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 1) بر مبناي تجربه چند کشور آفریقایی و آمریکاي التین( و توانمندسازي  درتق
 

  3و والریا میلر 2لیزا ون کالسن: نوشته

 حمید رضا زرنگار: ترجمه و تلخیص

  

  چکیده

مطلب حاضر متضمن مباحثی در خصوص رابطه قدرت و توانمندسازي با اشاراتی به جوامع بومی آفریقا و 
در این مطلب همچنین به کوشش هایی چند در زمینه بهینه سازي این روابط و . است آمریکاي التین 

ن مقاله با زمینه بدون تردید نمونه هاي تشریح شده در ای.برخی الگوهاي کلی در این باب اشاره شده است
هاي تاریخی و فرهنگی ویژه خود مرتبط اند و تعمیم دادن تجربه آنان در سطح جهانی کار صحیحی به نظر 

 .نمی رسد

 هاي قدرتشکل

با این حال هنوز در شکل یک موضوع بغرنج و دشوار رخ . قدرت نیروي محرکه سیاست است
چنین دورنماي یک بعدي . نگرندو غیر قابل تغییر میمردم غالباً به قدرت همچون یک امر شوم . نمایدمی
در حقیقت قدرت هم نیروي محرکه و چند . اثر سازدتواند هرگونه تجزیه و تحلیل و کنش موثري را بیمی

هاي قدرت از مواردي تجلیات و شکل. گرددها، شرایط و منافع متحول میبعدي است و هم بر مبناي زمینه
این موضوع . یابدالفت آغاز و تا مواردي همچون همکاري و دگرگونی امتداد میجویی و مخهمچون سیطره

هاي جدید و گشودن فضاي فعالیت و ساختارهاي براي مدافعان اجتماعی که هدف آنان مبتنی بر فرصت
 .قدرت است خبر خوشی است

 .شدتواند مفید باتشخیص تمایزات زیر در مورد منابع و تجلیات مثبت و منفی قدرت می

هـاي  ترین شکل درك شده از قدرت شامل تعبیري است که خود منشأ بسـیاري از ذهنیـت  عمومی: 4بر قدرت
تعابیري نظیر سرکوبی، ثروت، زور، اجبار، تبعیض، فساد و سوء استفاده از جملـه ایـن   . منفی در مردم است

داشتن قدرت بـه معنـاي    .رسدباخت به نظر می -قدرت در این شکل همچون یک رابطه برد . هاستذهنیت
در . گرفتن آن از دیگري و سپس به کار بردن آن براي سلطه و ممانعت از دستیابی دیگران به قـدرت اسـت  
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-غیاب الگوها و روابط جایگزین مردم این الگو را در روابط فردي، اجتماعات و نهادهاي خـود تکـرار مـی   

هاي مـردم سـاالرانۀ قـدرت    براي گسترش گونهگیري باید به وضوح هاي نوین رهبري و تصمیمشکل. کنند
 . تعریف گردد، آموزش داده شود و مورد تشویق قرار گیرد

ي فعالیت مشارکت گرایانه در حوزة قدرت جسـتجوهاي بسـیاري   ها روشفعاالن و صاحبنظران براي یافتن 
ها امکان  این راه. کنندیسه جایگزین وجود دارد که راههاي مثبتی را براي نمایش قدرت پیشنهاد م. اندنموده
، قـدرت    5هـاي قـدرت بـا   هاي مورد اشاره شامل گزینـه جایگزین. کنندگیري روابط برابر را ایجاد میشکل
 .باشدمی 7قدرت در درون و 6براي

اي مشترك در میان منافع متفاوت و ایجاد یک نقطه قوت جمعـی  این گزینه باید با دستیابی به زمینه :قدرت با
توانـد  همبستگی و همکاري در ارتباط با این شکل از قدرت بر اساس اصل حمایت متقابل مـی . باشدهمراه 

به ایجاد پلی میان منافع متفاوت یاري رساند تا ستیز اجتماعی تغییر ماهیت دهد و یا کمتـر گـردد و روابـط    
 .برابر گسترش یابد

دهی به زندگی خود و دنیـاي  راد به منظور شکلاین گزینه بر وجود یک آمادگی کامل در میان اف :قدرت براي 
چنین رویکردي در حالت حمایت متقابل امکانـات کـنش مشـترك و اشـتراك در قـدرت      . خود داللت دارد

 .نمایدرا تسهیل می) قدرت با(
این موضوع در بر گیرنـده  . و خودآگاهی شخص سر و کار دارد 8با احساس خود ارزشمندي : قدرت در درون

-قدرت در درون ظرفیت خیال. هاي فردي در عین احترام به دیگران استتوانایی در شناسایی تفاوتنوعی 

 .نماید مندي بیشتر تصدیق میپردازي و امیدواري است و جستجوي مشترك انسانی را براي کرامت و فایده
بـه   "قـدرت بـر  "گري اغلب این منابع جایگزین قدرت را براي هدایت و تغییر در مکانیسم مدافعه

سـازد همانـا ایـن    با این حال آن چه که تجزیه و تحلیل و مقابله با قدرت مطلقه را دشوار مـی . گیرد کار می
 ). 1چهارگوش شماره (کند واقعیت است که این نوع از قدرت همیشه به شکل مشهودي عمل نمی

ي مشـارکت و مدافعـه   را کـه پارامترهـا   "قـدرت بـر  "سه بعد تعاملی از گزینه  1در جدول شمارة 
این ابعاد از موارد بسیار آشکار و مشهود تا موارد بسیار ناشـناخته  . ایمدهد توصیف کردهسیاسی را شکل می

برخی از راهبردهاي به کار گرفته شده بـراي   2عالوه بر آن در جدول شماره . گیرد پشت صحنه را در بر می
 .ضیح داده می شودهاي متفاوت قدرت توکارگیري گونه اثربخشی و به

  

٥ power with 

٦power to  

۷power within 

۸ self worth 

                                                            



 

 دستور کارهاي مشهود و نامشهود: 1چهارگوش شماره 

. دهـد هاي مشهود و نامشهود قدرت را نشان میانگیزه هايي زنان زیمبابوه پیچیدگیها گروهگري تجربۀ مدافعه

مـردان در جریـان    در حالی کـه . هایی وجود داشتیی از زنان در این کشور نگرانیها گروهملکی  در مورد ارثیه و حقوق

. شـد دادند به تعداد زنان و کودکان محروم افزوده مـی می جان خود را از دست "غصب ملکی"اي اجتماعی به نام پدیده

از هـر چیـزي    را این مردان سایر بستگان شوهر متوفی، همسر را از مالکیت خلـع نمـوده و بیـوه    بالفاصله پس از مرگ

مدافعه از حقوق را براي اصالح قوانین به منظور حفاظت  یک برنامه ها گروهاین  1990در اوایل دهه . ساختندبهره می بی

حمایـت عمـومی    آنـان معتقـد بودنـد کـه    . ها ترتیب دادنـد همسر از دست داده بر ضد این بیعدالتی از حقوق اولیه زنان

بدبختانـه وکـالي ایـن    . حـد سـازد  اصالح قـوانین مت  گذاران را برايتوانست قانونگسترده با شواهدي دربارة مشکل می

هـاي  مخالفـت  آنـان . در برابر قدرت سنت و رسوم و یا قوانین نانوشته اقامه دعوي نمایند جریان نتوانستند به طور کامل

کـم   ابعـاد فرهنگـی موضـوع را دسـت     هاي سیاسی حـول و حـوش  منافع نشات می گرفت و حساسیت موجود که از 

 .گرفتند

آنـان احسـاس نمودنـد قـانون جدیـد در      . گرفتند جدي در برابر اصالح قانون قرارهاي سنتی به طور شخصیت

حمایـت   این افراد منبع اصلی. توانست به کنترل آنان بر اجتماعات محلی خاتمه دهدمی صورت چالش با قانون مرسوم،

ي از دیگـر سیاسـتمداران بـا    بسیار.توجهی داشتند جمهور زیمبابوه در مناطق روستایی بوده و تأثیر قابلسیاسی از رئیس

دیگر بختی . فمینیستی که ممکن است خانوادة آفریقایی را نابود سازد مخالفت ورزیدند به عنوان واردات اصالح قوانین

آنا امیدوار بودند که در ایـن مـورد بـر مبنـاي     . کشاندند وکال کارزار را به دیوان عالی. براي اصالح قانون وجود نداشت

فرآینـدهاي رسـمی    گران در هـدایت با این حال با وجود مهارت کنش. قانون اساسی پیروز شدند مرسوم باتناقض رویه 

 .ددا سیاست عمومی، قدرت ناپیداي فرهنگ و منافع خاص آنان را شکست
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بر مبناي تجربه برخی جوامع سنتی آفریقایی ،آسیایی و (قدرت، مشارکت و تغییر اجتماعی :  1دول شماره ج

 )آمریکاي التین 

شکل دهی به : قدرت نامشهود ساز و کارها و راهبردها

 مفهوم

تصمیم گیري قابل :قدرت مشهود طراحی یک دستور کار: قدرت پنهان 

 مشاهده

تجلیـات   :ساز و کارهـا  

هاي قـدرت   و گونه متفاوت
رسـد مشـارکت   به نظـر مـی  

ــن . ســطحی اســت  نســبتاً ای
هـاي  پدیده به واسـطه زمینـه  

منابع کهنه و خبرگی سیاسی، 
گران متفاوت تعیین می  کنش
 گردد؛

ــوز روش ــدا و   هن ــاي ناپی ه
پنهــــان قــــدرت کــــارایی 
مشارکت شهروندي را شکل 

-هـا مـی   ایـن روش . دهدمی

تواند به عدم اقتدار، برخورد، 
گرایی و مقابلـه منجـر    حاشیه
 .گردد

نه تنهـا موضـوعات و مسـایل از    
گیــــري دور  میــــز تصــــمیم 

بلکــه از . ندشــونمــی نگهداشـته 
هــاي بــازیگران افکــار و وجــدان

ــته    ــز دور نگهداشـ ــدرت نیـ قـ
   .شوند نمی

   تأثیر به وسـلیۀ کنتـرل کسـانی کـه    
اشـغال   گیـري را  تصـمیم  هـاي  کرسی

 .کنند و کنترل بر دستور کارها می

هــاي مشــهود و قابــل تعریــف جنبــه
قــدرت سیاســی ،قواعــد رســمی،    

انـدرکاران، نهادهـا و    ساختارها، دست
   .گیري فرآیندهاي تصمیم

: زدایـــی مـــانع تراشـــی و مشـــروعیت
، ي خاصی توسط قواعد نانوشتهها گروه

سیاست و اجتمـاع، اعمـال و نهادهـاي    
-گیري محـروم مـی  اجتماعی از تصمیم

ها به طرح و انعکـاس  غالباً رسانه. شوند
 . کنند مسایل آنها توجه نمی

به واسطۀ تهدید، تحریـف اطالعـات و   
-مـی  پنهـان  ها گروهتبانی شکایات این 

 . گردد

ــات و   ــمی، مقام ــات رس موسس

ــا ــاي آشــکار    :ابزاره ــاز وکاره س

قدرت قواعد زیربنایی جامعه را شکل 
 .دهدمی

ــرل  ــاعی شـــدن و کنتـ اجتمـ

فرآیندها، اعمال، قیـود   :اطالعات
فرهنگی و رسـوم فهـم مـردم را    

ها، امکانات و دربارة نیازها، نقش
دهـد، بـه   هایشان شکل مـی کنش

نحوي کـه کـنش مـوثر را بـراي     
 .ایجاد تحول تعیین نمایند

رئـیس   :نهادهاي رسمی و مقامات

ــهجمهــور، دادگــاه ــا، وزارتخان ــا، ه ه
، صـندوق  پلیس، ارتش، سازمان ملـل 

مللی پول، بانک جهـانی، بخـش   البین
خصوصی، صـنعت، شـرکتهاي چنـد    

رهبــران اجتمــاعی و محلــی ایــن  .ملیتی، اتاق تجارت

بـه عنـوان مزاحمـان و افـراد      هـا  گروه

مسائلی نظیـر  . شوندنامربوط معرفی می
خشونتهاي محلی به حـریم خصوصـی   

هــا نســبت داده شــده و بــه آن  خــانواده
 همچون یک موضوع عمـومی نگریسـته  

 .شودنمی

راهبردهاي متفـاوتی بـراي    
ها وجود  مواجهۀ با این روش

ــی   ــارکت سیاس ــا مش دارد ت
گسترش بیشتري یابد و مردم 
ــوق و   ــۀ حق ــد در زمین بتوانن
مسئولیتهاي خـود بـه عنـوان    

 .شهروند فعالیت کنند

  

ها، قـوانین، بودجـه،   سیاست :ابزارها

 .ها، ساز و کارهاي اجراییموافقتنامه

 اجتماعی شـدن احساسـاتی  

ــی  ــانبرداري، ب ــر فرم ــی، نظی حس
مالمت خود، فقدان قـدرت، بـی   
ارزشــی، دشــمنی و خشــم را در 

اي درونـی  ي حاشـیه ها گروهمیان 
 .سازدمی

/ قـوانین  :آمیـز هاي تبعـیض شکل

بـه عنـوان   (هـاي تـورش دار    سیاست
-هاي بهداشتی کـه نمـی   مثال سیاست

را بـه تزایـد زنـان     تواند نیازهـاي رو 
سـاختارهاي بسـته و   ). مشخص سازد

ــمیم   ــرتبط تص ــر م ــريغی ــر (گی نظی
 ). هاها و دادگاهپارلمان

  

اطالعات حیاتی پنهان و خارج از 
 .دسترس است
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 تر در خصوص قدرت، مشارکت و تغییر اجتماعی گزینه هاي مطلوب:  2جدول شماره  

شکل دهی به : قدرت نامشهود ساز و کارها و راهبردها

 مفهوم

طراحی یک : قدرت پنهان 

 دستور کار

گیري قابل  تصمیم:قدرت مشهود

 مشاهده

ــراي  :راهبردهــا ــادین ب راهبردهــاي مدافعــه بنی

 سازيمقابله با فقدان قدرت و محروم

 

 

 

 

ــاد،    ــراي اعتمـــ ــوزش بـــ آمـــ
ــاهی ،    ــاري، آگ ــهروندي، همک ش

ــتفاده راه  ــل و اسـ ــا از تحلیـ گشـ
 .هارسانه

 

ــاد  ــروهایجـ ــا گـ ــال هـ ي فعـ
ــزینش ــوص گـ ــر در خصـ گـ

موضــوعات و مســایلی کــه   
ــردم    ــاي م ــانون نگرانیه در ک

 .قرار دارند

 گري و نظارت البی
 مذاکره و اقامه دعوي

 هاآموزش عمومی و رسانه
ــژوهش ــتگذاري و   پ ــراي سیاس ب

 هاي پیشنهادي  طرح
 هاي سایهگزارش

 هامراسم و آهنگ
بـراي کسـب    انتخابات و فعالیـت 

 مسئولیت
 هاي الگووار  نوآوري

 همکاري

  

ــود    ــاعی وجـ ــه اجتمـ ــه عادالنـ ــۀ مدافعـ الزمـ
ــترده اي اســـت کـــه راهبردهـــاي عملـــی گسـ

ــه ــه     گون ــکار را ب ــان و ناآش ــکار، پنه ــاي آش ه
از منـابع جـایگزین قـدرت     بـرداري واسطۀ بهـره 

هـایی چـون قـدرت بـا، قـدرت      نظیر جایگزین(
 ).در درون و قدرت براي

  

پیونــد بــا انتشــار اخبــار، گفتگــو و 
ــت  ــد فعالیـ ــران، تاییـ ــاي دیگـ هـ

مقاومــت گرایانــه و ایجــاد ارتبــاط 
ــوق    ــدگی و حق ــایل زن ــان مس می

 .اجتماعی

هـا،  هـا، ائـتالف  ویت سـازمان 
ــت ــران  نهضــ ــا و رهبــ هــ

هــاي پاســخگو، بســیج برنامــه
 تسهیم شده

 

تحقیق،عمـــل پژوهـــی و نشـــر   
 اطالعات

ــژوهش مشــارکتی و انتشــار  پ
ــایل   ــه مســ ــاتی کــ اطالعــ

ي محــــرووم را هــــا گــــروه
 .بخشدمشروعیت می

  

 

 توانمندسازي  

افزاید که براي زنان  نظریه جنسیت دورنماي دیگري را به فهم سطوح و تجلیات متفاوت قدرت می
دهنـد  هاي توانمندسازي زنان توضیح مـی گرایان و دانشگاهیان آشناي با چالشعمل. و مردان کاربردي است

٥ 
 



٦ 
 

کننـد کـه بـدون    آنـان اسـتدالل مـی   . گیـرد سطح متعامل از زندگی زنان شکل مـی که قدرت سیاسی در سه 
راهبردهاي سیاسی ناظر و تعیین کننـده قـدرت در قلمروهـاي عمـومی، خصوصـی و معنـایی تغییـري رخ        

قلمروي عمومی قدرت به وجه آشکار قدرت در زمان تأثیرگذاري بـر کـار، زنـدگی روزمـره و     . نخواهد داد
هـا، دوسـتان و   هـا در خـانواده  قلمروي خصوصی قدرت به روابط و نقـش . گرددان بر میحقوق زنان و مرد

قلمروي معنایی قدرت با احساس شخصی فرد نسـبت بـه خـویش، اعتمـاد بـه      . روابط زناشویی اشاره دارد
 .شناسی و رابطه فرد با جسم و سالمت خود سر و کار داردنفس، روان

گران اجتماعی خواهان آن هستند کـه  مدافعه. و چند الیه است توانمندسازي یک روند بسیار پیچیده
تحصیل حقـوق خـویش اقـدام نماینـد و      راهبردهایشان تا جایی مردم را توانمندسازد که خود بتوانند براي

به این ترتیب توانمندسازي هم راهبرد و هم هدف مدافعه شهروند . صرفاً به ایجاد جوامعی سالم کمک کنند
بیشـتر مباحثـات   . شـود نمندسازي فرآیندي است که ضعف و تحول فردي را نیز شامل مـی توا. محور است

بـا ایـن وجـود    . کننـد توانمندسازي از این پدیده به عنوان یک فرآیند حرکت روبه جلو و تدریجی یـاد مـی  
 .بینی و آسان نیستپیش توانمندسازي خطی، قابل

در نیکـارگوآ   1998مرکزي کـه در سـال    گري در آمریکايدر جریان کارگاهی در خصوص مدافعه
ایـن چـارچوب توسـط    . چارچوبی مارپیچی و چالشی از فرآیند توانمندسـازي ترسـیم شـد    9برگزار گردید

تدوین شد و بـه چـارچوب    10رهبران این منطقه براي حرکت موسوم به توانمندسازي زنان و آگاهی سیاسی
دهـی زنـان تکامـل یافتـه بینشـی      ن تجربۀ سـازمان این چارچوب در حالی که از درو. معروفیت یافت 11شاز

چـارچوب مـذکور در پاسـخ بـه ایـن      . دارداي عرضـه مـی  ي حاشیهها گروهاز  خطیر را در خصوص مدافعه
 دهید؟پرسش پدید آمد که آگاهی سیاسی چیست و چگونه آنرا ارتقا می

در بخشـی از  . اسـت در این چارچوب یک روند بدون پایان از تحول و توانمندسازي ترسیم شـده  
و پـس   "سوال"آغاز می شود و سپس با  "اطالع"قراردارد که با عنصر  12این چارچوب فرآیند هشیارسازي

وقتـی یـک   . گیردشکل می) به عنوان مراحل شناخت بیعدالتی و فقدان قدرت در مورد زنان ( از آن واکنش 
بـرد و در ایـن کـه بـه خـاطر      رك پی میهاي مشتبه دشواري. ورزدهاي خود تعامل میزن با دیگر همجنس

هاي همچون تبعیض، عـدم مسـاوات،   پرسشگري او با کشف اندیشه. ورزدموقعیتش سرزنش شود شک می
کنند که براي مشکالت خود عنوانی بیابد و بـه  ها به او کمک میاین اندیشه. یابدمساوات و حقوق عمق می

 .قصد خود براي تحول مشروعیت بخشد

  
 

۹ GWP / cenzontle Advocacy TOT.wokshop June ۱۹۹۸. 

۱۰Women's Enpowerment and political conscious ness  

۱۱ Chaz Franework 

۱۲ Conscientisation 

                                                            


