

ها به نحوی جریان داشتند، بعدتر هم در مورد حجاب اجباری در گیریموضع
ها هستیم. برای مثال اوایل انقالب زنانی جمهوری اسالمی نیز شاهد این تقابل

دشان به حجاب اعتقادی نداشتند ولی معتقد بودند که نباید ماجرای بودند که خو
ی اصلی نیست. در مقابل بودند زنانی که حجاب را بزرگ کرد و اساساً این مسئله

به حجاب معتقد بودند ولی در عین حال به اجبار در پوشش اعتقادی نداشتند. 
میان زنان به فراخور بندی و تقابل بنابراین این مسئله همواره باعث ایجاد صف

 شان شده است.تعلقات فکری

ی پوشش از مسائل محوری زنان است یا خیر. هم بله و اما اینکه آیا اساساً مسئله
شود و زنان هم تحت هم خیر. بله به این دلیل که وقتی سیاستی در پیش گرفته می

ی زنان را بسیار گیرند، باید نسبت به آن واکنش نشان داد چرا که زندگتأثیر قرار می
تفاوت بود. اما خیر از این نظر شود نسبت به آن بیتحت تأثیر قرار داده است و نمی

ی چندانی نبوده بلکه تبدیل به مسئله کنم پوشش از ابتدا مسئلهکه اساساً فکر می
کنم این نوع تمرکز بر پوشش زنان در ایران چه به شده است. در واقع من فکر می

چه به صورت حجاب اجباری اصوالً ناشی از یک کمبود جدی  صورت کشف حجاب
گیری دولت مدرن در ایران و در سازوکارهای تمدنی است. به این معنا که شکل

ی بهداشت، آموزش، راه آهن و برخی اصالحات انجام یک سری اصالحات در زمینه
 دیگر، اگرچه باعث بهبود شرایط اجتماعی شد ولی موجب یک ارتقای تمدنی

وقت شاهد یک کشف علمی جدی نبودیم یا از نظر ای نشد. مثالً هیچریشه
ها، تکنولوژیک پیشرفت خاصی نکردیم. این کمبودها و فقدان توانایی در رفع آن

شود که موضوعی مثل پوشش زنان بسیار برجسته شود چه علیه آن و چه باعث می
که اشاره کردم دولت پهلوی  طوری پهلوی اول به نظر من همانبه نفع آن. در دوره
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های ی حکومت و سرکوبت دیکتاتورمآبانهرغم اصالحاتش، به دلیل خصلعلی
ای مواجه بود. اما به عوض با یک نارضایتی ریشه کرد، اصوالًشدیدی که اعمال می

های حکومتی ایجاد شود، برعکس حکومت با پوشش سنتی که تغییری در شیوهاین
ند، پوششی که بسیاری از زنان نیز از آن ناراضی بودند و اگر کزنان مشکل پیدا می

کرد، بسیاری از اش را حفظ میرفت و دینامیسم طبیعیبه صورت طبیعی پیش می
شنویم. که صداهای نارضایتی زیادی را هم میزنان آن را کنار می گذاشتند. کما آن

گر یک د، نشانزنشود و دست به خشونت میکه دولتی متولی آن میاما این
ی کافی عمیق نیستند یا در بین ناهنجاری است. انگار سایر دستاوردها به اندازه

گرفته وجود ندارد. مقامات، اعتماد به نفس چندانی در مورد اصالحات صورت
احساسشان این است که باید از طریقی دیگر نشان دهند که پیشرفت کرده ایم و 

ی پوشش زنان بسیار مورد توجه جاست که مسئلهفرهنگ ارتقا یافته است. در این
ی پهلوی اول با توجه توانیم در مورد دورهشود. تصور من این است که میواقع می

ی ای برسیم. یعنی اگر اصالحات به اندازهبه شواهد و قرائن موجود به چنین نتیجه
شف ی کگاه مسئلهکافی عمیق بود یا دولت مشروعیت نسبی داشت، شاید هیچ

شد. نه به این دلیل که مقامات با حجاب سنتی مخالفتی نداشتند حجاب مطرح نمی
دید به این سیاست متوسل شود تا مشروعیت بلکه به این معنا که دولت نیازی نمی

دانیم که اجرای این سیاست به عدم مشروعیت پهلوی دامن زد، به بیابد. البته می
باره ، کل سیاست کشف حجاب هم به یکنحوی که با اشغال ایران توسط متفقین

کنار رفت و از اولین اقدامات دولت جدید به محض روی کارآمدن، توقف کشف 
حجاب بود و بعد هم به استمالت و دلجویی از علمایی پرداخت که بسیار هم از این 

بینیم میان مقامات هم چندان اعتماد به نفسی در ماجرا عصبانی بودند. بنابراین می
مورد وجود نداشت و دولت از این کارزار استفاده کرد تا خود را مترقی و مدرن این 

 جلوه دهد که البته در نهایت هم چندان موفق نبود. 

ها ی حجاب سالحی بوده است در دست دولتبنابراین در بسیاری مواقع مسئله
ز که چیز دیگری را اثبات کنند. ماجرای حجاب در جمهوری اسالمی نیبرای این

گویی به نحوی برای این طراحی شد که جامعه آنقدرها هم که مقامات در ابتدا 
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شدن اقبالی نشان نداد. لذا حجاب برای آن بود که جامعه  دلخوش بودند، به اسالمی
گونه به جهانیان بود، جلوه کند و این چیزی که واقعاًاز آن« تراسالمی»به نحوی 

ی آن حجاب ار اسالمی هستیم که مشخصهنشان داده شود که ما مملکتی بسی
جا هم شاهد این هستیم که میان مقامات اعتماد به نفس چندانی در زنان است. این

آمیز باشد وجود ندارد شان موفقیتکه اقداماتشان و اینهایشان، نقشمورد سیاست
و در واقع حجاب به یک معنا جبرانی است برای حس عدم اعتماد به نفس، کمبود، 

جا کنم در اینهای مطلوب. من فکر مینقصان و عدم موفقیت در اجرای سیاست
ی فرهنگ و تمدن هستیم. یعنی اگر فرضاً نیز مجدداً شاهد کمبودی در عرصه

ی تکنولوژی و علم و ... طوری بود که دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه
زنان هم به این اندازه  ی حجابها افتخار کند، طبیعتاً مسئلهتوانست به آنمی

که چنین دستاوردی وجود ندارد، مسئلهی حجاب جاییشد، ولی از آنپررنگ نمی
 شود. پررنگ می

ی دانم، به طور کلی در همهالبته این مسئله را تنها در مورد ایران صادق نمی
ی حجاب زنان را های اسالمی و حتا ضداسالمی، اهمیت مسئلهها و نهضتحرکت

گیری ندارند، که دستاورد تمدنی چشمجایین از این منظر دید. یعنی از آنتوامی
کنند. چه به شکل اسالمی و چه برعکس. بنابراین پوشش زنان را برجسته می

ی محوری نیست بلکه خواست ی پوشش مسئلهتوانم بگویم از این معنا مسئلهمی
عی شکست خود را در خواهند به نوها و ذهنیتهایی است که میو طراحی دولت

 های دیگر از این طریق جبران کنند. حوز

ی پوشش را به توان مسئلهکنید میی تجریش: آیا فکر میحلقه
های مدرن تعریف کرد که از آن عنوان اهرم فشاری در دست دولت

برند و اساساً آن را امری متعلق به برای ایجاد سلطه بهره می
 ی مدرن ارزیابی کرد؟ های مدرن و با کارکردهایدولت

هم اشاره کردم در  طور که قبالًی پوشش همانصادقی: بله. اساساً مسئله
ایران قدیم به این معنا مسئله نبوده است. به این خاطر که نظامی رفتاری را داریم 

ها هم این است که زن باید ها تجویزات به خصوصی دارد و یکی از آنکه برای زن
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خصوصی ندارد، بلکه جزیی صر پوشش در این نظام برجستگی بهدر خانه بماند. عن
کلی رفتاری است که زنان را هم در بر می گیرد که بر اساس آن زن  از یک نظام

باید در خانه بماند، مرد او را نبیند و ... . اینکه بعدها این مسئله برجسته شده است 
شویم های رفتاری جدیدی میبه این خاطر است که ما وارد مناسبات و نظام دقیقاً

شود. به تعبیر دیگر، اگر بنا بود زنان ی ظاهرشدن زن مسئله میها نحوهکه در آن
ی پوشش، این که چی بپوشند، چقد همواره در فضای خصوصی باقی بمانند مسئله

شد. این مسئله به ویژه در ایران امروز ی مهمی نمیوقت مسئلهبپوشانند و ... هیچ
شود، یعنی زمانی که دیگر نه بناست آن و در موردش صحبت می مطرح است

ی رفتاری سنتی اجرا شود و نه دیگر امکان آن وجود دارد. مثالً طالبان نامهنظام
تواند زنان را به خانه رسد و عمالً نمیخواهد چنین کاری بکند، اما زورش نمیمی

ص خودش را دارد ولی از های خابرگرداند، مگر با خشونت خیلی باال که هزینه
ی پوشش نیز گردند، مسئلهجایی که زنان دیگر به فضای خصوصی برنمیآن

کند، اینکه زنان چطور باید ظاهر شوند، چه بپوشند، چطوز راه برجستگی پیدا می
بروند، چطور سوار دوچرخه بشوند، اصالً بشوند یا نشوند، در ماشین چه پوششی 

ی این دست. بنابراین برجستگی موضوع مربوط به جامعهداشته باشند، و مسائلی از 
ها مدرن است. طبعاً همانطور که اشاره کردم، اهرم فشاری هم هست در دست دولت

های زیادی هم در برابر آن وجود دارد. کما اینکه برای فشار بر زنان. طبعاً مقاومت
ی پهلوی از دوره ی کامالً متضادکنم با وجود گذراندن این دو تجربهمن فکر می

هایی هم که مخالف به این طرف ما امروز شاهد این هستیم که بسیاری از زن
کشف حجاب بودند و موافق حجاب هستند با حجاب اجباری مخالفند و درواقع 
خواهان آن هستند که این مسئله به خود زنان سپرده شود. از طرف دیگر زنانی هم 

ی پوشش را به خود زنان واگذار هم مسئله هستند که با حجاب مخالفند اما باز
کنند. بنابراین ما کم کم شاهد آنیم که بعد از گذراندن این دوره که پیامدهای می

گیری است ی جدیدی در حال شکلبسیار ناگواری هم برای زنان داشته است، رویه
ستار اند و خوارسیدهگرایی بیشتری ی پوشش به همکه در آن زنان در مورد مسئله

ها خارج شود. اگر آنند که پوشش به خواستی شخصی بدل شود و از دست دولت
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برخی قبالً معتقد بودند که متولی این امر باید دولت باشد، امروز شاهدیم که بسیاری 
معتقدند دولت نباید در این امر دخالتی کند و باید به خواست خود زنان واگذار شود. 

ها بسیار تمایل دارند که از ری وجود دارد و دولتالبته هنوز هم ماجراهای بسیا
ترین بهره را ببرند، نه فقط برای ایجاد شکاف میان زنان ی پوشش بیشمسئله

های خودشان بلکه اساساً به این دلیل که دولت میل دارد در برد خواستهجهت پیش
ونه زاد و که زنان باید چگی پوشش، اینها دخالت کند، از جمله نحوهی حیطههمه

 ولد کنند، چندتا بچه داشته باشند و ... 

های شما ی تجریش: دکتر صادقی به صورت کلی از صحبتحلقه
ی حجاب را فاقد پتانسیل الزم برای شود که مسئلهاین برداشت می

یابی اتحادبخشی میان زنان و مردان و حتا میان خود زنان برای دست
توان اره موافق هستید؟ آیا میدانید، آیا با این گزبه آزادی می

ی مرکزی دیگری را یافت که بتواند چنین نقشی را میان زنان مسئله
 بازی کند؟

 
صادقی: خیر، با برداشت شما موافق نیستم. برعکس، همانطور که اشاره کردم، 

گرایی بیشتری در بین بسیاری از زنان و مردان در این مورد به وجود به تدریج هم
وی که اگر امروز بتوان یک خواست واحد را از بین مطالبات بسیار زنان آمده. به نح

برشمرد که در مورد آن نوعی وحدت نظر نسبی در جامعه وجود دارد، آن خواست، 
خواست پوشش آزادانه است. این دستاوردِ بسیار مهمی است. به همین دلیل من 

مهمی می دانم و  جنبش دختران خیابان انقالب را هم جنبش و دستاورد بسیار
 اثربخشی اش را هم شاهد هستیم. 
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 ابعمنسیاست فمینیسم و »ی ای از مقالهگزیده

 اشتراکی1«

 نویسنده: سیلویا فدریچی

 مترجم: طلیعه حسینی

در سن کریستوبال د  2زوکالو 1993دسامبر  31ها در حداقل از زمانی که زاپاتیست

ی ۴های اجیدوه قانون انحالل زمینرا به تصرف خود درآوردند تا علی 3الس کاساس
های رادیکال، چه در سطح میان چپ« منابع اشتراکی»مکزیک قیام کنند، مفهوم 

ها افتاد و بدل به مبنایی برای تالقی الملل و چه در ایاالت متحده، بر سر زبانبین

شد.  6هافمینیستو اکو 5شناسانها، بومها، سوسیالیستها، مارکسیستآنارشیست
[1] 

های ظاهراً کهنی، به محور بحثی دالیل بسیاری وجود دارد که چرا چنین ایده
های اجتماعی معاصر بدل شده است، اما دو دلیل به شکل سیاسی جنبش

گرایانه از انقالب است، یعنی خصوصی برجسته است. اولی افول الگوی دولتبه
جهت ساخت جایگزینی های رادیکال را های جنبشها تالشهمان الگویی که دهه

کرد. دیگری این است که تالش نئولیبرالی برای داری تضعیف میبرای سرمایه
تنزل هر فرمی از زندگی و دانش به منطق بازار، منجر به افزایش آگاهی ما در مورد 

های مالی، به خطرات زندگی در دنیایی شده است که در آن، جز از طریق ارتباط
های حصارکشی»مان دسترسی نداریم. هاینوعها و همها، حیواندریاها، درخت

که در معرض دنیایی از اموال و روابط مشترک را آشکار کرد که پیش از این« جدید
اند یا ارزشی کردند منقرض شدهسازی قرار گیرند، بسیاری فکر میتهدید خصوصی

                                                                                                              
1 Feminism and the politics of the commons: Silvia Federici  
2 : Zocalo 
3 : San Cristobal de las Casas 
4 : Ejido 
5 : Ecologists 
6 : Eco-feminists 
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نها منابع های جدید به شکلی آیرونیک نشان داد که نه ت[ حصارکشی2ندارند. ]
های جدیدی از مشارکت اجتماعی در حال اند، بلکه همواره فرماشتراکی ناپدید نشده

هایی از زندگی که پیش از این وجود نداشت مانند تولید هستند، همچون ساحت
 اینترنت. 

ی منبع/منابع اشتراکی، در چنین بستری، جایگزینی منطقی و تاریخی ارائه ایده
سازد ل دولتی و شخصی و هم دولت و بازار، که ما را قادر میدهد هم برای اموامی

مان بدانیم یا های سیاسیها را جزء امکانها را رد کنیم که نباید آنتا این افسانه
ها بدانیم. این ایده همچنین مان را تنها محدود به آنهای سیاسیکه امکاناین
ای نیز یافته است که جامعهکردی ایدئولوژیک عنوان مفهومی اتحادبخش، عملبه

کند که چپ رادیکال همواره در تالش برای خلق مشارکتی را از پیش ترسیم می
های چشمگیر در تفسیرهای مختلف از حال، عالوه بر تفاوتآن بوده است. با این

خواهیم اصل منابع خورد که اگر میها به چشم میاین مفهوم، ابهاماتی نیز در آن
ی سیاسی منسجم بدل کنیم باید ابتدا این ابهامات را اشتراکی را به یک پروژه

 برطرف سازیم.

سازد؟ ما زمین، آب و هوای رمیچیزی منبعی اشتراکی را بمثالً اینکه اصالً چه
ایم )مانند مستمری مشترک داریم، منابع دیجیتالی مشترک؛ حقوقی که کسب کرده

های گذشته همگی ها و میراث مشترک فرهنگتأمین اجتماعی(، زبان، کتابخانه
ی این منابع اشتراکی شوند. اما آیا همهمثابه منابعی اشتراکی توصیف میمعموالً به

شان با یکدیگر برابرند؟ آیا با یکدیگر قابل قیاسند؟ از های سیاسیالقوگیاز نظر ب
آیا ها طرح وحدتی تحمیلی را در سر ندارند؟ و در نهایت، کجا مطمئن شویم که آن

به صورت جمع حرف بزنیم یا مانند پیشنهاد « منابع اشتراکی»باید در مورد 
مفهومی که از نظر نام ببریم، « منبع اشتراکی» های خودمختارگرا، ازمارکسیست

آنها اشاره به روابطی اجتماعی دارد که مشخصه ی فرم مسلط تولید در عصر 
 پسافوردی است.

من در این مقاله با درنظرداشتن سؤاالت باال، از دیدگاهی فمینیستی به سیاست 
ارجاع دارد  به منظری« فمینیست»نگرم، دیدگاهی که در آن، منابع اشتراکی می
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که مبارزاتی علیه تبعیض جنسی و کار بازتولیدی مضاعف آن را شکل داده است. 
کار بازتولیدی که همچون سنگ بنایی است که جامعه بر آن استوار است و هر 

ای الگویی از سازمان اجتماعی را باید از طریق آن محک زد. به نظر من مداخله
منابع اشتراکی و همچنین  در مورد سیاست فمینیستی، برای رسیدن به تعریف بهتر

داری ای ضد سرمایهکردن این اصل به مبنای مبارزهیافتن شرایطی برای بدل
 دهد.ها را نشان میی این تالشضروری است. اما دو معضل عمده، اهمیت ویژه

 منابع اشتراکی جهانی، منابع اشتراکی بانک جهانی

به این طرف، بانک  199۰ی ل اوایل دههاولین معضل ما این است که از حداق
اند و آن را به خدمت جهانی و سازمان ملل متحد، زبان منابع اشتراکی را غصب کرده

اند. این بانک در کسوت حفاظت از تنوع زیستی و محافظت سازی درآوردهخصوصی
ه زیستی ما بدل کردهای بارانی را به ذخایر محیطاز منابع اشتراکی جهانی، جنگل

کردند، بیرون کرده ها تأمین میها معاش خود را از این جنگلو مردمی را که قرن
ها را مان به کسانی که توانایی پرداخت هزینهاست و این در حالی است که همز

دهد، مثالً کسانی که از طریق ی دسترسی میداشته باشند، به صورت تضمینی اجازه
ی خود و باز هم وبهن[ سازمان ملل نیز به 3آیند. ]اکوتوریسم به این مناطق می

المللی ناظر بر دسترسی تحت عنوان حفاظت از میراث مشترک بشری، در قانون بین
ه تر بر استفادواسطهها بتوانند بیها تغییراتی ایجاده کرده است که دولتبه اقیانوس

  [ ۴های شیرین متمرکز شوند. ]از آب

دادن منابع مشترک با منافع بازار تنها لل در وفقالبته بانک جهانی و سازمان م
گذاری مجدد منابع ی[ مختلف، ارزشهای ]سودجویانهنیستند. در پاسخ به انگیزه

داری جریان ریزان سرمایهها و برنامهاشتراکی به امری مرسوم میان اقتصاددان
و اصلی بدل شده است؛ ما شاهد رشد منابع دانشگاهی در مورد این موضوع 

، بشردوستی. 1ی اجتماعی، اقتصادهای هدیههای آن هستیم: سرمایهخانوادههم

                                                                                                              
1Gift Economy:     اقتصاد هدیه یا فرهنگ هدیه نوعی مبادله است که در آن اشیا قیمتی معامله یا

 .م–فروخته نمی شوند بلکه بدون توافق صریح برای پاداش فوری یا آینده اهدا می شوند. 
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به صدای پیشرو این عرصه یعنی  2۰۰9ی نوبل اقتصاد سال همچنین اهدای جایزه

 دهد. شناختن این گرایش را نشان می، به رسمیت1دانشمند سیاسی، الینور استروم

اند که مدیریت جمعیِ منابع طبیعی ردهب مداران پیریزانِ توسعه و سیاستبرنامه
تر از آن، مستعد سازی و البته کمتواند کاراتر از خصوصیتحت شرایط مناسب، می

توان از این منابع اشتراکی، تولیداتی بسیار عالی برای تعارضات باشد و به عالوه می
بط اجتماعی سازی روااند اگر کاالییها همچنین دریافته[ آن6بازار به دست آورد. ]

را تا سرحدات آن پیش ببرند، پیامدهای معکوسی خواهد داشت. گسترش کاال به 

، که نئولیبرالیسم مروج آن است، عالوه بر 2ی اجتماعیهای کارخانهتمام جنبه
ای است که از دارانه است، پروژهکه محدودیتی فکری برای ایدئولوژی سرمایهاین

یافتنی است و نه مطلوب. چرا داری، نه دستایهمنظر بازتولید درازمدت نظام سرم
دارانه به شکلی ساختاری مبتنی بر تصرف رایگان مقدار عظیمی که انباشت سرمایه

مزد زنان کار و منابع است که لزوماً در بیرون از بازار هستند، مانند کار خانگی بدون
 که بازتولید نیروی کار کارگران متکی به آن است.

ای از اقتصاددانان استریت، طیف گستردهست که پیش از سقوط والپس تصادفی نی
های سازی تمام ساحتپردازان اجتماعی نسبت به تأثیرات منفی بازاریو نظریه

یز متکی بر وجود نزندگی در بازدهی بازار هشدار داده بودند، چرا که انواع بازارها 
 [7هستند. ] روابط غیرپولی مانند اطمینان، اعتماد و اهدای هدیه

 کدام منابع اشتراکی؟

اند که منابع المللی آموختهکه نهادهای بیندومین معضل این است که باتوجه به این
ان بدون پاسخ اشتراکی را با عملکرد مورد نظر بازار منطبق کنند، این پرسش همچن

 باشند. دارانه توانند مبنای نوعی اقتصاد غیرسرمایهاست که چگونه منابع اشتراکی می

 تواند انبوهی از منابعچپ هنوز این پرسش را مطرح نکرده است که چگونه می
یابند شود و گسترش میها دفاع میاشتراکی متکثر را گرد هم آورد، منابعی که از آن

                                                                                                              
1 : Elinor Ostrom 

2Social Factory:   دارانه پدید آمد تا به تحلیل روابط اجتماعی سرمایه 196۰ی دهه مفهومی که اواخر
 .م–ی تولید به کل جامعه سرایت کرده است. کمک کند، روابطی که خارج از حوزه
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هایی در جریان است تا بلکه این منابع بتوانند کلیتی و برای تصاحبشان مبارزه
 ی جدیدی از تولید را فراهم کنند.ی شیوهمنسجم شکل دهند و مبنایی برا

های در کتاب 2و مایکل هارت 1ی آنتونیو نگریاما یک استثناء در این زمینه، نظریه

ها در این ( است. آن2۰۰9) 5المنافعمشترک( و 2۰۰۴) ۴انبوهه ،(2۰۰۰) 3امپراتوری
ه شده ساخت« منبع اشتراکی»ای که بر مبنای اصل کنند که جامعهمورد بحث می

. طبق خیزدبرمیتولید « 7سازیشناختی»و  6سازیاطالعاتی پیشاپیش از دلاست 
جا که تولید از قرار معلوم بدل به تولید دانش، فرهنگ و این نظریه، از آن

شود، فضا و ثروتی سوبژکتیویته شده است که از طریق اینترنت سازماندهی می
ی شمولیت و انحصار کنندهشود که از معضل قوانین محدودمشترک خلق می

یابد. دسترسی به و استفاده از منابع موجود در اینترنت نه تنها از مقدار خالصی می
کند، بنابراین این موضوع احتمال ها اضافه نیز میکند بلکه به آنآن منابع کم نمی

مانده بر سر راه تنها مانع باقی–دهد ای مبتنی بر وفور را نشان میساخت جامعه
ی ثروت تولیدشده دارانهسرمایه« تسخیر»این است که چگونه از « انبوهه»

 جلوگیری کنیم.

را از « منابع اشتراکی»بندی جذابیت این نظریه این است که نه تنها صورت
بندی را در ذات این کند، بلکه این صورتسازماندهی کار و تولید جدا نمی

این است که تصویری که از منابع بیند. محدودیت این نظریه هم سازماندهی می
دهد، کار اقلیت صاحب ابزار تولید را، که در دسترس اکثریت مردم اشتراکی ارائه می

اعتناست که این کار، کند. همچنین به این مسئله بیجهان هم نیست، مطلق می
کند و از این واقعیت که ارتباط/تولید آنالین به کاالهایی برای بازار تولید می

                                                                                                              
1 : Antonio Negri 
2 : Michael Hardt 
3 : Empire 
4 : Multitude 
5 : Commonwealth 

6Informatization:   ای جغرافیایی، اقتصادی یا اجتماعی بر مبنای که تا چه اندازه عرصهاین
 گیرد. اطالعات شکل می

7 : Cognitivization 
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مانند ماینینگ، میکروچیپ و تولیدات حاصل –های اقتصادی وابسته است یتفعال
کند، که این مسائل با توجه به شکل پوشی مینیز چشم -از عناصر کمیاب

زیستی بسیار مخرب  سازماندهی کنونی کار، هم به لحاظ اجتماعی و هم محیط
رسش از بازتولید [ به عالوه این نظریه با تأکید بر دانش و اطالعات، پ8است. ]

درستی گفتمان منابع اشتراکی درمقام  گیرد. البته اینزندگی هر روزه را ندیده می
که حول نیازهای مادی برای ساخت یک رساند که بیشتر از اینیک کل را می

هایی برای وجود منابع اشتراکی شرطمحور باشد به پیش-اشتراکی اقتصادِ منابعِ
توانیم در برابر وابستگی به کار مزدی و ز طریق آن ما میپردازد که در نتیجه امی

 دارانه مقاومت کنیم. نیز انقیاد حاصل از روابط سرمایه

 زنان و منابع اشتراکی

ای است که یک دورنمای فمینیستی در مورد منابع اشتراکی زمینهبا چنین پیش
زنان چه در طول شود که یابد. این دورنما با فهم این مسئله آغاز میاهمیت می

های اصلی کار بازتولیدی، بیشتر از مردان به تاریخ و چه در زمان ما، درمقام سوژه
سازی این منابع نیز اند و با خصوصیبوده دسترسی به منابع طبیعیِ مشترک وابسته

تر از سایرین هم به مقاومت وفادار اند و بیشتر از بقیه متحمل خسارت شدهبیش

ام، زنان، چه در ( نوشته2۰۰۴) 1کالیبان و ساحرهطور که در کتاب ناند. همامانده
دارانه، ی سرمایهی نخست توسعه]آمریکا[، در مرحله« دنیای نو»انگلستان و چه در 

ترین مدافعان در خطِ مقدم مبارزه علیه حصارکشی اراضی بودند و سرسخت
بودی آن داشت. در پرو های مشترکی بودند که استعمار اروپایی سعی در نافرهنگ

های ها را در دست گرفتند زنان به کوهوقتی که فاتحان اسپانیایی کنترل دهکده
هایی از زندگی جمعی را دوباره خلق کردند که تا به جا فرممرتفع گریختند و در آن

های شانزدهم و هفدهم، شاهد امروز هم پابرجاست. عجیب نیست که در قرن
ی زنان تحت ایم: شکنجهبه زنان در کل تاریخ جهان بوده هاترین حملهوحشیانه

کشی. امروزه در مواجهه با روند جدیدی از انباشت بدوی، زنان عنوان ساحره
سازی کامل طبیعت ای هستند که در مسیر تجاریترین نیروی اجتماعیاصلی

                                                                                                              
1 Caliban and the Witch 
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محور -معاشدارانه از اراضی و نیز کشاورزیِ ی غیرسرمایهاند و از استفادهایستاده
کنند. زنان همان گروهی در جهان هستند که تنها برای امرار معاش حمایت می

گرفته از سوی بانک جهانی و سایر های صورترغم تالشکنند. بهکشاورزی می
هایشان به تولید محصوالت نقدی کردن فعالیتعاملینش برای اقناع زنان به معطوف

کنند. درصد غذای مصرفی مردم را تولید می 8۰چنان ]پرسود[، زنان در آفریقا هم
در بسیاری از شهرهای آفریقا در مواجهه با افزایش قیمت غذا،  199۰ی در دهه

ها ... ی جادهدر حاشیه»های عمومی را به تصرف درآوردند و زنان تکه زمین

کاشتند و از این طریق  1، ذرت، حبوبات و کاساو«آهن...های راهها، ریلپارک
انداز شهری شهرهای آفریقا را هم تغییر دادند و جدایی میان شهر و اراضی چشم

[ زنان در هند، فلیپین و 9داری در هم شکستند. ]ی سرمایهحومه را در روند توسعه
های در حال تخریب، درخت کاشتند، برای در سراسر آمریکای التین در جنگل

های حفاری معدن و ع فعالیتبرها دست به دست هم دادند، مانکردن چوببیرون
 [1۰سازی آب رهبری کردند. ]هایی را علیه خصوصیسدسازی شدند و شورش

های بازتولید، ی زنان برای دسترسی مستقیم به راهی دیگری از مبارزهجنبه
در کشورهای جهان سوم، از کامبوج گرفته تا سنگال  اندازی مؤسسات اعتباریراه

)در  2ها(. تانتینPodlashuc 2۰۰9ل رایج داشتند )بود که عملکردی مشابه پو
های مختلف، سیستم هایی از آفریقا به این شکل مصطلح است(، با اسامیبخش

هایی که ی زنان هستند که برای افراد یا گروهبانکی خودمختار، خودگردان و ساخته
اعتماد عمل کنند و تماماً بر اساس ها ندارند، پول نقد فراهم میدسترسی به بانک

های اعتباری کوچکی است که بانک جهانی کند. این شیوه کامالً متفاوت با نظاممی

                                                                                                              
1Cassava:    :نام علمی( مانیوک یا کاساوManihot esculenta گیاهی که بومی مناطق آمریکای )

ی دسر از آن استفاده دند و برای تهیهجنوبی است و پس از کشف این قاره اروپاییان آن را به نقاط دیگر بر
اکنون کشور کردند. همشود. ساکنان اولیه این قاره از آن به عنوان یکی از غذاهای اصلی خود استفاده میمی

 .م–. باشدمی گیاه این ٔ  نیجریه بزرگترین تولیدکننده
2Tontine شرط این با دهندمی قرض پول "ای مشترکای مالی خاصی که به موجب آن عده:  موسسه 

 از دیگران سهم ایشان از یک هر مرگ با و شود تقسیم ها آن بین معین اقساط با و "مرتبا آن یبهره که
 .م–. کند دریافت را بهره کل زنده فرد آخرین که آنجا تا شود بیشتر بهره
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 کند که بر مبنای نظارت متقابل و شرمسارکردن استوار است که )در بعضیتبلیغ می
جا هم کشیده شده که تصاویر زنانی را که از بازپرداخت جاها مانند نیجریه( تا این

ها به کنند که حتا بعضی از این زنهای عمومی نصب میمکان شان عاجزند، دروام
 [11اند. ]همین دلیل دست به خودکشی زده

اند، هم ها را به سوی نوعی کار بازتولیدی جمعی سوق دادهزنان همچنین تالش
ی بازتولید و هم برای محافظت از یکدیگر جویی در هزینهمثابه روشی برای صرفهبه

ها 1اوال کامون، ی برجستهشونت دولتی و خشونت مردان. یک نمونهدر برابر فقر، خ
برپا کردند  198۰ی های اشتراکی( هستند که زنان شیلی و پرو در دهه)آشپزخانه

[ این 12شان نبودند. ]که به دلیل تورم شدید، دیگر به تنهایی قادر به خرید مایحتاج
ها، نمودهایی از جهانی دازی تانتینانها نیز درست مانند احیای اراضی یا راهکنش

ها ما اشتباه است اگر آنهستند که در آن پیوندهای مشترک هنوز مستحکم است. ا
 قلمداد کنیم.« سنت»یا صرفاً محصولی از « طبیعی»سیاسی، -را چیزهایی پیش

درپی استعمار دیگر در هیچ بخشی از جهان، طبیعت و رسوم های پیپس از مرحله
ها را اند و از نو آنندارد مگر جایی که مردم برای حفظ آن مبارزه کرده محلی وجود

نجات زنان: نجات منابع »ی در مقاله 2طور که لئو پولداشوکاند. همانابداع کرده

ی مردم عادی به تولید حقیقت کند، امروزه کمونالیسم زنانهاشاره می« 3اشتراکی
دهد، پادنیرویی در خانه و اجتماع شکل میشود، هویتی جمعی را ای رهنمون میتازه

توانیم از کند که مییابی را آغاز میگذاری و تعینسازد و روندی از خودارزشبرمی
 ها چیزهای بسیاری بیاموزیم. آن

« گذاریبه اشتراک»ها بیاموزیم این است که توانیم از این مبارزهاولین درسی که می
ن سازوکاری است که طی آن عالیق جمعی و های مادی بازتولید، نخستیشیوه

شود. به عالوه خط مقدم مقاومت در برابر زندگی در پیوندهای مشترک خلق می
کند که تسلط اسارت است و شرایط را برای ساختن فضاهایی خودمختار فراهم می

                                                                                                              
1 : Olla común 
2 : Leo Poldashuc 
3 : Saving Women: Saving the Commons 
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هایی برد. بدون تردید تجربههای ما را از درون، تحلیل میداری بر زندگیسرمایه
توان عیناً درجای دیگر نشاند. برای ما در آمریکای اند که نمیرح دادم الگوهاییکه ش

های متفاوتی باید فرم های بازتولید ضرورتاًگذاری شیوهشمالی، مطالبه و اشتراک
ی ثروتی که مان و تصرف دوبارهجا نیز با ائتالف منابعاتخاذ کند. اما حتا در این

بازتولیدمان را از قید پیوند با گردش کاال که از طریق بازار  توانیمایم، میتولید کرده
ها انسان در سراسر جهان است آزاد کنیم. جهانی، مسئول سلب مالکیت از میلیون

مان را نه تنها از بند بازار جهانی رها کنیم، بلکه از یوغ ماشین توانیم امرار معاشمی
ها وابسته است. به اد آمریکا به آنجنگ و نظام زندان نیز درآوریم که اکنون اقتص

ای حرکت کنیم توانیم به ورای همبستگی انتزاعیی مهم آخر نیز، میعنوان نکته
مان آوریی روابط درون جنبش است که تعهدمان، ظرفیت تابکه معموالً مشخصه

 کند. و خطرهایی را که مشتاق پذیرششان هستیم، محدود می

یت خصوصی ن انبار تسلیحاتی جهان، حافظ مالکتریدر کشوری که در آن عظیم
ی جامعه ایجاد کرده است، های عمیقی در بدنهداری، شکافاست و سه دهه برده

توان از آید که تنها میای خطیر به حساب میبازآفرینی منبع/منابع اشتراکی وظیفه
مد. اما سازی و جبران غرامت به آن نایل آدل فرآیند درازمدتی از آزمون، ائتالف

ن به نظر اگرچه این وظیفه ممکن است اکنون دشوارتر از رد شدن از سوراخ سوز
مان داریم، اینکه از برسد، تنها امکانی است که برای گسترش فضای خودمختاری

ردمان و دیگر پذیرش این موضوع سرباز بزنیم که بازتولید ما به بهای جان دیگر م
 شود.منابع اشتراکی جهان حاصل می

 

 

 های فمینیستیبازسازی
 

گیرد به خوبی توضیح داده است. چه را که ذیل این وظیفه قرار میآن 1ماریا مییس
کند که تولید منابع اشتراکی پیش از همه نیازمند تغییر روال او به این نکته اشاره می

                                                                                                              
1 : Maria Mies 
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های چیزهایی را دوباره با یکدیگر بیامیزد که مرزبندیی ماست تا آنزندگی روزمره
ی اند. چرا که ایجاد فاصلهداری از یکدیگر تفکیک کردهاجتماعی کار در سرمایه

چه اعتنایی نسبت به شرایط تولید آنمیان تولید با بازتولید و مصرف، ما را به بی
کند، ما را به چه با آن سروکار داریم هدایت میپوشیم و آنچه میخوریم، آنمی

دهد ها و سرنوشت مردمی سوق میزیستی آنیطگرفتن بهای اجتماعی و محنادیده

.(. به Mies 1999: 141ffشود )های تولیدی ما بر سرشان آوار میکه زباله
مان هایمسئولیتی در قبال پیامدهای کنشبیان دیگر ما باید بر این وضعیِت بی
 یافتنِ تقسیم اجتماعیِ کارهای مخرب سامانغلبه کنیم، وضعیتی که منتج از شیوه

ما به طرزی  توان گفت این شکل تولید زندگیتر میداری است؛ خالصهدر سرمایه
طور که مییس نیز به آن ناپذیر همان تولید مرگ برای دیگران است. هماناجتناب

چه شود و آنچه تولید میی میان آنسازی با افزایش فاصلهکند جهانیاشاره می
ه است، در نتیجه به رغم اینکه در ظاهر شود، این بحران را تقویت کردمصرف می

سازی، کوری ما را نسبت به طعم تنیدگی جهانی افزایش یافته است، جهانیدرهم
ها با ی آنمان و کامپیوترهایی که به وسیلههایمان، لباسمان، نفتخون در غذای

 کنیم، تشدید کرده است. )همان(هم ارتباط برقرار می

جایی است که منظری فمینیستی بر آن تأکید دارد ن همانغلبه بر این وضعیت نسیا
آموزد آغاز به بازسازی منابع اشتراکی کنیم. اگر ما از استوارکردن زندگی و به ما می

ها روی و بازتولیدمان روی رنج دیگران امتناع نکنیم، اگر از جداکردن خودمان از آن
گر اشتراک منابع اصالً معنایی نگردانیم، هیچ اشتراک منابعی میسر نیست. درواقع ا

جاست ای مشترک باشد. اینهم داشته باشد باید همین تولید خویشتن درمقام سوژه
ای بدون اجتماع هیچ منبع اشتراکی»فهمیم: که معنای این عبارت مصطلح را می

ای برای ورود را نباید درمقام واقعیتی دانست که دروازه« اجتماع»اما «. وجود ندارد
ها را شان که آنی عالیق انحصاری، بلکه تجمیع مردمی است که به واسطهدارد

اند، مانند اجتماعاتی که بر مبنای مذهب یا قومیت کند، به هم پیوستهاز بقیه جدا می
اند، اما اینجا بیشتر کیفیت روابط مدنظر است، یعنی اصل مشارکت و شکل یافته

 ها، دریاها و حیوانات.ل زمین، جنگلپذیری در قبال یکدیگر و در قبامسئولیت
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سازی کار به طور قطع دستیابی به چنین اجتماعی نیز درست مانند اشتراکی
های ی آغاز است، نه جایگزینی برای کمپینمان تنها یک نقطهبازتولیدیِ روزانه

مان. این موضوع جزء اساسی تر و احیای ثروت جمعیسازی گستردهضدخصوصی
داشتن دولتی جمعی و و بازشناسی تاریخ، احتماالً قربانی اصلی آموزش ما برای 

 ای جمعی است. پروژه داری، به مثابهعصر نئولیبرال سرمایه

سازی کار خانگی را نیز بگنجانیم مان، اشتراکیبه همین دلیل باید در مشی سیاسی
های آزمون و این سنت فمینیستی را دوباره احیا کنیم، سنتی که در ایاالت متحده با

های گرایانه از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و در تالشسوسیالیستیِ آرمان
اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم نیز ادامه یافت. « های ماتریالیستِ فمینیست»

ها هایی برای شناسایی کار خانگی و نتیجتاً فضای خانه و محله و انطباق آنتالش
هراسی ، پیش از آنکه چپ192۰ی اری اشتراکی که تا دههدبا جامعه از رهگذر خانه

ها (. این قبیل کنشHayden 1981 ,1982شد )به آن خاتمه دهد، نیز دنبال می
مثابه های گذشته در نگریستن به کار بازتولیدی بهتر از آن، توانایی فمینیستو مهم

ن را باید دوباره به کردن آفضایی مهم از کنش انسانی و نه نفی آن، بلکه انقالبی
 گذاری کرد. بحث گذاشت و ارزش

های جمعی زندگی این است که بازتولید موجودات دلیل قاطع ما برای خلق فرم
ترین کار روی زمین است و در مقیاسی بسیار بزرگ، کاری است که انسانی، سخت

الی مانند توانیم فرزندپروری یا اعمتواند به صورت ماشینی انجام پذیرد. نمینمی
شناختی ضروری برای احیای انسجام تعادل جسمی مراقبت از بیمار یا کارهای روان

توانیم مراقبت از های صنایع پیشرو، نمیرغم تالشمان را ماشینی کنیم. بهو روانی
هایی هولناک برای افرادی ها بسپاریم مگر از راه تحمیل هزینهها را به رباتانسان

پذیرند، عنوان مراقب نمیپرستار را به-افرادی ربات گیرند. هیچکه تحت آن قرار می
ها و مشارکت در کارها، گذاری مسئولیتخصوص کودکان و بیماران. به اشتراکبه

دهندگان آن کارها نباشد، تنها ضامن مراقبت به شرطی که به بهای سالمت ارائه
ندی جمعی بوده است. این ها فرآیصحیح است. بازتولید موجودات انسانی برای قرن

توانستند به ای بود که مردم مییافتهها و اجتماعات گسترشامر حاصل کار خانواده
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که افراد تنها زندگی های پرولتری حتی زمانیخصوص در محلهها متکی باشند، بهآن
کردند هم زندگی جمعی در جریان بود، در نتیجه کهنسالی مالزم با تنهایی می

نبود که اکنون بسیاری از کهنساالن ما در آن زندگی و عدم استقاللی  انگیزحزن
سازی شد، داری بود که بازتولید به کلی خصوصیکنند. تنها با ظهور سرمایهمی

کند. های ما را نابود میای رسیده است که زندگیفرآیندی که اکنون دیگر به درجه
 ایست.ر چنین پروژهاین روند باید معکوس شود و زمان حال، درخو

ها انسان ی بازتولید میلیونداری، عناصر اولیهدر همین حین که بحران سرمایه
 کند، بازسازی زندگی روزمرهسرتاسر جهان را، از جمله در ایاالت متحده، نابود می

های مان، یک مسئولیت و یک ضرورت است. همچون اعتصابات، بحران
های جدیدی بشکنند و فرماعد کار مزدی را درهماجتماعی/اقتصادی نیز قادرند قو

چیزی است که در دوران را به ما تحمیل کنند. این مسئله همان 1جوییاز جامعه
ها به وجود آمد که قطارهای خانمانرکود بزرگ رخ داد، که در آن نهضتی از بی

نشینی شان در جستجوی آزادی تحرک و کوچباربری را بدل به فضای اشتراکی

های جنگلآهن، های خطوط راهگاهها در تالقی(. آنCaffentzis 2۰۰6ردند )ک

هایی اولیه از جهانی کمونیستی همراه با بندیرا بنا کردند، صورت 2هاخانمانبی
ها به خانمانقوانین خودگردان و همبستگی، یعنی همان جهانی که بسیاری از بی

، این جهان، همچون 3هاکار برتابوکس [ البته از نظر برخی13آن باور داشتند. ]
توانست دوام اخوتی میان مردان، یعنی جهانی غالباً مردانه بود و در درازمدت نمی

ها به خانمانکه بحران اقتصادی و جنگ پایان گرفت، بیبیاورد. به محض آن
بخش نیروی کار یعنی خانواده و مسکن، مطیع و ی دو محرک عظیم ثباتوسیله

ی آیی دوبارهداری آمریکایی که نسبت به خطر گردهمبردار شدند. سرمایهانفرم
ای ی کارگر در طول دوران رکود بزرگ هوشیار شده بود، در کاربست قاعدهطبقه

                                                                                                              
1Sociality:   

2Hobo Jungle:   
3Boxcar Bertha:  ( نام فیلمی از اسکورسیزی در مورد زنی به نام برتا تامپسونBertha 

Thompson .م–(. کنایه از زنان رادیکال و خودمختار. 
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ی سازماندهی زندگی اقتصادی است دست باال را گرفت: مشارکت در که مشخصه
سرهم، های منزوی و پشت. با خانهی بازتولیدی تولید، جدایی و انزوا در مرحلهمرحله

ها، که نه تنها کارگران پدید آوردند، با اتومبیل 1هاای چرکی، که لویتتاونمانند زائده
کردند بلکه پایانی بودند بر آن نوع منبع اشتراکی متعلق به کارگر تحرک میرا بی

مروزه (. اHayden 1986ها نمود آن بودند )خانمانهای بیخودمختار که جنگل
شود و گرفته می ها پسها خانه و اتوموبیل مردم آمریکا دوباره از آنکه میلیون

های های شغلی دوباره ستوندادن وسیع فرصتهای توقیف، تخلیه و از دستحکم
های مشترک جدیدی دوباره در شکنند، زمینمیی کار را درهمدارانهنظم سرمایه
ها که ساحل به ساحل سبز چادرنشینگیری است، مانند شهرهای حال شکل

ها در قالب بار زنان باید این منابع اشتراکی جدید را بسازند تا آنشوند. البته اینمی
فضاهایی ناپایدار و مناطقی خودمختار که موقتی هستند باقی نمانند بلکه بدل به 

 های جدیدی از بازتولید اجتماعی شوند. زیربنای فرم

توان نتیجه گرفت است که اقتصاد بر آن بنا شده است، پس می 2اگر خانه، اویکوسی
اند، همان کسانی هستند که زنان که به حیث تاریخی کارگران و زندانیان خانه بوده

مثابه مرکز زندگی اشتراکی کنند، مرکزی که افراد گیری خانه بهباید آغاز به بازپس
نیت را بدون انزوا و تعلق فراهم های مشارکت مختلف در آن جای دارند، امو فرم

تر دهد و مهمهای اجتماع را میشدن داراییدستبهی اشتراک و دستکند، اجازهمی
تر طور که پیشکند. همانهای جمعی بازتولید ایجاد میاز همه زیربنایی برای فرم

های های فمینیستریزیتوانیم برای این پروژه از برنامههم اشاره شد ما می
« مندی مکانمؤلفه»خانه، اتریالیست قرن نوزدهم الهام بگیریم که معتقد بودند م

                                                                                                              
1Levittown:  های شهرهای آمریکا و پورتوریکو که پس از جنگ سازی در حومهی خانه: چندین پروژه

 .م–هایشان ساخته شد. جهانی دوم برای اسکان سربازها و خانواده

 
2Oikos:  ی یونانی باستان با معنایی متغیر بسته به متن که به خانواده، امالک خانوادگی و مسکن کلمه

معه ترین واحد اقتصادی جاها نیز متمایز است. در اینجا منظور اولین و ابتداییاشاره دارد اما تا حدودی از آن
 .م–یعنی همان خانه و خانواده است. 
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داری های اشتراکی و خانهاست و به همین دلیل آشپزخانه« سرکوب زنان»مهمی در 

 (.Hayden 1981مشارکتی را با هدف نظارت بر بازتولید کارگران بنا کردند )

کستن انزوای زندگی در خانه نه تنها شامروزه چنین اهدافی ضروری است. درهم
ترین نیازهای ما و افزایش قدرت ما در برابر شرطی برای پاسخگویی به بنیادیپیش

نیز به ما یادآور  1طور که ماسیمو دی آنجلیسکارفرما و دولت است، بلکه همان
زیستی است. چرا که هیچ تردیدی شود، محافظتی از ما در برابر بالیای محیطمی
امکانات بازتولیدکننده و نیز « غیراقتصادی»ی پیامدهای مخرب تکثیر ارهدرب

نامیم وجود ندارد، مان میهایها را خانهای که اکنون آنهای فروبستهگاهسکونت
کنند و در تابستان قادر به هایی که در طول زمستان گرما را اتالف میخانه

ای جایگزین و توانیم جامعهکه ما نمیتر اینداشتن ما نیستند. از همه مهمنگهخنک
تر که بازتولیدمان را به روشی مشارکتیجنبشی زایا و قدرتمند بسازیم مگر آن

بازتعریف کنیم و خط بطالنی بکشیم بر جدایی میان امر شخصی و امر سیاسی، 
 میان کنشگری سیاسی و بازتولید زندگی روزمره.

کردن کردن/جمعیی اشتراکیوظیفهاین مسئله باید روشن شود که واگذاری 
ی زنانگی نیست. باورانهی زنان به معنی تصدیق مفهوم طبیعتبازتولید به عهده

مثابه تقدیری بدتر از مرگ ها این امکان را بهقابل درک است که بسیاری فمینیست
در آگاهی جمعی ما حک شده است که زنان درمقام منابع  دانند. این مسئله عمیقاً می

اند، داران ثروت طبیعت را تصرف کردهطور که سرمایهاشتراکی مردان هستند، همان
مند توانند از این منبع طبیعی مکنت و خدمات )یعنی زنان( آزادانه بهرهمردان نیز می

، بازساماندهی کار بازتولیدی و در نتیجه 2شوند. اما به قول دولورس هیدن
ی، یک پرسش هویتی نیست؛ بلکه پرسشی داری و فضای عمومبازساماندهی خانه

توانیم اضافه کنیم پرسشی است از قدرت و امنیت است از نیروی کار و ما نیز می

(Hayden 1986 :23۰من اینجا یاد تجربه .) جنبش کارگران ی زنان عضو

                                                                                                              
1 : Massimo de Angelis 
2 : Dolores Hayden 
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آوردن حق تصاحب زمینی دستافتم که پس از به[ میthe MSTبرزیل ] 1زمینبی
های جدید باید به فرمی دند، بر این امر پافشاری کردند که خانهکه اشغال کرده بو

شان را جمعی انجام دهند، یعنی داریها بتوانند امور خانهترکیبی ساخته شوند تا آن
شان هنوز هم ی مبارزهههایشان را بشویند، آشپزی کنند، مانند دوردر کنار هم رخت

ا سواستفاده کرد به یاری هم بشتابند. هنوبتی با مردها باشند و اگر مردی از آن
داری را رهبری سازی کار بازتولیدی و خانهکه زنان باید جمعیمشاجره بر سر این

ای زنانه است. بلکه سر کنند به این معنا نیست که کارخانگی به لحاظ طبیعی حرفه
با  های جمعی و دانش و مبارزاتی است که زنان در رابطهزدن از زدودن تجربهباز

اند که تاریخش بخش مهمی از مقاومت ما در برابر کار بازتولیدی انباشته
داری است. پیوند دوباره با این تاریخ قدمی حیاتی برای زنان و مردان امروز سرمایه

ها و مان را برهم زنند و هم خانههایی زندگیشدهاست تا هم معماری جنسیتی
 راکی بازسازی کنند.مثابه اموری اشتمان را بههایزندگی

 

 

 نوشت:پی

ترین منبع در مورد سیاست منابع اشتراکی و مبناهای مهم .1

 Theای الکترونیکی در بریتانیا است به نام نظری آن مجله

Commoner  که اکنون وارد چهاردهمین سال انتشارش

 (www.commoner.org.ukشود. )می

یک نمونه نزاعی است که اکنون در بسیاری از اجتماعات شهر  .2

مین علیه شرکت نستله در جریان است که این شرکت آب 

فروشد. دزدی شرکت ها میهای این شهر را در بطریرودخانه

                                                                                                              
1 : Landless Worker’s Movement: Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra 

http://www.commoner.org.uk/
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نستله هوشیاری مردم را نسبت به اهمیت حیاتی این 

ها های آب زیرزمینی برانگیخته است و آنها و سفرهرودخانه

 Foodرا به عنوان منابعی اشتراکی مطرح کرده است. )

and Water Watch Fact Sheet, July 2۰۰9 )

سازمان غیرانتقاعی )خودبنیان( »مراقبت از غذا و آب یک 

است که هدفش حصول اطمینان از بهداشت آب و غذای سالم 

 «در ایاالت متحده و سراسر جهان است.

ی نهۀ نگاهی بیندازید به مقالهبرای اطالعات بیشتر در این زمی .3

« Who Pays for the Kyoto Protocol»مهم 

دهد که ، که در آن نویسنده توضیح میAna Islaی نوشته

ای به دست بانک زیستی، بهانهچگونه محافظت از تنوع

های المللی داده است تا جنگلهای بینجهانی و سایر آژانس

و « کربن»کننده مینها تأبارانی را محصور کنند چون آن

 In Salleh (2۰۰9هستند. « اکسیژن»

ی حقوق دریاها که در سال قرارداد سازمان ملل در زمینه .۴

مایلی در حریم ساحل را  2۰۰ای تصویب شد، محدوده 199۴

جا نامد که در آنی آزاد تجاری میگیرد و آن را منطقهنظر می

رفته تا گاز توانند از منابع موجود، از ماهی گها میدولت

ها را مدیریت و محافظت کنند. برداری کنند و آنطبیعی، بهره

توانند معادن عمیق زیر دریا حفر کنند و از همچنین می

درآمدهای حاصل استفاده کنند. برای اطالعات بیشتر درمورد 

های سازمان ملل در بحث« میراث مشترک انسانی»مفهوم 
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 1984-1985زنان در اعتصاب معدنچیان 

 ریتویت و ناتالی تامیلنسونب -نویسندگان: فلورنس ساتکلیف

 ترجمه: مائده میرزایی

ای با همین گاه ویژهنمایش  ست که همزمان با برگزاریایاز مقاله ایمتن زیر گزیده

ژانویه  3تا  2۰2۰فوریه  29-ی ملی معادن زغال سنگ انگلستان عنوان در موزه

 منتشر شد. -2۰21

 مقدمه
 1985مارس  3آغاز شد و در  198۴مارس  6اعتصاب کارگران معدن انگلستان در 

ی موسوم به تاچر شد. بدل به نماد مبارزات دههپایان یافت. اعتصابی که در واقع 
ی بریتانیا، را؛ در چالشی برای آینده 1ی ملی کارگران معدنای که اتحادیهمبارزه

 مقابل دولت محافظه کار مارگارت تاچر قرار داد.
ا ؛ که در آن کار کردن زنان در معادن بریتانی18۴2ی قانون معادن از زمان مصوبه

اگرچه  -رد بودنوع اعالم شد، اعتصابات عمدتا از جانب کارگران مو در زیرزمین مم
ن مشغول به کار زنانی بودند که به عنوان آشپز، تمیزکار، یا نیروی اداری در معاد

بیشتر موارد این مردان الوصف در پیوستند، معبودند و به صف اعتصابات نیز می
تبار، و چنانکه انتظار به این اعکردند. بودند که نقش اصلی در اعتصاب را ایفا می

توان ادعا رود، تاریخ اعتصابات اغلب از نظرگاهی مردانه نوشته شده است. اما میمی
مهم بوده  کرد که مشارکت زنان در این یک سال مبارزه و چالش به همان اندازه

 است.
ه گری زنانی بودهای زنان مستند شده، غالبا تمرکز بر کنشدر مواردی که تجربه

های حمایتی، گرداندن اند و یا به تشکیل گروهاست که یا به صفوف اعتصاب پیوسته

                                                                                                              
1National Union of Mineworkers (NUM)  
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سازی اند. اما تنها این زنان نبودند که تاریخها و اموری از این قبیل پرداختهآشپزخانه
کردند، بل زنانی که تصمیم به حمایت از اعتصاب از درون خانه و خانواده گرفتند 

اعتصاب بودند) چه به صورت فعال و چه خاموش ( نیز  یا حتی زنانی که مخالف
 عمیقا بر نتیجه ی آن تاثیرگذار بودند.

-ا به یاد دارندبسیاری از زنانی که درگیر این کنش مبارزاتی بودند، لحظات خوشی ر
تواند عمیقا ارزشمند تجربه ی همبستگی، مبارزه برای هدفی که باور داشتند می

ظات تاریکی را نیز تجربه کردند. زنانی که خارج از لح اما تمامی آنها -باشد
کردند و به کردند اغلب احساس جداافتادگی میها زندگی میاجتماعات معدنچی

 دند.همین دلیل بسیاری از آنها در طول اعتصاب بیش از پیش دچار چالش ش
ها و ای از مطبخی گستردهدهی شگفت انگیزی که شبکهسازمان -کنشگری زنان

رای بیش از کز توزیع بسته های خوراکی را ایجاد کرد که در اوج مناقشات، بمرا
گه داشتن برای سرپا ن -کردکارگر معدن و خانواده هایشان تامین غذا می 1۴۰۰۰۰

ان درون خانه ) روند اعتصابات امری حیاتی بود. اما به همان میزان، کار عاطفی زن
، تحمل و تلطیف و سرخوردگی دلسردیها به وقت بخشیها و روحیهدلگرمی دادن

بایست بخشی می فشارهای وارده و..( نیز حیاتی بود و این سویه از مبارزه زنان هم
 از این ثبت تاریخی باشد.

از طریق کنشگری  -ی این اعتصابات تجربیات جدیدی کسب کردندزنان به واسطه
ی آنها اعتماد به نفس طهو در بسیاری از موارد به واس -و کار کردن بیرون از خانه

 1هایی از جنبش آزادی بخش زنانبیشتری کسب کردند. تعدادی از آنها با فمنیست
ها خود به صفوف حمایت از اعتصابات مالقات کردند که بسیاری از همین فمنیست

ی جنبش شماری از همسران معدنچیان، عضو شناخته شدهپیوستند. تعداد انگشت
ی درگیری با چنین زندگی بسیاری از آن زنان، به واسطه آزادی بخش زنان شدند.

 ای، به تمامی دگرگون شد.العادهی فوقمبارزه

 

 
                                                                                                              

1 Women’s Liberation Movement  
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 های مالیآوری کمکتامین غذا و جمع

 

 
 

ها، اندازی آشپزخانهی اصلی بود که شامل راهغذا برای جنبش حمایتی زنان مسئله
هایشان های مالی برای فعالیتآوری کمکهای غذایی و جمعها و کوپنتوزیع بسته

شد. برخی از زنان در همان روزهای آغازین اعتصاب، شروع به تشکیل گروهمی
اغلب به شکلی غیررسمی کردند اما با گذشت زمان برای خود  غذا هایی برای تامین

ای افتتاح کردند. های بانکی جداگانهدار معین کرده و حسابرئیس، منشی و صندوق
ی ملی کارگران معدن برای گرفتن لیست کارگران و به منظور توزیع حادیهآنها با ات

های مالی در ارتباط بودند. زنان به این آوری پول و کمکهای غذایی ،جمعبسته
منظور شروع به سفر به نقاط مختلف و برپا کردن جلسات سیاسی و ایراد سخنرانی 

 در تظاهرات کردند.
ی مثل روستاهای نزدیک به معادن؛ که در آن ها معموال در مناطقآشپزخانه

های معدنچیان به صورت متمرکز کنار هم قرار داشتند، عملکرد بهتری خانواده
داشتند، چرا که این امکان وجود داشت که افراد هر روز به آنجا مراجعه کنند. اما در 

اجعات کردند و مرتری زندگی میی کارگران به صورت پراکندهمناطقی که خانواده
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 -های ولز جنوبیبرای مثال در دره-روزانه به یک مرکز مشخص دشوارتر بود
 های غذایی بودند.ها بیشتر متمرکز بر توزیع هفتگی بستهگروه
ی ملی کارگران معدن بودند. های حمایتی زنان اغلب مستقل از اتحادیهگروه

رتاسر بریتانیا اندازی و گسترش صفوف اعتصاب در ساتحادیه همواره مشغول راه
وع اما این موض بود. با این حال آنها کمابیش در ارتباط نزدیک با اتحادیه بودند.

مشکل نبود. در حالی که بعضی از شعب اتحادیه به سرعت پی همواره ساده و بی
بر این بود  به میزان سودمندی حمایت زنان بردند، در بعضی دیگر از مناطق تصور

ون در مختص مردان است. پت اسمیت، از دینینگت ایکه این اعتصاب مسئله
خواهند ی ملی نمیفهمیده بود که بسیاری از مردان در اتحادیهیورکشایر جنوبی، 

 شان با آنها صحبت کنند.ی گروه حمایتیزنان را در جلساتشان بپذیرند تا درباره
اد داد که هایش بود، پیشنههمسر پت که رئیس آن شعبه از اتحادیه و حامی برنامه

ی شعبه را بگیرند تا مردانی که مخالف آنها او و دیگر زنان جلوی برگزاری جلسه
ت این دو گروه بودند را وادار به شنیدن کنند. زنان همین کار راکردند و در نهای

 ای کاری شکل دادند.رابطه
های مالی، اشکال متفاوتی داشت. گاه از آوری کمکهای مرتبط با جمعفعالیت

گشتند کردند و گاه نیز خانه به خانه میب و کارهای محلی تقاضای کمک میکس
کردند. و از مردم درخواست کنسرو و اقالم غذایی دیگر با قابلیت ماندگاری باال می

های کارگری دیگر و شوراهای صنفی محلی نیز از طرفی هم از جانب اتحادیه
کمک بود. تعدادی از زنان به  رسید. لندن منبع خوبی برایهایی از راه میکمک

ها کمک جمع کنند یا در جلسات توانستند در خیابانکردند، چرا که میلندن سفر می
شد ای که توسط شوراهای صنفی یا احزاب منتخب کارگری سازماندهی میخیریه

ها و حمایت لزبین "های دیگر مثل سخنرانی کنند. احزاب منتخب کارگری و گروه
های حمایتی معدنچیان در مناطقی مشخص با گروه " 1گران معدنها از کارگی

 های مداوم برخوردار شوند.پیوند خوردند تا بتوانند از حمایت و کمک

                                                                                                              
1rsLesbians and Gays Supports the Mine  
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ی متنوعی از جمله حراج وسایل متفرقه همچنین زنان دست به پرپایی مراسم خیریه
برای اطالع  کردند. بیشتر اوقات همزدند. گاهی نیز دیسکو برپا مییا مستعمل می

پرداختند. با آمدن زمستان، رسانی اعتصاب، خود به طراحی پوستر و بروشور می
آوری الوار و هیزم روی آوردند ای از آنها تعدادی اره برقی تهیه کرده و به جمععده

بگیران توزیع کنندگان و مستمریو بدین صورت سوختی رایگان را بین اعتصاب
 فروختند.ای جمع کردن کمک مالی میکردند و مابقی را هم برمی

 

 
نیس، دولز و سوانسی در ولز جنوب یی غذایی در درهجدول: محتوای یک بسته

 
 

 های طراحی شدهها و پوسترهایی از بجنمونه
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عضوی از گروه حمایتی زنان بودن، اغلب کار بسیار دشواری بود. چون بعضی از 

ها هم داری از بچهبیشترشان کارِ خانه و نگهزنان شاغل بودند. عالوه بر آن برای 
درگیر جنبش حمایت بودن، بود. با این وجود بعد مثبتی در این کنش وجود داشت: 

. برای بسیاری از زنان نوعی شبکه اجتماعی و حمایت عاطفی را در بر داشت
چندان خوشایندی هم داشت. در بعضی های حمایتی ابعاد نهی بودن در گروهتجربه

قاط شایعاتی وجود داشت که اعضای گروه حمایت زنان و اتحادیه بهترین اقالم ن
هایی از این دست برای کنند. داستانخوراکی اهدا شده را برای خود گلچین می

آمیز بود. از طرفی بعضی از کردند بسیار دردناک و توهینزنانی که در آنجا کار می
ها و گرفتن غذا د رفتن به آشپزخانهها حتی حاضر به فکر کردن در مورخانواده

، مراحل  " 3۰ی ی رکود و گرسنگی دههدوره "نبودند. چرا که برایشان یادآور
بررسی استطاعت مالی و رفتارهای تحقیرآمیز با کسانی بود که ناچار به گرفتن غذا 

 بودند.
 

 هیاول حتاجیماتامین  
نگه داشتن اعتصاب امری  های حمایتی در تهیه و پخش غذا برای سرپاکار گروه

ها و داشتن خانوادهحیاتی بود، اما این تنها شکل مهم کار زنان برای زنده نگه
 -و دختران، خواهران، مادرانشان -هااجتماعات نبود. کار مزدی همسران معدنچی

 هم بسیار مهم و حیاتی بود.
دار شدن بچهکار کردن زنان در بیرون از خانه حتی پس از ازدواج و  19۴5پس از 

ها هم وضعیت به همین ای متداول شد. برای همسران معدنچیبه طور فزاینده
ی کارگر اغلب ترجیح با کار پاره وقت بود و شکل بود و مانند دیگر زنان طبقه

گشتند. یک تحقیق ی فرزندانشان به کار برمیبعضی دیگر تنها پس از شروع مدرسه
کشایر غربی؛ درست قبل از اعتصاب، نشان می شناختی در مناطق معدنی یورجامعه

ها، مراکز درصد زنان شاغل بودند. همسران معدنچیان در کارخانه ۴7دهد که 
ی غذا، ادارات، موسسات مددکاری اجتماعی به عنوان پرستار، در صنعت تهیه
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ها مشغول به کار ی کنت ( و در تعدادی دیگر از زمینهکشاورزی) بیشتر در منطقه
العاده مهم بود. شغل کارول هنکاک ی اعتصاب فوق. این کار مزدی در دورهبودند

به عنوان یک خدمتکار خانگی در شفیلد باعث شد که خانواده در دوران اعتصاب؛ 
با وجود آن همه نداری، درگیر قرض و بدهی نشود. با این حال آنها فقط قادر به 

 کردند.های دیگر صرف نظر میی خرجخرید اقالم خوراکی ارزان بودند و از همه
کردند. لیندا چپمن از واشنگتن کاری هم میبعضی از زنان در طول اعتصاب اضافه

واقع در تاین و ور تا قبل از اعتصاب دو روز در هفته به عنوان کارمند کارگزینی 
ماهه  1۴مشغول به کار بود. شوهرش مهندس معدن بود و پسرشان در آن زمان 

داشتن خانواده تصمیم گرفت به صورت تمام وقت کار ر برای سرپا نگهبود. او ناگزی
 دهد که چقدر تحت تاثیر این موضوع بوده است :های او نشان میکند. حرف

ام در واشنگتن بود. وقتی که به خانه محل کارم در نیوکاسل و محل زندگی
کردم فرصت میی خواب بود. تنها پسرم( حمام کرده و آماده-گشتم او )دنیلبرمی

نشستم و به خاطر تمام چیزهایی او را در آغوش بگیرم و کمی نوازشش کنم. می
 کردم...خیلی ناراحت و افسرده بودم.دادم گریه میکه داشتم از دست می

گذشتند تا حداقل درآمدی شان میبسیاری از زنان مثل لیندا از زمان بودن با خانواده
ی دیگری هم داشت، چرا که اما داستان لیندا سویه در دوران اعتصاب داشته باشند.

بردم، کار ازش لذت می"ی جدید کار کردن متوجه چیز جدیدی شد . با این شیوه
تونستم ببینم که شدم و میکردن رو دوست داشتم و داشتم بهش عالقمند می

 ."های پیشرفتش چطوریهراه
های جدید به نفس و فرصت برای بسیاری دیگر، رفتن به سر کار حسی از اعتماد

اش در دوران در پی داشت. در ولز جنوبی پیپا مورگان برای تامین مخارج خانواده
پرستاری در خانه، کار در سوپرمارکت، و نمایندگی -اعتصاب سه شغل متفاوت داشت

محصوالت ایوان. او که در سن پایین ازدواج کرده بود و قبل از بیست سالگی 
د تا پیش از آن به ندرت در بیرون از خانه کار کرده بود و این صاحب فرزند شده بو

میزان از کار کردن؛ در زمانی که شوهرش در اعتصاب بود، منجر به تغییر یا وارونه 
داری، غذا پختن و مراقبت اصلی از ی خانههایشان شد. شوهرش وظیفهشدن نقش
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هایش را گسترش داد. پسرشان را به عهده گرفت.این موقعیت متمایز و نو، افق
کردند تا متوجه دنیای شد او را تشویق میزنانی که در محل کار با آنها آشنا می

سالگی متاهل و صاحب بزرگی شود که در آن بیرون وجود دارد. او در اوایل بیست
ی این مسائل باعث شده کرد و همهای زندگی میای اجارهیک پسر بود و در خانه

توان رای چیز دیگری نداشته باشد. اکنون، با نگاه به گذشته میبود که او فرصتی ب
های کسب شده در دوران اعتصاب و کار کردنش بیرون از خانه، فهمید که تجربه

در واقع آغازی برای پایان ازدواجش بود. چند سال بعد او شوهرش را طالق داد و 
 مستقل شد.

میت زیادی داشت و موجب سرپا کار زنان در بیرون از خانه در دوران اعتصاب اه
ی زنان بسیار متنوع بود. برای بعضی شد. با این حال تجربهداشتن خانواده مینگه

ی کار در دوران اعتصاب بسیار پربار اما در عین حال دور بودن از فرزندانشان تجربه
های جدیدی در خانه ها شوهران نقشبرایشان آزار دهنده بود. در بعضی از خانواده

به عهده گرفتند اما در بعضی دیگر زنان هر دو مسئولیت کار منزل و کار مزدی را 
 بر عهده داشتند.

 

 

 
 ولزاعتراضات در بیرون دفتر دولتی 

 ها گرسنگی بکشنکنه تا بچهتاچر خرج پلیس میپوستر سمت راست: 
 دزدهبرید حاال هم داره نون ما رو می  تاچر شیر ما روپوستر سمت چپ: 
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 ها و اعتصاباتها، گردهماییاهپیماییر
اندازی ش از راهبخشی از زنانی که درگیر حمایت از اعتصاب شدند، به دنبال چیزی بی

های غذایی در اجتماعات خود بودند. ، جمع کردن کمک مالی و بستهآشپزخانه
هایی در حمایت از اعتصاب ها و گردهماییبسیاری از زنان جنبش به راهپیمایی

ها عضی از راهپیماییبرفتند. تعداد آنها زیاد بود و بعضی از آنها شبیه جشن بودند. می
شان گردهمایی ترینشدهها فقط مخصوص زنان بودند: شاید شناختهو گردهمایی

های مع معدنزن از جوا 1۰۰۰۰برگزار شد و بیش از  198۴بارنزلی باشد که در می 
اهپیمایی ند تا در مرکز شهر بارنزلی رمختلف در سرتاسر کشور دور هم جمع شد

هال بارنزلی گردهمایی تشکیل دهند. سالن کنند و در حمایت از اعتصاب در تاون
ی شگفتی بود، چرا که مملو از جمعیت و سر صدا و برای بسیاری یادآور لحظه

 است. دریافتند تا چه حدی تعداد زنان دیگری که حامی اعتصاب بودند زیاد
نزلی مشخصا اتفاق مهمی بود چرا که باعث تشویق زنانی شد که گردهمایی بار

سعی در گسترش جنبش داشتند. آنها تصمیم گرفتند تا تالش کنند گروههای 
ی رسمی، سازمان ملی زنان بر ضد مختلف در سراسر کشور به شکل یک شبکه

شوند. بدین ترتیب این گروه مردمی در  رتبط، با یکدیگر م1بسته شدن معادن
ها نقش مهمی پیدا کرد. ها و توزیع کمکدهیهای مالی، سازمانوری کمکآعجم

در لندن ترتیب دادند.  198۴های بسیار بزرگ دیگری در آگوست آنها راهپیمایی
ها راهپیمایی کردند و دادخواستی را به ملکه در کاخ زنان جنبش در سرتاسر خیابان

 باکینگهام ارائه کردند.
های کلیدی و مهمی ها در شهرهای بریتانیا معموال فرصتهپیماییها و راگردهمایی
سنگ آوری اعانه بود، چرا که شهرهایی مثل لندن نسبت به مناطق زغالبرای جمع

تر که خود تحت تاثیر اعتصاب بخش زیادی از افراد  آسیب دیده داشت، متمول

                                                                                                              
1National Women Against Pit Closures  
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که بعضی از زنان  هاییبودند. پت اسمیت از دینینگتون در یورکشایر جنوبی سختی
ها و دیگر رویدادها داشتند ها و گردهماییدر سفر کردن برای شرکت در راهپیمایی

گفتند کرد مردان به او میای که او زندگی میآورد. در منطقهرا به خوبی به یاد می
گفتنش "گفت و او در جواب به آنها می "باید به لندن برید"، "باید به لندن برید"که 

در نهایت گروه حمایتی او  "ست، ما بچه داریم، شماها باید به لندن برید! راحت ا
های منطقه کمک مالی جمع کردند که این خود برای سفر لندن معدنچی

 های موجود بر کنشگری بعضی از زنان است.ی محدودیتدهندهنشان
های یپیمایگیبسن از گیلمرتون نزدیک ادینبورگ آنچه که از شرکت در راه جسیکا

هال و بلیستون انش  در معادن مونکتونرپدر و براد) گالزگو در حمایت از معدنچیان 
است . همه کسانی  "کنندهمنقلب " آورد فضاییبه یاد می( در حال اعتصاب بودند

اینکه افراد سرکارشان باقی بمانند و ": که جمع شده بودند هدف مشترکی داشتند 
دهد که این مطلب نشان می. "1دیگر باقی بمانندکنار یک مثل قبل در اجتماعات

که هم به  ها برای روحیه بخشی، امری حمایتی بودهها و گردهماییپیماییراه
ی اعتصاب و هم  نگه داشتن شور و شوق آن کمک میانگیزه رسانی حولاطالع
 . استکرده

 
ند و برای ای در رهبری کردن چنین رویدادهایی داشتبعضی از زنان نقش برجسته

های تعدادی از مصاحبه شونده. درگیر سخنرانی کردن در مالعام شدند  اولین بار
های بزرگ، را ی هراس از سخنرانی؛ به خصوص در برابر جمعیتاین پروژه، تجربه
جینی ربرتسن از . تر استغالبا اولین سخنرانی از همه ترسناک. به یاد می آورند

جمعیت بزرگی در استادیوم محلی فوتبال در ماه استیرلینگ سخنرانی در برابر 
کند و با خود فکر آورد. در حالی که به بقیه نگاه میرا به یاد میب اعتصا  سپتامبر

اما او هم مثل بسیاری از زنان  "این چه کاریه که دارم میکنم خدایا؟ "کند می
ی ست تجربهتوانسخنرانی در جمع می. دیگر، خیلی زود به این موضوع عادت کرد

                                                                                                              
هایی در کنار معادن زغال سننننگ برای زندگی معدنچیان و ها و دهکدهبه طور سننننتی شنننهرک   1

 .م-شدند.، این اجتماعات نیز از هم گسسته میگرفت و با از بسته شدن معادنهایشان شکل میخانواده
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کرد؛ تا شان کمک میقدرت بخشی برای زنان باشد و به ساختن اعتماد به نفس
کردن کمک مالی به خارج از کشور هم سفر آنجا که تعدادی از زنان برای جمع

 کردند.
مرتبط با  برانگیزترین  فعالیتی کهو شاید بحث اقلیتی از زنان در مشهودترین

ارکت و فعالیت کردند و آن ایستادن در صفوف کردن از اعتصاب بود، مشحمایت
 کردند جلوی می های معترض سعیصفوف که در آنها معدنچی . ایناعتصاب بود
ترین تصاویر این اعتصابات ، از ماندنی 1های معدن  را بگیرنددروازه ورود افراد به

 ی پلیس و افرادی که در صفانبوه جمعیت به خط شده  گاهی اوقات میان. است
گرفت و دقیقا همین خشونت بود که حضور هایی شکل میاعتصابات بودند، خشونت 

اگی کوری به صورت مداوم به تظاهرات و . ساختبرانگیز میزنان در آنجا را بحث
بعضی  البته . رفت و در طول اعتصاب، چهارده بار دستگیر شدهای اعتصاب میصف

های آن کربلی از فایف حتی تا ماه.  بود آمیزترای مسالمتاز این صفوف  تا اندازه
اعتراضاتی که به ندرت به البته  رفتاش هم به این اعتراضات میآخر بارداری

دانست ها مرتبط میشد. او این موضوع را به محلی بودن پلیسخشونت کشیده می
 ."درفتنی مشترکی میها به میخانهاحتماال آنها  مثل معدنچی " در این باره گفت:و 

بسیاری از مردان نگران  رفتن همسران، دختران و خواهرنشان به صف اعتصابات 
برای برخی دیگر حضور زنان در شوند. آسیب میدچار کردند بودند چرا که فکر می

ی سنتی مردانه ی حمله یا ورود نمادین به یک عرصهدهندهنشان فضاهاییچنین 
وقتی . کشیدخوشایندی به چالش می بود که روابط جنسیتی را به شکل نه چندان

م، در حالی یکه از مورین کوتز از دانکستر در مورد شرکت در صف اعتصاب پرسید
با این حال حتی زمانی . "امهیچ وقت آنقدر فمنیست نبوده"خندید گفت که که می

شان را به شکل دیگری کردند، اعتراضکه زنان در چنین فضاهایی شرکت نمی

                                                                                                              
باره به صف اعتصاب نمی پیوندند و همیشه کسانی وجود دارند در بیشتر اعتصابات همه کارگران به یک   1

اند دهند در چنین شرایطی کسانی که دست به اعتصاب زدهکه با وجود اعتصاب به رفتن به سرکار ادامه می
کنند با بحث و گفتگو شوند و یا سعی میشوند و مانع از رفتن بقیه به سرکار میدر بیرون محل کار جمع می

 م.-متقاعد به پیوستن به اعتصاب کنند.بقیه را 
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آورد که زنان حتی زمانی که به صف جسیکا گیبسن به یاد می – دادندنشان می
 . زدندرفتند پرخاشگرانه سر پلیس داد میاعتصابات نمی

ی عمومی و غالب ها و صفوف اعتصابات، سویه یا چهرهتظاهرات، گردهمایی
لحظاتی بود که نقش زنان در اعتصاب برای  و هاموقعیت اعتصاب بود. این همان

بیش از هرچیز دیگری این سویه از اعتصاب بود که فرم . شکار شدهمه جهان آ
خیز؛ که بخشی که متفاوت از اجتماعات مناطق معدن-جدیدی از مشارکت زنان  را 
با این حال . معین کرد -ی اتحادیه ملی کارگران بوداز سیاست سنتی و مردانه

جنبه از اعتصاب این . انگیز بودشرکت زنان در صفوف  اعتصاب مشخصا مشاجره
ست که در آن روابط میان زنان و مردان در این اجتماعات یا به نمایانگر موقعیتی

 .تمامی دگرگون شد و یا کما فی السابق باقی ماند
ها پرت گرفتن و به بیرون از حصارمی  هاروزن( هاپلیس) اونها  در بندر تالبوت "

، یکی از زنان اونها یکی از. بدون اینکه ازشون درست درخواست کننن. کردمی
و پلیسه سرتاپا سفید شد، مثل ‘ دستتو بکش ’کمپ گرینهام کامن، بهشون گفت 

و پلیس هم ازش درست ‘ ازم درست بخواه’یه روح، پر از عصبانیت. بهش گفت: 
خواست و اون به پشت حصار رفت. اما اون یکی در همون ابتدا درگیر شد، ازش 

 "طرفکرد اونسوال نکرد  و فقط پرتش 
 صف اعتصابات در بندر تالبوت ازگروه حمایتی آمانفورد  توصیف زنی از

 

 
 پیمایی گروه حمایتی زنان در دالکیثراه
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 میراث
و با شکستی کامل برای  شدهبدون توافقی مذاکره 1985مارچ  3اعتصاب در 

سرکار  بور به بازگشت بهبدون گرفتن هیچ امتیازی مجو  ها پایان یافتمعدنچی
ها حسی از عصبانیت، سرخوردگی و ناامیدی اما همسران بسیاری از معدنچی. شدند

ه در آنها کدر بسیاری از مناطق معدن خیز؛ . بسیاری هم حسی از آسودگی داشتند
همسران و  اغلب همراه -ها اعتصاب تا آخر استوار باقی مانده بود، معدنچی

.  ار راه پیمایی کردندکبه سوی محل  شانیهپشت بنر محلی اتحاد  -هایشان خانواده
انی بود این شکل از حرکات، لحظاتِ غرورآمیز و در عین حال غمگینی برای کس

 . کردندکه در آنها شرکت می
سازمان ملی زنان برضد بسته شدن معادن ، گردهمایی روز زن را  1985مارچ  8در 
تادیوم فوتبالِ چسترفیلدبرگزار در اس -ریزی کرده بودها برای آن برنامهکه مدت -

های حمایتی در دربیشایر، یورکشایر و مناطق دیگر در آن زنان زیادی از گروه. کرد
جمعیت را مورد  -رئیس اتحادیه ملی معدنچیان -1شرکت کردند و آرتور اسکارگیل
سازمان ملی زنان برضد بسته شدن به خصوص  –خطاب قرار داد و از همه کسانی 

اش  در پایان سخنرانی. اعتصاب را مورد حمایت قرار دادند تشکر کرد که  -معادن
نوعی  ای که بهترانه. را خواندنداز مل فینچ   ‘ایمما زنیم، ما قوی ’ی زنان ترانه

 : شود اینگونه آغاز می و  ی غیررسمی جنبش حمایتی زنان شدتبدیل به ترانه
 ایمما زنیم، ما قوی

 یمجنگمان میبرای زندگی
 در کنار مردانمان 

 کنند های کشور کار میکه در معدن
 : کریستین ورث از دربیشایر در آن روز حضور داشت

                                                                                                              
1Arthur Scargill  
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ها را به یاد دارم و یادم میاد که کمی ترسیده بودم چون پا بر زمین کوبیدن
دوام کردیم و آنقدر بلند پا بر این استادیوم سست و بیسروصدای زیادی می

خدا خدا .... ریختستادیوم قدیمی فوتبال چسترفیلد داشت فرو میکوبیدیم، که امی
گفتم االنه که اگه مراقب نباشیم این جایگاه رو بیاریم پایین. کردم و به خودم میمی

 . گفت اولین باریه که توسط زنان ساکت شدمیادم میاد که اسکارگیل می
. ز پایان اعتصاب بودندی مالقات پس اهای حمایتی به فکر ادامهبسیاری از گروه

ی روند جنبش به عنوان سازمان ملی زنان برضد بسته شدن معادن مسلما قصد ادامه
ی منظم به برگزاری جلسات و تهیه 1988ی سراسری را داشت و تا یک شبکه

های حمایتی تر. فعالیت بیشتر گروهی بسیار کوچکپرداخت اما در اندازهمی خبرنامه
ن اعتصاب متوقف شد. شماری از آنها هنوز پول و غذا برای محلی به محض پایا

های غذایی پخش کردن داشتند و بعضی از آنها برای چندین هفته به توزیع بسته
ها معموال فورا بسته شد. زنان فعالی که همدیگر را روزانه ادامه دادند اما آشپزخانه

ی اده و متمرکز بر مشغلهدیدند، اکنون از هم جدا افتیا به صورت هفتگی مرتبا می
ای حمایتی برای بسیاری از شان بودند. این به معنای از دست رفتن شبکهفردی

 زنان بود. 
ی بایست بیش از هر چیز نگران خانه و خانوادهپس از پایان اعتصاب، بیشتر زنان می

های قابل توجهی داشتند و  موسسات هیبودند. بسیاری، اگر نه همه، بدخود می
های پرداخت های محلی که برای پرداخت رهن خانه و فرجهها و انجمنالی، بانکم

زنند. برای بعضی از ها را میاجاره، وام داده بودند حاال برای تصفیه حساب در خانه
ها طول کشید تا روی پای خود بایستند. بدترین وضعیت برای مردانی ها سالخانواده

 بازخریدیماند و نه برایشان نه شغلی باقی و ج شدندی اعتصاب اخرابود که در میانه
 "به حالت عادی"خواستند که یا بازنشستگی. بسیاری از زنان، بیش از هر چیز، می

، به شکل داشتند شانا همسران و خانوادهشکل ارتباطی که بخواستند نمی: برگردند
 ریگکنشاساسی تغییر کند و ضمنا دیگر نمی خواستند با همان شدت مشغول 

 .سیاسی شوند
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سازمان ملی زنان برضد بسته شدن معادن بود در  دارکریندل که خزانهجین مک
در این باره نوشت که همه بر این امر توافق دارند سوسیالیست نو در  198۴اکتبر 

است. که چیزهایی میان زنان و مردان در اجتماعات مناطق معدن خیز  تغییر کرده
ایم با آنها مصاحبه کرده 2۰19و  2۰18ری از زنانی که در با این حال مثل بسیا

اگی، که به شدت در  طول اعتصاب فعال بود و به سرتاسر کشور برای سخنرانی و 
. دانستنمی "فمینیست"کرد، خودش را یک های مالی سفر میجمع کردن کمک

ندازی به معنای برا "فمینیسم"کردند که بسیاری از مصاحبه شوندگان احساس می
تحت . بود "تنفر از مردان"های جنسیتی سنتی، ترجیح زنان به مردان یا حتی نقش

دادند که خود را فمینیست ندانند، با وجود اینکه چنین تعریفی، بسیاری ترجیح می
 های تاریخرویکرد مشابهی در دیگر مجموعه. به برابری زن و مرد باور داشتند

هایی که توسط بتی هیثفیلد کمی بعد ر مصاحبهشود؛ برای مثال دشفاهی دیده می
ای در جنبش زنان در طول اعتصابات در بتی فعال برجسته -از اعتصاب انجام شد

سرتاسر کشور و همچنین همسر پیتر هیثفیلد دبیرکل اتحادیه  ملی کارگران معدن 
عنوان  ما خودمان را به ": ، گفت شد ی او مصاحبهیکی از زنانی که برای پروژه. بود

ما میخواهیم که همچنان زنانی مزدوج باقی ... کنیم بندی نمیفمینیست طبقه
های جدیدی که تجربهراث می ".بمانیم و به شوهران و فرزندانمان عشق بورزیم

ی اعتصاب معدنچیان کسب کردند به هیچ وجه چیزی بعضی از زنان به واسطه
تماعات معدن خیز نبود. اما حتی نزدیک به خلق یک خیزش نو فمینیستی، در اج

توانند انجام برای بعضی از زنان این کنشگری، درک از آنچه که  به عنوان زن می
 . بسیار اساسی دگرگون کرد دهند را به شکل

علیرغم مشقاتی که اعتصاب کارگران همراه خود داشت، بسیاری از زنانی که با ما 
در حالی که . مقاومت نیز بودندهای مثبت این صحبت کردند، خواستار ضبط جنبه

ی زیادی از زنان ی به غایت سختی بود اما برای عدهاعتصاب برای بسیاری  دوره
مورین . لحظاتی بود که بیش از هر زمان دیگری، قدرتِ اجتماعاتشان را حس کردند

ی بدی بود دوره": کند کوتز تضاد موجود در آن وضعیت را به این شکل بیان می
ای که بدون شک همبستگی. "ی خوبی بود چرا که همه در کنار هم بودنداما دوره
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ی این الگوست که چگونه اجتماعات این اعتصاب با خود برانگیخت، نشان دهنده
برای بعضی از زنان . توانند کنار هم بایستند و برای منافع مشترک کار کنندمی

 ترین لحظاتاز مهمشرکت کردن در اعتصاب و کمک به آن جنبش تاریخی، یکی 
. یا آن طور که اگی نندکچیزی که برای همیشه به آن افتخار می. شان بودزندگی

  ".دهمدوباره انجامش می بیدرنگ ": کوری گفت 
 منبع:

www.coalfield-women.org 
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: استعمار و ساختارهای 1خاطی نشستن سنت روی مرد

 2ی قوم ایبوسیاسی گم شده
 3آلن ون جودیت نوشته

 اسماعیلی شاه نازیتا: ترجمه

 خویشاوندی پیوندهای کاستن با مسیحیت که، است کرده ادعا همواره غربی خرد

 واسطه به و تاییدش مورد همسری تک ازدواج در آزاد انتخاب نمودن ممکن و

 نوین بهداشت و درمان یارائه مدارس، احداث بربریت، سنن و آیین سرکوب

 که داشت نظر در باید اما .است شده آفریقایی زنان رهایی موجب زنان رنج وکاهش

 غرب تاثیر که دهدمی نشان ایبو قوم زنان تجربه .نیست یکپارچه امری گرایی غرب

 آنان قدرت و استقالل موجب که قوم این زنان رسوم و هاسنت از دسته آن بر

 و قدرت برای امروزی نیجایگزی است نتوانسته زیرا. است بوده مخرب شد،می

 فعال سیاسی امور در سنتی طور به ایبو زنان. دهد پیشنهاد ایبو زنان سنتی استقالل

 هرچند .کردندمی شرکت مردان، با همدوش روستاها مهم جلسات در آنان.اندبوده

 ،5میتیری و ۴میکیری جلسات  قالب در و خواهرانه اتحادی با آنان حقیقی قدرت

 اجرایی قدرت و اعتصاب حق داشتن خویشاوندی، هایزنانه،گروه بازارهای شبکه

 .کردمی پیدا نمود تصمیماتشان، کردن

 زنان سیاسی نقش و قدرت درک در زن، و مرد انگلیسی، استعماری مبلغین و عوامل

 قدرت یپایه نیز استعمار نشانده دست بومی حکمرانان هایفعالیت .ماندند ناکام ایبو

                                                                                                              
1 Sitting on a Man 
2 Igbo 
3 Judith van Allen 
4 Mikiri 
5 Mitiri 



 111 / یبوقوم ا یگم شده یاسیس ینشستن: استعمار و ساختارها یمرد خاط یسنت رو

 برای زنانه نهادهای وجود که آنجا از .کرد نابود کلی طور به یا و عیفض را ایبو زنان

 در زنان مشارکت تضمین برای آن سمت از تالشی نبود، خوشایند چندان استعمار

  نگرفت. صورت استعماری، پسا دوران در مدرن سیاسی ساختار

 رحضو و نقش ملی دولت و ملی هایجنبش محلی، مدرن هایدولت در ایبو زنان

 محققین توسط بود، رویت قابل که نیز آنان حضور قسم آن. نداشتند ایکننده تعیین

 است منظور بدین ایبو زنان سنتی هاینهاد بررسی. است نگرفته قرار ارزیابی مورد

 .بیابیم ایبو زنان تالش علیرغم را هاساختار این نشدن روییت تاریخی هایریشه که

 استعماری، مستشاران و مبلغین بین در غالب دیدگاه مقاله، این نگارنده باور به

 در رایج استانداردهای براساس. است داشته تاکید سیاسی امر بودن برمردانه

 بازتاب که شدند برشمرده زنان مناسب رفتارهایی و هاارزش ویکتوریایی، انگلستان

 دید یمخواه بعدتر. بود زنانه مناسب و هنجار رفتارهای خصوص در جامعه دیدگاه

 با که است دلیل این به حدودی تا مردانه سیاسی امر و مردان از برداشتی چنین

 نهادهایی چنین وجود بر دال بسیاری مدارک وجود و دهه سه از بیش گذشت وجود

 "آمد؟ چه  نهادها این سر بر ": است نپرسیده کسی

 

 

 ایبو قوم سنتی سیاسی ساختارهای

 قدرت تمرکز .است بوده پراکنده بسیار ایبوها یسنت جامعه در سیاسی قدرت توزیع

 وجود با حقیقی شخص هیچ همچنین .نبود مشخصی ارگان ویا سازمان دست در

 وادار را دیگران که دستوراتی صدور اختیار آیینی، یا و اجتماعی موقعیت بودن دارا

 قدرت، مبحث خصوص در موجود پراکندگی بر عالوه. است نداشته کند، اطاعت به

 در واحد دولتی دیگر بیان به .است نبوده متمرکز شکل به نیز، گیریتصمیم قح
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 بر نظارت و شخصی منافع حفظ جهت در قدرت اعمال یا و قانون انحصار جهت

 .نداشت وجود مختلف، هایگروه جمعی تصمیمات

 سنتی ایساختاره جایگزین غرب سیاسی ساختارهای بریتانیا، استعمار دوران در

 قوم سیاسی ارساخت شکل بدین. شدندمی قدرت انحصار موجب که شدند وایب جامعه

 سیاسی ساختار در زنان نقش انگاشتن نادیده با و گرفت قرار مردان انحصار در ایبو

 .دندش زده کنار سیاسی قدرت از استعمار پسا دوران در عمال آنها پیشین،

 خانه 75 حدود از متشکل مختار خود نیمه هاییروستا در ایبوها تاریخی لحاظ به

 پدری– خونی پیوند واسطه به اغلب روستاها این. بودند ساکن روستایی پراکنده

 هایدهکده بودند، مرتبط یکدیگر با که روستاهایی .بودند گرفته شکل ساکنانش

 مذهبی مراسمی در شرکت برای غالبا دهکده مردمان .دادندمی تشکیل را روستایی

 چند از روستا یک جمعیت .آمدندمی گرد هم دور موقت طور به حقوقی مسائلی یا و

 تراکم با زیستی مناطق در .بود متفاوت روستاها اندازه اما رفتنمی فراتر نفر صد

 5۰۰۰ بر بالغ ای سکنه با روستایی هایدهکده شدن پدیدار امکان بیشتر، انسانی

 بحث به روستایی، هایخانه از بیرون فضای با مرتبط مسائل تمام .داشت وجود 1نفر

 .شود اخذ مطلوب و واحد نتیجه یک نهایت در تا شدمی گذاشته گروهی

 مشارکت با که دادندمی شکل روستایی هایانجمن را ایبوها اصلی سیاسی ساختار

 تمایل که بزرگسال شخص هر جنسیت؛ بحث از فارغ. شدندمی تشکیل بزرگساالن

 همگان نظر در که داشت را مختلفی ضوعاتمو و مسائل سر بر دیگران با همفکری

                                                                                                              
1 Daryll FORDEa nd G. I. JONEST, he Ibo- and Ibibio-Speaking peoples 

of South-Eastern 

 
1 Nigeria )London : International African Institute, 1950ج, p. 39 ; J. S. 

HARIUso, p. cit., p. 141. 
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 گوید،می ایبویی المثلی ضرب چنانچه و بگوید سخن توانستمی نمود،می ارزشمند

 ."1دارد باز گفتن سخن از را دیگران که ندارد وجود خاصی موضوع هیچ "

 هاییپرسشی مثال طور به شدند،می مباحثی شامل عمدتا بحث، مورد موضوعات

 درباره نظر بادلت یا همجوار روستاهای در بزرگتر بازاری به دستیابی چگونگی درباره

 تصمیمی هب نیاز آنان، فصل و حل برای کرد،کهمی تهدید را روستاها که عواملی

 .بود گروهی

 امروزه که اجباری با شدمی گرفته روستا شورا توسط که تصمیماتی شد یادآور باید

 شد،می هگرفت تصمیمی که زمان حتی. بود تمتفاو بسیار نامیم،می قانون تنفیذ

 در مختلف هایو گروه افراد سابقه و تجربه اساس بر که جامعه عموم نفوذ اعمال

 تضمین در ایکننده تعیین نقش بود، گرفته شکل مختلف تصمیمات با مواجهه

  .داشت تصمیمات اجرایی

 :2گویدمی گرین

 مردمان، عموم نمیا قوانین رواج و شدن هپذیرفت راه تنها که است بوده این بر تصور

 بیشتر یا: دندار هم و دارد وجود هم قانون .است مراتبی سلسله شکل به ایجادشان

 صدا سرو بی ،شده توافق هاییگریز با یا شودمی پذیرفته مشترک رضایت طبق بر

 .شوندمی گذاشته کنار

 تضمین در ایویژه اهمیت ها،سنت بر منطبق از اعمال یکسری حقانیت اثبات

 متقاعد اییتوان که بودند رهبران این. داشت را مردم آحاد نزد آن شدن پذیرفته

 .داشتند را شدنشان پذیرفته در دیگران کردن

 های سنت از برخاسته استعارات و هامتل ها،المثل ضرب از سیاسی گفتمان شیوه

 هاییمثل و هامتل با قوم نای مردمان اکثریت که آنجا از. بود گرفته نشات ایبو، قوم

                                                                                                              
 

2 M. M. GREEN, op. cit., p. 137 
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 قابل مرد، و زن جنسیت، دو هر برای سیاسی دانش بودند، یافته پرورش اینچنین

 محسوب سنت از ماهرانه و خالقانه استفاده تاثیرگذار، سخنوری. بود دسترسی

 در. کردمی معرفی بجا و خردمندانه را شده انجام اعمال و تصمیمات که شدمی

 شده داده توضیح خوبی به ایبویی المثلی ضرب توسط شدان این بودن دسترس

 ".پرسدمی درباره معنیش تو از بگویی، را المثلی ضرب احمق یک به اگر": است

 "دهان" با را بخشش و بذل و تمول که بودند مردانی و زنان ایبویی جامعه رهبران

 با سن ،ایبو جامعه در. بودند درآمیخته سخنوری، قدرت از است ایاستعاره که

 .دارد اندکی تاثیرگذاری تنهایی به سن آنکه حال است برانگیز احترام خرد، همراهی

 .داشتند زیادی نفوذ شدند،می محسوب خویش دودمان سرسلسله که خانواده بزرگان

 .نبود میسر سلیم، عقل و نیک شخصیتی داشتن بدون احترام این کسب هرچند

 لزوما بزرگ اشخاص .است نبوده کالم یتاثیرگذار متضمن تنهایی به نیز تمول

 کلی طور به و دیگران با برخورد در سخاوت و مهارت که کسانی. نبودند ثروتمند

 بیشتری اقبال از که مردانی.شدندمی محسوب بزرگ دادند،می نشان خود از عوامل

 نخل میوه با مرتبط محصوالت فروش و خرید چون سودآوری هایتجارت در

 هدایایی بودند روستایی رییس اگر یا و ازدواج ثروتمند زنی با بودند، ربرخوردا روغنی

 .کردندمی دریافت روستاها ساکنین از را

 بیشتر سودی ازای به را آن توانستندمی که بود مردان دست در پدری ارثی زمین،

 هایمسافت در که هایی ستد و داد .کنند واگذار زن یک یا و خویشاوند غیر یک به

 .بودند مردان عهده بر داشتند، بر در نیز را بیشتری سود و بودند ممکن نیطوال

 .پذیرفتمی انجام زنان دست به تماما محلی ستدهای و داد هرچند

 را خود روغنی هاینخل هایدانه نیز و  بذرها مازاد که داشتند را امکان این زنان

 منوط تولیدشان که یمحصوالت یا آماده غذاهای فروش همچنین. رسانند فروش به

 و سفالی هایشده، گلدان فرآوری نمک تهیه مانند بود، خاص تخصصی داشتن به
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 با مقایسه در زنان درآمد هرچند .بود زن تجار انحصار در حصیری، سبدهای یا

 مقام در اجتماعی وجهه و رسم و اسم درکسب را زنان و نمودمی ناچیز مردان،

 محصوالت این فروش از حاصل درآمد اما داد می قرار مردان به نسبت تریپایین

 .است بوده زنان به متعلق تنها

 دست به آنان کوشش و تالش واسطه به مردان، و زنان برای اجتماعی وجهه

 بلکه شدنمی داده آنان به دیگران توسط  اجتماعی عناوین دیگر بیان به .آمدمی

 به توجه با نیز ایبو زنان اعیاجتم وجهه .کردندمی تالش آن به رسیدن برای خود

 منابع به مردان وجود این با .شدمی حاصل همسرانشان نه و خودشان دستاوردهای

 جایگاه باالترین به بودندکه نیز زنانی حال عین در .داشتند دسترسی بیشتری

 .رسیدندمی اجتماعی

 تنها زنان و داشتند گفتن سخن برای بیشتری امکان مردان روستایی، شوراهای در

 صحبت داد،می قرار تاثیر تحت را آنان زندگی مستقیم طور به که موضوعاتی درباره

 مجادالت پیشبرد در را  تریراهبردی نقش اجتماعی عناوین صاحبان. کردندمی

 که هنگامی .گرفتندمی قرار مشورت مورد بیشتر و داشتند شوراها در شده مطرح

 به یکدیگر با بحث مورد موضوع سر بر که کسانی میان از شد، می مطرح ایمسئله

 .کردمی اعالم شورا به را تصمیمشان و شدمی انتخاب ای نماینده رسیدند،می توافق

 .شدمی رد یا و پذیرفته نهایت در که تصمیمی

 وجود روستایی، شوراهای در حضور از زنان منع جهت در قانونی هیچ مسلم طور به

 که طورهمان .شدندمی دعوت هاییجمع چنین به ندرت به آنان اما است نداشته

 تضمین را  روستایی  مجامع در آنان حضور تجربه، نبود در جوان مردان ثروت

 .است بوده مجامع این به آنان ورود مجوز نیز سالخورده زنان خرد کرد،می

 مقام در تاثیرگذاری و قدرت لحاظ به زنان ایبویی، سنتی جامعه یک در بنابراین

 و موقعیت آنکه وجود با شد گفته که طورهمان. گیرندمی قرار مردان از پس و مدو
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 ای بازدارنده قانون هیچ همچنین و است بوده افراد تالش ماحصل اجتماعی وجهه

 نظر در با همواره ایبو مردان اما است، نداشته وجود زنان رسیدن قدرت به درباره

 از را اجتماعیشان وجهه است، رسیده می آنان به پدر طریق از میراث اینکه گرفتن

 بودن دارا بر تضمینی که ثروتی .کردندمی کسب دیگر مردی با خویشاوندی طریق

 چنانچه .1است بوده زنان جمله من دیگران، به نسبت باالتری اجتماعی موقعیت

 استحقاق بشوید، را هایشدست که کودکی":گویدمی ایبویی المثلی ضرب که

 برخی به که تنها کرد فراموش نباید هرچند "2 .دارد را بزرگترها هسفر بر نشستن

 .خیر دیگر برخی به و شودمی داده آب تولد، بدو در کودکان از

 

  زنان سیاسی ساختارهای

 نظیر عمومی، مسائل است، نبوده متمرکز سیاسی، قدرت ایبو جامعه در که آنجا از

 محافل در غیره، و روستایی ارباز بهبود چگونگی سر بر بحث و اختالفات حل

 روی بر بحث منظور به که خویشاوندی اجتماعات ها، خاکسپاری چون، متعددی

 و منظم جلسات یا و شدند می برگزار خاکسپاری آیینی تشریفات انجام چگونگی

 .3گرفتندمی قرار بررسی مورد محلی، بازارهای سیاسی غیر

 آنکه وجود با. است بوده استوار انهزن اجتماعات بر نیز زنان سیاسی قدرت اساس

 از نیز روستاهایش و بود گرفته شکل پدرشاهی ساختاری اساس بر ایبویی جامعه

 بزرگسال مونث ساکنین بودند، گشته پدیدار مجاور روستاهای با ساکنین ازدواج

 زنانی از دسته آن. بودند کرده متارکه یا و ازدواج یا که بودند زنانی عمدتا روستاها

 دختران" بودند، بازگشته خود پدری خانه به و بودند داده دست از را خود همسران هک

                                                                                                              
1 C. K. MEEK, op. cit., p. 203. 
2 Victor C. UCHENDU, op. cit., p. 19. 
3 C. K. MEEK, op. cit., p. 125; M. M. GREEN, op. cit., pp. 132-38. 
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 که شوراهایی در خود، تولد محل روستاهای در عمدتا زنان .شدندمی نامیده "روستا

 شوراها این در. کردندمی شرکت ،1اگبو نام با شدند،می برپا افراد سن اساس بر

 و حل جهت راهکارهایی نیز و آیینی ماتمراس اجرای چگونگی نظیر موضوعاتی

 2شد می گذاشته بحث به اجتماعیشان "برادران" بین ما آمده پیش اختالفات فصل

 و داشت آنان استقالل در ای عمده نقش که زنان گردهمایی تاثیرگذارترین اما.

 تمام از متشکل روستایی هایشورا شد،می مردان برابر در زنان منافع حفظ موجب

 یا و میکیری استعمار دوران در هاگردهمایی این .است بوده روستا بزرگسال زنان

 .3دشدن نامیده (انگلیسی میتینگ از شده مشتق)میتیری

 مراحلش امتم که زنانه شورای این در .شدمی برگزار لزوم صورت در تنها میکیری

 ستاییرو شوراهای همانند گیری تصمیم تا مسائل گذاری بحث به و مسئله طرح از

 در و دهبخشن و  ثروتمند که زنانی .نداشت وجود رسمی ریاستی شدند،می انجام

  برعهده را جلسات هدایت بودند، کارآزموده سخنورانی حال عین

 نیاز اگر .شدمی ابالغ آنان به مردان، همسران توسط شوراها این تصمیمات .داشتند

 نظر و بحث اب بود، دیگر هایدهدهک در زنان یا و مردان با برقرارکردن ارتباط به

 حمایتی زمندنیا تصمیمات  اگر حتی .شدمی انتخاب زنان بین از ای نماینده سنجی،

 دفاع خود نافعم از و شوند عمل وارد مستقیم طور به توانستندمی زنان بود، اجرایی

 .کنند

 زا و دادمی را سیاسیشان هایمهارت پرورش امکان زنان به میکیری سو یک از

 کشاورزی، تجارت، نظیر خود، با مرتبط موضوعاتی زنان درمیکیری دیگر سویی

 شورا در شده مطرح مسائل عمده .کردندمی مطرح را بودگیشان همسر و مادرانگی

                                                                                                              
1 Ogbo 
2 M. M. GREEN, op. cit., pp. 217-32. 
3 Sylvia LEITH-Ross, op. cit., pp. 106-08. 
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 انگاشتن نادیده با که بود مردان منافع از دست آن برابر در زنان از حمایت راستای در

 ایستادگی توانستندنمی تنهایی به نانز که جایی در و بود شده حاصل زنان حق

 .کردندمی دفاع منافعشان از جمعی طور به کنند

 و ارتقا جهت به .است بوده بازار با ارتباط در میکری هایعملکرد مهمترین از یکی

 زنانه شوراهای توسط هاییقیمت زنان، اقتصادی هایفعالیت غالب کردن تنظیم

 کسانی.شدمی وضع قوانینی نیز بازار در حضور برای همچنین .است شدهمی تعییین

 پشت بازاری های رسوم و آیین به یا و کردندمی نقض را شده تعیین قوانین که

 .داشت وجود مردان برای نیز قوانینی همچنین .شدندمی جریمه شدت به کردند،می

 این .بود ممنوع جوان مردان سوی از ادبانه بی و خشن رفتارهای مثال طور به

 اگر. نمایند کنترل را جوان مردان رفتار که بود سالخورده افراد و شوهران وظیفه

 دست خود  زنان شدند،می گرفته نادیده زنانه شوراهای سوی از شده تعیین حدود

 اعتصاب یا و خاطی شخص کردن بایکوت نظیر اعمالی با آنها .شدند می کار به

 سنت بود ممکن حتی یا و ردندکمی وارد فشار خاطی شخص به زنانه، عمومی

 .دهند انجام را "نشستن خاطی مرد روی"

 تریناصلی به تبدیل که بود زنانه بایکوتی و اعتصاب ، نشستن خاطی مرد روی

 علیه" یا و "نشستن خاطی مرد روی" عمل در. گشت ایبویی جامعه در زنان سالح

 با و شدندمی عجم خاطی مرد روستایی خانه در شب، وقت به زنان "بجنگ مرد

 بازگو را دیده آسیب زن رنج عمدتا که سخیف و مضحک آوازهایی و هارقص

 نظیر ابزاری با گرفتندمی سخره به را خاطی فرد مردانگی حین همان در و کردندمی

 و در به کردند،می استفاده شیرین زمینی سیب کوبیدن برای آن از که هاونی دسته

 در یا و کردندمی خراب سرش بر را او خانه گاهی حتی .کوبیدندمی اش خانه دیوار

 تنبیه اینچنین که مردی. زدندمی کتک را او اندکی و یا گرفتندمی گل را اش خانه

 بازار با مرتبط قوانین یا است، کرده بدرفتاری همسرش با که بود فردی یا شدمی
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 یک مزرعه راکیخو هایدانه گاوش، که است داده اجازه یا و کرده نقض را زنان

 مرد که وقتی تا ماندندمی او یخانه در شامگاه تا را بعد روز زنان .بخورد را زن

خواهد  تغییر پس از این را روشش و راه او که شوند مطمئن و کند ندامت ابراز خاطی

 با. بود بار خفت ایتجربه "نشستن خاطی مرد روی" عمل خاطی فرد برای . 1داد

 .کردندنمی مداخله عمل این انجام در هرگز ر،دیگ مردان وجود این

 عموما زنان شد،می زنان حق در مردان از گروهی سمت از که اجحافی با مقابله در

 کرده گزارش را موردی هریس .زدندمی بایکوت و اعتصاب نظیر اعمالی به دست

 جزو هک عملی) است نشده تمیز بازار به عبور راه آنکه دلیل به زنان آن در که است

 تمیز راه که زمانی تا و زدند اعتصاب به دست متحدانه( است بوده مردان وظایف

 زنان تمامی بایکوت، بودن بخش نتیجه برای.2نپختند غذا شوهرانشان برای نشد،

 غذا اجتماعیشان برادران پیش نتوانند مردان تا کردندمی اعتصاب استثنا بدون

 ستد و داد از را زنان که خواستندمی جمعی طور به مردان دیگر موردی در .بخورند

 هرچند .بازدارند شود، شب در دیرهنگامشان بازگشت موجب که دستی دور نواحی در

 روستاهای مردان با زنان کردن برقرار جنسی رابطه مردان نگرانی اصلی علت

 یک از محصوالت خرید که موضوع این به توجه با زنان اما .است بوده دوردست

 بوده بازار فرایند در محصول یک سودآوری اساس دیگر بازاری در فروشش و بازار

 پذیرفته برای مثل به مقابله به تهدید .روند مردان موضع بار زیر خواستندنمی است،

 .بود کافی مردان سوی از زنان خواسته شدن

                                                                                                              
1 Ibid., pp. 146-48; M. M. GREEN, op. cit., pp. 196-97; Sylvia LEITH-

Ross, op. cit., 

p. 109. 

 
2 J. S. HARRIS, op. cit., pp. 146-147. 
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 صاحبان عنوان به مردان منافع با ایبو، قوم اصلی کشاورزان عنوان به زنان منافع

 .بود بسیارکوتاه مردان کشاورزی فصل .است بوده تضاد در غالبا مواشی و احشام

 برداشت فصل اتمام از پس شیرین زمینی سیب آنان انحصار در محصول تنها زیرا

 داشتن نگه دور به نسبت مردان آن از پس و شدمی انبار و آوری جمع سرعت به

 گرین.کردندمی اهمال زنان سطتو شده کاشته هایدانه و بذورات از خود احشام

 تخریب مردان احشام توسط محصوالتشان که زنانی که کند می گزارش را مواردی

 موجب که مردان اختیار در حیوانات دیگر یا و گاو اگر اند کرده یاد سوگند است، شده

 .1بایستند پشتشان باید  مرد و زن از اعم دیگران بکشند را اند شده شان مزارع آسیب

 زنان تمام اگر .ببرند میکری به را خود شوهران شکایت توانستندمی زنان نینهمچ

 حمایت او از جمعی طور به زنان است،شده خطا مرتکب مرد که رسیدندمی توافق به

 از که خواستمی او از و رفتمی خاطی فرد پیش به زنان نماینده سپس .کردندمی

 که چنانچه .دهد ایهدیه او هب دلجویی برای یا و کرده عذرخواهی همسرش

 "نشستن خاطی فرد روی"عمل شد،می گرفته نادیده زنان نماینده درخواست

 نیز مرد یک زنان برابر حقوق  رعایت از حمایت برای قانون این. گرفتمی صورت

 حفظ موجب زنان خواهرانگی که گویدمی موردی از هریس ادامه در. شدمی اجرا

 :2ستاشده زنان جنسی آزادی

 گرد مردان .بودند داشتند، عصبانی معشوق وضوح به همسرانشان اینکه از...مردان

 معشوقشان از بایستمی زنان آن موجب به که کردند تصویب را قانونی و آمدند هم

 پیشکش آنان به بزهایی شوهرانشان، آزردگی جبران برای و کرده پوشی چشم

 زنان بعد، روز چند. دادند تشکیل را یکریم مخفیانه طورکامال به نیز زنان...نمایند

 جا خود روستای در را خود شیرخوار کودکان و رفتند مجاور دهکده به همگی

                                                                                                              
1 M. M'. GREEN, op. cit., pp. .210-11. 
2 J. S. HARRIS, op. cit., pp. 146-47. 
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 و بیاورند تاب را آمده پیش شرایط توانستند نیم و روز یک مدت به مردان .گذاشتند

 زنان به مردان از یک هر... بازگردند که خواستند زنان از تمنا و خواهش با سپس

 .1کرد دلجویی آنان از رسمی غیر و رسمی طور به و داد بز یک

 طور به را دخو جمعی و فردی شکایات توانستند ایبو زنان که بود میکیری طریق از

 . کنند بیان موثر

 

 استعمار نفوذ

 پراکنده با که قدرت توزیع سنتی سیستم این به تا کرد تالش انگلیسی استعمار

 و جامعه افراد بین مشترک حقوقی به دستیابی دنبال به ایبو جامعه در قدرت کردن

 وارد را "بومی حاکمیت" سیستم بود، جامعه مردان و زنان بین قدرت نسبی توازن

 انتصاب نتیجه در و هابریتانیایی استعماری تجربه از برخاسته که سیستمی. کند

 19۰۰ الس در .است امروزی نیجریه شمالی هایقسمت؟ در و امیرها فرماندهان

 تا بود نیاز زمان سال ده اما .شد معرفی الحمایه تحت ایمنطقه جنوبی، ینیجریه

 شرایطی نمودن کنترل محض به .یابد دسترسی کامل طور به منطقه این بر استعمار

 به ایبوها سرزمین دانستند،می "فرمایشی مرجی و هرج" را آن هابریتانیایی که

  به شدن وارد خدشه موجب بندی تقسیم این .شد تقسیم"بومی قضایی مناطق"

 تقسیم طبق اما نداشتند، اشتراکی وجه  هیچ یکدیگر با که شد روستاهایی استقالل

 افسران. بودند آمده در بومی قضایی سیستم کنترل تحت استعماری جدید هایبندی

 همیشگی حضورشان اما .داشتند برعهده را هادادگاه ریاست بریتانیایی ای منطقه

 این در ایبو مردمان عضویت .بود بیشتر افسران تعداد از هادادگاه تعداد زیرا .نبود

 منتصب حکمران عنوان به اینماینده روستا هر از که بود طریق این به هادادگاه

                                                                                                              
1 J. S. HARRIS, op. cit., pp. 146-47. 
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 حکمرانان وظیفه .آمدبه حساب می بومی االمری ولی شده منتصب حکمران. شدمی

 در ایمنطقه افسران فرامین دقیق اجرای از کردن حاصل اطمینان واقع در بومی

 تحت مردمان و استعمارگران بین رابط واقع در آنها .بود حکمرانیشان مورد بخشهای

 .1بودند استعمار سلطه

 در. شدندمی تغییر و نقصان دچار استعمار سلطه تحت متعددی معانی و مفاهیم

 روستا نماینده عنوان به اهبریتانیایی سوی از مذکر جنسیت با فرد یک قدم اولین

 استعمار که آنجا از .راندمی حکم روستا مردمان تمامی به سپس و شدمی انتخاب

 برخی در .شدمی اطاعت چرا و چون بدون اوامرش کرد،می حمایت را او بریتانیایی

 در که بودند ایبو جامعه نفوذ با اشخاص یا و قوم سران بومی حکمرانان نواحی، از

 طلبی فرصت جوان مردان اوقات بیشتر اما .شدندمی ابقا خود جامعه رهبری نقش

. افتندمی دست جایگاه این به استعمارگران به خود کردن نزدیک با که داشتند وجود

 هاینشانده دست بر بار هزاران شده فساد درگیر کمتر بومی حکمرانان هرچند

 .2داشتند ارجحیت بریتانیایی

 آنان جریمه، بستن با بومی حکمرانان اما .نداشتند اعتماد یبوم هایدادگاه به مردم

 سرسپردگی با بومی حکمرانان .کردندمی قضایی جدید سیستم از استفاده به وادار را

 نادیده با تدریج، به و گذاشتندمی پا زیر را قومی هایسنت هابریتانیایی به تمام

 .3کردندمی اجرا را ساخته ودخ قوانین از ای نسخه هابریتانیایی قوانین گرفتن

                                                                                                              
1 Daryll FORDE", Justice and Judgment among the Southern Ibo under 

Colonial Rule 
2 Ibid., pp. 9-13 ; J. C. ANENE, Southern Nigeria in Transition, 1885-

1906 )New York : 

The Cambridge University Press, 1967), p. 259; C. K. MEEK, op. cit., 

pp. 328-30. 
3 Daryll FORDEo, p. cit., p. 12. 
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 موجود گزارشات طبق .دیدند را آسیب بیشترین  زنان بومی، حکمرانان سلطه تحت

 بین از که آوردمی فراهم زنان برای را امکان این که ایبوها سنت خالف بر و

 حکمرانان بپذیرد، همسری به خود انتخاب به را فردی شان متعدد خواستگاران

 خود همچنین آنها.کردندمی ازدواج به وادار مرسوم روند سپردن  بدون را زنان بومی

 .1کردندمی تحمیل زنان، دامپروری و کشاورزی از حاصل عواید به را

 ودستفر و فرادست افسران توسط موجود سیستم اصالح جهت پیشنهاداتی هرچند

 اما دیدگر ئهارا بودند، شده فرستاده تفحص و تحقیقات برای فرماندهی ستاد از که

 .نشد حاصل موفقیتی متاسفانه

  زنان جنگ و آبا

 یا و وجود از گزارشی ندرت به 1929 سال از پیش تا بومیان مدیریت مرکز

 1929 سال در.استکرده ثبت را بومی مردان و زنان سیاسی هایتشکل هایفعالیت

 فعالیت بر هابریتانیایی شدندکه متوجه ایبوها، سرزمین جنوبی هایقسمت در زنان

 عملکرد از نارضایتی با مالیات پرداخت از آنان نگرانی. اندبسته مالیات اقتصادیشان

 اغتشاش هابریتانیایی سوی از که گشت پدیدار جنبشی .شد همراه بومی حکمرانان

 و بصیرتی بی دهنده نشان جنبش این .شد نامیده زنان جنگ ایبوها سوی از و آبا

 ابتدا در که زنانی .بود ایبو زنان سیاسی ساختارهای به بتنس هابریتانیایی آگاهی نا

 .شدند پذیر رویت ناگهان ماه، چند ظرف در شدند، انگاشته نادیده هابریتانیایی توسط

 مرتبط اصالحات در نقششان و قدرت دیگر بار استعمار، توسط زنان این سرکوب با

 ذکری بدون بعدی الهایس در اصالحات .شد سپرده فراموشی به بومیان مدیریت با

 .2گرفت شکل  آنان سیاسی نقش  از

                                                                                                              
1 J. C. ONWUTEAKoAp,. cit., p. 274. 
2 PERHAMN, ative Administration in Nigeria(London: Oxford 

University Press, 1937) 
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 .کردند ختپردا چرا و چون هرگونه بدون را مالیاتشان 1925 سال در ایبو مردان

 بدون لیاتما. شد تکذیب هابریتانیایی توسط بعدتر مذکور مالیات دریافت هرچند

 تقیم 1929 سال در .شد آوری جمع هابریتانیایی توسط مشکلی اندک بروز

 شده تصویب مالیات نرخ یافت و کاهش شدت به روغنی نخل با مرتبط محصوالت

 جانشین افسر اثنا این در .گذاشت کشاورزان دوش بر سنگینی بار 1925 سال در

 زنان، هایییدارا و خانوارها سرشماری با تا گرفت تصمیم اووری، استان در منطقه

 بستن عدم ینتضم در او ادعای زنان خصامش .کند روز به را آنان مالیاتی اطالعات

 روابط و شاوندیخوی ارتباطات بر اتکا با و نپذیرفتند را اموالشان بر جدید مالیات

 شک بی .رستادندف پیغام نشین ایبو روستاهای دیگر به خود، زنانه بازارهای در جاری

 اریی آتی تصمیمات دراجرای زنان به توانست می که بود میکری تشکیل این

 .رساند

 شد این بر زنان تصمیم داشت، قرار 2اووری استان در که 1اولوکو قضایی منطقه در

 هایخانه در به سرشماری با مرتبط اطالعات آوری جمع برای مردان که زمانی تا

 مدارکی که بود این آنان خواسته .ندهند انجام فعالیتی هیچ زنان کنند، مراجعه آنان

 کرد،می مالیات پرداخت به مکلف را آنان که دالیلی اثبات بر دال واضح و روشن

 کرده مالقات او با تا بودند آماده شد می نزدیک آنان خانه به زنی اگر اما .شود ارائه

 .نمایند گفتگو بعدی، اقدامات درباره و

 او از و آید می متاهل زنی خانه در به 3اکوگو نام با ماموری نوامبر ماه 23 در

 زن .نماید اعالم مالیاتی سرشماری جهت را گوسفندهایش و بزها تعداد خواهدمی

 کنم؟ حساب هم را تو مادر ": پرسد می مرد از عصبانیت با داشت نام ۴نوانیرووا که

                                                                                                              
1 Oloko 
2 Owerri 
3 Okugo 
4 Nwanyeruw 
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 فشار را دیگر یک وگلوی شدند نزدیک یکدیگر به آنان موجود شواهد طبق "

 هاییرسان پیام است، حتمی مالیات پرداخت شدکه مسلم زنان بر هنگامی 1.دادند

 سوی به زنان اووری استان سرتاسر از .شدند فرستاده مجاور روستاهای سمت به

 به دست و کرده اجتماع منطقه بومیان  دادگاه ساختمان درجلوی. شتافتند اولکو

 تضمین کنندکه دریافت مستدل ای نوشته دست شدند موفق سرانجام .زدند اعتصاب

 می بازداشت اوکوگو همچنین و شود نمی ریافتد مالیاتی هرگز آنان از کرد می

 نگرانی ایجاد باعث که جعلی اخبار انتشار و زنان جسمی آزار جرم به او .شود

 .2شودمی محکوم حبس سال دو به بود، شده درمنطقه

 ایبوها مینسرز سرتاسر در بازاری  میکری شبکه توسط سرعت به پیروزی این اخبار

 منطقه انحکمران حاکمیت از کردند تالش زنان ضاییق منطقه شانزده در. شد پخش

 .خاستند پابر زن هزار دهها .یابند رهایی ایمنطقه مدیریت سیستم کلی طور به و

 به که ای جهنتی نهایت در هرچند .بردند بهره خود زنانه سنتی تکنیکهای از آنها

 زنان یی،قضا بومی منطقه هر در .بود اولوکو تجربه از متفاوت بسیار آمد دست

 شدن ودمحد خواستار و زدند تظاهرات به  دست بومیان مدیریتی مراکز درجلوی

 مناطق برخی در .شدند براموالشان مالیاتی قانون امحای و بومی مدیران اختیارات

 از همواره که هابریتانیایی زمان آن تا .شد پراکنده زنان تجمع امر، این تضمین با

 قانون جرایا برابر در مقاومتی را زنان حرکت کردندمی حمایت ایمنطقه حکمرانان

 استعمارشان تحت نقاط در مکان تنها را اولوکو و دانستندمی درآمدشان بر مالیات

 انونیق اجرای برای مستقیم طور به محلی حکمران یک آن در که کردند توصیف

 فراهم ار مالیات پرداخت از زنان خشم شدن برانگیخته موجبات و شده عمل وارد

 .است کرده

                                                                                                              
1 Margery PERHAM, Native Administration in Nigeria, op. cit., p. 207. 
2 Harry A. GAILEY, op. cit., pp. 108-13. 
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 بودند ناراضی زنان ها،بریتانیایی سلطه تحت مناطق اکثر در که این است حقیقت اما

 که دادند امانج را اعمالی و کرده وحشت زنان خشم شدت دیدن با  هابریتانیایی و

 .بستند مذاکره برای را راه عمال

 آنها. گرفتند دست در را امور بومیان قضایی مناطق در اخیر، وقایع از متاثر زنان

 ساختمانهای و دادند انجام بومی حکمرانان روی بر را "نشستن مرد روی بر" سنت

. کنند آزاد را زندانیان از تعدادی شدند موفق حتی .کشاندند آتش به را دولتی مراکز

 آبا شورش را جنبش این نام هابریتانیایی آبا در اداری ساختمانهای سوختن با

 وارد ارتش و پلیس مسلح نیروهای حتی و پیشاهنگ نیروی زیادی تعداد. گذاشتند

 اغتشاشات و شورش"کند،می یاد آن از استعماری گفتمان که گونه آن تا شدند عمل

 و کشته زن 5۰ ارتش و زنان درگیری مورد یک در .نمایند سرکوب را آمده پیش"

 زنان به متعلق  هاتن شده گرفته جانهای .شدند مجروح گلوله شلیک با دیگر زن 5۰

 6۰۰۰۰ جنبش این از برآمده خسارت .ندید صدمه ایبو یا بریتانیایی مرد هیچ .بودند

 برای سنگین مالیات پرداخت بر عالوه  فوق مبلغ پرداخت 1.است شده برآورد پوند

 .شد گذاشته ایبوها برعهده تماما شده، سوخته ساختمانهای بازسازی

 193۰ سال تا اما.شد برقرار "نظم"دسامبر، نپایا در.کشید طول ماه یک قیام

 این کلی طور به .هستیم پراکنده طور به دولت نظامی مداخالت شاهد همچنان

 و اووری هایاستان که را هاییزمین از مترمکعب هزار شش حدود مساحتی قیام

 در را انسان میلیون دو حدود که مساحتی. برگرفت در داشتند، قرار  آنها کاالباربر

 .2دادمی جای خود

                                                                                                              
1 Harry A. GAILEY, op. cit., pp. 108-13. 
2 Harry A. GAILEY, Op. cit., p. 137; Margey PERHAM, Native 
Administration in Nigeria, op. cit., pp. 209-12. 
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. نامیدند "عقالنی غیر شورشی "را قیام این هابریتانیایی شد گفته که همانطور

 طریق از زنان، بر بندی مالیات با مرتبط شایعات و اخبار که دریافتند آنان همچنین

 اقدامات درباره همچنان اینحال با .شوندمی پخش بازاری محلی هایشبکه

 اساس بر توافق و شورایی رهبری نظیر ایبوها سیاسی های سیستم و زنان هماهنگ

 با زن هزاران مذکور قیام در نشدندکه متوجه حتی آنان .دانستندنمی چیزی نیاز

 .کردند تجمع دولتی مراکز هایدربرابرساختمان متحدالشکل هایلباس پوشیدن

 خاکستر و زغال ی خاکه به را صورتشان و پیچیده خود دور به کوتاهی لنگهای زنان

 دستانشان در و بودند بسته سرخس برگ و شاخ با را سرهایشان. بودند آغشته

 .1کردندمی حمل روغنی، نخل درخت ساقه از شده بافته و تابیده عصاهایی

 گشودند آتش زنان روی به که سربازانی تبرئه دنبال به تفحص و تحقیق کمیسیون

 اوباش از هاییدسته وحشیانه شخرو و شور با مواجهه در سربازان که کرد اذعان

 تاکنون شدکه مدعی ارتش افسران از یکی حتی .اندشده اقدامی چنین به ناچار

 به دیوانه آنان گفته به جمعیت این هرچند .است ندیده را ایدیوانه جمعیت چنین

 آن هابریتانیایی که امری. بود نکرده وارد جدی آسیبی مقابل، اشخاص از هیچکدام

 .2نامیدند انگیز اعجاب ایپدیده را

. باشد" نشستن خاطی مرد روی "سنتی ادامه در زنان جنگ که نیست عجیب

 در بومی، حکمرانان فساد و زنان مالیاتی یمسئله حول نظرات تبادل تمامی زیرا

 زنان میان از .بود شده اتخاذ آنان حق در شده اعمال ظلم به پاسخ در و میکیری

 حکمرانان قدرت شدن محدود بر مبنی آنان خواسته تا دندش انتخاب سخنگو چندین

                                                                                                              
1 J. S. HARRIS, op . cit., pp. 147-48; Margery PERHAM, Native 
Administration in Nigeria, op. cit., pp. 207ff.; C. K. MEEK, op. cit., p. 
IX. 
2 Margery PERHAM, Native Administration in Nigeria, op. cit., pp. 
212-19. 
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 کردند پشتیبانی سخنگویانشان از زنان. کنند دنبال را مالیات قانون الغای و محلی

 تاو  پرداختند عواملشان یا و هابریتانیایی با مذاکره به مناطق از بعضی در حتی و

 .شدند می شه، پراکندهمناق مورد موضوعات درباره نهایی توافقی به رسیدن زمان

 خاطی مرد روی "مراسم در زنان سنتی های سالح و لباسها مذکور، تظاهرات در

 موی به شده بسته سرخس برگ و شاخ. گرفتند می قرار استفاده مورد "نشستن

 نخل درخت های شاخه با شده بسته آذین عصاهای و بود جنگ از سمبلی زنان

 رفتار .بود شان درگذشته مونث نیاکان روح از نمادی داشتند، دست در که روغنی

 پاها بلند،کوبیدن سروصدای .گرفتند شکل سنت این های انگاره با مطابق نیز زنان

 روی بر" سنت از بخشی همگی خشونت به تظاهر و نمایشی تهدیداتی زمین، به

 تخریب سنت ادامه در دولتی ساختمانهای تخریب حتی .بودند"نشستن خاطی مرد

 .است بوده خاطی شخص کلبه

 .پذیرفت صورت ای شده هماهنگ شکل به استان دو سرتاسر در زنان جنگ

 سود توسط تماما آن هزینه و کردند سفر دیگر نقطه به نقطه یک از نمایندگانی

 سنت، طبق.گشت تامین محلی بازارهای در محصوالتشان فروش از زنان عایدی

 چند تنی کردن شرکت وجود با .ندبود زنان سراسری، های قیام در کنندگان شرکت

  .پذیرفت انجام زنان توسط آن رهبری تظاهرات، در مردان از

 جز به حقیقت در .نبود حرکت این از شانحمایت عدم معنای به مردان شرکت عدم

 اما .نمودند همدلی جنبش این با مردان اکثر قبیله، سفیدان ریش از چند تنی

 را زنان هیچکس که بودند شده متقاعد زنان و دانمر قدیمی باوری بر بنا متاسفانه

 و قتل و مهاجمان حکومت سیاه دوران یادآوری با مردان .بست نخواهند گلوله به

 طرف آن از .سپردند زنان دست به تماما را قیام  استعمارگران، توسط شدنشان عام

 "نشینی خاطی مرد روی" سنت در ریشه اعتراضی هایحرکت چنین این چنانچه

 .نامیدند "زنانه  جنگ" را قیام  ایبوها دارد، ایبویی زنان
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 جهت در عیجم پاسخی عنوان به ایبو زنان جنگ درک در هابریتانیایی که آنجا از

 زنانه یسیاس ساختارهای وجود متوجه بودند، نشده موفق خود مسلم حقوق احقاق

 نتیجه در حتی .دنشدن ،نیز بود ساخته آماده قیام این برای پیش از را آنان که سنتی

 توجه تهنک این به هرگز رخداد این پیوستن وقوع به علل درباره خود تحقیقات

 رهبران چگونه هآنک یا برسند  هماهنگی به بودند توانسته زنان این چگونه نکردندکه

 عدم دنی،م حرکت این خواندن شورش با همچنین .بودند کرده انتخاب را قیامشان

 یقینا. کردند توصیف "شانس" وجود براساس را زنان توسط انافرادش دیدن آسیب

 بوده قوعو درحال چشمانشان دربرابر آنچه که بود نکرده خطور ذهنشان به هرگز

 .است قدرتمندی سیاسی ساختار وجود ماحصل است

 یافتن جهت در استعمارگران تالش را تفحصات این آنکه دلیل به ایبو مردان و زنان

 را زنانه سنتی هایسازمان با مرتبط اطالعات دیدند می وتوبیخ بیهتن برای افرادی

 درباره هابریتانیایی چنانچه باشد، این شاید اصلی سوال اما .ندادند قرار اختیارآنان در

 داشتند؟ را درکشان توانایی آیا شدند،می اطالعاتی کسب به موفق هاسازمان این

 اما. بشوند بازار ارتباطاتی سیستم وجود جهمتو بودند توانسته  استعمارگران مسلما

 ارتباطات این تاثیر و ماهیت با رابطه در را سواالتی بود نتوانسته هرگز کشف این

 کردندکه تصور ایمنطقه افسران .برانگیزد هابریتانیایی ذهن در اخیر هایجنبش بر

 منطقه افسر. کنندمی هدایت را زنان هایفعالیت هستندکه مردانی قیام این پشت

 را زنان خفا در که دارد وجود"اوگبویی"مخفی سازمان یک که داشت باور جنوبی

 انتساب با همچنین .1شودمی شورش آتش شدن برانگیخته موجب و کرده کنترل

 کشورشان به سفیدپوستان بازگشت خواستار بومیان دادگاه الغای بر عالوه که زنانی

 امر، ابتدای در که است مشخص .گرفتند ادیدهن را ،آنها "اوگبو"سازمان به بودند

                                                                                                              
1 Harry A. GAILEY, op.cit., pp. 130ff 
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 نقشی به دستیابی از زنان حذف راستای در عمدی تبعیضی ایبو زنان گرفتن نادیده

 ساختارهای از قسم آن وجود به نسبت را استعمار اگاهی عدم بلکه استنبوده سیاسی

 و سیاسی عرصه در زنان حضور آن واسطه به که دهدمی ایبونشان قوم سنتی

 صاحب از اندکی تعداد هشدار بر بنا. کندمی الزامی را جدید محلی هایولتد

 کنار در زنانه هایسازمان رشد و وجود نیازمند جامعه در تعادل حفظ  منصبان،

  قدرت و اغماض غیرقابل تاثیر "نیز دولتی مامور چندین .بود مردانه هایسازمان

 به  نسبت بیشتری استارتوجهخو و شدند متذکر را "رهبری در زنان از برخی

 نتوانستند بودند اقلیت در اشخاص این که آنجایی از .شدند " زنان تاثیرسیاسی"

 .1برند پیش به را کاری

 ساختارهای کند مشخص توانست گرین و 2راس لیت تحقیقات که 193۰ پایان در

 بر همچنان هابریتانیایی اند،شده اضمحالل دچار استعمار تاثیر تحت حد چه تا زنانه

 هشدار بعدتر. کردند می افشاریپ  جدید، سیاسی ازساختارهای زنان داشتن دورنگه

 سیاسی، جدید ساختارهای از جوان مردان شدن گذاشته کنار برخطر مبتنی مقامات

 .3شود مطرح دوباره گذشته سیاسی سنن به بازگشت  بحث که گشت موجب

 

 

 زنان سیاسی قدرت شدن کم و اصالحات

 ایبو قوم بومی مدیریت از ناشی خسارت جبران جهت در اصالحاتی 1933 لسا در

 و یافتند افزایش بومیان هایدادگاه کنترل تحت قضایی مناطق .شد انجام

 سیستم تغییرات، این نتیجه در .رفتند فراتر سنتی هایمرزبندی از نیز مرزهایشان

                                                                                                              
1 Sylvia LEITH-Rosko p. cit., p. 165; Margery PERHAM, Native 
Administration in Nigeria, op. cit., pp. 165ff. 
2 Leith-Ros 
3 C. K. MEEK, op. cit., p. 336. 
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 سیستمی .شد یگزینجا1"هم کنار انبوه هاینیمکت" سیستم با  بومی حکمرانی

 موجود هاینیمکت انبوه روی بر زمان هم طور به قضات از زیادی تعداد آن در که

 که شدمی داده امکان این روستاها ساکنین به موارد برخی در .نشستندمی دادگاه در

 مذکور سیستم اینکه وجود با .بپردازند خود جانب از هایینماینده انتخاب به خود

 اما داشتمی نگه دور داشتند آنان هایدارایی به چشم که بومی انانازحکمر را زنان

 اتحادشان از که قدرتشان منبع آنان، جمعی اقدامات محدودشدن با حالاین با

 .2شد خشکانده بود، برخاسته

 به زنان کمتر دسترسی به توجه با بومیان، قضایی سیستم در اصالحات وجود با

 امری رهبری جایگاه به رسیدن مردان،  نسبت به جامعه مدیریت جهت الزم منابع

 یک به زنی آن در که شد گزارش موردی سی دهه در تنها .شد مردان انحصار در

 پدری خاندان توسط آنکه دلیل به هم آن .بود کرده پیدا راه بومیان دادگاه در کرسی

 3.بود شده مالی حمایت بومی دادگاه از

 بر این از پیش که را هایینقش از بسیاری شده اصالح بومیان دادگاه که آنجا از

 نیز زنان مشارکت درآورد، خود سلطه تحت است، بوده روستایی هایانجمن عهده

 شکل بومیان دادگاه اعضای دربین تنها سیاسی هایبحث .قرارگرفت تاثیر تحت

 هایانجمن اعضای از سابقا که بزگساالن سایر مشارکت تدریج به و گرفتندمی

 اما شدند حذف نبودند بومیان دادگاه عضو که مردانی .رسید صفر به بودند ستاییرو

 شانس زیادی مردان. شدمی حمایت دادگاه، اعضای سایر همواره توسط آنان منافع

                                                                                                              
1 massed benches 

2Margery PERHAM, Native Administration in Nigeria, op. cit., pp.  
365ff. 

3.203C. K. MEEK, op. cit., p.   
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 بوده صفر تقریبا زنان برای امکان این آنکه حال .داشتند را هادادگاه در عضویت

 .1است

 :است بوده لعام دو تاثیر تحت همواره ایبو معهجا در زنان قدرت و سیاسی مشارکت

 مشابه یاسیس ساختاری بسط و شرح برای درتالش ها،بریتانیایی. اختیارات و قدرت

 به را فردی هایدستاورد براساس مشارکت وتنها داشت رواج غرب در که آنچه

 رایب جایی هیچ .فتگر نادیده را ایبو جامعه سنتی گروهی اتحاد شناسد،می رسمیت

. نداشت جودو شد تعبیر قانونی غیر یا و "قانون فرا" صورت به درنهایت که آنچه

 .دادند دست از را خود جایگاه نیز زنان ترتیب بدین

 اصالحات میکری، نظیر ای زنانه تشکالت و روستایی شوراهای اختیارات حذف با

 فعالیت کردند الماع هابریتانیایی 19۰1 سال در. کرد سلب را زنان قدرت بریتانیایی

 ساال در هرچند. است قانونی غیر بومیان هایدادگاه از غیر به هاانجمن تمامی

 از آنکه وجود با. شد مشخص وضوح به استعمار تاثیر که بود آن از بعد سال و1933

 دست در گزارشی اند پیوسته وقوع به هاسال این طی در که رویدادهایی جزییات

 افول به رو میکری تاثیر و قدرت که است این است صمشخ که آنچه اما نیست،

 گروه" عنوان به زنان بازاری  هایشبکه فعالیت از تنها  نیز دولتی اسناد در و رفته

 محلی شوراهای در زنان مشارکت و 2شده یاد ،"محدود اقتصادی عواید با فشار های

 .3اندکرده عنوان شهر دو به محدود را

                                                                                                              
1 Sylvia LEITH-Ross, op. cit., pp. 171-72; Lord HAILEY, Native 
Administration in the British African Territories, Part III, West Africa 
(London: H. M. Stationary Office, 1951), pp. 160-65. 
2 Henry L. BRETTON, "Political Influence in Southern Nigeria", in 
Herbert J. SPmo (ed.), Africa: The Primacy of Politics (New York: 
Random House, 1966), p. 61. 
3 Audrey C. SMOCK, Ibo Politics: The Role of Ethnic Unions in Eastern 
Nigeria (Cambridge: The Harvard University Press, 1971), pp. 65, 137. 
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 یا و شخص درآن که "خودیاری"نظیر هاییفعالیت شدن نامیده قانونی غیر با

 خاطی افراد مجازات به اقدام خود منافع حفظ برای توانستندمی افراد از گروهی

 دادگاه گرفتن نظر در با .شد محدودتر استعماری ارزشهای توسط زنان قدرت نمایند،

 سالح تنها که "نشستن خاطی فرد روی" سنت ذیصالح، نهاد تنها عنوان به بومیان

 بود، مزارعشان تخریبگران و بازارها اوباش و اراذل ، خشن شوهران برابر در زنان

 .شد گرفته آنان از

 ملغی را "نشستن خاطی مرد روی سنت" که دانستند نمی استعمارگران واقع در 

 شده وضع قوانین چهارچوب از خارج قدرت اعمال هرگونه آنان نظر در .اندکرده

 اوباشی زدند،می کتک را زنانشان که مردانی ارجاع با تئوریک شکل هب .بود ممنوع

 مزارع به گاوهایشان که احشامی صاحبان و ریختندمی هم به را بازارها نظم که

 دادخواهی توانستندمی زنان بومی، دادگاه چون نهادهایی به رساندند،می آسیب زنان

 موجود مردان واکثریت بود برهزینه انزن برای هادادخواهی این حقیقت در اما .نمایند

 مردان یا کردند،می "ادب "اصطالح به را زنانشان که مردانی از نیز، هادادگاه در

 احشام برگشته بخت صاحبان ویا زنان بازارهای در "تفریح" دنبال به که ماجراجویی

 ایبو جامعه در قدرت نسبی توازن بریتانیا استعمار دخالت با .کردندمی حمایت بودند،

 زنان شد موجب و گشت سلب منافعشان از محافظت در زنان قدرت و ریخت هم به

 ضرورت از استعمار آگاهی عدم با .شوند مردان به وابسته خود منافع از حمایت برای

 زنان حضور جهت مدون ای برنامه هرگز جامعه، این در قدرت توزیع در توازن وجود

 ملی سپس و محلی دولت در حضور از زنان و شدن تعبیه مدرن سیاسی ساختار در

 شدن اعالم قانونی غیر دلیل به توانمی را آن اعظم بخش که امری .شدند بازداشته

  دانست. هابریتانیایی توسط زنانه هایتشکل
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 بومی هایدادگاه تاثیر

 ادغام آنان به وابسته مدارس در مسیحی مبلغین نقش با بومیان هایدادگاه تاثیر

 به ایبوها سرزمین در 19قرن اواخر در مسیحی  میسیونرهای مدارس .است شده

 در اما گرویدند مسیحیت به ایبو مردمان از کمی بسیار تعداد ابتدا در .آمدند وجود

 آشکار آن جوان قشر بالخص و ایبو مردمان بر مدارس این حقیقی تاثیر 193۰ دهه

 آموزش رفته رفته که آنجا از .ندگروید مسیحیت به ایبو مردم از بسیاری .شد

 گرویدن مدارس این به ورود اولیه شرط یافت اهمیت مسیحی مدارس در وتحصیل

 درخور جایگاهی به دستیابی برای ایبو مردمان. شد عنوان مسیحییت آیین و دین به

 در .کنند پیروی مسیحییت قوانین از بایستیمی شاننوساخته استعمارزده جامعه در

 یاد آن از استعمار توسط که طور آن خودرا، مشرکانه آیین شد خواسته آنان از ابتدا

 برای آن در که هرمکانی یا و میکیری در شرکت از نیز زنان .گذارند کنار شود، می

  .1شدند منع کردند،می آوری جمع اعانه مشرکانه هایمراسم برگزاری

 از را خود قدرت سیاسی ایساختاره تغییر دلیل به زمان آن در میکری که آنجا از

 تاثیرشان زا بیشتر زنان آموزش با مبلغین تاثیر گفت بتوان شاید بود داده دست

 .است بوده میکیری برانحالل

 هابریتانیایی قوانین و مسلک حول عمدتا که غربی هایآموزش به زنان دسترسی

 از عدب سیاسی رهبران پرورش در اساسی الزام آمدمی نظر به و چرخیدندمی

 مدارس به که داشتند بیشتری شانس پسر، فرزندان. بود محدود هستند، اصالحات

 با آموزشش نوع داشت، را مدرسه در حضور امکان دختری اگر اما 2.شوند فرستاده

 غیر و متفاوت هاییمهارت با و ویژه هایکارگاه در دختران. بود متفاوت پسرها

                                                                                                              
1 Sylvia LEITH-Ross, op. cit., p. 110; J. F. Ade AJAYI, Christian 
Missions in Nigeria, 1841-1891: The Making of a New Elite (Evanston, 
Ill.: The Northwestern University Press, 1965), pp. 108-09. 
2 Sylvia LErTH-Ross, op. cit., pp. 133, 196-97, 316. 
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 داری خانه هایمهارت به محدود اغلب ندخترا آموزش. دیدندمی تعلیم آکادمیک

 تعلیم مبلغین هدف .شدمی عامیانه زبان به انجیل مطالعه نیز و غربی شیوه به

 سیاست درعرصه زنان حضور مخالف لزوما مبلغین .بود مسیحی خوب زنان و مادران

 حق کسب در زنان با کشیشان همکاری از مواردی انگلیس و آمریکا در زیرا نبودند

 نیاز آنها .است بوده کلیسا مبلغین اصلی دغدغه آفریقا در اما .است شده دیده رای

 سیاسی رهبران پرورش کلیسا اصلی هدف نتیجه در.داشتند مسیحی هایخانواده به

 ماری چنانچه. است بوده مسیحی زنان و مادران پرورش بلکه نبوده مسیحی زن

 مادری زنان مشارکت حوزه ینبهتر ":گوید می کاالبار ناحیه مبلغین از سلسوری

 ".1است جهان در رستگاری راه تنها که ای استخداگونه

 

 زنان پذیری رویت عدم و ویکتوریا دوران

 مسیحیت یاوران همراهی زنان برای مناسب و درک قابل نقش تنها مبلغین اعتقاد به

 به ندداشت را سیاسی امور در مشارکت تقاضای که را زنانی هرگز دولت و است بوده

 و ویکتوریایی هایارزش تحت مستعمره مردمان اکنون آنان دیدگاه از .نگرفت جد

 بیش زنان نقش ویکتوریایی دوران در .2بودند شده اجتماعی جامعه، یک لوای تحت

 ها،فمنیست حمالت وجود با .بود شده عنوان ماندن درخانه دیگری هرچیز از

 در هرچند .ماند ثابت بیش کما هایبریتانیای  تاریخ از بخش این غالب وضعیت

 ۴۰وجود با که چنانچه .نیست روزگاران آن به شباهت بی وضعیت نیز معاصر دوران

                                                                                                              
1 W. P. LIVINGSTONE, op. cit., p. 328. 
2 Page SMITH, Daughters of the Promised Land (Boston: Little, Brown 
and Co., 1970), pp. 58-76; Doris STENTON, The English Woman in 
History (London: George Allen and Unwin, Ltd., 1957), pp. 312-44. 65. 
Eva FIGES, Patriarchal A 
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 همسری و مادری همچنان زنان اصلی وظیفه خانه، از خارج مفید کار هفته در ساعت

 .1شودمی عنوان

 که یکتوریاییو دیدگاه بیان به است الزم شود، پرداخته بحث ادامه به آنکه از بیش

 آنچه .بپردازیم است، کرده قلمداد خنثی را زنان و سیاسی عرصه در فعال  را مردان

 متوسط طبقه هایارزش واسطه به خوانیمشمی ویکتوریایی آل ایده زن تعریف که

 طبق. بود شده پذیرفته غالب ارزش عنوان به دوران آن جامعه در و است شده تعیین

 دارای و حساس موجودی ویکتوریایی-مسیحی امعهج آل ایده زن تعریف این

 بایست،نمی و بود مسیحیت پاکدامنی حافظ او. شد معرفی واال اخالقی ارزشهای

 و تجارت نظیر علم، مردانه موضوعات به و باشد داشته مردان مشابه ایمشغله دل

 از دادندمی نشان عالقه موضوعات این به که زنانی .دهد نشان عالقه سیاست

 مری درباره گلدی جورج سر که چنانچه زنانی چنین .شدندمی دور آلایده زن تمثیل

  .2شدند معرفی " مردانه خرد" با زنانی کرد عنوان کینگزلی

 افسران و مبلغین هاینامه و گزارشات ها،نگاری وقایع ها،روزنوشت تا است نیاز 

 برمبنای آنها تمامی کردکه ثابت بتوان تا شود بازخوانی بیشماری استعماری

 خود ها،زندگینامه یاولیه مطالعه با اما .اندشده نگاشته ویکتوریایی هایارزش

 در شده نگاشته هایاظهارنامه وخود هاگویی خاطره و هانگاری وقایع ها،زیستنامه

 بودن مردانه بر داشتن باور که کرد اثبات را فرضیه این توانمی ،"زنان جنگ "دوره

 نقش احیای از را استعمار از پس آمده کار به هایدولت زیادی حد تا سیسیا امر

 خود، "زنان جنگ" با ایبو زنان آنکه وجود با و استداشته نگه دور ایبو زنان سیاسی

                                                                                                              
1 Eva FIGES, Patriarchal Attitudes (New York : Stein and Day, 1970); 
Ruth E. HARTLEY, "Children's Concepts of Male and Female Roles", 
Merrill-Palmer Quarterly, January 1960. 
2 Stephen GWYNN, The Life of Mary Kingsley (London: Macmillan 
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 عمال شدنشان پذیر رویت نمودند، حضورشان درک به وادار را استعماری مستشران

 معرفی نابهنجار زنان. است بوده اورهاب از دست این براندازی برای ناکافی و مختصر

 .دادند دست از دوباره را خود پذیری رویت شدن، بهنجار با و شدند

امروز  جامعه در که ویکتوریایی جامعه در زنان نقش به نسبت رایج دیدگاه درک

 و سازی مدرن که سازدمی برمال را حقیقت این است، رایج همچنان نیز اروپا

 گرفته قرار آن حقیقی معنای در خرد با تقابل در چگونه ،غرب شیوه به خردورزی

 سیاست انگاشتن مردانه با .است شده ایبو زنان سیاسی زیست انحالل موجب و است

 عرصه از یکباره به ایبو زنان ندارد که تعجبی جای هیچ استعمار، پسا دوران در

 و عینی شکل به چهایبو  زنان سیاسی قدرت رفتن ازدست با. شدند ناپدید سیاسی

 مفاهیمی احیای و زنانه هایسنت مطالعه است رسیده ما به که گزارشاتی طبق چه

 .نمایدمی ضروری پیش از بیش زنانه اتحاد نظیر

 

 ست از:ایاین مقاله ترجمه 

Van Allen, Judith.(1977).Sitting on a Man: 

Colonialism and the Lost Political Institutions of Igbo 

Women. Canadian Journal of African Studies,165-181 
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نوشته  1ی خورشید طالییخواهرانگی در رمان نیمه

 2چیماماندا انگوزی ادیچی
 

 اسماعیلی شاه نویسنده: نازیتا

 

 عصری .آیدمی شمار به استعمارزده کشورهای برای سیاهی دوران ویکتوریا عصر

 جهان امپریالیستی کشور بزرگترین به شدن تبدیل راه در سرعت به انگلستان که

 تامین سفیدپوست غیر کشورهای استعمار محل از حرکت این هزینه .داردبرمی قدم

 یاریش به ادبیات .افتاد کار به استعمار گفتمان پروپاگاندای دستگاه ترتیببدین .شد

 شکل انگلیسی امپریالیسم بر بتنیم نوزدهم قرن در انگلیس ادبیات و شتافت

 دفو دانیل کروزو رابینسون نظیر استعماری کالسیک متونی ادامه در آثاری .گرفت

 اقتصادی سیاسیی پروژه توجیه خدمت در که شدند خلق شلی مری فرانکشتاین و

 ینمونه برونته شارلوت نوشته ایر جین محبوب و معروف رمان .گرفتند قرار استعمار

 و فیلسوف ،3اسپیوک چاکراورتی گایاتری .است استعماری ادبیات از دست ینا بارز

 مذکور آثار بازخوانی با پسااستعماری مطالعات یمعاصر درحوزه مطرح پرداز نظریه

 مطالعه سراغ به بلکه نمانده، استعماری هاییتروا ابر این ی سلطه تاثیر تحت

 متنیت برابر در را سیاسیشان عاملیت تا رودمی هم پسا استعماری ادبی متون

 شدت به اقدامات داشتن نظر در با دیگر بیان به. دهد قرار بررسی مورد استعماری

 نادیده را غربی غیر هایفرهنگ داشتند سعی که استعمار سرکوبگرانه و گر سلطه

                                                                                                              
1 Half of a Yellow Sun 
2 Chimamanda Ngozi Adichie 
3 Gayatri Chakravorty Spivak  
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 است استعماری گفتمان برابر در مقاومت از هاییرگه یافتن دنبال به اسپیوک گیرند،

 ی مقاله در اسپیوک مطالعات حاصل .است شده بازنمایی استعمار پسا ادبیات در که

 .است آمده 1"بگویند؟ سخن توانندمی فرودستان آیا" او مشهور

 شرقی دهن کمپانی سلطه تحت هند استعمارزده جغرافیای به محدود اسپیوک بحث

 وانعن به خود وتعریف توجیه در سعی استعماری گفتمان که هرکجا شود،نمی

 ارجاع اب که گرفته شکل گفتمانی ضد است، کرده عقالنی و متمدن برتر، گفتمان

 پا هب غرب صدایی تک برابر در مقاومت صورت به که هاییسنت از دست آن به

 .است کردهبومی جغرافیای در خود فاعلیت اثبات در سعی اند،خواسته

 آفریقا استعمار غرب، دعایا مورد سازی تمدن هایپروژه همان از یکی راستای در

 تاریک "2دیگری"غرب، نظر در آفریقا .گشت توجیه استعماری گفتمان سوی از نیز

 - اجتماعی فرهنگی مشترکات و هاتفاوت به آنکه بدون. شد معرفی پلیدش و

 آفریقا تعریفش، در غرب سهولت برای که جغرافیا آن ساکنین مختلف اقوام سیاسی

 بر را غرب کنترل تنها نه پنداری همسان این .باشد شده توجه است، شده نامیده

 تمدن، بدون "دیگری" یک کشیدن تصویر به با بلکه کردمی تسهیل منطقه این

 عنوان تحت غرب شدید خشونت بربر، کلی طور به و روز دانش و علم فرهنگ،

 به چشمداشت بدون مهربان استعمارگر گربه گویا.شد توجیه "سازی تمدن پروژه"

 .گرفتمی موش شخداوند  رضای برای منطقه، در نهفته روتث

                                                                                                              
1 Can the Subaltern Speak? 
2 The Other 



 141 / یچیاد یانگوز یماماندانوشته چ ییطال یدخورش ییمهدر رمان ن یخواهرانگ

 نداشته وجود نیجریه نام با کشوری امروزی آفریقای منطقه در نیز 191۴ از قبل تا

 زندگی غیره و۴ ایبو 3،یوروبا،2فوالنی ،1هاسانظیر  قبایلی منطقه این در .است

 بریتانیا کنیم،می یاد یاستعمار پسا دوران عنوان با آن از که دورانی در .کردندمی

 تا دهد قرار حکمرانانی بومیان بین از منطقه این بیشتر کنترل برای گرفت تصمیم

 پیگیری را خود استعماری اهداف کمتری هزینه صرف با و مستقیم غیر طور به

 ادامه خود کار به بیشتری قدرت با مسیحی مبلغان مذکور منطقه در نتیجه در .نماید

 تنها آنان سنن تکفیر با و نامیده کافر را مسیحی غیر بومیان که مبلغانی .دادند

 ،191۴ سال در .کردند معرفی افراد برتری و اخالق مرجع را ویکتوریایی مسیحیت

 زیستی هایتفاوت گرفتن نظر در بدون منطقه جنوبی و شمالی بخش فرماندار

 واحد کشوری عنوان تحت را منطقه دو تبعات، آن پر اقدامی در مناطق این ساکنین

 .نامید نیجریه را آن همسرش و کرد ملحق یکدیگر به

 هاسایی ساکنین بین گرفت صورت تاریخ آن از بعد که تقسیماتی ی نتیجه در

 سیاسی قدرت به رسیدن در را خود هر یک که منطقه مسلمان غیر و مسلمان

 انگلیس حمایت با آنکه از پس. گرفت شکل هاییتنش دانستند،می ترمحق مرکزی

 قبایل از عمدتا که شمالی هایبخش ساکنین به شد، تدوین جدید اساسی قانون

 به اساسی قانون .شد داده مرکزی حکومت کنترل حق بودند، فوالنی و هاسایی

 بیافرا کشور عنوان تحت هاایبو .داد بیشتری مزایای و امتیازات نیز پوستان سفید

 .شدمی محسوب فرانسه برابر در انگلیس حربه نیجریه .نمودند استقالل اعالم

 را جهانی جنگهای از متضرر انگلستان توانستمی که نفتی ثروت با ای منطقه

 که "کن حکومت و بیفکن تفرقه "معروف شعار از بریتانیا استفاده .کند زنده دوباره

                                                                                                              
1 Hausa 
2 Fulani 
3 Yoruba 
4 Igbo 
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 اینجا در کند،می ذکرنظامی استراتژی مثابه به را آن جنگ هنر کتاب در ماکیاولی

 هیزمش که شد ور شعله منطقه در نفت بوی با جنگی آتش. یابدمی معنا خوبی به

 سه که جنگی. کردندمی تامین فرانسه و بریتانیا ویژه به استعمارگر کشورهای را

 هزاران و شدند کشتهنظامی غیر هزار چهارصد به نزدیک و انجامید طول به سال

 پانزدهم در جنگ .شدند مواجه آوارگی و گیگرسن فقر، قحطی، تهدید با دیگر نفر

 نیجریه، کشور عنوان تحت منطقه شدن یکپارچه و بیافرا انحالل با 197۰ ژانویه

 که اشخاصی صدای .ماند نشنیده بیشماری صداهای جنگ این در. رسید پایان به

 تاریخ در اما زدند فریاد مثالبی اتحادی در را استعماری قوانین از استقالل به امید

 گفتن سخن در سعی اسپیوک گفته طبق که 1فرودستانی. نشد آورده آنها ازاسمی

 و گفته سخن آنان جای قدرت گفتمان همراه به استعمار گفتمان اما اندداشته

 هایگروه از یکی. است گذاشته مسکوت مندیروایت در را آنان هایتالش

 ایبو زنان پرداختند مقاومت هب بیافرا جنگ در زدنی مثال اتحادی با که فرودست

 همانطور .دارد آنان ایقبیله فرهنگ در ریشه ایبو زنان بین در مقاومت سنت .بودند

 زنان مقاومت است، شده پرداخته بدان 2آلن ون جودیت یمقاله ترجمهدر پیشتر که

 موجود زنانه سیاسی ساختارهای از تاسی با نیز آن از پس و استعماری دوران در ایبو

 ملموس، شکل به 3آبا زنانه جنگ در که است گرفته صورت استعماری پیشا دوران در

 .است کرده پیدا نمود بیافرا جنگ در زنانه به شکل همیاری و

 نامشخص هویتی خود که غربی زن " متمدن غیر دیگری" به که زنانی بنابراین

 رویت بو، درای استعمارزده مردان به نسبت را بیشتری سهم شدند، تعبیر داشت،

 بلکه شدند انگاشته نادیده استعماری گفتمان توسط تنها نه آنان .داشتند ناپذیری

                                                                                                              
1 subalterns 
2 Judith Van Allen 
3 Aba Rebellion 



 143 / یچیاد یانگوز یماماندانوشته چ ییطال یدخورش ییمهدر رمان ن یخواهرانگ

 سخن فرودستان جای همواره که هاییناسیونالیست گراینخبه موج توسط

 .شدند سرکوب گفتند،می

 اسپیوک که است راهی کرد پیدا دسترسی زنان این روایت به میتوان که راهی تنها

 .است نهفته فرودستان ادبیات در که گفتمانی ضد به بردن پناه .دهدمی پیشنهاد

 به ایر جین رمان در شده انگاشته دیوانه 1برتای صدای بازنمایی برای اسپیوک اگر

 استعماری پسا خوانش که همانگونه و رود،می 2وحشی ساراگاسو دریای رمان سراغ

 هایسال طی در ایبو زنان اتحاد از هاییرگه یافتن برای جستار این در کند،می حکم

 رویممی ای نویسنده سراغ به دارد آنان سنتی خواهرانگی در ریشه که بیافرا جنگ

 قوم سوم نسل نویسنده ادیچی انگوزی چیمامندا .است هاسنت این از برخاسته که

 باالخص مردمانش از نوشتن با و کند کسب جهانی شهرتی است توانسته که ایبو

 از یکی بررسی با دارد سعی حاضر جستار .کند جلب آنان به را جهان توجه زنان،

 زنان اتحاد و خواهرانگی بحث به ،طالیی خورشید نیمه رمان او، آثار مشهورترین

 .بپردازد است قوم این خواهرانه هایسنت از برخاسته که بیافرا جنگ سالهای در

 گذراندن از پس .است یهنیجر 1977سپتامبر 15 متولد ادیچی انگوزی چیماماندا

 رشته در و نیجریه در را خود دانشگاهی تحصیالت ابتدا متوسطه، و ابتدایی دوران

 دانشگاه در و نمود مهاجرت کشور از خارج به سپس .کرد دنبال داروسازی

 تحصیل ادامه ارشد کارشناسی مقطع تا خالق نویسندگی رشته در3 هاپکینزجان

 کارشناسی مدرک اخذ به موفق آفریقایی مطالعات رشته در تحصیل با سپس .داد

                                                                                                              
1 Bertha 

2 d Sargasso SeaWil توسننط گلی هایل : رمانی نوشننته جین ریس اسننت که با نام گردابی چنین
 ترجمه شده استامامی

 
3 Johns Hopkins University 
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 جوایز برنده 2۰۰3 لسا در 2ارغوانیختمی  رمان نوشتن با. شد 1یال دانشگاه از ارشد

 و شد المنافع مشترک کشورهای اولی کتاب نویسنده جایزه نظیر المللی بین متعدد

 و 2۰۰6الس در طالیی خورشید نیمه رمان انتشار با سپس. رسید جهانی شهرتی به

 هایرمان بر عالوه نیز ایران در. کرد تکرار را خود موفقیتهای 2۰13لسا در 3امریکنا

 یک مانیفست و ۴باشیم فمینیست باید ما همه هاینام با او سخنرانی دو مذکور

 دور به چیزی داستانی مجموعه همچنین .اندشده نشر بازار راهی و جمهتر5فمنیست

 ایشان آثار به مندان عالقه برای نیز 7زیکورا بلند داستان و 6زندمی حلقه گردنت

 نیجریه به همواره و است امریکا ساکن اکنون هم ادیچی .است دسترسی قابل

 در زنان وضعیت دادن نشان بر عالوه ادیچی آثار عمده .است شد و آمد درحال

 ،زنان خواهرانگی و اتحاد نظیر موضوعاتی حول نیجریه، استعمارزده جامعه

 .چرخدمی8آوارگی یمسئله و زنان و مردان همبستگی

 تالش روایتگر است جستار این در بحث مورد اثر هک طالیی خورشید نیمه رمان

 استقالل برای 197۰ تا  1967هایسال بین که است ایبوست قوم مردان و زنان

 و شدند کشته دنیا، سکوت در که مردانی و زنان روایت .پرداختند مقاومت به بیافرا

 حقیقت که ستاهاییداستان شدنشان، پذیر رویت برای دردسترس مدیوم تنها

 از طالیی خورشید نیمه .کنندمی روایت را فقر و قحطی مرگ، آوارگی، هاسال

 برای است روستایی پسرکی که او .شودمی روایت 9اوگوو نام با شخصیتی طریق

                                                                                                              
1 Yale 
2 Purple Hibiscus 
3 Americanah 
4 We Should All Be Feminists 
5 Dear Ijeawele,or a Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions 
6 Something around Your Neck 
7 Zikora 
8 Diaspora 
9 ugwu 
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 سیاسی نخبه و دانشگاه استاد 1ینگبواود ارباب .آیدمی شهر به اربابی خانه در خدمت

 خانه این در هستند ایبو قوم از هردو که 2 اوالنا اش زندگی شریک با ای نیجریه

 و اودینگبو تربیتو تعلیم مورد او خانه، آن به اوگوو ورود لحظه از .کنندمی زندگی

 و اوگوو ههمرا به اوالنا و اودینگبو بیافرا هایجنگ شروع با. گیردمی قرار اوالنا

 با که نهندمی گام مسیری به مرکزی حکومت نیروهای آتش زیر در فرزندشان

 فاصله هافرسنگ، آوردمی زبان به که تا پیش از این ادینگبو یشعارگونهسخنان 

 وضعیتی در اوالنا و اودینگبو اجتماعیشان، موقعیت و ثروت دادن دست از با .دارد

 که را ایبو مردمان همبستگی و اتحاد خود، بقای برای بایستمی گیرند کهمی قرار

 و بگیرند فرا دوباره بود، شده سپرده فراموشی ورطه به استعمار از پس سالهای در

 است؛ شده لحاظ داستان در طریق دو از آگاهی به رسیدن شرح. برسند آگاهی به

 صورت به رمان در و است آن نوشتن مشغول اوگوو که کتابی طریق از اول

 برخی انتهای در "بود رفته فرو سکوت در دنیا مردیم، ما وقتی"نام با هایییمهضم

 نویسنده یک که 3ریچارد روایت طریق از دوم و خوردمی چشم به هافصل از

 پوست سفید پدرساالر جامعه کدهای لحاظ به که او. است پوست سفید انگلیسی

 هنر درباره ایمقاله نوشتن الدنب به شود،نمی محسوب مرد کافی اندازه به انگلیس،

 اوالنا خواهر 5کاینن دلباخته. کندمی سفر نیجریه به ،۴ایبو قبیله مفرغی باستانی

 ادامه در اما بگوید سخن ایبو زنان و مردان جای به کندمی سعی ابتدا در .شودمی

 نام 6معکوس تقلید عنوان به آن از که هابومی به شدن شبیه برای تالش با و مسیر

 آنان درباره بلکه گویدنمی سخن ایبوها جای به که شودمی کسی به تبدیل بریممی

                                                                                                              
1 Odenigbo 
2 Olanna 
3 Richard 
4 Igbo ukwu -Art 
5 Kainene 
6 Reverse Mimicry 
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 خود برنده همیشه بریتانیایی پاسپورت واسطه به حالیکه در او .گویدمی سخن

 در بتواند تا ماندمی ایبوها کنار در برگردد، زادگاهش به جنگ دوران در تواندمی

 یک که حقیقت این پذیرفتن با نهایت در هرچند .شود پذیرفته آنان جامعه

 سفید یک به برد،پی سفیدپوستان غیر رنج درک به تواندنمی هرگز سفیدپوست

 اتحاد وجود حقیقت به اوگوو و ریچارد روایت از. کندمی قناعت بودن خوب پوست

 رسیممی بیافرا جنگ سالهای در ایبو مردان و زنان همبستگی نیز و زنان ناگسستنی

 اصلی تمرکز که آنجا از .دارد شان سنتی سیاسی ساختارهای در ریشه شک بی که

 در بیافرا جنگ به موسوم دوران در زنان اتحاد بازنمایی چگونگی بر حاضر جستار

 خواهد انگشت موضوع این بر تنها نگارنده است، طالیی خورشید نیمه رمان

 .گذاشت

 وضعیت در زنان هایفعالیت خالل رد ایبو زنان اتحاد طالیی خورشید نیمه رمان در

 ذکر رمان اواسط در آن شرح که جنگ وقوع با که زنانی. است شده بازنمایی جنگی

 که نیز ای عده .دادند دست از را جانشان جمله من زیادی چیزهای است، شده

 دست عزیزانشان و فرزندان دادن دست از نظیر تروماییبا و شدند آواره بازماندند،

 مقاله در 1بودجرنو.اف و چیچی کاپو زانو سی.ال که همانطور اما. کردند نرم پنجه

 نیمه رمان در بیافرا جنگ سالهای در زنان نقش بازنمایی چگونگی "عنوان با خود

 بیافرا جنگ اصلی قربانیان که آن وجود با دارند، اذعان( 2۰16)"طالیی خورشید

 سالهای در ایبو زنان تالش و تمقاوم از اندکی گزارش اند،بوده کودکان و زنان

 اشنشانده دست دولت و بریتانیایی امپریالیسم با نبرد در که آنجا تا. دارد وجود جنگ

 هایروایت به پرداختن با ادیچی اما. است نشده ثبت زنان از فاعلیتی هیچ نیجریه در

                                                                                                              
1 L. C. Zanou Capo-Chichi and F. Bodjrènou 
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 شده مگ روایات جز به جز مطالعه در اسپیوک فراخوان به بیافرا جنگ در حاضر زنان

 .دهدمی پاسخ داستانی متون خواندن طریق از فرودستان

 به آن از پیش که او جنگ وقوع با. است رمان در بیافرا جنگ زنانه روایتگر اوالنا

 روبرو آوارگی و فقر نظیر هاییچالش با آیدمی شمار به فرادستان از طبقاتی لحاظ

 از دیگر، زنان با شدنش ناآش از آگاهی به رسیدنش شروع و اوالنا تحول. شودمی

 اوالنا .شودمی آغاز ،1نسوکا اقامتش، محل شهر به مرکزی دولت نیروهای هجوم

 کندمی مکان نقل خانه از دورتر مایل صدها کوچکی شهر به اش خانواده همراه به

 سربازان، برای و اندآمده هم گرد شهر سالن در که شودمی آشنا زنانی با آنجا در او .

 دلتنگ که اوست تنها شودمی متوجه اوالنا زنان دیگر با درگفتگوی .دوزندیم حوله

 کاله خیاطی، چرخ پیانو، ، لباس نظیر آن در گذاشته جای مادی چیزهای و خانه

 بلکه خورندنمی را چیز هیچ حسرت تنها نه زنان دیگر. است غیره و هایشگیس

 گفتگو جنگ دوران در خواه آزادی ییهاانسان عنوان به نقششان بهینه ایفای درباره

 (188 دیچیا.)کردندمی

 که قدرتمند زنان این با ارتباط در اش،رفته دست از دارایی و لذات سوگوارِ اوالنای

 متحول اند،شسته دست نیز خود عزیزان از آزادی و استقالل به رسیدن راه در

 تازه خواهرانگی از که اییج تا شودمی نزدیکتر آنان به روز به روز اوالنا. شودمی

 بیمار سختی به است "کودک" نامش که اوالنا فرزند .شودمی مند بهره اشیافته

 .کردمی حل راحتی به پول با را مشکالتشتمامیاوالنا،  آن از پیش تا .شودمی

 دوران در .شودمی بیوتیک آنتی کمیاب داروی به نیازمند کودک شدن بیمار با اکنون

 نظیر هاییشبکه طریق از مشکالتی، چنین با مواجهه در زنان ار،استعم پیشا

 برسد کسی به سینه به سینه نیازشان تا شدندمی متصل یکدیگر به زنانه بازارهای

                                                                                                              
1 Nesuka 
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 که استعمار پسا دوره در ایبو زنان بین شکاف .باشد شخص حال کمک بتواند که

 در که اتحادی از را آنها عمال گرفت، شکل استعماری سیاست های نتیجه در

 با تا داشتند 1میکری نه آنها .کرد دور شودمی نامیده خواهرانگی آفریقایی فمینیسم

 اوالنا. کنند منتقل یکدیگر به را پیامها که بازاری شبکه نه و کنند اجتماع یکدیگر

 خواندن خواهر با اوالنا واقع در خواندمی خواهر را او و شودمی آشنا 2موکلو خانم با

 از نظرش مورد داروی تهیه برای است، کوچک شهر این معلمین از که موکلو انمخ

 مردمان از دور زندگی هاسال :دارد اهمیت اتفاق این نظر دو از.جویدمی یاری او

 ،را اوالنا مانند اشخاصی نماید،می عجیب ایبو فرهنگ در که امری بازار، و کوچه

 برخورد در الزم قدرت خود پیشینیان الفبرخ و دهدمی سوق اروپایی فردگرایی به

 که موقعیتش درک با اوالنا دیگر سوی از .دهندمی دست از را جمعی ای فاجعه با

 به نمایاند،می دانشگاهی هایدرس از فراتر چیزی نیازمند را شرایط این در بقا لزوم

 ستاو و است آگاه نا فرودست هایانسان واقعی زیست از که رسدمی آگاهی این

 خانم. بگیرد یاد خواهرانش واز دهد گوش باید کردن صحبت جای به بار این که

 نایاب داروهای فروشنده ،3اونیشتا ماما با را او تنها نه اوالنا، ایبویی خواهر موکلو

 و دهدمی دست از را اشتهایش بیماری اثر بر کودک کههنگامی بلکه کند،می آشنا

 مرغ تخم زرده کودک برای است، گرسنگی تعل به جانش دادن دست از برلبه

 نجاتحتمی مرگی از خوردنش با کودک که چیزی .آوردمی کمیاب یشده خشک

 اوالنا به اندشده لوکس کاالیی اکنون که هاییصابون نبود در حتی او .کندمی پیدا

 (269.)کند درست صابون، خاکستر از که آموزدمی

                                                                                                              
1Mikri  ساختار اجتماعی سیاسی زنانه قوم ایبو که برپایه اتحاد شکل گرفته بود و به توازن قدرت :

 امید.شرح این تشکل در مقاله پیشین آمده است انجنسبی زنان در برابر مردان جامعه مردساالر ایبو می
2Muokelu  
3Onishta  
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 ترغیبرا والناا فرودستش، خواهران با اتحاد و یخواهرانگ چنین مزایای از بردن پی

 میشود، تروخیمنگ ج اوضاع درحالیکه .کند ادا اتحاد این در را خود سهم که کندمی

 توسط دیگرش هایاتاق که ساختمانی در کوچک اتاقی به اشخانواده و اوالنا

 .شودمی آشنا آلیس با او آنجا در .کنندمی مکان نقل شده، اشغال دیگر هایخانواده

 آمده پیش رایطش با را خود نتوانسته اکنون و است بوده پیانو نوازنده سابقا آلیس

 ارتباطی تمانساخ ساکنین دیگر با و کندمی زندانی دراتاقش را خود اغلب .دهد وفق

 .شودمی داده اوالنا به غذایی مواد حاوی دوکارتون نفوذ با دوستی سوی از .ندارد

 مقداری اوالنا. شوندمی محسوب لوکس، آن اقالم از بعضی اکنون که هاییخوراکی

 جلب را مادشاعت کم کم آلیس به آن دادن با و گذاردمی پاکتی در را هاخوراکی از

 و پردازدمی فتگوگ به اوالنا با هاساعت بود رفته فرو خود در سابقا که آلیس. میکند

 (331)۰گیردمی شکل بینشان "نهزنا و شیرین ارتباطی"گویدمی خود که چنانچه

 صابون نظیر را، نفوذش با دوست توسط شده اهدا بهداشتی وسایل و غذا اکنون او

 .کندمی قسمت 2اوجی ماما و 1آدنا مادر چون اجتماعیش خواهران دیگر با

 .بردمی ینب از نیز را او هاینگرانی دل و هاوسواس خواهرانگی ایجاد از سرخوشی

 کودک اکنون .دادنمی را دیگر کودکان با معاشرت اجازه کودک به او این از پیش تا

 غذایی هایکمک گونی از شده ساخته و مندرس پیراهنی که شده دوست ادنایی با

 .آوردیم گیر گاهی از هر که بود مارمولکی غذایش و پوشدمی خیریه سازمانهای

 .است سخت و بارمرگ ایتجربه موکد جنگی شرایط در زیستن تجربه شک بدون

 و همدلی به را نانآ که داشت وجود خواهد هاییدرس مانندمی باقی که آنها برای

 را تو که چیزی"گویدمی ایبویی المثلی ضرب که چنانچه .خواندمی فرا اتحاد
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 ایبو زنان دیگر و اوالنا برای جنگ شاید. 1 "رساندمی آگاهی به را تو نمیکشد،

 که گرددبرمی اتحادی به بقایشان: بودند کرده موشفرا هامدت که داشت درسی

 رابطه مهمترین که خواهرانگی جنس از اتحادی .است گرفته آنها از مرور به استعمار

 شده تعریف روابط از ترقوی خانوادگی ارتباطات در حتی و است ایبو زنان بین

 مادر، آن از عدب و خواهرند همه از اول زنان ایبو فرهنگ در .کندمی عمل خانوادگی

 دیکته افراد روابط بر استعمار که فردگرایی .مردی دیگر همسر حتی یا و شوهر، مادر

 منافعی .گیرند قرار خود،  شخصی منافع حسب بر رقابتی در شد زنان کرد، موجب

 آن حذف با طرف آن از .آورد در رقیب شکل به توانست را خونی خواهران حتی که

 انجامید،می ساالر مرد نظام و زنان بین قدرت نسبی توازن به که هاییسنت از قسم

 گفتمان قدرت اعمال آن نتیجه .بود شده ستیز زن جامعه به تبدیل ایبویی جامعه

 شدت به اودینگبو مادر و اوالنا رابطه .بود زنان روابط بازتعریف خالل از پدرساالرانه

 در .نگرفت قرار شریکش مادر تایید مورد هرگز او جنگ از پیش تا .بود متزلزل

 نقل اودینگبو روستای به اش خانواده همراهی به اوالناهنگامی که  جنگ دوران

 دیگر باری .شدند روبرو اودینگبو مادر استقبال با تعجب درکمال کردند مکان

 روزگاران در ملجائی برایش داشت پیشی امردیگری هر بر که ایبویی خواهرانگی

 و بود رسیده آرامش به ادینگبو مادر آغوش به شدنش فشرده با اکنون .شد سخت

 (187.)شود جدا ازآغوشش نکردکه تالش

 بدون که امری .ردبیاو دوام را جنگ بود توانسته فرودستان از گرفتن فرا با او اکنون

 به اوالنا .رسدمی پایان به بیافرا شکست با نهایت در جنگ.نبود ممکن همدلی

 او .است کرده رتغیی او در چیزی حالیکه در گردندمی باز خانه به اش خانواده همراه

 آگاه است.  اکنون

                                                                                                              
1 O gburo m egbu,o mee ka m main tfe 
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 او .شودنمی جنگ دوران در خواهرانگی به محدود  رمان این در ادیچی تمرکز

 امری گویدمی سخن مردان و زنان بین اتحاد وجود لزوم چون مسائلی از همچنین

 تفوق عامل عنوان به "اییآفریق فمینیسم دینامیک"کتاب در1 آردنت سوزان که

 زنان و مردان که فمینیستی. کندمی معرفی اروپایی فمینیسم بر آفریقایی فمینیسم

 قدرت توازن که هاییسنت از قسم آن به باشند داشته بازگشتی تا کندمی دعوت را

 از قسم آن حذف با همچنین و کرده رعایت حدودی تا را مردان برابر در زنان

 تک تک صدای به شوند،می موجب معاصر دوران در را زنان جرن که هاییسنت

 توسط یکبار که زنانی فرادهند؛ گوش اند گرفته قرار استعمار مورد دوبار که زنانی

 توسط دیگر بار و اند شده استعمار فرهنگ در موجود مردساالرانه هایسنت

 عنوان به را هاآن بلکه گرفته نادیده را آنان سنتی عاملیت تنها نه که استعماری

 کنند، تالش شدن صدامند برای باید آنها. شناسدنمی رسمیت به هرگز برابر انسانی

 .بگویند سخن فرودستان بگذاریم که است این اش الزمه که تالشی
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