
 

 

 یستیمارکس فمینیسمبه  ی: بازگشتتینژاد، طبقه و عامل

 2عافیه شهربانو ضیا ،1شهرزاد مجاب

 ی: مهسا صباغبرگردان

 

 چکیده

 ت،یهو یمسئلهدر ریشه  یستیمارکس تفمینیس شروع پراکسیسنقطه بحث این مقاله این هست که 

زنان و مردان طبقه کارگر، دهقانان، در سرکوب و استثمار باید ؛ بلکه ندارد بدن ای، فضا صلیتا ت،یعامل

 این مقاله گسستی است لیتحل نیبنابرا آن گشت. یشهیبه دنبال ر یقوم یهاتیو اقل یشهر دستانیته

 یسممدرن و داریسرمایه که دارد دیکأنکته ت نیفرهنگ و بر ا ای ییزبان، بازنما یستیسامدرنپ یاز مطالعه

 یستینیفم یهانظریه یهاتیمحدود میبا ترس این مقاله سندگانیدارد. نو هیتک یسنت یتیبر روابط جنس

 زنان مسلمان «تیعامل»موجود از  یو تلق کیآکادم توجه مجدد دنیای ،یو فرامل یپسااستعمار ،پسامدرن

زن کارکنان » موردبا تمرکز بر  هاآن. دهندیقرار م قیدق یرا مورد بررس 2001سپتامبر  عیبعد از وقا

در  یاسالم یهااستیو س سمیالیامپر زیآمدوباره بر نقش توطئه دیکأت نیچندر پاکستان و هم 3«بهداشت

که از آن شیه بک کنند. تحلیلیتأکید می یستیمارکس فمینیسم لیبازگشت به تحلضرورت بر  انه،یخاورم

 .گیردشکل می یاجتماع تیبراساس مادباشد،  تیطبقه و جنس انیم یداد و ستد

 مقدمه -1

منجر شد.  4«هاپساگرایی»انواع  یهمه یدرباره یدیجد یبه منازعات نظر 1970 یدر دهه سمیبرالیظهور نول

داشتند: مثل  «ساپ» یک پیشوندبه کار برد که  ینظر مواضع یاشاره به همه یبرا 6را ابرت 5«پسا»اصطالح  نیا

 ندیگویم «ییپسا» مواضع نیا سندگانِینو (Ebert, 1996) .ییاپسااستعمارگر ،ییساساختارگراپ ،سامدرنیسمپ

ن مدرساپ« جهان» ای« عصر»، «دوران» ،«تیموقع» جهیو در نت تهیاز مدرن یجد اریگسست بس کی یانهیما در م

وجود ندارد؛ اما  یچرخش نظر نیا یخیتار یبندبر سر زمان یتوافق چیهگران پژوهش انیدرم. هر چند میهست

مجادله،  نی. ادهندنسبت می 1960 یآن را به دهه گرید یو بعض 19قرن  یهانیگسست را به م نیزمان ا یعضب
                                                           

 استاد آموزش و مطالعات زنان دانشگاه تورنتو1 
 گر فمینیست پاکستانیپژوهش استاد مطالعات زنان و 2

3 Lady Health Workers 
4 postality 
5 post 
6 Teresa L. Ebert 
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 18تا اواخر قرن  17در اواخر قرن  شهیاست که ر یگرآن با جنبش روشن وندیو پ تهینقد مدرن یدر واقع به نوع

هر چند که خود  سازد،یرا م یاسیس و یاجتماع ،یمنازعات فکر یمجموعه نیا یاست که هسته نیهم زیرادارد؛ 

 (Carey & Festa, 2009) .ندارند یهستند و عمر چندانمتعلق به عصر حاضر آن منازعات 

مطالعات  اًو مخصوص یو انسان یعلوم اجتماع یهایبنددسته یبر همه «پسا» یچرخش نظر ،یالدیم 80 یتا دهه

ز که ا یلیتحل -را  یساختار لیاتفاق افتاد که تحل ینظر یعمده رییتغ کیکرده بود. اما  داینفوذ پ یستینیفم

 یلیلابزار تح کیبه عنوان  «تیعامل» بهآن  یو به جاکنار گذاشت  -داشت میمستق وندیپ سمیبا مارکس اساس

 ،ییگرابا اعتقاد به عقل سمیمدرن آن اساس را ارایه می دهد که بر سمیاز مدرن ینقد سمیمدرنساداد. پ یاژهیو ازیامت

 فقدان فرا»و  «تیجنگ بر تمام» ینقد درباره نیهمبسته است. به عالوه، ا یو تکامل خط شمولجهان قتیحق

از وحدت و عمق داشتن . اگر دهدی( هشدار مHarvey, 1990, 2005; Lyotard, 1984) «هاتیروا

 یو گفتماناجرایی  ،یگسستگ ،یدوامیب سمیمدرندر پستهای اصلی استعارهمدرن بودند،  یاصل یهااستعاره

 هستند.

خود بوده و  تیکه دولت در حال از دست دادن اهم استوار استتصور  نیمنازعه بر ا نیا تیبه عالوه، مرکز

د/جامعه خو ای/ساختار تیعامل زِیبرانگمجادله سازیدوگانه نیدارد. ا «تیهو»نسبت به  یکمتر تیاهم «یدئولوژیا»

با  .، برآشفتمیاو تجربه کرده دهیجهان اطراف خود د عیسر رییرا با تغ یمتعدد یهاتیکه واقعرا آن دسته از ما 

 ای هیترک ران،یتا کردستان، ظفار، ا نیاز فلسط یمل بخشیو آزاد یضداستعمار یهاجنبش ی که ازتوجه به فهم

و به  یاز مشکالت ساختار توانیم یدشواربه  ،هاو درگیری با آن میاداشته یالدیم 70 یشرق پاکستان در دهه

ها لتدو .کرد یپوشچشم ،یدر سطح جهان یستیالیامپر یدارهیسرما یروهاین ربا ظهو یدولت مل یکارسازش ژهیو

ود را در خ یپا یبلکه داشتند جا ،و کنترل روابط قدرت عقب ننشسته بودند یبخشنظم ت،یریمد ،یدهاز سازمان

 یهایکتاتوریدر قامت د شتریآن هم ب کردند؛یتر ممحکم ،یپسااستعمار یدوره یشکل گرفته تازه یارض یمرزها

 دیقواعد جد نیو )باز(تدو «یساختار لیتعد یهابرنامه» ،«یاصالحات ارض» ،«یسازمدرن»با قدرت تمام و . ینظام

 را زن و مرد هامیلیونسوژگی  که ایتهیو سکسوال یتیتا بتوانند روابط جنس کردندیرا اجرا م یو اجتماع یاخالق

 به کنترل خویش درآورند. ،درگیر کرده بود

 اءالحقیتحت سلطه ژنرال ض یدولت نظام نیپاکستان دوم کند،ی( اشاره مp. 7 ,2015) یدیکه ز گونههمان

کم خود دست انینیشیاو نسبت به پ دیگویم یدیآن بود. ز «یسازیاسالم» یبود و ژنرال هم در پ (88-1977)

ظهور  یدیز «.هم طرح کرد یاسیس عرصه یادعا را درباره نیا توانیبود. هر چند نم تربرالیل یبه لحاظ اقتصاد»

 ینینمودن کارآفر یانحصار ه،یکسب سرما دیکه به ام کندیادآوری میدوره  نیرا در ا ینظام-یمدن یبوروکراس کی

وعی ن ،یاقتصاد یروند آزادساز این بانیپشت ن،یعالوه بر ا شده بود. یگذارهیها سرماآن یرو یمال یدارهیو سرما
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در سال  یمتحده در مقابل اشغال افغانستان توسط شورو االتیپاکستان از ا تیحما از طریقبود که  یرشد اقتصاد

و  کردندیوارد م انهیاز خاورم یبود که کارگران پاکستان یمال یهاتر از آن، کمکبه دست آمده بود. مهم 1979

 کیمتوسط به عنوان  یطبقه»آن  ینام داد و ط «یانقالب اقتصاد نیدوم»به آن  یدیرا آغاز کرد که ز یزیآن چ

دوره  نیدر ا یپاکستان یهاستینیفم (Zaidi, 2015, p. 8« ).به وجود آمد یاسیو س یاقتصاد رگذاریثأگروه ت

 یکشور که در آن مردان برا یشمال یدر نواح اً؛ مخصوصاندتوجه کرده یتیروابط جنس 1«یسازیسعود» ریثأت به

به وجود  یاز نحوه یپاکستان مثال خوب یاسی. اقتصاد سکنندیفارس مهاجرت م جیخل یهیحاش یکار به کشورها

در  نیو ظهور مجاهد رانیدر ا یانقالب اسالم انیکشور م یریبا قرارگ مزمانآن هم ه -ادگرایاسالم بن کیآمدن 

 یندرو نیا بودند. ینظام یهامیرژ از اساس کنندگان آنکه اداره است برالیولاقتصاد ن کیدر کنار  -افغانستان

هم ادامه داشته است. « ترور باجنگ » یهدیو ظهور ا کایدر آمر 2001سپتامبر  11بعد از حمالت  یبوده که حت

بر پاکستان  ییرواکه فرمان یرا محکم کرد؛ همان کس «برالیل»مشرف  زیژنرال پرو یپا یبود که جا دهیا نیهم

 انجی بعد در دههو  دیبه اوج خود رس یدوره حکومتش، منازعات مذهب یادامه داد و ط ینظامرا به صورت شبه

( 2014) یقادر ی( و عل1988) ی(، حمزه علو1996احمد ) جازیطور که در آثار ا. همانگرفتصدها هزار نفر را 

 آمد، به دیپد یبر خودکامگ یکه تحت قواعد مبتن برالینول یاقتصاد یهامیرژ یهمراه نیا م،یانموده مشاهده

 ایو جنوب آس انهیاست که در خاورم ند متداولیداشت، رو یهم همخوان یاسیخود ادامه داد و با اسالم س اتیح

به  یاتازه یروینموده و ن یکار را دوقطب یروین یتیجنس کیتفک ،یدارهیشکل از سرما نی. ظهور اشودیم دهید

 .مینامیم یساالرانه سنتط مردرواب 2یساز/مدرنیسازیدارهیسرمافرآیند  را نیاست. ما ا دهیآن بخش

ساالر مرد یمدرن به منافع طبقه یهاملت-دولت رساند،یم ه آنما را ب لیتحل نیکه ا یمنطق یجهیبراساس نت

 یهابخش نیو همچن یدارهیبا اقتصاد بازار سرما وندهایپ تیتقو قی( از طریمل یبه وجود آمدن بورژواز یعنی)

 یهاروابط به تناسب با نقش نی. اکنندیم تیو از آن حما دهیدوباره بخش یروین ،یجامعه مدن یمذهب ایسکوالر 

 نمود پیدا کرده ی(، در سطح جهان1995) ی( و سازمان تجارت جهان1944) یمانند بانک جهان یینهادها یتیحاکم

 یشناختیدر شرح هست ی غنی از دانشامجموعه تیساختار/عامل زیِسا/دوگانهیجداسازطرح  نیا ن،یبودند. بنابرا

با  تهیوی/سوبژکتیشناسیهست یدرون ارتباط آن کمتر آورد که البته دغدغه وجودبه  3تهیوی/سوبژکتتیخود/عامل

 .است یشناسو معرفت تهیویساختار/ابژکت

 برای. رسیدمختلف  یاجتماع یهازود به جنبش یلی، خخاستبرمی ی دانشگاهیجامعهاز مجادله که  نیای دامنه

نابود باد » ای «سمیالینابود باد امپر»مثل  یالدیم 1960ی معروف دهه یشعارهارسید به نظر می مثال

                                                           
1 Saudi-ization 
2 capitalization/modernization 
3 self/agency/subjectivity 
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متحده، جنبش  االتیدر ا پوستاناهیس کالیراد یهاجنبش، کارگریهای یهمبارزات اتحاد که در «داریسرمایه

 ادهیز ،شدیو جهان عرب سر داده م ایدر اروپا، آس یالدیم 60 یدهه ییدانشجو یهاجنبش ای تنامیضدجنگ و

 ،«تهیویسوبژکت» ،«تیعامل» تیاز اهممحسوب می شدند، با گرایش کاستن « ساختارگرا»و  «محور-دولت»از حد 

 (1975-1985) 1«زنان سازمان ملل متحد یدهه» برگزاری با .یاجتماع گرانیباز گرید« قدرت» ای «یخودمختار»

ها و شکاف آن جا بود که اینآمدند و  گریدکیگرد  یالمللنیاز سراسر جهان در سه کنفرانس ب هاستینیفم

 اتیخود را نشان داد. اگر از جزئ ترتمام با قدرت هرچه راهبردی یهاتیو اولو اتیموجود در تجرب یهاتفاوت

 اروریبکار و حقوق  یرویحقوق برابر ن یرو شتریکه از غرب/شمال آمده بودند ب یزنان یکل طوربه  م،یکوچک بگذر

ها تفاوت نیو فقر داشتند. هم یدارهیدرباره استعمار نو، سرما ییهاتمرکز داشتند و زنان اهل جنوب/شرق دغدغه

خود  یهارا در تالش یجهان یاداقتص یهایمجبور شوند مسائل مربوط به طبقه و نابرابر هاستینیمنجر شد فم

 ,Moghadam) .لحاظ کنند یستینیفم یفرامل یهااز شبکه یدر نوع یچارچوب همکار کیساخت  یبرا

 یزندگیابی سازمانآمد که به  دیپد 2«اینترسکشنالیتی» دیجد یدیزمان بود که مفهوم کل نیدر هم (2005

 یهاروژهکه پ بر این متمرکز استاشاره دارد و  تواناییطبقه و  ته،یلآسکسو ت،یخطوط نژاد، جنس در راستایانسان 

 نی( اMojab and Carpenter, 2019) .نشان دهندواکنش  هاتیواقع نیبه ا دیچطور با یستینیفم یاسیس

رهنگی که بدلیل برتر شمردن استثمار بر ستم ف داشت یستیمارکس فمینیسمبر  قیبس عم یریثأت یلیتحل رشد

 یاندازهادر چشم یراتییتغ نیچن نتیجهاست که  نیا یاصل ینکته جانی. در ااجتماعی و فرهنگی مورد نقد بود

، گسستهازهممعرفت و دانش و عمل  دیاز تول یمنجر شد که در آن شکل یاسیو س یفکر محیطبه  ،ینظر

و ساختار قدرت، جدا شده  یاز روابط اجتماع 3«خود»شده، دست باال را داشته و ییزداالکیشده و راد ییزداخیتار

 بود.

 قالهم نیما در ا یستیمارکس فمینیسمبحث  ینهیزماز منازعه های کنونی در مورد دانش  «فشرده تاریخی»این 

و  هانیپساساختارگرا ،یستیمدرناپس یهاهیکه نظر یچالش نیچگونه ا میاست که نشان ده نی. هدف ما ااست

 و به طور خاص نژاد، طبقه و« تفاوت» یمسئله یدرباره فمینیسم یهابحث یرو اند،دهیکش شیپ یپسااستعمار

و  تیلاسالم، عام ت،یجنس یمسئله یما با استناد به پژوهش گسترده خود رو داشته است. یشگرف ریثأفرهنگ ت

ا که ر «تیعامل» تیمحدود نیوهمچن یتفاوت اجتماع یمسئلهاز  یستیمارکس سمینیفم یپردازهینظرفرهنگ، 

 نی. استدالل ما ادهیممورد ارزیابی و نقد قرار می، اندنموده یسازمدرن و پساساختارگرا مفهومساپ یهاسمینیفم

دامن زده که در  گرانکنشگران و پژوهش انیم یمعرفت یسردرگم یمدرن به نوعاپس یستینیفم لیاست که تحل

 سمیالیامپر یاز روابط اجتماع و فرهنگ نید به دنبال جدا کردنمنجر شده که  یاستیبه دانش و س ریاخ یهاسال

                                                           
1 United Nations Decade for Women 
2 intersectionality 
3 self 
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ما  .بر خورد می کنداهداف خود را دارند،  مستقل که منطق و ییهاتیها به مثابه تمامو با آن است دارانههیسرما

و  یکیالکتید یستیالیماتر کردیکه رو دیجد یستیمارکس یستینیفم بیترک کی جادیا پیرامون الزامخود را  لیدال

 .میکنیم انیداشته باشد، ب یخیتار

 تیاز عامل ییزداتیماد -2

با  یالدیم 90و  80غرب در دهه  آکادمیایر د ،1«ت پساییمطالعا»با پیدایش  م،یکه باالتر اشاره کرد همچنان

 کند،یم فیرا تعر یسومجهان یسوژه ییبازنما هایسیستمو  هاتیکه روا یاروپامحورها بر . نقد آنشدند نفوذ

 و هاتهیویکتیسوبژمورد در  ترین چالششیب ما؛ ارا به چالش کشید یماد یهاتیغرب در وضع یهژمون ینوع

 مینیسمفرا گسترش دادند تا بتوانند  یپسااستعمار ینقد نظر نیا ستینیگر فمپژوهشعده ای . بودها آن ییبازنما

د را دانش خو دیو تول ییبازنما یهانهیرا تحت فشار بگذارند تا زم یو دوم بکشندمدرن را به چالش او پس یغرب

(، 2002و الزاروس ) چی(، بارتولو1991) ایدر آثار آپ توانیرا م نهیزم نیدر ا یدیاز مناقشات کل یبسط دهند. بعض

 یالیپونام پ. افتی( 1992( و شوهات )1992(، پراکاش )1993) انی(، اوالن1992) نتوکیکلمک(، 1994بابا )

(1966, p. 62م )؛ از تاس مورد انتقاد گسترده قرار گرفته یمختلف لیبه دال «یپسااستعمار»اصطالح  سدینوی

 یعنو معنی بخشیدن لیبه دل ،یمکان تیانداز و موقعچشم خ،یمهم در تار یهابه لحاظ محو نمودن تفاوت»جمله 

 یزمان مرزو استعمارشده، مشخص نکردن  مارگرمنظر استع انیروشن م زیو فقدان تما یاسیس تیاز عامل مبهم

شکال معاصر قدرت اَ یبه مسئله یبه جهت توجه ناکاف نیو همچن آغازدوران پسا استعمارگری و برای چه کسی

 خیتار» جهت رییتغ لیاصطالح به دل نیا گریاز طرف د« .مرتبط هستند یاستعمار یبا حکمران یخیکه از نظر تار

هم  یو نهاد یبه نقد اجتماع ی( و توجه ناکافMcClintock, 1992, p. 86« )اروپا خیتار یمدارتک به  یجهان

 (Appadurai, 1993) .مورد نقد قرار گرفته است

 the Combahee River) رشد کرد اهیس فمینیسمو  یپسااستعمار فمینیسماز دل  یفرامل فمینیسم

Collective and This Bridge Called My Back; Moraga & Gloria, 1981 )یهدیهر دو ا که 

 خشونتآثار نه تنها منتقد  نی( اRobin Morgan, 1984) .دندیرا به نقد کش« است یجهان یخواهر»

 یگاراندهی، بلکه نادهستند از زنان جهان سوم یغرب یستینیبه مطالعات فم یبخشیاز برتر یناش یشناختمعرفت

ز این که نمونه باردست  نیچند متن از ا .کشنداست، به نقد می یکه اساس پژوهش پسااستعماررا نیز  یتیجنس

 ند،یسخن بگو توانندیزنان فرودست م ایآ کهنیبر ا ی( مبن1988) 2واکیاسپ یاتریپرسش گاشامل  نقد هستند

                                                           
1 postal-studies 
2 Gayatri Spivak 
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اال ( 1992) 3یپسااستعمار یهاادداشتیو  (1988) 2ی.موهانتیچاندرا تاز  1«یغرب یهانگاه ریز» یاستفهام ریتعب

 .هست 4شوهات

 یبه نوع یخیتار السمیاز ماتر یپسااستعمار یپردازهیجهت در نظر ریی( به تغ2000) 5یبنرج یمانیه اگر چه

 تیعامل یحوزه در گونهیگرامشزبان  ینوع استفاده از سدینویاو م .کندیاشاره م یفرهنگ ییهنظر به یوابستگ

چه )به طور خاص، آن یبنگال یهندوها انیها در مطبقات فرادست/کاستناسیونالیستی  یفرودستان در پروژه

 یپسااستعمارالگوی مطالعات فرودستان از  یپروژه زیباعث تما یتا حدود( »می گوید 6یتوسط پارتا چارترج

ال شکاَ جادیبا هدف ا یشناختو معرفت نگارانهخیتار یهیپا یمطالعات نوع نیا»اساس  نیو بر ا «شودیمرسوم م

به طرفداران را « مندان به مطالعات فرودستانعالقه» تیکه در نها دنکنیم جادیا «ناسیونالیسماز  یبرالیرلیغ

 نیو همچن ینمود نژادناسیونالیسم در ( p. 904 ,2000) .کندیمدرن بدل م ضد یمل یاقتصاد التیاز تشک یشکل

 یقاتطب یهااست؛ چرا که تفاوت کیدموکرات یبوده و فقط تا حدود یمراتبسلسله ،یمدن جامعه ییشکال بورژوااَ

 (Bannerji, Mojab, & Whitehead, 2001) .دارد یاجتماع یدر دگرگون یمحدود ییرا پنهان نموده و توانا

آمد؛ توسعه دیپد یپسااستعمار ییهاز نظر ترافتهیتوسعه یابه عنوان نسخه یفرامل فمینیسم ت،یوضع نیمتعاقب ا

نیا نیدر ع شناسد؛یم تیکه تفاوت را به رسم است یو تعهد به عمل هاهیاز نظر یبیکه ترکبه این معنا  ترافتهی

 یربغ جاری فمینیسم فراملی فمینیسم .فراتر برود یرهنگو ف یمل یاز مرزها کندیو تالش م استاتحاد  یدر پ که

 ییمرکززدا یدر پ و زده است پوستاننیرنگ بعنوان مرجعی برای جوامعکه خود را در  دهدیرا مورد انتقاد قرار م

و  ییمرکززدا یپروژه نیا یاصل یبودن اجزا یدارهیو ضد سرما سازییجهاناست. ضد  غربی کیاز گفتمان هژمون

است که  یزیآن چ یآن رو یحال همچنان تمرکز اصل نی. با اشوندیمحسوب مفمینیسم فرا ملی  ییاستعمارزدا

 .کندیم ادی زنان جهان سوم 7«یاستعمار گفتمان» ی( از آن به عنوان ماندگار2003) یموهانت

 یارگیریزنان مسلمان و  تی( عاملLewis & Sara, 2003) یو فرامل یپسااستعمار فمینیسممربوط به  یدر نقدها

 ازدهی در دوران پس ازثبت و مستند شده است. اما در هر حال،  روشنیشده، به مردانه یمذهب یهاییگرایآن با مل

ر خاص، در اث وربه طزنان مسلمان ی شدهرام تیعاملقرار گرفت.  یباز مورد بررس تیعامل یشیوه نیسپتامبر، ا

ها آنپرهیزکارانه  یهاشد که در تقوا و کنش تعبیر یخاموش تی( به آن وضع2005صبا محمود ) رگذاریثأمهم و ت

 البریل یهااستیزنان مسلمان از اهداف س تیعامل کیتفک یبه نوع نهیزم نی. محمود در اابدییخود را م یمعنا

                                                           
1 Under Western Eyes 
2 Chandra T. Mohanty 
3 Notes on the Postcolonial (1992) 
4 Ella Shohat 
5 Himani Bannerji 
6 Partha Chatterjee 
7 discursive colonization 
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 تیرا به ظرف تیعامل کند. در عوض، اویاشاره م ن با مقاومت در برابر روابط سلطهمعنا گرفتن آهم ای فمینیسمو 

 بخشییرها یهااستیس یکه در راستا یاندازبدون چشم 1«یاسالم یتیجنس یتقوا یاجراگر»کنش از خالل 

 (Mahmood, 2001, p. 203) .کندیم فیباشد، بازتعر

در  نیاز تمک یبه شکلتبدیل شدن آنها و شان یاسیس یشهیاز ر ییو رها هایآزاد ت،یعامل فیتعرجدا شدن با 

 بخشییو رها بخشیآزادبا معیار های  لزومی دیده نمی شود رکیسوژه مشتاق و زبرای  دیگر یخصوص یعرصه

و  ییگرااز ذات ینقد سمیمدرناپس دیگوی( مp. 178 ,1993) 2کیطور که رزآن ماندوز. همانسنجیده شود

یم یکوبیبابت آن پا ای کندیچنان دفاع م یمحل اسیدر مق بدیل استیو از کشف س کندیطرح م ییگراجهان

به عالوه  «تبدیل شده اند یفرهنگ انفصالاز  ینیبشیپ رقابلیو غ یکامال تصادف یامجموعهبه »ها آن ییگو کند،

هد زنان خوا یاز مسئله ییزدااستیمنجر به س سم،یمدرناسوژه در پس یکه انحالل مسئله کندیاشاره م نیاو به ا

در  ی. بنرجقاطی می کندو عدالت  یرا با نقد اجتماع یاسیقدرت س ستیابی بهدبرای  یشد؛ چرا که هدف شخص

و جامعه  خیزنان را در تار تواندینم ،ی/ساختگیرضزنانه ف یبا آن سوژگ 3فمینیسمگرایی ذات» دیافزایم نهیزم نیا

 تیجنس یو با جداساز بردمی انیخود زنان را از م انیم یواقع یاساس، تضادها نیکند. بر هم لیدهد و تحل یجا

 ،تفسیر نی( در اBannerji, 1995, p. 68) «.سازدیبه نام )زن( م یو انتزاع افسانه یروابط اجتماع یاز تمام

 قیطر نیاز ا میتوانیما نم لیدل نیو به هم شودینم یپردازهینظر یروابط اجتماع گریدر ارتباط با د تینسج

 روابط پدرساالرانه دارند. دیبازتول ایو  ی/طبقاتینژاد یدر سلطه یکه زنان چه نقش میابیدر

کیو  ریناپذاجتناب ندیآفر کیبه مثابه  یانگاره سکوالرساز» یشناختو انسان یشناختبه عالوه پژوهش جامعه

را به  یمذهب-سکوالر یدوگانه شدهرفتهیپذ یخوان( و همReilly, 2011, p. 7) است را آشکارتر نموده «پارچه

به مثابه  یسکوالرساز» یهینظر هاستینمدراباعث شده پس یلیتحم سمیاست. مفهوم سکوالر دهیپرسش کش

 اند صرافت انداخته نیرا به ا هنجارگرا یاسیس یهیگران نظرپژوهش ریسا ی؛ حتبکشندچالش  را به «یسازمدرن

 یمدن یجامعه یعموم یدر عرصه نینقش د بهو رد دا ینید یهشیکه ر یمجادالت یبرا یشتریب یکه فضا

خود  مشترک عالیق انه،یمدرن و پساساختارگرااپس یهاهیسپتامبر، نظر ازدهیپس  ی. در دورهدشو داده، پردازندمی

را به  تیو عقالن تهیاعتبار مدرن کهنیا نیگران پساسکوالر در عپژوهش .افتندی یستیپساسکوالر انیجر کی را در

یمستقل هم نم یمنکر سوژه اام بردندیسئوال م ریمدرن زاپس یهیی نظرهیدر سا بخشیییرها یمثابه ابزارها

یا دست اروپامحور و  ییهادهیپد بعنوان سمیو سکوالر یبخشییاستقالل، رها فیهمان مفهوم و تعر ، بلکهشوند

                                                           
1 performance of gendered Islamic virtues 
2 Roseann Mandzuick 

 inismemبه  fبدون  feminismآورد. کلمه ر کروشه میرا د Fزند. او حرف ابتدایی کلمه فمنیسم یعنی بنرجی اینجا به یک بازی زبانی دست می 3 

شود. در این صورت فمنیسم مکتبی است قاطع که شنوی وی گفته میبه قاطعیت رفتاری فرد در عین مهربانی و نصیحت Eminism شود.تبدیل می

 رود.با توجه به شرایط بیرونی پیش می
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گرا الماس یهاسوژه م،یکن فیبازتعر گونهنیرا ا تیعامل گاههر . دنکشمی به چالش  تهیو مدرن یاستعمار غرب آورد

 جیمعمول، نتا یشدهرفتهیپذ یابزارها یحت ای شمولو جامه عمل پوشاندن به اهداف جهان یبه وفادار یالزام گرید

 نخواهند داشت. کیدموکرات های استیبه همان نسبت س ای یبخشیآزاد ریدر مس یروشیپ ،یافکار منطق

مت به س را رهینگاه ختالش می کنند که  تیعامل یدرباره انهی/ پساساختارگرایپسااستعمار یهاهینظر ریثأت

 یروندها یفهم چگونگ»که هدفشان  افتی یآثار کسان انیدر م توانی، مبچرخانندسکوالر -برالیل یویسنار

 یهافرضشیکه پ یآن آثار یعنیاست؛  یسپتامبرازدهیپسا  یهنیزم کیزنان مسلمان در  انیدر م «یخودگردان

به طور  یگرانپژوهش نی( چنAmir Moazami, Jacobsen, & Malik, 2011, p. 5) .را ندارند یبرالیل

ت به صور اًبیهستند که تقر نیا یدر پ شتریها ب. آنبرندیم شیرا پ هایسوژگ یدرباره یفرهنگ یواکاو یخاص نوع

ته فهم شود، تمرکز داش« فردی کیتکن ایظرافت » کیبه عنوان  دیکه با هاآن یزنان مسلمان و تقوا یرو یانحصار

بافتار »در « زنان یمسئله» یدر حوزه یفیچرخش ظر نی( چنAmir-Moazami et al., 2011) .باشند

 کیفکت یمسئله یآن رو یباشد و به جا استیو س نید نیب یرابطه یاز مسئله یآن بوده که خال یدر پ «یاسالم

 یتیعامل نیچن رسد،یبه نظر م تیکند. در نها یگذارهیسرما استیو س نید انیم یمسلمان از روابط ماد یسوژگ

و در  دهدیزنان قرار نم اریدر اخت یامکانات چندان ،تقوا استو  یدر جهت رشد شخص یریتدب کهنیاز ا یجدا

 .کندیمو سکوالر عمل  ساالرانهدینی دارانهسرمایه مردساالریمنافع  یواقع در راستا

توسط  اًاما غالب ،کنند یرا بررس یسکوت نیکه چن شدیدعوت متاریخا جنوب  یکشورها یهاستینیفم از

که به اصطالح  دادندیهشدار م هاستینیکه به فم یانیگرایو مل برالیمردان ل یکاران و حت/محافظههایمذهب

 یسازانبر پنه دیکأمسئله به خصوص در ت نیا« .( طرح نکنندی)غرب هیچشم همسا شیخود را پ یمسائل خصوص»

اقسام  گریو د هازنان، تجاوز یجنس یسازناقص ،«یناموس یهاقتل» ،یموارد خشونت خانگ یسازیو خصوص

 یهابیآس»دارد که نشان دهد  نیاصرار بر ا نیو همچن دهدیخشونت در زمان جنگ و شورش خود را نشان م

 این می شود که توصیه. شودیبه زنان وارد م ختلفم یتضادها ای یاشغال خارج ،یمل یهاهنگام بحران «یمواز

پس از رفع شدن تضادها، پس از مدرن شدن، پس از کم تا دست (ستیزیزنها و ، قتلهاتجاوز یدرباره)بحث 

 .به تاخیر بیافتد یواقع اسالمی شدن از ای سمیبرالیولن پس از ،یتیجنس یوقوع آگاهپس از  ،یمل ییرها

العات در مط یتیجنس یو اجراگر تهیلآسکسوبدن،  ،یسوژگ ت،یتقوا، عامل سم،یسکوالر یدار دربارهمجادالت ادامه

را که  قایو شمال آفر انهیزنان در خاورم یزندگ دیکه چگونه با گذاردیمسئله را بدون پاسخ م نیا تیزنان و جنس

از  شیها را بآن یطبقات یهاو تفاوت یو اقتصاد یماد یبراست که نابرا ییگرفتار تناقضات، ابهامات و تضادها

زنان را از  یشده، سوژگ ییزداتیماد تیبراساس عامل لیدرک کنند. در کل، تحل برد،یبه منجالب فرو م شیپ

 .ندیبیم شدهکیتفک یستیالیامپر یدارانهسرمایه ینظم اجتماع یماد تیواقع
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قرار  چالشمورد  یغربی لیتحمبعنوان اغلب  یاسالم یهانیسرزم در یستینیفم یها، جنبش1980 یدر دهه

 ستهیک نگرش دهی( به دشدتعبیر میبودن  نی)که به ضد د سمیسکوالربه  هاستینیفمبه گرایشات و  گرفتندیم

 شده و قدرتمند ییروستا ر،یبا زنان فق یفرهنگ ییصدادر هممحدود بودن  لیبه دل یزنان شهر یها. گروهشدیم

 یایاح یکه در پ یسکوالر فعلساگران پاز پژوهش یاریبس .گرفتندیمورد انتقاد قرار م ،مذهب یبه واسطه

که  دهندیقرار م هاییو استدالل فرضشیاساس کار خود را همان پ ،زنان مسلمان هستند یمذهب یتوانمندساز

پیامد ( شکست خورده و شودیم ستهینگر یغرب سمیسکوالر ی)که به عنوان چارچوب اصل یسکوالرساز دیگویم

 یگران در پپژوهش نیا ،ی( در ثانZia, 2018) .استحذف نشده  یعموم یاز عرصه نید و ،آن ینیبشیپ قابل

 دیه امب یمطالبات نیهستند. چن استیخود پژوهش توسعه و س یاصل انیدر جر نیو شامل نمودن د ینیبازب کی

 یمال . کمکشوندیتوسعه طرح م ی( در پروژهDeneulin & Bano, 2009) 1نامه سکوالراساس یسیبازنو

اسالم  نظرگاهرا در  شدهیتیجنس تیاند تا بتوانند هومنظور سازگار شده نیبه ا اهدای کمک ابتکاراتو  یالمللنیب

اسالم و  متقابلرابطه  نیا قرار دهند. شدهفیتعر یداده و حقوق زنان مسلمان را در چارچوب حقوق اسالم یجا

 نیبر جنبش زنان سکوالر داشته است. ا یارمنتظرهیدر پاکستان، اثرات غ کمک مالیبر  یتوسعه مبتن یهاپروژه

 لیتقل ینید تیهونظرگاه صرف خود را به  لیتحل یندارند و همه یطبقات یهاتیهو یدرباره یحرف چیها هپروژه

از آن شیکه ب برندیبه کار م ایگرایانهعمل یهاچرا که روش ند؛ها محکوم به شکست هستپروژه نی. ادهندیم

نام برابر است؛ مثل ثبت یعمل یازهای( ننیمأها بر )تپروژه نیا دیکأ. تکندیم یزنرا مطالبه کند، چانه یکه حق

خاص از  ییها، مقدار فضاپروژه نیمربوط به ا یهاپژوهشیا  ،یو الزام عمل ازین کیدختران در مدارس به عنوان 

ها آن یسکوالر را به چالش بکشند. حت یعموم یکه فقدان فضاهاآن یبه جا کنند؛یزنان طلب م یمسجد را برا

 یهیکرا یهاپروژه»همان  ای یمحل یحضور و واسطه مالها د،ییأبا ت دین بامعتقدند خدمات مربوط به سالمت زنا

 (Zia, 2018) .ردیانجام گ 2«مال

ها که در زنان، آن ی، شبکه«بهداشتزن ن کناکار» متعدد زنان طبقه کارگر در پاکستان از جمله یهاجنبش

 نیو همچن دانندیم 3که خود را متعلق به جنبش دهقانان اوکارا یهستند، زنان تیمشغول فعال هاهیاتحاد یهاانجمن

 یتقوا»را نه با هدف آنچه صبا محمود  تیعامل یهمگ 4«یهیانیسندجنبش »با عنوان  یشهر یشرویزنان جنبش پ

با  اندبه کار برده یالتیو استقالل ا یاسیقدرت س ،یبخشیبا هدف آزاد شتریبلکه ب نامد،یم «یاسالم یتیجنس

 هر چند، مطالبات. یاجتماع رییو منابع سکوالر و با هدف تغ یحقوق یهاتیحما برال،یل واژگان یهریاستفاده از دا

بوده است.  نایاد گریو باورمندان د انهیگرااسالم یورزاستیس ،ییادگرایدر تضاد با بن میها به طور مستقجنبش نیا

                                                           
1 Rewriting the Secular Script 
2 Rent-a-Maulvi projects 
3 Okara 
4 Sindhiani Tehreek 
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از رهبران  یامسئله زنان تمرکز دارند، باعث رشد مجموعه یکه رو ی( متعددNGOs) های غیردولتیسازمان

سازمان یقدرت مذهب ندگانیو نما یمحل یهایها با پدرساالرآن شاند. کشمکدر سراسر پاکستان شده یاجتماع

 .بینی نشده بودکه پیشدر کشور شده  یزنان آن هم در مناطق یدرباره مسئله یحقوق یمنجر به آگاه افته،ی

و  یحقوق بشر یهامیرژ ،یدموکراس ،یغرب یزندگ یهابا سبک انهیگرااسالم یورزاستیمخالفت س همزمان،

کشند. دست ب سمیبرالیولو ن یدارهیسرما ای یغرب ای یاقتصاد جهان تیباعث نشده که از حما گاهچیه آن، یهاارزش

و  کشدینم یچالش چیرا به ه یدارهینفس سرما م،یبده رییتغ «یاسالم یداربانک»نام بازار را به  نکهیصرف ا

 .دهدینم رییرا تغ دیتول یهاوهیو ش تیمالک

یو مقاومت را م تیکار، استقالل، عامل سیاست مذهبی در مورد دنیبه چالش کش نهیمثال جالب توجه در زم کی

 یدولت یبرنامه کیبه عنوان را  برنامهاین . افتی( LHWP)پاکستان بهداشت ن کناکارزنان  تیفعال یدر نحوه توان

از  یریشگیپ یهااستفاده از روش شیافزا ینهیدر زم ییهاتیچرا که موفق شناسند؛یباال م اًنسبت تیبا موفق

اشته دیی که دسترسی دشواری دارند، از مناطق روستا یاریدر بس ژهی( و مدرن، به وریپذ)برگشت یموقت یباردار

 یاست برا یابزار LHWP یاست که ثابت شده برنامه نیگران جذاب است، اپژوهش شتریب یکه برا یزیاست. چ

 یانهدوگ نیهر چه تمام ا تیزنان نه تنها با موفق نی. ااست که به آن تعلق دارند یدر جوامع یاجتماع رییتغ جادیا

اند که ارائه نموده هازنان به آن یبارور یهادر سال یاند، بلکه خدمات اساسشکسته اًرا رسم یعموم-یخصوص

 سابقه است.بی

خانواده.  100 اً بیتقر یعنی کند؛یخدمات ارائه م تینفر جمع 1500تا  1000به  بایتقر LHWبرنامه  یمجر کی

 ی. حقوق ماهانهکندیرا ثبت م زنان یو اطالعات مربوط به سالمت زندیها سر مبه آنبه طور مرتب به عالوه او 

در  LHW یاست. عوامل برنامه ههر ماه بود یدالر برا 25معادل  یمبلغ ر،یچند وقت اخ نی، تا هممجری زن نیا

 یورین اًچرا که واقع ؛شوندمیواکسن فلج اطفال  قیتزر یجذب برنامه به عنوان نیروی تازه ز،یناچ یمبلغ یازا

حقوق  شیناعادالنه، درخواست افزا یقراردادهافسخ  اعتراضات مداوم به 2010در سال هستند.  یثرؤکاره و مهمه

ی یهدر فورواکسن فلج اطفال که قرار بود  یسراسر کوتیبه با سرانجامرخ داده بود،  شیپ یدهه طیکه  یآزار ای

 یو حت فعال بودند ایبه طور ویژه یدر استان سند LHW یبرنامه انی. مجردی، انجامهمان سال توزیع شود

رخ داد. هم بوتو  رینظیب یعنی LHWP گذارانیترور شده و بن ریدر مقبره نخست وز ینینماد یتظاهرات اعتراض

که  یاخواستار آن بودند که وعده LHW انیمجر یتظاهرات اعتراض نیدر ا نوشت که 1در گزارشی داون یروزنامه

 نیا (Dawn, 2010, February 9) .شود یبود، عمل هها دادبه کار آن یبخشانتظام یبوتو درباره ریوزنخست

ل در مقاب« سکوالر یتیجنس یتقوا یاجراگر» کیاز  و جایگزین یاسیس یریبه عنوان تفس توانیحرکت را م

                                                           
1 “Anti-polio campaign faces threats of boycott” 



 یدارزنیب                                                      شهرزاد مجاب ، عافیه شهربانو ضیا  / یستیمارکس فمینیسمبه  ی: بازگشتتینژاد، طبقه و عامل

 

11 

 ,Mahmood) .ها در نظر گرفتآن «یسالما یتیجنس یتقوا یاجراگر»و  زکاریمحمود از زنان پره یهاخوانش

2001, p. 203) 

کشور پاکستان در  یعدالت ادار وانید سیئر ،ینزاع قانون کی نیو همچن دیمد بعد از اعتصابات و اعتراضات

کنند )در آن  افتیوقت( را درکارگر ماهر )تمام کیحداقل حقوق  LHW انیدستور داد که مجر 2010سپتامبر 

 نیپاکستان و رهبر ا LHW انیانجمن مجر سیئر بود.( کایدالر آمر 70چیزی معادل  ای هیروپ 7000زمان 

کاهش نرخ  نهیکه پاکستان در زم ییهاتیموفق نیاز ا کدامچیه»به خبرنگاران گفت:  نیبشرا آر یعنیاعتراضات 

 یمراجعهبدون  است، هزاره چهارم و پنجم به دست آوردهبه اهداف توسعه  یابیکودکان و مادران و دست ریمرگ و م

 (Ebrahim, 2011) «.شدینم نکمم اً واقع LHW انیمجر یخانه به خانه

 اندازد؛یب ریخأضد فلج اطفال خود را به ت یروزهسه ارزارکمجبور شد شروع  یسند ی، دولت محل2011سال  لیاوا

فراتر از اعتراضات  یابعاد ر،ینخست وز ینشدن دستورات قانون ییاجرا هیعل LHW انیچرا که اعتراضات مجر

به  LHW انیبه خود گرفته بود و خود مجر یسراسر یها، شکل اعتراضات ملتظاهرات نیکرده بود. ا دایپ یشهر

 هایریدستگ یریگیپ ،یاصل یهابزرگراه یمثل مسدودساز قداماتیاآن هم با  ،وارد عمل شده بودند طور مستقیم

 انیمجر نیا کهنیاز ا یجدا .دادیحکم م LHW انیکه به نفع مجر یها به دادگاه عالآن یقانون یو کشاندن پرونده

از  شیگرفت ب میپاکستان، تصم یدادگاه عال ،نمودند یبنددسته شمولیجهانو  برالیحقوق ل لیحقوق خود را ذ

 ،کند ریتفس یخاص فرهنگ یهایژگیو و ی عرفحت ای یاسالم ودیرا در چارچوب ق LHW انیمجر یکه مسئلهآن

 گرید یپرونده کیکه  LHW انیقرار دهد. مجر «کار یالمللنیب نسازما»پاکستان با  یآن را در چارچوب مجادله

نوز مسئله را ه نیها داده شده بود، ابه شغل خود ثبت کرده بودند و حکم هم به نفع آن یبخشانتظام یبا مطالبه

 (Government of Pakistan, 2012–2013) .دانستندیشده نمتمام

 یو امداد در پاکستان در همان سال بهداشت یحوزه کنانحمالت به کار یندهیموج فزا ها،شرفتیپ نیپسِ پشت ا

را  نیزنان و د نیب یدهیچیپرتنش و پ یرابطه تیخود بودند، اهم یحقوق دستمزد یها در کشمکش براکه آن

قرار  انیخشونت نظام فدر سراسر پاکستان هد 2012که سال  بهداشت یکارگر حوزه 15تر نمود. از پررنگ

بود  یشوراز سه ک یکیضد فلج اطفال ارتباط داشتند. آن زمان، پاکستان  یمل ارزارکبا  انیگرفتند، نه نفر از قربان

ثبت شده بود و سازمان  2012در سال  یماریب نیمورد از ا 58در آن فلج اطفال وجود داشت. حدود  که هنوز

 نیو همچن زایسفر/و نهیدر زم ییهاتیخواستار اعمال محدود طفال،در صورت گسترش فلج ا یبهداشت جهان

 نی؛ اما اه بودندثبت شد ییدر مناطق روستا یماریب نیموارد ا تیاکثر 1.پاکستان شده بود هیعل ییهامیاعمال تحر

                                                           
1 Government of Pakistan, National Emergency Action Plan for Polio Education, 2016–2017 
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 کیو آن را  کردندیمقاومت م ونیناسیواکس یفعاالنه در مقابل برنامه انیبودند که نظام ییمناطق همان جاها

 (Khan et al., 2017) .دانستندیمسلمانان م هیعل یاو توطئه یراسالمیغ یبرنامه

 نیآن هم به ا د؛شفلج اطفال هم قرارداد بسته  یکردن طرح قطره ییاجرا یبرابهداشت کنان کارزنان به عالوه با 

خدمات پس از تولد نوزاد،  یدر ارائه هابه جوامع مختلف و خبره بودن آن هاآن زیآمتیموفق یکه دسترسآن لیدل

 کیاز تفک یچیو سرپ هادهیا نیترمدرن یندهینما LHW انیجا که مجر. از آنبودشناخته شده  تیبه رسم

دولت  یکه مقام رسم تیواقع نیا نیزنان هستند و همچن یو عموم یخصوص یهانقش انیم یپدرساالرانه

یقرار م انیدر مناطق تحت کنترل طالبان هدف نظام زین یترو خاص یبه طور جد شوند،یپاکستان محسوب م

 (.گرفتیبزرگ را هم در بر م یمراکز شهرها یبود و حت وستاهافراتر از صرف ر یا)که منطقه گرفتند

 یبرنامه کی، 2009تا  2006 یهاسال نیپاکستان ب ییایمالیدر منطقه ه 1حمله به استان سواتبه دنبال طالبان 

که  ییبود؛ آن هم در جا عتیمورد نظرش از شر ینسخه لیتحم آن هم داشت که هدف زیآمو خشونت مندنظام

نام سوات را با انجام خوش سمیگروه طالبان صنعت تور .شدیخوانده م «پاکستان یاسالم یجمهور» شیشاپیپ

شهر نابود  نیادیو هنرمندان( در م شگرانی، آراهافروشتنها )اعدام و اعدام یعموم یهایزناز گردن یامجموعه

 یهاارزارکروند ادامه داشت،  نیکه ا یسه سال یکنترل سوات را به دست گرفت، ط کهنیکرد. طالبان به محض ا

انواع  یرا نابود کرد. همه یو سلمان شگاهیآرا 22مدرسه دخترانه و  122اطفال را ممنوع اعالم نمود،  جضد فل

که  ییهاجا را متوقف نمود. مطابق گزارشآن نهادهای مردمسازماناکثر  تیرا ممنوع کرد و فعال نمایو س یقیموس

از حمالت  افرادنجات  یرا هم که در پ بهداشت یحوزه کنانکاردسته از  طالبان آن آمد،یاز منطقه م به طور مرتب

 سر به نیست کردند.بودند،  یانتحار

بهداشت در سوات  یهاانجمن یطالبان چگونه دست به نابود»با عنوان  2ییایتانیبر یپزشک یهینشر یدر مطالعه

 میبا افراد مق یقیعم یهامصاحبه سندگانی(، نوUd Din, Mumtaz, & Ataullahjan, 2012« )پاکستان زد

بنا  .ندیازمایها را بآن هیطالبان عل یاهو خشونت دهایتهد ریثأقوم پشتون انجام دادند تا ت LHW انیسوات و مجر

مادران  ریبود، بلکه مرگ و م دهیدبیآس اًقیانجمن بهداشت عم یکل یهارساختیمطالعه، نه تنها که ز نیبر ا

مخدوش  یسازبدنام یهااتیرشته عمل کیبا  یهم به لحاظ اجتماع LHW انیمجری عمومی وجههو  افتهی شیافزا

به طور مستقیم که  ییدهایتهد لی؛ آن هم به دلکردندرها  ای ندها هم کار خود را از دست دادآن از یلیو خ شد

 یپزشک یهینشر یمطالعهدر  ،که طالبان اتخاذ نموده بود راهبردهاییاز  یبعض ها را هدف گرفته بود.آن یزندگ

 نیا سندگانیگرفته شده )هر چند، نو LHW انیمجر میمستق یاز تجربه ین راهبردها؛ ااست ذکر شده ییایتانیبر

کن که مم ایمخاطره لیبه دل اند،دهید بیآسراهبردها  نینحو از ا نیکه به بدتر یاند که کسانذکر کرده زیرا ن بند

                                                           
1 Swat 
2 British Medical Journal (BMJ) 
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 انیمجر« کردنآبرو  بی»طالبان  راهبرد نیثرترؤ( اما م.مصاحبه نشدند حاضر به ،ها را تهدید کندحیات آناست 

LHW انیآن دسته از مجر بوده است. هاآن هیسه فتوا عل صدورو  ویراد اِماِفموج  یآن هم رو LHW  که در

 یهانمونه ی( به بعضUd Din et al., 2012, p. 2ها مصاحبه شد )با آن ییایتانیبر یپزشک یهینشر یمطالعه

همکاران خود هم  یخانواده یو قتل اعضا هاآن یهاخانه دنیضرب و شتم در مالء عام و به آتش کش ،یزنگردن

خانواده  میخدمات تنظ یارائه یبرا بودکه قرار  LHWبرنامه  کندیم یادآوریپژوهش  نیبودند. ا کردهاشاره 

یریگعو موض دسته از کارزارهاآن  هیشب اریاستدالل بس نیبدل شد. ا «کیدئولوژیهدف ا» کیبه  ریزی کند،برنامه

از  یریشگیخانواده، پ میتنظ ندیگویو م کنندیاتخاذ م یاصل انیجر انیگرااسالم یاست که بعض یاسیس یها

. استخارج از ازدواج  یجنس یرابطه مشوق و« قباحت»و  «یبندوبار یب» موجب ترویج یجنس شو آموز یباردار

 انیمجر» دیگویکه م کندیاشاره م -اهللموالنا فضل-به اظهارات رهبر طالبان  ییایتانیبر یپزشک یهینشر یمطالعه

LHW فحشا و گناه را در جامعه ما رواج دهند خواهندیم.» 

 یشناختمدرن ارائه شده، به اغتشاش معرفتاکه از منظر پس ینظر یهاشرح م،یااشاره نموده جانیطور که تا اهمان

 یها خودشان اعضاپژوهشگران و فعاالن دامن زده است. به طور خاص آن یبعض انیدر م یاتیو مشاجرات اله

 ،«تیالیس»، «احتمال»چون  یمیکه مفاه نداشده ییهاروزنه یهفتیهستند که ش یاهیو حاش ینژاد یهاگروه

کنار گذاشتن مفهوم  گشوده است. شانیبرا «تیهو»و « عدم ثبات» ،«تیعامل»، «بودن یمحل» ،«تیعدم قطع»

سرکوب، استثمار  ،یچارچوب نظر نیدر ا باعث شد که فرهنگ به جای آن بنشیند. یاجتماع یهیاز نظر« طبقه»

 حیتوض ای ردداشته باشد  یتیماد ای خیکه تارو فرهنگ بدون آن تیو مقاومت زنان در سراسر جهان به لحاظ عامل

فرهنگ و به طور خاص  ت،یاز جنس یسنت و آمار یهیبر پا شده،ینگفره کامالً یتصور جهیو در نت شود؛یداده م

به  ی/ سوژگتیخود/ عامل لیاز قب یمیبا مفاه یرانتقادیغ یریدرگ نی. به منظور گذار از اکندیبه ما ارائه م نید

 لیو تحل میکن یابیرا باز یاجتماع تیمفهوم ماد دیبا ،یماد یهاو تفاوت یچون روابط اجتماع یمیمفاه یسو

 وندر یتضادها نهیآن را داخل زم شتریاست که ب یهمان موضوع نی. امیببر شیرا پ تیطبقه و جنس یانتقاد

 ود.نم میخواه یموشکاف یاسیو اسالم س سمیالیامپر ،یشناسوابسته به آن(، شرق)هر چند هم ینظام استعمار

 سمیالیو امپر یاسیاسالم س ،یستیمارکس فمینیسم -3

 اسالمکه  یجوامع به ینظام استعماربر خورد که  ،یشناسشرقاز  دیپس از نقد ادوارد سع همه میدانند، بویژه

 ریتعاب نیا .است انیاد گریو د تیحیبا مس سهیمقاکامال متفاوت در  یابه گونه مذهب مردم هست

 یم شرقشده، با غرب و اسال لیشناسانه تبد/شرقستیالیمسلمانان که حاال به امپر یدرباره اسانهشن/شرقیاستعمار

 استمدارانیاز روشنفکران مسلمان و س یلیهر چند خ کند؛یمتفاوت برخورد م ییهاتیو بن به مثابه موجود خیاز ب

و  سمیبرالیل سم،یسکوالر ته،یمدرن ،فمینیسممثال، با  ی. براگرید یلیدال هبهر چند  کنند،یکار را م نیهم ا
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یار مرفت یاسالم یهاقابل انطباق با سنت ریغ جهیو در نت یغرب از اساس ییهاتیبه مثابه موجود سمیالیسوس

 .کنند

ار قر انهیسکوالر خاورم یاجتماع یهامقابل جنبشدر متحده بود که اسالم را  االتیا نیدوم، ا یپس از جنگ جهان

 یهاجنبش هیعل ادگرایبن تیمتحده( از وهاب االتی)متحد سرسخت ا یجنگ سرد، عربستان سعود یهانیداد. در م

زنان  یهاجنبش ،یستیکمون یهاجنبش ،یالدیم 70 لیو اوا 60عمان اواخر دهه  یعرب، جنبش انقالب یگرایمل

 یبه عنوان فرمانده یاستفاده نمود. واشنگتن از عربستان سعود نیفلسط یگرامقاومت سکوالر و چپجنبش و 

 االتیه ااست ک نیا زمینه نیدر ا گرید یاستفاده کرد. مثال سمیالیو سوس سمیسکوالر ،یدموکراس هیعل یمرکز

از  شیپ میرژ هیعل یخارج انیادگرایافغانستان و بن انیادگرایبا بن یقو یاتحاد یغرب یهاقدرت گریمتحده و د

ها و آموزش آن یسازمانده ،یرهبر یدهه تمرکز خود را رو کیاز  شیها بنمودند. آن جادیافغانستان ا یشورور

 شدند. لیتبد کایآمر هیعل ییروی( به ن2001سپتامبر  ازدهی دربعدها )قبل و  انیادگرایبن نیاز هم ی. بعضگذاشتند

 یخود میرژ کیبا  نیصدام حس یبعث میکردن رژ نیگزیجا 2003عراق در سال  هیعل کایجنگ آمر نیهدف دوم

ر . درندیدر اتحاد قرار بگ آمریکا گربا قدرت جنگجو و اشغال عهیبود. جنگ باعث شد رهبران ش مورد تبانیو 

قرار  و تجاوز شیاز جمله ربا یاسابقهیزنان ساکن مناطق عرب عراق مورد خشونت ب ،ادامه دارجنگ  یجهینت

« پساجنگ» یسازملت انیخود را ترک کنند. زنان از جر یمردان خانه تیبدون حما توانندیها نم. آنگرفتند

مخالفان  ،یدیتبع انیگرایمل ،یمذهب یهایپدرساالر ،یو فئودال یالهیهم اربابان قب گرید ید شده بودند؛ از سوطر

با هم  یهمگ ییکایها و مشاوران آمرو بروکرات کایطرفداران آمر یهاوکراتتکن ها،ستوکراتیآر ،ینظام بعث نیشیپ

 ظاهر شدند. ،یپدرساالر اله دیدر نقش معماران دولت جد

مثل ملت، دولت، خانواده،  یاجتماع ساختارهای ریرا از سا نید ،یستینیفممارکسیستی چارچوب کار  کی

 گرید یکردهایبرخالف رو یستیمارکس فمینیسم. هر چند سازدیم زیفرهنگ متما ایاقتصاد  ت،یقوم ،یپدرساالر

 ساختارها ریو سا نید انیم یقائل هستند، بر روابط درون کنندهنییحال تع نیمستقل و در ع ینقش نید یکه برا

 طالبان افغانستان ای رانیمثل ا یاتیاله یاسینظم س کیدر  یو دولت حت نید کهنیمثال، با ا ی. براکندیم دیکأت

سکوالر  یهامیدر رژ یحت ،یستیمارکس ستینیفم کیالکتیباشند، اما د زیمتما گریکدیاز  به طور کامل توانندیم

عقاید  از سایدولت و کل انیم کیکه تفک ییکشورها یعنیمتحده  االتیدموکرات در غرب مثل فرانسه، کانادا و ا

 گاهیجا ،یکیالکتیبه لحاظ د ن،یبنابرا .دهدیرا نشان م گریکدیها با آن یستیزهم ،است «یمدن یهاملت»این 

 لفتمخا کی کهنیاز ا شیب ،یوابستگ ایاستقالل  گر،ید ی. به عبارتستیقالل آن نتاس ینف یبه معنا نیمستقل د

داشته  انحصاریروابط مشترک که به جای آنمخالف  یکه دو سو سازدیم یکیالکتیتضاد د کیدوگانه باشد،  کامالً

 .دهندیم اتیدر اتحاد و تضاد ادامه ح، باشند
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که همزمان  ن،ید کی اًآن را نه صرف دیاسالم را به ما هو اسالم درک نمود. در عوض، با توانینم گریحساب د نیبا ا

 یعاهااد ،یکیالکتید ی. از منظردیاز آن د شیب یو حت تیمل ت،یفرهنگ، اقتصاد، قوم است،یسنوعی به عنوان 

 ینیگروه د کی یمطالبه کهنیتر از همه او مهم لاند. اوشده انیشوند که ب یابیارز یانهیدر همان زم دیبا ینید

 یانیاظهارات، ب نی. تمام ااست حال حاضر یدر واقع ابراز موضع درباره هاشهیر ای ادهایبر بازگشت به بن یمبن

را به  انیقدرتمندان وابسته به روحان یچه که بعضگروه در جهان هستند. آن نیاز منافع ا -هر چند موقت- حیصر

مربوط باشد، مرتبط  دست نیاز ا یو مسائل «اتیاله»که به از آن شتریب دهد،یسوق م یاسالم دولت لیسمت تشک

 .است یمسائل جهان نیهمبا 

شکست دشمن خود  یسابق خود در تضاد و کشمکش است، برا یگراغرب که حاال با متحدان اسالم سمیالیامپر

جنگ  یدرباره یالمللنیو ب یداخل نیمتحده قوان االتیا کهنی. با اشودوارد می صلحاز در  یگاهو جنگ  درگاه از 

. در کندیاستفاده م قایو شمال آفر انهیخاورمو نقش قانون در  یاساس نیاز زبانِ قوان اما او هم گذارد،یپا م ریرا ز

 ،ییادگراینب انیم یفعل یموجود در شبکه تضادها یتضاد اصل فمینیستی یاز منظر مارکسیست ،یخیتار برههن یا

 یزنان، کارگران، جوانان، دهقانان و افراد و نهادها رینبرد، ناگز نیاست. ا سمیو روند رو به رشد فاش سمیالیامپر

 .دهدیرا هم در برگرفته و هدف خود قرار م ستیالیدموکرات و سوس الرسکو

ا بلند پشت سر خود دارد و ت یخیاست که تار یو زنان، محصول یپدرساالر نیب ای سمیو سکوالر نید انیتضاد م

 گریکدی یمعنهم یو پدرساالر نیکه د ستیبدان معنا ن نیخواهد برد. ا یادیهم زمان ز این تضادرفع شدن 

ه تضاد را ب یپدرساالر که اساسِ ستیدنبال آن ن بهو اعتقاد  مانیبر ا یکه عمل مبتن کنیمهستند، بلکه توجه 

دولت  نیا ،ساالریدین کی. در کشدیچالش نم به نیزرا  یدارهیسرما اًالزام یاز آن عبور کند؛ حت یحت ایبکشاند و 

؛ سرکوب کندیم فیتکل نییتع ها(ها، زندانقانون، دادگاه قیممکن از طر ی)تا جا یتیروابط جنس یاست که برا

سرکوب هم  نیا. دهدیکار رخ م طیو در مح ابانیخانه، در خ یخصوص میو هر ساعت در حر قهیهم هر دق زنان

زنان »ادعا که  نی. اکندیم دیرسانه و آموزش خود را بازتول ات،یمختلف، ادب یهنرها ،یقیموس ،زبان قیاز طر

 یحالت به معنا نیدر بهتر افت،یدست خواهند  یبه برابر تعیموافق زنان از قرآن و شر یهابا خوانش« مسلمان

قرار گرفته،  یابیچه کمتر مورد ارزاست. آن یاسیو س ینهاد اجتماع کیبه مثابه  یکم گرفتن پدرساالردست

 .P ,2018) ای. ض(Zia & Mojab, 2016) .زنان مسلمان است یمذهب تیهواستفاده بازار سرمایه داری از 

 یروهاین سدینوی( م106

و  یروحان ،یدرون الیاز ام کنندهو محدود یانهگراناب ییهاهر گونه برداشت با ناگزیری دارهیسرماگرا مصرف 

و  اننآ یظاهر یزنان مسلمان، سبک زندگ یرونیب تیآن است که با هو ی. بازار در پخیزدبه رقابت برمی یرمادیغ

و ) تقویت کندو  کرده لیرا به کاال تبد هاآن وده،ارتباط برقرار نم شان،یها به نسبت باورهاآن یمتعلقات عموم
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از  شیب انهیگرااسالم یکارفرصت و امکان پرورش محافظه ،یصنعت اسالم ینهیسود ببرد(. در زم هااز آن نیبنابرا

 فراهم است. شیپ

« زن مسلمان» کی جادیا یرا برا نهیکه زم کندیفراهم م یسازبازار یندهایفرا» دارانههیسرما یروابط اجتماع

 ,Gökariksel & McLarney, 2010.« )کندیم فراهم زنان مسلمان را یجهاننمایندگی حال  نیعکه در نهیتک

p. 5 ) منطق سودآور کیعرضه در بازار، به قابل ییکاال»زنان مسلمان را به  انیموجود م یهاتفاوتاین روابط» 

را  گریو انواع د دندهیم یبرتر گریاز زنان مسلمان را به انواع د هاییبازنما ی( به عالوه بعضp. 6) .کنندیبدل م

 مانند خاطرات یداشته و شامل انواع یادیخود تنوع ز ییمحصوالت و کاالها در شکل بازنما نیا .دنسازینامطلوب م

و خوانندگان  شدهمنتشر  یغرب شماریشکال بکه در اَ دنشویم یازنان محجبه ریو تصو هانامهخودزندگیزنان، 

 .خوانندیمفرا که حاال مد روز شده،  یشناسشرق-خود را به خود

از  یجداناشدن ییجز ،یو پدرساالر دینمایرشد م یدر دامن پدرساالراسالم است که  نیا بحث ما ن،یعالوه بر ا

متعدد هم  «یاسالم فمینیسم» یهادر جنبش شهیر نکهیولو ا ،نظام نیاز ا 1دوستانهزنخوانشِ  چیاست. ه نید

 کیالکتید کردیآن شود. مارکس در رو نیگزیچه رسد که جا ؛جا به جا کند یآن را حت تواندیداشته باشد، نم

 ...2مارتین لوتر گفت یخود به اصالحات پروتستان یخیتار

اعتقاد به قدرت حاکم را در هم شکست زیرا حاکمیت اعتقاد را بازگرداند. او کشیش را به فردی عادل مبدل  

او انسان را از مذهبی بودن رهانید زیرا مذهبی بودن را ذات درونی  به کشیش مبدل کرد.ساخت زیرا مرد عامی را 

 .Marx, 1975, p)انسان کرد. او کالبد انسان را از بند زنجیرها رها ساخت زیرا قلب انسان را به زنجیر کشید. 

182) 

 خارج کند. اما مارکس یرا از دست قدرت دولت نیفقط به دنبال آن بود که د یبورژواز یدموکراس گر،یبه عبارت د

 «اهاسیغارت کل»تر از سخت یبار کار حت نیمداوم است. ا سمیمستلزم سکوالر یینکته شد که رها نیمتوجه ا

با جهان اسالم  یشناساگر شرق (Marx, 1975) .است «شده یدرون انیروحان» هیبار عل نیا ما است، چرا که کار

 یگریخود/د ایها از ما/آن یبه عنوان پرسش سمیجهان رفتار کند، اگر با سکوالر خیاستثنا در تار کیبه مثابه 

 یورزاستیهم به سمت س انیپساساختارگراسکوالر باشند(،  توانندیحساب مسلمانان نم نیبرخورد کند )با ا

ه حاضر و آماد دییأت« زن مسلمان» ینگرخاص یادعا برسند. مشابهی جیتا به نتا شوندیبر تفاوت متوسل م یمبتن

ت خود را تح یپدرساالرانه یورزاستیس انیگرااسالم یاست. اگر بعض افتهی نینو یروشنفکر طیخود را در مح

 «ییاستثنا» یتیجنس یهااستیاز س پیچیده ای هاییپردازهیغرب هم نظر یآکادم فروشند،یم ییگراخاص یلوا

                                                           
1 woman-friendly 
2 Martin Luther 
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غرب  یاجتماع خیتار ،محسوب می شوندجهان  خیتار در نهیتک یادهیپد. اگر زنان مسلمان دهدیها به دست مآن

 .زندیادعا که تفاوت در ذات جهان است، بر آن م نیهر خود را با اهم مُ

 نیو همچن «هاتیابر روا»زنان به مثابه  یحقوق جهان برندسازی از ،ییپساساختارگرا ینظر بارکولهاز  یبخش

 ;Butler, 1992; Gannon & Davies, 2006) .است «گراییمامیتت»از  یاآن به مثابه جلوه رفتنینپذ

Hassan, 1987یفراملدر سطح که است  یاسالم یو پدرساالر یاسیاز اسالم س یمحافظت نظر نیبهتر نی( ا 

هر  یهاتیاست که محدود نیما ا کار. ستین یو کاربرد دیاستدالل چندان مف نیهر چند، ا. انجام داد توانیم

 لیتقل کهنی. خالصه امیافشا کن تیمل ای تیقوم ن،یرا اعم از د یگروه تیهر هو بر یمبتن یستینیفم یپروژه

 یهاقدرت منافع یراستا رد ،ییادگرایاسالم/ بن /نید مسئله به قایو شمال آفر انهیموجود در خاورم یتضادها

 نی. ابرندیدشمن خود سود م یانگارانهسادهاز ساختِ  یغرب یهاقدرت گریمتحده و د االتیمختلف است. ا

 گر،ید ی. از سودیایب هاآن به کار تواندیم ،یستیالیامپر یاز سلطه یشهروندانشان به طرفدار جیدر بس یسازساده

طه سرکوب، استثمار و سل هیاسالم به عنوان تنها منبع مقاومت عل غیتبل زمختلف، ا شاتیهم از گرا انیگرااسالم

 .برندیسود م نیپرچم د ریافراد ز جیبس نیو همچن یستیالیامپر

شروع آن  ی. نقطهکندیم یط یمتفاوت کیروند پرابلمات از اساس ،یخیتار یستیالیو ماتر یکیالکتید کردیرو کی

مربوط به  ییهادهیپد ای میمفاه نیچن می. اگر فرض کنستیبدن ن ایاعتبار، فضا  ت،یعامل ت،یمسائل مربوط به هو

خواهند کرد: سرکوب و استثمار زنان و مردان  دایپ یمسئله مرکز در بسترارتباط خود را  هاآن هستند، گریکدی

 یاهتفاوت یابیارز ،یستیمارکس فمینیسم. از منظر یمل یهاتیو اقل یشهر یکارگر، دهقانان، فقرا یطبقه

تفاوت و روابط  یهینظر کیرا دارند. بسزایی  تیاهم تهیو سکسوال تیطبقه، نژاد، عامل ت،یمانند جنس یاجتماع

« تفاوت»ما در امتداد خط  یکه چرا جهان اجتماع پردازدیپرسش م نیبه ا یستیمارکس فمینیسمدر  یاجتماع

 لیحلهر صورت، ما در تدر است؟  افتهیباشد، سامان  گرید یطبقه و فاکتورها ته،یسکسوال ت،یکه شامل نژاد، جنس

 یفرهنگ یادهیبه مثابه پد« هاتفاوت» نیپرسش که چگونه ا نیو از ا ییمدرن زبان و بازنماساپ یخود از مطالعه

را  یروابط اجتماع« هاتفاوت» نیکه چگونه ا میبده یشرح میخواهیو در عوض م میشویجدا م ابند،ییبروز م

 ستین «منظا» ای« ساختار» ،«یش» کی« جامعه» ای «یامر اجتماع»» ندیگویو مجاب م تر. کارپنبخشندیسامان م

 ,Carpenter & Mojab, 2011« ).کند نیو افعال و افکارشان را تع باشد خارج از افراد داشته یتیکه موجود

p. 5بدان  نیو ا است یانسان الیتفعاز  افتهیسازمان یصورت ،یاست که امر اجتماع نیها اآن یاصل ی( نکته

 یرونیب یاست که جلوه یانسان کاریهمو  یاز سامان اجتماع یشکل ،یخیبه لحاظ تار یمعناست که امر اجتماع

روابط  ن،ینمود. بنابرا فیتعر یرا به جهان اجتماع یامر اجتماع توانیمعناست که م نیتنها در ا است. افتهی

 م،یابیها دست از آن یبه فهم میهستند. اگر بخواه زین جستار رفت و ورود بههمزمان نقطه  ،یاجتماع
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 یآگاهانه، عمل یانسان الیتاز فع یهمزمان اشکال ی. روابط اجتماعمینیاز آن بب یجدا میتوانیرا نم مانتیخود/عامل

را شامل  میشیاندیچه منه فقط آن یآن است که روابط اجتماع یبه معنا نیهستند. ا لذات انسانیبر  یو مبتن

 یرابطه گریکدیبا  یروابط اجتماع نیا رسدی. به نظر مگیردرا نیز در بر می میدهیانجام م که چهکه آنشود بلمی

 یهادهیدپ نیاز روابط ب یارا مجموعه یمعناست که جهان اجتماع نیبه ا یکیالکتید یسازدارند. مفهوم یکیالکتید

که  یکیالکتی. روابط ددهندی/عام رخ می/خاص و جهانیدر هر دو سطح محل گریکدیکه همزمان با  میمختلف بدان

از  یناش از اساس ر،ییجنبش و تغ نیهستند. ا رییمدام در حال حرکت و تغ دهند،یما را شکل م یجهان اجتماع

به  .یاجتماع یهادهیپد گرید یخارج یهاتیموقع -روابط؛ ب نیخود ا یدرون یتضادها -: الفتاس پویاییدو 

وزمره ما ر اتیشده که متضمن تجرب لیمشترک تشک کنندهنییروابط تع یااز مجموعه یامر اجتماع گر،ید یعبارت

 .میدرک کن ایروابط پو نیشبکه ا لکه تجربه را از خال گذاردیما م یپا شیامکان را پ نیا کیالکتی. تفکر دشودیم

 یعواق عالیتفبشر را به مثابه  یکه سازمان اجتماع است یارتباط یفهم ،یفهم ما از جهان اجتماع ،به طور خالصه

 .میکنیم دیخود بازتول یآگاه و آن را با نیرو میاست که در آن مشارکت دار یزیچ ی. جهان اجتماعردیگیبشر م

سرکوب  یدهیچیپ یساختارها یلهیزنان به وس اتیآن ح یکه ط میکنیرا مشاهده م ییهاوهیش ل،یتحل نیدر ا

 یهاشهیاست، ر انیدر جر انهیدر خاورم« زنان اب یجنگ» میریاگر بپذ نی. بنابراگره خوردهشکل گرفته و  و استثمار

 دارانههیجنگ سرما کی شتریداد. ب حیتوض نیفرهنگ و د کیدئولوژیتنها به ساختار ا توانیجنگ را نم نیا

 ساختارهای انواع یدارهیسرما .کندمیحرکت  سمیسمت فاش بهیشتر است که هر روز ب انهیادگرایو بن یستیالیامپر

و  تتقویخود را حفظ،  یتا بتواند سلطه را در بر میگیرد یو استعمار انهینژادگرا ،یپدرساالرانه، مذهب یاجتماع

واجه م اءیو نه اش یروابط اجتماع به عنوان یدارهیسرمابه ما  ه،یاز سرما طرز تحلیل بر اساس اینکند.  دیبازتول

 یاسیو س یفرهنگ یهاوهیاز ش یامجموعه ،فرم ایدیولوژیکبه عنوان یک  یدارهیسرمااز سوی دیگر . شویممی

و  یو طبقات یحال به صورت مداوم استعمار پدرساالرانه، نژاد نیروابط سلطه را پنهان نموده و درع که است

 یانیحساب، سرکوب و استعمار زنان، ب نیبا ا (Sangari, 2015) .کنندیم دیتول همزمانسرکوب را  نیهمچن

به  کیدئولوژیآن نگاه ا» کندیم یادآوریرابطه به ما  نیدر ا یپدرساالر است. بنرج یدارهیاز خشونت سرما دیشد

 نمایدمی دستکیرا  یاجتماع تیواقع ای کندیم میتقس یبیبدون روابط ترک یرا به قطعات یجامعه که امر اجتماع

« .شوند رممکنیغ یانقالب یو تحوالت اجتماع یاجتماع لیتحل شودیزمان باعث مبخشد، همیذات مبه آن  یا

(Bannerji, 2015, pp. 176–77تحل )گرایانهو ذات شدهیشرق ،شدهیفرهنگ را و مقاومت زنانمبارزه که  یلی 

 دهدرا به دست می یاجتماع مرااز  کیدئولوژیا نگاهیکند،  ییزداتیماد ای ییزداخیتار از پدرساالریکه آن ایکند، 

 مفمینیس یانقالب یپروژه کیتا  میابیخود دست  یخیتار یماد تیاز موقع یبه درک مینتوان شودیو باعث م

 آغاز کنیم.را  یستیمارکس
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 یریگجهینت- 4

ند. ما ک ریدرگ تیطبقه و جنس انیدر داد و ستد مخود را که  ستین نیا یستیمارکس فمینیسم یاصل یهپروژ

دل ب دستییکتنوع موجود به . زنیمای رقم نمیی طرح تازهنظر یتبادل دو کاال ایساده  یمبادله کیبا  اًصرف

 یهدیپد کیو کل،  کیاز  یجزئ ،یاقتصاد-یاجتماع نظاماز  یجزئبه عنوان را  یاگر نتوانند پدرساالر خواهد شد

 .نندیمکان و زمان بب در بسترخود  دیبازتول ییتوانا یدارا یادهیو پد و در عین حال مستقل ابستهو

 نیچنو هم یاز جنس حقوق ایمسئلهزنان به مثابه  رهایی پرابلماتیزه کردنکه از  میرا دار ییتوانا نیا شکما بی

 خیدر تار میعظ یبه مثابه بخش م،ینامیم« زنان یمسئله»چه را که و در واقع آن کنیمگذر  ،یحقوق و برابر میرژ

 یاز نحوه کالیراد یمستلزم گسست نیاست. ا یو ماد یخیاز فهم تار ریکه ناگز یهمان بخش م؛ینیجهان بب

گرایی تمامیترا با  شمولیجهانو  ییساختار را با ساختارگرا ،ییگرااست که ذات را با ذات یکنون یپردازهینظر

 .ردیگیاشتباه م

به زنان  یشتریب یفضا پوست،نیزنان رنگ یهازنان و جنبش یهاتحت فشار جنبش یبورژواز یحقوق میرژ

ان به آن« گرایش» ،ایدر آکادم یستیفمن یورزاستیس یتوسعه نه،یزم نیمثال در ا نیاختصاص داده است. بهتر

گونه که ژانت همان است. یالمللدر سطح بین دولت استی( و سSandberg, 2013) سوی بخش اَبرشرکتی

در  هاستینیفم قرار دادندر  توانیمسئله را م نیا ریثأاند، تگران مشاهده نمودهپژوهش گری( و د2006) 1یهال

 یاهنیمنجر به زم سازمان ملل کهمثل  یالمللنیب یهادر عرصه نفوذش ، درمشاهده نمود یقدرت نخبگان یعرصه

( هر Goetz, 2009; Reeves, 2012; Shepherd, 2015) .شده است 2«راهبری فمینیسم»به نام  دیجد

 کرده دایبسط پ بلکه مانده است ینخورده باقدست یاجتماع یو نابرابر یرسم یبرابر انیم یرابطهنه تنها چند، 

همچنان  ،یمرس ی؛ برابراز بین نرفته است ی. اما نابرابرتر تبدیل شده استشدهو مدیریت تردهیچیپ ایو به پدیده

روابط  یاست که همه لیبدان دل نی. اکندیم دیرا بازتول یو نژاد یتیجنس ینابرابر ،یقانون یخارج از حوزه

 اند.ا شدهبن عوامل گریو د هتیلآسکسو ،یطبقات ،یتیجنس ،ینژاد ینابرابر یبر مبنا یدارهیجامعه سرما یاجتماع

 دیتول هایپویایی معموالً  نند،یبیپدرساالرانه منظام  کیرا به مثابه  یتیروابط جنس میکه رژ یستینیفم یهاهینظر 

قدرت است که  یساختار جهان کی ی. پدرساالردهندیخود مورد توجه قرار نم یپردازهیآن را در نظر دیو بازتول

 یهانظام. ردیگیتحت سلطه م ها،خیها و تارسنت ن،یخاص فرهنگ، د یهایژگیرا به تناسب و یتیروابط جنس

رای نمونه ب سمیالیسوس یشده است و تحت لوا لیتبد یدارهیسرما یبه پدرساالر جیبه تدر یفئودال یپدرساالر

 رال،بینول ی. حاال شاهد رشد پدرساالرشد لیتبد پدرساالرانه سمیالیهم به سوس نیو چ یشور ریدر اتحاد جماه

                                                           
1 Janet Halley 
2 governance feminism 
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. کندیم دیبازتول یکه خود را درون و خارج از دولت، بازار و جامعه مدن میهست ینژادگرا و مذهب ست،یالیمپرا

د منافع مشترک موجو یچندگانه و دارا یروهاین نیاز ا یبندفهم و چارچوب نش،یب ینوع یستیمارکس فمینیسم

 یستینیفم سیپراکس یدهمانزسا یامکان نوع نی. همچنگذاردیما م اریمردمحور در اخت یهااستیدر اقتصاد و س

 .کندیم مما فراه یبرا روها،ین نیجهت مقاومت در برابر ا در جویانه راو مقابله سکوالر
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