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 غیاب زندگیخیابان در  1

 در بیان اعتراضات بزرگ اجتماعی مضامین اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی»

به کمای رفته او بر تن مرگ دلخراش و  .استمهسا/ژینا امینی  یمرگ مظلومانه درپی

 ی آنهمهدر تن آنها و انفعال و افسردگی ملی ها سرکوب سال نماد تخت بیمارستان

 علیهبخش برای جنبش اعتراضی ی رهایییبه نیرو منجر سرانجامکه ها بوده سال

 یهویژه دهبهبیشتر معترضان، نسل جوان . سرکوب ناشی از طردشدگی و تحقیر شد

حکایت جوانانی است  جنبشاین د رسبه نظر می ها، زنان و دانشجویان بودند.هشتادی

زن  د، در برابر اخالقیات ضگراغایت مرکزبهکه در برابر حکومتی مردساالر، ناکارآمد و 

اند. انباشت مستمر ورش زدهشناپذیر دست به مراتب انعطافسلسلهشدن و ضدجهانیو 

 جامعه درون در یسیاس و انفعال اقتصادیمعضالت  اجتماعی، هایشکافانواع  و بحران

از سوی دیگر  حاکم نظام جانب از ونتخش و رد،ط تنازع، سیاست تداوم و سویک از

 میان درانباشته  هایخشم و ناآرامی ها،ایتینارض از عظیمی حجم پیدایش باعث

 مضاعفی ارفش که است شده جامعه هایبخش آن ویژهبه مختلف هایبخش و اقشار

 .وانانج و زنان نظیر ردند؛کمی تحمل را

نه برای تغییر یا کامیابی، که آزادی  حکایت از آزادی شعاراین در « آزادی» یواژه

 «ژولیا کریستوا»و رهایی برای سرپیچی و به پرسش کشیدن قدرت است. از منظر 

ای حیاتی در زندگی روانی افراد یک لحظه هاپرسش کردن از قوانین، هنجارها و ارزش

 ( است. چون از رهگذر7931)کریستوا،« ستایش از امر منفی»این لحظات  جامعه است.

شود و به معنایی دیگر به امتیاز تبدیل نمی« هاارزش»به پرسش کشیدن چیزهاست که 

 آگینیخشمیابند. در این جنبش میل رفیتی بودن و زندگی دست میظاز سیالیت، چند

ر عمومی، برای وارسی و تجدیدنظر در هنجارهای حاکم بر امر خصوصی و ام داردوجود 

 هایی جدید و تا ابد قابل منازعه.بندیبرای صورت امر درونی و اجتماعی، و میلی

خود یک کنش انقالبی  گراتمرکزجویانه و دولت نهادهای سلطهدن کشیپرسش به 

، است موجود وضع از سرپیچی پرسش،و نفس « خواهیمما نمی»است. کنش انقالبیِ 

 آیدمی دستبه سرپیچی قیمت به تنها شادمانی؛ است معتقد همانطور که کریستوا

آنچه در جنبش اخیر، مردمِ . ستزندگی غیاب پرسش، نظرگاه، غیاب این از که

، یک جنبش نداش به پاخاستجوانان و به ویژه زنان، علیه ،«دیدهرنج»و « شدهردط»
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 «شاد زیستن»و حقِ « احترام به زیست روزمره»اجتماعی و سیاسی برای تثبیت حقِ 

  مند است.امری بدن است. زیست و زندگی روزمره

 زندگی»اساساً نوبنیاد های ایدئولوژیک نظام گفتمان حاکم و آرمان 71انقالب درپی 

امری  همچونبا نگاهی تحقیرآمیز  را مند مردم عادیو مطالبات زیستی و بدن« رهروزم

ترین قلمرو تولید معناست. زندگی روزمره اصلیدر حالی که  .نگریستمیمبتذل 

شود. های فردی و جمعی ساخته میمندیها و توانقلمرویی که در آن قابلیت

ها و داشتن نگاه انتقادی به خود و نظام است که ها و تواناییبازشناسایی این قابلیت

شان و هم به شناخت و روابط« دیگری»و « خود»ها هم به شناخت شود انسانسبب می

شان نائل آیند و با ایجاد تغییراتی در زندگی فردی و جمعی جامعه و جهان پیرامون

گونه که باید گونه که هست به جهان اجتماعی آنخود یعنی در جهان اجتماعی آن

 باشد دست یابند. 

تغییر جهان، شناخت قلمرو زندگی  یزمینهپیش(، 7337) 7لوفورهانری از منظر 

که  یی استو مهم قلمداد کردن ظرفیت این امر معمولی و در عین حال ناآشنا روزمره

ابزارهای  یهمه که در نظام و سیستمیدهد. های بشری را شکل میو قابلیت توان

 زندگیها در ارعاب و وحشتِ ایدئولوژیک برای سرکوب زندگی روزمره مهیا باشد و آدم

 ،جامعه نگاه انتقادی داشته باشند های تحمیل شده برروزمره قادر نباشند به ضرورت

رت در صو . از همین رو،توانند در شرایط تغییر جامعه امکان مشارکت داشته باشندنمی

سرکوب عاملیت در زندگی روزمره و نادیده گرفته شدن قلمرو روزمرگی، فضا برای 

 .شوددر خیابان برای دیده شدن خود و مطالباتشان آماده می اعتراض به ساختار حاکم

 برای بدن .دارد ذاتی دشمنی بدن زندگی روزمره و با گرمسلط و سرکوب قدرت

بدن انگاری دشمناین است.  رّش پیشاپیش این فضای سرکوب و نظام ایدئولوژیک،

 است. آدمیان شدهی انواع تنانههای مختلفی نظیر موجب طرد و سرکوب بدن در عرصه

هایی دارد که ناعادالنه شواهد بسیار از ستم 71بعد از انقالب ویژه بهایران معاصر تاریخ 

همواره نیروهای سرکوب و ایدئولوژی رسمی علیه بدن و  طی آن بر بدن رفته است و

 فقه از رسمی آرایی کردند. ایدئولوژیبخش صفهاییر نیروهای برابر درزیست روزمره 

                                                      
 
Henri Lefebvre 



  

 
 

 غیاب زندگیخیابان در  3

 هایجریان از بزرگی بخش پیشاپیش فرهنگی هایسیاست کند ومی تغذیه سنتی

فهمند و در نهایت می آسیب و ابتذال نوعی ذیل زندگی و زیست روزمره را معمول

زیستِ ، «انقالبی»ایدئولوژیک و  افراطی خوانش در زنند ودست به تحقیر آن می

 .کندمی پیدا تقلیل بودگیریانمفهوم برهنگی و عُ به مندبدن

« مندیرابطه»مدرن و  ینسبت دادن مفهوم برهنگی به خواست و مطالبات سوژه

جنسی معنای بهبدن و قلمروهای فرهنگی، اجتماعی، مکانی، و تاریخیِ منضم به آن 

کردن بدنی که خواستار حق زندگی و حق شادی است. جنسیاست.  چیزهمه کردن

 دنبالکه به ،شدهدر پی کسب قدرت و بدن جنسینه زنان و دختران معترض 

زنانه  یو زبان گفتمان تمنای و حق مالکیت بر بدن خود و در و جمعیتنانه  یورزتجربه

های دانش/قدرت به از گفتمان یتاریخی مدرن یشبکه یواسطهبهزبانی که هستند. 

و نهادهای اجتماعی قدرتمند مانند آموزش و  صورت نظام گفتاری و نوشتاری و توسط

شناسی آشکار کردن باستان با... پرورش، نظام دانشگاهی و نهاد پزشکی و رسانه و غیره

شود. جنبش )زن، زندگی،آزادگی( خواستار عدم نگاه جنسی درونی و تقویت بدن زنانه 

مندی طالب حق زیستن و شادی و رابطه درمقابلبه بدن زنان است که پندارانه هو برهن

 گیری نوع جدیدی از زندگی خصوصیبه شکلامید است که در این بدن خود هستند و 

کرامت انسانی  یخردکننده هایبدون دخالت حاکمیت و رهایی از کنترل یو عموم

 .بینجامد

اش درون خود فرو رود و زندگی روزمرهکه سوژه  مانع از آن است هانکرامت انسا

 عاصی و نگران چنان انسان راسرکوب شود. سرکوب تنانگی و زندگی روزمره  یتمامبه

 پرسشبه  چون هاییگریکنش قالب درو  زندمی نافرمانی به دست که کندمی

 ،رویارویی و ستیز ها،ننخواست نافرمانی مدنی،انواع ها و نپذیرفتن ها،نقادی ،هاکشیدن

که کند اعالم تا کندمی اعتراض انسان .کندمی خودنمایی ششورسرانجام  وناآرامی 

 کرده نقد گرفته، پرسش به خوانده، شنیده، دیده، را هستیهنجارهای قالب شده بر 

از  ،دخواهد دیده شود، شنیده شومی . اواست کرده جووجست را آن از رهایی راه و

احترام  اشو شادیره و به زیست روزما قدرت ره سهمگینساختارهای خردکننده و 

 آن یدنِمفه و تیهس در بودن ینشانهآدمی عصیانِگذاشته شود. اعتراض، انتقاد و 
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 خویش یرتسخ به امکان حد تا را هستی بتواند فهمیدنی و بودن چنین پسِ از تا است

 به را« هستم پس اندیشم،می» دکارت معروف یجملهتوان می اساس، برایند. درآور

 تغییر داد و فهم کرد.« هستم پس کنم،می عصیان» یجمله

کارگران در  ران و مردم انقالبی همچونکنشگ« ورششلحظات »عصیان و 

ها و دانشگاهآموزان در مدارس، کارمندان در ادارات و دانشجویان در دانشها، کارخانه

علیه « خیابان»همه و همه در فضای عمومی یعنی در  ،مردمی فرودستان و توده

 اتدر بسیاری از اوق کههمین جاست  شود،ناپذیر قدرت برانگیخته میصاحبان شکست

 ی ماهیت خود،ها به واسطه. خیاباندشومیتعیین ی های سیاسرنوشت جنبشس

درنِ اعتراض به تمام معنا هستند. خیابان محل اصلی ری معیار شهتمام ییانندهبازنما

برای مردمان عادّی است، کسانی که به لحاظ ساختاری از مراکز قدرت  ورزیسیاست

تواند بیان شود است که در آن، اعتراض جمعی هم میکالبدی اند. خیابان نهادی غایب

ها ها یا تحصنبه وجود آید. عنصر فضایی در سیاست خیابانی، آن را از اعتصابو هم 

د، کننها صرفاً جایی نیستند که افراد در آن اعتراض میسازد، زیرا خیابانمتمایز می

ی خود بسط واسطهی بیکه افراد در آن اعتراض خود را ورای حلقه است بلکه محلی

 دستان وشده همانند تهیایان نه تنها عناصر حاشیهدهند. به همین دلیل، در خیابمی

گران برخوردار از اندکی قدرت نهادی نیز از قبیل دانشجویان، کاران، بلکه کنشبی

ها به قصد بسط شان در خیابانپیماییو کاسبانی که راه کارگران، زنان، کارمندان

 گردند. شود، یافت میشان انجام میمبارزه

آورد که ممکن است را گردهم می« هاغریبه»و نیز « مدعوان»پیمایی خیابانی راه

و  نآظرفیت فراگیر شدن  روهمینازحامی نارضایتی یکسان، واقعی یا تخیّلی باشند و 

. این کندرا تهدید می« مقامات»که  ستهاثباتی ناشی از شورشنه صرفاً اختالل یا بی

دارند در نتیجه، به همراه که قدرتی نافذ بر فضاهای عمومی اِعمال می اندکسانی مقامات

 د. نآورهای پلیس، نظارت ترافیکی و تقسیم فضایی میخود گشت

شناسی متمایز خود را جامعه« های اعتراضخیابان»ت، ، ورای این کلیهمهبا این 

ه در اند کاهاییفض . نخست،انداییفض-ای از چندین ویژگی اجتماعیدارند، یعنی آمیزه

ور که مجبراحتی و به سرعت گردهم آیند پیش از آنبهتوانند ک میآن، جمعیتی متحر

)همانند  شهردر  یدانشگاه درون و بیرون هاین شوند. از این رو، محوطهه شدبه پراکند
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خیابان یا شهرک صنعتی  دانشگاه تهران(، یا یک مسجد جامع )مثل االزهر در قاهره(،

 طور کلیو به ،های ناراضی استو یا شهرک مسکونی که محل اسکان یا اشتغال توده

ی ههای بالقوهمه و همه مکان، ناراضی استجمعیت محل حضور  فضاهایی که

های اعتراض معموالً اهمیت تاریخی یا نمادین دارند، یا در برخی اند. خیابانمبارزه

یا میدان  ی شورش و پیروزی، یا صرفاً همانند میدان تحریر قاهرهشدهخاطرات ثبت

ها، ها، پارلمان، دادگاهها و نمادهای قدرت دولتی کاخحسب مکانبر آزادی تهران، یا

 و غیره. کشورهای دادگستری یا خانهوزارت

های پایانه - ونقل جمعیهای حملهای اعتراض به عنوان جایگاه شبکهخیابان

د، کننک را تسهیل میجویان متحرکه دسترسی به مشارکت - اتوبوس، تاکسی یا مترو

ها، سر تخریب بیغولهدستان )برای، جایی که اعتراضات تهینشین حومهاز نواحی زاغه

 شود،ها جلوگیری میماند و از آنکمبود آب یا برق( اغلب در سطح همان محل باقی می

پذیری، هم در فضا و هم در زمان، ، نزدیکی، و دسترستیگردند. مرکزمتمایز می

های خیابان اعتراض است. ورای جسمیّت محض، خیابانهای حیاتی هر نوع ویژگی

بودنِ خاص هستند که از طریق آن، همبستگیْ انتقال اعتراض برخوردار از اجتماعی

ند. شوهای مجاور پخش مییابد و اخبار فراتر از محیطشود، نارضایتی بسط میداده می

ار و جایی افراد، اخبه منظور جابهب متروهای اتوبوس، تاکسی یا پایانهجا به نقش در این

های دورتر و انتر از آن، به شهرستهای شهر، بلکه افزوندانش نه فقط ماورای محدوده

ی خود ی چون میدان تحریر که در محدودهکنیم. محلی اشاره میفراسوی مرزهای مل

های خارجی، های تلویزیونی، هتلمراکز گوناگونی همانند مطبوعات، ایستگاه

های اتوبوس دارد، احتماالً انقالبیون سرخورده نگاران و نیز ترمینالها، روزنامهتوریست

-های اجتماعیدر تهران، بسیاری از این ویژگی« خیابان انقالب»سازد. را جذب خود می

فروشی و انتشاراتی ی دانشگاه، صدها کتابفضایی را داراست. در سمت مقابل محوطّه

کردند. می معاصرروشنفکری  تاریخرا وارد  فضاها نظیر، اینشکلی بیند که به روجود دا

روشنفکری ایران، نه تنها مطالب آکادمیک،  یزنهمتا، پاتوق پرسهاین بازار کتاب بی

د. این بازار کتاب، همانند بازارهای قدیمی هدبلکه آثار انقالبی زیرزمینی هم ارائه می

ی درونی مستحکمی ت، هویت متمایز خود را داشت و برخوردار از شبکهاز جمعی مملو
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یاسی ی سشدند. خیابان انقالب شبکهجایی که خبرها پخش و شایعات تأیید می -بود

 هایتنها گروهگیر و محل تالقی امر اجتماعی، فضایی و روشنفکری بود که نهچشم

ی نشگاه( و پخش دانش و اخبار را )زنجیره)دا گراجتماعی متفاوت، بلکه نهادهای بسیج

 (. 89-82: 7011برومند،آورد )بهرامیها( گردهم میفروشیکتاب

ها، بُعد فضایی ها در معنای شورشی زمانی، انقالببه بیان دیگر، ورای مؤلفه

ه چرا ککنند. به همین دلیل، عالوه بر اندیشه در باب اینگریزناپذیری را تصاحب می

جویند، و چگونه وقایع ها مشارکت میپیوندند، چه کسانی در آنها به وقوع میانقالب

، در کدام فضاهای ها در کجاکنند، ما همچنین باید در این مورد که آنپیشروی می

ل های مشخصی از قبیتر، چرا فضا/مکانندیشیم. به بیان دقیقدهند، بیروی می شهری

های کنش و بیان اعتراض ها تبدیل به محلکانهای شهر بیش از سایر فضا/مخیابان

شود؟ کند و یا خاموش میها زندگی جریان پیدا میدر کدام خیابانشوند؟ عمومی می

 را دوباره بازگرداند؟توان زندگی و امید کدام خیابان می بهو 
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