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ند کمی باز های طوالنی سَری تسلیمبر پهنه نیروزَی اعتراض، درست مثل لحظه

حرفی ردهد. جایی برای پُتفصیل نمیو. این لحظه، فرصتی به طولدتا از امتناع بگوی

ه جاست کدهد. اینمی سخنوریامکان  ،اشیقدر گریزپایهطرّار و گریزپاست و بندارد. 

مهلت کوتاهِ را از حرف این شود تا ی اعتراضی خلق میک فرم فشردههمچون ی ،«شعار»

و  ندکلحظه را تسخیر ، ی اعتراض غنا ببخشدآید تا به لحظهو کالم پر کند. شعار می

های معترض را در متن آن لحظه توضیح بدهد. شعار، با شفاف ی سوژهحضور فشرده

 توان، مجموعهاز این حیث می .کندکردن دالیل هر اعتراض، محتوای آن را تبیین می

های مانیفستی که دربابِ ارزش .تلقی کردشعارهای یک جنبش را مانیفست آن جنبش 

  کند.روشنگری میتقرار آن، پیش از اس، نوین هر نظمِ کانونیِ

 م تابیندازی /انقالبهر جنبشدر متنِ کوتاه به شعارهای اعتراضی  ینگاه ستکافی

 ی معترض،. سوژهبگیریمها را و پاسخ بسیاری از پرسش یمرردرآوَاز چندوچون ماجرا سَ

تین در نخس ندارد، پس تفصیل او فرصتِ. زنددست به افشاگری می، شهایشعاردر میان 

 ردو توضیحات بیشتر را به شعارهای بعدی  کندبیان میتنها رئوس مطالب را شعارها، 

به ما  با فریادهایش ی معترضسوژهکند. ی بعدی موکول میوپاشدههای دستمهلت

رو و ازاین ،پاافتاده و عادی نیستافتد، امری پیشگوید آنچه اتفاق افتاده یا میمی

حقیقتی که او شجاعت گفتنش را  ،درواقعشود. از امور می «نازداییآش»اندرکار دست

رسد و هیچ چیز طبیعی چیز طبیعی بنظر میهمهپیدا کرده این است: در شعارها 

 !نیست

 ایران نگاه کنیم. او ناگهان بر سکوی ۱۰۴۱ی معترض در جنبش به سوژه

ست دعیت غیرطبیعی، در واکنش به وضو ایستد می ی اعتراضییک لحظه یدیریافته

ی آن همه؛ «زن، زندگی و آزادی» زند:اند میی آن چیزها که طبیعیهمه یبه مطالبه

چنان « زن، زندگی و آزادی»محتوای  .اندهاو دریغ شد الغرِ از حیاتِدائما که  چیزها

با « طبیعی» میان امور ی سهمگینفاصله که ،استوغش غلطبیعی و خودمانی و بی

، ی معترضاعتبار، سوژهاینکند. بهمی معلومناگهان را  ی معترضسوژهکنونی  زندگیِ

از سوی . ستنامرئیآنچه اندرکار مرئی کردنِ ای دستسوژه. ست«داآشنازُ» ایسوژه
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کند و را طرح می خود های جدیهایش، پرسشاز خالل شعار معترضی سوژهدیگر 

سوار کردن اعتراض بر کند و با دهد. دالیلش را رو میها پاسخ میهمزمان به پرسش

، ِهای اعتراضی. او به تعدادِ لحظهدبخشرا امتداد میی محدود زمان بازه، دوش لحظه

 به سمتِ حیاتِد و مثل منجنیق از گلوگاه معترضان نشومی زادهها شعار .سازدشعار می

کار هبای جامع دستقدر رساله. هر شعار بهشوندطبیعیِ آن بیرون، پرتاب میغیرِ

ها و پرسش تنهای معترض در هر شعار، شود. سوژهکردن میزدن و تحلیلحرف

چیز یا  صرفاًشود. مشغول دفاع از خودش نمی صرفاً کند.هایش را طرح نمیمطالبه

ی که درونِ آن مستقر خود و جنبش هویتِشعارهایش او با  کند.محکوم نمی کسی را

جازات، تعیین می کلمات، دست به انتقام، چینش رندانه از خالل کند ومی نیز بنارا  شده

چیزی که  اند.زند که او را به ستوه آوردهتمسخر عواملی میحتا نکوهش، تهدید یا 

پیکر  کند، دروپا میبرای خود دست هویتی که هر جنبشاهمیت دارد این است: 

 شود. بندی میصورت آن یشعارها

 پیشاپیش، هویت ۷۵ انقالباصلیِ شعارهای بزنیم. مروری بر  ۷۵گریزی به انقالب 

های هویتیِ انقالب این دو، بارزترین خصیصه. کندآن را معلوم می «قدسی»و  «مردانه»

 تنها اسامی. نهاندهجا سرشار از عناصر مردانشعارها جابهاند؛ مردانه و قدسی! وهفتپنجاه

ی چون خاص اسامیحتا که  «و.. ، امامرهبر، شاه، برادر، پسر، آقا، مرد» عامی چون

جای  ۷۵شعارهای انقالب دل در  که« خمینی، شاه، کارتر، بازرگان، شاپور بختیار و..»

، های مردانهفریاد کردن شعارهای سرشار از گزاره. اندهمه مردانه کمابیش گرفتندمی

ی منطقِ بر پایههمچنان سازوکاری را دارد که  آوردنِبرسرکار طنین و تمنای گویی 

 .باشداستوار « شاهی-پدر»

 کلی از سه حالتنیز  ۷۵ی موجود در برخی شعارهای انقالب معدود عناصر زنانه

 : نیستند خارج

« زهرا/فاطمه» حضرت چون مقدسی دینیِهای یا به شخصیت -

 «روح مادرم فاطمه، ندارم از کشته شدن واهمهبهقسم : »اشاره دارند

ارجاع « مادر»یا به تنها جایگاهِ پذیرفته شده برای زن یعنی  -

 «. به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد»دهند: می
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ه ما ها بزن»اند: کیفیتی تحقیرآمیز به زنان دادنِول نسبتغمشیا  -

رح و مرتبط با فتحقیرآمیز شعارهای سایر و « ها نشستنغیرتپیوستند، بی

 اشرف پهلوی. 

، حضوری ۷۵یان اصلی انقالب در تمامی شعارهای جر وبیشکمامر قدسی نیز 

کاررفته در ساختمان شعارها نگاهی سرسری ست به کلمات بهناپذیر دارد. کافیانکار

سلمان، م، انقالب مهدیاکبر، امام، خدا، قرآن، اهلل» تا بسامد باالی کلماتی چون بیندازیم

محمد، ایمان، علیزمان، مصطفا، صلشکن، نهضت/ارتش حسینی، صاحباسالم، بت

آرایی امر قدسی پیشاپیش در برابر امر زمینی صف .را ببینیم« جهاد، شهادت، شهید و..

زن، از همان و آورد. دست میهبر چنین تمایزی ب کیدأتکند و هویت خود را از می

که « زن مسلمان انقالبی»ست. از این رو زمینیرِ ی امنمایندهابتدای انقالب 

شود تا کارکرد زمینی زن را امحاء تولید می« ترین زینت او حفظ حجاب استزیبنده»

ع درواق .ی حیات بدهدطور مشروط اجازهه ب اوبه به امر قدسی،  زنبا پیوند دادن و  کند

ی غیرزمینی شده، صورتِ قدسی«اسالمی انقالب»جاز از حیات زن پس از تنها صورت مُ

آن را تبیین  اصلی انقالب، الگوهای خود پیش از وقوع، ۷۵ی انقالب اوست که شعارها

 کرده بودند: 

هایی چون حضرت فاطمه که در شخصیت ؛دینی مقدسِ هایالگو -

 شد.یا زینب متبلور می (زهرا)

 زن. ترین جایگاه برایمقدس یبه منزله ؛انهالگوی مادر -

پیش ، ، پیش از وقوع انقالب۷۵که شعارهای انقالب شویم با کمی دقت متوجه می

ه پس ک را یستدجایگاه فروتنها نهپرسی، پیش از انجام همه از تصویب قانون اساسی و

الگوهای مُجاز  یحتکه  بودند دادهلو  های خوددر گزاره، بودهانتظار زنان  در از انقالب

 مرد است. ۷۵راویِ شعارهای انقالب  !بودند پیشاپیش تعیین کردهحضور زن را نیز 

مردی  «.خواهیمحجاب نمیما پیرو قرآنیم، بی»روزها فریاد زده بود:  همانمردی که 

 مِترسیبه  ،«غیرتا نشستنبی ها به ما پیوستن/زن»که با سردادن شعارهایی چون 

شکلی  ،۷۵که قرار است پس از زند یمدست ای «زنانه/مردانه»یزِگذاری تحقیرآمفاصله



 سعیده کشاورزی 4 

از  اشذهنی روایت سراپا مرد این شعارها، درواقع راویِخود بگیرد. سیستماتیک به 

از ناخودآگاه  زدههایی بیرونها بخش«شعار»بله، . داده استلو پیشاپیش را  وضعیت

روشنگری و افکار ما، آراء قدر صراحت قاطعی که در خود دارند، درباب بهو اند جمعی

 کنند.می

 

نیز از خالل  ۱۰۴۱های معترض در جنبش سوژهبرگردیم.  ۱۰۴۱به جنبش 

 . با رجوع به این شعارهاکنندبندی میهویت این جنبش را صورت، ی خودشعارها

وضوح تشخیص داد. به ۷۵از انقالب  را کنونی شِجنب یِهویت مِهای مهچرخش توانمی

 «زنانه و زمینی»، هویتی ۱۰۴۱، جنبش ۷۵نقالب ا «مردانه و قدسی»برخالف هویت 

ا ی دیالکتیکی بارابطه صراحت دربهتو گویی این جنبش خودش را  )غیرقدسی( دارد.

شد، مینفی  ۷۵ی آنچه در انقالب های خودش را برپایهو دگرگونیبنا کرده  ۷۵انقالب 

 سروسامان داده است.

که مرد  ۷۵راوی شعارهای انقالب  برخالفترین دگرگونی از این قرار است: مهم

! ست و روایت نیزا بله، راوی عوض شده. اندان، زن۱۰۴۱، راوی شعارهای جنبش است

 ۷۵ی شعارهای انقالب شدهتوان در جزئیاتِ دستکاریهای هویتی امروز را میچرخش

ن ایه بروشنی دریافت. جنبش کنونی به« زنانه و زمینی»برای سازگار شدن با هویت 

 . و سپس به شعارهای مستقل این جنبش بپردازیمجزئیات دستکاری شده 

استقالل، آزادی، جمهوری »جزئیِ شعارهای سه جای ،«زن، زندگی، آزادی»شعار 

 -ساخته شده بود« خدا، شاه، میهن»که در تقابل با -« خدا، قرآن، خمینی»و  «اسالمی

شعار . است گرداندهزمینی نانه و زقدسی را به امر  مردانه و امر و جهترا گرفته 

 ،پس از انقالب اسالمی، چهار دهه «کشم آنکه برادرم کشتمی کشممی»وهفتیِ پنجاه

 تبدیل شدندهد و امکان نیز به درون خود راه می را« زن»ی در چرخشی هویتی، سوژه

توپ، »وهفتیِ یابد. شعار پنجاهرا می« کشم هر آنکه خواهرم کشتکشم میمی»به شعار 

، جنسیت ۱۰۴۱در « تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد/ به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد

کند و از گلوگاه دختران دانشجو تعویض می« دختر»را با « پسر»ی معترض یعنی سوژه

 ابیشکم« ها نشستنغیرتها به ما پیوستن، بیزن»وهفتی شود. شعار پنجاهفریاد می

تر مقدس ی پیشحذف شده است. همانطور که واژه ۱۰۴۱از شعارهای جنبش 
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ستیزانه بدل شده که به محض با کارکردی زن« مذموم»، امروز به مفهومی «ناموس»

رها و نیز حال هر کدام از این شعاکند. در عینها را بلند می، صدای اعتراضظهور

و  دهندموقعیت، به حضور مردان و پسران نیز راه میمتناسب با شعارهای مشابه، 

 دارند. «جنسیت»ی مقولهبرخوردی منعطف با 

ی ترین شعارهای این ایام که از دهان سوژهخوردهترین و صیقلیکی از صریح

این « آزاده منم!زنِ ، هرزه تویی ،هیز تویی»از این قرار است: شود فریاد می معترض

های دانست. شعاری که به لحاظ سویه ۱۰۴۱ ترین شعارهای جنبششعار را باید از مهم

این  و راستین اش به کیفیت زنانهقلّای که در خود دارد و به لحاظ میزان تعروشنگرانه

بایستد و جایگاه دوم شعارهای « زن، زندگی، آزادی»تواند پس از شعار جنبش، می

کند؟ این شعار این شعار چه میراوی شعار، زن است. و نه را از آن خود کند. روشنگر زنا

را سوی دیگر آن و « آزادگی»نشاند و آرایی میسوی این صفرا یک« هیزی و هرزگی»

ی کند. این شعار، سوژهمی تفکیکترتیب آزادی و هرزگی را قاطعانه از هم بدین

کند مُبَرا می« آزادی»ی و آالینده دهندهتقلیل هاینگی اَسرعت از همههآزادیخواه را ب

نتسب باشد، اند به آن مُای که مایلرا از صفات فروکاهنده« آزادی» نابِو مفهوم 

 «زنِ آزاده منم ،هرزه تویی ،هیز تویی»بینم شعار تر شویم میرَهاند. کمی که دقیقمی

ن بنا شده است. تو گویی ای« زن، زندگی، آزادی»گویی پنهانی با شعار ودر گفت گویی

زن، زندگی، »آید تا اجزای شعار ست. متممی که می«زن، زندگی، آزادی»شعار، متممِ 

« نز»بار دالیل خود را نیز توضیح بدهد. متممی که دو جزء را شفاف کند و این« آزادی

زن » کشد، و آن دو را با ترکیببیرون می« زن، زندگی، آزادی»را از شعار « آزادی»و 

نیز دفاعی جانانه کرده باشد. « زندگی»کند تا از جزء سوم شعار یعنی شفاف می« آزاده

 نیز است. « آزادیِ ]+[ زن»عیار از خواستِ ای تمامرو این شعار، دفاعیهازاین

که در فرصت کوتاه « هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم»از سوی دیگر، شعار 

تنهایی اندرکارِ دفاع، بهشود و هم دستکار حمله میهبهای اعتراض، هم دستلحظه

، نه فساد است مُسَببِ آنچه»دارد عیار است. مانیفستی که اعالم مییک مانیفست تمام

ی خواهد زن، چیزی جز دستمایهست که نمیآزادی زن، که هیزی و هرزگی کسی

ین یعنی طرف« من»و « تو»این جمله، تکلیف کیستیِ « اش باشد.های جنسیفانتزی
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! ما ام«آزادهمن: »و  ای«هیز و هرزهتو: »کند: این نبرد را در متنِ کوتاهش تعیین می

گاه دستوگردانند تا آنچه پشت دمی مختصریم که ناگهان ورق را برمیشاهد چند کلمه

از قضا سلب نه آزادیِ زن، که : » کنندافشا شده را پنهان « حجاب اجباری»گرِ توجیه

که داللت  بارآوردنِ خیلِ مردانِ تهی از اراده و فاقد کنترل است یی از زن به بهانهآزاد

ترین رسالت این شعار، تو گویی مهم« بر هرزگی سوی دیگر این معادله دارد.

که مسئولیت انحراف جنسیِ ست. اینبنای جنسی حجاب اجباریبرداشتن از زیرپرده

 نهادینه« هیزی و هرزگی»بر دوش  ایوضیح اضافههیچ تبی را« حریکالتمردان دائم»

 ،این شعار .وارِ یک زنآزاده«ِ آزادی»ها بگذارد و نه بر دوش سبکبارِ آن خودِ شده در

 «فاقدِ اراده انِمرد»ی آن یعنی همه؛ بزرگت بُبر دوشِ  دارد واز دوش زن برمی تبر را

 گردد.و برمی گذاردمی

که بازهم کیفیتی زنانه دارد از این قرار است:  ۱۰۴۱یکی دیگر از شعارهای جنبش 

در  او باز هم زن است.ی معترض، راوی/سوژه« نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری!»

کند و آزادی را با برابری. های این شعار، روسری را با توسَری همنشین میچینش واژه

د. شو« آزادی و برابری»به  گوییگوید تا مشغولِ آرینه می« روسری و توسری»او به 

 نه گفتن به»را از ادبیات وام گرفته تا « شرونَفلُ»ی او در بنا کردن این شعار، آرایه

نه گفتن به »ی دوم معادل کند و در پاره« آزادی»ی اول شعار، با را در پاره« روسری

ود روشنی در خ هایی مسلط این شعار، معادلهیکی بداند. آرایه« برابری»را با « توسری

 دارد: 

 برابری ←آزادی                نه به توسَری ←نه به روسری

است  سازی بدن زن، نه گفتن به آرایشی تحمیلی برای مطیع«نه گفتن به روسری»

اما  «نه گفتن به توسری»را در خود دارد.  «انقیاد»پا زدن به و طنین سنگینی از پشت

در  است. شعار،« تحقیر»دادن به بع آن، امتناع از تنتو به « بردگی/بندگی»امتناع از 

هایش، گویی ها و آریی نه گفتناش و در فاصلهو ایجابی های سلبیی گزارهمحدوده

 کند. زند و محتوای خود را مفهوم میمی نشگریدست به کُ

و ، شعارهایی با محتوای فحش و ناسزا ۱۰۴۱در کنار شعارهای اصلی جنبش 

د. ندار درسَر مآبی نیزنزه نیست و سودای مقدسزبان، مُ .اندنیز سَربَرکردهی بددهان

. اندضهای معتری روانی سوژه، امکانی برای تخلیهنسداداِ در وضعیتِ، هاو ناسزا هادشنام
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 ،ارددر بیشتر مو« ییتدشنام جنس» ست.موضوع دیگری« ییتجنس دشنام»حال بااین

ر دکه زنان درحالیو  کند.بازتولید می را بدن زن برحاکم ی رگرانهثمامناسباتِ است

نان همچها این فحشاند، تحقیرآمیزی شوریده علیه چنین مناسباتِ ،تاریخی ایدقیقه

این جنبش  یزنانهتِ هویحال بااین. دندهزبان ادامه می به تحقیر بدن زن در ساحتِ

علیه ماهیتِ اندازه تاچه «ییتهای جنسدشنام»به ما یادآوری کند که تا ست کافی

 کنند.می کار شاین جنب خواهبرابری

از واقعیتی صریح  ،۱۰۴۱در جنبش  تیهای جنسینگاهی به شعارهای حاویِ دشنام

و   -که هنوز  مردانی !اندانمرد ،تیجنسی دشنامشعارهای حاوی  اندارد: راویبرمی پرده

بَرَند. جنسیتی در ساحت زبان، لذتی بازیگوشانه می یاز اعمالِ قدرت - شاید ناخودآگاه

چشم بر  هایشفحشدر  آید برای لحظاتی هم که شدهبدش نمیکه  ستمردی، راوی

ه خرج که بای مآبانهقدرت کالمی مانوراز  تا بنددبتحقیری که نسبت به زن روا داشته 

ی ندهاشتن عوامل تحقیرکنواقعیت این است که نه تنها کنارگذ .کیف کند، پنهانی، داده

 آلود زبانی نیز،شدن از سازوکارهای تبعیضهای عمومی و واقعی، که کندهزن در ساحت

ن بر بستکلمات و چشم تحقیرآمیز این تِتوجه به کیفی ،حالبااینبر است. امری زمان

 ت.س-اخالقیویژه به-ی ظاهر کوچک بازیگوشانه، خود قسمیِ کنشگرهای بهلذت این

 «تحقیری»جنسیتی و افشای  هایفحشپنهان در « ستیزیزن»کردن مرئیرو، ازاین

چیز همه»اعالم . یک بدانیمدیگر  ی«داآشنازُ» را باید یک فرآیند که در خود دارند

  دیگر! «ِنیست چیز طبیعیست و هیچطبیعی

 .دهندا لو میر ما ، روایتِ محبوبتعلقاتِ زبانیِ ماهاست و شعار، ساحت نبرد روایت

 که زنی منو « دارید!تان را از بدن من دور نگهقانون: »»نوشتبر دیوار  ،راوی زنآن 

 و البد راویان زن دیگری هم هستند که« هایتان را نیزو فحش: »کنماضافه می دیگرم

و » ،«هایتاننگاهو »، «هایتانو دین»و بگویند:  کننداضافه این فهرسته ب

و « هاخواهیقدرت» و« هاسیاست»و  «هافانتزیو » ،«هایتانخشونت

  .نیز یتان را«هاجوییسلطه»

، ۱۰۴۱. دنخوریبُر م ۱۰۴۱و در  دنشویکنده م ۷۵از انقالب  و کلمات هاشعار

و از  دیستایرا م ۷۵. رودیم شیو پ کندیبنا م ۷۵با  یپنهان ییخودش را در گفتگو
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 شیرا دارد. هراس پ ۷۵ ی. هراس فرداکوبدیو م کندیم نیاست. آن را تحس زاریآن ب

و  شودیمستقر م «امکان»ی ، در لحظه۷۵و پس از  شیپ یرا دارد. در لحظه ۷۵از 

 .شودیم اعتراض متنوعی از کار خلق اشکالبهدستبرای بیرون زدن از آن، 

تا حد را  کنند و آن لحظهی مختصر دهان وامیشعارها در یک لحظه ،این میان در

 ست. نشت کردنی ناگهانیبیرون زدن از یک رخنه ،رو شعاردهند. ازاینامکان بسط می

ی آن تمناهای سرکوب شده در روان رکردنِ همهربَی سَنتظر. شعار، لحظهاز شکافی نامُ

زنانه را باید  ضِزدن چنین حجمی از عصیان و اعترا، بیرونبه این اعتبارست و آدمی

زخمی که به قدر یک روان زخمی عمیق و طوالنی دانست.ردنِ روانربازکناشی از سَ

زخمی که باید به . روانپیدا کردهرریز شدن ی مختصر تاریخی، امکانی برای سَلحظه

 شبخرهاییسرکشی کند و چنان  «لحظه»ختصاتِ شعارهایش در مُوارِ شالقنیروی قدر 

ای به آینده، مُوسَّع ا به قدر دروازهر لحظه هر ی موجود درهاها و روزنهباشد که رخنه

شاملو از درخشانِ ی و با قدری مداخله در ترجمه- ربازکردنِ سکوت استکند. شعار، سَ

 ز،های امروشعارست. و حرکات ناکرده رآوردنِ سخنان ناگفتهربَسَ -مارگوت بیکل شعر

خود  را در نیامدهبرزبانچهل سال های ها و شگفتیها و زخماعتراف به عشقچیزی از 

 .دندار
 


