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چكيده
پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زنان از فرايند مدرنيزاسيون در جامعه محلي ،برر نن اسرك ره برا
اتخاذ رويكرد بازانديشانه جايگاه و شأن زنان را در فرازوفرودهاي مدرنيزاسيون نشان دهد .برر هيري
اساس از پارادايم تفسيري و رويكرد تحليل نظريره زمينرهاي و ابزارهراي ررردنوري اعاتراو رو
تحقيق يفي (مصاحبه نييهساخته يافته و بحث رروهي) بهره ررفته اسك .يافتههاي تحقيق حا ي از
نن اسك ه فرنيند مدرنيزاسيون در جامعه محلي تابعي از الگوي نوسازي نامتعادل و نال لنگي اسرك؛
رونهاي ه مريتروان مهرمترري پيامرد نن را ،نرامتوازني نتراي  ،شكسرك و يرا بردفرجامي پررو ه
به 

مدرنيزاسيون در جامعه محلي دانسك .زيرا تا نون ايدئولو يهراي االرب برر مدرنيزاسريون ،وضرعيك
نياوردهاند و نوتي نشهاي متعارضپذيرندري و عررد ننردري را در پري داشرته

تعادلي را به وجود
اسك .هيچني رونههاي شناسايي شده نيازهاي زنان محلي در اي مطالعره در سره دسرته تصروراو
ازدواجررا ،خانوادهررا و معيشكررا مقولهبندي شدهاند ه مبتني بر ارز هاي مادي -معيشتي هستند.
تاوه بر اي  ،اينكه روايك االب جامعه محلي حا ي از نن اسك ه جنبشها و تا هراي حيرايتي،
مطالبهجويانه و بعضاً ستيزهجويانه زنان در جامعه بهرام دستاوردهايي ه براي رروههاي خاص (عبقه

متوسط و روبه باال) داشته اسك؛ اما چندان مورد رضايك و متناسب با نيازهاي قشر ضعيف و فرودسك
جامعه نيسك؛ زيرا اي نوع پيگيريها را نهتنها در راستاي عرح مطالباو واقعي جامعه زنان نييداننرد؛
ولويكدار رروهي از زنان داراي رسرانه

بلكه قائل به بزرگ شدن واقعيكهاي مجازي و مطالباو اير ا
هستند ه اي مسئله خود حا ي از نن اسك ه سناريوهاي دنياي مشرتر زنران ،اساسراً بره لحرا
تئوريك و سياسي قوممدارانِ ،امپرياليستي و ذاوانگارانه هستند.
واژگان كليدي :نوسازي ،حاشيهاي شدن ،زنان ،نابرابري ،زنان محلي لرستان.
فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي  سال هفتم  شماره بيستوهشتم  پایيز  97صص 285-317

تاريخ دريافت مقاله97/2/1 :

تاريخ پذيرش مقاله97/7/8 :

جامعهشناسي دانشگاه تهران ،مدیر گروه آسیبها و حمایتهاي اجتماعي مركز پژوهشهااي ملسا

 .1دكتري
شوراي اسالمي (نویسنده مسئول) ()samanyousefvand68@gmail.com
 .2دانشیار جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبایي ()ali@entezari.ir
 .3دانشلوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبایي ()zienabmoradi@gmail.com

286

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال هفتم ♦ شماره بيستوهشتم

مقدمه
در طي تغییر و تحوالت ناشي از جریان نوسازي ،جامعه ایراني بهطور عاا و وعاعیت و جایگااه
زنان بهطور خاص ،تغییرات اساسي كارده اسات .تغییارات ایلادشاده در سااختار كساي جامعاه،
موجبات دگردیسي نهادهاي اجتماعي و مسئسهمندي كنشهاي روزمره زنادگي اجتمااعي اااراد
شده است .تا حدي كه برخي نهادهاي اجتماعي ازجاكنده شاده كاركردهااي سانتي خاویش را
نهتنها از دست دادهاند ،بسكه بازجاايگیاري ملساوو و رعاایتبخشاي شاكن نگراتاه اسات .از
ای ا رو جامعااه محسااي (روسااتایي و حاشاایهنشاای ) نیااز ازجمسااه اجتماعاااتي اساات كااه ارآینااد
مدرنیزاساایون تاااتیرات بساایاري باار ناااا اجتماااعي -اقتصااادي آنهااا داشااته اساات .بساایاري از
صاااحبناااران (اسمسساار1959 ،؛ لرناار1958 ،؛ پارسااونز1966 ،؛ ایاانكس 1976 ،؛ اینگسهااارت،
 )1373بيآنكه مالحاات منلقهاي ،ارهنگي و جنسیتي اجتماعاات مختسار را در ناار بگیرناد،
رسیدن به یك جامعه ملسوو را درگرو تلربه مدرنیزاسیون تسقي ميكنند؛ ایا در حاالي اسات
كه ای رویكرد ناري از سوي صاحبناران پسااستعماري (ساعید1395 ،؛ اسايیوا  )1993 ،1و
پساتوسااعهاي (رهنمااا1997 ،؛ اسااكوبار1995 ،2؛ سااا  )1992 ،3مااورد نقااد واقااو شااده و
جهانشمولي ،یكسونگري و دوانگاري آنها مبناي منازعه ناري بوده است.
بيتردید تلربه مدرنیزاسیون و ظهور رویكردهاي امینیستي ،دستاورهاي مهمي براي حوزه
زنان (در زمینههاي تغییر ناا قشربندي اجتمااعي ،كساب هویات مساتقن ،بهداشات و ساالمت،
آموزش ،رسیدگي به خود و  )...به همراه داشته است و همچنای صاورتبناديهااي نااري كاه
تابهحال از سوي امینیستها صورت گراته در بسیاري از موعوعات روشنگرانه باوده و بسایاري
از غفستهاي جامعهشناسي سنتي را آشكار ساخته است؛ ولي انتقاداتي از ساوي انساانشناساان و
جامعهشناسان بر طراداران رویكردهاي نوسازي در معناي عا و رویكردهاي امینیستي تقسینگرا
در معناي اخا آن وارد شاده اسات .صااحبنااران حاوزه ملالعاات انساانشناساي روساتایي
1. Spivak
2. Escobar
3. Sachs
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(ارهادي1371-1380 ،؛ طالب1384 ،؛ امانالسهي1354 ،؛ انو1376 ،؛ یوسفوند )1395 ،بار نقاش
و جایگاه بيبدین زنان روستایي و عشایري در اعالیتهاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه محساي
گذشته تاكید داشتهاند .تا حدي كه ارهادي ( ،)1380بر «واره نوعي تعاوني سانتي كها و زناناه
در ایران» ،طالب ( ،)1384بر «واحدهاي بهارهبارداري خاانوادگي» و اماانالسهاي ( )1354نیاز بار
حضور و اعالیتهاي پرشمار زن عشایر در اجتماع تاكید داشتهاند و نقش زنان در عرصه اجتماع
را بسیار پررنگ نشان دادهاند .ای در حالي است ملالعات آنهاا نشاان مايدهاد ارایناد نوساازي
تلربه ناخرسندكنندهاي براي زنان محسي به همراه داشاته و آنهاا را از رخاه نااا اجتمااعي باه
حاشیه رانده است.
در نهایت ميتوان نی پنداشت كه یكاي از مها تاری دساتاوردهاي نوساازي در ایاران،
ظهور گروهها و دستههاي حامي جنبشهاي زنان است؛ بهطوريكاه در طاي ناد دهاه گذشاته
گروههاي مختسفي در ایران درگیر بحث زنان هستند و توجه به «مسئسه زن» یكاي از دغدغاههااي
مه جامعه شده است .رشد توجه به ای حوزه در ند سال اخیر را ميتوان در اقادامات قاانوني
مانند طرح الیحه حمایت از خانواده از سوي دولت ،اجراي طرحهاي عربتي حلااو و عفاا ،
تلدیدنار در سیاستهاي آموزشي جنسیتي ،سهمیهبندي جنسایتي دانشاگاههاا از یاكساو و در
جبهه مقابن ،اعتراعات وسیو به ایا اقادامات از جاناب گاروههااي امینیساتي و شاكندهاي باه
حركات و جنبشهایي در جهت مقابن را دید .آنچه مه است و در اغسب ای اعالیتها به ش
ميخاورد ،ندساویگي ملالباات و عاد انسالا و همبساتگي گاروههااي امینیساتي در طارح
نیازهاي جامعه زنان است.
ای مسئسه عرورت بازاندیشي در مباني روششناختي و معراتشناختي ملالعاات نوساازي
در حوزه زنان را ایلاو كرده است .طرح مسائن و نقدهاي مربوط به ملالعاات نوساازي حاوزه
زنان به معناي مه نبودن رویكردهاي نوسازي و امینیستي و حاذ سااختار طارح مساائن زناان
نیست .بسكه اصالح و بازنگري در اندیشه ازجمسه مه تری خصوصایات و خالقیاتهااي عسماي
تسقي ميشود كه در ملالعات حوزه زنان بهمانند حوزههاي دیگر ،بهصورت اماري ارآینادمحور
باید در نار گراته شود.
در ای نوشتار تالش ميشود بنا بر ملالعات انلا شده و اه تلربه زیساته زناان در جامعاه
محسي و ارائه روایتهاي آنها ،خألهاي مفهومي و تئاوريپاردازي در حاوزه مساائن اجتمااعي
زنااان مااورد توجااه قاارار گیاارد ،زیاارا ملالعاااتِ پیشاای صاااحبناااران (كرماايقهااي1391 ،؛
صادقياسایي1389 ،؛ روباتا 1385 ،؛ پاسنو1382 ،؛ گراگسیكا1385 ،؛ بااقري1384 ،؛ بهشاتي و
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احمدينیا )1385 ،و همچنی ملالعات اكتشااي نگارنادگان در ایا تحقیاد ،در درجاه نخسات
حاكي از ناوعي ابهاا  ،نارساایي و ناخرساندي از تلرباه مدرنیزاسایون و در درجاه دو  ،وجاود
شكااي آشاكار بای تسقاي زناان از وعاعیت اجتمااعي خاود در جامعاه اسات؛ كاه باهناوعي باه
« ندسویگي ملالبات و نیازهاي زنان» معنا ميشود :از ای رو عرورت بازاندیشاي در بنیاانهااي
مفهومي رویكردهاي امینیستي را اراه آورده است .در راساتاي مسائسه ماذكور و باا اساتناد باه
مسائن موجود حوزه زنان ،بهه ریختگيهاي اجتماعي -سیاسي در جامعاه و تاالشهااي اعااالن
حوزه زنان و همچنی ندسویگي ملالبات زنان ،در ای تحقید تالش شده اسات ،بناا بار نتاای
ملالعات میداني از زنان جامعه محسي و ذكر روایتهاا و تفسایرهاي آنهاا از وعاعیت اجتمااعي
خود ،سازههاي مفهومي كه بهنوعي «ابزارهااي تحسیساي» نیاز تسقاي مايشاوند ماورد باازنگري و
تحسین انتقادي قرار گیرند .زیرا بازاندیشي در مباني معراتي كه امري ارآیندي اسات ،مها تاری
عاماان در راااو خااألهااا ،گشااایش و خالقیاات در تولیااد سااازههاااي مفهااومي جدیااد در عرصااه
عس االجتماع است .از ای رو ای تحقید با اتخاذ پارادای تفسیري و بهطاور خااص باا اساتفاده از
رویكرد ناریه زمینهاي در پي اه تلاارو زیساته زناان محساي از مدرنیزاسایون و تفسیرشاان از
جایگاه و وععیت اجتماعي خود نسبت به ماردان و زناان طبقاه متوسار و رو باه بااال در جامعاه
است.
 .1سؤاالت تحقيق
 زنان محسي ه تفسیري از تلربه مدرنیزاسیون دارند؟ تفسیر زنان محسي از جایگاه خود نسبت به دیگر گروههاي اجتماعي یست؟ بر مبناي اطالعات بهدستآمده ،رویكردهاي امینیستي با ه خألهاي مفهاومي مواجاههستند؟
 .2رويكرد نظري
بنا بر مسئسه تحقید ،رویكارد غالاب ایا پاژوهش تفسایري اسات .از ایا رو در پاي تاییاد یاا رد
ارعیهاي نیسات و صاراا ناریاههااي مارتبر باا مسائسه تحقیاد جهات ایلااد «حساسایتنااري»
(اشتراوس و كوربی  )1385 ،ارائه ميشود .در پژوهش حاعر ،ملموعهاي از ناریههااي مارتبر
با رویكردهااي نااري امینیساتي و نقادهاي وارد بار آنهاا از ساوي رویكردهااي جدیاد ملارح
ميشود.
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ناریااههاااي امینیسااتي در امتااداد جریااان روشاانگري و در قالااب رویكردهاااي مختساار
جامعهشناختي مثن ناریههاي امینیستي رادیكاال ،لیبارال ،سوسیالیساتي و  ...ظهاور كردناد .ایا
ناریهها هركدا با طرح جنبههاي خاصي از روابر نابرابر جنسیتي در پاي نقاد و رهاایي زناان از
ناا پدرساالر بودند و با طرح مصادید مختسر سعي در نشاان دادن جامعاه ناابرابر داشاتند .ایا
رویكردها بهرغ دستاوردهایي كه در حوزه حمایت از زناان باهدساتآماده آوردهاناد نقادهاي
جاادي نیااز باار موجودیاات ناااري و روشااي آنهااا وارد اساات كااه از سااوي رویكردهاااي جدیااد
پسااستعماري ،پسامدرن و بهطور خاص امینیس سایاه ملارح شاده اسات .امینیسا باا توجاه باه
تلوراتي كه پیدا كرده است ،یك یز واحد نیسات .تنهاا عنصار وحادتبخاش و مشاتر در
بحثهاي امینیستي ،محوریت زنان و تاكید بر عمنگرایي است؛ در غیار ایا صاورت ناریاات

امینیستي از ای لحاظ كه گاهي بر برابري زن و مرد ،گاهي بر تفاوت یا برتري زن نسبت به مارد
تاكید كردهاند ،ميتوانند متفاوت تسقي شاوند (صاادقياساایي .)208 :1389 ،در اداماه نقادهاي
وارده بر امینیس كالسیك ملرح ميشود.
امینیساتهااي پساتمادرن در انتقاادات دروناي

فمينيسم پستمدرن و نقد كالن روايت:
امینیستي نقش برجستهاي دارند .یكي از مه تری گرایشهاي كه در اواخر امینیس قارن بیسات
دیده ميشود ،همی خودانتقاديهاي امینیس است و اینكه امینیس  ،زنان رنگی پوست و لازبی
و اخیرا مسسمان یا سایر مذاهب را نادیده گراته است .امینیستهاي پستمادرن باه مفهاو «زن»
كه مقوله تحسیسي اصسي تئوري امینیس است انتقاد دارند و به دنبال یك تغییر ش انداز بهعنوان
یك استراتژي بحثبرانگیز در تئوريهااي تولیاد شاده توسار زناان در وعاعیتهااي مختسار
هستند (كالنتري.)1390 ،
انتقاد از مفهوم زن
انتقاد از مفهو «زن» ،بهعنوان یك ابژه متحد ،مستسز ای است كه «زن» همچنی نميتواند یاك
شناخت ذهني متحد را ایلاد كند .تئوريهاي هویت جنسیتي جهاني مورد حمسه كسااني هساتند
كه زنان طبقه سفید ناهملن خواه هستند كه اقر خود را ميبینند .نبود ابژه متحاد زن منلار باه
عد وجود ذه متحد زن ميشود .منتقدان معتقدند كاه نویساندگان امینیساتي ،در دا تصادید
وععیتهاي خودشان گراتار شدند و در نتیله راههایي كه در آن روابر قدرت ایلاد مايشاود
را بازتولید كردهاند؛ یعني دیدگاه زن سفید و طبقه متوسر ناهملن خواه غربي را دیدگاه زناان
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تعریر كردهاند .نتیله ای انتقاد از مفهو زن ،ميتواند از ادعااي جهاانشامولي 1دربااره زناان،
جنسیت و پدرساالري اجتناو كند (اندرسون .)2000 ،2در اعترااي كه هارتسا در سخ راناي
نخستینش درباره تئوري دیدگاه ميكند ،ملرح ميسازد كاه تاكیاد بار تاوده عاوا زناان ،خلار
نادیدهگرات تفاوتهاي برجسته میان تلربیات زندگي زنان در موقعیتهاي اجتمااعي متفااوت
را درپيدارد :سفید و سیاه ،ناه جن خواهان و ه جن خواهان ،طبقه متوسر و طبقاه كاارگر،
مستعمرهنشی و مستعمرهشده و  ...ای بازشناسي تفاوت درون مقوله زن با تاكیدي كاه از طار
برخي گروههاي زنان شده كه ميگویند جنبش امینیستي به آنلاا رسایده كاه اقار مناااو زناان
غربي طبقه متوسر سفیدپوست تحصینكرده را بازمينماید ،اهمیات اخالقاي و سیاساي بیشاتري
پذیراته است .متعاقب آن ،پرداخت به تنوع هویتهاي اجتماعي با دعاوي بسیار كسيتري تالقاي
ميكند كه پستمدرنیستها در مورد ندپارگي و بيتباتي هویتها و شكسات عاروري زباان
در ارجاع به هر مقوله مشخ یا عاا – مانناد «زن» -مايكنناد (كرایاب و بنتاون.)294 :1384،
بدی معنا كه در امینیس پستمدرن بهجاي تاكیاد بار زن و زناان ،بار «زناانگي» باهعناوان یاك
برساختهي اجتماعي تاكید ميشود كاه هماراه باا ساركووهاا و باهحاشایهرانادنهاا و مبتناي بار
ساختارهاي سسسسه مراتبي و تضاادهاي دووجهاي اسات .مقولاهاي باهعناوان «زن» در اینلاا نفاي
ميشود و در عوض تاكید بر آن است كه زنانگي در زباان سااخته مايشاود .گااه در ارتبااط باا
جس مؤنث قرار ميگیرد و گاه نه؛ اما همیشه سركوو ميگردد و خوار و حقیر شمرده ميشاود
(مشیرزاده.)72 :1383 ،
ميتوان ای انتقاد را از دو جهت توعیح داد:

 .1بسیاري از تئوريهاي پیش رو از جنسیت و پدرساالري انتقاد ميكنند و آنها را ذاتگرا
ميدانند .ذاتگرایي در اینلا به هر تئوري برميگردد كه مدعي اسات باه یاك هویات جهااني،
اراتاریخي و ذاتي جنسیتي یا پدرساالري دست یااته است .اعتراض به ذاتگرایي اساسا سیاساي
است (اندرسون .)2000 ،3بدی سان باید گفت برخي از ای امینیستها «واسازي» گسترده مقوله
خود «زن» را اختیار كردهاند كه با مخالفت پستمدرنیساتي باا «ذاتگرایاي» ،باراي یاك بحاث
رئالیستي انتقادي عالي از عدذاتگرایي پستمدرن موااد اسات (كرایاب و بنتاون294 :1384،
نگاه كنید به  .)Sayer, 2000: ch4البته دشوار بتوان از ای موعوع سردرآورد كه گوناه ممكا
است با واسازي مقوله «زن» امینیست باقي بماند.
1. Universal
2. Anderson
3. Anderson
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 .2اساسا با ای تنوع و تفاوت در موقعیت زنان جهان نميتوان باه یاك مفهاو «زن» معتقاد
بود بسكه باید با توجه به هویتهاي جنسیتي ،نژادي ،طبقهاي و جهتگیري جنسي ،آن را در نار
گرات (اندرسون .)2000 ،از ای رو ،برخي امینیستها با ارائه امینیستي بازنگري شده كه نسبت
به تفاوت حساس بوده و مسئسه تاكید بر تنوع پاسخ دادهاند و ای موعوع را با اتحاد گساتردهتار
گروههاي سركووشده و استثمارشده پیوند دادهاند (كرایب و بنتون.)294 :1384 ،
فمينيسم پسااستعماري و نقد قوممحوري :نقدهایي كه متوجه قو مداري است ،در میان آرا
امینیستهاي پسااستعماري به ش ميخورد كه پیشتر از آن توسر امینیستهااي سایاه زمیناه
آن اراه شده بود؛ بدی معنا كه همان موعوگیري عادطبقاتي ،عادنژادي و عاد جنسایتي را
اتخاذ ميكند كه پیشتر توسر زنان سیاه ملرح ميشد (كالنتري.)1390 ،
امینیس سیاه ،رویكرد مبارزاتي امینیستي زنان سیاه است كه ریشه در اندیشاههااي او و
امینیس سوسیالیستي دارد .امینیس سیاه كار خود را از انتقاد به زنان امینیس سفید آغاز ميكناد
كه در دیدگاههاي خود «كورنژاد» عمن كردهاند و تلارو زنان سیاه و رنگای پوسات را نادیاده
گراتهاند .امینیستهاي سفید به ای پیشارض مبتال هستند كه تلربه زناان سافید بیاانگر تلرباه
همه زنان است (ها  .)58 :1382 ،باای همه آنان معتقدند كه تغییر هدامند در نامي اجتماعي كه
ه زن و ه مرد را سركوو ميكند ،ميتواند با ائتال میان زنان رنگي و جنبشهاي مترقي باه
انلا برسد .آنها درصدد خسد ناریههایي هستند كه نیاز زنان سیاه را برآورد و باه آناان كماك
كند تا حول مسائسي كه به نار خودشان تاتیر مستقیمي بر كیفیت زندگيشاان دارد بسای شاوند.
ناریه امینیس سیاه مرزهاي خواهري با امینیس هاي سفید را ماورد باازبیني قارار مايدهاد تاا از
درون یك جامعه نژادپرست بهطور همهجانبه به تناقضات مستتر در جنسیت،نژاد و طبقه بياردازد
(همان) .از متفكری ای جنبش ميتوان به بارباارا اسامیت ،ادر لارد،گسوریاا آ.جاوز  ،گسوریاا
هال،آلی واكر اشاره كرد.
نقدهاي ملرح شده از سوي امینیس سیاه ،كه امینیسا دهاه  70را ماته باه قاو ماداري و
نژادپرستي مينمود ،در گفتمان امینیس پسااستعماري رشد كرد .نانچه گفته ميشاود امینیسا
پسااسااتعماري 1از آبشااخور اكااري امینیس ا پسااامدرن -پساساااختارگرا و بسااتر مبااارزات عااد
استعماري مستهاي شرقي جوانه زد .همانطور كه پیشتر اشاره كردی  ،ایا گارایش امینیساتي
شباهت زیادي به امینیس سیاه دارد با ایا تفااوت كاه جامعاه باه حاشایه راناده شادهاي كاه در
تعریر «زن» آن را نادیده ميگیرند ،بهجاي ای كه درون جامعه اصسي باشد در سرزمی دیگاري
1. Postcolonial
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است .از یكطر آلی واكر از ناریهپردازاني است كه حیله كارهایش كال شامن جواماو در
يتوان از او بهعناوان حسقاه ارتبااطي امینیسا سایاه و
يشود (م 
حاشیه ،ه سیاه ه مستعمرات ،م 
پسااستعماري نا برد)؛ از طر دیگر ،متفكراني اون ااران ااانون و ادوارد ساعید در جواماو
آزادشده از استعمار مستقی در حال نقد قو مداري غربي بودند .درنهایت اارادي ون گاتااري،
اسيیوا و رِي او در ای اضا به تولید اندیشه امینیس پسااستعماري پرداختند كه درواقو وارد
كردن مسئسه زنان در نقد قو مداري غرباي باود .مشاابه شارایر سایاهان ،نادیاده گارات شارایر
خاص آن جوامو در تعریر امینیس  ،عوارض جانبي حضور امینیسا در آن جواماو را موجاب
شده است( 1كالنتري.)1390 ،
 .3روششناسي
براي اجراي ای پژوهش از میان انواع پاارادای هاا ،پاارادای تفسایري و رویكارد روششاناختي
ناریه زمینهاي انتخاو شاد .باه دلیان آنكاه حاالتي توصایفي ،كیفاي ،بازتاابي و تفسایري دارد و
متعهدانه در پي اه ماهیت تلارو مشتر كنشگران است ،براي ای پژوهش مناسب تشخی
داده شد تا از ای طرید با رجوع به تاریخچه زندگي زنان محسي به اه میانذهنیتهااي آنهاا در
مورد ارآیند ورود عناصر مدرنیزاسیون (نوسازي) بيردازد.
در پژوهش حاعر ،براي بررسي ادبیات ناري و تلرباي از ملالعاه اسانادي و كتابخاناهاي،
 .1براي مثال ميتوان به مسئسه حلاو اشاره كرد .امینیستهاي غربي از ابتدا ای مفهاو را باه ساركوو زناان پیوناد
زدند و سعي كردند كشر حلاو را در بسته مدرنیته اعمال شده از طر استعمارگران كاه باا عناوان متمادنساازي
سعي در تزرید آن به جوامو استعمار شده داشت ،جاي دهند .ای اشتباه باعث شد جنبشهاي عد اساتعماري و مساي
ای سرزمی ها با حلاو زنان پیوند خورد .درواقو عك العمن ای جوامو در مقابان اعماال ارهناگ بیگاناه (باه ناا
مدرنیزاسیون) متاسفانه با تاكید روي مفهو حلاو -كه نوعي سركوو زنان است – همراه شد .سركوبي كه یكي از
دالین اصسي آن اشتباه امینیستهاي سفید غربي در پیوند نامیمون مسئسه حلاو با پروژه متمدن سازي است (ملالعاه
بیشتر .)/http://menforequality.wordpress.com/fem
نمونهاي دیگر در برخورد با قو مداري امینیس غربي در جامعه مصر و در میان اخاوانالمساسمی دیاده مايشاود.
سازمان زنان ای جنبش «كمیته اسالمي بی المسسي زنان و كودكان» نا دارد .بنا به گفته خان كامیسیا حسِمي ،مادیر
ای سازمان ،هد كمیته ،حمایت از خانواده است .به عقیده خان حسمي ،نهااد خاانواده از ساوي امینیساتهااي
وابسته به سازمان مسن متحد مورد تهدید قرار گراته است .او ميگوید« :امینیساتهااي غرباي از خاانواده بدشاان
ميآید .آنها خانواده را مانعي بر سر راه تلدد ميدانند .آنها مايخواهناد باانوان را از قیاد خاانواده و مسائولیت
شوهر و ارزند آزاد كنند .آنها خیال ميكنند زنها باید بر جهان حك برانند و مردهاا در حاشایه باشاند» .او ایا
نوع امینیس را دستور كار قدرتهاي خارجي ميداند .در آمریكاا متحادان «كمیتاه اساالمي بای المسساي زناان و
كودكان» را سازمانهاي محاااهكار دیني تشكین ميدهناد كاه از تقادس نهااد خاانواده در برابار «آااات جامعاه
لیبرال ،نایر هملن گرایي دااع ميكنند (گزارش ك سیسورستای در ماهنامه هارپرز ،ماارس 2007؛ باه نقان از
كالنتري .)1385 ،نمونههایي از ای دست در میان سایر جوامو غیرغربي دیده ميشود كه زمیناهسااز اعالیاتهااي
بومي و محسي در مقابن اعالیتهاي جهاني شده است.
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براي تلزیهوتحسین اطالعات از رویكرد ناریه زمینهاي و براي جموآوري اطالعاات میاداني ،از
روش مرد نگاري و با ابزارهاي مصاحبههاي عمید و نیمهسااختاریااته ،بحاث گروهاي متمركاز،
مشاهده همراه با مشاركت مستقی با هد بررسي موعوع مورد ملالعه در جامعه هد استفاده
شده است.
جامعه مورد ملالعه استان لرستان است ،اما از آنلایي كاه رهیااات ملالعااتي ایا پاژوهش
كیفي بوده و اجتماعات كو ك و محسي را براي ملالعه اقتضاا ماينماود؛ بناابرای ساعي شاده
است پژوهش مسئسهمحور انلا شود .بدی ترتیب اجتماعات محسي روساتایي و حاشایهنشای در
استان لرستان (مشخصا شهرستان خر آباد ،سسسسه و دلفان) بهعنوان مبناي ملالعه انتخااو شادند.
با توجه به اینكه زنان محسي مبناي بحث و تحقید بودهاند ،لذا به دلین عرورت ،تای پرسشاگران
تحقید مشتمن بر هار زن و سه مرد بوده است و از ای طرید سعي شده احتیاطهاي الز جهت
گردآوردي اطالعات به عمن آید .براي همی مناور با نمونهگیري ناري و هدامناد و همچنای
نمونهگیري گسوله براي سعي شده است طیر مختسفي از دختران جاوان (باا تحصایالت دیايس و
دانشگاهي) ،زنان متاهن و زنان سرپرست خانوار را شناسایي و به مصاحبه با آنهاا پرداختاه شاود؛
تا از ای طرید بتوان تلارو مختسر ااراد را نشان داد.
ای ملالعه با انلا بیش از  40مصاحبه اردي و  6بحث گروهي انلاا شاده اسات .از ایا
تعداد با انلا  15مصاحبه و  3بحث گروهي با دختران جوان با میانگی سني  18تاا  35ساال13 ،
مصاحبه و  2بحث گروهي با زنان متاهن با میانگی سني  18تا  55سال و همچنی  12مصااحبه و
 1بحث گروهي با زنان سرپرست خانوار  40تا  65سال انلا شد .براي تحسین اطالعات در حای
گردآوري دادهها ،ارآیند كدگذاري مرحسهبهمرحسه ،توسار پژوهشاگران انلاا شاده اسات تاا
عریب خلاي مفهو سازي ك شود .ارایند كدگذاري در ای تحقید به تبعیت از ناریه زمینهاي
در سه مرحسه كدگذاري باز ،محوري و انتخابي انلا شده است.
كدگذاري باز :پ از برگزاري مصاحبههاي اولیه و پیادهسازي آنها ،مرحسه كدگذاري بااز
آغاز شد كه مت مصاحبهها جمسه به جمسه و سلر به سلر ملالعه و كدهاي متناسب با هار جمساه
یا پاراگرا براي آن مشخ ش د .سي باا اساتفاده از رویاه طارح پرساش ،مقایساه و مراجعاه
مكرر به دادهها ،دادههاي خا به مفاهی تبدین گردید .در هر مرحسه كه مصاحبهها انلا ميشد،
برخي حوزههاي مورد بررسي و مقولهها كه با یكدیگر ه پوشاني داشتند ،باه ادغا ميشادند.
در ای تحقید ،برگزاري مصاحبهها و گردآوري اطالعات و راتوبرگشت به میادان تحقیاد تاا
زمان نگارش ملالب بهصورت پیوسته انلا ميشد ،زیارا ماهیات پاژوهشهااي مبتنايبار ناریاه
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زمینهاي ،ارایند بهه پیوسته و مستمر است.
كدگذاري محوري :پ ازآنكه مرحسه اولیه كدگذاري اولیه انلا شد ،در ای مرحسه تالش
محقد بیشتر بر آن اسات كاه كادهاي اساتخراه شاده در مرحساه اولیاه باار دیگار در ارتبااط باا
یكدیگر قرار گیرد تا از ای طرید بتوان با طرح دو راهبارد «پرساش» و «مقایساه» باهطاور مانا
مفاهی تسخی شده و انتزاعيتر استخراه كرد.
كدگذاري انتخابي /گزينشي :ای نوع از كدگذاري بر آخری قد در تلزیهوتحسین داللت
دارد .در ای مرحسه ،ادغا مفاهی بر محور مقوله اصسي و تكمین مقولههایي انلا ميشود كه به
گسترش و اصالح نیاز دارد .همچنی یادداشتها و نمودارها مانند یك آینه ،پیچیادگي و عماد
تفكري را نشان ميدهد كه باعث پیدایش ناریه ميشود (اشتراوس و كوربی .)217 :1385 ،
جدول  .1تجربهپژوهي زیست زنان محلي در فرایند مدرنيزاسيون

رديف

مفاهيم

مدرنيزاسيون نامتعادل و
اال لنگي

متوجهي سازمانها و نهادهاي
حامي زنان به حقوق و مطالباو
واقعي زنان محلي

دهاي جنيني مستخرج از مصاحبهها
متوجهي به دانش بومي زنان محلي (صنايعدستي)
ناديده انگاشت تواناييهاي توليدي زنان محلي
محروميك از دسترسي به امكاناو
در خانه ماندن زنان
سختي زندري براي زنان سرپرسك خانوار
اير توليدي شدن فعاليكهاي زنان محلي
مصرفي شدن زنان محلي
فشار زياد بر مردان
زنان پذيرنده تناصر نوسازي
البه امور اقتصادي و پولي بر روابط اجتياتي– فرهنگي
پذير نموز و بهداشك و رضايك از ننها براي دختران جوان روستايي
رضايك از خدماو بهداشتي و پزشكي
تدم رضايك و رلهمندي از بيكاري فرزندان
زنان نيرويهاي پنهان توليد
خارج شدن زنان از چرخه فعاليكهاي توليدي
عرد از اجتياع و فضاهاي تيومي هيياري و ...
تياشاي تلويزيون زنان = هيدمي با رسانهها
فرااك مصرفي و خانگي زنان محلي
ار زن در بيرون نوتي ننگ براي خانواده
تقليل جايگاه و منزلك زن سنتي توليدي و فعال در اجتياع بر زن امروزي شده
مصرفي
نبود اشتغال در بيرون
متوجهي به ذائقه و نيازهاي زنان محلي
اختاف سطح نياز و سليقه امروزي  -شهري با زنان سنتي – روستايي
تعارض انتظاراو و توقعاو
نيازهاي مادي -معيشتي زنان محلي
نيازهاي فرامادي زنان شهري
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مفاهيم

تصور
ازدواجررا

رونهشناسي نيازها

تصور
خانوادهررا

تصور
معيشكررا

تشديد احساس محروميك نسبي
زنان

دهاي جنيني مستخرج از مصاحبهها
نيازهاي زنان در فرهنگهاي قومي
مرد بهتنوان پشتوانه و تكيهراه
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
ناديده انگاشته شدن زنان حاشيهنشي
هم راستا نبودن نيازهاي زنان شهري و محلي (مر زنشي و حاشيه نشي )
تأمي معيشك و زندري نبرومندانه
ازدواج
نياز به رابطه با جنس مخالف
نياز به داشت پشتوانه و تكيهراه
چهره نراسته و زيبا و پوشش مناسب
نزادي تيل بيشتر در زمينه انتخاب هيسر
سب شغل ،استقال مالي و داشت منابع مالي پايدار
احساس امنيك در خيابانها
وجود فضايي ام و مناسب در بيرون از منزل براي رفتگو و دوستي دختران (پار ها
و فضاهاي سبز)
تأمي معيشك و زندري نبرومندانه
رضايك هيسر و فرزندان
صييييك و هيدلي اتضاي خانواده و انسجام و پايداري خانواده
تابنوري و حيايك از يكديگر در شرايط سخك
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،
دسترسي راحك به مرا ز بهداشتي و درماني
وجود مكانهايي با ار رد رفع نيازهاي معنوي
نقش مادري در مديريك خانواده
حضور در فضاهاي تيومي با تأمي امنيك
تأمي معيشك و زندري نبرومندانه
تأمي خورا و پوشا و يك سرپناه مناسب
درنمد پايدار
پذير اجتياتي ننها در جامعه
حذف نگاههاي تحقيرنميز و مجرمانه حضور در فضاهاي تيومي و فعاليك و سب
درنمد
نقش مادري
وجود فضاي ايي و سالم در بيرون از منزل براي ار
شنيده نشدن صداي محروميكشان به رو هينوتان
بيتوجهي به نيازهاي اولويكدار زنان محلي
محروميك از دسترسي به پايگاههاي رسانههاي قدرو
فقدان قدرو چانهزني
نراهي از نابرابريهاي اجتياتي
فقر قابليتي
فقر درنمدي
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مفاهيم
نابرابري
برون
جنسيتي
(زن و
مرد)
نابرابريهاي
اجتياتي

نابرابري
درون
جنسيتي
(زنان
مر زنشي
و
حاشيهنشي
ن)

هيداستاني
زنان با
زنان

دهاي جنيني مستخرج از مصاحبهها
روابط نابرابر زنان و مردان در دسترسي به امكاناو
قدرو مسلط مرد در فضاي خانواده و بيرون
قدرو اقتصادي مرد
وابستگي مالي زنان به مردان
روحياو مردساالري در جامعه
تدم تطابق نيازهاي زنان محلي با زنان عبقه متوسط و شهري
نيازهاي معيشتي و مادي زنان محلي (سرپناه و تغذيه)
نيازهاي فرامادي زنان شهري (حجاب ،حضور در فضاي تيومي مثل استوديوهاي
ورزشي)
حذف و ناديده انگاشته شدن مطالباو واقعي زنان محلي
همراستا نبودن زنان مر ز -حاشيه در عرح مطالباو
احساس محروميك زنان محلي به مر زنشينان
بزرگ شدن (رسانهايشدن) واقعيكهاي مجازي و مطالباو اير اولويكدار
تدم هيدلي بي زنان
دختران و زنان تحصيل رده
دختران و زنان با تجربه زيسك شهري
تأ يد بر حيايك زنان از هم
تروي تفكر مظلوميك زنان
تروي تفكر حق به جانب زن مظلوم و مرد ظالم

راهبردهاي مقابلهاي
هيداستاني
زنان با
مردان

هيسو بودن نيازها و مطالباو زنان و مردان
محروميك و حاشيهاي بودن زنان و مردان
اتحاد و هيبستگي جهك مقابله با ديگري ،ساختارهاي محدود ننده
تكيهراه و پشتوانه هم بودن زن و مرد
تدم تقابل زن و مرد با هم
هويك مشتر عرد و به حاشيه راندهشدن از جامعه
منبع :يافتههاي تحقيق

 .4يافتههاي تحليلي -تفسيري
یكي از ماندگارتری مضامی ناریه امینیستي كه كسیت تاكید و توجه صاحبناران ایا حاوزه
بر آن مبذول است ،مفهو «حاشیهاي شدن زنان بهمثابه دیگري در ارهنگ مخسوق مردان» اسات
(ریتزر .)1389 ،مفهومي كه به نحو آشكاري در ادبیات ناري امینیستي دیده شده است .اگر اه
كسیه امینیست ها بر سركوو و اروتري زناان و تاالش باراي رهاایي از آن تواااد دارناد ،اماا در
مورد عسن اروتري و سركوو یا نحوه رهایيبخشي تواااد و یاا طارح روشاني وجاود نادارد .باا
اسااتناد بااه مسااائن موجااود حااوزه زنااان و بااهها ریختگاايهاااي اجتماااعي -سیاسااي در جامعااه و
تالشهاي اعاالن حوزه زنان در قسمت یااتههااي ایا تحقیاد ،تاالش شاده اسات بناا بار نتاای
ملالعات میداني از زنان جامعه محسي و ذكر روایتهاا و تفسایرهاي آنهاا از وعاعیت اجتمااعي
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خود ،سازههاي مفهومي كه بهنوعي ابزارهاي تحسیسي نیز تسقي ميشوند مورد باازنگري و تحسیان
انتقادي قرار گیرند .زیرا بازاندیشي در مباني ناري كه امري ارآیندي است ،مه تاری عامان در
راو خألها و گشایش و خالقیت در تولید ساازههااي مفهاومي جدیاد در عرصاه عسا االجتمااع
است .از ای رو در ادامه یااتههاي تحسیسي -تفسیري تحقید در قالب سازههاي مفهومي كاه بیشاتر
داراي ماهیتي انتقادي هستند ،ارائه ميشود.
 .1-4مدرنيزاسيون نامتعادل و االكلنگي

مسئسه مهمي كه منلر باه حاشایه راات زناان و ماردان در اجتماعاات محساي شاده اسات« ،ورود
عناصر مدرنیزاسیون» بهصورت شتابان و بدون توجه به مقتضیات ارهنگي بااتهاي محسي است.
ای مسئسه باعث شده است كه زیست جهان بومیان محسي در سیلره ناا اجتمااعي اقتصاادمحور
سرمایهداري قرار بگیرد كه نوعا با خود بازتولید روابر نابرابر اجتماعي زنان و ماردان در معنااي
كسي و همچنی روابر نابرابر درون جنسیتي زنان را شكن داده است.
بهرغ دستاوردهاي مدرنیزاسیون در اجتماعات محسي در حوزههاي آموزشاي ،بهداشاتي و
استفادههایي كه از تكنولوژيهاي مدرن اراه آمده اسات ،اماا متاسافانه باا كمتاری عنایات باه
اعالیاتهااي

«ذائقه و نیاز زنان محسي» ساوژگي اعاال آناان در عرصاه اجتمااعي و همكااري در
تولیدي نادیده انگاشته شده است؛ بهگونهاي كه در بحثگروهي نی بیان داشتهاند:

«زنان ای منلقه نسبت به وعو موجود رعایت ندارند و همه ما محارو از امكاناات هساتی .
براي بسیاري از ما ارصتي براي كار و داشت شغن در بیرون وجاود نادارد .در گذشاته ما و
زنان روستا همگي در كار زراعت و دامداري و صنایودستي و  ...با مردان همكااري داشاتی ؛
اآلن ما اقر در خانه باید بماانی  .هماه اي تغییار كارده  ...زناان سرپرسات خاانوار (همسار
اوتشده یا جداشده یا در زندان) زندگي بسیار بدتري دارند .آنها خودشاان باهساختي كاار
1
ميكنند و سختتری شرایر را تحمن ميكنند».
ای مسئسه منلر به «غفست از توانمنديها و ظرایتها و دانش بومي زنان محسي» شده اسات .ایا
جریان بهگونهاي هدایت شده است كه اجتماعات محسي به معناي كسي و زناان محساي باه معنااي
اخ  ،بهعنوان ابژههاي منفعن و پذیرندگان بي ونو راي و به معنااي دقیاد كسماه ،لكاههااي
ننگي براي توسعه تسقاي و آناان را عااري از هار ناوع داناش توساعهاي تصاور كاردهاناد .نای
 .1خالصهاي از مباحث ملرحشده در بحث گروهي زنان روستایي.
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ایدئولوژي توسعهاي بهگونهاي زیست جهان جامعه محسي را تساخیر كارده كاه حاشایهاي شادن
جامعه محسي و غسبه ارهنگ مصراي و اردگرایي بر ارهنگ تولیاد جمعاي باهوعاوح در سالح
جامعه گسترش پیدا كرده است.
مداخالت صورت گراته منلر به خاره شادن بخشاي از نیاروي كاار از رخاه تولیدشاده
است و مردان بهعنوان تنها نیروي كار اعاال تولیادي در عرصاه اجتمااع حضاور دارناد .ایا در
حالي است كه ای ارایند با محبوس شدن زنان به خانهداري و طرد از اجتماع و اضاهاي عمومي
همراه بوده است.

داشتهاناد ،اماروزه آنهاا را

«زنان روستایي كه درگذشته در كار كشاورزي و داميروري نقش
هیچگونه مشاركتي در مشااغن تولیاد ندارناد؛
كنار گذاشته و به تماشاي تسویزیون پرداخته و 
1
اقر مصر ميكنند».
وقتي در خاره از منزل ملاالي باراي اعالیات تولیادي زناان وجاود نادارد ،باراي زناان زنادگي
باقيمانده اسات و باه بیااني بهتار،

خانهداري و سبك زندگي مصراي و غیرمولد تنها انتخابي كه

خانهنشیني را اختیار ميكنند و برعك مردان با وقات آزاد بسایاري روباهرو هساتند .از طرااي،
بهواسله مداخالت غیرمستقی (رسانهها و ماهواره )...بستري براي گذرانادن اوقاات ااراه شاده
است .گذران اوقات اراغتي كه درگذشته وجهاي جماوگرایاناه و در اجتمااع (خااره از منازل)
داشت ،در اتر مداخالت نهتنها به سمت ااردي شادن ساوق داده شاده ،بسكاه طارد از اجتمااع و
محبوس شدن در خانه را به همراه داشته است .بهواسله مداخالت مستقی بستر اعالیت تولیدي و
اشتغال زنان در اجتماع كمرنگ شده و از طرااي در جریاان ماداخالت غیرمساتقی (رساانههاا و
ماهواره  )...نیز اراغت خانگي براي برخي از زنان هر ه بیشتر بهساوي ااردي شادن و مصاراي
شدن هدایت شده است.

«درگذشته زن و مرد باه كار ميكردی  ...اگر زني به همراه مردان كار نميكرد ،در منلقاه
اسمش بد ميشد ولي اآلن برعك شده ،خیسي ك پیش ميآیاد كاه زناان مثان گذشاته باا
2
مردان در بیرون منزل كار كنند ،زنان خانهنشی شدهاند».
«زن قدی ه كار خانه ميكرد ه كار بیرون ...هار انگشاتش یاك هنار داشات ،در كشااورزي
 .1در بحث گروهي با مردان و زناان روساتایي ایا نكتاه ماو رد اشااره قارار گراات كاه زناان از عرصاه تولیاد و
مشاركت در اضاي عمومي دور نگه داشته شدهاند.
 .2مصاحبه با زن خانهدار  65ساله
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(زراعت) كه همیشاه حضاور داشات .گوسافند و گااو ها داشات .شایر و پنیار و كاره و تولیاد
ميكرد .ندی ارزند كو ك ه داشت و به آنها رسیدگي ميكرد  ...اگار وقات ها داشات

گسی بااي و ریسمانبااي و  ...در طول روز با زنان همسایه شیرواره ها انلاا مايداد ،ولاي اآلن
1
ای كارها كال اراموششدن  ...زنان امروزي حتي توان بچهداري ه ندارند».
وجه دیگر مسئسه ای است كه در طي تغییرات به وجود آماده ،ناهتنهاا اساتعدادهاي باالقوه
زنان ملالي براي شكواایي و بالفعن شدن ندارد ،بسكه جایگاه و مقا تولیدي زناان باه وجهاي از
كاالیي شدن تغییر معنا داده است .از سوي دیگر ،منزلت و جایگاه زن در نای بساتري وجهاي
ابزاري و مصراي را نمایش ميدهد و بیشتر از هر یزي در مصر خانواده مشااركت دارناد تاا
در تولید و تامی معیشت خانواده .در نی شرایلي ميتوان گفت رسانههاا هماد تنهاایي زناان
شدهاند و ذه شان را بهراحتي در مسیرهاي متفاوتي كنترل ميكنند .نی وععیتي باعث منفعان
شدن سوژه زنانگي بهعنوان بخش مهمي از نیاروي كاار در اجتماعاات محساي شاده اسات .ایا
گروه در معرض از دسات دادن شاغن قرارگراتاه و باا یاك وعاعیت اراغتاي مصاراي مواجهاه
شدهاند.
مداخالت مستقی و غیرمستقی شرایلي را اراه كارده اسات كاه موجاب باروز تماایزات
هویتي و اختال سلح نیاز و سسیقه میان زنان امروزي -شهري و مردان و زنان سنتي -روساتایي
(كه در جهت تامی حداقن معیشت در تالش هستند) شده است .بهگوناهاي كاه ماردان (و زناان
سرپرست خانوار كه در نقش یك مرد در اجتماع حضور پیادا مايكنناد) در وعاعیتي ساخت و
مشاغسهاي جاز

منابو محدود مشغول به تامی معیشت خاانواده هساتند و اماري بادیهي اسات كاه
كسب درآمد كااي و تامی معیشت ندارند و از صبح اول وقت تا نزدیكهاي غروو باه كاار و
تالش ميگذرانند و كمتر در معرض مداخالت غیرمستقی (رسانهاي) هستند .بناابرای ماردان (و
زنان محسي سرپرست خانوار) دغدغههاي بسیار متفاوتي نسبت باه زناان و ماردان شاهري كاه در
معرض رسانهها هستند ،دارند .بهواسله مداخالت غیرمساتقی  ،سالح توقعاات و انتااارات زناان
امروزي شده باالتر راته و ای در حالي است كه به دلین شرایر ساخت كاار و وعاعیت اشاتغال
ناملسوو در اجتماع ،مردان و زنان محسي را صاراا درگیار تاامی معیشات و رااو نیازهااي اولیاه
كرده است؛ نیازهایي كه به رؤیا تبادینشاده اناد .تفااوت در سالح نیازهاا میاان ایا دو گاروه،
اختالاات آنها را دام زده است و تعامالت آنها را در معرض تهدید و غیر صامیمي شادن قارار
ميدهد.

 .1بحث گروهي با زنان خانهدار روستایي.
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باوجود نی اشارهاي سخت كااري باراي ماردان و زناان محساي در اجتمااع و نباود بساتر
مناسب كسب درآمد ،زنان در منزل با وجهي دیگر از پیامادهاي ماداخالت مواجهاه هساتند .در
نی شرایلي ،زنان ابتدا بهواسله ماداخالت مساتقی ملباور باه خاناهنشایني و طارد از اجتمااع
شدهاند؛ راكه بستري براي اعالیت و اشتغال زناان در بیارون از منازل ااراه نباوده و باهواساله
مداخالت غیرمستقی ذهنیت و ااكار آنها باه سامتوساوي متفااوت باا اوعااعواحاوال اجتمااع
محسي هدایت كرده است .در نای وعاعیتي باا زناان اماروزي شادهاي مواجهاه هساتی كاه باا
ایدئولوژي مصر  ،مسیر توسعه نامتوازن را در پیش گراتهاند؛ اما مردان و زنان محسي باهواساله
مداخالت مستقی و تغییر و گذر از الگوي اشتغال جمعي و تولیدي باه الگاوي اشاتغال ااردي و
خدماتي تلربهاي متفاوت از زنان امروزي شده شهري دارند .با انادكي تامان وجاوه اخاتال و
تمایزات هویتي زنان امروزي شده و مردان و زنان محسي مشهود است.
ای نكته حاكي از آن است كه بهرغ تاكیدات جریانهاي امینیستي مبني بر وجود روابار
جنسیتي نابرابر بی زنان و مردان ،اما مسئسهاي كه كمتر مورد توجه آنها بوده ،موعاوع توجاه باه
«تلربه زیسته مردان» و اه شارایر ساخت و دشاوار آنهاا در وعاعیتهااي ناابرابر اجتمااعي و
همچنی ك توجهي به ذائقه و نیاز واقعي زنان محساي اسات؛ باهگوناهاي كاه اكثار واقعیاتهااي
زندگي اجتماعات محسي تفسیر به رأي شده است .با اه ای مسئسه تاا حادي حاشایهاي باودگي
زنان و مردان در اجتماعات محسي بهنوعي قابنپذیرش است .زیارا از آنلاایي كاه مدرنیزاسایون
باهد بهبود وععیت ااراد محسي شروع شده بود اما اكناون نتاای و دساتاوردهاي آن باهجااي
توانمندسازي ،موجبات «حاشیهاي شدن زنان از عرصه اجتماع و اعالیتهااي تولیادي و تحمیان
اشارهاي سخت تامی معیشت براي مردان» را به دنبال داشته است .ای مسئسه گواه بر ایا قضایه
است كه بهرغ تاكیدهاي جریانهاي امینیستي بر غسبه تفكر مردساالر كه ساویه سانتي باودن را
بر آن تعریر ميكنند .اما ارایند مدرنیزاسیوني كه متاتر از تفكر روشنگري و با شاعار عادالت و
آزادي معرو بود ،الاقن در تلربه مدرنیزاسیون ایراني بیشتر از گذشته موجودیت زناان محساي
در اضاهاي عمومي را تهدید و به حاشیه رانده است .هر ند در زمینههاي دیگري مثان ااازایش
سلح تحصیالت و اخذ درجات عالي عسمي و بهبود وععیت بهداشتي و همچنی اازایش امید به
زندگي تغییرات ملسوبي را تلربه كاردهاناد ،اماا ایا عناصار اقار باهعناوان بخشاي محادود از
نیازهاي اولویتدار زنان محسي تسقي ميشود .برحساب ملالعااتي كاه در حاوزه زناان در جامعاه
محسي بهعمنآمده اسات ،بسایاري از آنهاا ازدواه و كاار هماراه باا همساران خاود را باهعناوان
مه تری عامن توانمندسازي خود تسقي ميكنند .بنابرای برداشت و تفسیر زنان محسي بهوعاوح
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ميتوان تفااوت نگااه و ملالباات قشارهاي مختسار زناان را در طارح و بیاان ملالباات خاود از
دولتها دید .ای گسست و عد همخواني ملالبات زنان ازجمساه مها تاری مساائسي اسات كاه
جریانهاي حامي زنان در جامعه كمتر به آن توجه كردهاند.
 .2-4كمتوجهي سازمانها و نهادهاي حامي حقوق و مطالبات زنان به نيازهاي زنان محلي

ازجمسه عناصر تاتیرگذار در بيقدرتي و به حاشیه رانده شدن زنان محسي« ،غفست یا كا تاوجهي
سازمانها و نهادهاي حامي حقوق زنان به ملالبات و نیازهاي محسي» است .تفسیر زنان محساي از

ای گروه كه از آنها بهعنوان لیدرهاي حمایت از زنان یاد ميشود ،بهگونهاي اظهار داشتهاند كاه
متاسفانه آنها در اها نیازهااي اولویاتدار (ماادي -معیشاتي) گاروههااي مختسار زناان غفسات
كردهاند و كمتری تالش ممك را باراي ها راساتا كاردن ملالباات زناان اقسیاتهااي قاومي و
ارهنگي انلا دادهاند .ای گروه لیدر بنا بر ظرایتهاا و تواناایيهاایي كاه دارا اسات ،متاسافانه
بیشتر در دا كسیشههاي جنسیتي كه نگاهي ذاتانگارانه در خود دارند ،ااتاده است و ندوجهي
بودن ملالبات زنان (از نیازهاي مادي -معیشتي تا نیازهاي ارامادي) را صراا به نیازهاي اراماادي
تقسین داده و الاقن پایبندي رسانهاي خود را بیشتر در ای حوزه نشان دادهاند .درصورتيكه رااو
نیازهاي اولویتدار مادي -معیشتي مبنایي اصسي براي طرح نیازهاي ارامادي است .زناان محساي
نی اظهار داشتهاند:

«ما جز شوهران و برادرانمان حامي دیگري نداری  ...نیاز اصسي ما داشت یاك زنادگي آرا
است .گروههایي از زنان شهري خود را بهعنوان حامیان زنان ميدانند اما ما حمایت واقعاي از
آنها ندیدهای  .مسئسه ما اشتغال و درآمد است و نه یز دیگر  ...كاه آنها باراي ماا و باراي
همسران و برادرانمان مسئسه جدي شده است».
همانطور كه گفته شد ،تصور غالب زنان محسي حاكي از آن است كه پیشاگامان مادااو حقاوق
زنان كمتر نیازهاي زنان محسي را در بیانیهها و ملالبات خود ملرح مايكنناد .زیارا آنهاا بار ایا
باورند كه عمده پیگیريها و ملالبهجویي لیدرهاي حمایت از زنان به طارح ملالباات و نیازهااي
زنان طبقه متوسر و مركزنشی پرداختهاند كه ای روزها بهصورت آشاكار در اضااهاي ملاازي
و عمومي و رسانهها ای موعوع قابنمشاهده است .ای مسئسه حاكي از ه راستا نبودن ملالباات
زنان مركزنشی با زنان حاشیهنشی (زنان در ارهنگهاي قومي و اجتماعات محسي) است.
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 .3-4گونهشناسي نيازها

در طي ملالعه انلا شده گونههااي مختسفاي از نیازهاا و ملالباات از ساوي زناان جامعاه محساي
ملرح شده است كه در دستهبندي بهعمنآمده سهگونه (ازدواهگرا ،خانوادهگرا و معیشتگارا)
شناسایي شده است كه ای سه گروه در بسیاري عناصر با یكدیگر شباهت دارند .زیارا در بااات
ارهنگي -اجتماعي و اقتصادي یكساني زنادگي مايكنناد و ایا عامان مهماي در همساو باودن
بسیاري از ملالبات زنان جامعه محسي تاتیر گذاشته است .اساسيتری نیاز مشتر و اولویاتدار
در سهگانه شناسایيشده مسئسه «تامی معیشت و زندگي آبرومندانه» است .آنهاا بار ایا موعاوع
تاكید دارند:

«زندگي بر دو پایه استوار است یكي تامی معیشت و دیگري داشت یك زندگي آبرومنداناه
و بهدوراز نگاه تحقیرآمیز دیگران .اگر ایا دو را در زنادگي داشاته باشاي باه ناار ما آد
خوشبخته و میتونه از زندگیش لذت ببره» (مصاحبه پر تكارار در بای بحاثهااي گروهاي و
مصاحبههاي اردي).
دسته اول تصور ازدواجگرا :در ای گونهشناسي ،دختران جوان با میانگی سني حدودا  18تاا 35
ساله با مدار تحصیسي دیيس و دانشگاهي (كارداني ،كارشناسي و ارشد) ،عاالوهبار تاكیاد بار
تامی معیشت و زندگي آبرومندانه« ،ازدواه» را بهعنوان مه تری نیاز خود تسقي مايكنناد و آن
را بهنوعي حالل مسائن و مشكالت دیگر خود تفسیر ميكنناد .زیارا از ایا طریاد ها «نیااز باه
رابله با جن مخالر» و ه «نیاز به داشت پشتوانه و تكیهگاه» برطر مايشاود .همچنای آنهاا
اظهار داشتهاند كه داشت یك « هره آراسته و زیبا و پوشش مناسب» ه از مه تری معیارهااي
پذیرش اجتماعي در جامعه است .عالوهبر ای دیگر نیازهااي ملارح شاده از ساوي آنهاا حاول
مقوالتي از قبین :كسب شغن ،احساس امنیت در خیابانها ،وجود اضایي ام و مناسب در بیرون
از منزل براي گفتگو و دوستي دختران (پار ها و اضاهاي سبز) ،استقالل ماالي و داشات مناابو
مالي پایدار ،آزادي عمن بیشتر در زمینه انتخاو همسر و  ...است.
دسته دوم تصور خانوادهگرا :ای گونهشناسي زنان متاهسي را شامن ميشود كه مه تاری نیااز
خود را «تامی نیازهاي خانواده» تسقي ميكند و «رعایت اعضااي خاانواده» (همسار و ارزنادان) را
بسیار مه ميداند؛ از ای رو عالوه بر تاكید بر نیاز تامی معیشت و زندگي آبرومنداناه« ،صامیمیت
و همدلي اعضاي خانواده» را یك اصان مها ذكار كاردهاناد .همچنای «تااوآوري و حمایات از
یكدیگر در شرایر ساخت» را عاام انسالا و پایاداري خاانواده تعریار كاردهاناد .ایا گاروه
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نیازهاي خود را در راستاي نیازهاي خانواده تعریر كردهاند و «راو نیازهاي اولویتدار خاانواده را
مقد بر نیازهاي اردي» خود مي دانند .ایا اااراد تعارعاي بای خاود ماردان تعریار نكاردهاناد و
همداستان با مردان هستند و «اشتغال شوهر و ارزندان» را بر اشتغال خود ترجیح ميدهند .عاالوه بار
نكات ملرح شده ،ای دسته از زنان بار مقاوالتي از قبیان شاغن و درآماد پایادار باراي شاوهران و
ارزندان خود ،وجود اضااي ساال و اما در بیارون از منازل ،تقویات ارتبااط باا اقاوا و دوساتان،
دسترسي راحت به مراكز بهداشتي و درماني ،وجود مكانهااي باا كااركرد رااو نیازهااي معناوي،
كمك به تامی نیازهاي خانواده و  ...تاكید داشتهاند .ایا گاروه از زناان عام اباراز نارعاایتي از
پوشش دختران و زنان در جامعه« ،تقویت باورهاي دیني و اعتقادي و تقادس حلااو» را باهعناوان
یكي از نیازهاي واقعي جامعه الز دانسته و «نقش مادري در مدیریت خانواده» را بسایار باا اهمیات
تفسیر كردهاند .همچنی «حضور در اضاهاي عمومي با تامی امنیت» براي آنهاا را حاد زناان تسقاي
ميكنند.
دسته سوم تصور معيشتگرا :ای گونه زناان سرپرسات خاانوار و دختاران تلارد قلعاي را
شامن ميشود .براي ای اااراد كاه باهناوعي خاود را محارو تار از دیگار گاروههااي اجتمااعي
ميدانند ،تامی نیازهاي اولیه اندكي بیشتر الز و عروري است .آنهاا یاك زنادگي ساال را در
«تامی خورا و پوشا و یك سرپناه مناسب» و همچنی وجود «درآمدي پایدار» ميدانند .از
طراي دیگر« ،پذیرش اجتماعي آنها در جامعه و حذ نگاههاي تحقیرآمیز و ملرمانه» را نیاز از
مه تری نیازهاي خود تسقي ميكنند .ای گروه از زنان كه خود مدیریت و سرپرستي خانواده را
بر عهده دارند «وجود اضاي ایم و سال در بیرون از منزل براي كار» را الز ميدانند.
ای گروه از زنان؛ تلربههاي بسیار تسخي را از سر گذراندهاند .باراي ایا گاروههاا ،اداماه
تحصین و داشت یك زندگي با رعایت معیارهاي انساني ،تصور بسیار ساخت و دور از انتاااري
بود را كه به بیان خودشان «ارودستتری » قشر جامعه هستند .زیرا نه مكااني (سارپناه) مناساب
براي زندگي كردن و نه اضاي امني براي حفاظات از خاود دارناد و همچنای ناه امكااني باراي
حضور در جامعه (مدرسه ارزندان ،حضور در مراس جش و عازا ،اضااهاي ارهنگاي شاهري و
 )...براي آنها اراه است .از طراي ،آنها مكاني جز حاشیه و دوري از ارایند سال زندگي باراي
خود متصور نیستند .ای گروه «ملرودی اجتماعي» هستند كه روند تغییار و تحاوالت اجتمااعي
رخه حاشیهاي شدن آنها را بازتولید كرده است.
ای ااراد در خصوص سه مسائسه حلااو اجبااري ،ورود زناان باه اساتودیو هااي ورزشاي و
كسب شغن نیز مورد پرسش واقو شدند .ای دساته از زناان مسائسه شاغن را اماري مها و عاروري
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براي زنان متناسب با وععیت خود ميدانند اما براي زنان داراي همسر ،شاغن باودن زناان را خیساي
درست نميدانند و «نقش مادري» را بار نقاش شااغن باودن در بیارون از منازل تارجیح مايدهناد.
همچنی مسئسه وجود حلاو در جامعه را امري عروري ميدانند ،اما در خصوص حضور زناان در
استودیو ها را ندان عروري تسقي نميكنند؛ بهعبارتدیگر ،نیاز اولویتدار خودشان نمايدانناد،
اما «حضور در اضاهاي عمومي و اعالیت و كسب درآمد» را حد مسس زنان تعریر ميكنند.
 .4-4تشديد احساس محروميت نسبي زنان محلي

مشاهدات و ملالعات نگارندگان در بااتهاي محسي نشان ميدهد كه احساس محرومیت نسابي
زنان محسي نسبت به زنان طبقاه متوسار مركزنشای رو باه ااازایش اسات .عاالوهبار آنچاه قابال
مفروض گراته شد -كه احساس محرومیت نسبي زنان نسبت به مردان بیشاتر اسات -ایا مسائسه
كه احساس محرومیت نسبي زنان محسي نسابت باه ها ناوع خاود رو باه ااازایش اسات ،وجاوه
پروبسماتیك ای قضیه را پررنگتر ميكند كه ماحصن آن پیدایش و تقویت تفكر مركزنشای و
حاشیهنشی است .مسئسه دیگر اینكه زنان حاشیهنشی نگاهي ناامیدانه به لیادرهاي حمایاتكنناده
زنان دارند .احساسي از محرومیت نسبي و حاشیهشدگي كه تنهایي و عزلتنشایني را باراي زناان
محسي به وجود آورده است .ای مسئسه منلر به شكنگیري ای تصور در بای زناان محساي شاده
است كه صداي آنها حتي در بی ه نوعان خودشان شنیده نميشود و ملالبات و نیازهاي واقعي
و حیاتي آنها در ذین ملالبات و نیازهاي غیر اولویتدار زناان طبقاه متوسار مركزنشای نادیاده
1
انگاشته شده است.
نی تصوري از احساس محرومیت و حاشیهاي شدگي زنان محسي ،مفهومي تحات عناوان
«روابر نابرابر درون جنسایتي زناناه» را بازتولیاد كارده اسات :باهگوناهاي كاه اماروزه باا طیار
گستردهاي از ملالبات به حد زنان مواجه هستی كاه گروهاي از آناان ،ملالباتشاان حاول محاور
نیازهاااي اساسااي و معیشااتي مااي رخااد و از دسترسااي بااه هاار نااوع رسااانه و بسااتري بااراي
ملالبهجويشان محرو هستند .گروه دیگري كه امروزه در رسانهها بهوعوح شاهد آنهاا هساتی
و در پي ملالبات ارامادي هستند (طرح توقر حلاو اجبااري ،طارح اولویات اساتخدا زناان،
طرح پستها و جایگاهها مدیریتي زنان ،ورود زنان به اساتادیو هااي ورزشاي و  .)...ایا گاروه
بهعنوان لیدرهاي حمایت از زنان در جامعه تصور ميشوند اما متاسفانه تصامیمات و راهبردهااي
عمسي آنها بعضا كمتر توانسته از استراتژي ذاتگرایانه ااصسه بگیارد و از ساوي دوگاناهانگااري
 .1مسئسهاي كه بارها در مصاحبهها و بحثهاي گروهي با زنان محسي تكرار شده است.
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انتقا جویانه از مه تری نتای نی رویكردي بوده است .از ای رو ،ملالباات گاروههاا و اقشاار
اجتماعي گوناگون زنان جامعه در لواي ملالبات آنها نادیده انگاشته شده است.
 .5-4نابرابري برون و درون جنسيتي زنانه

كاردهاناد .مضاااا

يقادرتي» تفسایر
یهاي شادن و با 
یستجهان خود را در «تسه حاش 

زنان محسي ،ز
اینكه سوژگي اعال آنها در عرصه حضور در جامعه به ابژگي منفعالنه معنا شده اسات .از طرااي
دیگر ،بهرغ تفسیرهاي یكلانبهنگر ،مبني بر نابرابريهاي جنسایتي ،تفسایرهاي زناان در جامعاه
محسي حاكي از نوعي «نابرابري برون و درون جنسیتي زناناه» اسات كاه اشااره باه روابار ناابرابر
جنسیتي زنان و مردان و همچنی بهه ریختگي و ندسویگي ملالبات زنان دارد.
روایاات غالااب جامعااه محسااي حاااكي از آن اساات كااه جناابشهااا و تااالشهاااي حمااایتي،
ملالبهجویانه و بعضا ستیزهجویانه زنان در جامعه بهرغ دستاوردهایي كه باراي گاروههااي خااص
(طبقه متوسر و روبه باال) داشته است ،اما ندان مورد رعایت و متناسب با نیازهاي قشر عاعیر و
ارودست زنان جامعه نیست؛ زیرا ای نوع پیگیريهاا را ناهتنهاا در راساتاي طارح ملالباات واقعاي
جامعه زنان نميدانند ،بسكه قائن به بزرگ شدن واقعیاتهااي ملاازي و ملالباات غیار اولویاتدار
گروهي از زنان داراي رسانه هستند كه ای مسئسه خود حااكي از آن اسات كاه ساناریوهاي دنیااي
مشتر زنان ،اساسا به لحاظ تئوریك و سیاساي قاو مداراناه ،اميریالیساتي و ذاتانگاراناه هساتند.
زنان مصاحبهشونده با طارح موعاوعاتي در زمیناههااي مختسار معیشاتي و ماادي قائان باه وجاود
ساختارهاي تعیی كننده مؤتر بر حاشیهاي شدن خود هستند؛ بهطوريكه خود را تحت اساتیالي ساه
عنصر غالب «سسله مردان از نگاه برون جنسیتي» و همچنی «سسله زنان طبقه متوسر به بااال از نگااه
درون جنسیتي» و «احساس محرومیت و بیگانگي نسبت به كسیت جامعه و ناا اجتماعي» مايدانناد.
ای عناصر منلر به بیگانگي ،جدا ااتادگي و طرد زنان حاشیهنشی شده است .بنا بر اظهارات زناان،
آنها خود را جز ارودستتری  ،محرو تری و آسیبپذیرتری گروههاي اجتماعي تسقي ميكنناد.
ای زنان بر ای باورند كه در شرایر اعسي از یكسو ملالبات ارامادي زنان طبقاه متوسار و رو باه
باال را همسو با نیازهاي مادي -معیشتي خود نميدانند و غسبه ملالبهگاري اراماادي زناان را عاامسي
مؤتر بر نادیده انگاشت شدن نیازهاي واقعي خاود تسقاي مايكنناد و از ساوي دیگار ،معتقدناد كاه
وجود روحیات غالب مردساالري زمینههاي محرومیت از ارصتهاي اجتماعي برابر را باراي زناان
ایلاد كرده است .ای مسئسه تا حدي تشدید شده است كه زنان محسي روح كساي جامعاه را عاامسي
مؤتر در بازتولید ساختارهاي محرومیتساز تعریر ميكنند.
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«نیازهاي ما با نیازهاي زنان مراه باه متفاوت است ،زنان مراه هیچوقت نميتوانند خودشاان
را جاي ما بگذارند كه ما در ه وععیتي زنادگي مايكنای  .نیااز اصاسي ماا داشات سارپناه،
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 ».
 .6-4راهبردهاي مقابلهاي زنان محلي

مصاحبههاي انلا شده با زنان محسي حاكي از آن است كاه دو راهبارد مقابساه باا وعاو موجاود
مورد تاكید آنها بوده است.
راهبرد اول بر «همداستاني با زنان» تاكید دارد .ای استراتژي مورد حمایت دختران و زناان
تحصینكرده محسي است كه تلربه زندگي در شهرهاي كالن كشور را داشتهاند و بر ای باورند
كه زنان بهطوركسي باید از نیازها و طرح ملالبات واقعاي خاود در مقابان سااختارهاي اجتمااعي
كالنتر دااع كنند.

«ما زنان بایستي از همدیگر حمایت كنی  .زنان توانمنديهاي زیادي داری اما ارصاتي باراي
2
شكواایي آنها اراه نشده است .حمایت زنان از ه خیسي ميتونه وععیت را بهتر كنه».
راهبرد نوع دو «همداستاني زنان با مردان محلي» است كه زنان محساي آن را باهعناوان اساتراتژي
ملسوو براي مبارزه و مقابسه با ساختارهاي محدودكنناده و محرومیاتسااز جامعاه محساي خاود
ميدانند .ای استراتژي هر ند غسبه مردسااالري را در پاي دارد ،اماا زناان حاشایهنشای آگاهاناه
همداستاني با مردان محسي را پذیراتهاناد و دلیان آن را همساویي نیازهاا و ملالبااتشاان ملارح
ميكنند.

«زنان محسي نباید مردان و شوهرانشان را نقله مقابن خود بدانند .زنان و مردان ای منلقه هار
دو محرو هستی  .دعوا و عدیت ما باه كاري را درست نميكند .شاوهر و بارادر و پادران
زحمتكش ما شبانهروز تالش ميكنند ولي خوو ارصاتي باراي كاار كاردن و درآماد زیااد
ندارند .براي آنها ه كار نیست ه برسه به اینكه ما زنان بتونی كار كنی  .ه زن و ها مارد
ای منلقه زندگي بدي داری  ...زن و مرد هار دو بایاد پشاتوانه ها باشاند .مارد پشاتوانه و
تكیهگاه مالي -پولي ،حیثیتي و عاطفي باشد و زن ه پشتوانه مادیریتي و مشاورتي حیثیتاي و
 .1روایت غالب مصاحبههاي انلا شده
 .2خالصه مصاحبه با تعدادي از دختران و زنان تحصینكرده محسي
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عاطفي مرد و اعضاي خانواده و .»...

1

نكته مه در ای تفسیر آن است كه ای گروه نیز قائن به شكا بی نیازهاي گروههاي مختسار
زنان شهري -روستایي هستند و از طراي ،تقابن زن و مرد را كمتر ميپذیرناد؛ زیارا بار وعاعیت
بيقدرتي زن و مرد در مناطد حاشیهاي خودآگاه هستند .بنابرای همداساتاني و حمایات زناان و
مردان از همدیگر را مه تری راهبرد مقابسهاي با وعو موجود تسقي ميكنند .آنها اظهار داشتهاند
كه زن و مرد محسي بنا بر ماهیت تقسی كار عراي در نهاد خانواده باید پشاتوانه و تكیاهگااه ها
تسقي شوند .تفسیر آنها ای است كه مرد تكیهگااه ماالي -پاولي ،عااطفي -احساساي و منزلتاي-
حیثیتي باشد و زنان نیاز تكیاهگااه عااطفي -احساساي ،مادیریتي -مشاورتي و منزلتاي– حیثیتاي
خانواده باشند.
آنها پذیرش ای راهبرد دو را نوعي مقابسه با «دیگري» در نار ميگیرند كاه ایا دیگاري
ه تضاد و ستیز با ساختارها و نهادهاي رسامي را در بار مايگیارد و ها احسااس محرومیات و
ناعدالتي و كینه نسبت باه گاروه هاا و اقشاار اجتمااعي (زناان و ماردان) متوسار و بااال را نشاان
ميدهد .تا حدي كه ای ااراد «تقابن و مبارزه» باا ایا دیگاري ماورد تصورشاان ،مبناایي باراي
شكن گیري یك هویت مشتر زنان و مردان محسي شده است .ای هویت مشتر «طارد و باه
حاشیه راندهشدن از جامعه» است.
جامعه

تسه حاشیهاي
شدن زنان
زنان

محسي

مردان

بنابر آنچه گفته شاد ،مايتاوان زنلیاره باه ها پیوساتهاي از عناصار را باه نگاارش درآورد كاه
بيقدرتي و حاشایه اي شادن زناان محساي را باه وجاود آورده اسات و از طرااي دیگار ،قادرت
انهزني آنها را كاهش داده است ،بهگوناهاي كاه ارآیناد بیگاانگي از جامعاه را تشادید كارده
است.

 .1مصاحبه و بحث گروهي با زنان محسي.
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مدل پارادایمي تجربه زیسته زنان از فرایند مدرنيزاسيون در جامعه محلي

شرایط علّي
 نوسازي نامتعادل واال لنگي (ورود تناصر
نوسازي (نهاد نموز ،
بهداشك ،وسايل
ارتباطجيعي ،ارتباط با
شهر)
 ساختارهاي پدرساالر تبعيضهاي منطقهايمر زنشي  -حاشيهنشي
 چندسويگي مطالباو ونيازهاي زنان (مادي
معيشتي و فرامادي)
 شنيده نشدن صداييزنان محلي
 نابرابريهاي اجتياتيدرون و برون جنسيتي
 ضعف و ناتوانيشبكههاي حيايتي رسيي
متوجهي ساختارهاي
اجتياتي به حقوق و
مطالباو افراد جامعه
 نگاه تحقيرنميز بهجامعه محلي

شرایط مداخلهگر
باورها و هنجارهاي
ايررسيي جامعه محلي
رسانهها و نراهي از شرايط
موجود
تفاوو سطح نيازها
احساس محروميك زنان
محلي
وضعيك اقتصادي

پدیده
بيقدرتي و
حاشيهاي شدن
زنان محلي

زمينه
جامعه محلي زنان و مردان
روستايي و حاشيهنشي
شهري لرستان
تصوراو ازدواج ررا،
خانوادهررا و معيشكررا
ميزان ،شدو و دوره زماني

راهبردهاي
تعاملي
 عرد و پذيرندري تقابلهاي جنسيتي هيداستاني زنانبا مردان محلي
 هيداستاني زنانبا زنان محلي
 شكلريري خردهفرهنگهاي معارض
با فرهنگ رسيي
 تقويك هويكمشتر حاشيهاي
شدن و تقابل با
«ديگري»
 بيگانگي و دورياز جامعه

پيامدها
 شكاف و تعارض زنان باهم(مر زنشي  -حاشيهنشي )
 افزايش نابرابريهايدرونجنسيتي زنان
 تضعيف جايگاه زنان ومردان محلي
 حذف زنان از فعاليكهايتوليدي
 تعارضاو قومي خانهنشيني زنان متوجهي به نيازها ومطالباو زنان محلي و عبقاو
پايي
 اهش هيياري وياريگريهاي زنانه
 نابودي دانش بومي مازمبا فعاليكهاي زنان در
 شكسك سياسكهاياجتياتي سازمانهاي معطوف
به توانيندسازي جامعه
روستايي و تشايري
 تشديد احساس محروميكنسبي

 .5تشريح مدل پارادايمي
در پي انلا مصاحبهها و برگزاري بحثهاي گروهي و همچنی ارایند كدگذاري باز ،محاوري
و درنهایت تلمیو مفاهی نهایي در قالب كدگذاري انتخابي /گزینشي مدل پارادایمي مربوط باه
مسئسه تحقید نشان داده شد .ای مدل از شش عنصر مه  :شرایر عسي ،پدیده ،شارایر زمیناهاي،
شرایر مداخسهگر ،راهبردهاي تعامسي و پیامدها تشكین شده است و ابعاد گوناگون مسائسه ماورد
تحقید را نشان ميدهد.
پدیده مورد بررسي در ای پژوهش« ،اه جایگاه و وععیت زنان محسي» است .براي همی
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مناور تالش شاده اسات كاه تلرباه زیساته آنهاا در زمیناه تغییار و تحاوالت مارتبر باا عناصار
مدرنیزاسیون مورد بررسي قرار گیرد و نتیله ای تغییر و تحوالت مفهاو مركازي تحقیاد یعناي
«بيقدرتي و حاشیهاي شدن زنان محسي» است .از ای رو ،شرایر عسّي مرباوط باه مقولاه مركازي
در مدل نهایي ،شامن «نوسازي نامتعادل و آالكسنگي» ميشود كاه باهصاورت آمراناه در جامعاه
روستایي و عشایر تحمین و به اجرا درآمده اسات .ایا موعاوع در بعضاي زمیناههاا مثان بهباود
وععیت بهداشتي و آموزشي و همچنی اازایش آگاهي براي زنان مؤتر و مثبت واقو شده است،
اما درملموع روایت غالب زنان محسي سازه نارعاایتي و ناخرساندي از وعاو موجاود را نشاان
ميدهد .عالوه بر نوسازي نامتعادل كه مه  تاری عنصار تاتیرگاذار در ایا ارآیناد باوده اسات،
مقولههایي همچاون «سااختارهاي پدرسااالر ،تبعای هااي منلقاهاي مركزنشای  -حاشایهنشای ،
ندسویگي ملالبات و نیازهاي زنان (ماادي معیشاتي و اراماادي) ،شانیده نشادن صادایي زناان
محسي ،ناابرابري هااي اجتمااعي درون و بارون جنسایتي ،عاعر و نااتواني شابكههااي حماایتي
رسمي ،ك توجهي ساختارهاي اجتماعي به حقوق و ملالبات ااراد جامعه و نگااه تحقیرآمیاز باه
جامعه محسي» ازجمسه مه تری عناصر مورد تاكید مشاركتكنندگان جامعاه محساي باوده اسات
كه شرایر عسّي مقوله مركزي مدل پارادایمي را شكن داده است .ای مسائن در شرایر زمیناهاي
خاص جامعاه محساي روساتایي و حاشایه نشای شاهري اساتان لرساتان انلاا شاده اسات .بااات
اجتماعي -ارهنگي و اقتصادي مناطد مورد ملالعه با ساختار تركیبي از باورهااي سانتي و مادرن
علی بوده است و تصورات ازدواهگرا ،خانوادهگرا و معیشتگرا غالب بر نیازهاي اولویاتدار
آنهاست .در ایا تحقیاد ،شارایر مداخساه گار نقاش بسایار مهماي در تساهین یاا محادودكردن
راهبردهااا در زمینااه مقولااه مركاازي (اقاار اجتماااعي و حاشاایهاي شاادن زنااان محسااي) داشااتهانااد.
بهگونهاي كه عناصري از قبین «باورها و هنلارهاي غیررسمي جامعه محسي ،رساانههاا و آگااهي
از شرایر موجود ،تفاوت سلح نیازها ،احسااس محرومیات زناان محساي و وعاعیت اقتصاادي-
اجتماعي ااراد» ميتوانند تغییر در جایگاه و وععیت زنان را تسهین كنند.
در ای پژوهش ،راهبرد تعامسي كه سازوكار و تدبیري در برخورد باا یاك «پدیاده» خااص
است با عناصري همچون «طرد و پذیرنادگي ،تقابانهااي جنسایتي ،همداساتاني زناان باا ماردان
محسي ،همداستاني زنان با زنان محسي ،شكنگیري خردهارهنگهاي معارض با ارهنگ رسامي،
تقویت هویت مشتر حاشیهاي شدن و تقابن با «دیگري» ،بیگانگي و دوري از جامعه» از سوي
مشاركتكنندگان در بحث تفسیر شده است.
وقااوع پدیااده «اقاار اجتماااعي و حاشاایهاي شاادن زنااان محسااي» در جامعااه مااورد ملالعااه
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«پیامدهایي» را به همراه داشاته اسات .باهطاوريكاه تفسایر غالاب مصااحبهشاوندگان بار محاور
مقوالتي مثن «شكا و تعارض زنان بااه (مركزنشای  -حاشایهنشای ) ،ااازایش ناابرابريهااي
درون جنسیتي زنان ،تضعیر جایگاه زنان و مردان محسي ،حذ زناان از اعالیاتهااي تولیادي،
تعارعات قومي ،خانهنشیني زنان ،ك توجهي به نیازها و ملالباات زناان محساي و طبقاات پاایی ،
كاهش همیاري و یاریگريهاي زنانه ،نابودي دانش بومي مالز باا اعالیاتهااي زناان ،شكسات
سیاستهاي اجتماعي سازمانهاي معلو به توانمندسازي جامعه روستایي و عشایري و تشادید
احساس محرومیت نسبي» متمركز بود.
نتيجهگيري
با عنایت به یااتههاي تحقید درباره تلربه زیسته زنان محساي از تغییارات ناشاي از مدرنیزاسایون،
ميتوان اذعان كرد كه بهرغ دستاوردهایي كه ارآیند مدرنیزاسیون باراي اجتماعاات محساي در
حوزههاي بهداشت و سالمت ،سواد و آگاهي و دسترسي به وساین ارتباطي اراه آورده اسات،
اما «بيقدرتي و حاشیهشدن زنان محسي» از عرصه اجتماع ازجمسه مه تاری پیامادهاي نااملسوو
نوسازي نامتعاادل و ا الكسنگاي در جامعاه ماورد ملالعاه اسات .ایا مسائسه زمیناههاا و بساترهاي
آشفتگيهاي اجتماعي و زوال همبستگيهاي اجتماعي را در پي داشته است تاا حادي كاه زناان
دو راهبرد پذیرندگي و طردكنندگي را در مواجهه با تغییارات اتخااذ كاردهاناد .در ایا ارآیناد
تغییر و تحوالت ،زنان محسي بیشتری هزینه اجتماعي ،اقتصادي و ارهنگاي را متحمان شادهاناد؛
بهگونهاي كه از رخه اعال زندگي اجتماعي حذ و در حاشیه رانده شادهاناد؛ ایا در حاالي
است كه تلربه زندگي آنها نشان ميدهد كه درگذشته نیروي اجتماعي اعال در عرصاه اجتمااع
محسي خود بودهاند 1ولي اكنون در بهتری حالت خانهنشای هساتند و در وعاعیت نااملسوو نیاز
تنزل جایگاه زنان محرو و اقیر و گذار بهنوعي «بینوایي اخالقي» رخ داده است .بر مبناي نای
تسقي از گذار ،مدرنیزاسیون نامتعادل و االكسنگي محسوو ميشود ،زیرا نحاوه مواجهاه زناان باا
عناصر مدرنیزاسیون همراه با نوعي پذیرش و طرد بوده است.
ناریههاي نوسازي كه الگوي غالب برنامههااي توساعهاي كشاورهاي درحاالتوساعه باوده
است ،امروزه نقدهاي جدي بر ساحت معراتي و روششناختي آنهاا وارد اسات (رهنماا1997 ،؛
اسكوبار1995 ،؛ سا 1992 ،؛ سعید1395 ،؛ اسيیوا  .)1993 ،در ایا نوشاتار ،مسائسه طارح
 .1بااا اسااتناد بااه تلربااه تحقیااد نگارناادگان در جامعااه روسااتایي و عشااایري غاارو كشااور و همچناای ملالعااات
صاحبناران ای حوزه ازجمسه آتار مرتضي ارهادي (( )1380واره نوعي تعاوني سنتي كها و زناناه در ایاران)،
(( )1371-72ارهنگ یاریگري در ایران) ،مهدي طالب ( )1384و سكند امانالسهي ( )1354و. ...
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نقد به رویكرد نوسازي به معناي كسي نیست؛ بسكه تاكید بر مسئسه مواجهه زنان محساي باا ارآیناد
مدرنیزاسیون است .جامعه ایراني در معناي عا و استان لرستان در معناي خااص آن نیاز ازجمساه
جوامعي است كه پذیراي ای مهمان ناخوانده بوده است .مهماني كه ازیكطر باه دلیان عاد
اه واقعي و ارتباط معنادار و از طر دیگر ،به دلین عد وجود بسترهاي الز براي ورود اصن
و ماهیت واقعي آن ،بيرمدتری معناي توسعه و نوسازي در سلح جامعاه گساترش پیادا كارد و
باهبیاااندیگاار ،ساااختار شاكسي آن بااا محتااوایي ناااق و معیاوو در ساااحت سیاسااتگااذاري و
كنش هاي روزمره كنشگران اجتماعي نماود پیادا كارده اسات .ایا مسائسه وجاوه پروبسماتیاك
گستردهاي در حوزههاي مختسار داشاته ،اماا در ایا نوشاتار بار مسائسه زناان باهعناوان یكاي از
مه تری مسائن اجتماعي تاكید شده است.
نتاای تحقیاد نشاان ماي دهاد كاه زناان جامعاه محساي در سااختارهاي اجتمااعي نااابرابر از
مه تری گروهها و اقشار آسیبپذیر محساوو مايشاوند .زناان محساي ،خاود را محارو تاری ،
ارودستتری و اقیرتری قشر جامعه تسقي ميكنند و روایاتهااي غالاب آنهاا بیشاتر حااكي از
وجود رخه سیستماتیك و بهه پیوساتهاي از اقار و حاشایهاي شادن اسات كاه بیگاانگي زناان
محسي نسبت به زنان مركزنشی و حتي اعاالن حوزه زنان را نیز در پي داشاته اسات .زیارا همساو
نبودن ملالبات و ندسویگي نیازها (مادي -معیشتي و ارامادي) و شنیده نشدن صاداي زناان در
حاشیه با نیازهاي معیشتي موجبات ای جدا ااتادگي و بیگانگي اجتماعي را اراه آورده است.
یااتههاي پژوهش نشان ميدهند كه زنان حاشیهنشی  ،اارادي منازوي و ناامیاد هساتند و در
شرایلي سخت زندگي ميكنند .در جهت تایید یااتههاي ای تحقید ،اینگسهارت ( )1997معتقاد
است ااراد اقیر داراي اولویتهایي متفاوت با ااراد تروتمند هستند .اولویتهاي ااراد اقیر تا حد
زیادي حول نیازهاي اولیه مي رخد ،زیرا ارد اقر در صورت ارعاي ایا نیازهاا مايتواناد باه
ارعاي نیازهاي تانوي خود اكر كند .شخصي كه درگیر تامی نان شب اسات و حتاي بارآورده
كردن نیازي اولیه ون ساالمت (در صاورت داشات اماراض ساخت و پرهزیناه) بارایش بسایار
دشوار مينماید ،گونه ميتواند به اكر راو نیازهاي غیرعارور تاانوي مانناد تحصایالت تانویاه
(پ از ابتدایي) و حمایت از محیر زیست باشد .بهزع اینگسهاارت ،درصاورتي كاه اارد داراي
امنیت اقتصادي باشد ،د ار تغییر ارزشي مايشاود؛ یعناي تغییار از ارزشهااي مااديگرایاناه باه
اراماديگرایانه .بيتردید جوامعي كه درگیر محرومیت اقتصاادي و گرسانگي هساتند ،همچناان
داراي ارزشهاي ماديگرایانه خواهند بود .یااتهاي ای تحقید نیز نشاان مايدهاد كاه ساهگوناه
شناساایي شااده زنااان و دختاران بااا تصااور «ازدواهگاارا»« ،خاانوادهگاارا» و «معیشااتگاارا» داراي
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ارزشهاي مادي -معیشتي هستند و ارزشهاي ارامادي كمتر بهعنوان نیاز اولویتدار آنهاا تسقاي
ميشود.
ای تحقید به دنبال یاات تصور زنان محسي از اقدامات و اعالیتهاي گروهها و جریانهااي
امینیستي بود؛ جریانهاي امینیستي كه سابقه طوالني در طرح ملالبات زنان داشتهاناد و ازجمساه
نحسههاي اكري محسوو ميشوند كه سابقا تئوريهاي نوسازي از مه تاری آبشاخورهاي آنهاا
بوده است .از ای رو در ادامه بنا بر اه تلارو زنان محسي به نقد و بازنگري در مباني مفهومي و
ناري رویكردهاي امینیستي پرداخته ميشود.
ناریههاي امینیستي ،بهرغ دستاوردهاي مهمي كه در حوزه پیگیري ملالبات زنان داشاته،
اما بهمانند دیگر ناریههاي اجتماعي «داور زمان» ،نواق  ،ابهامات و وجوه پروبسماتیاك آنهاا را
نشان داده ،از نقد مصون نمانده و نقدهایي بر آن وارد اسات كاه عارورت بازاندیشاي در آن را
ایلاو كرده است .بنا بر یااتههاي ای تحقید ،ميتوان نی استدالل كرد كه اماروزه بار مبنااي
مقتضیات مكاني ،قومي و محسي جامعه ایراني ،ناریههااي كاالننگار امینیساتي جهات نزدیاك
شدن به آرمانهاي انساني ،نیاز جدي به بازنگري دارند .از ای رو ،طرح مسائن و نقدهاي مربوط
به حوزه زنان به معناي مه نبودن رویكردهااي امینیساتي و حاذ سااختار طارح مساائن زناان
نیست ،بسكه اصالح و بازنگري در اندیشه ازجمسه مه تری خصوصایات و خالقیاتهااي عسماي
تسقي ميشود كه ملالعات حوزه زنان بهمانند حوزههاي دیگر بهصورت اماري اراینادمحور بایاد
در نار بگیرد .بيتردید رویكردهاي امینیستي بنا بر كاربرد رویكردهاي روششاناختي كیفاي و
انعلا در اه پدیدههاي اجتمااعي ،نتاای و مقاوالت مهماي را باا لحااظ نااري و روشاي در
تحسین مسائن اجتماعي كشر كردهاند .ای تحقید نیز بنا را بر ای مفروض گذاشته است كاه باا
اتخاذ رویكرد روششناختي تفسایري و باا انلاا ملالعاه میاداني در باااتهااي محساي و قاومي
روایتها و تسقيهاي زنان از تلربه زیسته خود را انعكاس دهد.
همانطور كه اطالعات بهدستآمده نشان ميدهد ،ناریههاي مدرنیزاسیون و در امتاداد آن
ناریههاي امینیستي بنا بر ماهیت طرح ملالبات و تابعیت از ساختهاي ناري پیشای و همچنای
تلربه زیسته زنان از وععیت خود در طول تاریخ زندگي در شارایر كناوني نیااز باه بازاندیشاي
دارند .زیرا ای رویكرد به دلین تاكیدهاي یكساویه بار تماایزهااي جنسایتي و نادیادهانگاشات
دیگر گروههاي اجتماعي ،با الشهاي جادي از قبیان «ذاتگرایاي انتقاا جویاناه» و «بازتولیاد
روابر درون -جنسیتي» مواجه است .همچنان كاه دیوینزیاو ( )1993و صاادقي ( )1389نیاز ایا
مسئسه را با عناوی كنارگذاري و اساسگرایي ملرح كردهاند كه همسو با یااتههااي ایا تحقیاد
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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
نیز خدشهدار شده است.
همانطور كه گفته شد ،مه تری نقدي كه بر جریان امینیستي وارد است و باعث مايشاود
از اساس بنیانهاي ناریاه پاردازي در ایا حاوزه را باا مسائسه مواجاه كناد ،تصاور «ذاتگرایاناه
جنسیتي» است .زیرا ای رویكرد تقابنهاي دوگانه مرد و زن را بیشتر باا «تسقاي انتقاا جویاناهاي»
تعریر كرده و بهجاي ایلااد گفتماان همزیساتي مساالمتآمیاز ،جنباههااي «ساتیز جنسایتي» را
تقویت كرده است .ای مضامی از ند جهت قابن نقد هستند:
اول اینكه نی رویكردي كمتری عنایت را به «تلربه مردان» در شكنگیاري نای نااا
اجتماعي داشته است .دو ای كه ناریه جهانشامولي را باراي تماا اجتماعاات انسااني تعریار
كردهاند كه اساسا ای موعو ناري -همساو باا رویكردهااي پساسااختارگرا و پساتمدرنیسا -

مورد نقد است .عالوهبر ای  ،نی رویكرد امینیستي به دلین نگااه ذاتگرایاناه و تقابانگرایاناه
جنسیتياش بهوعوح تقابنهاي درون جنسیتي بی زنان را نیز نادیده انگاشته است و با تصاویري
نادرست تما ملالبات زنان از قومیتها ،طبقاات و اجتماعاات محساي مختسار را یكساان تسقاي
كرده و ای گناه نابخشودني است كه امروزه جریاانهااي امینیساتي باه راه انداختاهاناد .باهواقاو
خودشان یكي از مه تری عوامن نادیده انگاشته شدن ملالبات و نیازهاي زنان در حاشایه ماناده
هستند .از ای رو ،آنچه از ای جریانات حاصان شاده ،ناوعي «بازتولیاد ناابرابري درون جنسایتي
زنانه» است .اگر ه رویكردهاي امینیستي بر روابر نابرابر بی زنان و مردان تاكید داشتهاند و ماا
ه نیز تا حدي بر ای امر واقر هستی  ،اماا اارض پاذیرش بادون اونو اراي ایا مقولاه در
اجتماعات محسي مختسر و بدون توجه باه مقتضایات ارهناگ باومي آن اجتمااع ،اماري مهمان
است كه بهجاي ارائه راهبردي راهگشا ،تناقضات و گسستهاي ستیزهجویانه جنسیتي را تقویات
ميكند .بنابرای مسئسه روابر جنسیتي نابرابر زنان و ماردان بایاد باا عنایات باه مقولاه تااریخي و
ارهنگي آن در هر اجتماعي مورد بررسي قرار گیرد.
همچنان كه ای تحقید نشان ميدهد ،راهبردهاي مقابساهاي ماورد رعاایت زناان محساي در
مواجهه با ساختارهاي اجتماعي نابرابر« ،همداستاني و همراهي زنان با مردان محسي» بوده است تا
اینكه متحد با زنان مركزنشی باشد .زیرا همسو بودن نیازهاي و ملالبات مادي -معیشاتي زناان و
مردان محسي و همچنی به حاشیهرانده شادن آنهاا از سااختار نااا اجتمااعي -اقتصاادي جامعاه
عامسي مه در شكنگیري هویت مشتر زنان و مردان محساي شاده اسات .مضاااا اینكاه زناان
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محسي تصویر مناسبي از زنان مركزنشی بهعنوان نمایندگان و لیدرهاي ملالبهگر خاود ندارناد و
به عبارتي ،همسو نبودن نیازهاي آنها عامسي مؤتر در بیگانگي و شكا بی آنها شده است.
ازآنلایيكه مفهاو جنسایت باهعناوان دال مركازي و مها تاری آوانگاارد ملالباهجاویي
تئوريهاي امینیستي تسقي شده است ،اما تاكید بیشازاندازه بر آن نسابت باه ساایر سااختهااي
تعیی كننده اجتماعي موجب شده كه تعیی كنندههاي ساختاري قومي -محساي ،دیناي -اعتقاادي
و طبقهاي مركزنشی  -حاشیهنشی در ادبیات ناري و عمسي رویكردهااي امینیساتي كمتار دیاده
شود .ای تصور منلر به ای امر شده است كه ماهیت و معناي انسان به یستي انساان در سایلره
تقابنهاي جنسیتي نادیده انگاشته شود و باه جااي تاكیاد و تاروی تفكار براباري انسااني ،مسائسه
«انتقا جویي جنسیتي زنانه و مردانه» بیشتر نمود پیادا كناد و طارح مباحاث براباري جنسایتي كاه
اصسي مه در قانون و زندگي اجتماعي است ،به دلین جبههگیريهاي تندروانه و مقاوماتگوناه
رنگ و بوي ایدئولوژیك به خود گراته است .بنابرای رویكردهاي اخیر امینیستي نهتنها باید باه
بحث در مورد یستي مسئسه زنان ،ندسویگي ملالباات و نیازهااي زناان و همچنای گاونگي
تغییر وععیت زنان بيردازند ،بسكه بایستي وجود تصویر یكيار ه از «زنان» را باه االش بكشاند؛
راكه دیدگاههاي مخالفي وجود دارد كه مدعياند تلربه گاروههاایي مختسار زناان همچاون
زنان در حاشیه و طبقه كارگر و زنان محسي و زنان اقسیتهااي قاومي و زناان ساالخورده و زناان
معسول و بسیاري دیگر نادیدهگراته شدهاند .همچنان كه روباتا ( )8-9 :1385نیز بر ای موعوع
تاكید كرده و ارض وجود تصور یكيار ه از زنان را انكار نموده و قائن باه تناوع و نادگانگي
تلارو زنان است.
بنا بر ماهیت انتقادي تفكر حامیان رویكرد امینیستي ،همواره با طرح مسائن مختسار حاوزه
زنان به دیگر حوزههاي معراتي انتقاد ميكنند و آنها را مته به نادیده انگاشات جایگااه شایساته
زنان در ناا اجتماعي ميدانند .ای در حالي است كه طراداران نی رویكردي خود نیز ماته
بهنوعي غفست از «اه تلربه دیگري» است .همانگونه كه در ای مقاله به آن اشااره شاده اسات
ای مسئسه به دلیان آنكاه زناان را باهعناوان یاك مقولاه جادا از نااا اجتمااعي ماورد بررساي
امینیس ها قرار گراته است و تلربه مردان و زنان بااه مبنااي تحسیان انتقاادي آنهاا واقاو نشاده
است ،بنابرای خود نی رویكردي نیز مته به یك نوع «زنمحوري» اسات .البتاه نقاد دیگاري
كه از موعو «برگزیدهگرایي» نیز بر آن وارد است ،توجاه بایشازانادازه باه گاروه خااص زناان
شاهري طبقااه متوساار رو باه باااالي داراي رسااانه باا نیازهاااي ارامااادي و غفسات از زنااان محسااي
نداني در ناا سیاساي ا
حاشیهنشی با ملالبات حداقسي مادي -معیشتي كه صدايشان پژوا
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اجتماعي نداشته است .ای مسئسه نیز سبد مته بودگي نی جریاني را سنگی تار مايكناد .البتاه
ای موعوع نباید موجبات نی تصوري را اراه آورد كه حاشیهاي شدن زنان و مردان محساي
بهطوركسي نتیله جریاان امینیساتي باوده اسات ،بسكاه ایا وعاعیت ناشاي از تعیای كننادههااي
ساختاري دیگري است كه كسیت ناا اجتماعي نابرابر را شكن داده است و در ایا زمیناه زناان
محسي نیز در ای رخه بهه پیوسته ازجمسه مه تاری گاروههاایي هساتند كاه در سیاساتهااي
اجتماعي كالن دولتي و خرد مدني نادیده انگاشته شدهاند و طرد و حاشیهايشدن آنهاا بازتولیاد
شده است.
بنا بر ماهیت تلارو زیسته نگارندگان از اضاهاي محسي و تسقي زناان از كنشاگري اعااالن
حوزه زنان ،ميتوان گفات ناریاه امینیساتي در ایاران یاك ماهیات انحصااري دارد كاه عمادتا
دربرگیرنده تلربیات زنان طبقه متوسر و باالشهري و مركزنشی است .بنابرای مايتاوان گفات
امروزه ،رویكردهاي امینیستي در ایران با الشهاي جدي مواجه است كه عرورت بازاندیشاي
در بنیانهاي مفهومي آن را ایلاو ميكند .زیرا تاكید زیاد بر تمایزهاي جنسیتي و عد انعكاس
تلربیات مردان و زنان قومیتها و طبقات پاایی و حاشایهنشای و همچنای غسباه تلاارو زناان
شهري و طبقه متوسر روبه باال بر ملالبات جامعه زنان موجبات بازنگري در ای نحساه اكاري را
به وجود آورده است .از ای رو براي مرتفو ساازي ایا مسائسه ،ادغاا مقاوالت قاومي ،طبقااتي،
مكاني (مركزنشی و حاشیهنشی ) و جنسیتي و عناصر دیگري كه دال بر تقابنهاي دوگانه است،
عروري به نار ميآید .راكه ای ارض پذیراتني است كه زیستجهانهاي انساني ( اه باراي
زنان و ه مردان) متفاوت است و لذا نميتوان كسیت تفاوتها را نادیده گراات .از ایا رو الز
و عروري است كه رویكردهاي امینیساتي باا بازاندیشاي در مبااني مفهاومي خاود ،جامعیات و
پیوستگي در اندیشهورزي را اعمال و تفاوتها و ندسویه بودن ملالبات را نیز بيذیرند؛ زیرا در
غیر ای صورت بر سبهایي از قبین ذاتگرایي تحسیسي ،گمراهكنندگي نااري و ساادهانگااري
سیاسي براي ای نوع اندیشیدن قابسیت كاربرد دارد.
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