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برمن   »تجربه مارشال  کتاب  مدرنیته«در  »یادداشت  ی  از  خوانشی  های در 

که کند  را توصیف می زیرزمینی« داستایوسکی، تردید و نوسان عاطفی کارمند فقیری  

برای کسب حیثیت خویش و   . این انسان زیرزمینی»انسان زیرزمینی« لقب گرفته بود

گذارد.  را با افسری عالیرتبه در »خیابان« به نمایش می  ای شناسایی متقابل نبرد و مبارزه 

گرایی و انزوا، سرانجام ای طوالنی از درونسر گذاردن دوره  پشت انسان زیرزمینی پس از  

به عمل می اربابش می دست  برابر  از هویت خود در »خیابان« دفاع  زند، در  ایستد و 

 کند.  می 

 و انحطاط و زیرزمینی انسان رفته  دست  از حیثیت دهد کهمی  نشان داستایوسکی

در  زندگی ساختار از ناشی باشد، گرفته نشأت شخصیتی او وجوه  از  کهآن از  بیش او تباهی

 یحیات سیاسی و اجتماعی شهر پترزبورگ، در نیمه  .است  آن زمان  پترزبورگ شهر

خودکامه بود که مانع مشارکت مردان و زنانِ مدرن   حکومتیقرن نوزدهم، تحت کنترل  

  کشید.به زیرزمین می ای سنگین آنان را  وزنه  همچون  شد وشهر در حیاتِ خیابان می 

رویارویی انسان زیرزمینی   و  تقابلدوم قرن نوزدهم شاهد    ی برمن، نیمه  ی اما به گفته 

ی تِزار روسیه را در بلوار نوسکی  مآبانه ارباب  ی و طغیانگری است که بنیان نظام سلطه 

پترزبورگ به چالش کشید و اولین تظاهرات را به صورت فردی تجربه های سنخیابانو  

های پترزبورگ و بولوار نوسکی کرد. کارمند فقیر و انسان زیرزمینی نه فقط از خیابان 

 فئودالی و تزاری هم عبور کرد.   ی های روسیهبلکه از قشربندی کاست 

 از را آنان که است جایی  یگانه جامعه، زیرزمینی های انسان برای از این رو، خیابان

  ی قیام  .کنند  عصیان حاکم  مناسبات علیه تا سازدمی فراهم بستری و کندمی خارج انزوا

اعاده کرامت   حیثیت   ی برای  میانجی   و   گشایش و  ظهور بستر خیابان  خیابان.  به 

طبقات ،  اتمیزه و  منفعل هایآدم زیرزمینی، انسان  های زیرزمینی و منزوی است.انسان

  اند. داده تشکیل را  شهری  عظیم جمعیت اکثریت که هستند   گوناگونی اقشار  و  فرودست

نابرابر اجتماعی  مناسبات که بیکاران و روشنفکران آزادمزدبگیران،  ان،  گردانشجویان، کار

داستان   کرده است. ایجاد  آنها در طوفانی خشمیآنها را نادیده گرفته و   جامعه طبقاتی و

 است  در بستر خیابان  «خشم»این  ظهور فرایند شرح انسان زیرزمینی در واقع



 برومند مرضیه بهرامی  2 

که  شده   آنها  طرد  یا  و  داده  تن  جامعه  از  عزلتی خودخواسته  خیابان    اندبه  به 

آیند تا »دیده شوند«. امر دیداری که در مرکزیت فضای عمومی و خیابان قرار دارد می 

تأکید بر امر »نادیدنی« است.  شود که هدف آن  زیرزمین می   ی جانشین فضای بسته

باید از نو تعریف    ی اکنون فضا واژگون شده و رابطه  انسان زیرزمینی و اربابان قدرت 

شود و فضای عمومی خیابان  اقتدار ارباب گشوده می  یشود. پای رقیب مهمی به حوزه 

و    کند ومنبع جدید »امر دیدن« ظهور می   ی منزله به امری فردی  به  را  امر دیداری 

 زندگی که است ای لحظه دیدن«»ی  لحظه در واقع  .کندروزمره و قابل دسترس بدل می 

سیاست زیرزمینی انسان درمی پیوند  با   از  برخاسته  سیاسی کنش با ما جااین خورد. 

در چنین بستری، سیاست و امر سیاسی از    هستیم. رو روبه فرد شخصی زندگی وضعیت

باریک گفتمان   و  امر سنتی درباره حصارهای تنگ  نهاد خانواده و  ی سبک زندگی و 

فردی رهایی یافته و در چارچوب گفتمان مدرن برپایه نظم سیاسی جدید بازتعریف 

  شود.می 

پساساختارگرا سیاست را به معنای سامان دادن    یدر بازتعریف امر سیاسی، نظریه

 بر بستر این کند.  به مناسبات متغیر، دلبخواهانه و قراردادِی دال و مدلول تعریف می

را به عنوان کنشگر وارد حوزه عمومی   «انبوه خلق»چرخش نظری و مفهومی از سیاست،  

ردشدگان قدم حاکم به گوش خواهد رسید و ط  ی طبقه  ی پایهکند که صدایش هم می 

گذارند تا فضای اجتماعی را دگرگون سازند. بنابراین سیاست سنتی در سطح پیش می 

ای مستقل از دولت  رود و اشکال دیگر سیاست به عنوان پدیده حکومت به حاشیه می 

 گیرد.  در کانون توجه قرار می

علوم  شناسی و  های طبقاتی، در ادبیات جامعهمحوریت تحلیلهای اخیر از  در دهه

تا حدی   عوض،  هشد   کاستهسیاسی  در  مقوالت  و  و  هویت  یموضوعات  های همچون 

نظری   های تحلیلدر    . عالوه بر آن،نداه های سیاسی سایه افکندبر تحلیلغیرطبقاتی  

تری پیدا پررنگ نقش  ، فرهنگ، هویت و ایدئولوژی  و سوبژکتیویته  معطوف به »عاملیت«

عبارتند از ظهور و گسترش   عوامل این چرخش نظری ترین  مهم   .نداه و برجسته شد  کرده

جنبش جنبش  مانند  غیرطبقاتی  جدید  اجتماعی  مدنی،  های  حقوق  دانشجویی،  های 

بشر،  زیست حقوق  سالح،  خلع  فمینیستی،  سبزها،  یا  نیز  محیطی  انقالب و  وقوع 

 شدن. ارتباطات و اطالعات و جهانی 
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در   اخیردههبنابراین  فر  های  بستر  در  جهانی و  پرشتاب  و ایند  اقتصادی  شدن 

های سیاسی و در پویش  ترمتعددتر و متنوع های اجتماعی کنشگرانی  سیاسی، جنبش 

  ها در بین تودهبیشتری  از اعتماد و مشارکت  به همین دلیل  و    اندیافته مبارزاتی جدید  

 برخوردار شدند. طور خاص به متوسط  ی طبقه و به طور عام

ها به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت حاکم بر جامعه از خیابانبدین ترتیب،   

ها اگر سوژه   . در چنین حالتی، شودخیابان مرکز انباشت قدرت می  و  قدرت استفاده کند

پیدا   خیابانیشایستگی خود را اثبات کنند امکان حضور    باشند .  تابع هنجارهای نظام

طلبی از  تواند با مقاومت و مبارزه ر و شکننده است و می پذیکنند. اما این نظم آسیب می 

و بپاشد  نهایت  هم  لحظهلحظه   در  آورد.  پدید  انقالبی  لحظه  ی ای  همان  ی انقالبی 

 نظم حاکم در خیابان   بخشی انضباط ی مدرن با سویهطلبیِ سوژه رویارویی و برابری 

زندگی روزمره مردم است به  هایی که فضای  های تمامیت خواه خیابان در نظام .  است

شود و این نظام نوعی  ی انضباطی و سرکوب نظم حاکم تبدیل می عنصری مهم از سویه

را خلق می  است.از سوژه  و سرکوبگر  نظام مردساالر  بازتولید  که  قدرت   کند  ساخت 

 یمختلف همچون نمایش رژه  به انواع  خیابانای در  انضباطی نظام حاکم به طور فزاینده

شود تا های ویژه نشان داده میها و برپایی جشنسربازان جنگ، موکب، کهنه نظامی

خیابان محل نمایش قدرت   ی رو، عرصهقدرت مردساالر نظم حاکم تثبیت شود. ازاین

تا فضای بازنمایی زندگی روزمره. اما به بیان فوکو »هر کجا قدرت   شودمی نظم حاکم  

 هست، مقاومت نیز هست«.  

ویژه به  گان،های طردشدمدنی و ندیدن و نشنیدن صدا و خواسته نهادهای  فقدان

باعث شده  ساختاری،   اصالحاتِ از ناامیدی  و زنان جنبش نیروهای  افول نسبی برخی  ،زنان

اخیرکه در سال  و کنش  ناپذیرجدایی هویت به »خیابان«  های  اعتراضیحرکات   های 

 وهای جامعه در خیابان زاده  مطالبات و خواسته  بدین ترتیب،شود،  می تبدیل اجتماعی

 دهد.  شود و به حیات خود ادامه میجا تکثیر و بازتولید می در همان

ی تابع نظم دوگانه   وتر  پیچیده   «خیابان»در مورد جنبش زنان، تعریف و مفهوم  

در فضای خانه    هگیری هویت زنانشکل  شود.ی »مرد عمومی« و »زن خصوصی« می فضا

پذیرد و در برابر آن مردان بی هیچ اجباری، مالک خیابان و عرصه عمومی صورت می
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نظام   گردند.می  و  سنتی  جوامع  در  رو،  این  ایدئولوژیک  از  می خیابان  های   تواندهم 

و زن برای حضور در خیابان به عنوان یک شهروند دچار مشکالت و   شودجنسیتی  تک

های فرهنگی باید خود را در خیابان انکار کنند تا از گزند آسیب   شود. زنانمحدودیت می

نام ای بهها در ایران از پدیدههای کالمی و بدنی و نیز عالوه بر اینو خشونت   و اجتماعی

از خود دفع  در تالش است تا زنان    خیابان دائماًانضباط  در امان باشند.    »گشت ارشاد«

.  نیز به سهم خود آن را تسخیر کنند  یابد تا زناناما جدال خیابان و زن ادامه می   کند

های حاکم  ست و سیاست ه  هم  ها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنانخیابان 

گفتمان  از  تا  کنند  مهیا  زنان  حضور  برای  بستری  بتوانند  باید  زبانی  نظام  گفتمان 

 خارج شوند.  خیابان مردانه صدایی و استبدادی تک

گاه به عنوان خاستگاه فرهنگ فرودست بنابراین در مفهوم کنش سیاسی، خیابان  

می  تحلیلمورد   تمامیت قرار  نماد  عنوان  به  موارد  برخی  در  و   خواهیگیرد، 

توصیف می )توتالیتاریسم( رعب  بیانآور  از خیابان،  توصیفات  این  از  گر شود. هر یک 

گران مبارزه بر سر کنترل خیابان است. بسیاری از تحلیلهدف و مقصود متفاوتی برای  

نظر آنها  در  نگرند.  خیابان را به مثابه پایگاه و نماد اعتراض، و سیاست دموکراتیک می

که در آن افراد جامعه می   ، فضای تساهل و روشنفکری استو خیابان  فضای عمومی

ود جمع شوند. از این منظر، توانند آزادانه برای بحث و گفتگو درباره عقاید سیاسی خ

از این رو، خیابان نمایانگر عرصه عمومی در منتهای تکامل و بلوغ دموکراتیک است.  

می  فراهم  را  مدنی  مکان  عرصه/  یک  ویرانخیابان  نیروهای  که  اخاللگر،  کند  و  گر 

و شوند  رو مییوسان و سرخوردگان در آن با هم روبهأهای جداافتاده و منزوی، و مگروه

  همچنین خیابان جایی است که »همه تضادهای درونی« شهر  زنند.دست می فعالیت  ه  ب

های مطرود و به حاشیه رانده شده  ها گروه فقط در خیابان .  ظهور و بروز دارند  امکان

)و بنابراین به شکل سیاسی( ظاهر سازند و مجال   توانند خود را به شکل عمومیمی 

ها، چه تصرف خیابان .  سیاسی به حساب بیایند  ی هبروز بیابند تا از سوی اعضای جامع

اثبات کنترل و سلطه برای  افراد، معمواًل  پلیس و چه توسط عامه  و »دیده    از سوی 

منازعه و تظاهرات   ی مان، عرصه أتواز این رو خیابان  است.  و »شنیده شدن«    شدن«

سرکوب و کنترل است. چالش و سختی در شناخت و درک درهم   ی سیاسی و نیز عرصه



  

 
 

 ی سلطه و مقاومت خیابان، عرصه 5

ها  تنیدگی و پیچیدگی وضعیت و شرایط فضای عمومی، و کوشش برای ساختن بهترین

 ت. اس بدترین بردر عین مقاومت در برا

های متمرکز مدرن از ابتدای نظام رضاخان تا بعد از و در دولتایران معاصر،    در

نمادین    صورتو چه به  تأسیس حکومت اسالمی فضای خیابان دارای قدرتی مردانه بوده  

  . باست ستیز داشته  زنو چه به شکلی آشکار و مستقیم همواره حاوی محتوای جنسیتی  

قدرت« )تالیف مرضیه در کتاب »خیابان، فضا و    به بیان دکتر میترا زرگر«  محتوایی که

توانیم آن را حول محور »حذف« تفسیر کنیم؛  می   (1400بهرامی برومند، نشر لوگوس،  

خیابان، به    پسکم به حاشیه راندن هویت زنانه از فضای عمومی.  یعنی حذف یا دست 

ای مردانه تلقی شده و حضور عنوان یکی از فضاهای اصلی عرصه عمومی اساساً عرصه

من  به  فقط  قواعدی خاص تحمل زنان  آن هم تحت  و  این عرصه  در  ظورهایی خاص 

همواره عمومی و خصوصی به حدی بود که    های جنسیتی حوزه  شده و این تفکیکمی 

 ه است.  خیابان شمایلی مردانه داشت

مسیر در  حال  عین  برهه   در  با  می توسعه،  مواجه  تاریخ  از  هویت  ای  که  شویم 

شود. به این معنی که با ورود ایران به عرصه جدیدی از حیات جنسیتی دچار چالش می 

زایی که غرب پیرامونی، و نه آن توسعه درون  ی توسعه  ی اجتماعی و تجربه-اقتصادی 

به سرعت شاهد تغییراتی   تجربه کرد، بسترهای مادی جامعه نیز تغییر کرد و این جامعه

شهر و تغییر در الگوهای زیست    ی های مختلف، ازجمله رشد و توسعهزیاد در عرصه

ای بود که جامعه از سویی مشوق شهری شد. نوع و ماهیت توسعه در این جامعه به گونه

مثابه ها به ویژه نمایش تنانگی/بدن آنان در خیابان های عمومی و به حضور زنان در عرصه

ها و مناسبات سنتی کننده مدرنیزاسیون و از سوی دیگر هنوز در ارزشلگوهای بازنمایی ا

ت نوعی  با  ما  عبارتی  به  و  بود  بر جامعه حاکم  احساس أجنسیتی  میان  فرهنگی،  خر 

ای عمومی، چون خیابان بودیم و از  حجاب زنان در عرصهضرورت و الزام به حضور بی

 بود.  زنان مبنای تعریف  های سنتی سوی دیگر کماکان ارزش

خیابان یکی از مهمترین فضاها در حیات اجتماعی شهری  چه گفته شد،  بنابر آن

دوره در    های مقاومت است.سیاست و بازتولید روابط قدرت و امکان  یاست که عرصه 

  برای تثبیت نظام و ایجاد »مرد قهرمانِ« شهید و نظامی،  در تالش گسترده  نظام جنگ،  
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را در فضای   مردم  ای و زندگی روزمره معمولیتوده  سیاسی و فرهنگ  انمخالفی  همه

عمومی و خیابان کنترل کرد. بر اساس ایدئولوژی حکومت در دوران انقالب و بعد از آن 

صاویر مردان شهید و قهرمان در دوران جنگ، دیوارهای شهر و فضای خیابان مملو از ت

و نام مردانه بود. زنان عمالً از فضای عمومی حذف شده بودند و جایگاه فضای خصوصی  

ها و نظام آموزشی و دینی برای زنان بازتعریف و بازتولید خانه از طریق تبلیغات، رسانه 

ار ها گرد آمدند تا شاهد نمایش اقتدجمعیت عظیمی در خیابانشد. بعد از جنگ هم  

های شکل، هویت های همهای پیچیده شده در لباسهای نظامی و بدنمردانه با یونیفرم 

رفتند در حکم یک بدن مردان نظامی که در خیابان رژه می شکل باشند.  هم یکدست و  

برای   و مذهبی   ، تنها بدنی بود که ارزش ملینظم موجودی اجتماعی در خدمت  نشانه 

ساختار قدرت، بدن مردان نظام که مکان انباشت نیرو است،  در این  حاکم داشت.  نظام  

حکایت از نابرابری نیروهایی دارد که قدرت نظامی دولت را در برابر ناتوانی توده مردم 

سازد. غایت این نمایش نابرابری و تضاد نامتقارن نیروها، از یک سو تضعیف نمایان می

ه رخ کشیدن سلطه و برتری نظام و امحای نیروی جمعیت و توده و از سوی دیگر، ب

 در خیابان است.  حاکم

  ها و فضای عمومی فضایی برای اقتدار مردانه گردید و فرهنگ قدر که خیابانهمان

کارانه مادرانه بر نقش محافظه  و نظام مردساالر موجود را تقویت کرد، فضای خصوصی

ت ببرد و در مقابل، فضاهای ها لذکید داشت. قرار نبود زن از آزادی خیابانأبرای زنان ت

جنسیت    ی بود، به عرصه  مردانهخشونت عمومی    حضور مردان و نیز  عمومی که شاهد 

در جوامع مردساالر ایدئولوژیک و « تبدیل شد.  عمومییعنی »مرد    نظامجایگزین مجاز  

ها به فرودستان و طردشدگان و زنان در همین خیابان در نظامی، مطالبات و خواسته

به رابطهمقاومت زاده میقامت   اینجا  ادامه خواهد داد و در  به حیات خود   ی شود و 

می  خیابان  و  روزمره  زندگی  و  از سیاست  یکی  عنوان  به  خیابان  در  حضور  و  رسیم 

و اقتدار نظام   سازی نیکسا های طرح از فروپاشی ای عناصر شهر مدرن، نشانه  نتریمهم 

 حاکم است.  


