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 مقدمه 
و   2010آغازین تونس در سال    های شزیخپس از  که  اعتراضی    یهاموج جنبش 

ابتدای سال   در  به شپدیدار شددر سراسر خاورمیانه    2011مصر  گوناگون   های یوه ، 

 انده شرکت فعال داشتگوناگون    های خیزش در    فقط  جنسیت بود. زنان نهمتأثر از    یقاًعم

رسمی و غیررسمی سیاسی    بسیجمشارکت در    ی تاریخی بیش از یک قرنپیشینه بلکه  

اعتراضات و تحوالت سیاسی متعاقب آن   .است ها هموار کرده  راه را برای آن  ،و مقاومت 

محوریت هنجارها های جنسیتی را به چالش کشیده،  به همان میزان که هنجارها و سوژه

جنسیتی   روابط  و ی  زمینه در    راو  تحوالت  جریان  در  و  استبداد  برابر  در  مقاومت 

آشکار  فراینده انقالبی  واقع[  ای ضد  ]در  است.  بدن  کرده   ای عرصه عنوان  بهسیاست 

رژ برای  و همچنین  برای مخالفان سیاسی  که    های حوزهو    هایممحوری  به  اقتدارگرا 

 ها هستند، ظهور کرده است. یتو کنترل جمع قدرتتثبیت مجدد  دنبال

مباحث از  کهبسیاری  اعتراض  ی  در  جنسیت  و  زنان  نقش  تحوالت پیرامون  و  ات 

عاملیت زنان   ی لهأمس ها به  غالباً از منظر دستاوردها یا شکستمطرح شده،    ضدانقالبی

، عاملیت زنان  تا  دادهبه ما امکان    تریقدق  ی مطالعه  اند. اماپرداختهو نتایج تغییر سیاسی  

در به چالش کشیدن هنجارهای جنسیتی اولیه و محدود    انآن  موفقیتو    فعال  مشارکت

های شدید در چارچوب نهادینه کردن تغییرات و واکنش   ، کننده را بشناسیم. همچنین

های استبدادی در سرتاسر منطقه منجر شد،  آمیزی که به استقرار مجدد رژیمخشونت

نظام  راندن  حاشیه  را  به  زنان  ساختارمند  و  اینمند  ضمن  دهیم.  نباید که  تشخیص 

وضعیت عمومی   نسبت بهو وضعیت استثنایی  رادیکال    یگسست  همچونتحوالت اخیر را  

  و تحوالت   هابسیج همچون بخشی از    به آنبلکه باید    دانست،تفاوتی و رضایت سیاسی  بی 

 نگریست. تاریخی  ترطوالنی

 

 اعتراض تاریخی 
آنان    اند بلکه نزده  دست   مقاومت سیاسی   یکباره بهبه و    ناگهان ن در خاورمیانه به زنا

بسیاری  همواره   شرایط  در  سطوح  از  در  و  محلی  و  ملی  جمله مختلف  از  گوناگون 

 ی هااحزاب سیاسی، سازمان   ؛های ملینبش ج  ؛بخشآزادی ضداستعماری و    ی هاجنبش 
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اتحاد   ی جامعه به  های یهمدنی،  و  سازمان کارگری  زنان   ی هاویژه  حقوق  به  مربوط 

اند که زنان تا چه اندازه در نشان دادهبسیاری  اند. نویسندگان  داشته  سیاسی   مشارکت

 ;Al-Ali 2000)  اندمبارزات استعماری و پسااستعماری خاورمیانه حضور فعال داشته

Badran 1996; Brand 1998; Fleischman 2000; Hasso 2005) 
بسیج    ای حولیرینهتاریخی د   ی کشورهایی مانند تونس و مصر تجربهطور ویژه  به

هنگامی که دد،  گربازمی  جنسیتی دارند. مطالبات جنسیتی در مصر به آغاز قرن بیستم 

را در دوران مقاومت علیه حاکمیت    2مصری   های ینیستفم  ی یهاتحاد  1هدی شعراوی

در طول قرن گذشته فعاالن زن مصری مبارزات بسیاری .  استعماری بریتانیا بنیاد نهاد

حقوق زنان   موازات مبارزه برای بهحقوق مدنی، دموکراسی و حقوق بشر    ی در زمینهرا  

نیز به همین    2003زنان عراقی پس از تهاجم سال    (Al-Ali 2000)اند  رهبری کرده

مبارزات داده  یشیوه  سازمان  را   Al-Ali 2007; Al-Ali and Pratt)اندطوالنی 

2016)  . 

یکی از اقتدارگرا که    های یممدرنیزاسیون رژ  های یاست اجتناب از همدستی با س 

  روی اپیشتاریخی    ی هایکی از چالش   ، هموارهشکلی از فمینیسم دولتی بوده آن    عناصر

اقداماتی   گاهی  استبدادی   های یمرژست. در واقع،  ا  فعاالن حقوق زنان در خاورمیانه بوده

که از به چالش    اندافزایش برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی انجام داده  ی را در زمینه

شدن  چنین   موجود  سیاسی   وضعیت   کشیده  کنند.  م  یوضعیت   پیشگیری  توان  ی را 

اصالحات حقوقی    1956در سال    3]حبیب[ بورقیبهمشاهده کرد؛    در تونس  وضوحبه

به وجود آورد قوانین فردی )قوانین ازدواج، طالق، حضانت فرزند و ارث(  ی را در  رادیکال

تا برکناری او    1987از    ش برای تحکیم اقتدار سیاسی خود در طول حکومت  4بن علی   و

 . (Khalil 2014, 191)را برگزیده بود  طلبی سکوالرسیاست اصالح  2011در سال 

برای فعالیت مستقل از ساختارهای در خاورمیانه،  حقوق زنان    ]همچنین[ فعاالن

دشواری   دولتی با  همچونهمواره  د  هایی  مواجه حزبی  تک  های یکتاتوری حاکمیت 
 

1. Huda Shaarawi 
2. Egyptian Feminist Union 
3.Bourguiba 
4. Ben Ali 
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اشتند؛ همکاری د  5در مصر برخی از فعاالن حقوق زنان با شورای ملی برای زنان   اند.بوده 

آن را   2000وری در سال  هفرمان ریاست جم  ی سوزان مبارک در نتیجه  شورایی که

رغم این علی.  در گسترش اصالحات قانونی برای زنان داشت  مهمیبنیاد نهاد و نقش  

ها برای تغییرات در این زمینه کار، فعالیت  زنان بودند که سال   ی هاواقعیت که این گروه

]حکومت[  . در دوران پس از  نامندیم  6و البی کرده بودند، اما غالباً آن را قوانین سوزان 

برای به شکست کشاندن آن اقداماتی صورت گرفت    به این سو  2011سال  ، از  مبارک

ها در مراکش بسیاری از گروه  .(El Sadda 2011)تا بیانگر گسست از گذشته باشد  

که پس از مرگ پدرش   7محمد ششم  سلطانو فعاالن فمینیستی با نمایندگان دولتی و  

. و متحد شدند  ندکردبه تخت نشسته بود همکاری    1999در سال    8حسن دوم  سلطان

که   در سال    سلطانچنان  قانونی همچون   2004محمد ششم  اصالحات  انجام  برای 

خانواده   قانون  در  اساسی  بهتغییرات  م  که  بود  9نهوَدَُ قانون  مذاکرات معروف  به 

 ,Salime 2012گرا دست زد )با احزاب سیاسی و نمایندگان سیاسی اسالم  ی اده یچیپ

107.) 

یا تونس   عراق، مصر، فلسطین، ایرانرو[ بسیاری از فعاالن حقوق زنان چه در  ایناز]

نسبت به حقوق مبتنی بر جنسیت    (اینترسکشنالگرا )تقاطعطور تاریخی رویکردی  به

و اشکال ستم جنسیتی   های نابرابرکه برای مبارزه با    اند افتهیدر  هاستی ن یفماند.  داشته

و  باید آن در چارچوب  را  از دیگر  انهیزمها  اجتماعی،    ی ، همچون طبقه های نابرابری 

نابرابری  قومیت، وابستگی مذهبی و دیگر اشکال ساختاریافته بر زندگی زنان   مؤثری 

ی جنسیتی  هااست یس قرار بدهند. برای مثال، فعاالن مصری به همان اندازه که بر سر  

، علیه اشغالگری  اندبودهشهروندی و عدالت اجتماعی با دولت درگیر    ترگستردهو مسائل  

 
5. National Council for Women 
6 .Suzanne’s Laws 
7 King Mohammed VI 
8. King Hassan II 
9.The Mudawana 



 ی آسو جواهرینادیه العلی، ترجمه 4 

ها پیش  ها، دههامریکا به عراق و استثمار کارگران کارخانه  ی لسطین، حملهاسرائیل در ف

 . (Al-Ali 2000) اندکردهاز برکنار حسنی مبارک نیز اعتراض 

در دهه درحالی مصر  زنان  از جنبش  بخشی  مبارک، که  به سرنگونی  منتهی  های 

و فعاالن نیز بر بسیج   هاسازمانی و فراملی بودند، برخی از  امنطقه درگیر مبارزات ملی،  

و حمایت محلی و جنسیتی متمرکز بودند. هرچند اکثریت فعاالن حقوق زنان در مصری  

ای  و فعاالن نیز در دوره  هاگروهاما برخی از    ی متوسط بودند،دارای پایگاه شهری و طبقه

به   یافتن  اهیپای  هاتی فعالطوالنی  و  سازماندهی غیرسلسلهی  هاراهی  برای  مراتبی 

 Al-Ali and)تا از طریق آن به روند استقرار دموکراسی یاری برسانند    بودهمشغول  

Pratt 2016)  ،واقع ی خاورمیانه همچون سایر هاست ینی فم  تریمیقدی  هانسل. در 

 نکرده ی قومی و مذهبی توجه چندان  هات یاقلهمتایان خود در دیگر نقاط جهان به  

عنوان عوامل  ای بهبودند، اما ]امروزه[ جنسیت و طبقه در بسیج سیاسی، به طور گسترده

 . اندشده شناخته   گراییتقاطع مهم 

 

 فراتر از بهار عربی
توان گفت که اصطالح  والت سیاسی در منطقه می با توجه به پیامدهای مختلف تح

تحول    در مقابل،ساز است؛  لهأمسی  ا استعاره بهار عربی برای توصیف شرایط خاورمیانه  

مختلف  است  اصطالحاتی  و دگرگونی سیاسی   تحوالت  دادن  نشان  برای    پردامنه که 

 . تا نشانگر تحوالت گسترده در منطقه باشد   شودی ماستفاده  

و رکود در آستانه نوعی خواب زمستانی  به  بهار  واقع[ مفهوم  و    ی ]در  اعتراضات 

مقاومت    هادهه؛ در نتیجه نه فقط  شودی م معنا    2011و    2010ی  هاسال انتقال قدرت در  

 ( El-Said et al. 2015)  ردیگی مرا نادیده    هاسال ی سیاسی پیش از این  و مبارزه 

انگاشتن   نادیده  به  حال  درعین  علیه  هاسرکوبو    هاواکنش بلکه  گوناگون  شدید  ی 

منجر   نیز  انقالبی  فرایندهای  و  فمینیستی  شودی ماعتراضات  رویکرد  به    گراتقاطع . 

به چالش کشیدن   انقالبیِ این منطقه راهی است برای  اعتراضات و فرایندهای )ضد( 

 غرب آسیا( و شمال افریقا.  )خاورمیانه  ی در زمینه یعرب  تعمیمو ی وارگءشی
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یا   عربی  بهار  اصطالح  از  موجب  هاام یقاستفاده  عربی  تحوالت درهمی  آمیختگی 

شود که از اصالحات سیاسی و گوناگون و فرایندهای در حال وقوع در این منطقه می 

ی اعتراضی در اردن، مراکش، الجزایر و کویت تا تغییر رژیم در تونس، مصر و هاجنبش 

ی هافرصتها در ابتدا ی در بیشتر زمینه ا تودهو تجمعات   هاام یقگیرد. لیبی را دربر می

تا در عرصهجدیدی ر آورد  به وجود  زنان  برای  زندگی عمومی  ا  عنوان ازجمله  ی  به 

و   در  و  گربسیج معترض  صحرایی،بیمارستان   داوطلب  آمیز موفقیت تداوم    در  های 

ی . تحوالت و گذارهای سیاسی که پس از مراحل اولیهاندسهیم بوده مبارزات مردمی  

داد،   رخ  پیشینه   عمدتاًاعتراضات  دلیل  اقتصاد ی  به  انواع  جنسیتی،  بسیج  متفاوت 

سیاسی و عوامل ژئوپلتیکی خاص به شکل متفاوتی پیش رفته است. در لیبی و سوریه 

ی بدون شاهد به خشونت کشیده شدن قیام بودیم تا حدی که مقاومت خشن بر مبارزه 

تری از زنان در خط تعداد کم  خشونت اولویت پیدا کرد. ]در نتیجه[ در هر دو بافتار

مقدم مقاومت خشونت آمیز حضور پیدا کردند؛ و این امر از همان ابتدا زنان را در زمین  

. تحوالت مختلف در خاورمیانه به (Al-Ali and Pratt 2016)مبارزه به حاشیه راند  

شامل   که  میزان  بود،  هااعتراض همان  اعتصابات  و  آمیز  مسالمت  ی های ریدرگی 

ی دولت، ضد انقالب، سرکوب سیاسی و ی، تجزیهی نیابتی ژئوپلتیکهاجنگ مسلحانه،  

. چنین  (El-Said et al. 2015, 2)   شودی متجدید حیات اقتدارگرایان را نیز شامل  

ی متفاوتی در این منطقه نتایج متفاوت جنسیتی را به همراه داشته است.  هات یوضع

ی اجتماعی نسبت  هانگرش ویژه چگونگی مشارکت سیاسی زنان، اصالحات قانونی و  به

ی زندگی عمومی از جمله کار، آموزش، رسانه در عرصه  هاآنبه فعالیت زنان و مشارکت  

 و هچنین مفاهیم پیرامون اخالق و سکسوالیته را تعیین کرده است. 

بافت    گراتقاطعچارچوب   بر حسب  را  تنوع  که  زمینه همانطور  ی هر کشور در  و 

، به ماهیت متنوع پیامدهای جنسیتی در هر بافت ملی خاص دهدی ممنطقه تشخیص 

اجتماعی، قومیت، مذهب، نسل، محل سکونت، وابستگی سیاسی و   ی نیز از نظر طبقه 

رو تجربیات زنان و مردان به نسبت عواملی که دسترسی  ایناز .  کند یم جنسیت توجه  

به  هاآن متفاوت   قانونی،  هاتیحمامنابع آموزشی،    را  ی اجتماعی و درآمد هاشبکه ی 

شکل داده، متفاوت بوده است. با توجه به تحرکات چشمگیر جوانان، بدیهی است که 



 ی آسو جواهرینادیه العلی، ترجمه 6 

ی اعتراضی مختلف در سراسر این منطقه داشته  هاجنبشنسل نقش بسیار مهمی در  

ت کشورهای منطقه را درصد از جمعی  30  باًیتقرسال که    29است. زنان و مردان زیر  

تحت  به ،  دهندی متشکیل   خاص  نولیبرال  ریتأثطور  گسترده،  یاصالحات  بیکاری   ،

. (Singerman 2013)  اندگرفتهاقتدارگرایی سیاسی و هنجارهای جنسیتی غالب قرار  

بلکه مشارکت سیاسی را در منطقه    اندبوده اعتراض    ی در نتیجه جوانان نه فقط آماده 

تصویر   به  دوباره  و  کرده  جوان اندده یکشبازتعریف  زنان  از  بسیاری  مثال[  طور  ]به   .

شدهها روشبرخالف   پذیرفته  در ی  فعالیت  همچون  سیاسی  مشارکت  پیشین  ی 

، راه دیگری را در پیش گرفته و به (NGOs)  نهادمردمی  هاسازمانچارچوب احزاب یا  

. بدون اینکه در دام اندآوردهدهی روی  مراتبی سازمانغیرسلسله غیررسمی و  ی  هاروش

مفاهیم   از  تمجید  و  به  گرایانهتقلیلتجلیل  مربوط  گرفتار  هاانقالبی  بوکی  فیس  ی 

شویم همچنین باید اشاره کنیم که شاهد ظهور شکل جدیدی از کنشگری در میان 

رسا از  استفاده  که  هستیم  جوان  مردان  و  مختلف نه زنان  اشکال  و  اجتماعی  های 

الین به ایجاد آن کمک کرده است. این مردان و زنان جوانی که کنشگر های آنفعالیت 

فعالیت   و  هستند  جنسیتی  مبارزات    غالباً   هاآن )حقوق(  حقوق   ترگستردهبا  برای 

 .(Skalli 2014)شهروندی و حقوق بشر همراه است 

های قومی/ مذهبی نیز تجربیات متفاوتی از اعتراض و  ها، وابستگی در برخی زمینه 

ی قومی در سرتاسر هات یاقلتحول سیاسی را با خود به همراه داشته است. از آنجا که  

عرب    غالباًخاورمیانه   عنوان  یکساندستهبه  به  فقط  نه  بودند  شده  سازی بندی 

ی قومی نظیر  هات یاقلجب به حاشیه راندن  بلکه مو  شد ی می متنوع منجر  هاتیجمع

نوبی و سوریه،  بربرها  10ون کردها در عراق  و  به11در مصر  بود.  مراکش شده  طور  در 

اقلیت قومی کرد در شمال عراق در سال   از    2011مثال،  ناامیدی گسترده  به دلیل 

هرچند    ی دست زدند.اگسترده ویژه در سلیمانیه به اعتراضات  به مقامات اقلیم کردستان  

عدالتی اجتماعی با سرکوب که در نهایت این اعتراض مردان و زنان علیه فساد و بی

 خشونت بار مقامات به پایان رسید.

 
10. Nubian 
11. Berber 
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ی دینی هستند عالوه هات یاقلکه عضو    هاآنی قومی یا  هاتیاقلفعاالن حقوق زنانِ  

از   نابرابری جنسیتی اشکال دیگری  .  کنند یمی شدن و سرکوب را تجربه  اهیحاشبر 

، به طور تاریخی نسبت به مشکالت خاص هاسازمانبسیاری از فعاالن فمینیست عرب و  

تر ی جوانهاست ینی فم  راًیاخ؛ ]اما[  اندنبودهی قومی، مذهبی یا سیاسی حساس  هاتیاقل

اشکال   به  منطقه  و  اهیحاش  ی گرایانه تقاطع این  شدن  که  های نابرابری  ی هات یلاقیی 

 اند. ، توجه بیشتری کردهکنندی مقومی و مذهبی تجربه 

 

 مشارکت رسمی سیاسی 
و   اعتراضات  با  مرتبط  منطقه  های دگرگونرویدادهای  سرتاسر  خاورمیانه،    ی در 

همزمان   و  گشوده  زنان  سیاسی  اعتراض  و  فعالیت  برای  را  جدیدی   هاآنفضاهای 

ی متفاوت را برای خود متصور انده یآاند مطالبات و حقوق خود را بیان کنند و  توانسته

ویژه در  بهی زیادی برای زنان  هاچالش. البته این اتفاقات به  (Hafez 2014)شوند  

. ]به عبارت (Al-Ali 2012; Hafez 2014)نجامیده است  رسمی سیاسی ا  ی عرصه

رغم اهمیت و حضور پررنگ ای دارد، علیدیگر[ به غیر از تونس که وضعیت پیچیده 

از   پیش  جنبش هاجنبش زنان  جریان  در  و  اعتراضی  از  ی  زیادی  حد  تا  زنان  ها، 

 . اندشده های سیاسی و نهادهای رسمی سیاسی کنار گذاشته  گیری تصمیم 

، به  دهندی مرا تشکیل  سسان  ؤمدرصد از مجلس    24ان در تونس چیزی حدود  زن

ی بندهای خود را دربارهوقید تمام شروط و    2014که دولت در آوریل سال  دلیل این

ی آن راه  پس گرفت که در نتیجه   12کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان 

شد   هموار  تونس  قوانین  در  جنسیتی  برابری  تثبیت   Al-Ali and Pratt)برای 

. در همین حال، در مصر مشارکت زنان در نهادهای سیاسیِ پس از حکومت  (2016

مرسی  محمد  دوران  از  پس  و  پیش  واقع،  در  است.  بوده  کم  بسیار   13مبارک 

 
12. Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW ( 
13. Mohammed Morsi 
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اخوا رئیس  حمایت  مورد  علیجمهور  و  المسلمین  گنجاندن  ن  قانون اماده رغم  در  ی 

حق زنان را برای داشتن مناصب    کندیمکه دولت را موظف    2014اساسی در سال  

 Al-Ali and)اند  دولتی تضمین کند، زنان مشارکت زیادی در سیاست رسمی نداشته 

Pratt 2016.)  عنوان فمینیستی که در مذاکرات موسوم بهنقش خود را    14الصده   ی هد

حضور داشته، بازتاب   2014برای تصویب پیش نویس قانون اساسی سال    50به کمیته  

است   علی   (.Elsadda 2015)داده  لیبی  انتخابات در  نخستین  در  زنان  اینکه  رغم 

قذافی   سقوط  از  پس  از    17  باًیتقرپارلمانی  دست  های کرسدرصد  به  را  مجلس  ی 

ی های بی شماری برای سکوت دربارهی زندگی عمومی با واکنش اند، اما در عرصهآورده

در   (.Alnaas and Pratt 2016)اند  حقوق خود از طریق ارعاب و تهدید مواجه بوده 

و   نقشی  های ر یدرگمبارزات  زنان همچنان در مذاکرات صلح  نیز  ی ا ه یحاش ی سوریه 

این در ح قطعنامهدارند،  از تصویب  از یک دهه  بیش  است که  شورای    1325  ی الی 

ملی   قطعنامه گذردی مامنیت  و ؛  صلح  برقراری  در  زنان  مشارکت  خواستار  که  ای 

 سازندگی شده است. 

بر افزایش تعداد نمایندگان زن،   هیتک  صرفاًی عراق نیز به ما نشان داده که  تجربه

به تغییر اساسی در حقوق   تواندینمچه با افزایش سهمیه یا دیگر ابزارها، به خودِی خود  

ی هابرنامه آنان منجر شود، حتی گاهی نیز ممکن است به واکنش شدید و استقرار مجدد  

در پی دارد که تنهایی خطر ایجاد سناریویی را  بهبندی  سهمیه کارانه بینجامد.  محافظه 

عنوان نمایندگان بهکار  در آن همسران، خواهران و دختران سیاستمداران مرد محافظه 

وضوح در تغییرات بهگیری حضور پیدا کنند؛ این را  یا نهادهای تصمیم   هاپارلمانزنان در  

سال   از  کرده اینبه    2003عراق  مشاهده  بنابراین  (؛  Al-Ali 2019, 147)ایم  سو 

کمّدیده معیارهای  نظر گرفتن  تنهایی ایم که در  به  زنان  فعالیت  و  برای مشارکت  ی 

 تضمین عدالت و برابری نیست. 

در    که  15ک( کدر بافت جنبش زنان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان )پ 

در ترکیه شکل گرفت و سازمان خواهر آن در شمال سوریه، حزب اتحاد   1984سال  

 
14 Hoda El Sadda 
15 Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanêor PKK ( 
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ی هات یموقعو    هاتسمی  بنیاد نهاده شد، همه  2003که در سال    16دموکراتیک )پید(

گیری بین یک زن و یک مرد مشترک است. این اقدام بخشی از تالش رهبری و تصمیم 

پروژهگسترده در  جنسیتی  عدالت  و  برابری  ایجاد  برای  خودگردانی  تر  سیاسی  ی 

ک در کدموکراتیک بوده است. پس از دستگیری عبداهلل اوجاالن، بنیانگذار و رهبر پ

ایده1999سال   کرد،  سیاسی  جنبش  را  ،  مستقل  کردستان  کنار بهی  رسمی  طور 

های ملی فعلی دفاع کرده است؛  دولتگذاشت و از ایجاد دموکراسی رادیکال در درون  

ترین شکل قدرت پدرساالرانه هستند.  ی ملی غایی هادولت چرا که بر این باور است که 

خودگردانیِ   به  دستیابی  برای  که  است  مبتنی  ایده  این  بر  کرد  سیاسی  جنبش 

دموکراتیکِ رادیکال باید با به چالش کشیدن قدرت پدرساالرانه، روابط جنسیتی را به  

 (.Al-Ali and Tas 2018) ور بنیادین تغییر داد ط

عنوان راهی برای دفاع ی مسلحانه شرکت داشته، آن را بههاجنگزنان کرد که در  

 کرده ی سیاسی مستقل خود را ایجاد  هاسازمان ها ساختارها و  اند. آن از خود درک کرده

 Al-Ali and Tas)  اندی رهبری همتراز با مردان به دست آوردههاگاهیجاو در نتیجه  

ی تفکر جنبش سیاسی کرد  موازات این دستاوردها، فعاالن زن کرد شیوه به   (.2018

نه فقط    نبرد  اند که اینو آن را به این سمت هدایت کرده   انددادهتغییر  را    نبرد  ی درباره

توجهی پدرساالری و مردان قابل طور  به دولت ترکیه( است بلکه همزمان و  )علیه دولت  

 .ردیگی مکرد پیرو آن را نیز در بر 

 

 روندهای ضد انقالبی 
از جمله   و  انقالبی  روندهای  نتایج طبیعی  از  اعتراضی گسترده،  هاجنبش یکی  ی 

ی بسیاری از هانمونهتاریخ    .گشوده شدن فضاهای اجتماعی و سیاسی برای زنان است

را   روندی  نشان  چنین  مثال  داده  در سرتاسر جهان  را  بخواهیم خاورمیانه  اگر  است. 

ی وجود دارند: جنبش ضد استعماری و استقالل مصر در آغاز ابرجستهبزنیم، موارد  

قرن بیستم که همراه با خود جنبش زنان مصر را پدید آورد، جنگ استقالل الجزایر  

 
16 Partiya Yekîtiya Demokrator PYD 
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ز این نتایج  فلسطینیان علیه اشغالگری اسرائیل برخی ا  ی علیه استعمار فرانسه، مبارزه 

نیز شاهد افزایش چشمگیر نقش زنان کرد در بافت مبارزات سیاسی    راًیاخو    اندبوده 

 کردها در ترکیه و سوریه هستیم. 

می  ما  به  زنان  تاریخ  که  قرار    غالباًآموزد  حاشیه  در  سیاسی  تغییرات  دوران  در 

یا   اند آوردهو بسیاری از دستاوردهایی را که در اوج مبارزات انقالبی به دست    رندیگی م

در   توانی موضوح  به. این روند را  دهندی م، از دست  اندبوده در شرف دستیابی به آن  

های مختلف اعتراضات و نمایندگی سیاسی  مصر مشاهده کرد. در مصر نهادسازی جنبه

که حتی توسط ارتش نیز کنترل شده است. محققان ی مردان بوده بلنه فقط تحت سلطه

و بافتارهای مختلف تاریخی   هانه یزمفرهنگی و  میان فمینیست با استفاده از تجربیات  

  یانهی مردان، اقتدارگراتحت سلطه   غالباًی نظامی  ی تحت سلطههادولت  انددادهنشان  

ر در نهادهای مهم انتقالی زنان د  شماراندکفقط فقدان یا حضور  له  أمسو مردانه هستند.  

تر نقض حقوق زنان به شکل ی بررسی قانون اساسی نیست، بلکه از آن مهم مانند کمیته 

تا جایی که مسائل مربوط به زنان و جنسیت نه فقط کنار گذاشته   فعال و آشکار است

 . شودی مکه گاه توسط خود زنان نیز به استهزا گرفته  ،شودی م

یا    اندکردهی استبدادی قدیمی برای بقا و ماندن در قدرت تالش  هام یرژهرگاه که  

آمیز در چندین بافت از خاورمیانه رخ داده، خشونتی  هاواکنش روندهای ضد انقالبی و  

زنان و مسائل جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است. ]برای مثال[ زنان مصری برگزار 

، چند 2011ر هشتم مارس سال  کننده و شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی زن د

هفته پس از سرنگونی حسنی مبارک، به انحراف افکار و اذهان از مسائل اصلی متهم 

و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی از مردانی که به زنان معترض حمله کرده   ندشد

  بودند، بر این باور بودند که شرکت کنندگان با تشویق زنان به ترک همسران به دنبال 

و قداست خانواده هستند. بدیهی بود مردانی   هاارزشی[ مصر و تضعیف  تخریب ]وجهه

بودند   کرده  حمله  زنان  به  محور  هاخواستهکه    دانستندیم که  زنان  و   هادگاه یدی 

بیان هادهیا با  که  زنانی  سوی  از  را  خود  ]جایگاه[  بنابراین  است؛  جدید  مصر  ی 

به چالش کشیده بودند و همچنین مردانی    ی خود نظم جنسیتی مستقر راهاخواسته

 (.Al-Ali 2014) دندیدی مکه با این مطالبات همبستگی نشان داده بودند، در خطر 
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طور فاحشی متفاوت به کنندگان به زنان معترض داشتند  حملهرفتاری که مخالفان و  

با مردان معترض بود. ]به عبارت دیگر[ پای معترضان زن که به میان با رفتار آن ها 

 کامالًی  هاه یسویا پلیس مخفی و ارتش    17براتارحمی پلیس، مخبی خشونت و    آمدی م

که لخت کرده بودند، مورد بازرسی بدنی  کرد. زنان معترض را در حالیجنسی پیدا می 

ها به فحشا متهم شده  عکس گرفته بودند. حتی آن   هاآناز بدن بدون لباس    قرار داده و

آوردند   عمل  به  باکرگی  آزمایش  زنان  از  موارد  برخی  در  . (Hafez 2019) و 

که زنان    کردی مادعا    2011نیز در آوریل    18جمهور سابق یمن، علی عبداهلل صالح رئیس 

نین اسالم را نقض کرده بودند، زیرا  کننده در اعتراضات ضد دولتی در صنعا، قوا شرکت 

که اجازه نداشتند با مردان همراه شوند، در کنار مردان در اعتراضات حاضر در حالی

کرد با استفاده از تلویزیون ملی کارزاری برای ترویج این ایده راه شدند. او تالش میمی 

 »هرزه« جلوه دهد.کننده در تظاهرات و اعتراضات را شرکت اندازی کند که زنان 

تاریخی  ی  لهأمسها در خاورمیانه یک  بدون شک همکاری ]با دولت[ برای فمینیست 

های فعاالن حقوق زنان منجر شده  اعتبار کردن تالشای به بی طور ناعادالنهبهبوده اما  

نشان داده، تصوری عمومی و رایج در مصر به وجود    الصده  ی هداست. همانطور که  

های[ فعاالن حقوق زنان در مصر را به بانوی اول سابق، سوزان  ]تالش  آمده که نتایج

دهد پس از سقوط ]حکومت[ مبارک، کنشگری توضیح می  الصدهزند.  گره می   ،مبارک

با رژیم فاسد اقتدارگرایی   هجینتدرفمینیستی با فمینیسم دولتی در مصر یکی شد و  

 (.Elsadda 2011)کرد  های امپریالیستی کار می پیوند خورد که براساس دستورالعمل

تا حدودی هم تونس، اذهان و  بلکه عراق، لیبی و  نه فقط در مصر،  به عبارت دیگر، 

نفع برابری جنسیتی  به اند تا در مقابل اصالحات قانونی  آگاهی عمومی را دستکاری کرده 

شخصیم احواالت  قانون  ویژه،  طور  به  و  کنند  طالق،   19خالفت  ازدواج،  قوانین  که 

، به موقعیتی مطلوب برای اصالحات قانونی تبدیل ردی گیمحضانت فرد و ارث را در بر  

 شده است. 

 
17 Mukhabarat 
18 Ali Abdullah Saleh 
19 Personal Status Laws 



 ی آسو جواهرینادیه العلی، ترجمه 12 

های ضد انقالب استخدام اراذل و اوباش برای افزایش خشونت یکی از استراتژی   غالباً

هایی است که خواهان ی جنبشتن و وقفه انداختن در ارادهعلیه زنان به منظور شکس

طور مثال در سوریه، تجاوز جنسی نیروهای دولتی  به تغییر سیاسی و اجتماعی هستند.  

ها بوده نظامیان طرفدار دولت، ابزاری برای نابودی مخالفان و حامیان مدنی آنشبه و  

رزه با اقتدار پدرساالرانه در مصر ی اصلی مباطور خاص بدن آنان، عرصهبهاست. زنان و  

بوده، چنان که نیروهای ارتش به منظور خنثی کردن تغییرات سیاسی رادیکال و ارعاب 

 (. Fahmy 2012)اند طور خاص مورد حمله قرار دادهبهمعترضان، بدن زنان را 

کند و به میزان  به اعتقاد دنیز کاندیوتی پدرساالری دیگر مثل گذشته عمل نمی 

انواع   کارگیری  به  و  اجبار  از  تضمین    های سازوبرگ باالتری  برای  دولتی  ایدئولوژیک 

به   2011بازتولید خود نیاز دارد. از همین رو، سطح باالی خشونت علیه زنان از سال  

پدرساالری این احیای  دنبال  به  بازسازی مردساالری که  بر منطق  سو، شاهدی است 

مورد   (.Kandiyoti 2013)است   در  باید  تاریخی  مقطع  این  در  که  است  واضح 

 مردانگی کنکاش و تفکر بیشتری کرد. مناقشات بر سر

ی طبقاتی و روابط با قدرت، میان مردان تفکیک همچنین باید با توجه به پیشینه 

تفاوت این  که  چرا  شد،  منجر قائل  مردانه  متفاوت  روندهای  بازگشت  و  احیا  به  ها 

ی قه طبهای پایین  الیهی کارگر و  شوند. ]در واقع[ میان روندهای احیای مردان طبقه می 

معاش خانواده و برآورده کردن انتظارات اجتماعی از مردانگی   نیتأممتوسط که برای  

ی دو دهه اصالحات اقتصادی نولیبرالی، در مقابل نخبگان سیاسی و آور در نتیجهنان

با تثبیت قدرت و اقتدار   ذاتاً، تفاوت وجود دارد. روندهای اخیر  اندکردهنظامی مبارزه  

 .(Pratt 2014)است  ها مرتبط بوده آن

 

 بدن استیس
یا   به خشونت جنسیتی  این خشونت،  چشمتوسل  بر وقوع  احیای به    الزاماًپوشی 

ی  امرحلهگرایی اشاره ندارد، بلکه به نابودی آن در  عملکرد معمول پدرساالری یا سنت

تبعیت    20  ییگرادگرجنس  ی هنجارباورکه دیگر تصورات و مفاهیم    کند ی ماشاره   و 
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به عنوان عرصه به زنانه   بافتاری، سیاست بدن  نیستند. در چنین  ی راحتی هژمونیک 

در  هم  و  سیاسی  اقتدارگرایی  کشیدن  چالش  به  برای  هم  مبارزه  و  رقابت  اصلی 

ها و تحرکات سیاسی ضد استبدادی  آمیز ]ضد انقالب[ علیه فعالیتخشونت های  واکنش

 شود.و مطالبات جنسیتی ظاهر می 

بدن   معمواًل کلیت  کنشگری حول  و  فعالیت  با  ارتباط  در  بدن  سیاست  اصطالح 

و سیاست ؛  شودی م استفاده   پرکتیس  به  قدرتاما همچنین  دارد که  اشاره  های هایی 

ی ها هسته . چرا که بدن کنند ی مجامعه و دولت با به کاربردن آن، بدن انسان را منضبط  

و دولت و سیاسی هستند  اجتماعی  نهادهای  اقتصادها،  ی ها، جامعه مرکزی خانواده، 

 دهند. مدنی و شهروندی را شکل می 

الس که  همکاران  همانطور  و  خاورمیانه درباره   (2015)عید  در  اخیر  اعتراضات  ی 

اند بلکه همزمان با اجتناب از اند: »زنان نه فقط علیه دیکتاتوری قیام کردهتصریح کرده

بدنِ علیه  مقاومت،  سالح  همچون  آن  از  استفاده  و  زنان  مطیع  اجتماع   تابع  بدن 

با    (18)اند.«  شوریده استراتژی به زنان  قدرت کارگیری  علیه  مقاومت  مسلط های  های 

بدن را خارج از اشکال هژمونیک اخالق بدنی، بازسازی کنند.« »اند  سرکوبگر توانسته 

(Hafez 2014, 177.) 

های شورش زنان یکی از مشهورترین شیوه  21مثال، طرح دعوی سمیرا ابراهیم   برای 

ابراهیم به  بود.  به هنگام  در مصر  را  ارتش، وی و شش زن معترض دیگر  اینکه  دلیل 

طور رسمی بهبه انجام آزمایش باکرگی مجبور کرده بود،    2011دستگیری در مارس  

ه  شکایت کرد. کنش سمیرا ابراهیم بیانگر این واقعیت مهم است که مفهوم »کرامت« ب

از آن کانون توجه بسیج طور فزاینده بعد  اعتراضی و حتی  ای هم در جریان جنبش 

( بر این باور است که کرامت یک مفهوم جنسیتی  2013)  22جنسیتی است. سینگرمن 

ترین حالت خود به این معنی است که دولت باید به تمامیت، امنیت  است و در اساسی

  (.20)و استقالل بدن احترام بگذارد 

 
21 Samira Ibrahim 
22 Singerman 
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آن  با حال،  مورداین  در  را  آن  ظهور  بدنی  چه  استقالل  و  بودیم   تمامیت  شاهد 

به این سو آزار و اذیت و تجاوز جنسی در   2011. از سال  تصویری بسیار دوگانه است 

 2011ویژه در مصر افزایش یافته است. با وجود این و برخالف پیش از سال  بهاعتراضات  

ی آزار و اذیت و تجاوز جنسی به طور عمومی دربارهاما هنوز زنان بیشتری تمایل دارند  

صحبت کنند و این موضوعات به اهداف مهمی برای بسیج زنان و مردان تبدیل شده  

بر امنیت و توانایی زنان و امکان کید  أتاست. چنان که موضوع آزار و اذیت جنسی و  

فعالیت  در  مشارکت  و  عمومی  فضاهای  در  آنان  بهحضور  دیگر  سیاسی  عنوان   های 

سیاسی   مبارزات  در  فرعی  نمی   ترگسترده موضوعی  موضوع تلقی  این  واقع  در  شود. 

تر برای عدالت، کرامت و حقوق بشر مورد توجه قرار  ی گستردههمچون بخشی از مبارزه 

برای مبارزه علیه اشکال    ؛ وگرفته است  نیز  بیشتری  بلکه مردان جوان  زنان  نه فقط 

 اند. مختلف خشونت جنسیتی بسیج شده 

 El)، یمن  (Hafez 2019)گونه که در سرتاسر خاورمیانه، همچون مصر  همان

Said et al. 2015)    و لیبی (Alnaas and Pratt 2016 )    ،عاملیت  مشهود است

ی با حضور در حوزه  صرفاً ضات نقشی محوری داشته و حتی  در اعترا  ی زنانتبلور یافته

اجتماعی  -عمومی هنجارهای جنسیتی غالب را بر هم زده است. حال دگرگونی سیاسی 

گیرد به شکل صریحی نه فقط تغییرات در نهادها و مشارکت سیاسی زنان را دربر می 

ز این تغییرات  شود، بخشی اها که شامل عملکردهای بدنی نیز می آن  سازی بلکه خود

 (.El Said et al. 2015, 12)است 

کند بلکه بدن مردان و به دیگر فقط بدن زنان محوریت سیاست بدن را بیان نمی 

ها نیز بیانگر اهمیت سیاست بدن است. ]به عبارت دیگر[  آن  جنسیطور ویژه تمایالت  

پذیرند،  ا نمیهای دگرجنسگراهنجاری رآلای شدن مردانی را نیز که ایدهباید حاشیه 

همچون نتایج همان ساختارهای نابرابر و سرکوبی تلقی کرد که زنان را به حاشیه برده 

نظامی   23پدرساالرانه  ییگرادگرجنس  ی هنجارباوراست.   و برای  استبداد  و  گری 

خشونت واکنش خاورمیانه  های  در  رادیکال  سیاسی  و  اجتماعی  دگرگونی  علیه  آمیز 
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و به ویژه در   جایی که مردان همجنسگرا در سرتاسر منطقه اهمیت محوری دارد. تا  

 اند.ی نظامی خودکامه و استبدادی بوده هامیرژمصر، عراق، ترکیه و لبنان مورد هدف 

 

 پایانی تأمالت
بدون توجه به تاریخ و    2011و    2010ی  هاسال های  تمرکز بر اعتراضات و انقالب

های بندی غیرانتقادی به گرایش پای های اجتماعی و سیاسی آن، به  ی دگرگونیپیشینه 

گذار ای و سیاست های رسانهی بسیاری از گفتمان شود که مشخصهمنجر می زمان حال  

ومت  مدت تمایل دارد. مقادرازاست و به مخدوش کردن روند تحول اجتماعی و سیاسی  

های اعتراضی اخیر وجود داشته و بسترسازی ها پیش از جنبش و عاملیت زنان از مدت

گسترده از  مطالبات  بسیاری  در  نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  تغییرات  برای  تر 

ها در ی خاص مقاومت آن ها همچون مصر، فلسطین، عراق و لبنان در پیشینه زمینه 

نولیبرالیسم صورت گرفته است. ]در واقع[ برای درک،   برابر استبداد، نواستعمارگرایی و

ها و بسط اعتراضات، انقالب و دگرگونی به  تجزیه و تحلیل مسیرهای مختلف، انگیزه 

 تاریخی نیاز است.  نگاه از منظری 

های اجتماعی و سیاسی  ها در شرایطی که دگرگونی طیفی از دستاوردها و شکست  

جز تونس،  به در منطقه پدیدار شده است.    2010سال  جریان داشته، پس از اعتراضات از  

گیری رسمی و نهادسازی برای گذارهای سیاسی به  زنان در فرایندهای تصمیم  عموماً

زنان به ویژه در    حالاینبا حاشیه رانده شده و حضورشان تحت الشعاع قرار گرفته است.  

و مجادالت مربوط تر علیه استبداد سیاسی یعنی سیاست بدن  محور مقاومت گسترده

 اند. به هنجارهای جنسیتی غالب، عاملیت داشته 

ها یادآور این است که اتکای زنان به بافت ی شدید علیه زنان در برخی  هاواکنش

ساز است،  لهأمسدولت برای دفاع و حمایت از برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی امری  

و حکومت سیاستمداران  که  بیشتر چرا  برای جلب حمایت  منطقه حاضرند  این  های 

ها بر سر حقوق زنان مصالحه کرده و حقوق زنان های محافظه کار اجتماعی با آنحوزه

را به خطر اندازند. برای مثال، در عراق دولت مرکزی و همچنین دولت اقلیم کردستان 
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نفت و وضعیت    مقرراتالفات سیاسی بر سر فدرالیسم،  در چارچوب مذاکرات حل اخت

 اند. کرکوک، مسائل مربوط به جنسیت را نادیده گرفته

دهد: محوریت  تحوالت اخیر به لحاظ تئوریک و سیاسی چندین نتیجه به دست می

یا سیاسی؛  زنان و جنسیت آن اتنیکی، مذهبی  برساخت و کنترل جوامع  به وقت  ها 

بازتو در  دولت  کشیدن  اهمیت  چالش  به  و  حفظ  مسلط، هامیرژلید،  جنسیتی  ی 

ابزاری از بدن زنان و سکسوالیته برای کنترل   ی ها و روابط؛ استفاده ها، گفتمانایدئولوژی 

ی و منضبط کردن شهروندان و اعضای جوامع؛ شیوع خشونت جنسیتی؛ برساخت سلطه

گری ی میان نظامی م؛ رابطهفرهنگی بر زنان به عنوان شهروندان درجه دومیانتاریخی و  

مراتب سلسلهو مردانگی نظامی شده که موجب برتری و ارتقای جایگاه اقتدارگرایی و  

کند تا نه فقط زنان بلکه مردانی را که به دلیل طبقه،  شود و تالش میاجتماعی می

نظر یا  مذهب، سکسوالیته  ایده  گاهقومیت،  مرد  هنجاری  تصویر  با  تطابق سیاسی  آل 

 د به حاشیه براند. ندارن

دگرگونی سیاسی،  اگرچه  اقتدارگرایی  اما  دارد  جریان  همچنان  سیاسی  های 

و  نظامی  ابعاد    24پدرساالرانهیی  دگرجنسگراهنجارباوری  گری  و  مختلف  اشکال  در 

حال، زنان همچنان در خط مقدم به  با این ؛  متفاوت در سراسر منطقه ظهور کرده است

وده و مردانی که اجماع پدرساالر موجود را به عنوان چالش کشیدن هنجارهای مسلط ب

 شوند. ها ملحق میاند به آنعنصر اساسی اقتدارگرایی نظامی تشخیص داده
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