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جامعه  ممتاز  استاد  فولر،  از بریجیت  یکی  و  دانشگاه گالسکو  در  شناسی 

زمینهنظریه در  برجسته  جامعهپردازان  مطالعات ی  و  فرهنگ  شناسی 

ی ها و مقاالت متعددی درباره. ازجمله کتابفمینیستی است  –مارکسیستی  

یر بوردیو از وی منتشر شده است. یاسمین میظر، پژوهشگر های پیاندیشه

در را  وگوی حاضر  ی کریتیک گفت ارشد دانشگاه آکسفورد و سردبیر نشریه

با وی   کریتیک ی  در قالب سلسله وبینارهای نشریه   2022  تاریخ هفتم مارس

 قد اقتصاد سیاسی ن -. انجام داده است

 

  دیاشته اگذما    اری که در اخت  یبه خاطر وقت  دیاجازه بده  زیقبل از هر چ:  م  ی

 یگوو در گالسکو در دفتر شما گفت   شیدهه پ  کیاز    شیاز شما تشکر کنم. ب

مشکالت مربوط به مادر   ،مطالبات زنان از جامعه  ،زنان   ییای در مورد رهامشابه

  ز یچ   هاز آن زمان هم  ... مشخصاًمیداشت  هازیچ  بسیاریکار و خالصه    ،شدن 

 یسع:  گرددی مخودم بر  یهاکه به استدالل  جاییکرده است. تا    رییتغ  خیلی

را از   تیوضع  برالینول  یدارسرمایه   ا یکه آ  رمینظر بگ  رموضوع را د  نیام اکرده

بنابراریخ  ایزنان بدتر کرده است    یبرا  یجهات خواهم در مورد ابتدا می  ن،ی. 

صحبت    کی شما  با  اکنم نمونه  افغانستان.  من   کیفقط    نی:  که  است  نمونه 

انتخاب می به اانتخاب کنمرا    یگرید  موضوع  توانستمی . مکنمتصادف  با   نی . 

 گر یاز زنان د  یاریام و بسنوشته موضوع    نیطور خالصه در مورد احال من به 

ا  یگووخواستم گفت   نیاند، بنابرادادهبه آن پاسخ   مورد ضبط   نیخود را در 

 .کنم

تصمیآمر  ،تاوماه    در هنگام   میکا  آن  از  گرفت؛  افغانستان  از  خروج  به 

اشاره   یدرستکه به  ،در افغانستان   -  یاحرفهزنان جوان    -کنون ما با زنان  تا

کند، چگونه شان محروم میهیاولاند که طالبان چگونه آنها را از حقوق  کرده

  ،است  فتهر  نیدست آورده بودند از بهگذشته ب  یهاکه در سال  ییدستاوردها
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. اما ستیانکار نقابلدرست است؛    ها کامالًن یا  ی. تماممیاکردهگو  وگفت  بارها

  د یشنو هرگز نمی   ،از آنها  یمعدود  یاستثنا به  دی شا  ،هاگووگفت  ن یا  یمدر تما

سال به  مردم  تجرب  یهاکه  منظر  از  تنها   ط یمح  ایخود    یشخص   اتیگذشته 

سالها از منظر آنچه    ن یاند نگاه کنند، آنها به اردهک ای که زنان تجربه  بالفاصله

 ژوییهکنند. افغانستان تا ماه  تر اتفاق افتاده نگاه میگستردهطور  در کشور به

از مردم   یمدت بخش  نیبود و در ا  ایتانیو بر  کایآمر   ینظام  یروهایدر اشغال ن

کوهستان  - مناطق  بس  یدر  روستا  یاریو  مناطق   ف هد  -افغانستان    ییاز 

قرار   ییکایآمر  یماها یو هواپ  ینظام  یماهایهواپ  ن،یبدون سرنش  یماهایهواپ

افراد، از جمله   نینه، ا  ای  میکن  دییأ تآنها را    دیچه ما عقا  -  یقیگرفتند. به هر طر

حام ا  ی،راستدست  زیستزن اتحاد    کیطالبان،    یزنان،  به   ی معن   نیشدند. 

مردم(   ان ی)در م  یگاه یگفت که طالبان از ناکجاآباد برنگشتند. آنها پا  توان یم

که در افغانستان با آنها مصاحبه   یزنان  ییداشتند، اگرچه به نظر من، فردگرا

نمی اجازه  آنها  به  است  تصوشده  ببجامع  ریدهد  را  امپرنندی تر   سم،یالی: 

اتفاقات فقط در رابطه با حقوق زنان   نی. در واقع، اگرید  یزهایو چ  یدارسرمایه 

کنند که به می  قیما را تشو  یها در غرب همهرسانه  یحد  تاشود، و  ه میارائ

زنان در جامعه را بر اساس   شرفتی. ما قرار است پمیبنگر  نیاتفاقات چن   نیا

برتر و   یهاشرکت  یرهیمد  تأ ی هدولت، تعداد زنان در    هیأتدر    ان تعداد زن

کنم ی نظر آنچه فکر ممرا از    ییفردگرا   نیا  خواهمی . من ممیقضاوت کن  رهیغ 

ببرم.  ال  ؤس  ریز  کندی آن صحبت م  یزنان درباره  ییطرفداران رهانسل من از  

رها  کیعنوان  به  «من  ییرها»  برسرفقط  له  أ مس بلکه در مورد  نبود،   ییفرد 

 .  فراتر از صرف سرکوب زنان بود اریبس یجامعه از مشکالت

ا  ،نیاسمیب ف:   - ساله حکومت طرفدار غرب    ستیب  ی در دوره  کهنیدر مورد 

موافقم:  با شما    ،به زنان داده شد  یحقوق  --ناتو  تیافغانستان مورد حما  یاسالم  ی مهورج

  ن یبهره بودند. همچناز جمله حق آموزش و حق کار که تحت حکومت طالبان از آن بی

ب که  است  غ  میکن  انی مهم  تنها طرفداران  برا  رب که  که  حقوق تالش   نیا  ی نبودند 



 

 
 

 حقوق زنان، جنگ و امپریالیسم  3

در سال    که بعداً  ،احمد شاه مسعود  ،شمال   ی نمونه رهبر ائتالف اسالم  ی کردند؛ برامی 

حق آموزش و   دیکه زنان باد  کرمی   دیجمله بود. مسعود تأک  نیاز ا  ، ترور شد  ۲۰۰۱

  ،دیکرد  انیهمچنان که شما هم ب  ،جنبش   نیو ا  دنحق کار خارج از خانه را دارا باش

استادان   ، زن  انیبود که ما با قاض  گونهن ی. اد یاز زنان در افغانستان را رهان  ی ترشیتعداد ب

است. اما   مونیم ی امر  نیکه ا میها مواجه شدشاخه  گریدانشگاه زن و زنان شاغل در د

هم   شما  که  حما  میرژ  هیتوج  ی برا  سم ینیفم  ،د یگفتهمچنان  در   تیمورد  غرب 

 ، در تقابل با حکومت طالبان  ژهیوهب  ،«یمترق»و    «مدرن»  یتمثابه حکومبهافغانستان  

 . مورد استفاده قرار گرفت

ا بر  می   ن،یعالوه  مستمر نه  د، ییگودرست  کنترل  تحت  دوره  آن  در  مردم  تنها 

غرب   تیمورد حما  میبودند، بلکه رژ  رهیو غ  ییحمالت هوا  قیاز طر  ن ی متفق  ی روهاین

منجر به    تیوضع  نیعنوان مثال، ااز مردم شد. به  ییهابخش  ی برا  دی منجر به فقر شد

 ی ار یکردند و بسمی  یدالر در روز زندگ  کیاز    تربا کم   تیاز جمع  یمیشد که ن   یطیشرا

شان مجبور پدران  ی کار یب   لیبه دل  ای فقر    لیدرصد از آنان، به دل  ۵۰  دیاز کودکان، شا

دولت    ۱، (۲۰۱۶آلکس مارشال )  ی هابنا بر پژوهش   ،شدند. به عالوه  لیبه ترک تحص

به گسترش کشت   نجربلکه م   ،نبرد  انیرا از م   نیهروئ  دیتنها تولنه متحده    االتیمتفق ا

از دهقانان   ی اریشد. بس  ی حکومت کرزا  ی استان( در دوره  ۳۲استان به    ۲۴خشخاش )از  

رانده شده    رونیب   نی از زم  یشت یمع  ی بودن کشاورز  ی اقتصاد  ریغ  لی سابق، که به دل

  اریای با کار در مشاغل بس هیای حاشی بودند، مجبور به رفتن به شهرها و داشتن زندگ

هزار نفر در سال    ۱۲۰کابل از    تیجمع   شیما شاهد افزا  ،نمونه  ی . براددرآمد شدنکم 

ای کوتاه در دوره  میعظ  ی رشد  نیا  م؛ی هست  ۲۰۲۱نفر در سال    ونیلی م  ۴,۶به    ۱۹۴۰

شکل گرفته است: فساد کالن،   یموازات فساد گسترده در هر سطحبه   راتییتغ  نیاست. ا

 ی دار که شما در مورد سرمایه  ی زیبه چ   نیو ا  - . به نظر من  یفساد خرد، فساد دولت

 ی در تنگنا  یطور اخص خدمات عمومجا که، به از آن  -مربوط است  دیی گومی  برال ینول

 
1 Marshall, A. (2016) From Civil War to Proxy War: past history and 
current dilemmas, Small Wars and Insurgencies, 27, 2, 183-195. 

های کوچک ها و شورش ؛ جنگ یکنون هایناسازه گذشته و  خی: تاریابتیتا جنگ ن یاز جنگ داخل)  
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سنت در   ۵۰دانشگاه کمتر از    النیالتحصفارغ   یجا که حتتا آن  ،قرار گرفته است  یمال

درآمد   اداشته ساعت  در  شاغل  افراد  و    ی برا  ،هابخش  نیاند،  آموزش  بخش  ا ینمونه 

به در  ی ارائه  ی برا  ی،شهربان اآورده  ی رشوه رو  افتیخدمات خود  را   نیاند. اوج  فساد 

ارتش افغانستان از حکومت اشرف    تی مختلف خود از عدم حما   ی هال یدر تحل   یطارق عل

معلوم شد که   ۲.کرد  انیکه طالبان شروع به حمله به شهرها کرده بود، ب   یدر زمان  یغن

در   فهی سربازان اسماً مشغول انجام وظ  یکه برخ  یارتشاح وجود داشته،  شباز ا  یارتش

 یدستمزدهاکردند، اما آنها هرگز در واقع وجود نداشتند و  می   افتیآن بودند و حقوق در

. پس احتمااًل حق با شماست: بازگشت طالبان به کردندمی افسرانشان مصادره    راآنها  

همه فساد   نیاز ا  یناش  ی منعنوان کنترل ناابه   دیشا  ،شیهای گریوحش  رغمی عل  ،حکومت

 . قرار گرفت  تیمورد حما  ییاز مردم در مناطق روستا  ی اریتوسط بس  نیشد و بنابرا  یتلق

 یمراتبسلسلهامر منجر به تسلط مجدد    نیکه ا  رسدی به نظر م  ،ی زیانگطور غم به

 یمجدد سلطه  ی شدت به بازساز بهحال    نیحاکم افغان شده، و در ع  ی هااز خانواده

دوران   ی ای مشخصه سلطه مردانه  ن ی چن.  رسانده است  ی اریها  خانواده  نیمردانه در ا

که   ۳نامد، می   «شده  فک»  ی ( بازارها۱۹۴۴/۱۹۷۱)  ی است که پوالن   یزیقبل از آن چ

 . است تیؤرقابل  ،خاص یجوامع، اما در اشکال  ی در همه باًیتقر

 ، یخیکه از نظر تار  -  دیدانباره می   نیاز من در ا  شتریب  یلیو شما خ  -اضافه کرد    دیبا

مقدس را   ثیتثل  ی معنا که معما  نیبوده است، به ا  ت یحیتر از مسیعقالن   ینیاسالم د

تنها  ردیپذنمی ارتباط  کی.  ب  ی خط  مردم  نی واحد  و  از طر  ،خدا  شکل   امبریپ  قیکه 

کند )ر.ک. می   قیرا تلف  ی اسیو س   یمذهب   یزندگ  عالوه بر آن. اما  ردیپذمی   ،ردیگمی 

 
2 Ali, T. (16.8.2021) Debacle in Afghanistan, New Left Review, 
Sidecar  

  ترجمه ی فارسی  در نقد اقتصاد سیاسی 
3 Polanyi, K.M. The Great Transformation, Boston: Beacon Books. 

 ترجمه ی فارسی 

https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
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 شتر یمنجر شود ب  کیتئوکرات  یبه حکومت  کهنیاحتمال ا  ن،یبنابرا  ۴.( ۱۹۹۲فرگوسن:  

 .  رودبه شمار می  کیحکومت تئوکرات یاست. حکومت طالبان نوع 

کامالً  ی تنها چ  م:  با  یزیدرست است؛  ا  دیکه  کنم  از    نیاضافه  که  است 

  نیمنطقه است که چن   یهاجنگ  طور خاصمنطقه و به  طیجهات شرا  یاریبس

گروه  یوزن به  ا  یاسالم  یهارا  بر  عالوه  است.  در   یاریبس  ن،یداده  مردم  از 

حما آنها  از  نکنکرده  تیگذشته  فراموش  اسالم  دیاند:  گروه  به   وم موس  یکه 

  د یشد که با می   یتلق   ییروین  نیافغانستان بودند. در واقع ا  ان ی ناج  ن،یمجاهد

از آنها   یبه اتحاد شمال شدند، برخ  لیاز آنها تبد  یب، برخشد. خمی  تیحما

 س ی با سرو   شتریافراد ب  نیالقاعده بودند )ا  گرید  یماندند، برخ  یطالبان باقبا  

 . پاکستان مرتبط بودند( یمخف

بود  شکل   ،زیانگسفأ ت  تیاما واقع به قدرت    ی وقت  دی. شابازگشت طالبان 

را هم در    یاسیس  طیشرا  یکنند، حتزنان افغان صحبت می  نی با ا  یزنان غرب

نمی  بنابرارندیگنظر  ا  نی.  همه  با»است:    نینظر  حکومت  نوع  آن    دیدوران 

  « .قبل از او  یکرزا  ا یبود    شان ن یکه آخر  یحکومت غن  -العاده بوده باشد  فوق

 یاز زنان دارا   یکه تنها قشر خاص  رندیرا درز بگ  دهیا  نیدارند ا  لیها تماآن 

 -  یمناطق شهر   یدر همه  یکامل، و نه حت  ینه آزاد  -بودند    یاز آزاد   یسطح

  ینظام  رساختیز  کی که    رندیگجدا در نظر می  تی واقع  ن یرا از ا  طیشرا  ن یاما ا

که   ،هاکه آدم  رندی گمی  دهیرا ناد  تیواقع  نیوجود داشت، آنها ا  نهیزمپسدر  

 ، اندنداشته   یگریکس د  چیه  ایالقاعده    ایبا طالبان    یارتباط  چی از آنها ه  یبرخ

 5. اندشدهاز افغانستان به گوانتانامو برده شده و شکنجه 

 
4 Ferguson, H.(1992) Religious Transformations in Western Society, 
London: Routledge.  
5 Butler, J.(2003) Precarious Life, London: Verso.  

 ت یقدرتمند جود فرخواستیکی ر. ک. به ناهنجار قانون یپرونده  ک یعنوان گوانتانامو به  جیدر مورد خل

زیآممخاطره  یزندگ، متحده  االتیباتلر از ا  
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 ده یناد  یبرا  یمنطق   لیتوانم دلاست و من نمی   دکنندهیناام  ن یا  ن،یبنابرا

 یجا که برخ از آن   م،یبگو  کهنیجز ا   ابم، ی( از طرف آنها بتیواقع  نیانگاشتن )ا

زنان ا  یدانشگاه  یهاکه کنفرانس   یاز  برگزار می  نی در  اوضاع  مورد  از  کنند، 

هم من   دی. شاستندیموضوع قائل ن  نیا  یبرا  یتیاهماما    ستند،یغافل ن  یاس یس

 ن یخودم ا  یریگجهی پرسم ... اما نتهم از شما می   لیدل  نیکنم، به هماشتباه می 

مان یاس یس  یهادگاهیبسته به د  -ما را    یهمه  برالینول  یداراست که سرمایه

یا بیش  - ا  -  کم  غالباً فرد است که   نیفردگراتر کرده است. در حال حاضر 

 -  کردی که مارگارت تاچر وجود آن را انکار م  یا«جامعه»  -  «ما»دارد.    تیاهم

نگاه   یکه فقط به موارد فرد  دیشومی  قیشما تشو  ن،ی. بنابراستیمهم ن  گرید

من اشتباه   دیاست. شا  برالینول  ی دارسرمایه   یخود محصول جانب  نیو ا  دیکن

 یتی وضع  نیکنم که چرا در چن  لیو تحل  هیکنم تجزکنم: من فقط تالش می می

 . میاگرفته قرار 

تأمل در    یکیاز دو جهت برخورد کرد.    یکنم بتوان به آنچه که گفت فکر می   ب ف:

گذرانند،  جهان از سر می   ی از کشورها  ی اریاست که آنچه در حال حاضر بس  تیواقع  نیا

انباشت  »است که مارکس آن را    ی زی و در افغانستان، چ  نیالت  ی کایدر آمر  قا،یمثالً در آفر

 یعنوان مثال، اشکالشدن دهقانان به آن اشاره کردم. به  ریفق  ازنامد. من قبل  می  بدوی«

خود گرفته است،  ( به  ی خوار ن ی)زم  نی زم  یرقانونیاز فساد در افغانستان شکل غصب غ

با ا تعداد    ی برا  گرید  ی کشاورز  ی همراه است که روش زندگ  یجیاحساس تدر  نیاما 

 یهمگ  ایبه شهرها بفرستند و    افرزندان خود ر  دیبا  ای:  ست یاز دهقانان ممکن ن  ی ادیز

 . را کنار بگذارند ی مجبور خواهند شد کشاورز

در کتاب خود،  یچیفدر ایلویاست که س ایتانیتر در بریمیقد اریدوره بس هیشب نیا

 ی بتوان ارتباط   کنمی من فکر م  ۶به آن اشاره کرده است.   ،(۲۰۰۴)  ساحره و    بان یکال

 
6 Federici, S. (2004) Caliban and the Witch, New York: 

Autonomedia .  

 ی فارسی ترجمه 

http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
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که از قرن پانزدهم به بعد در    سدینویم  یاو در مورد روش  را ی، ز کردبرقرار    نیبا ا  یتجرب

و مزارع کوچک در   شدیم  ی سازی خصوص  هان یآن زم  ی بر مبنا  گر،ید  ی و جاها  ای تانیبر

زنان   تی تنزل آشکار در کار و موقع  کی طور همزمان  شدند. بهمی   ب یتر ترکبزرگ مزارع  

زنان طبقات   انیدر م  یتجاوز جنس  ی برا  ی. جبران خسارت مرسوم قبلآمد  وجودبه  

وجود    یطور کلبه  زنانکنترل    ی برا  ی شتریب  لیکه تما  یدر حال  افت،یتر کاهش  ن ییپا

 ی و محاکمه  بیکردن زنان منجر به تعق  عی مط  دیشکل جد  نیداشت. در اوج خود، ا

و قرن هفدهم،    ۱۴۵۰  نیب  ی ها هزار زن در دورهشد، تا آنجا که که ده  ییاروپا  ساحران

 یقانون   ی آزار و شکنجه  نین مجازات شدند. )در اسکاتلند، اه شداغلب با زنده سوزاند

سوزانده شد. با    ۱۷۰۶جادوگر در سال    نیهجدهم ادامه داشت، آخر  رن ق  لیزنان تا اوا

 د ییبگو  دیتوانتنها پانزده درصد از متهمان مرد بودند، می   ۷،در اسکاتلند  کهنیتوجه به ا

 شکل است.(  نی ترانه یوحشو  نی تر خشنمردانه در  ی سلطه ی دهنده نشان نیکه ا

  ی انهینباشد که طالبان، با شکل مشابه خشن و وحش  یکامالً تصادف  دیشا  ن،یبنابرا

دوره  ی مردانه  ی سلطه در  کرده  ی اخود،  نوع  ظهور  همان  که    ها حصارکشیاند 

انباشت  (  « ی خوارنیمز») نوع  دارد، همان  اهیسرما  بدوی وجود  البته،    تیوضع  جان ی. 

غرب   ی از سو  یخارج  ی گذارهیسرما  از  یدر افغانستان درجات  رایتر است، زده ی چیپ  اریبس

را در مورد آن به کار   مرکب ناموزون«  ی توسعه»بتوان اصطالح    دیوجود دارد. شا  زین

 زده شدم.شگفت  اریمشابهت بس نیبرد، اما من از ا

به   بازگشت  ذهن  برالینول  ی دار سرمایهبا  چارچوب  را    ی ترانهیفردگرا  اری بس  یکه 

که موج دوم جنبش    یزمان   ،۱۹۸۰  ی دهه  لیو اوا   ۱۹۷۰  ی چه در دههبا آن  زد،یانگی برم

. میدار   ی اریبس  ی فاصله  میکردمی   ین یبش یپ  م،یرا آغاز کرد  یستینیفم- یستیال یسوس

  ار یبس  یاو به شکل  -بوده است    تیحائز اهم  اریبس  زریفر  یمسائل، کار نانس   نیدر مورد ا

چپ به مسائل مربوط   جیرا  شیکننده اشاره کرده است که چگونه در آن زمان گراقانع 

 
7 C. Larner (2000) Enemies of God: The witch-hunt in Scotland, 

Edinburgh: John Donald . 

تمرکز دولت و   شی افزا ست،ینیکالو یسا یکل ندهیبا قدرت فزا یاقتصاد  راتییتغ نیدر اسکاتلند، چن

.جادوگران در اسکاتلنددشمنان خدا: شکار  . ر. ک. به همراه شد یحقوق  ستمیتحوالت در س  
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مالک  تول  تیبه  نابرابر  دیابزار  و   ،ی سازیاول مل  ی لههوتوجه داشت: در    ی اقتصاد  ی و 

تالشهب آن  اتحاد در    دنبال  و  دستمزد  و  حقوق  با  بهبود    ی برا  ی کارگر  یهاهیرابطه 

)  طیشرا فم  ۸(۲۰۱۳کار  بود.  ما  نظر  ا  ی ها ست ینی مد  به  را  توجه خود  دوم   نیموج 

مهم قدرت مردساالرانه پرده    ی هاجلب کردند که چپ معاصر آن زمان بر جنبه   تیواقع

ادیکشمی  تول   نی.  بر  نظارت  زناندیچپ  ا  ،مثل  به  از   ینمع  نیکه  اغلب  آنها  که  بود 

گرفت.  می  دهیرا ناد ،شدندمحروم می  نیسقط جن  ای  یباردار   زا  ی ریشگیبه پ  یدسترس

 یشدن کور بود و خصلت مردانه  یعال  التیتحص  ی راه زنان دارا  چپ در مورد سد    نیا

حرفه   استیس نادو  را  دمی   دهیها  عبارت  به  مفاه  گر،یگرفت.  و   انهیاقتصادگرا  میما 

مورد انتقاد   ،دکرمی  یندگینماآن را  دستمزد خانواده    ستمیسکه    ،چپ را  ی گراتدول

داد خانوادهناندستمزد  »:    میقرار  و    ی برا  «آور    « ی مند عائله   ینهیهزکمک»مردان، 

 . شدکه به زنان داده می یلیتکم

فم دوم  موج  اجازه    ی تا حدود  ی ستین یمطالبات  است.  بوده  موفق  کامالً  در غرب 

 یداردو نوع انتقاد از سرمایه   ۱۹۶۰  ی توان گفت در دهه باز کنم. می   یرا کم  نیا  د یبده

 ۹یدار هیسرما  دیروح جددر    اپلویو چ  ی بود که بولتانسک  «ی نقد هنر»  یک یوجود داشت.  
کردن   کنشهیر  کننده،گانه یکار ب   لیبه خاطر تحم   ی دار ه یماسر  نقداند:  به آن پرداخته

دل   ت،یخالق به  انعطاف   لیو  د  ی ریپذعدم  سرمایه  ی گریکار.  از  مبنا   ی دارانتقاد   ی بر 

به عبارت د بود،  ب  ی نقد   گر،یاستثمار   کی کالس  ی از مطالبات جنبش کارگر  شتریکه 

چ می   یناش نانس  ی زیشد.  تک  زریفر  یکه  بولتانسک  هیبا  چ  یبر  لفاظ  اپلویو   ی های و 

بر   ی دارسرمایه  یبرالینول  دیبود که روح جد  نیکند، ااستدالل می  برالینول  ی دارسرمایه

.  ه کرده و با آن همراه شد   ریرا تسخ  «ی نقد هنر»داشت که در واقع    دیتأک  یاصالحات

 دیاشاره کردند که اکنون بر شکل جد  یتیریمد  ی های دئولوژیبه ا  اپلویو چ  یبولتانسک

اقتصاد  کینوآور در  گرانیو باز ی،ر یپذسطوح و انعطاف  ی در همه  تی خالق ،ینیکارآفر

م ی جهان پرسه  جهان  سراسر  در  آزادانه  که  د  زنندیشده  به    گریو  مکان   کیمحدود 

 
8 Fraser, N. (2013) Fortunes of Feminism: From State-Managed 
Capitalism to Neoliberal Crisis, London: Verso.  
9 Boltanski and Chiapello (2005 [1999]) The New Spirit of 
Capitalism, London: Verso. 
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که کار   یکسان  ایو    یخانوادگ  وندیگونه پچیه که    یکسان  ی برا.  کنندیم   دی تأک  ستندین

طور همان  گر،یخوب بود. به عبارت د  هانیا  ی همهنداشتند    ییهافرصت   ن یاز چن  ی عار

که   ی از افراد   یتعداد کم  ی ن و براا نخبگ  ی اظهار داشتند، برا  اپلویو چ  یکه بولتانسک

نانس  یبخش کتاب  بود.  خوب  شدند،  نخبگان  آن  سال    زریفر  یاز  ،  ۲۰۱۳در 

د   ، سمینیفم  های اقبالیخوش ارز  ی گریبُعد  از  فراتر  بر جنس  یابیرا    تی آنها که چشم 

م  هبست مدیافزای بود  او  جد  دیگوی.  روح  از   یخاص  ی درجه  ی،دارهیسرما  دیکه 

را   ی خیتار  ی هاهیقائل است. او کنا  ،زنان  ژهیوبه   ،کار  یروین  ی برا  شتریب  ی ریپذانعطاف 

 : کندمی  یابیبه دقت ارز نجایدر ا

پروژه  ی دهایام خدمت  در  دوم  عمموج  که  بودند  د  قاًیای  از  کل   دگاهیبا  ما  نگر 

که   یاحساس  ی هاانیعنوان جربه   ییایاتوپ  ال یام  کهنیعادالنه در تضاد بود. ا  ی جامعه

 ،برالی و نول  یفرامل  ،ی ستیفوردپسا  ی دار سرمایه  ی،دارهیاز سرما  ی دیگذار به شکل جد

  :۲۰۱۳است )  خیاز مکر تار  یخوب  ی نه ونم  ،افتند ی  یمدو   اتیح  بخشندیم  تیرا مشروع

۲۱۱ .) 

 ی دیو اجازه دهد شکل جد  افتهیبهبود    ی تا حدود  دیبا  سمینیفم  گر،یعبارت د  به

  کجانبهیو    ندهیامر تمرکز فزا  نیا  ینهی. هزابدی  تیمشروع  یعنوان مترقبه  ی داراز سرمایه

نگران  و  یفرهنگ   ی هابر جنگ  ها،تیبر هو با  تقابل  -یدر مورد قدرت اجتماع  های در 

 ی هات یبه هو  ،ی از آن فرهنگاعنوان جنبه به رایی مالکانه  ردگو ف  زیآمض یتبع  ی اقتصاد

 .پردازندی محدود م یجنس ایو  یتیجنس

 قاً یدق  نیو ا  دیداد   یشتریب  حاتیاکنون توضاز شما متشکرم.    اریم: بس  ی

له داشته باشم. أ کنه مس از    یبهتر  دیبشنوم تا د  دیاست که من با  یزیهمان چ

 نیهم ازنان بپردازم، و باز  هیخشونت عل  یعنی  ی،گریقصد دارم به موضوع د

خشونت در آنجا    یسهیو مقا  لمان جوامع مس  ای  انهیمربوط به خاورم  دیمورد شا

باشد. ا نمونه  نیبا غرب  با  احتماالً میشومواجه می  یهولناک   یهاروزها   . شما 

 -زنان  سر    دن یبراما چند مورد    د،یکنپاکستان دنبال نمی  ای  ران یاخبار را در ا

 ی برادرانشان صورت گرفته است. در دو مورد  ایتوسط شوهران    -زنان جوان  

اما   ه انجام شد  کیتوسط بستگان نزد   هولناک  مجازاتاین  که من دنبال کردم  
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ا از  ا  نیصدها مورد  و  ن  نیدست وجود دارد  به فرد  .  ستندیدو مورد منحصر 

ا  قتاًیحق ا  ن یدر  به  قرآن  که   ی قتیبخشد، حقمی  تیامر مشروع   ن یاستدالل 

از دوستانم به   یکیخواندم و  قرآن می  یکه در کودک  دیآمی   ادمیوجود دارد.  

سوره در قرآن هست که به اطاعت زنان اشاره دارد. اگر   کیخب  »:  تمن گف

هم مدافعان و هم مخالفان   یگهگاه  «.دیآنها را بزن  دیتوانکار را نکردند، می  نیا

انکار   تیواقع  نیا  خواهمینم  نیبنابرا  کنند،یاسالم به آن سوره استناد م را 

هستند.   یخیتار  رایزنان مشکل دارند، ز  یآزاد  با   ان یاد  ی. به نظر من، همهکنم

دوران  به  پدرساالرمی   یآنها  که  بود:  یقو  اریبس  یرسند    ی هانظامتر 

 .  مراتب مردساالرتر بودندبه یدر سازمان اجتماع  یفئودال ای یفئودالپیشا

نوع خشونت    نیبر ا  دیمن دشوار است، تنها تأک  یکه درک آن برا  یزیاما چ

  ستمیزنان توسط س  هیعل  «یخشونت عاد»است، برخالف آنچه که من آن را  

تر  یعموم  یهاسمیو مکان  غاتیتبل  قی نامم، مثالً از طرمدرن ما می  یدارسرمایه 

اما فکر    م،یرداختای کوتاه به آن پدوره  یبرا  شی دهه پ  کیآن. ما    یغاتیتبل

وضع  کنمیم بهبه  تیاکنون  است.  بدتر  خاورممراتب  در  مثال،  و   انهیعنوان 

که   ییهاکرم  ایاز زنان با استفاده از داروها    یکه تعداد  میدار  ی ط یشرا  قایآفر

 دیتقل   یبرا  نیکنند و ابه خود وارد می  یکند، صدمات جدمی  دتر یآنها را سف

است( شاهد    یاسالم  یجمهور  کی )که    ران یدر ا  است. مثالً  یزنان غرب  ریاز تصو

هم جراحان   -هستند    ی. جراحانمی هست  ییبایز  یموارد جراح   نی شتریاز ب  یکی

از کشور   ییبایز  یهاانجام عمل  یماه برا   کیکه    -ییو هم جراحان اروپا  یرانیا

پر است و درآمد   آنان کامالً   تیزی روند. وقت و می  رانی)محل سکونت خود( به ا

وحشتناک است: ما زنان جوان   اریبس  ران یدر ا  جهیکنند. نتمی  بکس  یادیز

. یاز ظاهر زن غرب  یریهستند، همه با تصو  گریکدی  هی شب  قاًیکه دق  میدار  یادیز

 ه یشب  شتریکه آنها ب  میتوانم بگوکنم: میکار می   یهوش مصنوع   ینه یمن در زم

 واقعاً  یهاهمانند، با لب  ایمشابه    ریها بر اساس تصاوآن   رایها هستند، زربات

ب ا  -کوچک  یهای ن یبزرگ،  به   یرانیزنان  عرب  کلو   ی تربزرگ   ی نیب  یطور 



 

 
 

 حقوق زنان، جنگ و امپریالیسم  11

 نیا یاند. وقتشده  یجراح رهیبزرگ و غ  یهاگونه -ها دارند یینسبت به اروپا

به   یاست و ربط  یاش غربشهیرکه    نمیبخشن را می   یمعن  کیبه    یهایجراح

  میتوانکه به خاطر آن نمی  یزیچ   تنهالرزم. در واقع  اسالم ندارد، بر خود می

بدان  یاسالم   یجمهور مقصر  همچن   ییبایز  یجراح  ن یهم  میرا  ما    نیاست! 

 ییهاکرم   -  م یها سرزنش کنکرم   نیاسالم را به خاطر استفاده از ا  میتواننمی

آفر در  خاورم  قا،یکه  و  زمی   جادیا  یصدمات جد  انهیهند   ی ها کرم   رایکنند، 

دانم(، نمی تر هستند، ممکن است کارساز باشند )سالم   حوضوبهکه    متیقگران 

خطرناک هستند   خرند که کامالًرا می   ییمردم آنها  شتریاست که ب  یهیاما بد

نبا بگ  دیو هرگز  بدن    هیخشونت مداوم عل  نی. همچنرندیمورد استفاده قرار 

عنوان به  دیبا  یزیچه چ  کهنیتحت نظر قرار دادن ا  یزنان وجود دارد، به معن

 ی شود. مردم داروها  رفتهیمناسب، خط کمر مناسب پذ  یوزن مناسب، اندازه

 .کنندمصرف می نیمع یحفظ وزن ایکاهش وزن و   یرا برا یخطرناک اریبس

کنم. البته من از   سهیدو نوع خشونت را با هم مقا  نیخواهم امی   نیبنابرا

ها ستینیفم  یها وقتوقت  یلیکنم خکنم اما فکر می دفاع نمی  نخستخشونت  

کنند و به قتل توسط مردان خشن، ضرب و زنان صحبت می  هی از خشونت عل

کنند، به می  هاشار  ی دولت اسالم  ای اقدامات داعش    ایشتم توسط مردان خشن  

 نیآنان ا  یکنند. برانوع خشونت کامالً سکوت می   نیرسد در مورد ای نظر م

. به ستندین  سهیمقاحال، به نظر من ارقام قابل   نیرسد. با اه نظر میب  یرفتنیپذ

 رانیدر امرد خشن    کیکه ممکن است با ضرب و شتم توسط    یهر زن  یازا

و   رندیگقرار می   یوحشتناک  یهاکه تحت عمل  میکشته شود، صدها زن دار

.  رندیگکار پول قرض می   نیانجام ا  یفروشند و براخود را می   یهاییاغلب دارا

  د یگونه باه که مردم چ  ی نشیب  نیاست، ا  ییبایاز ز  ی نظم پرستش نوع خاص  نیا

حال زنان مفسر ما در غرب   نیکرده است، و با ا  جادیا  یدارباشند، که سرمایه

وجود   نیدر ا  یهراسعنصر اسالم   کیاشاره دارند. به نظر من    نندرت به آبه
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عنصر اسالم  یدارد:  چ  ینژادپرست  ای  ی هراساز  را  به   یزیکه مشکل  محدود 

نشان   یتوجهعدم  نیپندارد. چنمذهب خاص می  کی  ایاز مردم    یبخش خاص

 را ینگاه کنند، ز  تیخواهند به واقعاغلب نمی  یغرب  یهاستینیدهد که فممی

. دیکن  یاست دور  یاز آنچه واقع  دیخواهزشت است و شما می   اریبس  تیقعوا

می  خ فکر  می  ادیز  یلیکنم  اما  زدم،  آحرف  که  بپرسم   د یتوانمی   ا یخواستم 

 د؟یکن ان یرا ب  دهیپد نیبرداشت خود از ا

.  دیاآوردهگرد هم    رمعمولیجذاب و غ  اریای بسوه یرا به ش  یشما مسائل خاص  ب ف:

. همانطور ستیزنان مختص اسالم ن  هیکه خشونت مردساالرانه عل  میاواًل بگو  دیاجازه ده

اند، خود نشان داده  ی هر دو در مطالعات جداگانه  ۱۱ی مور  ی و مر  ۱۰لوریکه باربارا ت

شرع کل  انیحیمس  یقانون  شام سای)قانون  می  ل(  کهچیزی  انگشت   ی قاعده »  شود 

تر از انگشت شست مرد که کلفت   یتوان با چوبکه زن را می نام گرفته است،    «شست

انتظار وجود داشت که در   نیشود. ا  یزیرموجب خون  دیکتک زد. در ضمن نبا  ست ین

هم همسر و هم فرزندانش را   دیپدرساالر، مرد سرپرست خانواده بتواند و با  ی خانواده

  ی. در واقع، در گالسکو، وقتافت یکاهش   ستمیواقعاً فقط در آغاز قرن ب  نیکند. ا  ه یتنب

با    شنبه   ی از زنان صبح روزها  ی اریآمدم، بس   نجایبه ا  ۱۹۶۰  ی بار در دهه  نیاول  ی برا

می  ظاهر  کبود  زنانچشمان  کتک   یشدند:  مست خود  توسط شوهران  قبل  که شب 

کند می   زیرا متما  سم یمانند هندوئ   ان، یداز ا  گرید  یخورده بودند. اما آنچه اسالم و برخ

از جمله   -   دیکنزنان که از آن صحبت می   ه ی)بر اساس آن( خشونت عل  است که  نیا

 «ناموس خانواده»از حفظ    یبخش  -اند  شده که مرتکب زنا    یسنگسار زنان   ای  دنیسر بر

نامد  می   ۱۲« نینماد  یهیسرما»آن را    ویبورد  یرپی آنچه    -   یناموس خانوادگ  ن یاست. چن

 
10 Taylor, B. (1983) Eve and the New Jerusalem: socialism and 
feminism in the nineteenth century, London: Virago. 

در قرن نوزدهم  سمین فمیو   سمیالی: سوسد یجد میحوا و اورشل  
11 Murray, M. (1995) The Law of the Father? Patriarchy in the 
Transition from Feudalism to Capitalism, London: Routledge. 

ی داربه سرمایه  سمیدر گذار از فئودال یقانون پدر؟ پدرساالر   
12 Bourdieu, P. (2000) Pascalian Meditations, Cambridge : Polity. 
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تا  اریبس  ی کشاورز  یجامعه  کیدر    - و  است   یالگوها  ی دهنده نشان  ی حدمهم 

من از   ۱۳شود.می   دهیخانواده د  ییمحافظت از دارا عنوان  است که به   یدرون   ی هاازدواج

 یدانم که گزارش می ام. اما  شده شوکه    دییگوزنان جوان می  دنیآنچه شما در مورد سر بر

 ۹۵گفت که  ملل انجام شد، می   مانساز   ی هااز آژانس  یکیتوسط    ۱۹۹۰  ی که در دهه

 ی آمار  نیچن ،اندکردهدرصد از زنان در پاکستان کتک خوردن از شوهرانشان را تجربه 

بد  ینکردنباور ا  ی هیاست.  که  می  قیتحق  نیاست  نشان  ملل  که چنسازمان   ن یدهد 

که   یخشونت  لیاز زنان به دل  ی اریبس  ی. زندگ ردیگبر میطبقات مختلف را در  یخشونت

 رند، یگآنها به کار می   هیناموس خانواده، عل  هیتوج  ی بر مبنا  شهیشک همبی   ،شوهرانشان

 . شده است رهیت

بس نظرات  ا  ی معتبر  اریشما  به  نامتناسب  توجه  مورد  مقابل    نیرا در  موضوع در 

درمان از  جراحد یسف  ی هااستفاده  و  رو  ییبایز  یکننده  و اه ی سزنان    ی بر  پوست 

از    شتریب  یلیموضوع خ  نی. اطالعات شما در مورد ادی کنمی   انیب  ی امروز  یانه یخاورم

معاصر ما با   ی ایتانیرا بسط داد. در بر  نیا توان  حال، به نظر من می  نیمن است. با ا

عصب ییاشتهابی   ی ماری)ب  ی ای آناروکس  یدمیاپ هستدررو  ی (  امیرو  الگوها  نی.   یبه 

مرتبط است.    نند،یب یالغر زنانه م  اریها، از اندام بسیدر آگه  ژهیوکه زنان، به  یرواقعیغ

شوند،  فوتوشاپ می   ایو    ی رکاها دست یاز آن آگه  ی ادیز  اریکه بخش بس   م یداناکنون می 

ها شود که ده می   نیمنجر به ا  ییاشتها. بی ستند یمربوط ن  یقیحق  ی هاو در واقع به بدن

ها از آن  یشوند، بخشمجبور    یروان  ی هامارستانیشدن در ب  ی به بسترهزار زن جوان  

د  رندیممی  بخش  توانا  ی گریو  هرگز  آنها  باز  دیتول  ییاز  را  خود  .  ابند ینمیمثل 

ای  لهیعنوان وسبه   هیرا به درک زنان جوان از کنترل تغذ  نیانجام شده ا  ی هاهشپژو

که در آن   یرقابت  اریدر جوامع بس  ژهیوبه کند،  مرتبط می   یکسب استقالل شخص  ی برا

  یشتریخطرات ب  یاجتماع   ی هاکه رسانه   میدانی م  نی تحت فشار ممتد هستند. همچن 

سالم باشند، ممکن    ییغذا  ی هامیرا اگر به دنبال رژیاند، زکرده  جادیزنان جوان ا  ی را برا

 

ی پاسکال یهامراقبه  
13 Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice, Cambridge: Polity. 

ک یمنطق پرات  
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رساندن آنان   بیکه موجب آس  ییهای به آگه   شده، نیی تع  شیاز پ  ی ریمس   قیاست از طر

و   باشند  خود  افسردگ  ایبه  صورت  توص   ،یدر   یخودکش   ی نحوه   ی درباره   ییهاهیبه 

به زنان و دختران    یرشخص یغ  ی هابی نوع آس   نیاغلب ا  ی تجار  غاتیشوند. تبل   تیهدا

 . جوان را به همراه دارد

  ینام برد. حوزه  یپررونق پزشک  ی هااز شاخه  یک یعنوان  به  دیبا  ییبایز   یاز جراح

 یاعضا   ی رقانونیاند، فروش اغلب غکردهدر مورد آن    قیکه مردم شروع به تحق   ی گرید

تخمک  ژهیوبه بدن،   جهان   یهافروش  که  اگر   ، شده  یزنان  صورت،  هر  در  است. 

 یندارند، برا   التیکه تحص   یاز آنان  ی شتریب  لپو  دیتوانمی   د،یهاروارد باش  ل یالتحصفارغ

است که در آن بازار آزاد    ی گرید  یطه یح  نی... اد یکن  افتی( خود درتیتخمک )اووس

نابرابر  افتنی( در حال گسترش  سفانهأمت) به همراه آن،  بزرگ  ی های است.  تر موجود 

  نیم أ تاز    دیام مردم نا  - از آنهاست    یکی افغانستان اکنون    - از کشورها    یشوند. در برخ می 

که قبالً در مورد آنها صحبت    یسابق ر یفق اریخود، احتمااًل دهقانان بس   یخانواده ی غذا

می   ی هاهیکل   یحت  م،یکرد فروش  به  را  توماسخود  رمان  نام   ۱۴یهارد  رسانند.  با 

انگلستان اتفاق   یغرب  یی( در مناطق روستا۷-۱۸۸۶در قرن نوزدهم )  ۱۵نان ینشجنگل 

قهر  افتد،ی م محور  م  یاصل   مانحول  موها  چرخدی داستان  تمام  است  مجبور   یکه 

جهان، موارد مشابه،   گرید  ی اش بفروشد. اما امروز در جاهاخاطر خانوادهرا به   شیبایز

ادامه دارد.   ،یلییزنان اسرا  ی برا  ینیتخمک زنان فلسط   دی مانند تول  زیآمهیکنا  یدر اشکال

 یاعوجاج شده است که بر مبنا   ینوع  بهمنجر    ژه،یوبه  ،ی نژادپرست  د،ییگواما درست می 

(  یغرب  ی شهرهاکالنزنانه بر زنان خارج از مرکز )  ییبای واحد از ز   ی مدل هنجار  کی آن  

 .شودمی  لیتحم -داخل آن   تبارییقایو زنان آفر -

موضوع هستم که خواهران ما    نیاست. من نگران ا  حیصح  کامالً  ،م: بله  ی

  یداقل براح  دیما با  کهنیا  ایدهند.  شکل از خشونت را مورد توجه قرار نمی   نیا

باش  نیا سوم  میخوشحال  جهان  بر  آنها  متمرکز   ایو    انهیمخاور  ، که  اسالم 

 اند؟شده

 
14 Thomas Hardy 
15 The Woodlanders  
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 ی منظر آن در اسالم اشکالانگارانه وجود دارد که از  ساده   یدگاهیف: مطمئناً د  ب

بهتر   دیاست. شا  ی گرید  ی هر جا  مردساالرانه وجود دارد که بدتر از  ی استفاده از سوء

که توسط    قایزنان در آفر   ی استاندارد دوگانه وجود دارد: ما از ختنه  ینوع   مییباشد بگو

  ار یزنان در پاکستان بس  ه یاز خشونت عل  م، یهست   آگاهشود  انجام می   قایمسلمانان آفر

ها و آنها رسانه   قیکه از طر  میمدرن آگاه باش  ی هاتر از روشکم   دیاما شا  م،ی آگاه هست

نه فقط دررابطه با بدن مطلوب، بلکه در   ی،ما را با مفروضات خاص  یطور کلفرهنگ به 

انجام کارها  ی ها مورد روش به   ،درست  به نظر من  هماهنگ کرده است.  عنوان مثال، 

بس  بیعج که  زنان   ی اریاست  م  یاز  بچه  هم  م   خواهندی که  هم  کار   خواهندی و 

دار شدن بچه  دیکه با  کنندی احساس م  کایو آمر  ا یتانیداشته باشند، در بر   یبخشتیرضا

  رند، یشوند که بخواهند مدرک خود را بگمی  قیدور موکول کنند. آنها تشو  یرا به زمان

کنند، سپس بخواهند    دای پ  یشغل خوب  سپس  رند،یخود را بگ  ی دکترا  هندسپس بخوا

از   ی اریبدان معناست که بس  نی. ااورندیدست به دائم ب  یتیو موقع  یشغل  تی امن  یاندک

که با خطر فرسوده    یاندازند، زمانمی   قیبه تعو   رترید  ای   یسالگ  ۳۵دار شدن را تا  بچه آنها  

تخمک می امو  شانی هاشدن  بنابرجه  عج  ی برا  نیاشوند.  می   ب یمن  نظر  که  به  رسد 

 هیکند که به زنان اجازه دهد در مراحل اولنمی   رییتغ  ی طوربه   یاجتماع  ی ساختارها

با امکانات   ،را  ی لیبعداً مدرک تحص  ا یدار شوند، به آنها اجازه دهد در همان زمان  بچه

رامهد ق  ای  گانیکودک  ق  متیبا  نه  و  در حال حاضر سرسام   ی هامتیمناسب  که  آور 

در   لیتحص  ینهیها برابر با هزاز مهدکودک  یبرخ  ی نه یاخذ کنند. )هز  ،شوداعمال می

دالر است    هزار  ۴۵۰هاروارد    انجویدانش  نوالدی  درآمدهاروارد است؛ متوسط    دانشگاه

همه    هانی(. ا۱۶متحده   االتیمراتب درآمد اسلسلهدرصد در    ۲  نیدرآمد قشر باالتر  -

 . بشر است  تی آنها در حد ظرف رییتغ -هستند  ی رییقابل تغ یاجتماع باتیترت

وقت شما   قدرنیکه ا  خواهمیبپرسم: عذر م  گری دال  ؤسخواهم دو  میم:    ی

در سال   لسون یو  ونا یای است که شما با فدر مورد مقالهال  ؤس  نیرا گرفتم. اول

 
16 Piketty, T.(2014) Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, 

Mass.: Belknap Press, 485. )ترجمه ی فارسی( 

  ۴۸۵، ص. کمیو  ستیدر قرن ب هیسرما ر. ک. به هاروارد،  انیدانشجو نیدر مورد والد

https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
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مجله  200۴ برخ  یدرباره  یولوژ یسسو  یدر  در  زنان  تعداد  تناسب   یعدم 

در دانشگاه    جا،ن ی. ادیقرار داد  ی. شما معماران را مورد بررسدی مشاغل نوشت

م نگاه  اطراف  به  من  برخکنمیآکسفورد،  در  و   یمهندس  ژهیوبه  ها،نه یزم  ی: 

ف  -محور  یاضیرموضوعات   ش  ک،یزیمانند  ف  ،یمینه  جمله از  ک،یزیبلکه 

  رییکه من دانشجو بودم تغ  یتناسب از زمان  نیا   -و محاسبات    ،ینظر  کیزیف

ان زن و مرد( در آن زمان یتعداد دانشجو  ان ی)تناسب م  نینکرده است. ا  یادیز

 نی ا  شتریزن را در ب  ان یهمان درصد دانشجو  قاًیما هنوز دق  نینبود، بنابرا  یعال

  )زنان(   درصد  د،یبرس  تحصیالت تکمیلیبه سطح    ی. وقتمینیبموضوعات می

می کم هم  بنابراتر  آ   نیشود،  که  کردم  آن   یزیچ   دیتوانمی  ایفکر  مورد  در 

بر عدم اجازه   یای مبنعامدانه  استیس   نم،یبیچه من مآن   برمبنای  د؟ییبگو

برا زنان  به  ا  لیتحص   یدادن  نابرابرطهیح  نیدر  اما  ندارد.  وجود   یلیخ  یها 

شود که به زنان گفته می   نییپا  اریبس  نیشود. از سنشروع می   نیاز ا  ترشیپ

مطالب   یخود آنها را از برخبهخود  نیو ا  «!دیندار  اتیاضیر  یریادگیبه    یازین»

وجود دارد که از دخالت   یعمد  یاستیس  دیکنی فکر م  کهنیا  ایکند.  دور می

عدم تناسب را حفظ    نیا  جهیو در نت  یریموضوعات جلوگ  نیاز ا  یزنان در برخ

 کند؟ یم

  د یدهمحور انجام مییاضیردروس    ریو سا  یای که با مهندسسهیمقا  نیبله، اب ف:  

 . وجود دارد ی در معمار یاضیعنصر ر کی عتاًیطب رایجالب است، ز

از   یای اساسو جنبه  -است  جان گرفته    یدر جوامع غرب   سم ینیفم  مییگومی   یوقت

به  ریتصو به درج  نیا  -است    ی( مترقی اجامعهعنوان )غرب از خود   ی هاغلب مربوط 

آتنا سوان وجود دارد که   ی عنوان مثال، برنامه از حرکت به داخل نهادهاست. به   ی نیمع

سبه پزشک  کی ستماتیطور  موضوعات  فناور  یعلم  ،یبه  به  (STEMM) ی و  طور و 

برابر برخوردار    ی هازنان از فرصت   ایکند که آ  یابیپردازد تا ارزمیها  تر به دانشگاه گسترده

گرفتن    دهیخطر ناد  کنمی فکر م  نیهمچناست، اما    یخوب  زیچ  نی. البته اریخ  ایهستند  

ب وجود دارد.   زین   یتماعاج  ی زنده   تی طلبانه و واقعی برابر  ی بایز  ی شعارها  نی شکاف 
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حوزه   یاجتماع  ی ساختارها  نیبنابرا در  زنان  حرفه   یخاص  ی هاکه  مانند  کار،   یاز 

  نی ا   ی هامبهم در مورد باز بودن دروازه  یمتفاوت از لفاظ  اری کنند بستجربه می  ،ی معمار

رو به  ا  ی حرفه  بر  عالوه  است.  به بر  ن،یزنان  شما  آنچه   ی دانشجو   کیعنوان  خالف 

ها، از ت یجنس   نیب  هیاول  ی برابروجود    لیبه دل  قاًیدق  ی معمار  د،یکرد  بهتجر  یمهندس

  ی در مقابل، آمارها  ۱۷.جذاب است  اریبس  ،ی آموزش معمار  ی برا  انیدانشجو  رشینظر پذ

  ک ی( وجود دارد،  ی معمار  انی)دانشجو  ی طبقات  خاستگاهای در مورد  دهندهتکان   اریبس

لن  ۱۸بارتلت  ی معمار  ی مطالعه در مورد دانشکده  ی از مدارس عمده  یکیکه    دندر 

م  ی معمار نشان  تنها    دهدی است،  دانشجو  ۲که  از  در   شهیر  ی معمار  انیدرصد 

در   یقوم  ی هات یاز اقل  یادیتعداد ز   نی. همچندارندکارگر )ماهر(    ی طبقه  ی هاخانواده

 - اگرچه    م،یریرا در نظر بگ  تیکم حضور دارند. اما اگر جنس  یلیخ  ی معمار   ی دانشکده

 ی)زن و مرد( برابر است، اما تعداد معماران زن به اندازه  انیانشجود  ادتعد  -در ابتدا  

 ر یاخ  ی هااست که در سال   نیمهم ا  ی نکته   ۱۹. ستیتعداد مردان معمار مشغول به کار ن 

زنان برا  یتعداد  ه  ی که  در  بر  تأیکار  معماران  کردهثبت   ایتانیثبت  منام  به   زانیاند 

،  کردندکار می از زنان    درصد   ۲۸تنها    ، ۲۰۱۸در سال  - است    افته یکاهش    یتوجهقابل 

براگرچه   قبلینظرسنج  بنا  بر  ی روی ن   ی  زنان   ۳۳،  ۲۰۱۴در سال    ا یتانیکار  از  درصد 

شواهد نشان از آن   ن،یعالوه بر ا  ۲۰. (۲۰۱۶و همکاران،    نیمشغول به کار بودند )اوبرا

سن آنان قرار  شیدر تناسب معکوس با افزا ی معمار ی دارد که مشارکت زنان در حرفه

تر از مردان است و شکاف  ها کم ارشد زن شرکت   ی و شرکا  رانیمد  اد تعد  یدارد: حت
 

17 Fowler, B. and Wilson, F. (2004) Women Architects and their 
Discontents, Sociology, 38 (1): 101-119: 106. 

"آنها یهایتیزنان معمار و نارضا"ر. ک. به   
18 Bartlett School of Architecture 
19 O’Brien, D., Laurison, D., Miles, A., and Friedman, S., Are the 
Creative Industries Meritocratic? Cultural Trends, 25(2) 116-131. 

"ساالر هستند؟ستهیخالق شا  عیصنا ا یآ "ر. ک. به   
20 Fowler and Wilson, 2004: 106. 

. شده بودند دیثبت معماران ق  تأیدرصد از زنان در ه ۱۲تنها   ۲۰۰۳در سال   
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طور متوسط که معماران مرد به   یعنوان مثال، در حالوجود دارد. به   ی بارز  اریدستمزد بس

به    نیپوند در هفته است، که ا  ۵۸۱در هفته درآمد دارند، درآمد زنان تنها  پوند    ۷۳۲

 . (۲۰۱۶و همکاران،  نی)اوبرا در هفته است ی پوند ۱۵۱ یتفاوت ی معنا

اغلب    ۲۱زریفر  یاست که نانس   ی ز یاول آن چ  ی دو جنبه وجود دارد؛ جنبه  جانیدر ا

 ی هانادرست پاداش  عینمونه توز  ی برا  -کند  می   ادی  «نادرست  عیتوز»عنوان  از آن به

 صیتشخ»  ی لهأمس  جان یکند، اطور که او استدالل می حقوق. اما همان  ایو    ی اقتصاد

  یدگاهید  دیمد نظر قرار دارد. ما با  زین  نیادنم  یهیسرما  جهیاستعدادها و در نت  «نادرست

 . ردیکه هر دو جنبه را در نظر بگ میداشته باش 

 مذکر   ی سلطه  و،یموضوع اشاره کرده باشم، اما شخصاً کتاب بورد  نیقبالً به ا  دیشا

به  ی او در مورد سلطه  رایز  ابم،یمی   دیمف  اریرا بس  ۲۲( ۲۰۰۱) ای  عنوان نمونه مردانه 

  ،سلطه  نیا  ی کند. بر مبنامی نامد صحبت  می  «پارادوکس دوکسا»از آنچه که    کیکالس

اجتماع  ،مردم دن  یجهان  مثابه  به  خشونت  رندیپذمی   یع یطب   ییایرا  انواع  واقع  در   .

زنان قادر به تفکر   کهنیمختلف وجود دارد: ا  زیآمضیتبع  ی هاشهیاز جمله کل  نینماد

هستند. در مورد   ی امورناتوان از رهبر  -  ی در معمار  -آنها    نکهیا  ای   ستندین  یانتزاع

 یمورد، عادات جنس   نیشما باشد و چه در ا  ی چه عادات طبقات  -عادات شما    کهنیا

 ،وجود دارد   یآگاهنا  شده است  لیتبد   یشناخت ستیز  یساختار اجتماع  کیبه    -شما  

شود، اما در واقع  معنا که مانند پوست دوم احساس می   نیشده است به ا  یشناختستیز

تار  کی خانواده   یخیناخودآگاه  توسط  که  کلاست  در طول    ساها یها،  دولت  زندگی  و 

 یهای بندطبقه   نی تا ا  دیانجام ده  ی در آگاه  یانقالب  دیاها القا شده است. پس بنسل

جا که آنچه زنانه  از آن  ن، ی. عالوه بر ادیرو کنوریآنچه مردانه و زنانه است را ز  داریپا

گنجانده    تانستادنی ا  ی راه رفتن شما، در نحوه   ی در نحوه  ،است در واقع در بدن شما

 
21 Fraser, N. and Honneth, A. Redistribution or Recognition? A 
Political-Philosophical Exchange, London: Verso. 

ی فلسف -  یاسیس یتبادل نظر  ؟یشناس تیبرسم ا ی عیبازتوز   
22 Bourdieu, P. (2001) Masculine Domination, Cambridge: Polity. 

  ی فارسیترجمه 

https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653
https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653
https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653
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 زهایچ  د یتا بتوان  دی آموزش ده-بازرا آموزش و    یبدن  التیآن تما  دیشده است، شما با

 . دیده رییرا تغ

  کنم یتعمق م  میکه با آنها مصاحبه کرد  ی معماران زن و مرد  ی درباره   یوقت  ن،یبنابرا

از مردان در مراقبت از کودکان  شتری ب «عاًیطب»که زنان  کردندیکه آنها فکر م نمیبمی 

به غ  یمشارکت دارند، در حال   یساخت اجتماع  کی در واقع    نیا  ، یردهیاز ش  ریکه، 

  نیترلیاص» تصور وجود داشته است که مردان در    نی ا   ،یخیاز لحاظ تار  نیاست. همچن

ماهرتر هستند،    اریبس  یخیتار  ی ساختن بناها  ی کار بردن امکانات براه مانند ب  «فیوظا

حال کارها  یدر  به  زنان  و  ساده  ی که  نامرئ  ترکنواختیتر  اغلب  شده  یو  اند.  محدود 

 ی زنان ممکن است در برخ  هک  سدینومی  ییهامثال، در مورد راه  ی برا  و،یبورد  ن،یبنابرا

 یهاامکان وجود دارد که آنها به بخش   نی، احال  نیشوند، اما با ا  رفتهیاز مشاغل پذ

 یعنوان مثال، نه به جراحشوند. به   ییها راهنماآن حرفه  زیتر افتخارآمو کم   مهمتر  کم 

 کودکان.    یکم اعتبارتر، مانند پزشک ی هابلکه به تخصص  ،یمغز در پزشک

  ی دنیس ی که از زمان ساختمان اپرا ینینماد ی بناها  د،یریرا در نظر بگ ی اگر معمار

رفته  باال  جهان  سرتاسر  شدهدر  ساخته  مردان  توسط  عمدتاً  عراقاند،  معمار  -یاند. 

به    ییهاپروژه   نیچن  یطور کلتوجه است. به قابل  ی استثنا  کی  د،یزاها حد  ،ییای تانیبر

دهند را مد  واقعاً انجام می   ی اگر آنچه زنان در معمار  قت، ی شود. در حقزنان داده نمی 

که تخصص آنها )ساخت( مسکن، مدرسه،   دید دیخواه ادیبه احتمال ز د،ینظر قرار ده

 . است رهیو غ  یافتیباز یداخل ی فضا

بر    یزمان  یداشتن نظم  ،ی معمار  زی از نقاط تما  گرید  یکیاشاره کنم که    دیبا  دیشا

 دیسخت است: شما با  اریبس  ی نظم کار  کیو    یطوالن  اریفرهنگ ساعات کار بس  ی مبنا

 نیا  ن،ی. بنابراد یکار شبانه به انجام برسان  یو اغلب در ط  ، موقعبهخاص را    ی هر پروژه

  ی معن  نیخود، به ا  ی که به نوبه   ست،یبودن ن  هخانوادصاحب  چندان مناسب    طیشرا

 از   ٪۷۵  مقابل   در  مصاحبه،  مورد  زن  معماران  از  ٪۳۱تنها    - ما    ی در نمونه  - است که  

 . است یبزرگ اریاختالف بس نیمرد( صاحب فرزند بودند. ا ۳۰زن،  ۱۰) مرد معماران

  ۱۹۹۷اندازد که در سال  به نام مانوئل کاستلز می   ی گریشناس دجامعه  ادیمرا به    نیا

  نی ا  د،یافزا، او می حال  نی. با امیهست  ی الوقوع پدرساالربیقر  انینوشت که ما شاهد پا
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د   «یمخملانقالب  »  کی عبارت  به  بود.  م   گر،ینخواهد  استدالل  با   کنمی من   د ی که 

 تیحما  ی هارساختیو ز  هاط ی مح  نیزنان در ا  ت یبهبود وضع  ی برا  ی مطالبات مستمر

.  شتریب  ی هاکودکمهد  شتر،یب  «نیمردان نو»عنوان مثال،  از آنها وجود داشته باشد. به 

از وجود زنان  یساختمان مانکارانیای که پمتحول شده، به گونه  ی هاپاسخ ،ی در معمار

. رشد آنها  ی هستندر یگشکل  ندینوع ساختارها هنوز در فرا  نیدر محل استقبال کنند. ا

 .بردنگرش زمان می  رییو تغ

خواهم که می   یالؤس  نی. آخربود  دیمف  اریاز شما متشکرم؛ بس  اریم: بس  ی

 ازیجلسه کامل در مورد آن ن   کیاست که ممکن است به    یالؤساز شما بپرسم  

من به کل   یباشد: اشارهال  ؤ س  نی زتریبرانگبحث  ن یهم ا  دی. شامیداشته باش

بحث  نیا فم  یستی نیفم-یتیتراجنس  یهاموضوع  با  تقابل   سمینیدر 

شده است   زیبرانگبحثچنان  له  أمس  نیجهات ا  یاست. از برخ  انهیانحصارگرا

 یدشوار است، اما اگر شما موضوع را معرف   اریموضوع بس  نیورود به ا  یکه حت

 م؟یقرار ده یمجددا آن را مورد بررس ندهیدر آ میبتوان دیشا ،دیکن

.  میگومختصر می   نیبنابرا  م، یمواجه هست  یو مکان   یزمان  ی هاتیب ف: ما با محدود

 ی عنوان ساخت به   تی از جنس  ی . وقتنم یبدو اردوگاه نمی   نیاز ا  کی  چیمن خودم را در ه

همنظر هستم. من    یتیبا مردان و زنان تراجنس  ی ادیتا حد ز   شود،یصحبت م  یاجتماع

  دیشود نباکه در بدو تولد تلفظ می   یت یجنس   ندیوگکنم حق با آنهاست که میفکر می 

جنس مغز  باشد.  شما  ج  تی سرنوشت  پژوهش  )به  کن  پونیر  نای ندارد  (.  ۲۳د یمراجعه 

به نظر من قابل قبول و   د،یقرار دار   یدر بدن اشتباه   دیکناگر احساس می   ن،یبنابرا

 درک اند  نتوانسته   کالیراد   ی هاست ین ی از فم  ی. برخدیده  رییتغ  درست است که آن را

مق   تی کنند که جنس اجتماع  کی  یاس یدر چه  برعکس، آن  یساخت  تمااست.   لیها 

چنان   کنند،ی م  ی( معرفیتیعنوان زنان )تراجنسرا که خود را به  یکیولوژیدارند مردان ب

  یبرا  انه،یسودجو  ی اوه یبه ش   یحت  ک، یاستراتژ  یکه انگار آنها به شکل  رندیدر نظر بگ

  نی. اکنندی شده است، عمل م  جادیزنان ا  ی برا  خصطور اکه به   یبه امکانات  یدسترس

 
23Rippon, G.(2020) The Gendered Brain, London: Vintage.  

 زده تیمغز جنس
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تصو حساب  شیب  ی ریمطمئناً  حد  خواسته  انهیگرا از  انگاز  و  زنان  ی  هازه یها  اکثر 

 ی است.تیتراجنس

 یها جای تیتوانم با تمام وجود در اردوگاه تراجنسساده، نمی   لیاما من، به چند دل

را    ی اد یز  ی هاسال   یتیزن تراجنس  کیشدن به    لی. به نظر من اگر قبل از تبدرم یبگ

سرکوب تستوسترون، از   رغمیعل  یحت  ،احتمااًل  د،یکرده باش   ی مرد سپر  کیعنوان  به

در   ن،یداشت. بنابرا  دیتر( خواهدرشت )  یکلیو ه   شتریب   ی قدرت و استقامت  ی نظر آمار

فوتبال، به احتمال    ای و    یدانیمو  زنان مانند دو    یورزش  ی هابا زنان، مثالً در رشته  سهیمقا

که  فتگباید  از این روی،گرفت.  دیبرتر قرار خواه  یتیبا زنان در موقع سهیدر مقا  ادیز

باز وجود   ی هازنان و هم رشته   ی ژهی و  یورزش  ی هاباشد که هم رشته  ازیممکن است ن 

توز نه یک  ی مرد  ،ییاستثنا  ی تیکه در وضع  ستیتصور ن   رقابلیغ   نیداشته باشد. همچن

 یفرار   ی کند تا از همسر   یزن معرف  کیعنوان  ورود به پناهگاه زنان، خود را به  ی برا

 ل ی تما  برتواند صرفاً بنا  نمی   تیجنس  رییمتفاوت، تغ  اریبس  لیدو دل  نی. به اردیانتقام بگ

 .اعمال شود یاز نظر اجتماع یشخص

 ی فضا  شی( )که موجب گشا۲۰۲۲مارس    ۳دولت اسکاتلند )  ریاز اصالحات اخ  من

ها بوده ت یاقل  نیاز ا  ی کنم. کامالً واضح است که اگر عضومی  تیاست( حما  یاجتماع

شما گذاشته و هنوز   یو روان  یمخرب بر سالمت جسم  ی اثر  یخیتار  ی هاشه یکل  د،ی باش

اسک  -اما    ۲۴گذارد.هم می   ی دربردار   -داده است    صیتشخ  اتلندهمانطور که دولت 

 ۲۵. زنان در تضاد باشد  ی با برابر  یها ممکن است گاهیتیتراجنس

 
24 Morgan, S. (2017) Constructing Identities, Reclaiming 
Subjectivities, Reconstructing Selves: an interpretative study of 
transgender practices in Scotland, PhD thesis, University of 
Glasgow. 

در اسکاتلند،   یتیجنسترا  یهاه یرو یر یخود: مطالعه تفس  یبازساز ت،یذهن یاب یباز ت،یساخت هو

. دکترا ینامهانیپا  
25https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Tran
sgender%20Inclusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf  

https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Transgender%20Inclusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf
https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Transgender%20Inclusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf
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در    رویاز ن  ی مقدار  نیهستم که صرف کردن چن  نینگران ا  نیهمچنحال،    نیبا ا

  یمسائل ماد  ریآن سا  یجه یدر نت  رای بحث به نفع حاکمان در قدرت است ز  نیمورد ا

در غرب شاهد بازگشت اشکال    کهنی با توجه به ا  ن،ی. بنابراماند یمبرم از نظر پنهان م

دولت رفاه از   سیبا تأس  میکردیکه فکر م  میهستحاد ثروت و درآمد    ی نابرابر  یمیقد

 یدهه  ی به چپ مردانه  می بخواه  کهنیاست. بدون ا  ی و جد   ی ضرور  ی امر  نیرفته، ا  ن یب

گذارد، اکنون می   شی آن را به نما  یکج فهم   ی ژرفا  یدرستبه   زریکه فر  ،میبازگرد  ۱۹۶۰

 یی ای استثنا رهدو  ی اندهیطور فزابه   ۱۹۸۰و    ۱۹۳۲  ی ها سال   ن یب  ی که دوره  میابییدرم

قابل  رغمیعل ،ی اقتصاد ی های بود که نابرابر  یبوده است. آن دوره زمان  ی دارهیدر سرما

  ۱۰درصد و هم    یککه هم    مین یبکه اکنون می   یبود، در حال  افتهیتوجه بودن، کاهش  

به   باالییدرصد   افزاثروت و درآمد خود را   یدوره طبقه   کی  یاند. براداده  شی شدت 

وضعساپمتوسط   اما    یخوب  تیجنگ،  جمع  ۵۰  نیترنییپا داشت.  اکنون   تیدرصد 

فق به حال  ریشدت  در  است.  بس   یشده    ۱۰  ن یب  ی طبقه )متوسط    ی از طبقه   ی اریکه 

 یثباترو به وخامت و بی  ی اکنون همه جا با درآمدها زی( ن نییدرصد پا  ۵۰درصد باال و 

  یزندگ  ینهیهز  یلبحران فع(.  ۲۰۲۰۲۶,  ۱۲-۵۱۰:  ۲۰۱۴,  یکت یمواجه هست )ر.ک. پ

همه   ی برا  یزندگ  ینهیبحران هز  کی  نینظر افزوده است. البته ا  نیمن از ا   یبر نگران

 یکه احتمااًل زندگ  یدهد، در حالمی  فقخود را با آن و  یخوببهدرصد برتر    ۱۰  -  ستین

 یکاهش بودجه  ۲۰۰۸  یتر خواهد شد. پس از بحران مالاسفناکای  نده یطور فزابه   هیبق

 ی دار سرمایه   یجهیدر نت   رهیهنر و غ  ،یبهداشت عموم  نظام  ی بودجه  ،یلتدو  یآموزش

 . شد دتریشد  اریبس برال، ینول

ام. دهیشن  اجنسیتاست که در مورد کل بحث تر  یزیچ  نیترجامع   نیم: ا  ی

 -از هر دو طرف    یخاص  یهااضافه کنم عدم تحمل بخش  دیکه با  یزیتنها چ

 ی هادر مورد گوش دادن به استدالل  -  تیطرفدار تراجنس  یهااما عمدتاً گروه

  را یز  میشوها مواجه میستینیفم  شدن   ما فوراً با ممنوع  نیاست. بنابرا  گرید

 
26 Piketty (2014) op.cit. and Piketty (2020) Capital and Ideology, 
Cambridge, Mass. Belknap Press.  

ی.دئولوژیو ا هیسرما ,۲۰۲۰,  یکتی, م. ق. و پ۲۰۱۴, یکتیر. ک. به پ  
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از برخکرده  یآنها اظهار نظر ا  یاند.  به هدر دادن منابع است:   زین  نیجهات 

به دانشگاه   سمینیخود در مورد فم  یهادگاهید  حیتوض  یتوانند برامردم نمی 

ب  ی ای نظردر مرحله  رایبروند ز براکرده   ان یرا   جنسیتی ترا  یجامعه  ی اند که 

ماند که رو به افول می   یسانسور  ز ا  یبه شکل  نیبه نظر من ا  .ستیقبول نقابل

نحو به  اما  می انه یموذ  یاست   ا یکنند  می  یخودسانسورمردم    اید:  شوتر 

 گر ی آنها د  یهادگاهید،  «قرار ندارند  حیصح  گاهیدر جا»   رایشوند زسانسور می

ن کاف  تیوضع  کی  نی. استیقابل قبول  در مورد   یخطرناک است، مشکالت 

 یازیوجود دارد، و ن  رهیو غ   یتیجنس  یبرابر  زنان،ابراز نظر در دفاع از حقوق  

چن کردن  اضافه  برخ  ی سطح  نیبه  در  خصومت  عل  یاز  که   یکسان  هیموارد 

 . وجود ندارد ستندیبا آن موافق ن گران یکنند که دمی ان یرا ب ینظرات

  دینبا  «کرسی دانشگاهی  ی عدم واگذار»  ایبا شما موافقم. آ  مورد کامالً  نیب ف: در ا 

عنوان مثال،  به   م؟یاز آن استفاده کن   د یبا  ییاستثنا  اریباشد که فقط در موارد بس   یسالح

نوشته و  ییهاکه کتاب نگ،یروی ا دیو یبه نام د یمورخ دادن به کرسی  ش،ی چند سال پ

از نظر من اشتباه بود. اما در   کرد،یرا انکار م   وکاست هول  حاًیمنتشر کرده بود که صر

موافقم،    نیا  ریغ شما  با  من  دانشگاه   ژهیوبه صورت،  ندر  ما  بحث   از یها،   ریغ  ی هابه 

 .میاما بالمانع دار ،یشخص

ا  ادیاز آن    یادیز  یزهایچبود:    یدیمف  اریبحث بسی م:   از   که ن یگرفتم. 

 . سپاسگزارم دیقرار داد کیتیکر ینارهایوب اریوقت خود را در اخت

 

 

 وگو )به زبان انگلیسی(:پیوند با فایل شنیداری گفت
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