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 MIش. وK" ��$رزه <�د�> دی@=$�Iری ھ$ در �D�$H آنN ھ$ی آ��ی@$ی  در "O���,P �> ھ$ی زی$دی

IQ� م روز ��گ ای�MTه در �� ��ای ا��Q$� ،<ز�$ن <�د� ��UT "��	� ��UT � ��اھ� �� روز '+$�

  . ط�ف �$ز�$ن �DU ای� روز �� ای� ��Tان اMTم 
> از �1999$ل 

�Iا�> ��?� ��  ��$ �� �AIی\ �$ز�$ن �DU �=]>، ھ����Z رP=$ری ا�" <� �" �	��" ��UT ز�$ن

  ی$ روا�O�' ،  .ز�$ن 
�دآ��& �>�

 را در �� P�Z=� و �Tا�D ��وز آن را  ا�$ ای� �AIی\ �,=�O�' "��	� و'�ه ��<�ب و �$,I <ا��I

 ا�"از �Tا�D اT,$ل �	��" ��UT ز�$ن، ���I> و �$ز���I> . �,$ی$ن �$زد=�O�' 
. ھ��ار

 <���I �� �> 
ھ��ار� ،=�O�' �^و وظ� `H� ��OHI T$,='دازد �>ل ھ$ی ا�N .� ا�$س �

 ز�$ن و ��د�Iا�� �OU� ل ھ$ی<�Zوی� �� $�� b$� ری ھ$ی�Z �I$>  ھ$ی �$ص  ان در

��OHI <��
 . ��>ی 
>ه و �Zن وی�$�d,ھ =�O�' 
ھ$ی ��دا�� در راس  ا�$ در ای� ھ��ار

 ��د را T$,='ح ا�f� �,در ھ )�
ای� ھ�م �Kار دارد و I$ �� ا��وز MTی� ای� <�gO" ھ��ار

. ن � �$زد�,$ی$� A� ع�i�� �� �=دا��N ای�� <
 j[� ن واردM> د و�� kf� د از دو�
از . 

 در �kf ��د ا�"، در ادا�� �� =�O�' "��	� ی��I lاز رای  ی@m�$� "��	� �> آ�?$ی


�د   . ای� ���iع �Nدا�=� �

  

��د ��ع از �"  ���ھ� �� �

�
 b�n� ز�$ن، ا��ی ��UT دان�� "��	� &Uoدا�
 �  و �Pدی و ��ردی ارزی$�n . و

�fت را�$PM=ھ� در ا� &Uoی$ ا �O,ای �$ ھ Z<ی( ز��
 .$B و ��<�ب در "��	� �> �

&�$K ر و�nI در q�,T �	ری =�O�'  از ��د =�O�' ھ$ی /��OHI ی� در�m� �=+� $ی  زن ی<��

Zه در ا'=,$ع دارد وی�<
 و ��م m�$و ز� m" �. ھ$ی ��دا���	رت و <�=�ل �<K ل$,Tان ا��T �

 در '$��A ا�" <� �$زI$ب ھ,���d . ا�"T$,='ل ��$��$ت ا�n[� ان��T �� m�$� "��	�

 و اT,$ل K>رت در �$�� ا�"=�O�' 
 ی@ از رای�I lی� و . ھ��ارm�$� "��	� �@�s$?از آ�


�د�N+$ن �Iی� ا
@$ل اT,$ل ��<�ب و �	��" ا�"، در ادا�� �� ای� ���iع �Nد   .ا�=� �

m�$� "��	� ل$,Tا \U=�� ل$@
  :ا

−   ھD دادن، �iب و 
=�، �m> زدن، آزار و اذی" �$ ا
�$ء، I]>ی> �$ ا��) ،�[U	��u�P "ی@


$N <ا��(...  

−    و روا�Bرو "��	�) ،��H[I ،
�ی �uxی، ��I$�>ن، �Iھ�� <�دن، � اB=�ا��=O


Pر "^U> <��$� زن $� ،�sی> <�دن، <�=�ل دا<+I"��$AP yfK ،ھ$ی  =$ر <�دن، دی�ا�� �$��>ن



 و T$,='ا z�[� در ،�=
، ��uوی <�دن، ز�>ا� <�دن، qB <$ر���ون از �$�� �>اT$,='ا

  )…در ',y زن را <�'( <�دن، I]>ی> و اT,$ل �	��" ��P �� "�Oز�>ان و 

−   O�' "��	�)ی> و ا'�$ر در ر<[I وز،، ا�=^$ده از زور و$?I �� ام<Kوز، ا$?I و O�' �fا�

(...  

−   O�' ",Bاu�) O�' �fا'�$ر در ای?$د ی( ��ع را� ،O�' آزار \U=�� ل$@
  )…ا

  )...�>ادن ��'، <�=�ل درآ�> و OB$ب �$�@“ اn=K$دی“�	��" (�	��" اn=K$دی   −

  

�"O�� در ای�ان ��'�د m�$� "��	� در�$ره ��O$ری از ای� ��ارد اMbً . ={�^$�� آ�$ر در�=

,� ��,T <��

>ه ھ� ��$ط� ��ع q�H[I و �$��Oر و ��<�� <� �� �P$ی .  q�H[I ارد��

<�=O�� ردار���� �� ھ,�� د���I D+$ �� ی( �,��� . ای� ��ع H�H[I$ت B$<� ا�"، از ��>ی" �$Qی

 در ای� ��رد در آ�,$ن � �NدازمH�H[I   .��ر�

  در ای� q�H[I اظ+$رات 

−     )�^� 10000(ز�$ن آ�,$�

  )�^� 88(در ز�>ان ھ$ی آ�,$ن  ز�$ن  −


$ن �P �Iو  −)110 �^�(  

 ) �^� 250(ز�$ن �+$'� �Iک   −K�
  )�250^� ( و اروN$ی 

 )�^� 60(ز�$ن �N$ھ?�   −

 

��رد ��ر� H[I وq�  `�� ان اظ+$رات ز�$ن را �� دو�m	وھ�N ."ه ا�<
 �=P�Z ار�K1 -  ز�$ن


�K یآ�,$ن، �P �Iو
$ن، ز�$ن �+$'� �Iک و اروN$ یھ$ز�$ن در ز�>ان -2و  آ�,$�و ز�$ن �N$ھ?�  

OHI�� � `�Fا <� در �� 
�د،�Nدا�=� �, ��>ی ��OHI ی�ا ی>Z$ھ�� �H> د ی�?$. در ا<��>

A� دومD�$K  �,��>یOHI یا�" و �� ���$ ی"D�$K رو �H[Iq� �u ی�<� در ا ی>Z$ھ�� د �	�د� 

  �H> ا�=�ار ا�"، �Nدا�=� 
�د.


>ه و I85 `��N$  16زن آ�,$� ���  10000ز در ��` اول ��` ا ��B$n� د�> و  �$ل�> �N ��$�

"P�Z ار�K `وھ�N رد�� . 

 

 �	=�ک  I7$  5از ھ� Z<ز� �fدر را� $��,T و O�' $و ی ,O' �U,B " و��	زن ی( زن ��رد �

�=P�Z ار�K .64 %" از ط�ف��	ل �$,Tا Z<ی( ز��
 . �$�H` ��ده ��,T ھ$ی D[� D��

�� ��Tان �]D ھ$ی �Iس <,=� �]D ارI@$ب �	��" ��ده، �U@� در آ�,$ن �	��" ... N$ر<���، ��$�$ن

 ا�"m�$� "��	� �=	�� . و % 26در �?,�ع  و u�Pی@,O' "��	�20 % O�' "��	�

 % 1و  ��د% � :99	��u�P "ی@. ��ده ا�"O�' "��	� از % ��2دان و % 97از '$�& ز�$ن و

 .��ده'$�& ز�$ن 

 �� ز�$ن را �O�' و ,O' "��	� از 
$� Bرو IM@	�  ���F �bM� D@
�Iان �� 

  :��$ن <�د



−  Z$ھ B �� $I> ��د<	Zد�OPو ا "O@
  اOB$س 

  اOB$س �Z$ه و �?$�" −

− ,sی` دا�	I  

−   ھ$ی �>اوم� ��ا�

− \T$�� س�I  

  <$ھ` اT=,$د �� �^� −

  b>�� �� ��د −


 از آزار رو$� Bرو IM@	� ر، دوره <$رآ��زی، �>ر�� و �$��و$> z�[� در  و روا�B:  


>ه �� ��,$ری − M=�� ,sھ$ی دا  

  ا�=Mل در <$ر −

− u>�,I م<T D@	�  

− Zد�OPو ا "O@
  اOB$س 

− ,sی` دا�	I  

  <$ھ` اT=,$د �� �^� −

− Z<ز� D[� ض <�دن�T  

  ا�=A^$ از �]D <$ر −

 ا��ات: �=�?�Bو ی$ رو �<� ،O�' "��	� ل$,Tا D@
 و روا� و  در ھ� T$,='ا �Qط�

 �� ھ,�اه داردBرو . 

 

 

#�$� )�'�ن ��زی 

 

 yK" وا��	د ��رد ��P &�$' از m�$� "��	� ص�n�� ه<
�={�^$�� اUo& �	��" اT,$ل 

 ز�$ن �N+$ن ��Aه ی<

>ن ای� ��ارد ا��=� اUo& دو�". 
�د �UT �� Uی$,I ھ$ ھ� زی$د

 ا�"�,��� �$رز آن ',+�ری . �>ار�>�Mا� .  


�د ا�$ �N+$ن �$زی �	��" ��'& I@�ار آن � . jT$� "��	� ار�@I اوم و<I ل$B ��T و در


>ت اT,$ل �	��" دارد. 
�داuPای` �	��" � $� ��H=O� ط$�I" ار��	ار ��@I ت و<� �Aی .

 ��یA$ً و در ھ,$ن ��اDB او��� از آن '��Z�Uی <�د��$�� ای� �=Oی$� .  

=�> ���d,دی ھ�P و T$,='در ��$��$ت ا zUOI ی> و<
(�ل m�$� "��	� $� ط ) در ��رد$�Iار

 داردO�' و   . ��O$ر �Kی در اT,$ل �	��" u�Pی@

ای� . �=�?� ای� H�H[I$ت �	$ن داده <� در روا�z ھ=�و ��	=� P$<=�ر اT,$ل �	��" �	$ھ>ه 
>ه

 <� از  ��د/ ل زن�	$ن از آن دارد <� در ��$��$ت ��= و H� ��OHI` و رو=�O�' 
و ھ��ار


>، اB=,$ل $� �=
 �	=�ک و'�د داZ<و ز� �fدر را� zUOI ل و�=�> �> آن b]�" <�دی�، در '$ی



 ��	=� ا�"O�' و ,O' "��	� ل$,Tا .  

  


* دوم �  

  
  

  


�د ز�$ن �P �Iو ھ,$��fر <� �	$ھ>ه �ھ$ و ز�$ن �N$ھ?� در آ�,$ن ��	=� از ز�$ن ش، ز�>ا�

�=P�Z ار�K  و روا�O�' ،>u�P اول ��رد آزار ",OK<ک و . ا��=	� Z<ھ?� ھ� در ز�$�N ز�$ن


>�> و � yK" وا��	رد ��� Z<ھ�$�N و در ھ$ی� =Oرا�� �U,B و ھ� در n�
 �fی$ را�-

<��
 .  

  در ��رد ز�$ن �Iک MTوه �� ای�

  ازدواج ا'�$ری −

− �O,ھ $� U�K   T>م آ
�$ی

“�� D=K ھ$ی ����م  −���$�“  

  ز�$� <� از ط�یq ازدواج اK$�" در <	�ری دار�> −

  .�Iان �$م ��د را �



  

 �$ و'�د ای�@� ��� از اK>ام� 
��>،  ھ$ی <,( ر�$� �$��> و'�د �$�� ز�$ن و ��oه ���" ارزی$�

 ��O=� ا�$ �$ی> I{<�> <�د <� در ����رد و ��U�$H �$ �	��" ای� اK>امP$> $زم ا�> ا�Q $در . >ھ

<�=O�� ی" از ��د$,B &U' $د و ی�� `H� ���xI �� در$K $و ی �i$B ری از ��ارد ز�$ن$�O� . در ای�

 �� �� راه ��ون رP" از ای� 
�ایz ا�"Zرu� y�$� ز�$ن m=Oدی و . ��ارد وا��P از ',�U �$آZ$ھ

 و از ھ,� �+�» ا�Mق«در B ��T$ل ��=( T$,='ای�  و <�=�ل ا �> ,=O�� �I <���I ت را$��$��

� <���Iو �$ز 
>ت � `�N را ��` از m=Oدھ> <� ز�$ن <�> ای� وا�  


�>“ �H` �$دری„ -$� �=
  ��O" �� ھ,�O ��د دا

“ اOB$س �Z$ه“ -�   ���Z> <��> و ��nHI را �� �Zدن �

- <��> � �O,ھ D�$H� در "����O� ل��K  

- Qزم �� ذ<� ا�" <� ��ر� ( <��> ��ای <,( �� �Pز�> 
�ایz را � �Nی��> و �@�ت �

 ھO=�> و ھ� ای�@� ��د m�$� "��	� ھ>ان$
و�Ai" <�د<$ن ھ� �� د��D ای�@� �$ظ� و 

� yKوا m�$� "��	� رد�� &Uoا u��<�=P$�� �UK ی> از$�� m�$� "��	� j[� در ،<��
 .


�د ا�$ از آ�?$ی <� ای� ��رد ��$ز �� ��ر� �DH=O دارد، در ای�?$ �I+$ از آن . �$م ��ده �

(  

- …  

 در ای�ان �m�$� "��	� در�$ره Kد$b M�+�   : �Iان دی> �,��� �$رز ای� ��mش را در ��ر�

ا�> از  �Zدد، �T$رت ھ$ � اي <� ��'& در��Zي و �	��" در �$��اده از دی> ز�$ن �Tا�T D,>ه“

، د�$�" <$ري ھ,�Oان، ا
=x$ل ز�$ن، �	@Mت �$�، T>م آ
�$ی زو'�� �$  �Z<رت ز�$+�

ھ$، T>م رi$ی" از روا�z ز�$
�ی،  ھ$، �b�n$ً �$��اده 
�ھ�، ا�=Mف ��d� "���I ،�H�U �$��اده

q�Pدار ���دن ��دان، ر$Pن و$+�N ،ف  �$زي ��دانM=زی$د ��$ن زو'��، ا� I$Hف ط�M=د، ا�$�=Tری، ا$>

nT ی( ط�ف و <B دي ��` از�O��� ،&�$�=�$� ل و�HA�$� ھ$ي  �$��" ط�ف دی�m، ��,$ري��

�nT .  

 از آ�?$ <� ز�$ن �	��"� b�n� را ا��ي m�$� ار�>، <,=� �� د��$ل راه ھ$ي<�N DB  ھ$ي

<�=Oآن ھ $� �U�$H� ري ��اي$=�$� . ^U=�� Dا��T �� ،ي�Iذ ھ� ��ع ا�=�ا$�Iذ<� ا�" <� ا D�$K

، �M�n[I kfت، ا�=MHلT$,='ه ا$mی$N و �Hن ��، ط��F  "ی$,B رداري از���� ،Ux
 و �$�

Zو از ھ,� �+� -�$��اد ���$K دارد m=O� " و '>ی" آن��	ع ��� �� �I .  

  


�ح ذیD ا�" �� از ا�=�ا�Iی� �� m�$� "��	� $� �U�$H� ه از ��ی ز�$ن در<
  :ھ$ی ��fح 

$H� ،"��	� ی از��m	�N ای�� �O,ھ "��$�nT ی و��Zم در$mو �>ارا در ھ� "
�Z �� "�O� "و�


@$ی" و دری$B "P,$ی" ،D�� �� �U�$H� ،"��	�  و �]�و��" ��دان از ، ��U�$H روا����$K ھ$ی

، K+� <�دن و �N$ه ��دن �� �$�� N>ری روا�z ز�$
�ی،�N$ه ��دن �� �@$نIھ$ی زی$ر“ 

 



  :�Iان �� ��ارد زی� ا
$ره <�د � از دی�m ��ارد اT,$ل �	��"

−   =�O�' "��	�) <ی ا'�$ری و ��ی$	[P ،وش ز�$ن�P و(...  

−   "��	�“از آ�?$�s@� ای� ��` در ��رد ای�ان ��O$ر �$ اھ,�" ا�"، ��	 . “دو�=

� �sارا �,�,i ان��T �� ��$Zد <� �� ��ارد  '>ا�
“���$K “ در =�O�' "��	� ل$,Tا

 . �Nدازدای�ان �

 

� �+ن�ع از �"  ���ھ� �� �

Tا Dا��T از ��	�N `�� " در��	و �,�د آن در � =�O�' 
,$ل �	��" ��UT ز�$ن �� ھ��ار

<
 �Nدا�=� m�$� . "��	� ان��T �� ه از آن$Z �> و'�د دارد u�� "��	� ی از�mا�$ ��ع دی


�د�$�=$ری ��u ی$د �. D�$K س�,U� رت�b �� m�$� "��	� فM��� ری$=�$� "��	�

 "O�� $ھ>ه	ازی(�uTا M+
 .(A� ",OK در ای� =�O�' "��	� ب و�>�� �� <
 ��اھ> 

��,T kf� را در =�O�' " و ��<�ب��	ل �$,Tد و �,�دھ$ی ا�
�I  در �M> kfن �Nدا�=� 

�
  .k�i�I �=O�� $� �I داده 
�د و در ار�I$ط رو

ای <� در  در �f�B ز�$ن، �� ���Z ینیع ای M��objektivدی �nIر ی( �UT و q�H[I  80و  70در دھ� 


�د، رد 
>�UTم ا � Z<ی�$,� zUO� T$,=' . ای� <�>}I ه ��د <� �$ و'�د<
 �
�Fا <� رو

 ز�$�� و �$��H ��<�ب I$ری� ز�$ن  H�H[Iobjektiv$ت �� =Oزی zای�
 �=
��د�	$ن، �$ <�$ر �Zا

 ��دا�� ��رد �K �'�Iار =Oد��$ی زی $+�I ه و<
 �=P�Z د ای� ��` �+� �$دی>ه�� q�H[I �f�B در

P�Z و �� آن �=objektiv "ه ا�<
 دا
" q�H[I و ��ر� در �f�B ز�$ن و . �m$ه A� ه$m� ای�

 ��Zد“ '��O" ز�$��“�A�$f$ت ز�$ن را از زاوی� و دی> ��<�ب 
>Z$ن و  N . ای� �A��I در ادا�� و

j[�  و  ��ارد �Pدی ��رد ��ر�T$,='ا zروا� ھ$ �-�ی$ت '>ی> 
@P�Z D" <� ��ای ��ر�

q�H[I  "ا� T$,='ا zس روی �?,�ع روا��>�P ��$ھ$Zآ ًM�$> u�Fاز ھ� `�� �@U� ،<���Z �Kار �,


�د I$ �$�=$رھ$ی آن و �$��ا��ی �
 ��$��$ت ��<�ب و ��$��$ت K>رت روT$,='ھ$ی ا . $��

 "gO�> ای� در <�$ر��“"�O�' “<
از ای� . I{<�> روی ��O=� ���$ی� داری و N>ر�$Qری ��	=� 

$Z<دی �=O�� ی� داری و$��� �=O�� ی��N$�  و '>ایUbا �n�	� ان��T �� ه ��<�ب زن

<
ای� دی>Z$ه در <�$ر �Nدا�=� �� ���I �f�B> �� آ�$���f�B u �$زO���,P  <���I" ھ$ی. N>ر�$Qر ��$ن 

 �Nدا�=�>T$,='ر ا$> ��OHI ���d,1991(.  و ھ (Ursula Beer <Oی�� � �fدر ای� را�:  

�$�=$ر ��N �=O>ر�$Qر . ھ$ روا�z د�=,uدی و ���$ی� و'�د �>ارد<��O�' "gO" �>ون و'�د

 و  ��F> و ادا�� � ��ای ای� ��ب �n�
ی$�>، �Fا <� ھ� از �-� اn=K$دی و ھ� از �-� 

 ری	� داردb�n� .  

 �$ ��ارد زی� رو��=�O�' ب ز�$ن و ��<�ب�>�� $� �fت ���$ی� داری، در را�$��$�� <H� و در

��=Oھ.  

�����  ��ر �� �,د 

 در '�ا�y �>رن ھ,�d$ن T �� $I<,T+>ه ز�$ن ا�"=B m�$� در. <$ر  �A�$' Ubا qf�� yKوا



 ھ��ار
�( ادا�� �B$ت �=�O�' ر$> ��OHI )ی &OB �� ن$�d,دان . دھ> ���$ی� داری ھ��

 Reproduktivو ز�$ن ��ای <$رھ$ی  ��Produktivای <$رھ$ی m�$� ر$> �Aاز ��,$ران، ی "�Kا�� ،

  ...<�د<$ن، ��ا�K" و آ�$ده �$زی ��دان ��ای <$ر ���ون از �$��

 UK,�و �$��اده . 
�د در '$��A ��رژوای �$��اده <���T �� )Fان UK,�و �]�Oب ��Aای� ا�@$ن ی


�د � �=P�Z �-� در u�� Do$
 �� ای� ا�$س زن �$�� دار ی( <	\ وی�ه و واAK$ً . ��ای <$ر�Zان 

 �>ون د�=,uد و ا�=�,$ر Z<�F$�� ز�$ن در ��ا�� '+$ن ��د . �+� ���$ی� داری ا�"m�$و <$ر�

 ارزان �Iی� 
@D ��ای <$ر �$ز�$زی ���وی <$ر، ��ا�K" از ��,$ران، . را '$ ا�>ا�=� ا�"m�$� ر$>

T$ً در �� دارد <� ھ� ��A�I و ھ� ا�=�,$ر ���وی <$ر ز�$ن را �?,�. �$�,�>ان و <�د<$ن در �$�� ا�"

) �=
 و <$ر �uدی ��m�$� ر$> <��> �Oی$H�Mies 1988 und Hilde Hoherz 1994 .( 

Maria Miés <ی�Z در ���$ی� . N>ر �$Qری ��د را I$ �� ا��وز �� ا
@$ل ��=D�$@I \U داده ا�": �

 دھ>) Liebesarbeit(“ <$ر T	q“داری <$ر زن �� � $�A� ���xI . زن ��Aی>  ی�
uNد، �Fن �$  و �

�Fا . ای� �O��N& و اD,T Db <��> در ��O=� ���$ی� داری ا�". T	P �� q@� ھ,�Oش ا�"

 ��'�د � آی>T$,='ا U> د�� qاز ای� ط�ی �> : qو از ای� ط�ی ،<��> ز�$ن <$ر �>ون �uد �

� ���d,دارد ھ �m� زل$� kf� د ��دھ$ را درu� <ا��I .� ی�� ای <� ��دانuھ �Aد، ی�� Z<ای ز��

� �N د ز�$نu� د �$ <$ر �>ون�

�د و �HBق  �$ی> ��gداز�>، و ای� ھuی�� از د�=,uد
$ن �$ی> �Nدا�" 


�د � �=
  . ��دان ھ� N$ی�� ��m دا

   

����  ���0/ ��ر ����	� در ��رج از 

 �	$ن �,m�$� دu�  ��د را �I+$ در <$ر �=�O�' ر$> ��OHI $ا� ���d,ھ �@U� ،<در ���  دھ

 . <$رھ$ی �$رج از �$�� <� د�=,uد ھ� دارد��� ،�UA� ،ر$=��N ان��T �� ر ز�$ن$> ��OHI <��$�

  … <�دک و 

 ا�" <� �� ��د ���I�� "�AKی  ھ,$��fر <� �	$ھ>ه �=�O�' 

�د در ای�?$ ��u ھ��ار

 . دھ> �

 

ادی، ��3 ��ر �$��� ��ای د�	2,د �2	�، ���...  

 در <	�=B ز�$ن� "P$د <,=� دریu,=$�� �$ ��دان د�	ای <$ر ��� ای� I^$وت . <��> رھ$ی اروN$ی

 �$�=$ر '�ا����Z �� y. ا�"% 30و در ا��U> % 23در ا�Iی` % 22د�=,uد در آ�,$ن Pای  از ط�

 �=
 دور ��m داT$,='ا�=�$زھ$ و ا�@$�$ت ا �� 
@P�Z D=� ا�" <� ز�$ن ھ,�d$ن از د�=��

� <��
 ا�" <� ��دان . ز�$ن در '+$ن ��اد ��ا�>ن و ��
=� دار�>% 71.4: �$B 83.7ای� در %

 دھ�>� D�@	I را �T�,?� 960از . ای�  �=
����Uن ا�O$ن �$�� در '+$ن <� ��اد ��ا�>ن و ��

 1.3ھ,���d از . ز�$ن ھO=�> �2/3>ار�>، � Z<ز� �HP ن در '+$ن <� در$Oرد ا�$�U��  <��>70 


$ن ز�$<bدر<�=Oن ھ. 

 



   Regina Becker-Schmidtاز  )Doppelte Vergesellschaftung(ا�	�6�2 �8ن ��6�7 �5'م 

 ��Zدر T$,='ط$ت ا$�Iدر ار ،�K$�=� وت و �$�=$ر در ��د$^=� U,T �f�B دو qز�$ن از ط�ی

<�=Oی آن. ھ��m� ق�HB ی <$ر�mو دی b�n� �f�B �qf <� در ھ� <>ام �. ھ$ در �$رج از �$�� ی@


��> از دو ط�یq وارد ��$��$ت  �� ��$ن دی�m ز�$� <� وارد �$زار <$ر �. D,T �=^$وت B$<� ا�"

� T$,='د  اu� 
��> ی@ از ط�یq <$ر ��A�I آ��u و �+�ه <	 ���ون از �$�� و دی�mی <$ر �


 ا�" <� ��د را در MTوه �� ای� �� T$,='ط �$ <$ر ا$�Iدر ار u�� آن �> m�$� ز�$زی ���وی$� D@

<�>   .<$ر ��د، ��m داری <�د<$ن، �$�,�>ان و ��oه ��u �,$ی$ن �

zHP ز�$ن \T$�� ن<
 T$,='ای� ا  <�$�N )ی)Implikation ( �� د را�� �> "O�� دی و �$دی$n=Kا

ژی( و ��N ) �fU$�> و ی$ �^+�م  ای>���sھ>، �U@� ھ,���d ی
@D د�=,uد �$��ا�� �	$ن � د

  . ا�"

 دوZ$��  �ات و ای>���sژی�-=�O�' و ارزش) ��د -زن(ھ$ی ��$��$ت "��$AP ھ$ و  T$,='ھ$ی ا

ھ$ B,$ی"  <��> و ��د از '$�& ھ,�� �$��ا��، ای� ھ��ار
 �$دی و اn=K$دی را B^� و B,$ی" �


�د � .� ��@[I را =�O�' 
��	> و ھ,�u$ن  ای� �@$��uم ھ$ی ای>���sژی( و روا� ھ��ار

 ��Zد آن از� ���}I u�� $ھ .� jT$� ر را در�" و �$ �^+�م  و$> ��OHI �=O�� ،اد�Pا �> <��


<��>   .ارزی$�

  T$,='ل ��$��$ت ��<�ب ا$@
 �� ��Tان ی@ از ا=�O�' "��	� $ا�" <� ��<�ب ی ���mای�

$رھ$ی 
�د و در �N �=O�� $ =�$� <H>ر �$Qر و ��O=� ���$ی� داری دی>ه �در ار�I$ط �

 '$یm$ه وی�ه داردT$,='ا. 

 

  �;اد)��	�

� =�O�' "��	� ل$,Tل ��<�ب و ا$@
�Iان از   ا�$ از دی�m ا=��Nم ��د <� در اوا��  ��اد$�

در ای� . از '$�& O��,P" ھ$ی ��$ه و  ز�$ن �+$'� در آ��ی@$ ��رد �H> و ��ر� �Kار P�Z" 80دھ� 

  :��دZ را�H� �� �f> �]�ری از '$�& آ�$ن �bرت �

ھ$ی درون ز�$ن را �$دی>ه P�Z=� و  �H> دی>Z$ھ <� I^$وت. �H> '+$ن 
,�ل <�دن <$�mIری زن  −

در B$��@� �,$ی�>Z$ن ای� �Zوه �I+$ ی( �Zوه . ھ$ ی( ',y واB> '+$ن 
,�ل � �$ز�> از آن

<�=Oاز ز�$ن ھ )F�> . از  ز�$� <� K>رت دار�> �Bف ���u> و 
��>ه 
��> و ز�$��Aی

  . �zUO �^�> و ط�H$ت ��$�� و ���P اروN$ی و آ��ی@$ی �Pھ��

)Ruth Frankenberg, Bell Hooks, Patricia Hill Collins آن  ���mF <��> �
ھ$ MIش <�د�> رو

� �O���,P و �Oرا�� <�
$� �=Oوا� �mا�> �� ی@>ی�I.(  

���I u'� دا
" <� '�MT  "�Oوه �� ��mI$> <Hری زن <� در �$Q �� آن ا
$ره 
> �$ی> �� ای� �@=�

,� �bM� زن و ��د �Aه آن ی<

�د �I+$ در دو 
@D ��م  .  

«�H> را���O و   −mھ��P "ھ$ی �]�ری ا�" <� �� ��د ا�� » ھ�ی<H� از �mدی ی@

و ��oه را <� “ �$ر'/ �+$'�“، “��$ه“ھ$ی ��=�mI$> \Uریuه <�دن ����رد <�ده و <$�mIری



  . دا�> ھ$ �آی>، �$�=� �^�> ���'�د » دی�mی«�� ��Tان 

 �$ی> �� آ�$��u <�دن H�  : ���}I> �^�> ��دن �� ��Tان �	��n �>ون �$رک  −=O���,P <H� در

، ��$��$ت K>رت و B$<� و qUAI دا
=� ھ�ی= ��D ��اد و ��oه T$,='ن �-� ا$�� D�$H=�

 �m$ه ز�$ن �^�> ���AK�� ،�P" ��د
$ن را �� ��Tان ا��ی '+$�	,. �Nدا�"Aل و ط���

 �$ �N` <��> و ��Iری �=O���,P ن و  ھ$ی$
 ��دI$Hو ط� T$,='ا "�AK�� ز����

<��
 � <���I ،<دار�  <� �� '$��A اروN$ی و آ��ی@$یm=Oط . وا�$�Iھ$ ار در ای� ��ر�

 و I$Hادی، ط��� …� �=P�Z د �$دی>ه�
 . 

 


>ن ���iع �
 “> اروN$ی ط�z��=� �H راه �O���,P DB �^�: ی( ��$ل ��ای روb�n�

 ا�"�$�� “ “را �� ��Tان 
A$ر ��<uی در �H> '>ایn�
 �$ ا�� ��,Tدھ>“ ا�� در . �

�Fا <� ای� 
A$ر �]�ری  اI]$د . 
�دای�?$ I{<�> روی وB>ت و اI]$د ��� ز�$ن �^�> و اھ,�" آن �

�UT O�' "��	� �> <
 jT$� =� <�د و	ز�$ن را �� ��� �mد و دی�
� ز�$ن ��` از �N` رو 

 T$,='د و �� ا�� ا�
 و �Pدی �$رج n�
 "

> و از '��� ����$�� ��$I در�$ره آن "�[b


�د Dی<�I ."P�m� ز�$ن ��$ه را در�� ًM�� ،در ��� ز�$ن �=P$ی<
�Fا <� . ا�$ ای� اI]$د ای?$د 
>ه و ر

 �P$ی B,$ی" 
>ه از را���O اn�
 اI]$د ��� ��$ھ$ن ��$ط� . �"��ای آ�$ن �P$ی �Aی

  . �I از اI]$د �$ ز�$ن �^�> ا�" �]�B z,$ی" 
>ه از را���O ��ای	$ن �+�

��رد �K ���xIا��� در ��رد  �I10ان زد در <,��g ی( ����Uن ا��$ <� ��ای ��$ل دی�mی <� در ای�?$ �

���xI در F$ر�Fب �-$م و  ھ$ی ��=� �� MTوه �� �H>ی <� �� MIش. <�د�> ا�" ز�$ن MIش �

 ،�=P�Z ای� �$دی>ه u�� ">�B رھ$ی �]�ری ای�$A
 در =B ،و'�د دارد �Mری ا��+,' �=O��


�� را�>ن ز�$ن P ��o$رس، �� و�iح D�$K روی" ا�"$B �� .
> <� K$��ن ارث ��دن  ��MI ًMش �

<�> ���xI ،"د ا��� \n� �> زن .U� ا�" <� ز�$ن <�د و �$Bای� در \n� از ھ,$ن =B �چ و ��

<��
 و در 
A$رھ$ی O���,P" ھ$ی ای�ا� ��yi و ���AK" ای� ز�$ن ھ�� . �+� ھ� �]�وم �

ھ$ی  ی '��` ز�$ن و '��` را��f“در ����ا� از <$وه <��$�	$ھ ��T "[Iان . '$ی �>ارد

"�U� رس در ای�ان$P��o د“ ھ$ی��Z   : ای� دی>Z$ه ��رد ��K <Hار �

 ای�ان، �$�=$ری  ھ$ی ��'�د در �b�T �$ن ای�ان ��D �$ی� '��`'��` ز„T$,='و ا ھ$ی ��$�

P$رس (ی ای� '��` را T,��$ ���وھ$ی وا�U� �� �=O" و ��ھ& �Pاد�"  رأس و �>��. ��<�Zuا دارد

�A�
) ـ � D�@	I <دھ� .  ھ� <� از ��ی ای� �Zوه از ز�$ن �� ��Tان �f$��$ت زن ای�ا�I$��$f�

��T ��'�د  
�د، o$��$ �>ون در �-� I �=P�Z@�� و I^$وت ان �mھ��P و ، ��ھ�، ز�$�U� ھ$ی

�A�$' ه در<��> ���AI و ��H=O� ���}I �> ھ� ی( از ای�  ی ای�ان �� �=Oز�$ن وا� Z<در ز� ای

"�UKا  <� �� ��Tان ��$ل ی( زن ُ<�د �� در . 
�د ھ$ دارد، ط�ح و ��m�Nی �^T$�� �=�

�� lای�ان از آن ر� mھ��P و ���$K �=O� "O���,P از ��ی $+�I �� ،د��  �� ھ$ی ای�ا�

 در <,���A� $K$^Iا �> ،�=P�m� ار�K ی<' �'�I ه و ��رد<	� �=�$�
ھ$ی  <�دن ھ�ی"  ر�,�" 

m�$دن ز��> �=O'�� y^� �� او  و ��ھ�U� "ه ا�<
<$وه <��$�	$ھ در ��O" و (“ اش ھ� 



 ��,?�N`وھ�N ـ آ��ی@$ ٢٠١۴/١٣٩٣(ھ$ی ز�$ن ای�ان  <�^�ا�� ���$د/�� �mدی .(  

j[� در "Oز�$ن ھ ��� �> ھ,�اره ��  Genderھ$ی O��,P" ھ$ی آ�,$�،  �$ و'�د ھ,� I^$وI+$ی

� �=P�Z دی>ه$� �Oو را�� �O���,P ��� ط$�Iح ا�" و ار�f� Ubری ا�mI$> ان��T  �@د و ای��


  ). Gutíerrez Rodriguéz(ا�"  اھ,�" ای� ار�I$ط �

�$ ز�$ن �+$'� �� ��Tان �Zوه ھ,�m �$ر' . ای� �m$ه در ����رد �$ ز�$ن �+$'� ��D�$K u روی" ا�"

 qUAI �>ار�>
�د <� <$��Z �� ًMوه O���,P" ����رد �U[�  در. ھ$ی  <��$� �O���,P yKز�$ن “وا

�'$+� “� �m,ان ��ژ ھ��T �� �'$+� و ز�$ن <��
� �=

��> و �� ��Tان  ه �O���,P <�$ر �Zا


��>“ دی�mی“ � �=�$�)vgl. Gümen 1998.( )ی �> ���m�$,ی“ھ�mای$ن، “ دی�Z ��?,از ھ


�د… Ds�O@� DO��I ھ$  
�د و را'y �� آن b]�"  واyK ی( دی�mی �$�=� � در. �$�=� �


�د � q�H[I و .�?�=� ���Fی��Z\ا� lی$=�  دارد �Fا �$ری ھ,�dھ$ی,UT ن$,=^Z ای�� ��

� 
�� را�>ه 
>ه  <� ای� �-�ات �� آ�?$ ��=+$B �� ھ$ی "�AK�� �> <��
در ای� ��رد ز�$ن - 

 ��u ھ����md  - ط�H$ت N$ی�� و ��HP، �+$'� و ی$ ��$ه ��N" و ی$ د��Z$ش ھ$,UT �f�B در

<�
$� �=
 �>اZ<ی�$,� . � �=
 در ای� u�� �b�T <�$ر �Zا�Aی<��
.  

 و I	>ی>  در^�� ���}I ه <�دنuری�mI$> �=O�� ���d,و ھ �>$B ت$��$�� �Aھ� دو ط�ف ی yKوا

 �>  و دا�	,UT تQ�n[� روی �� ���d,و ��$��$ت ��<�ب و ھ T$,='ه ای روی �-� ا<��>


��>، دار�> � <���I �fدر ای� را�.  

   

  ای ���ب ����	� آ?�ھ� <�� و�'� و <�� =ی�

 D@	�
�د ای� ا�" <� اUo& �� '$ی ��ر� D�$H=� ���}I  دی�m <� در ��� آ�$��uھ$ دی>ه �

  MIش �... ھ$ی ���O�' D"، ��اد، ط��mI$>�Hری@��$@� y,' ان��T �� ت$��A�I د <� ��ع�



�د u��$ھ� آ� $� z�I�� .� ">�B $?ھ$ از ای�u��$ای� آ� 
��> و ��� <��> <� ھ,� ز�$ن ��<�ب � 

 و ی$ I$Hب ط��>�� ،�O�=�,�� MTوه �� ای�، ��<�ب ھ$ی دی�mی از ط�یq را���O، آ�=

<��> � ���?I را ��Pھ���)Schultz 1990: 52 .(آن �Aو  ی ، “ھ$ ار�I$ط �@$��@A,'A+B+C “ ���

 . ����> و ای� در�" ��O" ای� <$�mIری ھ$ �Pا <� از ط��F "gO�> $د/دو '��، زن“ط�ح ی��“ 

 �mو از ط�ف دی <�Uط “ '��O"“را �Ubا y'�� $وت ی$^I ان��T �� را  ���iع . دا�>��Aی

 "�O�' را Ubو آن ھ� زن ��دن(ا (� �=� �> <��� <��
 � �P$iآن ا �� �mھ$ی دی :  

"�O�' +اد��+ �Hط�  

 �� y'را 
>ن �]�,$ن I�> k�i�I$ھ �

$ی> در ای�?$ Qزم �$
> ��ای روIntersektionalität 

 دھ>. �>ھ�� k�i�I د را�P )در ی ��A�I ب و�>�� \U=�� ل$@
 و HI$طy اKMI م�I ای� . =Kو

 ی( �Pد �� د��� D	��n ھ$ی �Pدی �=^$وت و �Z ���}Iار ��ھ�، ��رد ��<�ب و ی$ �K ��A�Iار �


�د ��ZIntersektionalitätد، از  � "�[b .O@� ،�Oرا�� \U=�� ل$@
��O، و در �]j �$ ا


��>، �U@� ای� ,�  در ی( �Pد u�P y,' zHPی@I$Hب ط��>��  DH=O� رب �$ص، و$?I $ھ

<�=Oھ . ًM��  



 &�$o م�K �� qUA=� ا�" و ��HP  �> O> ان��T �� ان زن و��T �� zHP رس$P��o ��HP ی( زن

 "O��)ت$��A�I ای�  ',u�P yی@�Aی (,� yK" وا��	و � ��A�I رد�� �@U� ،<��
 �Iا�>  او �

<�> ���?I " را��	رس، �$P��o ا�" و ��HP �> ان ی( زن��T �� .  

 �� I$Hو ��<�ب ط� �O�O@� ،�Oرا�� �> "�$�A� ای� �� ��$Z<�F م ��<�ب�+^��=O�� 

 و ��Z �fUی و . �^" و ��" �$ ی@>ی���N �m=� و در ھ� ��I>ه ا�"T$,='ل ا�=�> �> ��+^�

=���N ھ� �� �^+�م ��<�ب � ��$Z<�F	�m�$ ا
@$ل . ھ$ را، �,$ی$ن � <�> � آن�@$��uم درو�

  .  <��> ھ$ ھ,���d ھ,>ی�m را I	>ی> � �=^$وت و ھ� �Tض و ھ� رده ��<�ب ��U� ،"O@� آن

�mن دی$�� �� :"�O�'x اد��x د�
 � �Hط�.  

<� �$�=�  ��ای درک <�gO" و ط�ح ��<�ب Z<�F$�� و ��ای ��$رزه �$ آن �$ی> از ا��I qP ��د

ھ$ی  ��ای ای� ��-�ر ھ,���d �$ی> �� �H> و رد دی>Z$ه. '$��A و ��$��$ت �zUO ا�" ��Tر <�د

 <� ��،د در 
@D دی�mی از ��<�ب �+�� ھ�N ،<�=Oدا�"=O���,P .  �� وهMT ری <� در آن��I

� jT$� د�
 �=P�Z دی>ه$� I$Hب ھ$ی ��ادی و ط��>�� ،=�O�' ب�>�� Zرu� `�� د�
از  

 در آن �$زی �@��>	H� ھ$ی �^�> . ز�$ن ��د را در آن '��` �+�� �����> و "O���,P رد�� <��$�

��O$ری از O���,P" ھ$ی �^�> از ای� ��N . ">�B �fHوOI=$ن ط�H$ت ��$� و ���P در آ��ی@$

 آن �=O�O@� <i ی��Z yi�� �> <��> وت$�K `�N ھ$ ��د���د   را ھ� رد �=Oھ$ی را��

><� ."O�� ر�fو'� ای� ��+� �@��$B در .  زی�د�=$ن آ�$ن �� OB$ب �T�� �� ز�$ن ��$ه D,T در

  .ھ,$��fر <� ���AK" ز�$ن اxP$ن در ای�ان ���F ا�". آ�>�>

  

  ���AB2ی

 �� ��Tان �	��i �nوری و �$�=$ری =�O�' ع ��<�ب ز�$ن و ��<�ب�i�� ای� ا�$س ��

، .  >ه 
�د���$ی� داری در �kf '+$ن �$ی> دیI$Hب ط��>�� &�>�I ط و$�Iار `�N ی<�F $I

 �?uا ��رد ��ر� �Kار �U@
 و ��ادی زی$د ��رد �I'� ���د و ھ� <>ام �� =�O�'  و �>ون "P�Z

 درو� آ�+$m=Oی�. دی>ن وا�Q <�F ای �� ��A$ی دی>ن ار�I$ط ��$ن را���O،  در B$��@� آZ$ھ

Z<در ز� I$Hو ��<�ب ط� �O�O@� ی�Q �> "ه و  و ��$رزه ای ا��f�� ل$@
ھ$ی ��=U\ ا

  . ���> و ��UT آن ��$رزه � <�> ��fU را �

 دھ�� �,I$� دم�� j[� �� ن$+' kf� در   .و �$ ا��> �� OZ=�ش ھ� �F ��	=� ای� آZ$ھ

  

  

  

  

  

  

  



 �,�,i)�� <��> �A'ز�$: ��ا @=O�,ھ DU,ا� ��� �@�
 در �$+^bاز ��,�� ا m�$� "��	ن�  

ھ,uZ  ���dارش �	�Z "Oوه �A�$f$ت ز�$ن، ��A�I و �	��" ��UT ز�$ن، در �HBق ��� ا�,DU و 

 )�Kا��� ای�ان، ��Oی� �=�ده

 

  دوC# و ���ب ����	� در ای�ان

 �$ل  �1210$ده  �n�I1ه : �� �����O" <�^�ی  −BMbا ،  K1370$��ن �>�O,


��N$یۀ ای� .»  � �ُ� �$ل I,$م K,�ی ا�"�� ��Uغ در u�$N �ONده �$ل I,$م K,�ی و در د�=«

 ،=�O�' `B$P ��A�I ای�ان <�  9د�=�ان از  �� �A>، �� ا�=�$د �Kا��� 'uایm�$�

 "[I ،ب '�م$@Iرت ار�b در ،<��	�� D=K ر و$Om�� ،قM
 <��$� �$,O' ت$+���I D�$


 �$��> �uرQ$OZن �?$ز��,T ھ+$ی$Zداد �@B �� و <���m�� ار�K د�m�N<��	�� ات . �Aی


�د �40$�� �$��> زن  9د�=�  ���iع K$��ن I	D�@ دادZ$ھ+$ی (. �$�� �]$<,� �

 و ا�MHب ��nب ��,T1373 O,
  

  

  K1041$��ن ذ<� 
>ه در �$Q و �$ده ): ازدواج(�� �@$ح   −BMbا ، K1370$��ن �>�

، I{ی�> ��@�> <� O,
»��   HT> �@$ح D�K از ��Uغ �$ ا'$زه َو�ّ��� "[Un� "ی$Tط ر�


<
$��� k�[b ��UT«.  �1041$ده y,' Db$B .» �@$ح D�K از ��Uغ �,��ع ا�": «K$��ن �>�

�$ن ای�ا� از �>و ��I> در ��f ازدواج ��اد و �n�Iھ+$ی �Pق را ���F ��=�ان ��Tان �,�د <� ز

<�=Oری ��د ھ<N <' $ر و ی<N ۀH�U� &OB�� U�,[I.  ن در '$ی دی��$K ر ای�$fا� �m

�> <�@��»: <�=Oد�=�ان �$دام <� �$<�ه ھ)<�
$� �> �,�=�ا��> �>ون ) در ھ��� و �$�

'$�& آ�@� ھ�Z$ه �� ھ� . رi$ی" N>ر و ی$ 'ّ> N>ری ی$ دادZ$ه �$ ��د د���اھ	$ن ازدواج <��>

  .د��D، د�=� �@$رت ��د را از د�" �>ھ>، �iورت <O& ای� ا'$زه ُ��=^ ��	�د


�ھ� K» <�@�� ���AI$��ن �>�  1114ط�q �$ده : qB�@O ا�=�$ب �  − �> �u�� زن �$ی> در

<
 �,$ی>، ��m آ�@� ا�=�$ر u�� ���AIل در ز�$ن HT> �� زن داده 
>ه �$�@�ُ.  

،  K1351$��ن �Zر�$��، ��nب  �18$ده  �T��,� : <�� &'�� ��3" ��وج از <	�ر  −O,



�ھ� و  �=> "HPھ�دار �$ ��ا�
در ��ارد ا�fiاری، ا'$زه داد�=$ن 
+��=$ن ��وج ز�$ن 

روز  D[�3 در��ا�" �Zر�$�� <� �@U\ ا�" �-� ��د را ا�Tَ از ��Kل ی$ رد آن B>ا<�� ظ�ف 

 ا�"���$K ،م داردMTا.  

−  `
�N ا�=�$ب qB :ب ا'�$ری$?B  

 T,>اً زن : «K$��ن �>� �209$ده : K$��ن nK$ص در ��رد ز�$ن  −�$,UO� ه ��د$Zھ�

 �$,UO�"ص ا�$nK �� >، �]@�م	دی� . را �@ \n� DI$K ص$nK از D�K ��@� �$ی> و�

  .»��د را �� او ��gدازد



−  Dx
 : « K$��ن �>� �1117$ده : ا�=�$ب �P�B و =A�b $ی �P�Bھ� ��=�ا�> زن ��د را از�


<�> y�� <
 ی$ ���B$ت ��د ی$ زن �$Zدا��$� k�$n� P$�� �>«.  


�ت �$ ��دان  −$A� : ب  �637$ده�n� ،�Mن �?$زات ا���$K1375» : �> ه زن و ��دی$Zھ�

 D��K از ز�$ از ��o "^T P$�� D,T $وع ی�	�$� zروا� &@I�� ،<
��� آ�+$ �HUT زو'�" ��$

»D��HI « $ی»�A'$�� « $I قM
 �� <��
���i �]@�م ��اھ�> 
> و ا�T $� D,T �Z\ و  99

ھ�<� �UT$ً در «ھ,$ن K$��ن  638و ط�q �$ده  .»ا<�اه �$
>، zHP ا<�اه <��>ه uAIیu ��	�د

 و �I ��$A-$ھ� �� �B D,Tا� �,$ی>، MTوه �� <�^� ��B �� D,T از ��,T �>$ا�-$ر و ا�

10  $I ق �]@�م ��@�دد و  �74$ه ی$  2روزM
 ���i«...  

 ��nب  �63$ده : ز�$  −�Mن �?$زات ا���$K1370» :�> ��  ز�$ �T$رت ا�" از ',$ع ��د �$ ز�

�+�
 ��   ...و.» او ذا�B ً$Iام ا�"، �F�Z در د�� �$
>، در ��o ��ارد و ط

−  �=
 ��ای B,$ی" از ز�$ن در ��ا�� �	��" ا�Pاد : �iب و b$� ���$K ا��� ای�ان �$ده�K در

�?$زاI+$ در DnP دی$ت و nK$ص M�$> ،��Tً �	�ق �	��" . ذ<�ر �$��اده �	$ھ>ه �,�	�د

  .��UT ز�$ن ا�"


+$دت: �$ده   − qB74  :مMن �?$زات ا���$K» <B &'�� �F و <
$� <U' <B &'�� �F $ز�

K$��ن  76 ۀو ط�q �$د.» �	�دزن T$دل �$�" � ��2د T$دل و  3 ی$��د T$دل  4 ر'�، �$ 
+$دت

�Mزات ا�$?� »$+�I �� دت ز�$ن$+
��د T$دل، ز�$ را �$�"  ی(�� ا��$م 
+$دت  ی$ ی

(�K <Bف .» �	�د� ی�U@� در ��رد 
+�د ��<�ر �K <Bف ط�q اB@$م �Kف '$ر �@�>،�,

�Aی O> �� $ز� "�O� زات$?� ���i ا�".) 80 دادن 

−  BقMو ط ��د ��=�ا�> ھ�وK" <� ���اھ>، زن ��د را : «K$��ن �>� �1133$ده : q '>ای

 در �$ل.» طMق دھ>�M1377 ',+�ری ا� <
 �>�Iا ���د :“ �?��ر �� اMbح ای� K$��ن 


�ایz، و'�د �$ �O,ق را ��د ھMھ� زن و دھ> ط  K$��ن، در ��Hر 
�ایz رT$ی" �$ �Iا�> �

 �$�>. “<�> طMق i$HI$ی دادZ$ه ازK$� q�$� D�� ن$�d,ای ز�$ن ھ�� zای�
   . ا�$ ای� 

−   "�$�B دران از$�)=��N�� (<ز�>ان �]�و���P :<ز��P �� ر<N ی�+K "یQر . و<N �Zا =B

  .�Iا�> وQی" �� �$در �gO$رد ���اھ> �,

  ... و.» روا�z زو'��، ری$�" �$��اده از�n$ی« 
�ھ� ا�": «K$��ن �>� �1105$ده   −

  

  

  



 

D����  

 

− Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, Eine 

repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland 

− Gender und Arbeit:  Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus Broschiert – 12. 

Dezember 2006 von Tanja Carstensen und Melanie Groß 

− Herrschaftsverhältnisse und schwarzer Feminismus von Deborah K. King 

− Frauen helfen Frauen: Häusliche Gewalt als Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse 

− Geschlechtsspezifische Diskriminierung und Rassendiskriminierung 

−  m�$� "��	�اb^+$� �,��از �  � �@�
 ��در UU,ا� m=O�,ھ ز�$ن 

uZارش �	�Z "Oوه �A�$f$ت ز�$ن، ��A�I و �	��" ��UT ز�$ن، در �HBق ��� ا�,DU و   −

  �ده�Kا��� ای�ان، ��Oی� �=

−  �fی '��` ز�$ن و '��` را� "�U� رس در ای�ان  ھ$ی$P��o ھ$ی–   <$وه <��$�	$ھ


