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 زمینه -1
ترین و فراگیرترین اعتراضِ  آزادی« را باید عام  ،زندگی  ،جنبش اعتراضی ژینا یا »زن

و   سیاسی  نظام  استقرار  از  پس  اجتماعی  و  فرهنگی  چیرگی  سیاسی  اسالم گفتمان 

پی   در  بلوغ ِمجموعه  جنبش این  دانست.    57انقالب  سیاسی  از دوران  متکثر  ای 

و مبارزات سیاسی در این چهار دهه   کهژمونی-های ضد، نافرمانی اجتماعیهای  مقاومت 

سازوکارهای حذف و طردی   پای همدهد  ای که نشان می مجموعه   .سترا بازتاب داده ا

های همواره قسمی شورش و تن ندادن  ،وبیشْ بخش زیادی از ما را متأثر کردهکه کم 

تنها  که پس از انقالب نه  نظامی  سرسختانه نیز در کار بوده است؛ سرپیچی از دستوراتِ

ی ترکثیرهرچه  ها و اقشار  گروه  را خورد بلکه هر چه بیشتر پایش محکم شد   فرزندانش

.  داداش را بسط  ی کنترلیدایره  ْْمقابل  رو دکرد  اش خارج  ی خیررسانی را از گستره 

اش نشان داد که بنا را بر انقباض و انحصار شدن نطفه بسته هنگام  از همان    57انقالب  

انقالب است.  که  گذاشته  بی  می ر...«»مرگ  بر...«هایش  »درود  بر  جاِی  به  چربیدها 

 و تثبیت   پیش رفت، قدرت بخشیْ پیروزیش را با »مرگ« جشن گرفت و هرچه به زندگی 

گراها ها، ملی هایش گره زد. پیش از آن که مارکسیست خود را به حذف و طرد دیگری 

انقالبیونْ    عنوانبه سکوالرها  ی  همهو   شوند  حذف  آستانه »ضدانقالب«  جشنِ    ی در 

از دم تیغِ مرگ گذراندند.  را    1ها یعنی روسپیانِ شهرنو ترینیکی از مستضعف  پیروزی 

مستضعفان  ترینِ  زدهآتشِ جهنم برای فالکت  ی بهشترغم وعده این چنین بود که به

انقالب گفتمانِ انقالب اسالمی -بر وضعیت پساسیاسی    شدن اسالم. با مسلطه شدگشود

ش اتأسیس   گران ید بر گردِ دال مرکزی »مرد مسلمان شیعی« استیال یافت و خطاب به  

 

انقالبیون در  1 برخی  به کارخانه  57بهمن    9.  از حمله  به روسپی   یپس  های خانهآبجوسازی شمس 

سه نفر هم در این - ها را به آتش کشیدند. گفته شده که دوشهرنو حمله کردند و برخی از خانه  یمحله

(. در  99آذر    7، به نقل از وبسایت عصر اسالم،  57میان کشته شدند )روزنامه اطالعات چاپ ده بهمن  

االرض  د فی سه تن از زنان روسپی از جمله پری بلنده با اتهام فسا  58حمالت بعدی به شهرنو در تیر  

 15،  24سایت رویداد  شصت توسط مردم سنگسار شدند )به نقل از وب  یاعدام و تعدادی نیز در دهه 

شهرنو ساخته و کاوه گلستان مجموعه    یمستندی به نام »قلعه« دربارهفیلم  (. کامران شیردل  99بهمن  

 از خود به یادگار گذاشته است.  از زنان شهرنو  تأثیرگذاری هایعکس 
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های مدنی به رسمیت شناخته را اعالم کرد. در این گفتمانْ تمامی حقوق فردی و آزادی 

اش به حساب عده ترین قاکه از قضا مهم شده    مشروط ْ ْ شود اما با یک استثنای بزرگمی 

 ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه  ی آید: همهمی 

فرهنگی   و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی،   اسالم   نیمواز  تی رعا  باحقوق 

اساسی قانون  بیستم  )اصل  ماستبرخوردارند  از  تأکید  نوع   (.،  و هر  مطبوعات  آزادی 

های دینی نیز مشروط شده است به هماهنگی مدنی از جمله فعالیت اقلیتیابیِ  تشکل

قانون اساسی(. به عبارتی   26و    24با موازین اسالم و اساس جمهوری اسالمی )اصول  

ها و اقشار »آزاد« هستند صرفاً تا زمانی که نظم امورِ مطلوب نظام اسالمی گروه  ی همه

این معنا اگر استفاده از حقِ آزادْی قواعد اسالمی    برقرار باشد و خللی در کارش نیفتد. به

چه حاکم صالح بداند بریزد، به تشخیص و بنا بر آن  همهنظم حکومت اسالمی( را ب  یا)

شود؛ و کیست که ندادند آزادی جایز شمرده میهر نوع  ی انسانی و  سلب حقوق اولیه

زد برهم  برای  مردمی  حقِ  از  استفاده  همین  در  آزادی  دلخواه  اهمیت  مورد  بازِی  ن 

می تبلور  نباشد،حاکمان  میان  در  منافعی  تضاد  اگر  و  و نگرش  یابد؛  متفاوت  های 

ها ایجاد نشود قدرتای میان اصحاب قدرت و بی زاویه  متعارضی وجود نداشته باشد و

سلب آزادی را داشته باشد، حال    آید. اگر خود حاکمْ حقِاساساً آزادی به چه کار می 

ست که آزادی از اساسْ در چه مصلحت و هر چیز دیگر، به این معنی  ،چه برای امنیت

 کار نبوده است. 

ست که  فقیه« تنها شخصیت حقوقی در میان ارکان مختلف قانون اساسی »ولی   

 حراف از اسالمعدم انتضمینی باشد بر    کند تاپذیرد و خودْ استثنا تعیین می استثنا نمی 

می  تعبیری  به  اساسی(.  قانون  در  فقیه  والیت  به  گفت)بنگرید  قانون   توان  مطابق 

تنها  ْْاساسی فقیه  )حقوقی(  ولی  که  شخصیتی  حقیقیآزادِی  است  نحوی     به  را 

قانوناً مجازستتجربه خواهد کرد  ناپذیرفسخ فقیه  ولی  آزادی   .  به تشخیص،  را بنا  ها 

کند سفیه   های انسانو    ملغی  و  و   2صغیر  فردی  صالحِ  تعیینِ  و  تشخیص  از  که 

 

تواند در امور مالی خود عقالنی ست که چون نمی یه در فقه اسالمی به معنای فرد غیررشیدی سف  .2

تصمیم بگیرد و اقداماتش ممکن است منجر به ایجاد ضرر به خود و دیگران شود به قیم نیاز دارد تا برای 

   اش تصمیم بگیرد.امور مالی 



  

 
 

 علیه صغارت، برای نجات زندگی 3

ت بر زن در این گفتمانْ زعامت و والیقرار دهد.    تحت سرپرستی را    شان عاجرندجمعی

  و ثانیاً جزئی   )یا طایفه(  از خانواده  صغیر  که زن ابتدائاً جزئی وضعیتی چندگانه دارد چرا

های مادری، همسری  نقش   اجتماعی زن درحقوق فردی و  . چرا که  نظام اسالمی استاز  

شود )بنگرید به کلیات قانون اساسی؛ زن در قانون مرد مسلمان مستحیل می   و پشتیبانِ

مضاعفلذا    اساسی(. تنظیمیِ  سرپرستیِ  و  زنان  نظارت  و  و    بر  صالح  و  خیر  تأمین 

اده و برای محافظت از خانو  زدایی و تحدیدِ حقوق بنیادی شان از طریق عاملیتامنیت 

 آید.از واجبات به شمار مینظام اسالمی 

گفتمانی  ابعاد  با  پیوند  نظم  در  کرده  تالش  که  اسالمی  نظام  تدابیر  از  یکی  اش، 

ملتِ مطلوبش را بسازد تسلط بر بدن زن بوده -و دولت  دهد  سیاسی جدیدی را سامان 

هاِی مطلوبِ بهنجار و چیرگی ها با ساخت بدن ملت -تقویم دولت  است. چرا که تأسیس و

و  بدن   بر متفاوت  فاصلهسرکش  های  ایرانی در  است؛ چیزی که زن  تقریباً   ی عجین 

سازی گفتمان متعارضِ دولت ی بحرانیِ دو  و آن را به ابژه   اش کردهقرن دو بار تجربهنیم 

- ی دولتحجابیِ اجباری و حجابِ اجباری را باید دو روی سکه بی   تبدیل کرده است.

مطابقلت م غربی   با  سازی  ارزشی  نظام  اسالمی دو  و  و   سازِیسازی  پهلوی  در  آمرانه 

ی بدن زنان در همان سازِی آمرانهگیری نظام به اسالمیجهت   3. اسالمی فهمیدجمهوری 

به حضور   57اسفند    16اهلل خمینی در  ماه اول پیروزی انقالب عیان شد؛ زمانی که آیت

بی  وزارتخانهزنان  در  لخت(  زنان  او  زعم  )به  این حجاب  داد.  هشدار  اسالمی  های 

اسفند   17گیری با شعار اعتراضی »ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم« زنان در  موضع 

جهانی57 روز  با  مصادف  شد. زن  ،  همراه  تهران  دانشگاه  در    سیاسی  گرایاناسالم  ، 

فتحِ قانونیِ بدن زنان را جشن گرفتند    62هایی فراوان، در سال  وقوسسرانجام طی کش

را برای   4ضربه شالق   74حبس یا حداکثر    102هنگامی که قانون تعزیرات در ماده  

 

با عنوان »ترس 3 یادداشتی  اجباری و این باحجابی دهای آن بی ها و تردی. شیرین کریمی در  حجابی 

های تاریخی این ایده را به خوبی تشریح اجباری« که در وبسایت »نقد اقتصاد سیاسی« منتشر شده زمینه

 کرده است. 

دارد. تصادفی نیست و از میلی ناخودآگاه پرده برمی   حجابشالق برای زنان بی  در نظر گرفتن مجازات.  4

 هستند.  هایی دارد که بالقوه سرکش و ناآرام شالق جنبه نمادینی از میل به مهار و چیرگیِ بر بدن 
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آن زمان به بعد، زنان   زنانِ بدون حجاب شرعی به تصویب رساند؛ استیالی قانونی که از

گام  بههایی فراوانْ آن را گاماز هر فرصتی برای سرپیچی در برابرش بهره برده و با هزینه

های های ناشی از ستم و سلطه نیست و روایتبه عقب راندند. تاریخْ صرفاً روایت رنج 

طرودان م  ْْاستقرار نظام  ی کشد. از لحظهمبارزه و مقاومت علیه ستم را نیز به رخ می 

گروه  ، شدگانو حذف مارکسیست از  همچون  سیاسی  ملی های  و ها،  سکوالرها  گراها، 

اقلیت مذهبی ملی زنان،  تا  و اتنیکی  های ها  کارگران  معلمان،  تا  و  و جنسی  مذهبی   ،

گفتمان و نظام  شان قیام کرده و  ای علیه موقعیتِ حاشیهدستانْ به اَشکال مختلف  تهی

اند؛ از رویارویی مستقیم تا فعالیت مدنی و حضور در  چالش کشیدهسیاسی مستقر را به  

بستهانتخابات.   همه با  روششدن  در  انسداد  ایجاد  و  منافذ  حقوق ی  پیگیرِی  های 

ی خیررسانی دولت به بیرون پرتاب ها و اقشارِ کثیری که از دایرهی گروهشده پایمال

 ،جنبش فراگیر »زن  رسید.به نظر نمیظهور قیامی همگانی چندان دور از ذهن    ،اندشده 

این    ،زندگی از  کلّی  بدنی  تشکیل  به  دعوت  و  رنج  و  طرد  تاریخِ  این  احضار  آزادی« 

های مطرودِ مقاوم است که مرگ ژینا همچون آتشی بر خرمنش افتاده است،  جزئیت 

نهیب  نوعی تحریک و یادآورِی قطعاتی متراکم از ستم و مبارزه؛ طوری که به همگان  

رود  دهد، زیر جلدشان می شان می طوری که چیزی تکان  زند که »دیگر بس است«می 

کافی است هر که دیگر    «آزادی فرا نرسیده؟  »آیا زمانکند که  و به جنبیدن وادار می

اند که فرصت زاری قدر عزا بر سرمان ریخته »آن  چه نشستیم و زیر لب غرولند کردیم

 که خودسوزی دستفروشِ تونسی با جهان عرب کرد. شاید شبیه کاری  5«،نداریم

تغییری ها از  های ارتباطی، خانه و کارخانهخیابان، شبکه   معترضینی که امروز در

ها هایی انتزاعی نیستند که صرفاً هیجان و شور انقالب بر آنهستی   گویند بنیادی می

بینا  نوعی  راهبرشان  بلکه  باشد  شده  متراکم   ذهنیتِ -مستولی  آگاهیِ  از  ناشی 

عمده تاریخی اینست.  ظرفیت   یانضمام  تغییرخواهانِ  ی  تمامی  خودِ  از  درونی  های 

اند( تا علیه هایش را شنیده ند )یا روایات و تجربهاهگفتمان و نظام مستقر استفاده کرد

صغارتِ تحمیلی و برای یک زندگیِ آزاد مبتنی بر حقوق اساسی مبارزه کنند؛ ظرفیتی 

شدن فریبِ »اعتدال« فاش در پی آن  به اوج خود رسید و با سرکوب و    88ه در جنبش  ک

 

  هوشنگ گلشیری  .5
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که   بدل شدهایی  آن  اش به بخشی از آگاهیِ تاریخیِدود شد و به هوا رفت. و تجربه

فهم این دیالتیکِ   کنند.هاست تغییرات بنیادی را برای یک زندگی بهتر دنبال می دهه

پی  آگاهیِ  و  آنتاریخی  به  هیجانی  آیندش  را  اعتراضات  این  که  و   نددانمی هایی 

هایی که به  کنند و یا آنبه گفتگو و عقالنیت دعوت می صرفاً  را    معترضین و حاکمیت

 6.شوددهند اکیداً توصیه می های جدید تقلیلش می شناختیِ نسل های روانویژگی

کردند   خواهان و مطرودان تالشآزادی بسیاری از   خورشیدی  90 یتا پیش از دهه 

میانجیِ   درونظرفیت  و  «اصالحات»گفتمان  به  حقوق های  نظام  گفتمانیِ 

درونی شده پایمال تناقضات  به  بنا  اما  اصالحات  کنند.  پیگیری  و  مطالبه  را  اش شان 

شان را  و حقوق   های نظام اسالمی را نمایندگی کندگاه نتوانست مطالباتِ دیگری هیچ

های گذشته را طبقات های اعتراضی در دههی اصلی جنبش گر بپذیریم بدنه ا  بازستاند.

ترْ این بیش  90 ی دادند در دههمتوسط و برخوردارِ شهرهای بزرگِ مرکزی تشکیل می 

های خود به چالش  دستان و فرودستان جامعه بودند که نظام اسالمی را با اعتراضتهی

شهرستانی  اتنیک کشیدند.  حاشیه ها؛  بیکار؛ های  جوانان  کارگران؛  معلمان؛  ای؛ 

هایی باختگان؛ و تشنگان و گرسنگان به خیلِ اقشار و گروهها؛ مال کشاورزان؛ بازنشسته

که را    ی ادامه  پیوستند  کنونی  شایستهوضعِ  زندگی  و  آزادی  حقوق،  خود علیه  ی 

دستانْ نظام نیز تغییر رویکردش به مستضعفین که البته دیگر با شورش تهی  دانند.می 

را   نبود  پوشیده  کسی  کردبه بر  اعالم  حال   7.صراحت  در  چیزی  جامعه  پوست  زیر 

اصالح  گفتمان  ورشکستگی  با  که  بود  روی جنبیدن  با  و  شده  آغاز  از طلبی  گرداندن 

 

شناس بهترین راهکار را گفتگو در رادیو و تلویزیون دانسته و  سیامک زند رضوی جامعهبرای مثال،    .6

... ،هامعلم   ،های کارگریمعتقد است: صداوسیما باید بستری فراهم کند تا نهادهای مختلف مانند تشکل

های درصد جمعیتی که در ناآرامی   85کند: »هایشان را مطرح کنند. او همچنین بیان می مسائل و دغدغه

م از حضور در خیابان نخواهند طبیعتاً ترسی ه  و   ای در این زمینه ندارند...کنونی شرکت دارند اصالً تجربه

 (1401مهر  18)در مصاحبه با وبسایت فرارو،  «شود شوخی کرد داشت. لذا معتقدم با این نسل نمی 

آیت7 خامنه.  آبان  اهلل  اعتراضات  از  پس  تعبیر  98ای  کرد:  تصریح  بسیجیان  به  به   خطاب  مستضعف 

ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت و  دست تعبیر غلطی است و مطابق قرآن، مستضعف به معنای »تهی

  موجودی زمین« است. یهمه  یوارثان آینده 
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به کمال رسید: گسست و خروج؛های حاشیه دستان و گروهتهی چیزی که شاید   ای 

دیگه تمومه   ،اصولگرا  ،طلبشنیده شد: »اصالح  96پژواکش ابتدا در دانشگاه تهران سال  

  موفق نشدند کدام  شماری بودیم که هیچهای بیشاهد اعتراض  90  ی ماجرا«. در دهه

شدند؛ داده  پاسخ  نیز  آهنین  مشتی  با  و  شوند  تبدیل  فراگیر  و  عام  جنبشی   به 

شدن دریاچه ارومیه در آذربایجان؛ اعتراض ؛ اعتراض به خشک98و    96  های اعتراض

کشاورزانِ اصفهان؛ قیام تشنگان در خوزستان؛ اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛  

ها؛ هر کدام با  اعتراضات متروپل آبادان؛ و مبارزات صنفی کارگران معلمان و بازنشسته

ز دشمنانی فرضی منتسب شدند. هر کدام ا  های مشابهی سرکوب شده و به استراتژی 

های پنهانیِ جامعه در الیه  نیرویی کهشدند  ا که بدون پاسخی مشخص خاموش می هآن

جمعی را شدت   رفتبرونو میل به گسست و    قدرتمندتر شده  در حال جنبیدن بود

پلیسْ نیرویی گاه  پناه در بازداشتزنِ کورد شهرستانیِ بی   عنوانبه بخشید. مرگ ژینا  می 

از گدازهانباشت  اعماق را همچون آتشفشانی   های سوزان فعال کرد؛ جنبشی شده در 

که هریک به نحوی حقوق را  ها و اقشاری  سرعت توانست تمامی گروه فراگیر و عام که به

و جمعی پایمال شدهشان طی دههفردی  و ها  ارگانیسمی شورشی  به  و  اند همبسته 

ها نیستند اما در دقیقهادغام در دیگر جزئیتزاء این پیکره قابل طغیانگر تبدیل کند. اج

 اند. ی تاریخیِ معینی علیه کلّیتی معینْ کلیتی همبسته را تشکیل داده

کرد؟   را ممکن  ارگانیک  این همبستگیِ  کدام خصایصْ  میانجیِ  به  ژینا  مرگ  اما 

گویی گذشته و    شمایل ژینا روی تخت بیمارستان و سپس مرگش به نحوی تراژیک

همهآینده آنی  میی  بازنمایی  را  سرنوشت هایی  که  بازمیکند  او  در  را  یابند؛  شان 

زمان میل به  ی انهدام یا رو به انهدام و هم شده، در آستانه های منهدم یِ زندگی یبازنما

و طرد و فراخوانیْ    رنج  شدنِ تمام تاریخِ انتزاعیِگیری و نجاتش؛ نوعی انضمامیبازپس 

رنجی متقاطع را   ْْاش. مرگ زن کورد که خود همگانی به ازکارانداختنِ موتور محرکه

مظهر قدرت نظام اسالمی، هشداریست به    عنوانبه   بازداشتگاه پلیس  در  کند حمل می

ست به ایستادگی در زمان فعال ساختنِ میل جمعیمردم و هم  ی مرگِ محتملِ همه

. شعارهای این  و تمنای نوعی سیاستِ زندگی  وقف کردن سیاست مرگ برای مت،  برابرش

از هم  و زندگی« و »فقدان و ذاتروزهای مردم  این جدال »مرگ  با  پندارِی همگانی 
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یکی  نشیم  یکی  هم  با  »اگه  دارد:  حکایت  »آهای میل«  و  میشیم«  تموم  آهای یکی 

 ها مهسای بعدی از شماست«.نشسته

زمان جنبش زنان و کوردها را هم-نمادینش مرگِ زنِ کوردْ دو خرده  ی فارغ از جنبه

شدنِ اعتراضات و فراروی از قسمی طغیانِ جمعیِ خشم و نارضایتی را فعال و جنبشی 

اند که  هایی داشته ها شعارها، نمادها، ادبیات و ظرفیت ممکن کرده است. هر کدام از آن

اش مورد اند که هدف انضمامی تسهیل کردهجنبشی را   در این بزنگاه به میان آمده و

ها را ذیلِ ها قرار گرفته و توانسته است آن ها و ناجنبش جنبش -خرده  ی پذیرشِ همه

هایی هستند که سنت مبارزاتی جنبشی فراگیر و عام همبسته کند. کوردها از اتنیک

برابری  ِی ر پیگیراند و دگراییِ قومی در کشورهای منطقه داشته طوالنی علیه سرکوب

از اتنیکی  و  تی شوند. سنت مبارزاپیشرو محسوب میهای  جنبش   طبقاتی، جنسیتی 

شادی و سوگواری، های  ینیآاز حیث عناصر مبارزاتی همچون مفاهیم، شعارها،  ها  آن

که   8آزادی«   ،زندگی  ،شعار »زن  ود.ربه شمار می  نمادها و هنر اعتراضیْ سنت پُرباری 

ها در مراسم سوگواری ژینا فریاد زده شد از دل همین سنت  همراه با تکان دادن روسری 

مانیفستِ ضمنی جنبش تبدیل شود   سرعت توانست به شعار بنیادی و بهبیرون آمده و  

جنبشیِ  های همراه با کوردها ظرفیت  درآورد. خود و تمام جغرافیای ایران را به تسخیر

ی تاریخ  جنبش زنانْی فراگیر کارساز بوده است.  راضات به جنبشتبدیل اعتزنان نیز در  

سال  همان  از  انقالب  طوالنی  ابتدایی  گردِ   57های  بر  دهه  چهار  این  در  و  داشته 

مندِ دولتیْ سنت مبارزاتی مردساالری و پدرساالرِی فرهنگی و نابرابرِی جنسیتیِ نظام 

حول    در تولید ادبیاتی غنی  هانیست ی و اعتراضیِ درخشانی را به جای گذاشته است. فم

در ادبیات دانشگاهی و روشنفکرْی طرد   نداو توانستهبسیار موفق بوده    نابرابری جنسیتیْ 

ای نخبگانی  هبه فعالیت   ی ایرانهانیستیفم  و خشنونت علیه زنان را پروبلماتیزه کنند. 

بارزات میدانی و در م  »یک میلیون امضا«بسنده نکرده و تجارب درخشانی نظیر کارزار  

به زنانِ معمولی و  آگاهی زنان،   اند.تحقق بخشیده   را  روزمرهبخشی  با جنبش  توأمان 

 

نقد 8 وبسایت  یادداشت آسو جواهری در  به  بنگرید  ئازادی«  ژیان  از خاستگاه شعار »ژن  .برای اطالع 

نون اقتصاد سیاسی با عنوان » ژن ژیان ئازادی؛ تحلیلی بر مبارزات جنبش زنان از ترکیه تا روژاوا و اک

  6ایران« صفحه 
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مقاومت 9ناجنبش  از  روزمرهی  و سلطه برابر    در  های  فرهنگی  مردساالری  ی تجلیات 

گذشته در جریان بوده است؛ نوعی مقاومت و سرکشی   ی در دو دههها  ن دولتی بر بد

با ادبیات و مفاهیم فمنیستی آشنایی ندارند اما سیاست  ها و قوانین  زنان که ضرورتاً 

دهند.  نمی  تن  راحتی به آنبهو    دانسته  شانروزمره  موجود را نافیِ حقوق اولیه و زندگی

مردساالرانه   حکومت و فرهنگِ  اندموفق شده   وضوحدر این دو دهه به  نِ زندگیِ روزمرهزنا

ترین  که مهم   رانده و خود را بر آن تحمیل کنند  شان به عقبرغم میلِ باطنی را علی

جستجو ترشدن خیابان  و زنانه   در فضاهای عمومی  آرام  یشرویپتوان در  را مینمودش  

بیات   کرد. این نحو توضیح می   10آصف  به  را  دهد: یک »پیشروی آرام مردم عادی« 

زمان  صبورانه،  آرام،  سرایتپیشروی  و  و   ی کنندهدار  مالکان  سوی  به  عادی  مردم 

اند با  ها و بهبود زندگی. زنان عادی موفق شده قدرتمندان، در جهت رهایی از دشواری 

ی نگاه  و زیر سایه  ت و فرهنگهای انضباطیِ حکومهای آرام روزمره، زیر چشمپیشروی 

مردانخیره بدنی  فضاهای عمومی  های ،  بر  را  گرفتنِ حجاب،   کنند. شُل  حکشان 

ارشاد بخشی   خندیدن در خیابان و مقاومت در برابر گشت   سیگار کشیدن در عموم، بلند

تخطی رواز  زنانبههای  کمپین   پیشِ  همچنین  است.  بوده  مانند  عادی  هایی 

»آزادی »چهارشنبه  و  مسئلههای سفید«  در  یواشکی«  و حجاب های  بدن  کردن  مند 

خانه به  آن  بردن  و  زنان  برای  شبکهاجباری  و  عمومیها  و  اجتماعی  اش سازی های 

ی این مبارزاتِ روزمره یا آگاهانه  درآمد. در میان همه آب  های نسبتاً موفقی ازتجربه

شکستن  وتمامِ ایدئولوژِی حجاب اجباری و درهمتام»دختران خیابان انقالب« با نفی  

ی ی بدنِ آزاد برای زنان که تا پیش از این صرفاً به حوزه توانستند ایده   اشرسمی  ایماژِ

راهنیمه  تجربهخصوصی  کنند.  تکثیرش  و  کشانده  عمومی  فضای  به  را  بود  ی یافته 

و رهایی زنان بود که امتدادش   تاریخِ رنجدختران خیابان انقالبْ پرفورمنس درخشانی از  

ها جنبش و ناجنبش و ی دههوضوح شاهدیم. در میانه به را در جنبش اعتراضی ژینا  

فرسنگ که  مطلوبِزنانی  زنِ  تراز  از  کردهنظام    ها  پیشروی  دولت تقالی    انداسالمی 

 
9 . non movement 

های اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و  .پیشروی آرام از مفاهیم محوری بیات برای تحلیل ناجنبش10

 ست.های بسته سیاسینظام
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گیری بیشتر گشت ارشاد و قانون با سخت  کردگمان می   انقالبی در یک سال اخیر که 

  تواند زنان را به این خطکردنِ فرایند زایمان می»حمایت از جوانی جمعیت« و پلیسی 

 ها کرد.ی زنان را بیدار و راهیِ خیابان خفته -تراز برگرداند غولِ نیمه

 

 ماهیت-2

ماهیتاً   ژینا  صَطغیانی جنبش  علیه  جمعی  تحمیلیست  هیچغارتی  علیه  انگارِی ، 

عاملیت و گیرِی  پسبرای باز؛  شمارِی بخش زیادی از مردمقدرتِ مردمی و علیه کوچک

مردم   کهای  ست علیه انگاره مردمی شورشی    این جنبشْ.  کرامت و نتیجتاً خودِ زندگی 

، علیه تصوری که کرامت و فاعلیتِ  جمعی  ی تحقیر، علیه  فرض گرفته است  محجور  را

ها  مردمی از آنحیثیتِاعاده ؛ نوعی  شناسداش را به رسمیت نمی افراد تحت حکمرانی

آزادِی خود   و  بزرگی، توانمندی   ،قدرت  تا در این میانْ  ؛اندنشده   که حیثیتی برایش قائل

باز ورا  قرار دهند.    یابند  زندگی  امتداد  مردمی که می در  بیانگرِ  هنوز نخواهفریاد  -د 

ها ی آنهمه   شان هستند بکشند.ها که علیه زندگیشان را به رخ خود و آنبودننده ز

هستند   شریک  رنجْ  این  در  لحظهکه  شده ادر  »مردم«  تاریخیْ  تمامیِ ی  علیه  تا  اند 

جنبش    در حقیقت،  بگیرند.  شان را بازپس قیام کنند بلکه زندگی صغارت    های پژواک

رهای گوناگونِ هقیمومیتِ خودسرانه و دلبخواهانه بر سپست علیه  ا  ژینا مقاومتی جانانه

بر مال و ای از حکمرانی که خود را قیّم  ، علیه انگاره بر محصور کردنش و اراده    زندگی

پندارد و نمودهایش را از اقتصاد تا سیاست،   تحت حاکمیت خود می افرادِ جان و بدنِ

می  فراغت  و  کردسالمت  مشاهده  دوبارهتوان  برای  اراده؛  شدنِ  در   ی متبلور  مردم 

 سپهرهای مختلف زندگی. 

را به چنین جنبش نیرومند و فراگیری تبدیل کرده   1401اعتراضات  چیزی که  

زندگیِ  »زندگی«ست.  انضمامیِ  و  پرصالبت  ملموس،  به    ویران  مفهوم  میل  و 

شد همگان را  شده« تعبیر می ساختنش در کشوری که تا پیش از این به »خرابدوباره

فراخوانده جمعی  شورشی  زنان،   به  دستان، تهی   ینی،د  های اقلیت   ها،اتنیک  است؛ 

به تعبیری   ...سیاسی  کارگران، دادخواهانِ  مطرودان و تشنگان و گرسنگان،  تمامیِ  و 

.  اندرا در مفهوم انضمامی زندگی بازشناخته   خود  ی و مبارزه  ی تاریخِ انتزاعیِ رنجهمه
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چنین به تنِ جنبشِ مردمْ نشسته است؛  آزادی« این  ، زندگی  ،جهت نیست که »زنبی 

اند. اما برخالف  گرفته   ی تاریخی قوارهکه انگار این شعار را برای همین دقیقه قدر  آن

اجازه مردم  »به  یا  بشنوید«  را  مردم  نظیر »صدای  روزها  این  آشنای  اعتراض   ی ژانر 

تالش و  مزورانهبدهیم«  »کرسی  های  و  برای  آزاداندیشی«  به  های  اندازی راه تصمیم 

شان صرفاً به وقت اعتراضات ی تلویزیونی که سروکلههاملی گفتگو« و مناظره   ی »خانه

شده و آگاهیِ تاریخی، تنها راه نجات را در بنا به حکمتی زیسته   «مردم»شود  پیدا می 

اند. برخالف گفتمانِ اعتراضیِ اصالحات که نمودِ بیانگرش نقد  خروج و گسست یافته

های فرهنگی و گیری سخت   ها و عدم صالحیت کارگزاران و اعتراض بهرویه  ناکارآمدِی

کرده با  می گفتمانی استفاده  -های درونسیاسی بوده و در تمامی سطوحش از ظرفیت 

جنبشی مواجه هستیم که در تمامی ارکانش هیچ التفاتی به گفتمان موجود نداشته و 

 مسیر خروج را درپیش گرفته است. 

تاریخیم و  میدانی حادث  البته  ایناز  اما    ستیدان سیاست  می شواهد  توان  طور 

نکرده    مطالبه  نظم سیاسی موجود  از/را درونچیزی  اساساً    استنباط کرد که این جنبشْ 

رسد با موقعیتی مواجهیم که بخشی به نظر می.  دهدموضوع خطابش قرار نمی  و آن را

شناسند.  می ن  رسمیتبه اساساً    ازهم منتزع شده و همدیگر را  از جامعه و نظام مستقرْ

شان را مورد ها و کارآمدی این جنبشْ کارگزاران و رویه  ها،خالفِ برخی تحلیل  همچنین

ی قرار نداده است چرا که اساساً نقدْ ماهیتی دیالکتیکی داشته و بنا دارد ابژه  خود  انتقاد

و تعالی ببخشد. حال آن که شواهدی وجود ندارد به این که »ژینا«   هدد  نقدش را ارتقا

 روندهای موجود داشته باشد، شاید هم اساساً امیدی به آن ندارد.  نگاهی به تعالیِنیم 

نه درونِ نظم موجود جریانی وجود دارد که قابلیتِ نمایندگیِ تغییرخواهان را داشته  

ز تغییرخواهان را در نمایندگانی ا  و نه نظام مستقر از این توانایی برخوردارست که  باشد

ست   انکارناپذیری شناختیِجامعه   واقعیتِ  ْْوجِ بخشی از جامعهخود بپذیرد. قهر و خر

 اند. که گویا برخی تحلیلگران از فهمش عاجز مانده 

دنبالش هستند.   به  معترضین  نیست که  تنها چیزی  تغییرات سیاسیْ  روزها  این 

رادیکالآن پیِ  در  همچنین  همهها  بنیادِی  حقوق  حول  جامعه  ها جزئیت   ی ترکردن 

ترشدن جامعه به آزادی را ها بوده و گشایشِ فضایی و حساسزنان و اتنیک  بر  شامل

های فرهنگیِ جامعه به نقد بکشند.  را در الیه  ی اشکال سلطهدانند تا همهغنیمت می 
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یک آموزشِ همگانیِ فشرده و رادیکال درک   عنوانبه ها به خوبی اهمیت این روزها را  آن

تا  کرده وضعیتِ  این  اهمیت  به  شده و  واقف  به  ریخی  برخی  درستِ  حساسیت  اند. 

واژشعارهای جنسیت و  یا شعارهایی که رنگ  ی هزده  و  وبوی مرکزگرایی و »ناموس« 

ها صرفاً سودای آزادی سیاسی  کند که آنگرا دارند از این حکایت می ناسیونالیسمِ هویت

( از 1398تصورناپذیر در ایران« )که چارلز کورزمن در »انقالب  جهت نیستندارند. بی 

انقالبی سخن آهنگِ زندگی در برهه شدن تجربیات و شتاب گرفتنِ ضربفشرده   های 

ای که اند که اکنون زمان »ساختن« آینده است؛ آینده دریافتهتغییرخواهان    گوید.می 

که از اکنون آغاز شده  در پیوستاری واقع شده    و  ستی کنونی حاضر در همین لحظه 

  ی مردم قرار داشتن و در جبهه   ایستادن در برابر حاکمْ  اند که صرفاً درستی گفته به   .است

ای »مردم« در دقیقهشدنِ  و ساخته   دهدنمی معینی    حقیقت و اصالتگواهی بر  هیچ  

همراهتاریخی   با  که  جمعیِست  احساساتِ  و  عواطف  مسحورکننده  غلیان  از   صرفاً 

را بر ما پدیدار  و این که چه چیزی قرارست ساخته شود دهدمی  خبر  ی تأسیس لحظه

را تضمین نخواهد   پیشروی )اجتماعی و سیاسی(  مردمْ  شدنِساخته چراکه  نخواهد کرد.  

چه  کرد »واپو  به  انگارهرسبسا  رادیکالِ  نقد  شود.  ختم  هم  پدرساالری، وی«  های 

مرکزگراییِ و  تبعیض دینی واتنیکی    مردساالری  مختلف های  و  سطوح  در  طبقاتی 

زندگی آرمان همراه با تغییرات سیاسی مبتنی بر حاکمیتِ مردمی، ما را برای  فرهنگی 

ای بدون سلطه امیدوارتر خواهد کرد؛ جایی که حقوق بنیادی هر شهروندی در جامعه

شمرده شود. البته کیست که نداند نقد فرهنگ نیز   در ساحتِ قانون و فرهنگ محترم 

ست که از حکومتش  ای اش جامعهبه آزادی منتهی نخواهد شد چرا که نتیجهضرورتاً  

 پیشی گرفته و در آن تضمینی برای سعادت وجود ندارد.

 

 ویژگی -3

های مختلفْ بلوغ و زایندگیِ جنبش-با تداوم و استمرارِ اعتراضات و پیوستن خرده

اجتماعی تبدیل شده  آن به نحوی فزاینده بیشتر شده و امروز به جنبشی سیاسی و  

تصاویر و آثار هنری مختص   ،( دارد، موفق شده نمادها)ضمنی  است: شعار و مانیفست

کتمانی قابل  غیر  ای انعکاس و اثرگذارِیبه خود را تولید کند، در سطوح خیابانی و رسانه
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شود و های معاصرست راهبری می داشته است، توسط رهبران افقی که مختص جنبش

اهداف ج  از  و گیری هتو  کلّی  ماهیت  به  بنا  برخوردارست.  مشخصی  نسبتاً  های 

شان بودگی ها را با حفظ جزئی ی جزئیت توانسته همه  ژینا   جنبش   ،عامش   کنندگیِ دعوت

را   های کثیری که این ارگانیسمِ همبسته در کلیتی عصیانگر دورهم جمع کند. جزئیت 

راحتی  که حدومرزهایش به   بدیل کرده هایی متنوع تاند آن را به چیزی با ویژگیساخته 

نمی تحلیل  به  ویژگیتن  با  جنبشی  از  که    مختلف  ییهادهند؛   های جزئیت ناشی 

اش را حفظ  بایست هم ماهیت کلی و کلیتی که می  اندرا ممکن کرده  نآ  ست کهکثیری 

 های جزئی را به خود بپذیرد.کند و هم ویژگی

مختلف برای تحقق حقوق بنیادی و آزادِی    ی اجزا رغم همبستگی  از سویی دیگر علی

همگانْ نوعی جدال هژمونیک نیز میان اجزاء در جریان است. اگر چه اجزاء مختلف بنا  

ی اجزاء نخواهد اند که آزادِی همگانی احتمااًل آزادِی برابر ِهمهبه درکی تاریخی دانسته

نیز فهمیده  ی اجزاء را متضرر )نه به یک همه  ْْ  همگانیاند که بندگیِبود اما این را 

ست که الصاقش به آرمان آزادی، ما را به  میزان( خواهد کرد. این همان آرمان برابری 

ای بهتر که خیر عمومی و آزادی را به یک میزان میان اجزائش بگستراند سوی جامعه

به »پس از آزادی« ی رادیکال جنبش ژیناست که دارد  تر خواهد کرد. این جنبهنزدیک

را   و نابرابری   سلطهموتورِ  ی دیگری جانشین نشود، که  ای با سلطهسلطهتا    کندفکر می

 باید ازکار انداخت، که تغییر سیاسی بدون زدودن این بنیادها کُمِیتش لنگ خواهد بود.

 

 جنبش یویژگی زنانه

توان آن را  ور می اند. چطی جنبش سخن گفته بسیاری در این روزها از ماهیت زنانه 

بپرسیدبندی فهمید و صورت احتمااًل  های خیابانی در که پراکسیس  اکنون  اش کرد؟ 

فکر کردن به این  اما  ی بازنمایی آن چه اهمیتی دارد.  گذاری یا شیوه جریان است نام 

کند که آینده را در های هژمونیک که اتفاقاً جدالی سازنده و زایاست کمک میجدال

هژمونیکِ بازنمایی   درستی بنا کنیم. جدالهایش را به اکنون بیابیم و پایه   ی لحظه همین  

کند فضاهای تهیِ این در میان همه اجزاء جاری و ساری است و هر جزئیتی تالش می 

فی  بکوبد.  آن  بر  را  مُهر خودش  و  پُر کرده  با محتوای خودش  را  متکثر  المثل کلیت 
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د شهرستانی یا مرد بلوچ در خیابانْ شعار واحد جنبش  درحالی که کارگرِ مرد یا پیرمر

ست  و هدفش رهایی زنان  شود که این جنبشْ زنانه گفته میچنان  هم زند اما  را فریاد می

بازنمایی دارد کار می فمیعنی این  به این نقد دروننیست یکند. مطمئناً  ماندگار و ها 

شدن مردان حاال نوبت  طوالنیِ دیده دهند که پس از تاریخِ  طور پاسخ نمی همدالنه این

زنان است که دیده شوند. که اگر پاسخ این باشد باید گفت که این موضع برای جنبش  

ست. با این اوصاف آیا ما واقعاً با جنبشی غرض و موضعی انفعالی نیستیِ پیشرو نقض یفم

 زنانه مواجهیم؟  

بندی جنسیتی، نمونه طبقهبودگی را فراتر از این جنبش ماهیتی زنانه دارد اگر زن

ای انتزاعی از خشونت مضاعفی ی مثالینِ ستم و صغیرانگارِی نظام مستقر و مجموعه

می تحمیل  همگان  روح  و  بدن  بر  فرهنگ  و  قانون  در  که  معنا  بفهمیم  این  به  شود. 

بودگی این قابلیت را دارد که اَشکال مختلفی از خشونت و طرد را در خود جای داده زن

 همگان  ی شده آن کلیتی انتزاعی ببخشد. زن به این معنا شمایلِ کرامت پایمالو به  

است؛ شمایلی که مرد بلوچ، کشاورز اصفهانی، کارگر ساختمانی و خوزستانیِ تشنه هم  

ازمی  معنا هنگامی که زن  این  به  بازبیابد.  آن  در  را  شود آزاد می  صغارت  تواند خود 

می آزاد  همگان  آزادِیشوند  توگویی  با  که  ازهم انگاره  این  ی  هیمنه  تمامیِ  زنْ  چرا 

توان آزادی همگان را بدون د. لذا نمی ن شواز حیز انتفاع ساقط می هایش  امکان و    پاشدمی 

زن   اگر  اما  متصور شد.  از جزئیت طبقه   عنوانبهآزادی زن  یکی  را  های ای جنسیتی 

توانیم جنبش را ماهیتاً )صرفاً( بفهمیم نمیکند  جنبش که آزادی از سلطه را دنبال می 

کنند با ویژگیِ ها تالش میزنانه در نظر بگیریم. به این معنا زنان مانند دیگر جزئیت 

زمان با وتصرف داشته باشند. زنان البته هم دخل  ْْجنبش  کلیتِساختن    شان درجزئی

افتادن خود وضوعیت ها، برابری جنسیتی را که معادل ازمآزادی، بیش از دیگر جزئیت 

کنند. به  است طلب کرده و همگان را متوجه بنیادهای فرهنگی نابرابری می   جنسیت 

باالیی دارد در   بخشیرهایی   جزئیتی که ظرفیتِ   عنوانبه زنان    نقش   این معنا اگر چه 

توان مُهری زنانه را به ترشدن جنبش انکارناپذیر است اما صرفاً نمیساختن و رادیکال

 اش تقلیل داد.های اجزاء برسازنده و ماهیت جنبش را به یکی از ویژگی  پایش نشاند

ها نظیر کشاورز، کارگر، معلم، کورد، عرب و غیره صرفاً از بنابرین آزادی دیگر جزئیت 
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های جزئی »ژینا« را زنان صرفاً یکی از ویژگی  آزادِی زنان محقق نخواهد شد.  مجرای 

 ها جزئی زنان مانند دیگر جزئیت   مطالباتِ  تحققِامکانِ  یث که  و از این ح  دهندنشان می 

نمیفراهم   ژینا نیست  عام  و  ماهیت کلی  تبدیل شود.  زنانه  )صرفاً(  به جنبشی  تواند 

است    ها به آزادِی همگانی پیوند خوردهی جزئیتکه آزادِی همه  ن بودهدقیقاً ناشی از آ

 و صرفاً از مجرای آن محقق خواهد شد. 

تجربی،  مطالعه بدون   خیابان  ی دربارهای  در  حضور  از  مردان  و  زنان  به  سهم  ها 

و فضای عمومی   گفت که زنانْ خیابان  باید  توان رسید اما با اطمیناندقیقی نمی  ی نتیجه 

اند. تسخیر و تصرف  و »اجراگری« خودشان قرار داده  داری، میدانرا تحت تأثیر حضور

متمایز و   ی بخش خصیصه ای رهاییرسانه   عنوانبهز آن  ا  جانبهی همهخیابان و استفاده 

ترها از خیلی پیش البته تصرف خیابان توسط زنان رود.ی این جنبش به شمار می ویژه

اعتراضی غاز  آ ماهیتِ  اکنون  صرفاً  است. و  شده  پدیدار  پرفورمنس   اش  با  های زنان 

ی خود را بر تاریخ و زنانه درخشانی که تصاویرش این روزها دنیا را تکان داده نقش  

امیدشان به رهایی   و   رنجزمانْهم ها  آن  اند.ای که در راه است حک و ثبت کرده آینده

کنش  به  هنرمندانه  پرفورمنس   را  کرده یهاو  تبدیل  اعتراضی  رسانه ی  چه  و  ای اند، 

از خیابان که سنتاً جوالنقدرتمند و ثروتتر  اس  گاهِ مردان و اصحاب قدرت  ت.  بوده 

دهد؛ دختری که کنار اش را تکان میدختری که روی سطل زباله ایستاده و روسری 

گیرد؛ دختری که با موهای شان را به هیچ می نشیند و ابزار قدرتنیروهای امنیتی می 

ای در خانهبریده بر سر مزار مادرش ایستاده است؛ و دختری که بدون روسری در قهوه

ای های اعتراضیِ هنرمندانه هایی از کنش خورد؛ همگی نمونه جنوب شهر صبحانه می 

مانیفستی جدید  بار  هستند که هر کالبد  تازه حیرو   ْْهمچون  این می   آن  به  دمند. 

ی جنبش غافل کند.  هاِی برسازنده ویژگی زنانه البته نباید ما را از دیدن دیگر ویژگی

میدان زنان  همچنین  استا  (احتمااًل) دارِی  مراکز  بزرگندر  شهرهای  و  مثالً   ها  و 

ترمردساالرانه فعلیت بیشتری داشته  های اجتماعیِ کمهای برخوردارتر و در زمینهمحله

اعتراضیِ کنونیِ خیابان  پیشروی است؛ چراکه تصرف  امتداد  به فضاهای   زنان  آرام  ها 

است.  عمومی در بوده  ویژگی  گذشته  برشمردن  زنانهلذا در  زمینه   های  به  های نباید 

  یتحلیل چنین پدیده   تفاوت باشیم.ها پدیدار شده است بیمتکثری که جنبش در آن

اند اگر فراگیری که از زاهدان تا کردستان و از کارگر صنعتی تا هنرمندْ درگیرش شده 
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دست نخواهد ه محدودی انجام شود چیزی بیش از نتایج انتزاعیِ شتابان ب  ی صرفاً از زاویه

 د. اد

 

 های سنی و نسلی ویژگی

 نسلیهای سنی و  ویژگی  اند اعتراضات را بر اساسبسیاری در این روزها تقال کرده

برخی نیز پا را فراتر نهاده و از تعابیری نظیر جنبش  اش کنند.  کرده و بازنمایی  تحلیل

ها برای توصیف و هشتادی   ی و گیمرها و یا جنبش دهه z11نوجوانان، جنبش نسل  

اس  تحلیل کرده آن  این    اند.تفاده  از  بخشی  انگیزه  که  نیست  ذهن  از  دور  البته 

وسیاقی که در آن است؛ به سبک  ی اهمیت نشان دادن و تخطئه ها بی شماری کوچک

 های شهر سیرها و بچه شکم   هم شاهدش بودیم، هنگامی که تعابیر جنبشِ   88جنبش  

تحلیل  با  نیز  بعضاً  بودند.  برایش ساخته  مشابههایرا  اصطالح(   ی  )به  اساتید  از طرف 

گرا ، رویکرد مرکزگراِی تهرانانتزاعی دانشگاهی  شویم که ازی دانشگاهی روبرو مینخبه 

های سنی و نسلی اما اساساً آیا توصیف و تبیین  دهد.خبر می  با جامعه  عمیق  ی او فاصله

های مواجهه با  ای از پیچیدگی تواند گرهآید و به عبارتی می در این جا به کارمان می 

 تحول اجتماعی و سیاسی ِشتابانی که از قضا همین اکنون در درونش هستیم باز کند؟ 

سنیِ جنبشی فراگیر  های  توان درباره ویژگیبدون مطالعات تجربی به راحتی نمی

دهد احتمااًل متوسط سن افرادی که در رسید اما مشاهدات نشان می  متقن  به نتایجی

  12.کنند نسبت به گذشته کاهش یافته است اعتراضات خیابانیِ این روزها شرکت می 

( به ناجنبش  1390ای که آصف بیات )این واقعیت، اگر آن را جدی بگیریم، با پدیده 

هایی خواهد داشت. جوانانی که کند قرابت ها یاد می از آن  «است شادی سی»و  13جوانان

 

کرده  اندیشی از این تعبیر برای تحلیل اعتراضات استفاده  . مهدی تدینی در صفحه اینستاگرام تاریخ11

  است.

ایرنا: مشاهده12 دهد  ها نشان می .رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در مصاحبه با خبرگزاری 

به  کنندگان در سال میانگین سنی شرکت و  اخیر  پایین آمده است )های  اعتراضات  این  مهر    16ویژه 

1401)  

  گوید.می  گرفتن جوانی« و »سیاست شادی« در بهار عربی . بیات از نقش »پس13
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شان  های رایج، زندگی روزمرهاند فارغ از ایدئولوژی اخیر تالش کرده  ی در یکی دو دهه

عرصه به  تجربهرا  شادی،  پیگیری  برای  سبکاندوزی ای  و  جسورانه  متنوع  های  های 

پیشروی آرام داشته باشند. این نوع سیاستِ شادی زندگی تبدیل کرده و در مسیرش  

های اعتراضی، نه  و جوانی از ظرفیت و استعداد باالیی برای پیوند خوردن به جنبش

می نظر  به  است.  برخوردار  جنبشی،  هر  جوانی»رسد  ضرورتاً  جنبشی   «سیاست  با 

ده خوب بو  14اش آزادسازِی زنجیرها و موانعِ زندگی نرمال اعتراضی که هدف کمینه 

است.چفت  گف  به  ووصل شده  باید  با    شادی  وی  جوان  گرفتنِ پس   سیاستِ  تتعبیری 

  15ست قرابتی انتخابی گرفتنِ زندگی اش پسایدئولوژی انضمامی   که  سیاسی  جنبشی

این معناست که جنبش ژینا را جنبش    برقرار کرده است. به  پیوند  آیا قبول این  اما 

بیش از آن   «جوانی»سیاست  (  1  توان آن را رد کرد:می جوانان بدانیم؟ به چند دلیل  

زندگیِ    یا سبک  معین  زیستن  نوعیْهای  ویژگی  برشناختی باشد داللت  ای سنکه مقوله 

و جسور  زدنِپس   شادی وکه  دارد    ای ویژه آن   هامحدودیت  ی انهخالقانه  که    طور)نه 

اگرچه   .است  اشاز خصائص برجسته  (اندهای موقتی دانسته هیجان  اش راخصیصه   برخی

با طبقه   «جوانی» ام  های معناداری همبستگی   های سنیبندی احتمااًل  ا خواهد داشت 

 درباره  به نحوی مضاعف  )این واقعیت  ودش نخواهند بپیمان هم  نْجوانا  ضرورتاً  و  صرفاً

صرفاً یکی از خصائص این   «جوانی»  به این معنا  (2  .(کندمقوالت نسلی هم صدق می 

به ساختنِ ماهیتش    رْئص دیگای که در کنار خصادهد؛ خصیصهتوضیح می   را  جنبش

یکی   به   جوانی، تقلیل ماهیت   مبنای   در واقع توضیح این جنبش صرفاً برکند.  میکمک  

عمومی(    خیابانْ  (3.  ستهایشویژگیاز   کهجایی)فضاهای  و    «جوانی»  ست 

 های اعتراضیحال آن که جنبش   اندوجور شدهدر آن به یکدیگر جفت   کنونی ِجنبش

دهی  خیابان، اعتصابات صنفی، سازمان پشتیبانی از    و محدود نیستند  به کنش خیابانی 

نگینِ رویکردِ مرکزگرای  ی سسایه  (4شوند.  و تولیدات فکری و هنری را هم شامل می 

دهند  تقلیل می   (جوانیبه  )یا حتی    جنبش را به جوانانهایی که  بر تحلیل دانشگاهی  

از این غافلکند. آنسنگینی می  های جغرافیایی،  زمینه  ی در همه  «جوانی»ند که  ها 

 

 .هشتگ زندگی نرمال پس از اعتراضات مورد توجه بسیاری از جوانان قرار گرفته است.14
15 .Selective affinity 
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اساساً محلی از اعراب    کند و چه بسا در شرایطیْاتنیکی و طبقاتی به یک میزان کار نمی

زندگی نیازمندست و  استانداردهاِی کیفیِ    جوانی به حداقلی ازکیفیت    نداشته باشد.

 اند ضرورتاً به آن دسترسی ندارند. اجزائی که خود را در این جنبشْ بازیافته  ی همه

گیرند که خالقیت  طور نتیجه می این   88این جنبش با جنبش    ی بسیاری از مقایسه

به   خیابانی  بیشتر معترضینِ   به مرتبط است.  ها  تغییرات سنی و نسلی آن و جسارت 

های این تغییر کنش   کنیم   شناختیِهای روانرا گرفتار تحلیل  خودبدون آن که  گمانم  

نیرویی   جوانیْ  بفهمیم.  و گسست  »خروج«  و گفتمان  «جوانی»اعتراضی را باید در پیوند  

  ساختنمیل شدیدی به تخریب و دوباره  ،است  پیشو روبه، ماجراجو  اساساً بلندپرواز

نفی  ،دارد باالیی دقدرت  پیِ خلق  ارد وکنندگی  ی جدید یفضاها  و گشودن  دائماً در 

دهه  جوانی  .است یک  در  اخکه  شده  یرْی  گفتماندر    نیرومندتر  و   درون  سیاسی 

  در گسست  های کنونی بلکهو ظرفیت   هافرصت   را نه از  آینده  دارد  بنا  که  خروج  اجتماعیِ

به تمامیْ  بسازد  از آن را  بالفعل  آزاد  خودش     موفق شده   که  ه نحوی ب  کرده است؛  و 

  مثلثِ   باشد.   داشتههایی جسورانه  خلق کرده و پیشروی   را  فضاهای متفاوت و جدیدی 

جوانان انقالبی در   ی ست که تجربهای گانه سه   همان ترکیبِ  جوانی، گسست و خیابانْ

های ، فارغ از ویژگی88)میالدی( را ممکن کرد. حال آن که در جنبش    68اروپای سال  

نسلی  و  گفتماناشسنی  خود  ظرفیت   اسالمی  ،  درونیو  امکانِدایره  16اشهای   ی 

 گسست در گفتمان    ورزی کنش   اتِکردند و این ماهیتاً با امکانورزی را تعیین می کنش 

 گفتمان اصالحات   از طریقِ  خیابانی  رسانه ی و  جواننیروی    ،در حقیقت   متفاوت است. 

تماماً شکوفا شوند. و منطقاً نمی  شدند مدیریت و کنترل می  نقش    توانستند  بر  اصرار 

نهایتاً به     تحققش زمینه و شرایطِ  بدون تحلیلِ  جدید(  های یا نسل  )یا جوانان  جوانی

روان خیابانینوعی  معترضین  )اجتماعی(  شد   شناسیِ  خواهد  جنبش  ختم  تقلیل   .

 گیرد.ها نشئت می های سنی و نسلی از ندیدن این پیچیدگیاعتراضی کنونی به کنش 

 

 ،تقویم اعتراضی  ،نمادها  ،از خود گفتمان اسالمی گرفته شده بود؛ شعارها  88ی عناصر جنبش  . عمده16

شباهت بسیاری به خود اعتراضات   88های  حیث اعتراض ها... همگی ماهیتی دینی داشتند و از این  بیانیه

  داشت. 57
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تری از  تر و انتزاعی مراتب پیچیده به های نسلی ابزارهای مفهومیِ  بندی نسل و طبقه 

،  ی متکثرویژه برای تحلیل جنبشبه   ،های سنی هستند و طبیعتاً کاربردشبندی طبقه 

 یسادگی از جنبش دههطلبد. حال آن که این روزها برخی به میاحتیاطی مضاعف  

بازی هشتادی  نسلِ  و  می های  ها  حرف  تفاوتآنالین  توضیح  برای  یا  با زنند؛  هایش 

پیشینجنبش  و  از    ،های  می   ظهورِکشف  خبر  و نسلی  اینترنت  بستر  در  که  دهند 

ها عمدتاً به ظهور نسلی ارجاع است. این دسته از تحلیل  د کردههای اجتماعی رششبکه 

اتوریتهدهند که کم می  تحقیر شده،  را  های ضعیفتر  باالی سرش دیده، فرصت  تری 

واسطه به  داشته،  خود  ابراز  برای  گوشی بیشتری  و  اینترنت  امکان ی  هوشمند  های 

های های اجتماعی و بازی آشنایی بیشتری با تجربیات جهانی داشته و در بستر شبکه 

سازی بیشتری پیدا کرده است. حال اگر مسامحتاً گیری و شبکهآنالین قابلیت ارتباط 

ویژگی نسلهاین  بایدای  بپذیریم چطور  را  اعتر  آن  از  های جدیدتر  تحلیل  اضات در 

 (1کنم:  بندی خودم از آن را ارائه می. در قالب چند بند صورت جاری استفاده کنیم 

طبقه  و  مقوالت  و  معنادارِ  های بندی ساختن  توصیفی   نسلی  آن  کاربردهای  ها از 

از  رویکردی  برخی  که  می   هااس شنجامعهست  کار  امبه  استفاده گیرند.  از ا  تبیینی  ی 

راحتی  بنابرین به   د.شوو دقت فراوان انجام می های آماری  مقوالت نسلی عمدتاً با احتیاط 

جنبش کنونی مطرح  درباره ماهیت نسلیِ    را  ادعاهاییتوان  ای تجربی نمی و بدون مطالعه 

  ی نقشآن چه این روزها درباره  داد.  ارائه  شناختی از جنبشهایی نسل تبیین و    کرد

عتراضات کنونی  ا  متفاوتِ  ماهیت  در  های هفتاد و هشتاد(های جدید )دههنسل  ویژگی

مقوالت   ، نه درجستجو کرد  جوانی«» سیاست  باید در همان    را به گمانم  شودگفته می 

منتزع  از  نسلیِ  پیشیننسل شده  سیاسیهای  زمینه و    های  و  از   ن. آ  اجتماعی  فارغ 

اتحاد و  جسارت، خالقیت  های سنی و نسلیتحلیل امیدوارانه،    معترضین   ی سماجتِ 

های در امتدادِ پیشروی   باید  گران قرار گرفته است( راهایی که مورد توجه تحلیل)ویژگی

جوانی  آرامِ که    ناجنبش  امواج به فهمید  و  اصالحات  گفتمان  شکست  از  پس  ویژه 

  تر ممکن شده است. ی ابزارهای ارتباطی پیشرفته واسطهبه زدایی«ِ متعاقبش و  »سیاست 

اندیش به  فرتوت و مرگ،  های سیاسیِ کهنهناجنبش جوانی در مواجهه با نظام اگرچه  

بی  سیاستِ و  میقهر  روی  اما  تفاوتی  ظهورِ  آورد  اجتماعیْ جنبش با  و  سیاسی    های 

 .دکن را آزاد می و خالق فعال داده و نیرویی از خود نشان ی باالییه شوندفعال  ظرفیت
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نسلچنین  هم جواننسبت  با  های  نمی»جوانی«  تر  اینتوان  را  نظر  همانْنسبتی  در   

ها و جنبش   بعضاً متعارضی همچونو    نیروهای متفاوت  همراه با   جوانی  ناجنبشِ   گرفت. 

های ویژگی  ،و غیره  های اتنیکی، دینی، جنسیاقلیت   ویان،دانشج  زنان،  های ناجنبش 

وبیش  کم   نیزهای پیشین  طور که نسل ، همانسازندمیهای جدیدتر را  نسل  ورزِیکنش 

متأثر هستند. نیروها  این  پای شکافآن  (2  از  که  توضیح چنین  ها  در  را  نسلی  های 

برند.  اند از رویکردی اساساً مکانیکی و ایستا رنج می جنبش فراگیری به میان کشیده 

و طبقه داشته  بندی نسل  هم  موضوعیتی  اگر  نسلی   دیالکتیکی باید    اساساً  باشدهای 

های دهه  عناصری از نسل  1401شصتی در سال    ی طور که یک دهههمان  فهمیده شود.

می  حمل  خود  با  را  انقالب  از  دههپیش  از  عناصری  نیز  کند  هشتاد  و  هفتاد  های 

اینترنت رشد طور که در بستر  هشتادی نیز همان  ی اندرکار ساختنش هستند. دههدست

 را   رشد و بلوغ  فرایند  ترهای قبل نسل  یافته در بستری از خاطرات، روایات و تجربیاتِ

ها و اعتراضِ نسل اینترنت و هشتادی   یطی کرده است. مفاهیمی همچون جنبش دهه 

های نسلی به عنوان مفاهیمی گسسته و بندی های هوشمند ناشی از جعل طبقه گوشی 

هایی فراگیر و  شان در تحلیل پدیدهزدهها و جامعه و کاربرد شتابیگر نسلمنتزع از د

ای های اجتماعی و سیاسی است؛ تو گویی از اعماق زمین و در گوشهغامض نظیر جنبش

بسیاری از تحوالت را    اش به میانجی   توانکشف شده که می   ی جدیدْاناگهان گنجینه 

شنویم هایی که این روزها در خیابان هستند دائماً میدر حالی که از جوان توضیح داد.

فی  نمی که  »ما  جنبش  المثل  اشتباهات  »فریب   88خواهیم  و  کنیم«  تکرار  را 

عناصر نسلیِ به  ها را صرفاً  های آنماهیت کنشتوانیم  نمی  خوریم«ها را نمیطلب اصالح

به فرض (  3وابسته کنیم.  های هوشمنددسترسی به اینترنت و گوشی متمایزشان نظیر  

متأثر   بسیارها این جنبش را  ها و هفتادی هشتادی   ی دهه  های نسلیِکه بپذیریم ویژگی

های ماهیت آن را به یکی از ویژگیآیا این مجوز را خواهیم داشت که    اما  .کرده است

ها ها و هشتادی هفتادی   ی اینْ دهه  بپذیریم  که  به فرض  (4اش تقلیل دهیم.  برسازنده 

در خیابان حضور دارند اما آیا چنین جنبشی ها  بیش از دیگر نسل  هستند که این روزها

تقلیل داد.به کنش   صرفاً  توانرا می تعامل،   انجواناین  حقیقتْ    در  های خیابانی  در 

پشتیبانیِ   و  خیابانهای خانواده  ی اعضاگفتگو  روزها  این  خود شان  تسخیر  به  را  ها 
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،  دانشگاهی  تحلیلگران  زعم  به،  ریمِگِهای جوانِ  نسل بپذیریم    فرضبه    اگر(  5اند.  درآورده

ای های شبکهاینترنت و بازی توانیم ادعا کنیم  میآیا  بازیگران اصلیِ اعتراضات هستند  

 شیرازی یا اصفهانیِ معترض را شکل  ،همان میزان که شخصیت و هویتِ جوان تهرانیبه

میاندره اند  داده بلوچِ   اِیهویت جوانِ  کارگر جوانِ  کورد، جوان  نفتی    زاهدانی،  میدان 

آموز ساکن در مسکن مهر هشتگرد را نیز  عسلویه، معلم جوان اردبیلی و دختر دانش

مرکزگرا  .اندساخته  نمی  گراتهران  ی رویکرد  به اساساً  از پیچیدگی   تواند  ناشی  های 

 جنبشی کثیر، کلی و فراگیر بیندیشد.
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