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 چكيده

مدرنيزاسيون در جامعه محلي، برر نن اسرك  ره برا     يند افهم تجربه زنان از فر هدف باپژوهش حاضر 

اتخاذ رويكرد بازانديشانه جايگاه و شأن زنان را در فرازوفرودهاي مدرنيزاسيون نشان دهد. برر هيري    

اي و ابزارهراي ررردنوري اعاتراو رو      اساس از پارادايم تفسيري و رويكرد تحليل نظريره زمينره  

هاي تحقيق حا ي از و بحث رروهي( بهره ررفته اسك. يافتهساخته يافته  تحقيق  يفي )مصاحبه نييه

 ؛فرنيند مدرنيزاسيون در جامعه محلي تابعي از الگوي نوسازي نامتعادل و نال لنگي اسرك   ه نن اسك

را، نرامتوازني نتراي ، شكسرك و يرا بردفرجامي پررو ه       نن ترري  پيامرد   تروان مهرم  اي  ه مري رونهبه

هراي االرب برر مدرنيزاسريون، وضرعيك      زيرا تا نون ايدئولو ي .حلي دانسكمدرنيزاسيون در جامعه م

پذيرندري و عررد  ننردري را در پري داشرته      هاي متعارضاند و نوتي  نشنياورده به وجودتعادلي را 

در سره دسرته تصروراو     در اي  مطالعره  هاي شناسايي شده نيازهاي زنان محلي رونههيچني  اسك. 

معيشتي هستند.  -هاي مادي اند  ه مبتني بر ارز  بندي شده ررا مقوله ررا و معيشك دهررا، خانوا ازدواج

هراي حيرايتي،   ها و تا تاوه بر اي ، اينكه روايك االب جامعه محلي حا ي از نن اسك  ه جنبش

هاي خاص )عبقه دستاوردهايي  ه براي رروه رام   بهجويانه زنان در جامعه جويانه و بعضاً ستيزهمطالبه

متوسط و روبه باال( داشته اسك؛ اما چندان مورد رضايك و متناسب با نيازهاي قشر ضعيف و فرودسك 

داننرد؛  تنها در راستاي عرح مطالباو واقعي جامعه زنان نييها را نهجامعه نيسك؛ زيرا اي  نوع پيگيري

دار رروهي از زنان داراي رسرانه  ولويكهاي مجازي و مطالباو اير ابلكه قائل به بزرگ شدن واقعيك

هستند  ه اي  مسئله خود حا ي از نن اسك  ه سناريوهاي دنياي مشرتر  زنران، اساسراً بره لحرا       
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 مقدمه

عاا  و وعاعیت و جایگااه     طور بهدر طي تغییر و تحوالت ناشي از جریان نوسازي، جامعه ایراني 
خاص، تغییرات اساسي كارده اسات. تغییارات ایلادشاده در سااختار كساي جامعاه،         طور بهزنان 

هاي روزمره زنادگي اجتمااعي اااراد     مندي كنش موجبات دگردیسي نهادهاي اجتماعي و مسئسه
كه برخي نهادهاي اجتماعي ازجاكنده شاده كاركردهااي سانتي خاویش را      يتا حدشده است. 

بخشاي شاكن نگراتاه اسات. از      گیاري ملساوو و رعاایت    بسكه بازجااي  ،اند تنها از دست داده نه
اجتماعاااتي اساات كااه ارآینااد   ازجمسااهنشاای ( نیااز  رو جامعااه محسااي )روسااتایي و حاشاایه  ایاا 

داشااته اساات. بساایاري از آنهااا  اقتصااادي -مدرنیزاساایون تاااتیرات بساایاري باار ناااا  اجتماااعي 
؛ اینگسهااارت، 1976؛ ایاانكس ، 1966 ؛ پارسااونز،1958؛ لرناار، 1959ناااران )اسمسساار،  صاااحب
اي، ارهنگي و جنسیتي اجتماعاات مختسار را در ناار بگیرناد،      آنكه مالحاات منلقه ( بي1373

كنند؛ ایا  در حاالي اسات     تلربه مدرنیزاسیون تسقي مي درگرورسیدن به یك جامعه ملسوو را 
( و 1993، 1اسايیوا  ؛ 1395ناران پسااستعماري )ساعید،   كه ای  رویكرد ناري از سوي صاحب

( مااورد نقااد واقااو شااده و    1992، 3؛ سااا  1995، 2؛ اسااكوبار1997اي )رهنمااا،  پساتوسااعه
 مبناي منازعه ناري بوده است.آنها  سونگري و دوانگاري شمولي، یك جهان

تردید تلربه مدرنیزاسیون و ظهور رویكردهاي امینیستي، دستاورهاي مهمي براي حوزه  بي
تغییر ناا  قشربندي اجتمااعي، كساب هویات مساتقن، بهداشات و ساالمت،        هاي زنان )در زمینه

هااي نااري كاه     بنادي  داشته است و همچنای  صاورت   به همراهآموزش، رسیدگي به خود و ...( 
ها صورت گراته در بسیاري از موعوعات روشنگرانه باوده و بسایاري    از سوي امینیست حال تابه

شناساان و   آشكار ساخته است؛ ولي انتقاداتي از ساوي انساان  شناسي سنتي را  هاي جامعه از غفست
گرا  شناسان بر طراداران رویكردهاي نوسازي در معناي عا  و رویكردهاي امینیستي تقسین جامعه

شناساي روساتایي    نااران حاوزه ملالعاات انساان     در معناي اخا  آن وارد شاده اسات. صااحب    

                                                                                                                                               
1. Spivak 
2. Escobar 
3. Sachs 
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( بار نقاش   1395؛ یوسفوند، 1376؛ انو، 1354 السهي، ؛ امان1384؛ طالب، 1371-1380)ارهادي، 
هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه محساي   بدین زنان روستایي و عشایري در اعالیت و جایگاه بي

واره نوعي تعاوني سانتي كها  و زناناه    »بر  ،(1380) اند. تا حدي كه ارهادي گذشته تاكید داشته
( نیاز بار   1354)السهاي   و اماان « ري خاانوادگي باردا  واحدهاي بهاره »بر  ،(1384، طالب )«در ایران

اند و نقش زنان در عرصه اجتماع  زن عشایر در اجتماع تاكید داشته پرشمارهاي  حضور و اعالیت
یناد نوساازي   ادهاد ار  نشاان ماي  آنهاا   اند. ای  در حالي است ملالعات نشان داده پررنگرا بسیار 

را از  رخاه نااا  اجتمااعي باه     آنهاا   داشاته و  اي براي زنان محسي به همراه تلربه ناخرسندكننده
 حاشیه رانده است.
 ،تاری  دساتاوردهاي نوساازي در ایاران    توان  نی  پنداشت كه یكاي از مها    در نهایت مي

در طاي  ناد دهاه گذشاته      كاه  يطور به ؛هاي زنان است هاي حامي جنبش ها و دسته ظهور گروه
هااي   یكاي از دغدغاه  « مسئسه زن»هستند و توجه به هاي مختسفي در ایران درگیر بحث زنان  گروه

توان در اقادامات قاانوني    رشد توجه به ای  حوزه در  ند سال اخیر را مي .ده استشمه  جامعه 
هاي عربتي حلااو و عفاا ،    مانند طرح الیحه حمایت از خانواده از سوي دولت، اجراي طرح

و در  ساو  یاك هاا از   جنسایتي دانشاگاه  بندي  هاي آموزشي جنسیتي، سهمیه در سیاست یدنارتلد
دهاي باه    هااي امینیساتي و شاكن    اعتراعات وسیو به ایا  اقادامات از جاناب گاروه     ،جبهه مقابن

ها به  ش   مه  است و در اغسب ای  اعالیت آنچههایي در جهت مقابن را دید.  حركات و جنبش
نیساتي در طارح   هااي امی   ندساویگي ملالباات و عاد  انسالا  و همبساتگي گاروه       ،خاورد  مي

 نیازهاي جامعه زنان است.
شناختي ملالعاات نوساازي    شناختي و معرات ای  مسئسه عرورت بازاندیشي در مباني روش

در حوزه زنان را ایلاو كرده است. طرح مسائن و نقدهاي مربوط به ملالعاات نوساازي حاوزه    
نبودن رویكردهاي نوسازي و امینیستي و حاذ  سااختار طارح مساائن زناان        زنان به معناي مه 

هااي عسماي    تری  خصوصایات و خالقیات  مه  ازجمسهنیست. بسكه اصالح و بازنگري در اندیشه 
اماري ارآینادمحور    صورت بههاي دیگر،  حوزه مانند بهشود كه در ملالعات حوزه زنان  تسقي مي

 در نار گراته شود.باید 
شود بنا بر ملالعات انلا  شده و اه  تلربه زیساته زناان در جامعاه     نوشتار تالش مي در ای 

پاردازي در حاوزه مساائن اجتمااعي      ها، خألهاي مفهومي و تئاوري هاي آن محسي و ارائه روایت
؛ 1391قهااي،  ناااران )كرمااي پیشاای  صاااحب زیاارا ملالعاااتِ ،زنااان مااورد توجااه قاارار گیاارد  

؛ بهشاتي و  1384؛ بااقري،  1385؛ گراگسیكا، 1382؛ پاسنو، 1385تا ، ؛ روبا1389اسایي،  صادقي
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 نخسات ( و همچنی  ملالعات اكتشااي نگارنادگان در ایا  تحقیاد، در درجاه     1385نیا،  احمدي
وجاود   ،حاكي از ناوعي ابهاا ، نارساایي و ناخرساندي از تلرباه مدرنیزاسایون و در درجاه دو        

باه   يناوع  باه جتمااعي خاود در جامعاه اسات؛ كاه      شكااي آشاكار بای  تسقاي زناان از وعاعیت ا     
هااي   رو عرورت بازاندیشاي در بنیاان   از ای  :شود معنا مي«  ندسویگي ملالبات و نیازهاي زنان»

مفهومي رویكردهاي امینیستي را اراه  آورده است. در راساتاي مسائسه ماذكور و باا اساتناد باه       
هااي اعااالن    سیاسي در جامعاه و تاالش   -اجتماعي هاي یختگير ه  بهمسائن موجود حوزه زنان، 

حوزه زنان و همچنی   ندسویگي ملالبات زنان، در ای  تحقید تالش شده اسات، بناا بار نتاای      
از وعاعیت اجتمااعي   آنهاا   هاا و تفسایرهاي   ملالعات میداني از زنان جامعه محسي و ذكر روایت

شاوند ماورد باازنگري و     نیاز تسقاي ماي    «ابزارهااي تحسیساي  »نوعي  هاي مفهومي كه به خود، سازه
تاری   مها   ،زیرا بازاندیشي در مباني معراتي كه امري ارآیندي اسات  .تحسین انتقادي قرار گیرند

هاااي مفهااومي جدیااد در عرصااه  هااا، گشااایش و خالقیاات در تولیااد سااازه  عاماان در راااو خااأل
خااص باا اساتفاده از     طاور  بهو  رو ای  تحقید با اتخاذ پارادای  تفسیري االجتماع است. از ای  عس 

اي در پي اه  تلاارو زیساته زناان محساي از مدرنیزاسایون و تفسیرشاان از        رویكرد ناریه زمینه
جایگاه و وععیت اجتماعي خود نسبت به ماردان و زناان طبقاه متوسار و رو باه بااال در جامعاه        

 است.

 سؤاالت تحقيق .1

 دارند؟زنان محسي  ه تفسیري از تلربه مدرنیزاسیون  -

 هاي اجتماعي  یست؟ تفسیر زنان محسي از جایگاه خود نسبت به دیگر گروه -

رویكردهاي امینیستي با  ه خألهاي مفهاومي مواجاه    ،آمده دست بهبر مبناي اطالعات  -
 هستند؟

 رويكرد نظري. 2

یاا رد   تاییاد در پاي   رو یا  ااز  .بنا بر مسئسه تحقید، رویكارد غالاب ایا  پاژوهش تفسایري اسات      
« نااري  حساسایت »مارتبر باا مسائسه تحقیاد جهات ایلااد       هااي   ناریاه صاراا    اي نیسات و  هارعی

هااي مارتبر    اي از ناریه . در پژوهش حاعر، ملموعهشود مي( ارائه 1385)اشتراوس و كوربی ، 
از ساوي رویكردهااي جدیاد ملارح     آنهاا   با رویكردهااي نااري امینیساتي و نقادهاي وارد بار     

 شود. مي
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امینیسااتي در امتااداد جریااان روشاانگري و در قالااب رویكردهاااي مختساار    هاااي  ناریااه
ایا    .هاي امینیستي رادیكاال، لیبارال، سوسیالیساتي و ... ظهاور كردناد      شناختي مثن ناریه جامعه
هاي خاصي از روابر نابرابر جنسیتي در پاي نقاد و رهاایي زناان از      با طرح جنبه هركدا  ها ناریه

طرح مصادید مختسر سعي در نشاان دادن جامعاه ناابرابر داشاتند. ایا        ناا  پدرساالر بودند و با
اناد نقادهاي    آورده آماده  دسات  باه رغ  دستاوردهایي كه در حوزه حمایت از زناان    بهرویكردها 

وارد اساات كااه از سااوي رویكردهاااي جدیااد آنهااا  جاادي نیااز باار موجودیاات ناااري و روشااي
سایاه ملارح شاده اسات. امینیسا  باا توجاه باه         خاص امینیس   طور بهپسااستعماري، پسامدرن و 

بخاش و مشاتر  در    تلوراتي كه پیدا كرده است، یك  یز واحد نیسات. تنهاا عنصار وحادت    
در غیار ایا  صاورت ناریاات      ؛گرایي است محوریت زنان و تاكید بر عمن ،هاي امینیستيبحث

ا برتري زن نسبت به مارد  امینیستي از ای  لحاظ كه گاهي بر برابري زن و مرد، گاهي بر تفاوت ی
(. در اداماه نقادهاي   208: 1389اساایي،   توانند متفاوت تسقي شاوند )صاادقي  اند، مي تاكید كرده

 شود. وارده بر امینیس  كالسیك ملرح مي
مادرن در انتقاادات دروناي     هااي پسات  امینیسات  مدرن و نقد كالن روايت: فمينيسم پست

هاي كه در اواخر امینیس  قارن بیسات    تری  گرایشاز مه  اي دارند. یكيامینیستي نقش برجسته
پوست و لازبی    هاي امینیس  است و اینكه امینیس ، زنان رنگی همی  خودانتقادي ،شوددیده مي

« زن»باه مفهاو     مادرن  پستهاي و اخیرا  مسسمان یا سایر مذاهب را نادیده گراته است. امینیست
عنوان  انداز بهري امینیس  است انتقاد دارند و به دنبال یك تغییر  ش تحسیسي اصسي تئو كه مقوله

هااي مختسار   هااي تولیاد شاده توسار زناان در وعاعیت      در تئوري یزبرانگ بحثیك استراتژي 
 (.1390)كالنتري، هستند 

 انتقاد از مفهوم زن

تواند یاك  همچنی  نمي« زن»مستسز  ای  است كه  ،یك ابژه متحد عنوان به ،«زن»انتقاد از مفهو  
هاي هویت جنسیتي جهاني مورد حمسه كسااني هساتند   شناخت ذهني متحد را ایلاد كند. تئوري

بینند. نبود ابژه متحاد زن منلار باه    ند كه اقر خود را ميهست خواه كه زنان طبقه سفید ناهملن 
در دا  تصادید   ،دند كاه نویساندگان امینیساتي   شود. منتقدان معتقعد  وجود ذه  متحد زن مي

شاود  هایي كه در آن روابر قدرت ایلاد ماي هاي خودشان گراتار شدند و در نتیله راهوععیت
خواه غربي را دیدگاه زناان   یعني دیدگاه زن سفید و طبقه متوسر ناهملن  ؛اندكرده یدبازتولرا 
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دربااره زناان،    1شامولي  تواند از ادعااي جهاان  زن، مي اند. نتیله ای  انتقاد از مفهو تعریر كرده
راناي   (. در اعترااي كه هارتسا  در سخ 2000، 2جنسیت و پدرساالري اجتناو كند )اندرسون

بار تاوده عاوا  زناان، خلار       یاد تاكسازد كاه   كند، ملرح مي درباره تئوري دیدگاه مي ینشنخست
هاي اجتمااعي متفااوت    دگي زنان در موقعیتهاي برجسته میان تلربیات زن گرات  تفاوت نادیده
خواهان، طبقه متوسر و طبقاه كاارگر،    جن  خواهان و ه  جن  دارد: سفید و سیاه، ناه  را درپي
ای  بازشناسي تفاوت درون مقوله زن با تاكیدي كاه از طار     ...شده و  نشی  و مستعمره مستعمره

رسایده كاه اقار مناااو زناان       آنلاا به  ینیستيامگویند جنبش  هاي زنان شده كه مي برخي گروه
 یشاتري بنماید، اهمیات اخالقاي و سیاساي     كرده را بازمي غربي طبقه متوسر سفیدپوست تحصین

تري تالقاي   هاي اجتماعي با دعاوي بسیار كسي پرداخت  به تنوع هویت ،است. متعاقب آن یراتهپذ
ها و شكسات عاروري زباان     ي هویتتبات  ندپارگي و بي در موردها  مدرنیست كند كه پست مي

(. 294: 1384كرایاب و بنتاون،  ) كنناد  ماي  -«زن»مانناد   –در ارجاع به هر مقوله مشخ  یا عاا   
عناوان یاك    باه « زناانگي »تاكیاد بار زن و زناان، بار      يجا بهمدرن  بدی  معنا كه در امینیس  پست

هاا و مبتناي بار    رانادن  حاشایه  هاا و باه  شود كاه هماراه باا ساركوو    ي اجتماعي تاكید ميبرساخته
در اینلاا نفاي   « زن» عناوان  باه اي اسات. مقولاه   يدووجها ساختارهاي سسسسه مراتبي و تضاادهاي  

شاود. گااه در ارتبااط باا     شود و در عوض تاكید بر آن است كه زنانگي در زباان سااخته ماي   مي
شاود  و حقیر شمرده مي گردد و خواراما همیشه سركوو مي؛ گیرد و گاه نهجس  مؤنث قرار مي

 (.72: 1383)مشیرزاده، 
 توان ای  انتقاد را از دو جهت توعیح داد:مي
گرا را ذاتآنها  كنند وهاي پیش رو از جنسیت و پدرساالري انتقاد ميبسیاري از تئوري. 1
كه مدعي اسات باه یاك هویات جهااني،       گردد يبرمبه هر تئوري  ینلااگرایي در دانند. ذاتمي

گرایي اساسا  سیاساي  اراتاریخي و ذاتي جنسیتي یا پدرساالري دست یااته است. اعتراض به ذات
گسترده مقوله « واسازي» ها ینیستامسان باید گفت برخي از ای   بدی  .(2000، 3اندرسون) است
، باراي یاك بحاث    «گرایاي  ذات»باا  مدرنیساتي   اند كه با مخالفت پست را اختیار كرده« زن»خود 

 294: 1384مدرن موااد اسات )كرایاب و بنتاون،    گرایي پست رئالیستي انتقادي عالي از عدذات
(. البته دشوار بتوان از ای  موعوع سردرآورد كه  گوناه ممكا    Sayer, 2000: ch4نگاه كنید به 

 باقي بماند. ینیستام« زن»است با واسازي مقوله 

                                                                                                                                               
1. Universal 

2. Anderson 
3. Anderson 
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معتقاد  « زن»توان باه یاك مفهاو     تنوع و تفاوت در موقعیت زنان جهان نمي اساسا  با ای . 2
گیري جنسي، آن را در نار اي و جهتهاي جنسیتي، نژادي، طبقهبود بسكه باید با توجه به هویت

بازنگري شده كه نسبت  ینیستيامبا ارائه  ها ینیستام، برخي رو ی ا(. از 2000اندرسون، ) گرات
تار   و ای  موعوع را با اتحاد گساترده  اند س بوده و مسئسه تاكید بر تنوع پاسخ دادهبه تفاوت حسا

 (.294: 1384، كرایب و بنتون) اند شده و استثمارشده پیوند داده  هاي سركوو گروه
در میان آرا  ،مداري است نقدهایي كه متوجه قو  :محوري نقد قومفمينيسم پسااستعماري و 

هااي سایاه زمیناه     از آن توسر امینیست تر یشپخورد كه  مي به  ش پسااستعماري  هاي ینیستام
گیري عادطبقاتي، عادنژادي و عاد جنسایتي را      آن اراه  شده بود؛ بدی  معنا كه همان موعو

 (.1390)كالنتري،  شد ميتوسر زنان سیاه ملرح  تر یشپكند كه  اتخاذ مي
هااي  او و    زنان سیاه است كه ریشه در اندیشاه رویكرد مبارزاتي امینیستي  ،امینیس  سیاه

كناد   امینیس  سوسیالیستي دارد. امینیس  سیاه كار خود را از انتقاد به زنان امینیس  سفید آغاز مي
را نادیاده   پوسات  ی رنگا اند و تلارو زنان سیاه و  عمن كرده« كورنژاد»هاي خود  كه در دیدگاه

ارض مبتال هستند كه تلربه زناان سافید بیاانگر تلرباه      هاي سفید به ای  پیش اند. امینیست گراته
آنان معتقدند كه تغییر هدامند در نامي اجتماعي كه  همه ی باا(. 58: 1382همه زنان است )ها ، 

هاي مترقي باه   تواند با ائتال  میان زنان رنگي و جنبش كند، مي ه  زن و ه  مرد را سركوو مي
هایي هستند كه نیاز زنان سیاه را برآورد و باه آناان كماك     خسد ناریه درصددها  انلا  برسد. آن

شاان دارد بسای  شاوند.     كند تا حول مسائسي كه به نار خودشان تاتیر مستقیمي بر كیفیت زندگي
دهاد تاا از    هاي سفید را ماورد باازبیني قارار ماي     ناریه امینیس  سیاه مرزهاي خواهري با امینیس 

نژاد و طبقه بياردازد  جانبه به تناقضات مستتر در جنسیت،  مهطور ه درون یك جامعه نژادپرست به
گسوریاا آ.جاوز ، گسوریاا    ادر لارد،  توان به بارباارا اسامیت،  )همان(. از متفكری  ای  جنبش مي

 آلی  واكر اشاره كرد. هال،
ماداري و   را ماته  باه قاو     70كه امینیسا  دهاه    ،نقدهاي ملرح شده از سوي امینیس  سیاه

نیسا   میاشاود   در گفتمان امینیس  پسااستعماري رشد كرد.  نانچه گفته مي ،نمود پرستي مينژاد
 عااد مبااارزات بسااتر و پساساااختارگرا -پسااامدرن ینیساا اماز آبشااخور اكااري  1پسااسااتعماري

ایا  گارایش امینیساتي     ،اشاره كردی  تر یشپطور كه  همانهاي شرقي جوانه زد.  مست استعماري
اي كاه در   سیاه دارد با ایا  تفااوت كاه جامعاه باه حاشایه راناده شاده         ینیس امشباهت زیادي به 

كه درون جامعه اصسي باشد در سرزمی  دیگاري   جاي ای  هگیرند، ب را نادیده مي  آن« زن»تعریر 

                                                                                                                                               
1. Postcolonial 



 هشتم و شماره بيست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     292

اني است كه حیله كارهایش كال  شامن جواماو در  پرداز آلی  واكر از ناریه طر  یك ازاست. 
سا  سایاه و   یحسقاه ارتبااطي امین   عناوان  بهاز او  توانيم) شوديم ،مستعمراتحاشیه،  ه سیاه  ه 

متفكراني  اون ااران  ااانون و ادوارد ساعید در جواماو       ،پسااستعماري نا  برد(؛ از طر  دیگر
اارادي  ون گاتااري،   یتدرنهامداري غربي بودند.  آزادشده از استعمار مستقی  در حال نقد قو 

وارد  درواقوو در ای  اضا به تولید اندیشه امینیس  پسااستعماري پرداختند كه اسيیوا  و رِي  ا
مداري غرباي باود. مشاابه شارایر سایاهان، نادیاده گارات  شارایر          زنان در نقد قو  مسئسهكردن 

عوارض جانبي حضور امینیسا  در آن جواماو را موجاب     ،خاص آن جوامو در تعریر امینیس 
 .(1390)كالنتري،  1شده است

 شناسي روش. 3

شاناختي   هاا، پاارادای  تفسایري و رویكارد روش    براي اجراي ای  پژوهش از میان انواع پاارادای  
كیفاي، بازتاابي و تفسایري دارد و     ،اي انتخاو شاد. باه دلیان آنكاه حاالتي توصایفي       زمینه ناریه

براي ای  پژوهش مناسب تشخی   ،متعهدانه در پي اه  ماهیت تلارو مشتر  كنشگران است
در آنهاا   هااي  ذهنیت داده شد تا از ای  طرید با رجوع به تاریخچه زندگي زنان محسي به اه  میان

 .بيردازدمورد ارآیند ورود عناصر مدرنیزاسیون )نوسازي( 
اي، در پژوهش حاعر، براي بررسي ادبیات ناري و تلرباي از ملالعاه اسانادي و كتابخاناه    

                                                                                                                                               
هاي غربي از ابتدا ای  مفهاو  را باه ساركوو زناان پیوناد       كرد. امینیست سه حلاو اشارهئبه مس توان يممثال  براي. 1

ساازي   زدند و سعي كردند كشر حلاو را در بسته مدرنیته اعمال شده از طر  استعمارگران كاه باا عناوان متمادن    
مساي   هاي عد اساتعماري و  سعي در تزرید آن به جوامو استعمار شده داشت، جاي دهند. ای  اشتباه باعث شد جنبش

العمن ای  جوامو در مقابان اعماال ارهناگ بیگاناه )باه ناا         عك  درواقوها با حلاو زنان پیوند خورد.  ای  سرزمی 
 از یكي كه سركوبي. شد همراه – است زنان سركوو نوعي كه -روي مفهو  حلاو یدتاكبا  متاسفانهمدرنیزاسیون( 

)ملالعاه   سه حلاو با پروژه متمدن سازي استئپیوند نامیمون مسهاي سفید غربي در  اشتباه امینیست آن اصسي دالین
 (./http://menforequality.wordpress.com/fem بیشتر
 شاود.  المساسمی  دیاده ماي    مداري امینیس  غربي در جامعه مصر و در میان اخاوان  اي دیگر در برخورد با قو  نمونه

مادیر   ،گفته خان  كامیسیا حسِمي نا  دارد. بنا به« زنان و كودكانالمسسي  كمیته اسالمي بی »سازمان زنان ای  جنبش 
هااي   خاانواده از ساوي امینیسات    نهااد  ،عقیده خان  حسمي ای  سازمان، هد  كمیته، حمایت از خانواده است. به

ان غرباي از خاانواده بدشا    هااي  امینیسات : »گوید ميتهدید قرار گراته است. او  وابسته به سازمان مسن متحد مورد
ولیت ئخاانواده و مسا   خواهناد باانوان را از قیاد    ها ماي  دانند. آن ها خانواده را مانعي بر سر راه تلدد مي آن. آید مي

ایا    او .«برانند و مردهاا در حاشایه باشاند    ها باید بر جهان حك  كنند زن ها خیال مي شوهر و ارزند آزاد كنند. آن
زناان و   المسساي  ی با كمیتاه اساالمي   »داند. در آمریكاا متحادان    يخارجي م هاي قدرت دستور كارنوع امینیس  را 

امعاه  ج آااات »دهناد كاه از تقادس نهااد خاانواده در برابار        كار دیني تشكین مي هاي محاااه سازمان را« كودكان
؛ باه نقان از   2007ماهنامه هارپرز، ماارس   )گزارش ك  سیسورستای  در كنند ميگرایي دااع  لیبرال، نایر هملن 

هااي   سااز اعالیات   شود كه زمیناه  هایي از ای  دست در میان سایر جوامو غیرغربي دیده مي (. نمونه1385كالنتري، 
 هاي جهاني شده است. اعالیت در مقابنبومي و محسي 
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آوري اطالعاات میاداني، از   و براي جمو اي اطالعات از رویكرد ناریه زمینه وتحسین یهتلزبراي 
سااختاریااته، بحاث گروهاي متمركاز،     هاي عمید و نیمهنگاري و با ابزارهاي مصاحبهروش مرد 

بررسي موعوع مورد ملالعه در جامعه هد  استفاده  هد  بامشاهده همراه با مشاركت مستقی  
 شده است.

اما از آنلایي كاه رهیااات ملالعااتي ایا  پاژوهش       ،جامعه مورد ملالعه استان لرستان است
بناابرای  ساعي شاده     نماود؛  كیفي بوده و اجتماعات كو ك و محسي را براي ملالعه اقتضاا  ماي  

نشای  در   بدی  ترتیب اجتماعات محسي روساتایي و حاشایه   .محور انلا  شود است پژوهش مسئسه
. ندعنوان مبناي ملالعه انتخااو شاد   آباد، سسسسه و دلفان( به شخصا  شهرستان خر استان لرستان )م

تای  پرسشاگران    ،لذا به دلین عرورت اند، با توجه به اینكه زنان محسي مبناي بحث و تحقید بوده
هاي الز  جهت  از ای  طرید سعي شده احتیاطو تحقید مشتمن بر  هار زن و سه مرد بوده است 

گیري ناري و هدامناد و همچنای     آید. براي همی  مناور با نمونه به عمنعات گردآوردي اطال
طیر مختسفي از دختران جاوان )باا تحصایالت دیايس  و      براي سعي شده است  گیري گسوله نمونه

پرداختاه شاود؛   آنهاا   شناسایي و به مصاحبه با را و زنان سرپرست خانوار متاهندانشگاهي(، زنان 
 بتوان تلارو مختسر ااراد را نشان داد.تا از ای  طرید 

بحث گروهي انلاا  شاده اسات. از ایا       6مصاحبه اردي و  40ای  ملالعه با انلا  بیش از 
 13ساال،   35تاا   18بحث گروهي با دختران جوان با میانگی  سني  3مصاحبه و  15تعداد با انلا  
مصااحبه و   12سال و همچنی   55 تا 18با میانگی  سني  متاهنبحث گروهي با زنان  2مصاحبه و 

سال انلا  شد. براي تحسین اطالعات در حای    65تا  40بحث گروهي با زنان سرپرست خانوار  1
، توسار پژوهشاگران انلاا  شاده اسات تاا       مرحسه به مرحسهها، ارآیند كدگذاري  گردآوري داده

اي  ت از ناریه زمینهیند كدگذاري در ای  تحقید به تبعیاسازي ك  شود. ار عریب خلاي مفهو 
 در سه مرحسه كدگذاري باز، محوري و انتخابي انلا  شده است.

مرحسه كدگذاري بااز   ،آنها سازي هاي اولیه و پیاده پ  از برگزاري مصاحبه كدگذاري باز:
ها جمسه به جمسه و سلر به سلر ملالعه و كدهاي متناسب با هار جمساه    آغاز شد كه مت  مصاحبه

د. سي  باا اساتفاده از رویاه طارح پرساش، مقایساه و مراجعاه        شي آن مشخ  یا پاراگرا  برا
 ،شد ها انلا  مي هاي خا  به مفاهی  تبدین گردید. در هر مرحسه كه مصاحبه ها، داده مكرر به داده
د. شادن  ادغا  مي باه پوشاني داشتند،  ها كه با یكدیگر ه  هاي مورد بررسي و مقوله برخي حوزه
به میادان تحقیاد تاا     وبرگشت راتها و گردآوري اطالعات و  برگزاري مصاحبه ،در ای  تحقید

  بار ناریاه   هااي مبتناي   زیارا ماهیات پاژوهش    ،شد پیوسته انلا  مي صورت بهزمان نگارش ملالب 
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 و مستمر است. یوستهپ ه  بهیند ااي، ار زمینه
ای  مرحسه تالش  مرحسه اولیه كدگذاري اولیه انلا  شد، در ازآنكه پ  كدگذاري محوري:

محقد بیشتر بر آن اسات كاه كادهاي اساتخراه شاده در مرحساه اولیاه باار دیگار در ارتبااط باا            
طاور مانا     باه « مقایساه »و « پرساش »یكدیگر قرار گیرد تا از ای  طرید بتوان با طرح دو راهبارد  

 .كردتر استخراه  مفاهی  تسخی  شده و انتزاعي
داللت  وتحسین یهتلزاز كدگذاري بر آخری  قد  در ای  نوع  كدگذاري انتخابي/ گزينشي:

شود كه به  هایي انلا  مي دارد. در ای  مرحسه، ادغا  مفاهی  بر محور مقوله اصسي و تكمین مقوله
ها مانند یك آینه، پیچیادگي و عماد    ها و نمودار گسترش و اصالح نیاز دارد. همچنی  یادداشت

 (.217: 1385شود )اشتراوس و كوربی ،  كه باعث پیدایش ناریه مي دهد  يمتفكري را نشان 

 یند مدرنيزاسيوناپژوهي زیست زنان محلي در فر تجربه .1 جدول

 ها  دهاي جنيني مستخرج از مصاحبه مفاهيم رديف

 
مدرنيزاسيون نامتعادل و 

 ال لنگيا

 (دستي يعصنابه دانش بومي زنان محلي ) يتوجه  م
 هاي توليدي زنان محليتواناييناديده انگاشت  

 محروميك از دسترسي به امكاناو
 در خانه ماندن زنان

 سختي زندري براي زنان سرپرسك خانوار
 هاي زنان محلياير توليدي شدن فعاليك

 مصرفي شدن زنان محلي
 فشار زياد بر مردان

 تناصر نوسازي يرندهزنان پذ
 فرهنگي –اقتصادي و پولي بر روابط اجتياتيالبه امور 

 براي دختران جوان روستاييننها  پذير  نموز  و بهداشك و رضايك از
 رضايك از خدماو بهداشتي و پزشكي

 مندي از بيكاري فرزندان تدم رضايك و رله
 پنهان توليد هاي زنان نيروي

 هاي توليديخارج شدن زنان از چرخه فعاليك
 عرد از اجتياع و فضاهاي تيومي هيياري و ...
 هاتياشاي تلويزيون زنان = هيدمي با رسانه
 فرااك مصرفي و خانگي زنان محلي

  ار زن در بيرون نوتي ننگ براي خانواده
 شده يامروزتقليل جايگاه و منزلك زن سنتي توليدي و فعال در اجتياع بر زن 

 مصرفي
 نبود اشتغال در بيرون

 
ها و نهادهاي  توجهي سازمان  م

و مطالباو حامي زنان به حقوق 
 واقعي زنان محلي

 به ذائقه و نيازهاي زنان محلي يتوجه  م
 روستايي –شهري با زنان سنتي  -و سليقه امروزي  اختاف سطح نياز

 تعارض انتظاراو و توقعاو
 معيشتي زنان محلي -نيازهاي مادي

 نيازهاي فرامادي زنان شهري
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 هاي قومينيازهاي زنان در فرهنگ

 راه پشتوانه و تكيه تنوان بهمرد 
 نيازهاي اصلي )داشت  سرپناه درنمد و رفع نيازهاي اوليه(
 هم راستا بودن نيازهاي زنان و مردان محلي با هم

 پر رنگ بودن عرح مطالباو زنان عبقه متوسط و شهرنشي 
 نشي  ناديده انگاشته شدن زنان حاشيه

 حاشيه نشي ( هم راستا نبودن نيازهاي زنان شهري و محلي )مر زنشي  و

 شناسي نيازها ونهر 

تصور 
 ررا ازدواج

 تأمي  معيشك و زندري نبرومندانه
 ازدواج

 نياز به رابطه با جنس مخالف

 راه نياز به داشت  پشتوانه و تكيه

 چهره نراسته و زيبا و پوشش مناسب
 نزادي تيل بيشتر در زمينه انتخاب هيسر

 مالي و داشت  منابع مالي پايدار  سب شغل، استقال
 ها ياباندر خاحساس امنيك 

ها  وجود فضايي ام  و مناسب در بيرون از منزل براي رفتگو و دوستي دختران )پار 
 و فضاهاي سبز(

تصور 
 ررا خانواده

 تأمي  معيشك و زندري نبرومندانه
 رضايك هيسر و فرزندان
 و پايداري خانوادهصييييك و هيدلي اتضاي خانواده و انسجام 

 نوري و حيايك از يكديگر در شرايط سخك تاب
 تقدم نيازهاي خانواده بر نيازهاي فردي
 ترجيح اشتغال شوهر و فرزندان

 تقويك باورهاي ديني و اتتقادي و تقدس حجاب

 تقويك ارتباط با اقوام و دوستان،
 راحك به مرا ز بهداشتي و درماني دسترسي
 رد رفع نيازهاي معنويايي با  ار ه وجود مكان

 نقش مادري در مديريك خانواده

 حضور در فضاهاي تيومي با تأمي  امنيك

تصور 
 ررا معيشك

 تأمي  معيشك و زندري نبرومندانه
 تأمي  خورا  و پوشا  و يك سرپناه مناسب

 درنمد پايدار
 در جامعهننها  پذير  اجتياتي

و فعاليك و  سب   فضاهاي تيوميهاي تحقيرنميز و مجرمانه حضور در  حذف نگاه
 درنمد

 نقش مادري

 وجود فضاي ايي  و سالم در بيرون از منزل براي  ار

 
تشديد احساس محروميك نسبي 

 زنان

 هينوتانشان به رو   شنيده نشدن صداي محروميك
 دار زنان محلي توجهي به نيازهاي اولويك بي

 قدروهاي هاي رسانهمحروميك از دسترسي به پايگاه
 زني فقدان قدرو چانه

 هاي اجتياتي نراهي از نابرابري
 فقر قابليتي
 فقر درنمدي
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هاي  نابرابري

 اجتياتي

نابرابري 
برون 
جنسيتي 
)زن و 
 مرد(

 روابط نابرابر زنان و مردان در دسترسي به امكاناو
 قدرو مسلط مرد در فضاي خانواده و بيرون

 قدرو اقتصادي مرد
 مردان وابستگي مالي زنان به

 روحياو مردساالري در جامعه

نابرابري 
درون 
جنسيتي 
)زنان 

مر زنشي  
و 
نشي حاشيه
 ن(

 تدم تطابق نيازهاي زنان محلي با زنان عبقه متوسط و شهري
 نيازهاي معيشتي و مادي زنان محلي )سرپناه و تغذيه(

تيومي مثل استوديوهاي  يفضانيازهاي فرامادي زنان شهري )حجاب، حضور در 
 ورزشي(

 زنان محلي يواقعحذف و ناديده انگاشته شدن مطالباو 
 حاشيه در عرح مطالباو -نبودن زنان مر ز راستا هم

 احساس محروميك زنان محلي به مر زنشينان
 دار هاي مجازي و مطالباو اير اولويكشدن( واقعيك اي بزرگ شدن )رسانه

 تدم هيدلي بي  زنان

 اي راهبردهاي مقابله 

هيداستاني 
زنان با 
 زنان

  رده دختران و زنان تحصيل
 دختران و زنان با تجربه زيسك شهري

 بر حيايك زنان از هم يدتأ 
 تروي  تفكر مظلوميك زنان

 تروي  تفكر حق به جانب زن مظلوم و مرد ظالم

هيداستاني 
زنان با 
 مردان

 مردانبودن نيازها و مطالباو زنان و   هيسو
 اي بودن زنان و مردان محروميك و حاشيه

 اتحاد و هيبستگي جهك مقابله با ديگري، ساختارهاي محدود ننده
 راه و پشتوانه هم بودن زن و مرد تكيه

 تدم تقابل زن و مرد با هم
 شدن از جامعه هويك مشتر  عرد و به حاشيه رانده

 هاي تحقيق منبع: يافته

 يتفسير -هاي تحليلي يافته. 4

ناران ایا  حاوزه    یكي از ماندگارتری  مضامی  ناریه امینیستي كه كسیت تاكید و توجه صاحب
اسات  « دیگري در ارهنگ مخسوق مردان مثابه بهاي شدن زنان  حاشیه»مفهو   ،بر آن مبذول است

(. مفهومي كه به نحو آشكاري در ادبیات ناري امینیستي دیده شده است. اگر اه  1389)ریتزر، 
ها بر سركوو و اروتري زناان و تاالش باراي رهاایي از آن تواااد دارناد، اماا در         كسیه امینیست

روشاني وجاود نادارد. باا      بخشي تواااد و یاا طارح    مورد عسن اروتري و سركوو یا نحوه رهایي
سیاسااي در جامعااه و  -اجتماااعي هاااي یختگااير هاا  بااهاسااتناد بااه مسااائن موجااود حااوزه زنااان و 

تاالش شاده اسات بناا بار نتاای         ،هااي ایا  تحقیاد    هاي اعاالن حوزه زنان در قسمت یااته تالش
اجتمااعي  از وعاعیت  آنهاا   هاا و تفسایرهاي   ملالعات میداني از زنان جامعه محسي و ذكر روایت
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شوند مورد باازنگري و تحسیان    نوعي ابزارهاي تحسیسي نیز تسقي مي هاي مفهومي كه به سازه ،خود
تاری  عامان در   مه  ،انتقادي قرار گیرند. زیرا بازاندیشي در مباني ناري كه امري ارآیندي است

مااع  االجت هااي مفهاومي جدیاد در عرصاه عسا       راو خألها و گشایش و خالقیت در تولید ساازه 
هاي مفهومي كاه بیشاتر    تفسیري تحقید در قالب سازه -هاي تحسیسي در ادامه یااته رو ی ااست. از 

 .شود ميداراي ماهیتي انتقادي هستند، ارائه 

 الكلنگيامدرنيزاسيون نامتعادل و . 4-1

ورود »مسئسه مهمي كه منلر باه حاشایه راات  زناان و ماردان در اجتماعاات محساي شاده اسات،          
هاي محسي است. شتابان و بدون توجه به مقتضیات ارهنگي باات صورت به« درنیزاسیونعناصر م

ای  مسئسه باعث شده است كه زیست جهان بومیان محسي در سیلره ناا  اجتمااعي اقتصاادمحور   
با خود بازتولید روابر نابرابر اجتماعي زنان و ماردان در معنااي    ا داري قرار بگیرد كه نوع سرمایه

 كسي و همچنی  روابر نابرابر درون جنسیتي زنان را شكن داده است.
هاي آموزشاي، بهداشاتي و   رغ  دستاوردهاي مدرنیزاسیون در اجتماعات محسي در حوزه به
باا كمتاری  عنایات باه      متاسافانه ماا  هاي مدرن اراه  آمده اسات، ا هایي كه از تكنولوژياستفاده

هااي  ساوژگي اعاال آناان در عرصاه اجتمااعي و همكااري در اعالیات       « ذائقه و نیاز زنان محسي»
 اند: گروهي  نی  بیان داشته اي كه در بحث گونه به ؛تولیدي نادیده انگاشته شده است

امكاناات هساتی .   زنان ای  منلقه نسبت به وعو موجود رعایت ندارند و همه ما محارو  از  »
در گذشاته ما  و    براي بسیاري از ما ارصتي براي كار و داشت  شغن در بیرون وجاود نادارد.  

و ... با مردان همكااري داشاتی ؛    دستي یوصنازنان روستا همگي در كار زراعت و دامداري و 
 ما اقر در خانه باید بماانی . هماه  اي تغییار كارده ... زناان سرپرسات خاانوار )همسار          اآلن
ساختي كاار    خودشاان باه  آنها  شده یا جداشده یا در زندان( زندگي بسیار بدتري دارند.  اوت
 1«كنند. تری  شرایر را تحمن مي كنند و سخت مي

شده اسات. ایا    « ها و دانش بومي زنان محسيها و ظرایتغفست از توانمندي»ای  مسئسه منلر به 
هدایت شده است كه اجتماعات محسي به معناي كسي و زناان محساي باه معنااي      اي گونه بهجریان 
هااي   لكاه  ،و به معنااي دقیاد كسماه    و راي  ون يب یرندگانو پذهاي منفعن ابژه عنوان به ،اخ 

اناد.  نای    اي تصاور كارده   و آناان را عااري از هار ناوع داناش توساعه       ننگي براي توسعه تسقاي 

                                                                                                                                               
 .در بحث گروهي زنان روستایي شده ملرحاي از مباحث  . خالصه1
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اي شادن   زیست جهان جامعه محسي را تساخیر كارده كاه حاشایه     اي نهگو بهاي  ایدئولوژي توسعه
در سالح   وعاوح  باه جامعه محسي و غسبه ارهنگ مصراي و اردگرایي بر ارهنگ تولیاد جمعاي   

 جامعه گسترش پیدا كرده است.
 یدشاده تولمنلر به خاره شادن بخشاي از نیاروي كاار از  رخاه       صورت گراتهمداخالت 
تنها نیروي كار اعاال تولیادي در عرصاه اجتمااع حضاور دارناد. ایا  در        عنوان  است و مردان به

داري و طرد از اجتماع و اضاهاي عمومي یند با محبوس شدن زنان به خانهاحالي است كه ای  ار
 همراه بوده است.

 راآنهاا   اماروزه  ،اناد داشته داميروري نقش و كشاورزي كار در درگذشته كه روستایي زنان»
 ندارناد؛  مشااغن تولیاد   در مشاركتي گونههیچ و پرداخته تسویزیون تماشاي به و گذاشته كنار
 1«.كنندمي مصر  اقر

باراي زناان زنادگي     ،وقتي در خاره از منزل ملاالي باراي اعالیات تولیادي زناان وجاود نادارد       
بهتار،  مانده اسات و باه بیااني    باقيكه داري و سبك زندگي مصراي و غیرمولد تنها انتخابي خانه
 ،از طرااي  .رو هساتند كنند و برعك  مردان با وقات آزاد بسایاري روباه   نشیني را اختیار ميخانه
شاده  بستري براي گذرانادن اوقاات ااراه     (ها و ماهواره...رسانه)واسله مداخالت غیرمستقی  به

 (ز منازل خااره ا )گرایاناه و در اجتمااع   گذران اوقات اراغتي كه درگذشته وجهاي جماو   .است
بسكاه طارد از اجتمااع و     ،تنها به سمت ااردي شادن ساوق داده شاده    در اتر مداخالت نه ،داشت

واسله مداخالت مستقی  بستر اعالیت تولیدي و محبوس شدن در خانه را به همراه داشته است. به
و هاا  رساانه )اشتغال زنان در اجتماع كمرنگ شده و از طرااي در جریاان ماداخالت غیرمساتقی      

ساوي ااردي شادن و مصاراي     نیز اراغت خانگي براي برخي از زنان هر  ه بیشتر به (ماهواره ...
 شدن هدایت شده است.

در منلقاه   ،كردكردی  ... اگر زني به همراه مردان كار نميدرگذشته زن و مرد باه  كار مي»
مثان گذشاته باا    آیاد كاه زناان    شد ولي اآلن برعك  شده، خیسي ك  پیش مياسمش بد مي

 2.«اندنشی  شدهمردان در بیرون منزل كار كنند، زنان خانه

كرد ه  كار بیرون... هار انگشاتش یاك هنار داشات، در كشااورزي       زن قدی  ه  كار خانه مي»

                                                                                                                                               
رد اشااره قارار گراات كاه زناان از عرصاه تولیاد و        در بحث گروهي با مردان و زناان روساتایي ایا  نكتاه ماو      .1

 اند. مشاركت در اضاي عمومي دور نگه داشته شده
 ساله 65دار  مصاحبه با زن خانه .2
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)زراعت( كه همیشاه حضاور داشات. گوسافند و گااو ها  داشات. شایر و پنیار و كاره و تولیاد            
كرد ... اگار وقات ها  داشات     رسیدگي ميآنها  شت و بهكرد.  ندی  ارزند كو ك ه  دامي
ولاي اآلن   داد،شیرواره ها  انلاا  ماي    در طول روز با زنان همسایه بااي و ...بااي و ریسمانگسی 

 1«.داري ه  ندارندشدن ... زنان امروزي حتي توان بچهای  كارها كال  اراموش
تنهاا اساتعدادهاي باالقوه    ناه  ،وجود آماده  به اتوجه دیگر مسئسه ای  است كه در طي تغییر
بسكه جایگاه و مقا  تولیدي زناان باه وجهاي از     ،زنان ملالي براي شكواایي و بالفعن شدن ندارد

منزلت و جایگاه زن در  نای  بساتري وجهاي    از سوي دیگر،  .كاالیي شدن تغییر معنا داده است
 یزي در مصر  خانواده مشااركت دارناد تاا    و بیشتر از هر  دهدابزاري و مصراي را نمایش مي

هاا هماد  تنهاایي زناان     توان گفت رسانهدر تولید و تامی  معیشت خانواده. در  نی  شرایلي مي
 نی  وععیتي باعث منفعان   كنند.راحتي در مسیرهاي متفاوتي كنترل ميشان را به اند و ذه شده

ي كاار در اجتماعاات محساي شاده اسات. ایا        عنوان بخش مهمي از نیارو شدن سوژه زنانگي به
گروه در معرض از دسات دادن شاغن قرارگراتاه و باا یاك وعاعیت اراغتاي مصاراي مواجهاه          

 .اندشده

مداخالت مستقی  و غیرمستقی  شرایلي را اراه  كارده اسات كاه موجاب باروز تماایزات       
روساتایي   -زنان سنتي شهري و مردان و -هویتي و اختال  سلح نیاز و سسیقه میان زنان امروزي

اي كاه ماردان )و زناان     گوناه )كه در جهت تامی  حداقن معیشت در تالش هستند( شده است. به
كنناد( در وعاعیتي ساخت و     سرپرست خانوار كه در نقش یك مرد در اجتماع حضور پیادا ماي  

جاز  اي منابو محدود مشغول به تامی  معیشت خاانواده هساتند و اماري بادیهي اسات كاه مشاغسه       
هاي غروو باه كاار و   كسب درآمد كااي و تامی  معیشت ندارند و از صبح اول وقت تا نزدیك

بناابرای  ماردان )و    .اي( هستند گذرانند و كمتر در معرض مداخالت غیرمستقی  )رسانهتالش مي
هاي بسیار متفاوتي نسبت باه زناان و ماردان شاهري كاه در      زنان محسي سرپرست خانوار( دغدغه

سالح توقعاات و انتااارات زناان      ،واسله مداخالت غیرمساتقی  ها هستند، دارند. بهرسانه معرض
امروزي شده باالتر راته و ای  در حالي است كه به دلین شرایر ساخت كاار و وعاعیت اشاتغال     

درگیار تاامی  معیشات و رااو نیازهااي اولیاه       صاراا    ناملسوو در اجتماع، مردان و زنان محسي را
اناد. تفااوت در سالح نیازهاا میاان ایا  دو گاروه،        شاده نیازهایي كه به رؤیا تبادین  ؛كرده است
را در معرض تهدید و غیر صامیمي شادن قارار    آنها  را دام  زده است و تعامالتآنها  اختالاات

 دهد.مي

                                                                                                                                               
 .دار روستایي . بحث گروهي با زنان خانه1
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كااري باراي ماردان و زناان محساي در اجتمااع و نباود بساتر         باوجود  نی  اشارهاي سخت
د، زنان در منزل با وجهي دیگر از پیامادهاي ماداخالت مواجهاه هساتند. در     مناسب كسب درآم

نشایني و طارد از اجتمااع    واسله ماداخالت مساتقی  ملباور باه خاناه     زنان ابتدا به ، نی  شرایلي
واساله  اند؛  راكه بستري براي اعالیت و اشتغال زناان در بیارون از منازل ااراه  نباوده و باه      شده

واحاوال اجتمااع   وساوي متفااوت باا اوعااع     باه سامت  آنها  ی  ذهنیت و ااكارمداخالت غیرمستق
مواجهاه هساتی  كاه باا      يا شاده  ياماروز محسي هدایت كرده است. در  نای  وعاعیتي باا زناان     

واساله  اما مردان و زنان محسي باه  اند؛ ایدئولوژي مصر ، مسیر توسعه نامتوازن را در پیش گراته
مداخالت مستقی  و تغییر و گذر از الگوي اشتغال جمعي و تولیدي باه الگاوي اشاتغال ااردي و     

اي متفاوت از زنان امروزي شده شهري دارند. با انادكي تامان وجاوه اخاتال  و     خدماتي تلربه
 تمایزات هویتي زنان امروزي شده و مردان و زنان محسي مشهود است.

هاي امینیستي مبني بر وجود روابار   رغ  تاكیدات جریان  بهكه ای  نكته حاكي از آن است 
موعاوع توجاه باه     ،بودهآنها  اي كه كمتر مورد توجه اما مسئسه ،جنسیتي نابرابر بی  زنان و مردان

 هااي ناابرابر اجتمااعي و    در وعاعیت آنهاا   و اه  شارایر ساخت و دشاوار   « تلربه زیسته مردان»
هااي   كاه اكثار واقعیات   اي  گوناه  باه  ؛ز واقعي زنان محساي اسات  توجهي به ذائقه و نیا همچنی  ك 

اي باودگي   حاشایه  يتاا حاد  زندگي اجتماعات محسي تفسیر به رأي شده است. با اه  ای  مسئسه 
پذیرش است. زیارا از آنلاایي كاه مدرنیزاسایون      قابن ينوع بهزنان و مردان در اجتماعات محسي 

جااي   بهبود وععیت ااراد محسي شروع شده بود اما اكناون نتاای  و دساتاوردهاي آن باه     باهد 
هااي تولیادي و تحمیان     اي شدن زنان از عرصه اجتماع و اعالیت حاشیه»توانمندسازي، موجبات 

را به دنبال داشته است. ای  مسئسه گواه بر ایا  قضایه   « اشارهاي سخت تامی  معیشت براي مردان
هاي امینیستي بر غسبه تفكر مردساالر كه ساویه سانتي باودن را    جریان یدهايتاك  رغ بهاست كه 

یند مدرنیزاسیوني كه متاتر از تفكر روشنگري و با شاعار عادالت و   ااما ار .كنند بر آن تعریر مي
الاقن در تلربه مدرنیزاسیون ایراني بیشتر از گذشته موجودیت زناان محساي    ،آزادي معرو  بود

هاي دیگري مثان ااازایش    در زمینه هر ندعمومي را تهدید و به حاشیه رانده است. در اضاهاي 
سلح تحصیالت و اخذ درجات عالي عسمي و بهبود وععیت بهداشتي و همچنی  اازایش امید به 

بخشاي محادود از    عناوان  باه اماا ایا  عناصار اقار      ،اناد  زندگي تغییرات ملسوبي را تلربه كارده 
ملالعااتي كاه در حاوزه زناان در جامعاه       برحساب شود.  ان محسي تسقي ميدار زن  نیازهاي اولویت

 عناوان  باه ازدواه و كاار هماراه باا همساران خاود را      آنهاا   اسات، بسایاري از   آمده عمن بهمحسي 
 وعاوح  بهكنند. بنابرای  برداشت و تفسیر زنان محسي  تری  عامن توانمندسازي خود تسقي ميمه 
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ملالباات قشارهاي مختسار زناان را در طارح و بیاان ملالباات خاود از         توان تفااوت نگااه و    مي
تاری  مساائسي اسات كاه     مها   ازجمساه ها دید. ای  گسست و عد  همخواني ملالبات زنان  دولت
 اند. هاي حامي زنان در جامعه كمتر به آن توجه كرده جریان

 هاي زنان محلي يازبه ن ها و نهادهاي حامي حقوق و مطالبات زنان توجهي سازمان كم. 4-2

 يتاوجه  كا  غفست یا »قدرتي و به حاشیه رانده شدن زنان محسي،  بي عناصر تاتیرگذار در ازجمسه
است. تفسیر زنان محساي از  « ها و نهادهاي حامي حقوق زنان به ملالبات و نیازهاي محسيسازمان

اند كاه   اظهار داشته يا گونه به ،شودلیدرهاي حمایت از زنان یاد مي عنوان بهآنها  ای  گروه كه از
هااي مختسار زناان غفسات      معیشاتي( گاروه   -دار )ماادي  در اها  نیازهااي اولویات   آنها  متاسفانه
هااي قاومي و   كاردن ملالباات زناان اقسیات     راساتا  ها  اند و كمتری  تالش ممك  را باراي  كرده

متاسافانه   ،هاایي كاه دارا اسات    هاا و تواناایي  ظرایت بنا براند. ای  گروه لیدر ارهنگي انلا  داده
انگارانه در خود دارند، ااتاده است و  ندوجهي  هاي جنسیتي كه نگاهي ذات بیشتر در دا  كسیشه

به نیازهاي اراماادي  صراا   معیشتي تا نیازهاي ارامادي( را -بودن ملالبات زنان )از نیازهاي مادي
رااو   كه يدرصورتاند.  در ای  حوزه نشان دادهاي خود را بیشتر  تقسین داده و الاقن پایبندي رسانه

معیشتي مبنایي اصسي براي طرح نیازهاي ارامادي است. زناان محساي    -دار مادي نیازهاي اولویت
 اند:  نی  اظهار داشته

مان حامي دیگري نداری ... نیاز اصسي ما داشت  یاك زنادگي آرا     ما جز شوهران و برادران»
 دانند اما ما حمایت واقعاي از  حامیان زنان مي عنوان بهي خود را هایي از زنان شهر است. گروه

باراي ماا و باراي     ها   آنای . مسئسه ما اشتغال و درآمد است و نه  یز دیگر ... كاه   ندیدهآنها 
 .«مان مسئسه جدي شده است همسران و برادران

مادااو حقاوق   تصور غالب زنان محسي حاكي از آن است كه پیشاگامان   ،كه گفته شد طور همان
بار ایا    آنهاا   كنناد. زیارا   ها و ملالبات خود ملرح ماي  زنان كمتر نیازهاي زنان محسي را در بیانیه

جویي لیدرهاي حمایت از زنان به طارح ملالباات و نیازهااي     ها و ملالبهباورند كه عمده پیگیري
آشاكار در اضااهاي ملاازي     صورت بهاند كه ای  روزها زنان طبقه متوسر و مركزنشی  پرداخته

نبودن ملالباات   راستا ه است. ای  مسئسه حاكي از  مشاهده قابنها ای  موعوع و عمومي و رسانه
 هاي قومي و اجتماعات محسي( است.نشی  )زنان در ارهنگ زنان مركزنشی  با زنان حاشیه
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 شناسي نيازها گونه. 4-3

نیازهاا و ملالباات از ساوي زناان جامعاه محساي       هااي مختسفاي از    در طي ملالعه انلا  شده گونه
گارا(   گرا و معیشت گرا، خانواده گونه )ازدواه سه آمده عمن بهبندي  ملرح شده است كه در دسته

زیارا در بااات    .شناسایي شده است كه ای  سه گروه در بسیاري عناصر با یكدیگر شباهت دارند
و ایا  عامان مهماي در همساو باودن       كنناد  اجتماعي و اقتصادي یكساني زنادگي ماي   -ارهنگي

 دار یات اولوتری  نیاز مشتر  و بسیاري از ملالبات زنان جامعه محسي تاتیر گذاشته است. اساسي
بار ایا  موعاوع    آنهاا   است.« تامی  معیشت و زندگي آبرومندانه»مسئسه  شده یيشناسا گانه سهدر 
 دارند: یدتاك

زندگي بر دو پایه استوار است یكي تامی  معیشت و دیگري داشت  یك زندگي آبرومنداناه  »
دیگران. اگر ایا  دو را در زنادگي داشاته باشاي باه ناار ما  آد          یرآمیزتحقنگاه  دوراز بهو 

هااي گروهاي و    )مصاحبه پر تكارار در بای  بحاث   « خوشبخته و میتونه از زندگیش لذت ببره
 .هاي اردي( مصاحبه

 35تاا   18دختران جوان با میانگی  سني حدودا   ،شناسي در ای  گونه گرا: دسته اول تصور ازدواج
بار   یاد تاكبار   ساله با مدار  تحصیسي دیيس  و دانشگاهي )كارداني، كارشناسي و ارشد(، عاالوه 

كنناد و آن   تری  نیاز خود تسقي ماي مه  عنوان بهرا « ازدواه»تامی  معیشت و زندگي آبرومندانه، 
نیااز باه   »زیارا از ایا  طریاد ها       .كنناد  حالل مسائن و مشكالت دیگر خود تفسیر مي ينوع بهرا 

آنهاا   شاود. همچنای    برطر  ماي « گاه نیاز به داشت  پشتوانه و تكیه»و ه  « رابله با جن  مخالر
 یارهااي مع  تریه  از مه «  هره آراسته و زیبا و پوشش مناسب»اند كه داشت  یك  اظهار داشته

حاول  آنهاا   بر ای  دیگر نیازهااي ملارح شاده از ساوي     اجتماعي در جامعه است. عالوه یرشپذ
، وجود اضایي ام  و مناسب در بیرون ها یاباندر خكسب شغن، احساس امنیت  :مقوالتي از قبین

بو ها و اضاهاي سبز(، استقالل ماالي و داشات  مناا    از منزل براي گفتگو و دوستي دختران )پار 
 .استمالي پایدار، آزادي عمن بیشتر در زمینه انتخاو همسر و ... 

تاری  نیااز   شود كه مه  را شامن مي يمتاهسشناسي زنان  ای  گونه گرا: دسته دوم تصور خانواده
)همسار و ارزنادان( را   « رعایت اعضااي خاانواده  »كند و  تسقي مي« تامی  نیازهاي خانواده»خود را 

صامیمیت  »رو عالوه بر تاكید بر نیاز تامی  معیشت و زندگي آبرومنداناه،   از ای  داند؛ بسیار مه  مي
آوري و حمایات از   تااو »اناد. همچنای     را یك اصان مها  ذكار كارده    « و همدلي اعضاي خانواده

اناد. ایا  گاروه     را عاام  انسالا  و پایاداري خاانواده تعریار كارده      « گر در شرایر ساخت ییكد
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دار خاانواده را   راو نیازهاي اولویت»اند و  نیازهاي خانواده تعریر كرده نیازهاي خود را در راستاي
اناد و   دانند. ایا  اااراد تعارعاي بای  خاود ماردان تعریار نكارده         خود مي« مقد  بر نیازهاي اردي

دهند. عاالوه بار    را بر اشتغال خود ترجیح مي« اشتغال شوهر و ارزندان»همداستان با مردان هستند و 
ن شاغن و درآماد پایادار باراي شاوهران و      بیا ای  دسته از زنان بار مقاوالتي از ق   ،دهنكات ملرح ش

ارزندان خود، وجود اضااي ساال  و اما  در بیارون از منازل، تقویات ارتبااط باا اقاوا  و دوساتان،           
هااي باا كااركرد رااو نیازهااي معناوي،        دسترسي راحت به مراكز بهداشتي و درماني، وجود مكان

اند. ایا  گاروه از زناان عام  اباراز نارعاایتي از        داشته یدتاكهاي خانواده و ... كمك به تامی  نیاز
 عناوان  باه را « تقویت باورهاي دیني و اعتقادي و تقادس حلااو  » ،پوشش دختران و زنان در جامعه

را بسایار باا اهمیات    « نقش مادري در مدیریت خانواده»و   هاي واقعي جامعه الز  دانسته یكي از نیاز
را حاد زناان تسقاي    آنهاا   براي« حضور در اضاهاي عمومي با تامی  امنیت»همچنی   .اند ردهتفسیر ك

 كنند. مي
زناان سرپرسات خاانوار و دختاران تلارد قلعاي را        گونه ی ا گرا: دسته سوم تصور معيشت

هااي اجتمااعي    تار از دیگار گاروه    خاود را محارو    يناوع  باه شود. براي ای  اااراد كاه    شامن مي
یاك زنادگي ساال  را در    آنهاا   تامی  نیازهاي اولیه اندكي بیشتر الز  و عروري است.دانند،  مي
از  .دانند مي« درآمدي پایدار»و همچنی  وجود « تامی  خورا  و پوشا  و یك سرپناه مناسب»

را نیاز از  « هاي تحقیرآمیز و ملرمانه در جامعه و حذ  نگاهآنها  پذیرش اجتماعي» ،طراي دیگر
كنند. ای  گروه از زنان كه خود مدیریت و سرپرستي خانواده را  نیازهاي خود تسقي ميتری  مه 

 دانند. را الز  مي« وجود اضاي ایم  و سال  در بیرون از منزل براي كار»بر عهده دارند 
اداماه   ،هاا  اند. باراي ایا  گاروه    هاي بسیار تسخي را از سر گذرانده تلربه ؛زناناز ای  گروه 
بسیار ساخت و دور از انتاااري    هاي انساني، تصور ت  یك زندگي با رعایت معیارتحصین و داش

قشر جامعه هستند. زیرا نه مكااني )سارپناه( مناساب    « تری  ارودست»بود  را كه به بیان خودشان 
براي زندگي كردن و نه اضاي امني براي حفاظات از خاود دارناد و همچنای  ناه امكااني باراي        

ارزندان، حضور در مراس  جش  و عازا، اضااهاي ارهنگاي شاهري و      حضور در جامعه )مدرسه
یند سال  زندگي باراي  امكاني جز حاشیه و دوري از ارآنها  ،اراه  است. از طرايآنها  ...( براي

هستند كه روند تغییار و تحاوالت اجتمااعي    « ملرودی  اجتماعي»خود متصور نیستند. ای  گروه 
 ولید كرده است.را بازتآنها  اي شدن  رخه حاشیه

هااي ورزشاي و    ای  ااراد در خصوص سه مسائسه حلااو اجبااري، ورود زناان باه اساتودیو       
كسب شغن نیز مورد پرسش واقو شدند. ای  دساته از زناان مسائسه شاغن را اماري مها  و عاروري        
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 دانند اما براي زنان داراي همسر، شاغن باودن زناان را خیساي    براي زنان متناسب با وععیت خود مي
دهناد.   را بار نقاش شااغن باودن در بیارون از منازل تارجیح ماي        « نقش مادري»دانند و درست نمي

دانند، اما در خصوص حضور زناان در   همچنی  مسئسه وجود حلاو در جامعه را امري عروري مي
 ،دانناد  دار خودشان نماي  نیاز اولویت ،یگرد عبارت بهكنند؛  ها را  ندان عروري تسقي نمي استودیو 

 كنند. را حد مسس  زنان تعریر مي« و اعالیت و كسب درآمد  حضور در اضاهاي عمومي»ما ا

 تشديد احساس محروميت نسبي زنان محلي. 4-4

دهد كه احساس محرومیت نسابي  هاي محسي نشان ميمشاهدات و ملالعات نگارندگان در باات
بار آنچاه قابال       اسات. عاالوه  زنان محسي نسبت به زنان طبقاه متوسار مركزنشای  رو باه ااازایش      

ایا  مسائسه    -كه احساس محرومیت نسبي زنان نسبت به مردان بیشاتر اسات   -مفروض گراته شد
كه احساس محرومیت نسبي زنان محسي نسابت باه ها  ناوع خاود رو باه ااازایش اسات، وجاوه          

كند كه ماحصن آن پیدایش و تقویت تفكر مركزنشای  و  ميتر  پروبسماتیك ای  قضیه را پررنگ
كنناده   نشی  نگاهي ناامیدانه به لیادرهاي حمایات   كه زنان حاشیهاین است. مسئسه دیگر نشی  یهحاش

نشایني را باراي زناان     شدگي كه تنهایي و عزلت زنان دارند. احساسي از محرومیت نسبي و حاشیه
گیري ای  تصور در بای  زناان محساي شاده      ر به شكنمحسي به وجود آورده است. ای  مسئسه منل

شود و ملالبات و نیازهاي واقعي نوعان خودشان شنیده نمي حتي در بی  ه آنها  است كه صداي
دار زناان طبقاه متوسار مركزنشای  نادیاده       در ذین ملالبات و نیازهاي غیر اولویتآنها  و حیاتي

 1انگاشته شده است.
اي شدگي زنان محسي، مفهومي تحات عناوان    میت و حاشیه نی  تصوري از احساس محرو

كاه اماروزه باا طیار      اي گوناه  باه  :را بازتولیاد كارده اسات   « روابر نابرابر درون جنسایتي زناناه  »
حاول محاور    ملالباتشاان اي از ملالبات به حد زنان مواجه هستی  كاه گروهاي از آناان،     گسترده

دسترسااي بااه هاار نااوع رسااانه و بسااتري بااراي      رخااد و از نیازهاااي اساسااي و معیشااتي مااي  
هساتی   آنهاا   شاهد وعوح بهها شان محرو  هستند. گروه دیگري كه امروزه در رسانه جوي ملالبه

)طرح توقر حلاو اجبااري، طارح اولویات اساتخدا  زناان،      و در پي ملالبات ارامادي هستند 
هااي ورزشاي و ...(. ایا  گاروه      دیو اها مدیریتي زنان، ورود زنان به اسات ها و جایگاهطرح پست

شوند اما متاسفانه تصامیمات و راهبردهااي   لیدرهاي حمایت از زنان در جامعه تصور مي عنوان به
انگااري   گرایانه ااصسه بگیارد و از ساوي دوگاناه    بعضا  كمتر توانسته از استراتژي ذاتآنها  عمسي

                                                                                                                                               
 هاي گروهي با زنان محسي تكرار شده است. ها و بحث اي كه بارها در مصاحبه . مسئسه1
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هاا و اقشاار   ملالباات گاروه   ،رو ی اه است. از تری  نتای   نی  رویكردي بودجویانه از مه  انتقا 
 نادیده انگاشته شده است.آنها  اجتماعي گوناگون زنان جامعه در لواي ملالبات

 نابرابري برون و درون جنسيتي زنانه. 4-5

. مضاااا   اناد كارده تفسایر  « قادرتي يبا اي شادن و  یهحاشتسه »جهان خود را در یستز ،زنان محسي
از طرااي   .در عرصه حضور در جامعه به ابژگي منفعالنه معنا شده اسات آنها  اعالاینكه سوژگي 

هاي جنسایتي، تفسایرهاي زناان در جامعاه     ينابرابرنگر، مبني بر رغ  تفسیرهاي یكلانبه به ،دیگر
اسات كاه اشااره باه روابار ناابرابر       « نابرابري برون و درون جنسیتي زناناه »محسي حاكي از نوعي 

 ریختگي و  ندسویگي ملالبات زنان دارد.ه ان و مردان و همچنی  بهجنسیتي زن
هاااي حمااایتي، هااا و تااالشروایاات غالااب جامعااه محسااي حاااكي از آن اساات كااه جناابش  

هااي خااص   دستاوردهایي كه باراي گاروه   رغ    بهجویانه زنان در جامعه جویانه و بعضا  ستیزهملالبه
)طبقه متوسر و روبه باال( داشته است، اما  ندان مورد رعایت و متناسب با نیازهاي قشر عاعیر و  

تنهاا در راساتاي طارح ملالباات واقعاي      هاا را ناه  ارودست زنان جامعه نیست؛ زیرا ای  نوع پیگیري
دار غیار اولویات   هااي ملاازي و ملالباات   دانند، بسكه قائن به بزرگ شدن واقعیات جامعه زنان نمي

گروهي از زنان داراي رسانه هستند كه ای  مسئسه خود حااكي از آن اسات كاه ساناریوهاي دنیااي      
انگاراناه هساتند.   مداراناه، اميریالیساتي و ذات  مشتر  زنان، اساسا  به لحاظ تئوریك و سیاساي قاو   

ي قائان باه وجاود    هااي مختسار معیشاتي و مااد     شونده با طارح موعاوعاتي در زمیناه    زنان مصاحبه
خود را تحت اساتیالي ساه    كه يطور به ؛اي شدن خود هستند مؤتر بر حاشیه  كننده ساختارهاي تعیی 

سسله زنان طبقه متوسر به بااال از نگااه   »و همچنی  « سسله مردان از نگاه برون جنسیتي»عنصر غالب 
دانناد.   ماي « ا  اجتماعياحساس محرومیت و بیگانگي نسبت به كسیت جامعه و نا» و« درون جنسیتي

 نشی  شده است. بنا بر اظهارات زناان،  ای  عناصر منلر به بیگانگي، جدا ااتادگي و طرد زنان حاشیه
كنناد.   هاي اجتماعي تسقي مي پذیرتری  گروهتری  و آسیبتری ، محرو  خود را جز  ارودستآنها 

ملالبات ارامادي زنان طبقاه متوسار و رو باه     سو یكای  زنان بر ای  باورند كه در شرایر اعسي از 
گاري اراماادي زناان را عاامسي      دانند و غسبه ملالبه معیشتي خود نمي -باال را همسو با نیازهاي مادي

معتقدناد كاه    ،كنناد و از ساوي دیگار    مؤتر بر نادیده انگاشت  شدن نیازهاي واقعي خاود تسقاي ماي   
هاي اجتماعي برابر را باراي زناان    ومیت از ارصتهاي محر وجود روحیات غالب مردساالري زمینه

عاامسي   ایلاد كرده است. ای  مسئسه تا حدي تشدید شده است كه زنان محسي روح كساي جامعاه را  
 كنند. ساز تعریر مي مؤتر در بازتولید ساختارهاي محرومیت
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توانند خودشاان   نمي وقت یچهنیازهاي ما با نیازهاي زنان مراه باه  متفاوت است، زنان مراه »
كنای . نیااز اصاسي ماا داشات  سارپناه،        را جاي ما بگذارند كه ما در  ه وععیتي زنادگي ماي  

غذاي مناسب و یك خانواده ام  است. مردان ما ه  همی  نیازها را دارند. در ایا  منلقاه زن   
 1«و مرد باید از ه  حمایت كنی .

 اي زنان محلي راهبردهاي مقابله. 4-6

مقابساه باا وعاو موجاود      راهبارد شده با زنان محسي حاكي از آن است كاه دو   انلا هاي  مصاحبه
 بوده است.آنها  مورد تاكید

ای  استراتژي مورد حمایت دختران و زناان   .دارد یدتاك «داستاني با زنان هم» راهبرد اول بر
اند و بر ای  باورند  كرده محسي است كه تلربه زندگي در شهرهاي كالن كشور را داشته تحصین
از نیازها و طرح ملالبات واقعاي خاود در مقابان سااختارهاي اجتمااعي      باید  يطوركس بهكه زنان 
 تر دااع كنند. كالن

هاي زیادي داری  اما ارصاتي باراي    ما زنان بایستي از همدیگر حمایت كنی . زنان توانمندي»
 2«.تونه وععیت را بهتر كنه مي اراه  نشده است. حمایت زنان از ه  خیسيآنها  شكواایي

اساتراتژي   عناوان  باه است كه زنان محساي آن را  « داستاني زنان با مردان محلي هم»راهبرد نوع دو  
سااز جامعاه محساي خاود      ملسوو براي مبارزه و مقابسه با ساختارهاي محدودكنناده و محرومیات  

نشای  آگاهاناه    اماا زناان حاشایه    دانند. ای  استراتژي هر ند غسبه مردسااالري را در پاي دارد،   مي
شاان ملارح    اناد و دلیان آن را همساویي نیازهاا و ملالباات      پذیراته  همداستاني با مردان محسي را

 كنند. مي

زنان و مردان ای  منلقه هار   شان را نقله مقابن خود بدانند. زنان محسي نباید مردان و شوهران»
كند. شاوهر و بارادر و پادران     درست نميدو محرو  هستی . دعوا و عدیت ما باه  كاري را 

كنند ولي خوو ارصاتي باراي كاار كاردن و درآماد زیااد        تالش مي روز شبانهزحمتكش ما 
مارد  ها   ه  كار نیست  ه برسه به اینكه ما زنان بتونی  كار كنی . ه  زن و آنها  ندارند. براي

مارد  پشاتوانه و    باشاند.  ای  منلقه زندگي بدي داری  ... زن و مرد هار دو بایاد پشاتوانه ها     
پولي، حیثیتي و عاطفي باشد و زن ه  پشتوانه مادیریتي و مشاورتي حیثیتاي و     -گاه مالي تكیه

                                                                                                                                               
 هاي انلا  شده مصاحبه. روایت غالب 1
 محسي كرده . خالصه مصاحبه با تعدادي از دختران و زنان تحصین2
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 1.«و ... عاطفي مرد و اعضاي خانواده

هاي مختسار   نكته مه  در ای  تفسیر آن است كه ای  گروه نیز قائن به شكا  بی  نیازهاي گروه
پذیرناد؛ زیارا بار وعاعیت      تقابن زن و مرد را كمتر مي ،طرايروستایي هستند و از  -زنان شهري

هستند. بنابرای  همداساتاني و حمایات زناان و     خودآگاهاي  قدرتي زن و مرد در مناطد حاشیه بي
اند  اظهار داشتهآنها  كنند. اي با وعو موجود تسقي مي تری  راهبرد مقابسهمردان از همدیگر را مه 
گااه ها     پشاتوانه و تكیاه   بایدماهیت تقسی  كار عراي در نهاد خانواده  كه زن و مرد محسي بنا بر

 -احساساي و منزلتاي   -پاولي، عااطفي   -گااه ماالي   ای  است كه مرد تكیهآنها  تسقي شوند. تفسیر
حیثیتاي   –مشاورتي و منزلتاي   -احساساي، مادیریتي   -گااه عااطفي   حیثیتي باشد و زنان نیاز تكیاه  

 خانواده باشند.
گیرند كاه ایا  دیگاري     در نار مي« دیگري»  راهبرد دو  را نوعي مقابسه با پذیرش ای  آنها

گیارد و ها  احسااس محرومیات و      ه  تضاد و ستیز با ساختارها و نهادهاي رسامي را در بار ماي   
هاا و اقشاار اجتمااعي )زناان و ماردان( متوسار و بااال را نشاان          ناعدالتي و كینه نسبت باه گاروه  

باا ایا  دیگاري ماورد تصورشاان، مبناایي باراي        « تقابن و مبارزه»ااراد دهد. تا حدي كه ای   مي
طارد و باه   »گیري یك هویت مشتر  زنان و مردان محسي شده است. ای  هویت مشتر   شكن
 است.« شدن از جامعه رانده  حاشیه

  

 اي از عناصار را باه نگاارش درآورد كاه     تاوان زنلیاره باه ها  پیوساته     آنچه گفته شاد، ماي   بربنا
قادرت   ،اي شادن زناان محساي را باه وجاود آورده اسات و از طرااي دیگار         قدرتي و حاشایه  يب

اي كاه ارآیناد بیگاانگي از جامعاه را تشادید كارده       گوناه به ،را كاهش داده استآنها  زني  انه
 است.

 

                                                                                                                                               
 .. مصاحبه و بحث گروهي با زنان محسي1

تسه حاشیه اي 
شدن زنان 
 محسي

 جامعه

 مردان زنان 
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 یند مدرنيزاسيون در جامعه محليامدل پارادایمي تجربه زیسته زنان از فر

 

 پارادايميتشريح مدل . 5

یند كدگذاري باز، محاوري  اهاي گروهي و همچنی  ار ها و برگزاري بحث در پي انلا  مصاحبه
تلمیو مفاهی  نهایي در قالب كدگذاري انتخابي/ گزینشي مدل پارادایمي مربوط باه   یتدرنهاو 

اي،  شرایر عسي، پدیده، شارایر زمیناه   :عنصر مه  ششمسئسه تحقید نشان داده شد. ای  مدل از 
گر، راهبردهاي تعامسي و پیامدها تشكین شده است و ابعاد گوناگون مسائسه ماورد    شرایر مداخسه
 دهد. ن ميتحقید را نشا

است. براي همی  « اه  جایگاه و وععیت زنان محسي»پدیده مورد بررسي در ای  پژوهش، 

 شرایط علّي
نوسازي نامتعادل و  -
ال لنگي )ورود تناصر ا

نوسازي )نهاد نموز ، 
بهداشك، وسايل 

، ارتباط با يجيعارتباط
 شهر(

 ساختارهاي پدرساالر -
اي  هاي منطقه تبعيض -

 نشي حاشيه -مر زنشي 
چندسويگي مطالباو و  -

نيازهاي زنان )مادي 
 معيشتي و فرامادي(

شنيده نشدن صدايي  -
 زنان محلي

هاي اجتياتي نابرابري -
 درون و برون جنسيتي

ضعف و ناتواني  -
 هاي حيايتي رسييشبكه
توجهي ساختارهاي  م

اجتياتي به حقوق و 
 مطالباو افراد جامعه

نگاه تحقيرنميز به  -
 جامعه محلي

 پدیده
قدرتي و بي
اي شدن حاشيه

 زنان محلي

 زمينه
جامعه محلي زنان و مردان 

نشي  حاشيهروستايي و 
 شهري لرستان

تصوراو ازدواج ررا، 
 رراررا و معيشكخانواده

 ميزان، شدو و دوره زماني

 گرشرایط مداخله
باورها و هنجارهاي 
 ايررسيي جامعه محلي

ها و نراهي از شرايط رسانه
 موجود

 تفاوو سطح نيازها
احساس محروميك زنان 

 محلي
 وضعيك اقتصادي

راهبردهاي 

 تعاملي
 و پذيرندري عرد -
 هاي جنسيتيتقابل -

هيداستاني زنان  -
 با مردان محلي

هيداستاني زنان  -
 با زنان محلي

ريري خرده شكل -
هاي معارض فرهنگ

 با فرهنگ رسيي
تقويك هويك  -

اي  مشتر  حاشيه
شدن و تقابل با 

 «ديگري»
بيگانگي و دوري  -

 از جامعه

 پيامدها
شكاف و تعارض زنان باهم  -

 نشي (حاشيه -شي )مر زن
هاي افزايش نابرابري -

 جنسيتي زناندرون
تضعيف جايگاه زنان و  -

 مردان محلي
هاي حذف زنان از فعاليك -

 توليدي
 تعارضاو قومي -
 نشيني زنانخانه -

توجهي به نيازها و  م -
مطالباو زنان محلي و عبقاو 

 پايي 
 اهش هيياري و  -

 هاي زنانهياريگري
بومي مازم  نابودي دانش -

 هاي زنان دربا فعاليك
هاي  شكسك سياسك -

هاي معطوف اجتياتي سازمان
به توانيندسازي جامعه 
 روستايي و تشايري

تشديد احساس محروميك  -
 نسبي
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در زمیناه تغییار و تحاوالت مارتبر باا عناصار       آنهاا   یساته تلرباه ز مناور تالش شاده اسات كاه    
مدرنیزاسیون مورد بررسي قرار گیرد و نتیله ای  تغییر و تحوالت مفهاو  مركازي تحقیاد یعناي     

شرایر عسّي مرباوط باه مقولاه مركازي      ،رو از ای  است.« اي شدن زنان محسي و حاشیه يقدرت يب»
آمراناه در جامعاه    صاورت  باه شود كاه   مي« نوسازي نامتعادل و آالكسنگي»در مدل نهایي، شامن 

هاا مثان بهباود     روستایي و عشایر تحمین و به اجرا درآمده اسات. ایا  موعاوع در بعضاي زمیناه     
موزشي و همچنی  اازایش آگاهي براي زنان مؤتر و مثبت واقو شده است، وععیت بهداشتي و آ

روایت غالب زنان محسي سازه نارعاایتي و ناخرساندي از وعاو موجاود را نشاان       درملموعاما 
تاری  عنصار تاتیرگاذار در ایا  ارآیناد باوده اسات،        دهد. عالوه بر نوسازي نامتعادل كه مه  مي

نشای ،   حاشایه  -اي مركزنشای   هااي منلقاه   پدرسااالر، تبعای   سااختارهاي  »هایي همچاون   مقوله
 ندسویگي ملالبات و نیازهاي زنان )ماادي معیشاتي و اراماادي(، شانیده نشادن صادایي زناان        

هااي حماایتي    هااي اجتمااعي درون و بارون جنسایتي، عاعر و نااتواني شابكه        ناابرابري  محسي،
توجهي ساختارهاي اجتماعي به حقوق و ملالبات ااراد جامعه و نگااه تحقیرآمیاز باه     رسمي، ك 
كنندگان جامعاه محساي باوده اسات      تری  عناصر مورد تاكید مشاركتمه  ازجمسه« جامعه محسي

 اي كه شرایر عسّي مقوله مركزي مدل پارادایمي را شكن داده است. ای  مسائن در شرایر زمیناه 
نشای  شاهري اساتان لرساتان انلاا  شاده اسات. بااات          وساتایي و حاشایه  خاص جامعاه محساي ر  

ارهنگي و اقتصادي مناطد مورد ملالعه با ساختار تركیبي از باورهااي سانتي و مادرن     -اجتماعي
 دار گرا غالب بر نیازهاي اولویات  گرا و معیشت گرا، خانواده علی  بوده است و تصورات ازدواه

گار نقاش بسایار مهماي در تساهین یاا محادودكردن         مداخساه شارایر   ،ست. در ایا  تحقیاد  آنها
انااد.  اي شاادن زنااان محسااي( داشااته راهبردهااا در زمینااه مقولااه مركاازي )اقاار اجتماااعي و حاشاایه

هاا و آگااهي    باورها و هنلارهاي غیررسمي جامعه محسي، رساانه »كه عناصري از قبین  يا گونه به
 -میات زناان محساي و وعاعیت اقتصاادي     از شرایر موجود، تفاوت سلح نیازها، احسااس محرو 

 توانند تغییر در جایگاه و وععیت زنان را تسهین كنند. مي« اجتماعي ااراد
خااص   «پدیاده »راهبرد تعامسي كه سازوكار و تدبیري در برخورد باا یاك    ،در ای  پژوهش

هااي جنسایتي، همداساتاني زناان باا ماردان        ، تقابان یرنادگي و پذطرد »است با عناصري همچون 
معارض با ارهنگ رسامي،   يها ارهنگ خردهگیري  حسي، همداستاني زنان با زنان محسي، شكنم

از سوي « ، بیگانگي و دوري از جامعه«دیگري»اي شدن و تقابن با  تقویت هویت مشتر  حاشیه
 كنندگان در بحث تفسیر شده است. مشاركت

در جامعااه مااورد ملالعااه  « اي شاادن زنااان محسااي  اقاار اجتماااعي و حاشاایه »وقااوع پدیااده 
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شاوندگان بار محاور     تفسایر غالاب مصااحبه    كاه  يطاور  باه را به همراه داشاته اسات.   « پیامدهایي»
هااي   (، ااازایش ناابرابري  نشای   یهحاشا  -شكا  و تعارض زنان بااه  )مركزنشای   »مقوالتي مثن 
هااي تولیادي،    ن از اعالیات زنان، تضعیر جایگاه زنان و مردان محسي، حذ  زناا  یتيدرون جنس

توجهي به نیازها و ملالباات زناان محساي و طبقاات پاایی ،       نشیني زنان، ك  تعارعات قومي، خانه
هااي زناان، شكسات     هاي زنانه، نابودي دانش بومي مالز  باا اعالیات   كاهش همیاري و یاریگري

عشایري و تشادید  هاي معلو  به توانمندسازي جامعه روستایي و  هاي اجتماعي سازمان سیاست
 متمركز بود.« احساس محرومیت نسبي

 گيري نتيجه

هاي تحقید درباره تلربه زیسته زنان محساي از تغییارات ناشاي از مدرنیزاسایون،      با عنایت به یااته
رغ  دستاوردهایي كه ارآیند مدرنیزاسیون باراي اجتماعاات محساي در     بهتوان اذعان كرد كه  مي

سواد و آگاهي و دسترسي به وساین ارتباطي اراه  آورده اسات،  هاي بهداشت و سالمت،  حوزه
تاری  پیامادهاي نااملسوو    مه  ازجمسهاز عرصه اجتماع « شدن زنان محسي قدرتي و حاشیه بي»اما 

هاا و بساترهاي    الكسنگاي در جامعاه ماورد ملالعاه اسات. ایا  مسائسه زمیناه        انوسازي نامتعاادل و  
تاا حادي كاه زناان      هاي اجتماعي را در پي داشته است همبستگيهاي اجتماعي و زوال  آشفتگي
اناد. در ایا  ارآیناد     پذیرندگي و طردكنندگي را در مواجهه با تغییارات اتخااذ كارده     دو راهبرد

 ؛اناد  تغییر و تحوالت، زنان محسي بیشتری  هزینه اجتماعي، اقتصادي و ارهنگاي را متحمان شاده   
ایا  در حاالي   اناد؛   شاده  رانده یهحاش دراجتماعي حذ  و  اي كه از  رخه اعال زندگي گونه به

نیروي اجتماعي اعال در عرصاه اجتمااع    درگذشتهدهد كه  نشان ميآنها  تلربه زندگياست كه 
نشای  هساتند و در وعاعیت نااملسوو نیاز       ولي اكنون در بهتری  حالت خانه 1اند محسي خود بوده

رخ داده است. بر مبناي  نای   « بینوایي اخالقي» يوعن بهتنزل جایگاه زنان محرو  و اقیر و گذار 
زیرا نحاوه مواجهاه زناان باا      ،شود الكسنگي محسوو مياتسقي از گذار، مدرنیزاسیون نامتعادل و 

 و طرد بوده است. یرشپذ ينوععناصر مدرنیزاسیون همراه با 
باوده   توساعه  درحاال اي كشاورهاي   هااي توساعه   هاي نوسازي كه الگوي غالب برنامه  ناریه

؛ 1997وارد اسات )رهنماا،   آنهاا   شناختي است، امروزه نقدهاي جدي بر ساحت معراتي و روش
مسائسه طارح    ،در ایا  نوشاتار   .(1993؛ اسيیوا ، 1395؛ سعید، 1992؛ سا  ، 1995اسكوبار، 

                                                                                                                                               
. بااا اسااتناد بااه تلربااه تحقیااد نگارناادگان در جامعااه روسااتایي و عشااایري غاارو كشااور و همچناای  ملالعااات  1

( )واره نوعي تعاوني سنتي كها  و زناناه در ایاران(،    1380آتار مرتضي ارهادي ) ازجمسهناران ای  حوزه  صاحب
 ... .( و1354السهي ) ( و سكند امان1384مهدي طالب ) یاریگري در ایران(، ( )ارهنگ72-1371)
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ارآیناد  نقد به رویكرد نوسازي به معناي كسي نیست؛ بسكه تاكید بر مسئسه مواجهه زنان محساي باا   
 ازجمساه مدرنیزاسیون است. جامعه ایراني در معناي عا  و استان لرستان در معناي خااص آن نیاز   

باه دلیان عاد      طر  یكازای  مهمان ناخوانده بوده است. مهماني كه  یرايكه پذجوامعي است 
صن به دلین عد  وجود بسترهاي الز  براي ورود ا دیگر، اه  واقعي و ارتباط معنادار و از طر 

تری  معناي توسعه و نوسازي در سلح جامعاه گساترش پیادا كارد و      رمد و ماهیت واقعي آن، بي
گااذاري و  ساااختار شاكسي آن بااا محتااوایي ناااق  و معیاوو در ساااحت سیاساات   ،دیگاار یااانب باه 

هاي روزمره كنشگران اجتماعي نماود پیادا كارده اسات. ایا  مسائسه وجاوه پروبسماتیاك          كنش
یكاي از   عناوان  باه اماا در ایا  نوشاتار بار مسائسه زناان        ،ي مختسار داشاته  ها اي در حوزه گسترده
 شده است. یدتاكتری  مسائن اجتماعي مه 

دهاد كاه زناان جامعاه محساي در سااختارهاي اجتمااعي نااابرابر از         نتاای  تحقیاد نشاان ماي    
تاری ،   شاوند. زناان محساي، خاود را محارو       پذیر محساوو ماي   ها و اقشار آسیب تری  گروهمه 

بیشاتر حااكي از   آنهاا   هااي غالاب   كنند و روایات  تری  و اقیرتری  قشر جامعه تسقي مي ارودست
اي شادن اسات كاه بیگاانگي زناان       از اقار و حاشایه   اي یوساته پ ه  بهوجود  رخه سیستماتیك و 

محسي نسبت به زنان مركزنشی  و حتي اعاالن حوزه زنان را نیز در پي داشاته اسات. زیارا همساو     
معیشتي و ارامادي( و شنیده نشدن صاداي زناان در    -ن ملالبات و  ندسویگي نیازها )مادينبود

 حاشیه با نیازهاي معیشتي موجبات ای  جدا ااتادگي و بیگانگي اجتماعي را اراه  آورده است.
 در و هساتند  ناامیاد  و منازوي  اارادي نشی ، حاشیه زنان كه دهندمي نشان پژوهش هاي یااته
( معتقاد  1997اینگسهارت ) ،هاي ای  تحقید یااته تاییدكنند. در جهت زندگي مي سخت شرایلي
 حد تا اقیر ااراد هايهستند. اولویت تروتمند ااراد با متفاوت هایياولویت داراي اقیر ااراد است
 باه  تواناد نیازهاا ماي   ایا   ارعاي صورت در اقر ارد زیرا ، رخدمي اولیه نیازهاي حول زیادي
 بارآورده  حتاي  و اسات  شب نان تامی  درگیر كه كند. شخصي اكر خود تانوي نیازهاي ارعاي

 بسایار  پرهزیناه( بارایش   و ساخت  اماراض  داشات   صاورت  ساالمت )در   ون اولیه كردن نیازي
 تانویاه  تحصایالت  مانناد  تاانوي  غیرعارور  نیازهاي راو اكر به تواند گونه مي نماید،مي دشوار
 داراي اارد  كاه  يدرصاورت  ،زع  اینگسهاارت  باشد. به زیست یرمح از حمایت وابتدایي(  از )پ 
 باه  گرایاناه  هااي ماادي  ارزش از تغییار  شاود؛ یعناي  ماي  ارزشي تغییر د ار باشد، اقتصادي امنیت

 همچناان  ،هساتند  گرسانگي  و اقتصاادي  محرومیت درگیر كه جوامعي تردید . بيگرایانه ارامادي
گوناه   دهاد كاه ساه    اي ای  تحقید نیز نشاان ماي   بود. یااته خواهند گرایانه مادي هايداراي ارزش

داراي  «گاارا معیشاات»و  «گاارا خاانواده »، «گاارا ازدواه»شناساایي شااده زنااان و دختاران بااا تصااور   
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تسقاي  آنهاا   دار یتاولونیاز  عنوان بههاي ارامادي كمتر  معیشتي هستند و ارزش - هاي مادي ارزش
 شود. مي

هااي   ها و جریان هاي گروه تصور زنان محسي از اقدامات و اعالیتای  تحقید به دنبال یاات  
 ازجمساه اناد و   هاي امینیستي كه سابقه طوالني در طرح ملالبات زنان داشته جریان ؛بود امینیستي

آنهاا   تاری  آبشاخورهاي  هاي نوسازي از مه  شوند كه سابقا  تئوري هاي اكري محسوو مي نحسه
رو در ادامه بنا بر اه  تلارو زنان محسي به نقد و بازنگري در مباني مفهومي و  وده است. از ای ب

 شود. ناري رویكردهاي امینیستي پرداخته مي
، حوزه پیگیري ملالبات زنان داشاته  رغ  دستاوردهاي مهمي كه در بهامینیستي، هاي  ناریه

را آنهاا   ، نواق ، ابهامات و وجوه پروبسماتیاك «انداور زم»هاي اجتماعي   ناریه مانند دیگر اما به
از نقد مصون نمانده و نقدهایي بر آن وارد اسات كاه عارورت بازاندیشاي در آن را      ،نشان داده

توان  نی  استدالل كرد كه اماروزه بار مبنااي     هاي ای  تحقید، مي یااته بنا برایلاو كرده است. 
نگار امینیساتي جهات نزدیاك      هااي كاالن   ناریه، مقتضیات مكاني، قومي و محسي جامعه ایراني

طرح مسائن و نقدهاي مربوط  ،رو هاي انساني، نیاز جدي به بازنگري دارند. از ای  شدن به آرمان
رویكردهااي امینیساتي و حاذ  سااختار طارح مساائن زناان         مه  نبودنبه حوزه زنان به معناي 

هااي عسماي    تری  خصوصایات و خالقیات  مه  ازجمسهبسكه اصالح و بازنگري در اندیشه  ،نیست
 دینادمحور بایا  ااماري ار  صورت بههاي دیگر  حوزه مانند بهشود كه ملالعات حوزه زنان  تسقي مي
شاناختي كیفاي و    تردید رویكردهاي امینیستي بنا بر كاربرد رویكردهاي روش بي .بگیرددر نار 

باا لحااظ نااري و روشاي در     هاي اجتمااعي، نتاای  و مقاوالت مهماي را      انعلا  در اه  پدیده
اند. ای  تحقید نیز بنا را بر ای  مفروض گذاشته است كاه باا    تحسین مسائن اجتماعي كشر كرده

هااي محساي و قاومي     شناختي تفسایري و باا انلاا  ملالعاه میاداني در بااات       اتخاذ رویكرد روش
 هاي زنان از تلربه زیسته خود را انعكاس دهد. ها و تسقي روایت

هاي مدرنیزاسیون و در امتاداد آن   دهد، ناریه نشان مي آمده دست بهكه اطالعات طور  همان
هاي ناري پیشای  و همچنای     هاي امینیستي بنا بر ماهیت طرح ملالبات و تابعیت از ساخت ناریه

خود در طول تاریخ زندگي در شارایر كناوني نیااز باه بازاندیشاي        تلربه زیسته زنان از وععیت
انگاشات    هااي جنسایتي و نادیاده    ساویه بار تماایز    هاي یك به دلین تاكیدای  رویكرد د. زیرا ندار

بازتولیاد  »و « جویاناه  گرایاي انتقاا    ذات»هاي جادي از قبیان    هاي اجتماعي، با  الش دیگر گروه
( نیاز ایا    1389و صاادقي )  (1993مواجه است. همچنان كاه دیوینزیاو )  « جنسیتي -روابر درون

هااي ایا  تحقیاد     همسو با یااتهكه  اند گرایي ملرح كرده   كنارگذاري و اساسمسئسه را با عناوی
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هستند. نادیده انگاشت   نای  اشاتباه معراتاي، مساائن جادي را باه لحااظ نااري و عمساي باراي           
رویكردهاي امینیستي ایلاد كرده است؛ تا حدي كه اكناون بساندگي و مقبولیات اجتمااعي آن     

 دار شده است. نیز خدشه
شاود   تری  نقدي كه بر جریان امینیستي وارد است و باعث ماي مه  ،كه گفته شد طور همان

گرایاناه   ذات»تصاور   ،پاردازي در ایا  حاوزه را باا مسائسه مواجاه كناد        ناریاه هاي  از اساس بنیان
« اي جویاناه  تسقاي انتقاا   »هاي دوگانه مرد و زن را بیشتر باا   زیرا ای  رویكرد تقابن است.« جنسیتي

را « ساتیز جنسایتي  »هااي   آمیاز، جنباه   ایلااد گفتماان همزیساتي مساالمت     يجا بهتعریر كرده و 
 :هستندتقویت كرده است. ای  مضامی  از  ند جهت قابن نقد 
گیاري  نای  نااا      در شكن« تلربه مردان»اول اینكه  نی  رویكردي كمتری  عنایت را به 

شامولي را باراي تماا  اجتماعاات انسااني تعریار        جهانناریه  كه ی ااجتماعي داشته است. دو  
 -یسا  مدرن پسات همساو باا رویكردهااي پساسااختارگرا و      -اند كه اساسا  ای  موعو ناريكرده

گرایاناه   گرایاناه و تقابان   بر ای ،  نی  رویكرد امینیستي به دلین نگااه ذات  مورد نقد است. عالوه
ی  زنان را نیز نادیده انگاشته است و با تصاویري  هاي درون جنسیتي بتقابن وعوح بهاش جنسیتي

ها، طبقاات و اجتماعاات محساي مختسار را یكساان تسقاي        نادرست تما  ملالبات زنان از قومیت
 واقاو  باه  .اناد  هااي امینیساتي باه راه انداختاه    كرده و ای  گناه نابخشودني است كه امروزه جریاان 

تری  عوامن نادیده انگاشته شدن ملالبات و نیازهاي زنان در حاشایه ماناده   خودشان یكي از مه 
بازتولیاد ناابرابري درون جنسایتي    »ناوعي   ،از ای  جریانات حاصان شاده   آنچه، رو ی اهستند. از 

اند و ماا  روابر نابرابر بی  زنان و مردان تاكید داشته است. اگر ه رویكردهاي امینیستي بر« زنانه
ایا  مقولاه در    يو ارا   اون پاذیرش بادون     دي بر ای  امر واقر هستی ، اماا اارض  ه  نیز تا ح

اجتماعات محسي مختسر و بدون توجه باه مقتضایات ارهناگ باومي آن اجتمااع، اماري مهمان        
جنسیتي را تقویات   جویانه یزهستهاي  ارائه راهبردي راهگشا، تناقضات و گسست يجا بهاست كه 

باا عنایات باه مقولاه تااریخي و      بایاد  جنسیتي نابرابر زنان و ماردان   كند. بنابرای  مسئسه روابر مي
 ارهنگي آن در هر اجتماعي مورد بررسي قرار گیرد.

اي ماورد رعاایت زناان محساي در      راهبردهاي مقابساه  ،دهد همچنان كه ای  تحقید نشان مي
بوده است تا « حسيهمداستاني و همراهي زنان با مردان م»مواجهه با ساختارهاي اجتماعي نابرابر، 

معیشاتي زناان و    -. زیرا همسو بودن نیازهاي و ملالبات ماديباشداینكه متحد با زنان مركزنشی  
اقتصاادي جامعاه    -از سااختار نااا  اجتمااعي   آنهاا   رانده شادن  مردان محسي و همچنی  به حاشیه

كاه زناان   گیري هویت مشتر  زنان و مردان محساي شاده اسات. مضاااا  این     عامسي مه  در شكن
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گر خاود ندارناد و    نمایندگان و لیدرهاي ملالبه عنوان بهمحسي تصویر مناسبي از زنان مركزنشی  
 شده است.آنها  عامسي مؤتر در بیگانگي و شكا  بی آنها  همسو نبودن نیازهاي ،به عبارتي

جاویي   تاری  آوانگاارد ملالباه   دال مركازي و مها    عناوان  باه مفهاو  جنسایت    كه یيازآنلا
هااي   بر آن نسابت باه ساایر سااخت     ازاندازه یشب یدتاكهاي امینیستي تسقي شده است، اما  تئوري
اعتقاادي   -محساي، دیناي   -ساختاري قومي هاي كننده یی تعكننده اجتماعي موجب شده كه  تعیی 
نشی  در ادبیات ناري و عمسي رویكردهااي امینیساتي كمتار دیاده      حاشیه -اي مركزنشی  و طبقه

تصور منلر به ای  امر شده است كه ماهیت و معناي انسان به  یستي انساان در سایلره    شود. ای 
جااي تاكیاد و تاروی  تفكار براباري انسااني، مسائسه         هاي جنسیتي نادیده انگاشته شود و باه  تقابن

بیشتر نمود پیادا كناد و طارح مباحاث براباري جنسایتي كاه        « جویي جنسیتي زنانه و مردانه انتقا »
گوناه   هاي تندروانه و مقاومات  گیري به دلین جبهه ،در قانون و زندگي اجتماعي استاصسي مه  

باید باه  تنها  نه تيامینیسرنگ و بوي ایدئولوژیك به خود گراته است. بنابرای  رویكردهاي اخیر 
 گي گاون  همچنای   و،  ندسویگي ملالباات و نیازهااي زناان    مسئسه زنان در مورد  یستيبحث 
 ؛دنكشا ب  االش   باه را  «زنان»وجود تصویر یكيار ه از بایستي ، بسكه زنان بيردازندوععیت تغییر 
همچاون  مختسار زناان    هاایي  اند تلربه گاروه  هاي مخالفي وجود دارد كه مدعي دیدگاه  راكه
و زناان ساالخورده و زناان     هااي قاومي   اقسیتو زنان  محسيطبقه كارگر و زنان در حاشیه و زنان 

ای  موعوع بر نیز  (8-9: 1385) همچنان كه روباتا  اند. شدهگراته  ر نادیدهمعسول و بسیاري دیگ
باه تناوع و  نادگانگي     و قائننموده و ارض وجود تصور یكيار ه از زنان را انكار كرده تاكید 

 تلارو زنان است.

بنا بر ماهیت انتقادي تفكر حامیان رویكرد امینیستي، همواره با طرح مسائن مختسار حاوزه   
را مته  به نادیده انگاشات  جایگااه شایساته    آنها  كنند و هاي معراتي انتقاد مي به دیگر حوزه زنان

دانند. ای  در حالي است كه طراداران  نی  رویكردي خود نیز ماته    زنان در ناا  اجتماعي مي
 گونه كه در ای  مقاله به آن اشااره شاده اسات    است. همان« اه  تلربه دیگري»غفست از  ينوع به

یاك مقولاه جادا از نااا  اجتمااعي ماورد بررساي         عناوان  باه را كاه زناان    ای  مسئسه به دلیان آن 
واقاو نشاده   آنهاا   ها قرار گراته است و تلربه مردان و زنان بااه  مبنااي تحسیان انتقاادي     امینیس 

اسات. البتاه نقاد دیگاري     « محوري زن»است، بنابرای  خود  نی  رویكردي نیز مته  به یك نوع 
باه گاروه خااص زناان      ازانادازه  یشبا نیز بر آن وارد است، توجاه  « گرایي برگزیده»موعو  كه از

شاهري طبقااه متوساار رو باه باااالي داراي رسااانه باا نیازهاااي ارامااادي و غفسات از زنااان محسااي     
ا شان پژوا   نداني در ناا  سیاساي     معیشتي كه صداي -نشی  با ملالبات حداقسي مادي حاشیه
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كناد. البتاه    تار ماي   ت. ای  مسئسه نیز سبد مته  بودگي  نی  جریاني را سنگی اجتماعي نداشته اس
اي شدن زنان و مردان محساي   كه حاشیهرا اراه  آورد موجبات  نی  تصوري نباید ای  موعوع 

هااي   كنناده  نتیله جریاان امینیساتي باوده اسات، بسكاه ایا  وعاعیت ناشاي از تعیای           يطوركس به
ساختاري دیگري است كه كسیت ناا  اجتماعي نابرابر را شكن داده است و در ایا  زمیناه زناان    

هااي   هاایي هساتند كاه در سیاسات     تاری  گاروه  مه  ازجمسه یوستهپ ه  بهمحسي نیز در ای   رخه 
د بازتولیا آنهاا   شدن اي اند و طرد و حاشیه اجتماعي كالن دولتي و خرد مدني نادیده انگاشته شده

 شده است.
بنا بر ماهیت تلارو زیسته نگارندگان از اضاهاي محسي و تسقي زناان از كنشاگري اعااالن    

امینیساتي در ایاران یاك ماهیات انحصااري دارد كاه عمادتا         ناریاه  توان گفات  مي ،حوزه زنان
تاوان گفات    و مركزنشی  است. بنابرای  ماي  يباالشهردربرگیرنده تلربیات زنان طبقه متوسر و 

هاي جدي مواجه است كه عرورت بازاندیشاي   امروزه، رویكردهاي امینیستي در ایران با  الش
هاي جنسیتي و عد  انعكاس  كند. زیرا تاكید زیاد بر تمایز هاي مفهومي آن را ایلاو مي در بنیان

نشای  و همچنای  غسباه تلاارو زناان       ها و طبقات پاایی  و حاشایه   تلربیات مردان و زنان قومیت
شهري و طبقه متوسر روبه باال بر ملالبات جامعه زنان موجبات بازنگري در ای  نحساه اكاري را   

ساازي ایا  مسائسه، ادغاا  مقاوالت قاومي، طبقااتي،         رو براي مرتفو به وجود آورده است. از ای 
هاي دوگانه است،  نشی ( و جنسیتي و عناصر دیگري كه دال بر تقابن مكاني )مركزنشی  و حاشیه

هاي انساني ) اه باراي    جهان پذیراتني است كه زیست  ای  ارض  راكهآید.  ري به نار ميعرو
رو الز   ها را نادیده گراات. از ایا    توان كسیت تفاوت نميو لذا زنان و  ه مردان( متفاوت است 

و عروري است كه رویكردهاي امینیساتي باا بازاندیشاي در مبااني مفهاومي خاود، جامعیات و        
بيذیرند؛ زیرا در  ها و  ندسویه بودن ملالبات را نیز و تفاوت ورزي را اعمال ندیشهپیوستگي در ا

انگااري   كنندگي نااري و سااده   گرایي تحسیسي، گمراه هایي از قبین ذات صورت بر سب غیر ای 
 سیاسي براي ای  نوع اندیشیدن قابسیت كاربرد دارد.
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