
 گوییم؛ آنجا که در مورد مقوله جنسیت از چه چیزي سخن می
 کند بخش کشاورزي در مورد مقوله برابري جنسیتی اشتباه می روایت  

 

 2022دهم ماه می  1وبسایت سازمان غیر انتفاعی یک فرهنگ در حال رشدمنبع: 
  حمیدرضا زرنگارمترجم: 

  

  :اشاره

ســازمانی اســت غیر انتفاعی واقع در شــهر نیویورك ایاالت متحده که در عنوان    "یک فرهنگ در حال رشــد"
هاي  کند. این سـازمان از طریق بیان وقایع با ریشـه جهت وحدت بخشـیدن به جنبش همبسـتگی غذا در دنیا فعالیت می

نند تمرکز کویج میاي با زندگی عزتمندانه ترمقابله نموده و بر جوامعی که امید بســیار را براي آینده بیعدالتی غذایی
تحوالت بنیادي در  یل نویســندگان وبســایت مذکور به جانبداري ازاتواند بیانگر تمدارد. اتخاذ این گونه مواضــع می

ذکر   .مقاله حاضر دربرگیرنده تفاسیر جالب توجهی بر موضوع جایگاه زنان در کشاورزي است  .فرهنگ توسعه باشد
ت که علیرغم   روري اـس ودمندياین نکته ـض ر، درج آن لزوما به معناي تایید تمامی محتوا ـس هاي موجود در متن حاـض

  .نیست

 

اظی ه لـف ا ـب اه ـم دین ـم ان در بخش کشـــاورزي انـجام میدر طول چـن ه پیرامون برابري زـن ایی ـک ار ـه ـــی ــود بسـ شـ
  هايآژانس  یا متحد، ملل  ســازمان غیردولتی،  هايســازمانغیرقابل انکار اســت.   داغ موضــوع  یک  این  ایم.اندیشــیده

 .دارند کشاورزي در جنسیتی نابرابري به دادن پایان براي هاییبرنامه توسعه المللیبین

ها به خوبی تالش کرده اند. به هر حال، کشـاورزي بخشـی اسـت که در آن این  رسـد آندر نگاه اول، به نظر می
ت. بخش کوچکی از زمینها به گونهنابرابري ر جهان زنداراي خاص عمیق اـس راـس انی  60اند.  ان در ـس درصـد از کـس

عیت نا ی کمیا که از نظر غذایی در وـض ترـس بت به همتایان مرد خود دـس تند. زنان نـس تند زن یا دختر هـس تري به من هـس
پذیر اي آسیببه گونه  وفصلی    کار  هاي پایین دستمزدي، غیررسمی،موقعیت  در  همچنین  آنان و بازار دارند.  اتاعتبار

 .است بوده ناسازگار کمی همیشه روایت اند که نیاز به رسیدگی دارند؛ اماها مشکالتیهستند. همه این

یار، ما به جنبه  علیرغمکنم  فکر می   خواـستممی  امروز ایم.توجه کرده  روایتهایی نادرـست از این  گفتگوهاي بـس
 .ی وقت بگذارم و در مورد آن ها صحبت کنمکم

 
۱ A Growing Culture 



ــیت و  "اگر   ــاورزيجنس ــازمان  "کش ــابه زیادي از س ــتجو کنید، عناوین مش هاي غیرانتفاعی و را در گوگل جس
وندالمللی مختلف ظاهر مینهادهاي بین اي از  گیرند که نمونهها نوعی از این چارچوب را به کار میتقریباً همه آن. ـش

 :آن بدین گونه توسط سازمان ملل متحد بیان شده است

 "کنند تغذیه ها نفر دیگر راتوانند میلیونبه وسایل تولید، می  زنان در صورت دسترسی"

 :نویسدیکی دیگر از پست هاي وبالگ فائو این ایده را گسترش می دهد و می

ــاورزي همانند مردان می" ــی زنان به منابع کش ــترس ــورهاي در حال تنها دس تواند تولید در مزارع آنان را در کش
تواند کل تولیدات کشـاورزي در کشـورهاي در حال توسـعه را بین درصـد افزایش دهد. این امر می  30تا  20توسـعه  

میلیون نفر از گرـسنگان را کاهش  150تا  100درـصد یا   17تا  12درـصد افزایش دهد که به نوبه خود  4درـصد تا  5/2
 ."خواهد داد

زنان تمرکز ندارد؛ اما در تقریبا تمام مواردي که با   علیه تبعیض  به بخشـــیدن خاتمه  لزوم بر  این چارچوب صـــرفا
توانسـت  آن برخورد کردیم توجهات بر این موضـوع معطوف بوده که گفته شـود چگونه توقف تبعیض علیه زنان می

ـبه این نـقل قول از پلتفرم   منی ـغذایی، ـیا بهبود تـغذـیه کودـکان کـمک کـند.  یا مچون ـپاـیان دادن ـبه ـناـبه دیگر اـهداف ه
 :توجه کنید 2شهروند جهانی

ــود میاند و توانمند میدر جوامعی که زنان و دختران مورد حمایت" ــوند؛ همه سـ ــالمبرند. خانوادهشـ ند؛ رتها سـ
ــه کودـکان بیش ــاورزي بهبود و درآـمدـها افزایش میروـند؛ بهرهمیتري ـبه ـمدرسـ ـیاـبد. وقتی زـنان درآـمد وري کشـ

  براي  پول  صرف با  زنان. کنندمی  استفاده   کنند؛ احتماالً از پول خود براي تغذیه و حمایت از خانوادهتري کسب  بیش
درصــد از درآمد خود را مجدداً در  90 تا  ســودآور  هايفعالیت و  مدرســه  بهداشــتی،  هايمراقبت  خوراك،  تغذیه،

 ."کنندمی گذاري هاي خود سرمایهخانواده

دهدکه اگر صـرفا به تصـویري از زنان به عنوان بازیگرانی مدبر، مادر صـفت و وظیفه شـناس نشـان می  ،این بیان
  ؛ اما فقط این نیســت  .هایشــان اســتفاده خواهند کرداز منابع خود براي کمک به خانواده ،تبعیض علیه آنان پایان دهیم

 .است نهفته مفهومیاحساسات  این همه زیر در

مدیر کل پیشــین فائو، این موضــوع را در اظهار نظري درباره گزارش وضــعیت غذا و کشــاورزي    3ژاك دیوف
 :سازمان ملل متحد که به شدت بر نابرابري جنسیتی تمرکز داشت، بیان کرد

 
۲ Global Citizen 
۳ Jacques Diouf 



  این  چون(  "قدرتمند براي ترویج برابري جنسیتی در کشاورزي ارائه می دهد.این گزارش یک پرونده تجاري  "
ــه   ــیتیبهره بودیماز آن بیچیزي بود ـکه ـما همیشـ ،   ! ـیک پروـنده تـجاري ـقدرتمـند براي ـپاـیان دادن ـبه تبعیض جنسـ

 .)ژاك، متشکریم

ــت که با زنان به عنوان   بخش نا ــیري خاص در امیدکننده در مورد این روایت آن اسـ ــبرد مسـ ابزاري براي پیشـ
ترین محبوبمثالی از  بیاییم از   سازد.  که کمک کند، آسیب وارد می کند و در نهایت بیش از آنکشاورزي رفتار می

 :هاي اعتبار خرد براي تشخیص نابرابري جنسیتی استفاده کنیمابزارهاي توسعه، یعنی برنامه

به عنوان راهی    کـشاورزيگذاري در یک تجارت یا ابزارهاي  راي ـسرمایههاي کوچک بها با دادن واماین برنامه
ــدهبه ویژه زنان که اغـلب هدف این برنامه براي کـمک به مردم ( ــتـند) جـهت داده شـ اند تا از فقر بگریزند. این  ها هسـ
ــت! اما دقیق ــتند که  20هایی با نرخ بیش از  اغلب داراي بهره هادانیم که این وامتر بنگریم. ما میعالی اس ــد هس درص

 خودبخود هاي وام گروهی هر یک از اعـضا گروهتر، در برنامهـسازد. حتی در ـشکلی موذیانهبازپرداخت را مـشکل می
ئول ئول بقیه کند،  قـصور نفر  یک  اگر یعنی  اـست؛ گروه  وام  بازپرداخت مـس یلویا  که گونه  آن).  اندمـس در    4فدریچی ـس

رمایه"عنوان  اش با مقاله بیان   "از معمولی تا بدهی: مادي کردن، اعتبارات خرد، و معماري در حال تغییر در انباـشت ـس
ــادي ـثاـبت براي ـباز تولـید"زـنان    :کـندمی ـــتهـخانواده  ـبه  ـبه مراـتب ـبه مـنابع اقتصـ ــان وابسـ و در برابر تـهدـید    ترـندـهایشـ

اها آنان را به هدفکه این ویژگی "پذیرترندآـسیب کند. زنان براي بقاي خود ها تبدیل مینی براي این برنامههاي آـس
بازپرداخت نیز ارتباط تنگاتنگی با حیثیت فرد دارد،  . اندیهاي همبسـتگی اجتماعی و اشـتراکات متکتر به شـبکهبیش

ها، در یک جامعه بســیار مهم اســت. بانک  -به ویژه زنان  -یعنی بخشــی از ســرمایه اجتماعی که براي موقعیت افراد
اي را  هاي پیچیدههاي خود، شـــیوهتضـــمین بازپرداخت وام  در جهتها  المللی و آژانسهاي غیرانتفاعی بینســـازمان

اند، اغلب شـامل تهدید و ارعاب فیزیکی. شـوند ایجاد کردهها نمیبراي شـرمسـاري زنانی که موفق به بازپرداخت وام
ها نصب ها یا اطراف محلهاند، روي درب بانکه تعویق انداختهزنانی که بدهی خود را ب در برخی از کشورها، عکس

ــی به نام  می ــود. در برخی دیگر هنوز از روش ــکنیخانه"ش ــتفاده می "5ش ــازماناس ــدیان س ــود که در آن متص هاي  ش
   وام اقســاط  ها و درها را براي فروش مجدد به عنوان پرداختهاي کف، ســقفشــوند و تختهغیردولتی وارد خانه می

 دارند.بر می

کنند و این پیوندهاي اجتماعی قوي را به ها همبســـتگی را تضـــعیف میها، این برنامهاز طریق تمام این تاکتیک
هاي توســعه که همیشــه آژانس  به همین دلیل این .  تر به دام افکنندبدهی بیش باکنند تا مردم را  تبدیل می  هاییســالح

ان میخود را در مقام تالش بر یتی نـش دهد. آنان از اعتبارات خرد در دهند، مرا آزار میاي پایان دادن به نابرابري جنـس

 
٤ Silvia Federici 
٥ Housebreaking 



ت یاـس ر بهرهحد یک چارچوب براي ترویج همان ـس اورزي  گیري میهاي مـض عه کـش کنند که در نهایت منجر به توـس
فریبکاري اسـت. اما حتی   -انهاما موذی -هاي ظریف  این یکی دیگر از شـکل  .صـنعتی و افزایش بدهی نیز خواهد شـد

مت قرار گرفتن  یتی را کنار بگذاریم؛ بدترین قـس تی این چارچوب بندي نابرابري جنـس یاـس کوك ـس اگر پیامدهاي مـش
 .دور می کند  نیز "توانمندسازي"زنان به عنوان قربانیان منفعل است و آژانس را از مدعیان 

ــرـماـیهـها در عـمل از زـمان پـیدایش  زـنان براي قرن ــترش آن بودهسـ اـند.  داري در خط مـقدم مـقاوـمت در برابر گسـ
 :دهداین را توضیح می "گروهی اجتماعات هايسیاست و فمینیسم"اش با عنوان در مقاله سیلویا فدریچی

داري، زنان در خط مقدم مبارزه علیه  نوشـتم در مرحله اول توسـعه سـرمایه 6همانطور که در کالیبان و جادوگر"
هاي جمعی  محصـور کردن زمین هم در انگلیس و هم در دنیاي جدید بودند و آنان سـرسـخت ترین مدافعان فرهنگ

ها را نابود کند. در پرو، زمانی که فاتحان اـسپانیایی کنترل روـستاهایـشان را  آن  اروپایی بودند که اـستعمار تالش داـشت
ــت گرفتند؛ زنان به کوه ــازي کردند که تا به هاي مرتفع گریختند و در آبه دس ــکالی از زندگی جمعی را بازس نجا اش

آمیزترین حمله به زنان و هاي شـانزدهم و هفدهم شـاهد خشـونتامروز باقی مانده اسـت. جاي تعجب نیسـت که قرن
کنجه آنان به عنوان جادوگر در تاریخ جهان بود   مواجهه در  امروزه هک  اندترین نیروي اجتماعیزنان اصـلی .آزار و ـش

تفاده  از و  اندگرفته  قرار طبیعت کامل  ـسازيتجاري  برابر در  اولیه انباـشت  جدید  فرآیند اب داري از زمین  یهـسرما  غیر اـس
هایی که توسـط اند. در آفریقا، علیرغم تالشکشـاورزان معیشـتی جهان  ،کنند. زنانو کشـاورزي معیشـتی حمایت می

هاي خود را به سـمت کشـت محصـوالت  کردن زنان انجام شـد تا فعالیتها براي متقاعد بانک جهانی و سـایر آژانس
در بســیاري از شــهرهاي   1990کنند. در دهه  درصــد خوراك مصــرفی مردم را تولید می 80نقدي ســوق دهند؛ آنان 

کنار   هاي عمومی در اختیار گرفتند و درهایی را در عرصهآفریقا، در مواجهه با افزایش قیمت مواد غذایی، زنان زمین
قایی را تغییر آفری  شـهرهاي  منظره  آهن،راه  خطوط  امتداد در  ها،پارك  در  . . .  ها ذرت، لوبیا، کاسـاوا کاشـتند.جاده

تا را از بین بردند هر و روـس ر آمریکاي التین،   .دادند و در این فرآیند جدایی بین ـش رتاـس تان، فیلیپین و در ـس در هندوـس
ت درختان در ج ت هم دادند تا چوبهاي تخریبنگلزنان دوباره به کاـش ت به دـس ده مبادرت کردند و دـس برها را  ـش

 ".سازي آب شوریدندکاري و ساخت سدها را محاصره کردند و علیه خصوصیبیرون کنند؛ عملیات معدن

ــه مقاومت کرده ــرفنظر از قربانیان منفعل، همیش ــت. زنان ص ــمار اس ــط مدافعان  مثال ها بی ش اند و همواره توس
رمایه دهداري بهـس رکوب ـش دت ـس ازمانـش ترش   -مانند بانک جهانی -ها  اند. اکنون، همان ـس که مدافعان امروزي گـس
هایی  حلاما کافی اـست که به راه ؛کننداه معرفی میجاي ظالم، به عنوان ناجیان خیرخوداري هـستند؛ خود را بهـسرمایه

 
٦ Caliban and the Witch 



همه این ها ممکن است سخت به نظر   کنند نگاهی بیندازیم تا این روایت تا حدودي ـشفاف شود.ها ترویج میکه آن
 :حل ها در هر چارچوب چقدر متفاوت اندبرسند یا روي جزئیات یک روایت خاص متمرکز شوند؛ اما ببینید که راه

هاي مـشابه در کـشاورزي در مقایـسه با همتایان مرد خود برخوردار نیـستند. اند و از فرـصتزنان تحت ـستم"الف) 
ویم و با تأمین اعتبار، نهاده ی به بازار کمک کنیم تا فرصـتما باید وارد ـش ترـس ود و اگر این  ها و دـس هاي آنان برابر ـش

توجه داـشته باـشید که . "ایمن ـشده و تغذیه بهتري خواهند داـشتها نفر دیگر از نظر غذایی  کار را انجام دهیم، میلیون
  ارتقاي حل،  راه  و سـتا  قهرمان توسـعه  سـازمان /غیردولتی  سـازمان شـوند.چگونه در این چارچوب، زنان قربانی می

زنان، هیچ ذکري از چرایی سـرکوب    .ورزي سـرمایه داري اسـتکشـا  توسـعه  همان که  بازار به دسـترسـی  و  وريبهره
  تري که منجر به این وضعیت شده است، وجود ندارد.هاي گستردهاي از نظامهیچ نشانه

ارچوب  این  اکنونب)   دي  ـچ ایگزین  بـن د:  نظر  در  را  ـج ان"  بگیرـی ت  زـن ــتم  تـح د؛سـ ام  زیرا  اـن اينـظ   تربزرگ  ـه
االر رمایه  در  که  مردـس رمایه  ،یابندلور میتب ما  داريـس ته  آن  عملکرد  کنند و هم بهداري حمایت میهم از ـس .  اند وابـس

 توـجه  ـباـید  ـما.  کنـندمی  رهبري را  ـهاتالش  این همچـنان و  اـندبوده  مـقاوـمت مـقدم خط در ـهاقرن  براي زـنان  این، وجود ـبا
 ".موانع رهبري آنان کمک کنیمه رفع ب و بسازند ما همه براي را متفاوت ايآینده که کنیم معطوف نقاطی به را خود

رمایه ترش ـس د. از گـس ت که زنان قهرمان و رهبر خواهند ـش داري به عنوان علت اصـلی این  در این چارچوب اـس
ـــکل ـنام برده می ــرایط را براي رونق  مشـ ــویم و از رهبري آـنان پیروي کنیم و شـ ــود. ـما متـحد شـ ـهاي ـجدـید الگوشـ

 .ب، هم مسئله و هم راه حل کامالً متفاوت استها ایجاد کنیم. در این چارچوکشاورزي آن

  قدرتمندند؛  هاروایت. شـــرور و  قهرمان قربانی،:  دارد وجود چیز  ســـه  همیشـــه  خود، دنیاي  از  هاي مادر روایت
یار متفاوت را ترویج کنیم؛ بسـ   روایتی  باید ما نیز مورد  این  در.  ـسازندمی آـشفته دنیاي  از  را ما  احـساس که هـستند  هاآن

 .دور نکند "توانمندي"هاي روایتی که ما را از داعیه

ــازمان ــت  قرار هاآن دهند.هاي غیردولتی ما را نجات نمیس ــیتی  نابرابري به"  یا دهند نجات  را زنان نیس  در جنس
یار،  دالیل به  ؛"دهند پایان  کـشاورزي اـصلی.  ن به عالئم به جاي علل  پرداخت  به  ها آن  ـسرـسختانه دلبـستگی  جمله  از  بـس

ــترش علـیه  مـبارزه  ـهاقرن خود  آـنان تر ـبه این دلـیل ـکه زـنان ـبه ـناجی نـیاز ـندارـند.اـما بیش ــرـماـیه گسـ   رهبري  را داريسـ
 .اندکرده

تري دهیم. به بزرگداشـت حقیقی رهبري آنان و باید به سـد کردن راه تبدیل آنان به قربانیان منفعل سـرعت بیش

ت که این  با یکدیگر نزدیکهاي جدید زندگی و کار ایجاد روش ن اـس ت. با این حال روـش ویم. تغییر در راه اـس تر ـش

  .تغییرات به زودي رخ نخواهد داد


