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انواع و اقسام  اخبار تلخ و دهشتناک  بریم که سر میبهاحوالی در اوضاع و 

مان هرروزه کام تلخ ،پاس  ناموسنام غیرت و به، بههای مردان بر زنانورزیخشونت

ب، و از تعج واکنش به این اخبار طیفیکند. را مضاعف می امانمانبیتر و رنج را تلخ

ی نخواهد تحلیل و ... را دامن زده که لاجرم هیچ یک ره به جایشبه ،خشمهمدردی، 

ماوقع  از« یافتناطلاع»ایی زودگذر که صرفاً حاصل گریک جور احساساتبه مگر  ،برد

 کسوت دولت، فرهنگ، دین یا مردانی در مقام و «مقصر»است، یا گشتن به دنبال 

، نه بینندکند، نه میهایشان را کور میتعصب و غیرت چشم یهحمی که چون پردربی

 کُشند. هم می ورزند و گاهاندیشند: فقط خشونت میشنوند، نه میمی

 یهواسطها بهآن است که این قبیل تحلیل« مقصریاب»های ترین مشکل  تحلیلمهم

وضعیت، و نه مکانیسم و منطق برقراری و پابرجایی  آن، ـتمرکز روی عاملان یک رفتار

  باشند.بدیل وضعیت  برقراری تغییر وضع موجود و توانند راهگشای عموماً نمی

 اجتماعی را به شکل واقعی یهپدیدشناسی  مارکس، اگر بخواهیم به تأسی از روش

مورد نظر را تا حد امکان از  یهبایست پدیدبررسی قرار دهیم، می نتقادی موردو ا

عوض به کنه عوامل حوشش برهانیم و دروشده در حولتافته1نتزاعی  های اوبرگشاخ

                                                      

ــاید در این. 1  ــربرآور د که ش ــازیانتزاعی»جا این ابهام س ــوی  «س ــت که عموماً از س ــطلاحی اس اص

 داریسرمایهمنطق بررسی  درمارکس  یهروش مورد استفاد بباراندن دربرای سخناندیشـمندان چ  

 سازی تمایز قائل شویم: شاید بتواناست میان دو نوع انتزاعی لازممورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. اما 

به  هاسازیانتزاعیاین  نامیدن درونماندگار ،نام نهاد هیسـرما درونماندگار  هاییسـازیانتزاعنوع اول را 

 در هم تاًینها و هسـتند یدارمایهسـر نظام خود  مختصـات  از برآمده منحصـراً هااین علت اسـت که آن

ـــرمایه عمل میخـدم ـــرما کتاب در مارکس .دنکنت فرمول انقیاد س ـــکال از هیس ن  این گوگونه ا ش

ار زمان ک»و بدین واســطه رســیدن به مفهوم  کلیدی   کار ی ســازآن انتزاعی نیمهمتر که ،یســازانتزاعی

و  اند«شناسانههستی»ساحت  مربوط بهها سازیانتزاعیقبیل این  .دیگویم سـخن اسـت،« اجتماعاً لازم

 سازی است. منظور از عبارت نامبرده در این متن، این وجه از انتزاعی
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آن دست یابیم. برای نیل به این مهم، بازخوانی  آن پدیده در بستر مناسبات  یهبرسازند

هم تردیدی علاوه، ای برخوردار است. بههمیت ویژهاز اتاریخی ماعی  جاری و اجت

فرارفتن از وضع موجود و رار است یک تحلیل، مدعای وجود ندارد که اگر ق

ای نیل به ، یعنی در راستی اخلاقیبودن داشته باشد باید در راستای نیل به اهدافانتقادی

تعریفی  خود از این مختصات  )با بری، آزادی، عدالت و ... برا همچونهایی ارزش

حلیل را به یک ت لزوماً  ،حائز  هدف  اخلاقی بودن با این حال،. داردگام برها( ارزش

ک ی «مقصر » یافتن  جای هدف  این تحلیل، به چرا کهکند. تحلیل اخلاقی بدل نمی

ت. یت اسعوامل بر ایجاد یک وضع و تأثیرگذاری  عمل «مکانیسم »بررسی وضعیت، 

گیرد و همواره را نادیده می« مکانیسم»این عمومًا جایی که ریابانه از آنرویکرد مقص

ی های درستــ هر چند بعضاً پاسخ علومیمهای ازپیشهای موجود پاسخبرای وضعیت

 «ن کردانتزاعی»یکی از مصادیق بارز شناسانه دهد، از حیث روشارائه می هم باشند ــ

آن مقصر. این  کنشمنجر به  تر است از مکانیسم پژوهش است که در آن مقصر مهم

 که مقصرانشود و آن هم اینپژوهش منتهی می شدنانتزاعیرویه از وجه دیگری هم به 

 خواهند پدیدار/میشوندپدیدار می»و غیرتاریخی هایی فاقد زمان و مکان عموماً هستی

ت  اکنون کمتر مورد توجه وضعیها در نسبت با آن یهشدو مختصات دگرگون« شوند

دی که فراین یعنی شود،ضیه به نوعی از فتیشیسم منتهی میهمین قگیرد. قرار می

 شود. در اینشدن مناسبات جاری میپذیرآن توجه به چیزها مانع از رؤیت یهاسطوبه

و ین ترکند. به این معنا که نزدیکرا دچار اخلال می« فاصله»معنا، فتیشیسم مفهوم 

کند که چنان از ما دور میایم را آنزیترین مناسباتی که درون آن میزیستنی

                                                      

داری نظام ســرمایه «منطق »مارکس برای اندیشــیدن به  رویه و روشهمان  یســازانتزاعی اما نوع دیگر 

 قابل تأمل و پیگیری است.  «شناسانهروش»ت حدر سا کهاست 

 یهدربار ییهاثبحانید به این منبع رجوع کنید: تومارکس می یهشــناســانخصــوم مباحث روش در

  .1931 وریشهر ،داریب انتشارات ،(مقاله مجموعه) تالیکاپ ساختار و روش

http://www.nashrebidar.com/k.pdf/ravash%20asli%20%201.pdf
http://www.nashrebidar.com/k.pdf/ravash%20asli%20%201.pdf
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را  مقابل چیزهاییشود، و درناممکن میها در سطح تحلیلی و انتقادی آن« پذیریبیان»

نوان فاعل عناپذیر بهنیافتنی و لمسعنوان قدرقدرتان دستدوردست و بیرون از ما بهدر 

کم را، دستبدیل آشکار است که چنین نگاهی، مبارزه برای زد. سایدار میمایشاء پد

 کند. به لحاظ ذهنی، امری دوردست و ناممکن تصویر می

و مقصران شکال گوناگونش( خشونت علیه زنان )در ا  یهدر خصوم مسئل

... هم های دینی، و ، آموزهیاز دولت، فرهنگ مردسالار این وضعیت اعم یهایجادکنند

این « بار تقصیر»نیست که از  آنوجه هیچیه صادق است. مدعای این نوشته بهاین قض

 مثابهبه عواملاین  «پدیداری »در  از یک سو،عوامل بکاهد، بلکه هدف آن است که 

و در توازی  د نماندگار خام خود را دارکه هر یک منطق درونجداازهم، هایی پدیده

 یهاراز سوی دیگر، انگکنند، اختلال بیفکند، و دیگر کار میهای با پدیدهنسبت بی

را به چالش  -های دینی در مورد فرهنگ مردسالار و آموزه خاصه -ها انجماد  زمانی  آن

اریم که ینگای نتجویزیـهنجاری «هایبسته»صرفاً را  این عواملبکشد. به این معنا که 

یگانه بسازبودنشان صرفاً به خاطر آن است که با مقتضیات شرایط اجتماعی فعلی مسئله

 این عوامل با وضعیت   انگاری  ارتباطانگاری و بیاند. این شکل از بستهناهمخوانو 

های انتقادی باشد، تواند حائز سویهمیاز برخی وجوه ظاهراً اکنون، در عین حال که 

و  «عوامل»با این  /پنهاننوعی همدستی  ناخواسته یهواسطبهدست بر قضا و اما 

 ای«معصومیت»یا « طهارت» یه، هال«امر  اکنون»ها از داشتن  آنزدن بر فاصلهمُهرتأیید

به  .«تحلیل یهشدن فزایندترانتزاعی»مگر ای ندارد کشد که نتیجهها میرد آنرا بر گ 

ه یک ب سپاریو تن هایی از عوامل  نامبردزدتاریخدر راستای نوعی  تلاش،، این تعبیری

، بخش اصلاً و اساساًکه، حال آن. داردها گام برمیدر آنجور ذات  بریده از وضعیت 

زدایی شکل از تاریخهمین  یهدر هال عوامل،قدرت  منتج از این  ای از مناسبات عمده

از چنین منظری، راهکارهای شود. ، و تکرار میتمدید است که توجیه،انگاری و ذات

وضعیت  پرابلماتیک پا فراتر نخواهند گذاشت. به طوری « کنترل»شده هم از سطح ارائه
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ند هرچگرایی و ... اگذاری، آموزش فرهنگی، افزایش مدارکه راهکارهایی از قبیل قانون

خصوم  ، اما درخواهند بودشده بر زنان های واردخشونت« کنترل»راهکارهایی برای 

 .ماندگاری بر جای نخواهند گذاشت این شکل از مناسبات تأثیر« نابودی و امحای»

 «وضع و برپایی»خشونت و  «کنترل»واقع آن است که هیچ پیوند سرراستی میان 

  میان زنان و مردان وجود ندارد.بدیل مناسبت 

 لبیت،و گذار از صُ وضعیتاین تر با انضمامی یهبا این وصف، راهکار مواجه

ت؟ چیساز یکدیگر ها این حوزه« یهپاک دستان»و  «ظاهریانزوای »بودن، و غیرتاریخی

 از خلالها حوزهـعواملآمیزی میان این و همدر بررسی پیوند به نظر من، راهکار 

های بر عرصه فرمول خاصی از انقیاد ،است. منطقی که در آن «سرمایهمناسبات   منطق »

ق منط در این شکل از مواجهه، قرار نیستکند. حکمرانی می متکثر زیست انسانی

که  چنان، آنانقیاد  فرهنگ، دین و ... بینگاریم با منطق  «در توازی»سرمایه را منطقی 

بر پیکر  عوامل،ـربط  به سایر حوزهو بی جهتی متفاوتها در آنگویی هر یک از 

ای انقیاد هوی  این فرمولر قابل تأمل، درهم یهنند. مسئلکمیعمال قدرت سوبژکتیویته ا 

سرمایه در  انقیاد  فرمول  چنان که آشکار است، آنها از یکدیگر است. آنری و سودب 

ت این فرمول در مناسبا یهخدمت سوداندوزی و انباشت روزافزون است. تأکید بر غلب

قیاد و های اندیگر فرمولدواندن آن در تأمل بر ریشهجدیدی نیست، اما  یهانسانی گفت

 قیاد  انفرمول  و تداوم  تکثیر  ها با هدف  های خاصی از این فرمولدادن به بخشپروبال

د توانپرداخته شده است. همین رویکرد میهمان وجهی است که کمتر به آن  سرمایه

هش در باب پژو بیشتر  هرچه ساختن زنانه و انضمامی یهیاد سوبژکتیویتدر بررسی انق

 این مسئله به کار بیاید. 

ال و ا شک ،در این نوشته نه بناست، و نه در توان نگارنده است که به شکلی جامع

بررسد؛ با این حال، قصد  تحلیلی  این نگاشته آن است که  را ویر د رهماین ابعاد 

خواهم از رویکرد برای این مهم، میرا خاطرنشان سازد.  وضعیتای از این گوشه
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اش، سوم از زیست فکری یهدر دور -به تعبیری  -فوکو تحلیلی فوکو یاری بجویم. 

اً با متعاقبفرد با خودش ــ و  یهکه رابط پردازدای می«های نفستکنیک»به بررسی 

ا ما ب یهمواجه یهنحوتأمل بر  کوشد بادهند. به تعبیری، او میجهان ــ را سامان می

بیرون به درون، و بدین واسطه تداوم و  تاخوردگی مناسبات قدرت  فرایند مان،نفس

 «مل در نفستأ»را مورد کنکاش قرار بدهد. واضح است که منظور از ها یابی  آنوجاهت

این ه بلک ای نادم نیست؛عرفانی و یا شماتت اخلاقی  سوژه نگریهیچ شکلی از درون

ان ، خودش«بیرون»قدرت   هایها نابرابریخلال آنهایی که از «ممکانیس»ی است بر ملتأ

 ری  متفاوت، برای این فرایند فک رویکردهایکنند. بازتولید و نهادینه می« درون»را در 

که البته این تفاوت در  اند.های متفاوتی برگزیدهاندازی  بیرون در درون، نامخط

ها و شناسیتند، بلکه به معرفتهایی صوری نیسها صرفاً تفاوتنامگذاری

مورد  جا موضوع های متفاوت  این رویکردها ارجاع دارند ــ که در اینشناسیهستی

توان به مفاهیمی همچون ایدئولوژی، می« هاگذارینام»این  یهما نیست. از جمل بحث 

یکی از نظر ورکیمی و ... اشاره کرد. اما، بهناخودآگاه، واقعیت اجتماعی  د

ر که برای تحلیل حاض استفوکو  ، از آن برای این فرایندها گذاریترین نامهوشمندانه

فوکو برای نامیدن  تاخوردگی  بیرون به چنان که گفتیم، هم از اهمیت برخوردار است. 

کند. این عبارت در قیاس با عبارات استفاده می« های نفستکینک»ون، از عبارت در

 های نفس از، تکنیککهی متمایزساز  مهمی دارد. نخست آنهاشاخصه، فوق یهنامبرد

 آگاهی  صادق یهبه نقط /رساندن  افرادهای کاذب نیستند که با رسیدنجنس آگاهی

ه ها نیست، بلکدادن سوژهها فریببتوان از شرشان خلام شد. به یک معنا، نقش آن

از خلال آن، کنترل سوژه است.  سوژه و «بودن  پراتیک » یهنحودادن به نقششان سامان

ها در ید شراف و آگاهی از آنها از جنس ناخودآگاه هم نیستند که ا از سوی دیگر، آن

ته ها نداشای به آنواسطهبی کاو باشد و سوژه هیچ دسترسی طولای متخصصان روان

قاومت واسطه مامکان تأمل و بدین  بنابراین، در نگاه فوکویی، برای سوژه هموارهباشد. 
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های ها از جنس واقعیت، آنشود. از سوی دیگرها لحاظ میدر برابر این تکنیک

 اند که هیچ احساسما قد علم کرده در برابر چنان آننیستند که  ای«بیرونی»اجتماعی 

های رابطه با تکنیک»تر، رستهای نفس، یا به تعبیر دکنیم. تکنیکها نمیتعلقی به آن

ها ه ما آنهایی کهستند؛ تکنیک« بودن/زیستن در جهان»های عبارتی تکنیک، به «نفس

کنیم؛ از همین روست که شان میو زندگی« بریمبه کار می»مان را در زیست روزمره

گیری از نفس و به عبارت بهتر، فاصله کنند که راه چنان طبیعی و از آن  ما جلوه میآن

ه ما شوند ککنند و باعث میرا سنگلاخی مینفس  بخش  سامان« هایتکنیک»تأمل بر 

ه ترتیب بفرض کنیم که به« واقعی»ن  بیروهم درون و هم بیرون را یک درون و هماره 

 شوند.منتهی می« اجتماعیـفتیشیسم نا»و « نارسیسیم اجتماعی»

ه های رابطگونه مطرح کنیم: کدام تکنیکو پرسش را این زنان بازگردیم یهبه مسئل

تواند در خدمت فرمول انقیاد مذهبی است که میـهای انقیاد  فرهنگیبا نفس در فرمول

ر و تقویتی چه دحفظ و تقویت شود؟ حفظ  بایستمیسرمایه باشد و هم از این رو 

 و شمایل اش ــ امتناع دولت از وضع قانون ــ و چه در شکلشکل و شمایل سلبی

« ایهنظمیبی»توان میان آیا می. «رسیدگی»اند و نیازمند «ریحانه»اش ــ زنان ایجابی

ه ثر از فرمول انقیاد سرمایکه متأجاری  یهروزمر« نظم»بیگاه زنان، و وحاصل از قتل  گاه

یت دارانه با عقلانسرمایه« مدرن »همدستی  عقلانیت  یهنقطپیوندی برقرار کرد؟ است 

ارد ی وجود دچه پیوندع چنین جنایاتی کجاست؟ دارانه در وقوغیرسرمایه «پیشامدرن »

« ت اطاع»، با «نظم»از زیستن در پرتو این شکل از « های معمولیسوژه« »رضایت »میان 

آری « قتل بکن»، به فرمان  «ناموس»در دفاع از که  ن و همسرانیپدران و برادرا

 گویند؟ می

ا ادی و حتتأمل و تحلیل  انتقها، به اسخی درحدامکان جامع به این پرسشدادن  پ

 «نفس /تأمل دربازگشت  به خود»چه گفتیم مستلزم تجربی  درازدامنی نیاز دارد و چنان
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ه جا تنها به یکی از وجوبا این همه، در این مراد کردیم. در معنایی است که پیشتر از آن

 چندوجهی خواهم پرداخت.  یهاین شاکل

ی از کالاها متجسد داری ثروت در کسوت انبوهطور که در نظام سرمایههمان

. لذا دیابنمود می« کالاها»رچه بیشتر  این ه« تملک»شود، متعاقب  آن، قدرت نیز در می

بیشتری به کالا تبدیل شوند، و هم بایست چیزهای هردمبر اساس این فرمول، هم می

هر ود. مبدل ش «ارتباط  مالکانه»، به «شدهچیزهای کالایی»برقرارشده با این نوع ارتباط  

نهایتاً در خدمت  انباشت  روزافزون )اعم از سود، کالا،  «هادگردیسی»دو شکل  این 

است که بدن زنانه هم به  مراوداتی همین منطق  یهقدرت( قرار دارند. تحت سیطر

، در فضایی که هم از حیث نمادین و هم از شود وروزافزون به کالا مبدل می یشکل

یی  جورقابت»و  «شووینیسم مردانه»حیث مناسبات عینی  اجتماعی به سمت نوعی 

، در معنای ارتباطی مالکانهدیگری با آن به ـارتباط مردرود، پیش می «نرینه

 ممکن است بر این مدعا خُرده گرفته شود که. «شودمی»مبدل  آن، یهدارانسرمایه

 تنها مختص فرمول انقیاد سرمایه نیست، بلکه زنان راری ارتباط مالکانه با بدن زنان،برق

ت تملک مردان قرار داشته و برآمده از مذهب و سنت هم تح های انقیاد فرمولدر 

های در فرمول تملک زنانچرا که  هم نیست،و  ، هم درست است،این پاسخدارند. 

سازی  سودمحور  لاییکا» از منطق  متفاوت دارانه بنا بر منطقیغیرسرمایه انقیاد 

این دو ر وی  تلاقی و درهم یکی از نقاط با این همه،. گیردصورت می «دارانهسرمایه

های انقیاد  در فرمول« تملک زنان»افتد. جا اتفاق میدرست در همینانقیاد،  فرمول

تر تسکه به عبارت در ،دارانهدر توازی با فرمول انقیاد سرمایهفقط دارانه، نهغیرسرمایه

ل این شکسعی بر آن است تا کند. با این همه، آفرینی میدر خدمت این فرمول نقش

هم از سوی سرمایه و هم از سوی  ،انقیاد هایفرمول همدستی ـخدمتیخوشاز 

از  با هر شکلیش که نسبتدیدنی گردد؛ یکی برای آنـنهتا حد امکان فرهنگ ـمذهب

ه ابزار مثاب، بهاشفراتاریخی که از قداست گری برای ایندیدیدنی سازد، و ـارتجاع را نا
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وتمامش ارتباطی  تامصیانت کند، آن هم از طریق تأکید بر بی بخشی به آن،مشروعیت

 مذهبی در باب زنانـهای سنتیگزارهکثرتی از جاست که این«. سوداندوزی»با منطق  

 گرفته کارهای انقیاد، به فرمول، با رضایت  هر دوی این و مناسبات میان دو جنس

سام انواع و اقکاربست کوشد با که میداری باید گفت، سرمایه ،بنابراین. شوندمی

های گفتمان« ی ارتجاعی رویکردها»از  منزهخودش را  ،شگردهای نمایشی

های آشکار و پنهان  وارد بر و در بروز انواع و اقسام خشونت مذهبی نشان بدهدـسنتی

 چنین مناسباتی نقش و نفع دارد. « تداوم»تقصیر جلوه کند، از اساس در بی ْزنان

 یک طی بایستمی «غیرت»و  «مردانگی»مفاهیمی از قبیل هم از این روست که 

گیرد و انه مورد بازبینی قرار بدارسرمایه د انقیا با فرمول  اننسبتش، زداییفرایند  انتزاع

از شود.  و فهمدرک  روزمرهمناسبات اجتماعی  افراد به کلیت  « سپاری تن»بر  انثیرشتأ

و  ــ یکشزن ــ« فاجعه»میان  توان مناسبت ای است که میرهگذر چنین همخوانی

امی تر، انضمفهم و، به تعبیر درسترا  ــمناسبات اجتماعی  نابرابر  ــ« نظم روزمره»

نظم، اتفاقًا  یهکنندلو مخت «استثنایی امر»یک  مثابهجای پرداختن به فاجعه بهبهکرد و 

 . ردنظم  جاری برشمواقعی   و تالی  الیهآن را منتها

داری پیش ماندگار  سرمایههای درونمان را با یکی از پارادوکساجازه دهید بحث

 و ،«ارتباط  خود با خود»داری، اس و اساس که گفتیم، در جهان سرمایهببریم. چنان

و تأکید صوری   است« مالکـسوژه تکنیک  »مندی و سعادت  سوژه، نشانگان قدرت

در « همگان»که  این مدعاستبازار حاکی از ـبر برابری  همگان در جامعه داریسرمایه

ای که ما در آن زندگی «نظم»مالکیت با یکدیگر برابرند. از سوی دیگر،  یهلبمطا

 «مالکیت سلب»، خاصه در شکل نولیبرال  آن، نظمی است مبتنی بر کنیممی

ر د .رسیده استها به نظر میچیزهایی که پیشتر از آن  آناز  هاانسان یهفزایندهردم

ان است، امهای بیسازیقطعی  کالایی یهنتیج مالکیت  فزاینده کهسلب، «نظمی»چنین 

الک را مـمان درمقام سوژهای پارادوکسیکال، بیش از پیش ارتباط ما با نفسبه گونه
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چنان که ما دیگر حتا مالکان  بدن  خودمان هم نیستیم. به سازد، آنمختل و مخدوش می

برآمده از انقیاد  می است کنیم، نظای که ما در آن زندگی می«واقعی» نظم تعبیری، 

چ از هی سودمحور؛ نظمی که های روزافزون کشیها با هدف  بهرهبدن یهافسارگسیخت

های آن، ها و امکانتوان یهاز خلال فروکاست همارها بدن« کردنانتزاعی»تلاشی برای 

ی و عین مطالبات  واقعی افزایش  از خلالآن هر چه بیشتر   «کردنانضمامی»هنگام و هم

اش با بدن هم و در این شکل از مواجهه ،کند، فروگذار نمیکار  فرساینده در ساحت 

ختلال در ااین  ،جاست؛ در چنین وانفساییپرسش این بردار نیست. امابالطبع جنسیت

نظام  در «ارتباط خود با خود»اس و اساس که گفتیم، چنان ،مالکانه با جهان که یهرابط

واقع هبترمیم و « کالاـمیانجی»تملک بر کدام  یهواسطقرار است به، استداری سرمایه

این  واقعیتکودک. ـزن و بدنـآشکار است: کالایی با عنوان بدن ْبزک بشود؟ پاسخ

که برای تملک   آناننیستند،  شان همهای خوداست: مردانی که دیگر حتا مالک بدن

بایست انواع و اقسام می ،شده در پیرامونشانای از جهان  کالاهای انباشتهگوشه

های دادن  آبراههکفهراس  ازها را به جان بخرند و از هول و ها و حقارتحرمتیبی

اض و مطالبه نگشایند، همین مردان، با دم به اعتر ،شانثبات  گذران زندگیتنگ و بی

نام »ان و کودکان زن «مالکان غیرتمند» فرهنگی،ـهای مذهبیاستعانت از انگاره

در جهان  ها مالکیت گسترده از آنمالکیتی که هم مرهمی است بر سلب ؛«گیرندمی

 که ،جاری یهروزمر نظم حاکم بر مناسبات  عاملی است در امتدادیابی ، و هم «واقعی»

آید: این سؤال پیش میحال . گرفته استانقیاد  سرمایه سروسامان  فرمول  با مختصات 

 کیت  گفتمان مذهبی،مال با استمداد از منطق  ،سرمایه که در آن، منطق  شرایطیدر  آیا

از هم و  ،دارد خودش یهمناسبات  مالکان نوع  خام بخشیدن به هم سعی در وجاهت

رای زیم بسازد، مُجادیدنی ـنااین مناسبات را تداوم  ازخود  کوشد انتفاعمی این طریق

سنده کنیم؛ ب« مردسالاری» یهشدداده، تنها به عبارت  فتیشرخ« فجایع»تحلیل و تبیین 

کم دست ،آیا؟ کندتأملی ایفا مینقش قابلموجود  سازی  وضعیت عبارتی که در انتزاعی
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، دانبودهبه دور و مبرا « بودنسالار»ز اگاه مردان تا بدین پایه هیچهای اخیر، طی دهه

 هاانسان لید وسایل بازتو سابقه بربه شکلی بی سرمایه انقیاد  فرمول که  شرایطیآن هم در 

ها انسان یهدر زندگی روزمردائمی  جنگ  نظامیک استقرار از خلال و یورش آورده 

 «/پدرسالاریمردسالاری»مفاهیم مانوردادن روی  ص رف  آیااز این رو، ؟ دوربه پیش می

قضا پوششی ایدئولوژیک خود دست بر ها، های فعلی  آنتوجهی به انضمامیتو بی

 قیاد  ای تحت انمردان در جامعه« نزولی  سالاربودن  یهروی»این گذاشتن بر برای سرپوش

اصرار  تحلیلی  ص رف بر این عبارات  دارانه نیست؟ هم از این رو، آیافرمول سرمایه

ست دکه  ای؛ ر ویهنیست داریمطلوب  سرمایه سازی انتزاعی یهر ویدادن به نوعی تنبه

 سستهانتزاعی  گ یک امر  نعنوابه« مردسالاری»آل  ایدهدادن به پروبال کوشد بابر قضا می

 فرمول  ناشی ازبر تروماهای اجتماعی  مرهمی بنهد  ،خیالیدر ساحت  هم از وضعیت، 

ه و های لهیدبر بدن بکشدای دارانه، و هم در ساحت  واقعی، پردهانقیاد سرمایه

 ها؟انسان یههای خردشدویتهسوبژکتی

 ریها را امزنان و خشونت علیه آن یهباید مسئلملاحظات است که نبا نظر به این 

مردان  «بودنمذهبی»و « نادیدگیآموزش»و « فرهنگیبی»صرفاً سوبژکتیو و برآمده از 

هیم نقد را بر سرش قرار د تریالیستی،ما بایست در یک چرخش  بینگاریم، درعوض، می

ی تایج چندنسازیم. این امر  برملازنان را  علیهخشونت های عینی و انضمامی  و ریشه

 کند کهایدئولوژیک ایستادگی می این باور  که، در برابر دارد. نخست آن هبه همرا

که است  «طبقاتی»به این معنا خشونت علیه زنان و شدیدترین فرم آن، یعنی قتل زنان، 

ت اهای طبقطبقات فرودست ریشه دارد و دست یهتمانده و رشدنیافعقب در فرهنگ  

ورزد یمبر این نکته تاکید  درمقابل،ها پاک است. فرادست از مشارکت در ارتکاب آن

و  بخشتداوماست که « طبقاتی»به این معنا  دست بر قضافوق،  یهکه پدید

ره مدر بطن روابط روز طبقات فرادستی است که فرمول انقیادهمان  یهبازتولیدکنند

داری یهشود که سرماکنند. از این حیث، آشکار میفرودست تحمیل می یهبر پیکر طبق
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« ذهبیم»نوعی حتا و بهارتجاعی  هایویهشدت حائز س، به«پیشروبودنش»رغم بزک  به

گذاران از وضع تحت لوای چنین برداشتی است که هم امتناع قانونعلاوه، بهاست. 

وضع قوانینی در جهت  مصونیت مقابل، درخشونت علیه زنان، و هم  یهکنندقوانین منع

و، گیرد. از این رتری به خود میابعاد واقعیها، قبیل خشونتقضایی  مرتکبان  این 

ار علیه زنان بات  ماتریالیستی  رفع روابط خشونتدر فضایی که مختص توان ادعا کردمی

دان مر مهیا گردیده، اتکای ص رف به راهکارهایی از قبیل آموزش اخته شده و نه نه شن

 ْنوع دیگری از مناسبت میان زنان و مردانبناکردن ، در حقوق زنان شمردن برای محترم

 تداوم انگاشتن  بستر ماتریالیستی با نادیدهراهکارهایی از این دست، کارگر نخواهد افتاد. 

عوض پیگیری  خاستگاه  )نه تبار ( غیرتاریخی  درو  ،مناسبات قدرتاین شکل از 

ی نوعایی همچون نهاد دولت و دین را بهنهاده مناسبت میان مردان و زنان، بار تقصیر 

طح در س روابطحاصل از این  انتفاعی های و سویه کاهندفرو می« نظرانهکوته کاری کم»

  ند.رانگانادیده میکلان و فراجنسیتی را 

ون و دگرگ «حقیقتشناخت ای معطوف به اراده» اتکا بربر ماست تا با  ،از این رو

 «ازی سای معطوف به انضمامیاراده»اتکا بر ، یعنی به تأسی از مارکس، با ساختن آن

 این بخش خشونت علیه زنان، در شناخت  مناسبات  قدرت  تداوم یههرچه بیشتر  پدید

 ای  آن گام مؤثرتری برداریم. وضعیت و نابودی  ریشه

 


