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 یبه نام زندگ
 عاطفه رنگریزی نوشته 

 

که  ست برای اینههای زیادی  راه زنیم، پس  نیز با هم حرف می  هااین روزها از خالل دیوارها و تصویر
. این نوشته در ستایش روزهایی است که  بماند برای ثبت این روزهایماننوشته  همدیگر را پیدا کنیم«. این  »

و شدن دارد. این    در قلب موقعیت انقالبی تنفس کردیم، در ستایش »ما«ی جدید است که خواست زندگی
: »اندوهت را کنار بگذار و  مخوانیمی روی پل هوایی است که بر روی آن    ازآویزان    نوشتپارچه   نوشته برای

و شعار    گونه»زن، زندگی، آزادی« این شعر  . جهانی نو است  بخشکلمات نو، نوید.«  برخیز. زن، زندگی، آزادی
از گورستان، خیابان، دانشگاه  تکثیر   و   زند بانگ میتر در خودمان  و مهم   ،... ها، مدارس انقالبی در هر لحظه 

دیگر، از بدنی به    به اجرای  شدنی به شدن دیگر و از اجرایی )پرفورمنس(به جایی دیگر، از    جایی  از  شود،می
   ...بدن دیگر و از ژستی به ژست دیگر

و چیز    چینندمردمانی که بساط جهان کهن را برمی   زاده شدناین شعار، نشان از زاده شدن »ما« دارد؛  
 است.  کرده  دیگر ناممکن  را  عقب   به   برگشت  ، موقعیتی خلق شد که دو ماه  نزدیک به  . در اینآفرینندای می تازه 

نجوایی که بر آن است   به  گویدمی  است. این »ما« آری  کرده   موقعیت  این  وقف خلق  را  خود  جمعی  »ما«ی
  زندگی   خواستِ   قدرتِ   این   راندش...می   پیش  به   و   پیچید می   اشگوش  در  که   نجوایی.  کن«  انقالب  »پس  که: 

باوریم و  به این اختالل خوش  امامختل شده است    مانروزمره   زندگی.  آزادی«  ژیان،  فریاد »ژن،  قدرت  است،
 تر از قبل، پیش برویم.  گری مدام و تمرین هر روزه، محکم که با انقالبی  گمانیم بر این 
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بینند، با  دشمنان صدای متکثر »جنین، زند، آجوئی«، که تملک، سلطه، منفعت و سودشان را در خطر می
با خفه    .مانهابا تحریف شعارآن سو  و از    ، با باتوم و اعتراف اجباریسو   اینشوند: از  مان میهر روشی سد راه

«، در کار سرکوب  سکوت»اتحاد« و دعوت به »  ی»جاوید شاه«، و با کلیدواژه  فریاد کردن صدای متکثر با  
کمانی و تکثر رنگین   ی»قادین، یاشام، آزادلیق« دعوت به همبستگی است و خلق آینده  اماانقالب هستند.  

هایی  و خواب نادیده گرفت  نیز  توان حامیان اقتصاد بازار آزاد و نیروهای خارجی را  صداها به نفع »آزادی«. نمی
مان  واست زندگی و باور به توان میل و خ  با این همه،  در سر دارند.  هایی کهنقشه اند و  دیده  برایمان  باراین   که

دانیم که »این انقالب تنها راهیه  خوب می   ؛ چراکه خواهیم، ما را سراپا نگه خواهد داشتدر ساخت آنچه که می 
   که داریم«. 

 پس انقالب کن  
هیچ چیز شبیه به قبل نخواهد شد، گرچه روزهای سختی را گذراندیم و پیش رو داریم. »زن، زندگی،  

کارفرما و دستان نامریی    ،،، پدر تاجدار امتآزادی«، انقالبی است علیه اکثریت زورگو: مرد، ارباب، سرور، پدر  
ک  مثله  علیه  انقالبی  استثمار.  و  ستم  سلطه،  تملک،  علیه  انقالبی  زندگی بازار.  و  بدن  و  ردن  نامیدن  با  مان 

کردن کار و ازخودبیگانگی و مان با مزدی سرمایه و استثمار بدن   یبخشی تحمیلی، انقالبی علیه سلطههویت
  و   اش از ارتشبا محوریت مرد فارس شیعه(، با نهادهای مدرن   اقتداریتکه کردن بدنمان. و انقالبی علیه  تکه 

  و  جنسیتی   ملیتی و مراتب  تحمیلی، که برایمان سلسله   یبا هویت  یدئولوژیکشهای او سازوبرگ  یو همه   بانک
. سوم  جهان   نام  و   خلیفه   ارباب،   مرد،   پدر،  نام   علیه  است  شورشی   زندگی،  خواست   این .  است  زده  رقم  را   دینی

 .داریسرمایه  و  مردساالری علیه دولت حاکم، است طغیانی این

مان؛ که برای نمردن، گویی از زندگی انصراف دادیم. انقالبی علیه  روزه مانی صرف هر  انقالبی علیه زنده 
، استثمار کارگران و بیکاران، سرکوب های اقلیتو همه   سروران و نه گفتن به بندگی. شورش علیه ستم بر زنان،

  گویی«»آری  یک  و   است  بندگی  و   سلطه  و  ستم  و   استثمار   انقیاد و  به  مقدس«  »نه  یک  خواست   این  ...ها ویتمل

 .زندگی  به

 گرفتن و آزادکردن بدن است.برای پس تولد زن شورشی

موران گشت ارشاد کشته  أحجاب به دست م  برای این موقعیت انقالبی: ژینا، زن کرد ایرانی،    یاما جرقه 

 .هایش کرده باشدشد. همه چیز در همین یک جمله عریان است، مگر برای کسی که پنبه در گوش 

خطی از کشته شدن ژیناست.  این بار ما، در همین روایت یک  ی»زن، زندگی، آزادی« و مبارزه تکینگی  
«، عنصر مهم ساخت و برساخت »زن ایرانی« به دست  حجابی اجباری حجاب اجباری یا بی زیرا چیزی به اسم »

 .به محض شنیدن نام زن ایرانی، حجاب به ذهن متبادر می شود چراکهحاکمیت است. 
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ها محور و پدرساالر تولید شده است. اما تکینگی »زن« امری سیاسی است که به دست نظام مالکیتبدن  
ی متفاوت وجود دارد که بسیار مهم است؛ زن خاورمیانه مختصات ستم خاص خود را نیز دارد. و  هادر جغرافیا

اواخر دوره از  ایرانی«  اوایل دوره   ینام »زن  با مسئله   یقاجار و  حجاب« گره خورده که عامل  ی » مدرنیته 
رضاخان و چه »حجاب اجباری« اکنون. ما به    یکشتار و فرودستی است؛ چه »کشف حجاب« اجباری در دوره 

آوریم که زنِ کارگری در سمنان، به وقت کار در کارخانه، به دلیل گیر کردن مقنعه در دستگاه کشته یاد می
 شد.  

ایران از همان ابتدا در جهت منافع سیاسی و اقتصادی بر بدن زنان حکمرانی کرده است.    در  دولت مدرن 
و  9۶دی   تا  ۵۸اسفند از شود تاریخ مقاومت و جنگیدن زنان را نیز مرور کرد: اما به درازای تاریخ سرکوب، می 

  زنان بر حاکمیت زورگویی  پرچم سان به روسری  زیرا ...، و یا بهتر هر روز و همیشه از خانه تا خیابان و تا امروز 
 زنان است.  بودن جنسی  میل یابژه  و  نشینی خانه آوری،بچه  تملک،  خواستار  که

  اش   دین  و  فرهنگ   و   زبان  و کرد بودن ژینا، نشان از سرکوب ملی در ایران داشت. بلوچ، عرب، کرد، لر و..  
  سرکوب  با  مبارزه  و   مقاومت  نیز،  کرد  نام  اما.  مرکزی  حکومت  یسلطه   یعنی  این  و  شود  نمی  شناخته   رسمیت   به
استقرار حاکمیت با سرکوب گسترده مواجه شدند. پس نام    ابتدای   همان  از  که  نبود  جهت بی   دارد،  خود  دل   در  را

های دیگر  های دیگر، بدن کردن صداها و زباناسالمی، همواره یکدست سازی و خفه   -تحمیلی هویت ایرانی
 نشناختن  رسمیت  به   پس.  بدن  تاریخ  خود  و   است   اندیشه  خود  زبان   نیست،  اندیشه  انتقال  ابزار  فقط  زبان، .  بود  ...و

 ی. دگرزیستدگراندیشی و یگر، یعنی سرکوب هرگونه د هایزبان 

)کرد بودن( و ستم دینی و بنیادگرایی، جرقه ای شد    یتیمل)زن بودن( و ستم    پس تقاطع ستم جنسیتی
 . برای خلق لحظه ای نوین

)کارگر،    ای را رقم زده است و آن سلطه بر بدن همهقتل چیزی را افشا کرده که موقعیت انقالبی ویژه   این
  است«   لخت  »پادشاه:  شنیدند  همه  گویی  یکباره .  بدن   بر  سلطه  افشای  بود،   زنان  ویژهبه   و(  …و    ملیهای  لیت اق
 است«.  وقتش »االن  و

 «.و فریاد: »ژن، ژیان، ئازادی 

سر دادند و    «مقاومت و مبارزه در روز دفن پیکر ژینا فریاد »زن، زندگی، آزادی  یکردها و زن ها با سابقه 
تا   با هم فریاد زدند: »کشتن به خاطر روسری،  برای  به مرد و زن  کی خاک بر سری«. و در گورستانی که 

ژینا نماد    نام  پس: زنان روسری از سر بر کندند و شعار »ژن، ژیان، ئازادی« سر دادند.  ندخواستمان میتکتک 
  ، شد و فردایش فعالین زنان، در همراهی با مردم کردستان فراخوان دادند و پیشگامان انقالب، زنان شورشی

 و بسیاری جاهای دیگر نیز... همدیگر را یافتند و در رشت 
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  و تا  رقصیدن،   تا  سوزان،روسری   از   ...انقالبی شدند تا بدن هایشان را پس بگیرند  یزنان پیشگام سوژه 
 . ا مانده استج  بر که کماکان یادیفر

 زن 

 و حاال یک پرسش: آیا نام من زن است؟ 

شان از طرف  هایی است که سالیانی دراز بر زنان رفته است، و زندگیتمام ستم   ینام زنی که دربردارنده 
  ی جنسی، کارخانه   یابژه   سیستم بازار و دولت، زنان را صرفاً  . شده است  تیرهاقتصادی و مردان،    نظامحکومت،  

ب قرار گرفتند: »یا طگونه مخاها اینسال نیز اند. زن ایرانی  آوری و حمال خانه و نیروی کار ارزان خواسته بچه
  از   اعم  زورگو،  اکثریت  برابر  در  فرودستی  ینماینده   زن،  این  ...و  ه شدندروسری یا توسری« و ضعیفه خواند

 .گفتیم نه  ...دستی، به تملک وفرو به  و  شدیم  شورشی  زن. نه  گفتیم هابه آن  که  است مرد،...  دولت، دیکتاتور

 زن شدن  

  ،زندگی  ،پس نام زن در »زن  بودگی آنها را به نیروی شورشی بدل کرده است: اقلیتی پرقدرت.این اقلیت 
رو نام  اینری. زن شدن، همان قدرت اقلیت است برای آزادی از بندگی. از آزادی« چیست؟ ایا من این نامم؟  آ

شان، کارشان،  شان، سکسوالیته ور زندگی غ هایی است که از تعیین حدود و ث زن، در این شعار، نام تمام اقلیت 
زندگی فراغت  و  بدن  تسخیر  و  شد شان  خسته  اقلاهشان  تمام  نام  ترنس ند.  کوییرها،  هاست:  بلوچ یت  ها، ها، 
 ی فرودستان. ،... همه کردها

روی دیواری نوشته بودند: »زن، بلوچ ایران است«، پس زن شدن، یعنی بلوچ، زن، کرد، مرد، ترنسی که  
 . خواستار واژگونی قدرت به نفع زندگی و آزادی است

خواست جهان دیگر. خواست جهان دیگری دیوارنویسی دیگری در رشت: »اگر مردی، زن شو«. این یعنی  
خواست نابودی سیستم   هاشان مسلط نباشد. خواست زندگی به جای مرگ،هاشان و ارزش که اکثریت و نام

 .کند که زندگی را نفی می  یمردساالر و ، دولت حاکمساالرانه، سرمایه 

  جهان  خواست  زندگی و به گوییهای اکثریت و آری به ارزش گفتن پس زن شدن یعنی: اقلیت شدن و نه 
  شورشی،   زنان  با  همراه  همه  دانشجو   و  آموزدانش   کرد،  و  ترک  و  بلوچ   و  جوانان   و  مردان   دو ماه،  این  در.  دیگر

وقت جنگیدن در خیابان، چه به وقت مدرسه، چه در    به  چه   روز  چهل  این  در  که  شد  زاده  »ما«یی  شدند؛  زن
  را   ما  اضطراب  و  شور  و   انرژی  و   خشم  فوران.  ساخت  را  هالحظه   و  کرد  تمرین  را   شدن  زن  جاهای دیگر  خانه و 

  زندگی   خود!  نه  تمرین  نه،  است،   روزه   هر  تمرینی  آزادی  زندگی،  زن،   و...   اعتصاب  و   اختالل  و  امتناع  به  واداشته
مان، فرزند خوب، پدر متعصب، مادر فداکار و دانش آموز  های تحمیلی است: از امتناع از نقش  شده  ما  یروزانه 

مختل    برای   هم  دست   در  دست  خیابان...   در   شورش  و...   مراتبسلسله   رعایت  و   وظایف  در  اختالل  ... زرنگ و



نقد اقتصاد سیاسی 



ر بلوچستان  دیگ  نگیرند،   قرار  هم   روبروی  زن   و  مرد  دیگر  که  گرفت  خواهیم  یاد  بیشتر  روز  هر   که  البته   کردن...
... را تروریست نخوانیم، تلویزیون را از پشت بام به خیابان پرت کنیم و همدلی کنیم با آغوشی باز

بدن  گرفتن  داریم، خواست پس  را  به دست خودمان  تعیین سرنوشت  خواست  قول  ما  به  چون  هایمان، 
سپهر ها که دارد«. خواست واژگونی قدرت سرکوبگر: از خود خانه تا  دانیم بدن چه توان »ما هنوز نمی   اسپینوزا 

.سیاست

وپا زدن  کند ستایش زندگی است، دیگر به صرف زنده ماندن اجباری و دستچه که غافلگیرمان میباز آن 
خوریم  »اتحاد« گول نمی  یهای تحمیلی قانع نیستیم، دیگر با کلمه برای یک لقمه نان، بردگی، ایفای نقش 

ایستیم و از هر امکانی استفاده  در برابر »االن وقتش نیست« می  .که پدر تاجدار را جایگزین این یکی کنند 
وقت    است.   مانگرفتن بدن و لبخندهای ها، پسگیها و جهان نو. االن وقت تکینه گشودن امکان  ی کنیم برامی

ونت شقهر و خبه  که    ایراسخ، قهر و خشونت برای آفریدن زندگی  یتعیین سرنوشت به دست خودمان با عزم 
شود. باید خود را وقف انسان تحمیل می   بر انسان  و ستم  کشی  هاست از طریق بهره مرگبار پایان دهد که قرن 

.این موقعیت انقالبی کنیم تا آزادی سر برسد

شود:  زندگی می  یعالوهگفت: زن به   کرد، منتشر    حمایت از این شعارپیامی ویدئویی که در  هارت، در  مایکل  
فرمول از طریق خودم به این رسیدم که اقلیت شورشی با خواست زندگی، همان   بندی اینصورت آزادی. من با  

آفرینش و زندگی    .گوییآزادی است. آخر جایی خواندم آزادی وقتی ممکن است که آزاده شوی. شورش و نه 
ما مشغول همین  واقعیت بخشید.  که باید در ستایش آزادی نوشت و آن را  چیزی نیست جز جهان آزاده. البته  

.  کنم تمام می  زدهشتاب   ستیم و به همین دلیل این نوشته را همین جاه
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 «ی»زندگ یر یگبازپس  یبرا یجنبش
 پور روناک رستم ی نوشته 

 

 

 

محل پراکندن بذر رعب و وحشت نیست،  های حکومتی یا  این روزها خیابان صرفاً محل برگزاری راهپیمایی
که هم   1401ی اعتراض نیز در آن رخ نمایانده است. در این روزها، روزهای آتشین و آبستنِ پاییز بلکه چهره 

روزها که صدای خیابان از گوشه و کنار ما   در این زندگی رهسپار »خیابان« شده و هم خیابان به خانه آمده،
ها، صدای اعتراض و شعارها، آموزان، صدای بوق ماشین ای که صدای دانش لحظه  کشاند، درسوی خود می را به 

شنویم، ما در خانه نیستم بلکه ما، خانه و هر آنچه که »هست« در خیابان سکنی صدای گلوله را در خیابان می
های دیگرِ یم، منکه در خیابانشویم و زمانی ایم از جانب خیابان فراخوانده می که در خانهاست. زمانیگزیده  

ها سیاسی شده، خیابان آبستنِ رهاورد افرادی  خوانیم. در این روزها که روزمرگی ساکنِ خانه را به خیابان فرامی
های کند تا زبانه ای تمنا می بودند، در این روزها که خیابان، جرقه  است که تاکنون زیر یوغ انقیاد به تنگ آمده

کنیم. در این روزها که اخبارِ  وجو یا برپا میهای آتش را جست ان شعله آتشش سر به آسمان کشد، در خیاب
توان به احترام  رسد نمیهای شهر به گوش می کوچه پسبستگی و ایستادگی از کوچه مقاومت، پایداری، هم 

بارها  است که    خیابان و برای خیابان در شور و شعف و وجد نبود. در این روزها خیابان میعادگاه ما با کسانی 
ایم و در حال حاضر در حال قدم زدن و ایستادن  در کنارشانیم  تفاوت از کنارشان عبور کرده ایم و بی ها را دیده آن
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ی در کنار ایشان چه آهنگین و هماهنگ به هوا  کرده های گرهبینیم که مشتآییم و می و یک آن به خود می
افکند! ما ای بر مخالف می گیرد و چه رعشهایشان چه جانی می توان ما در کنار  رود، صداهای کوتاه و کممی

گیریم تمجید و تحسین  شاهدان، عابران و حاضرانِ در خیابان، احتماالً اولین حسی که از این سیل خروشان می
ی آن را  و ستایش است. این روزها خیابان سراسر کیمیایی شده که هر گروه و رسانه و حزبی سودای مصادره

توان از خیابان نصیب نماند. در این روزها می در تالش است مشتی از آن را برباید تا از این معدن زر بی   دارد،
الیه و در حال شدن سخن گفت. ردّ خون، گلوله، شعار، استخوان و اسکلت  سان یک هویت مجزا، متکثر، الیه به

ی خیابان نقش بسته  لی است، بر سینه شهر و خودروهایش، حتی وقتی از معترضان و سرکوبگران خای  شکسته 
 تواند روایتی راستین از این روزها را برایمان بازگو کند. و خیابان خود می

ایستم، معبر  کنیم، در آن می خیابانی که گویی دیگر صرفاً محلی برای گذر نیست، ما از خیابان عبور نمی 
رسد: هم صدای سرکوب و هم صدای  نیست، مقصد است. در خیابان صداهای رسای متکثری به گوش می

ها و شعارها بر در و دیوار، استخوان و اسکلت خیابان،  مثابه مکتوب کردن خواست اعتراض. هم شعارنویسی به 
ی رنگی که در صدد پنهان کردن و  هایی برای زدودن کلمات. هم کلمات خوانا هستند هم پردهو هم رنگ 

شود،  اهی به جای حزب و سازمان دارای هویت اجتماعی و سیاسی می هاست. در این روزها خیابان گ انکار واژه 
خواهد  گیری دارد و گاهی حتی از این دو عبور کرده و می ی قانون و تصمیم گاهی به جای مجلس دغدغه 

تک افراد شده، اما هویتی مجزا از مجموع افراد را داراست.   شدن تک طرحی نو دراندازد. خیابان اگرچه جای جمع
شود. تولدی که امید و استقامت را  ها آبستن، متولد می بان« هویت تنومند و متکثریست که در ایرانِ سال»خیا

کردیم، این  های نه چندان دور، بوی تلخ سرکوب و خفقان در خیابان را استشمام میپراکند. اگر سال در هوا می
 کنیم.  م میروزها عطر خوش امید، مقاومت، مبارزه و میل به زندگی را استشما

 

 ی مکان  جنبشی در امتداد زمان و گستره 
می  دانشگاهی  قوم  زعمای  برخی  که  آنچه  برخالف  دهه خیابان  مأمن  گیمر  هشتادی   یپندارند،  های 

gamer   اند. خیابان از قعر تاریخ بیرون  نیست: نوجوانانی که گویی به یکباره از آسمان بر زمین نازل شده
  اند. ناخودآگاهی جمعی، که برآمده از تاریخِ زیستههای گذشتگان ایستادهکشیده شد و این نوجوانان نیز بر شانه 

انان نیستند که این بار برای زندگی به خیابان  که تنها نوجو شده است در این جنبش تجلی دارد. کما این و تجربه 
توان دید. جنبش را نه فقط جوانان پیش ساالن را میساالن و حتی کهناند، در کنار آنان جوانان و میان آمده
ی اخیر را باید بار دیگر از دل  یکباره و تنها بر اثر یک حادثه شکل گرفته است. رخدادهای سده اند و نه به بره

گیرد، ها، خواهیم فهمید هیچ رخدادی یکباره شکل نمی تاریخ بیرون کشید، نقاط عطفی که با نظر انداختن به آن 
زده در خیابان تبار دارد و هم  بلکه تباری دارد و خاستگاهی که باید آن را ازنو فراخواند. هم امیدهای جوانه 
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توان به یک سویه  د  فراتر از این نوشتار. تنها می طلبها. بررسی این تبار و خاستگاه زمان و درنگی میهراس 
توان  گردد: این نقاط عطف تاریخی را می از این تبار و نقاط عطف آن اشاره کرد که حول مفهوم »قانون« می

 گذاری، شناساندن منبع و اعتبار قانون، تغییر قانون و اصالح قانون در نظر گرفت.  هایی برای  قانون تالش 

« را طلب کردند. قانونی که استبداد را مشروط کند.  گذاریقانون ای«  »انقالب مشروطه »عده در   -

 قانونی برای محافظت از افراد جامعه.  

، مصدق در میان مردم 1330شدن صنعت نفت، در چهارم مهر  ای تاریخی در جنبش ملی در لحظه -

بهارستان گفت هرجا ملت است آن  ا گردآمده در میدان  او می جا مجلس  یادآوری کند  ست.  مردم خواست 

ی قانون. تالش او اگرچه به دالیل مختلف در آن مقطع تاریخی نافرجام ماند، اما  ، نه بندهانداعتبار قانون

 و رهاوردی از مبارزات سیاسی  را برای آیندگان ارمغان داشت.  همچون توشه 

سال   - در  دیگر  قانون  ۵7بار  اعتبار  بزنند  فریاد  که  آمدند  خیابان  به  و  مردم  را  اند  پدران  قانون 

 . پذیرندنمی 

ها در  توان انجامی برای آن ی اخیر که هنوز نمیهای تاریخی در سه دهه عطفدیگر آغازها و نقطه  -

تا روزهایی را پی گرفت که در    ۵7توان از همان فردای انقالب  ، چرا که همچنان ادامه دارد. مینظر گرفت

بود و سپس از آن گذر کرد. اندکی در   اصالحها در ابتدا در چارچوب قانون خواهان  اند. این صدا حال آمدن 

شد که با عبور از اصالح،  هایی پدیدار  کنیم، چراکه جنبش کنونی نیز در استمرار خیزش این بخش درنگ می

 بنا کرد.  تغییرخواست خود را مبنی بر 

های نوینی دارند، اما  اند و خواستشوند که فریاد بزنند اعتبار قانونها میی خیابان این بار نیز، مردم روانه 
بودن ایشان  برخالف قبل، بدون رهبر. مردمی که دیگر چشم به راه مصدقی نیستند که اعتبار و منبع  قانون  

کند  یادآوری  آن   را  آمدن  میدان  به  رهبر و  یک  راه  به  چشم  دیگر  بداند.  فراقانونی  که  غیرقانونی،  نه  ها، 
خواست  فرمان  به  یا گوش  دیگر چشم کاریزماتیک  که  آنانی  نیستند.  طلبان  اصالح  فراخوان به های  های  راه 

و حامل صداهای گوناگون است: صداهایی که   موسوی و کروبی و تَکرارهای خاتمی نیستند. این جنبش متکثر 
 زمانی به اصالح امید بستند، پای صندوق  داشتند،   دیگر شنیده نشدند، در حالیکه همچنان وجود  ۵7از سال  

به بعد و پس از روزهای   7۸آفریدند؛ شور و هیجانی که از    حماسه   7۶رأی آمدند و به آن متوسل شدند. در سال  
ای که  ، عده ۸۸به افول نهاد؛ زخم ناامیدی از نو، سر باز کرد. یک دهه بعد، در سال    خونین کوی دانشگاه، رو 

ی  همچنان به این صندوق امید داشتند، باز به میدان آمدند و تمامی حق و دارایی خود را که یک نام بود روانه 
ماه، رخدادی دیگر سر    ها کردند، اما این صندوق جادویی نامی دیگر را صدا زد؛ باز هم در دل خردادصندوق 

می  تکیه  قانون  به  همچنان  که  صدایی  برآمد.  دیگر  صدایی  گفتبرآورد.  مذاکره،  از  اعتراض کرد؛  وگو، 
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ی ناامیدی از اصالح، دوباره سر باز  گفت. این بار هم زخم کهنه آمیز و راهپیمایی سکوت سخن می مسالمت
افزایش ناگهانی قیمت   9۸ها و آبان  افزایش قیمت  مال باختن در مؤسسات اعتباری و گرانی و   9۶کرد. سال  

ی  ی متوسط و آنانی که طی یک دوره بار نه فقط طبقه بنزین عامل حریق این سکوت چندساله شد. اما این
های متفاوتی به معترضین پیوستند. مطالبات  ، بلکه اقشار و گروه   شان رأی دادن بودطوالنی تنها کنش سیاسی 

ای آزادی قلم و مطبوعات و یا رأی، بلکه در باب خود زندگی بوده است. مشقّت زیستن  نه فقط سیاسی و  بر
سوگوار آن حادثه را نیز به میدان    7۵2و ساقط کردن هواپیمای اکراینی  9۸ی معترضین است. دی ماه مسئله 

تر کرد. اگر  اهان را انبوهتر کرد و در کنار مادران خاوران  و مادران آبان دادخو آورد و صداها را متکثرتر و متنوع
شک بیشتر  کرونا، ویروس مهلک برای مردم و ویروس ناجی صاحبان قدرت و سلطه نبود، طنین این صداها بی 

 تر. شد و تکثر آن شتابان می
ی وسیعی  های پیشین کنش سیاسی به اقلیتی معدود محدود نمانده، بلکه گستره ها برخالف دهه در این سال 

اقشار   از  بزرگی  اکثریت  به شعارهای سیاسی شدند و  تبدیل  نیز  به خود اختصاص داده، »آب« و »هوا«  را 
 گوناگون، کنشگر سیاسی.  

بار فضای مجازی بیش از پیش به یاری  ها جان داد. اینامسال اما یک مرگ دلخراش، بار دیگر به خیابان 
دوباره جان گرفت و تکاپوی خیابان به سهم خود به دنیای مجازی  ما آمد. خیابان، در امتداد دنیای مجازی،  

حیات و سرزندگی بخشید. این دو میدان، مجازی و واقعی، در کنار هم و دوشادوش هم، بستری شدند برای 
شد؛ این بار نوجوانان نیز با صدایی  انعکاس این صداهای متکثر.  این بار صدای زنان بیش از پیش شنیده می 

تفاوت و خنثی نشان  برانگیز راهی خیابان شدند و آن تصویر واهی که آنان را بی وا، با جسارتی تحسین رسا و شی
داد، درهم شکسته شد. این بار نه برای مذاکره و آزادی مطبوعات و یا پیدا کردن رأی خود، که برای گرفتن  می

شدند. این بار زنان، برای احقاق  حق خود و رها سازی تنی که محل اعمال سلطه بود راهی کارزار اعتراض  
های خود و پیشگام مردان راه رفتند. شمار این زنان برخالف دوران  حقوق خود نه با پای مردان که با قدم 

ی قوت جنبش است. اینان دیگر همچون زنان و دختران قوچان  شان نقطهشمارینیست و بی   مشروطه کم 
 ی میدان.  شمارند و  در میانه که بی شوند چرا  های قدرت گم نمی ی الی باز البه 

ی خاص و جغرافیای خاص رسانه و فضای مجازی این امکان را فراهم ساخت که ما نه فقط در یک نقطه 
زیست کنیم بلکه به اعتراضات در روژآوا، افغانستان، برلین و دیگر نقاط جهان سفر کنیم و با  توییت و هشتک  

 ها نیز بپیوندیم.  و بازنشر به آن 
 

 چهرهجنبش بی 



نقد اقتصاد سیاسی 



ای که نام و نشانی ایم، کوله هایی که چندسالی است به آن خو کرده های تیره، زدن ماسک پوشیدن لباس 
هایی اور و فلفل در آن تدارک شده، لباس از ما در آن نیست و آب و آتش و تجهیزاتی برای مقابله با گاز اشک 

های ما در این میدان جدید است، نه پوششی  مبارزه گام نهیم، لباس راحتی حرکت کنیم و به میدان  که در آن به 
هویت از  نشانی  و  نام  به که  شده،  تکه  تکه  هویتهای  کردن  پنهان  برای  راهی  این درستی  است.  هایمان 

های پوشیده درصدد بیرون کشیدن و »من«ها این »فرد«های پراکنده باید رنگ ببازند، پنهان شوند، با چهره 
ها در  شود. رخ نمایاندن »ما«یی که سال ای هستیم که با قرار گرفتن در کنار هم عیان میآن چهره   نمایاندن

شده برداریم.  ای خاک خورده و دفنپوشانیم که پرده از چهرههای خود را عامدانه میاغما فرورفته بود. چهره 
شود. این  شود، پا گیرد و راهی کارزار  ه  شود،  زاد بازد تا »ما« ازنو ساخته  ای که در آن »من« رنگ می چهره 

های اتصالی که خاک خورده و پاره  »ما« را باید محافظت کرد، نگاه داشت و مراقبت کرد و پروراند. با حلقه 
های رها و جدا مانده و پراکنده را باید به »ما« متصل  هم پیوست، این »تن«ها را باید ازنو بهشده. این حلقه

اتصالی که همواره وجود داشته و دارد اما برای بقای هر آنچه که هست و برای بازتولید مناسبات کنونی کرد.  
ها نبوده و نیست و ما برای بازیابی این »ما« راهی به جز بیرون کشیدن این  راهی به جز دفن کردن این حلقه 

نداریم. حلقه  تاریخ و صیقل دادن آن  از قعر زمان و  ایم، ها متولد شده خشی که ما در آن بهای نجاتحلقه 
اند و همواره وجود داشته اند  تر نیز بوده ایم که پیشها را برگزیدهایم و برخی از این حلقه ایم، قد کشیده زیسته 

اند؛ چرا که رمز حیات سازوکارهای موجود در این غفلت نهفته و رمز  ها غافل کرده تنها ما را از وجود این حلقه 
 ن سازوکارها در آگاهی به این غفلت.  برهم زدن ای 

ها اند. تنها پس از دستگیری و یا کشته شدن نام آن چهره معترضین تا زمانی که دستگیر یا کشته نشوند بی 
ها،  چهره را در گوشه و کنار دانشگاهخوانانی بی شود برای جنبش. فیلم سرود ی آنها رمزی دیگر می و چهره 

خیابان و  میمدارس  می شنویها  و  قامت م  تنها  مشتبینیم.  برافراشته،  گرههای  کوبان  های  پاهای  و  کرده 
ها پنهان کنند. حتی سرودها نیز اذعان دارند که ما روزها و  ها را پسِ پشت صداها و خواسته درصددند چهره

ل »ما«ایم و اکنون زمان رهیدن از »من« ها و رها کردن و سپردن خود در دها در »من« زندانی بودهسال
ی سرکوب و انکار پیشین را بازتولید کند. »ما«یی که در مشروطه و فرارسیده است. اما این »ما« نباید چرخه 

ای  ها متکثر: انقالب مشروطه انقالب نیز بر سر نفی استبداد، مشترک و متحد بود، اما بر سر مطالبات و خواست 
پنداشتند. و انقالب دیگری که با شعار  را مشروعه می  که  حتی بر سر نام خود در جدل بود و برخی شارعان آن

های مختلف را با خود همراه کرد، اما پس از پیروزی سهم آنان تنها انکار و سرکوب و  استقالل و آزادی ملیت 
 تواند و نه باید تاریخ را تکرار کند.  زندان و اعدام شد. این بار این جنبش پس از پیروزی نه می

 خواند ها را فرا میجنبشی که ملت 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

نام »ژینا« آغاز شد و شعار  روز است که در حال مبارزه است، با مرگ زنی جوان به   ۵0جنبشی که بیش از  
ی  روازه قز شاری خوینینه ده ی جنبش شد: »سه زندگی سرداد. از همان روزهای آغازین، کوردستان قلب تپنده 

ی  هایی از مرکز که در ترانه الی برخی از مطالبات و خواست البه های این ملت،  مطالبات و خواست   1رینه« راپه
 ی خواست مرکز کمرنگ نشد.  »برای..« شروین نمود یافت، گم نشد، زیر سایه 

این ملت    2مز«.بیته ره ای ساده بر مزار ژینا یکی از نقاط مهم آغاز بود »ژیناگیان تو نامری ناوت دهجمله 
های همیشگی خود را در دل جنبش کاشت »ژن، ژیان، وئازادی«،  و  خواست   زیبایی یکی ازتمامی و به به

ی اتصال یک ها سرکوب شد، زبانی که حلقه ی خیابان کرد. زبانی که سال خواست خود را با زبان خود روانه 
باید   نام وحدت ی درونی افراد آن را دربردارد که در گفتمانی ذروغین به ی بیرونی ملت و علقه ملت است، جلوه

 ی خیابان کرد.  شد. این ملت، این بار خواست خود را و زبان خود را روانه انکار می 
کوردستان در شعارهایش تاریخ را هم فراخواند: »کوردستان، کوردستان، گورستانی فاشیستان«. این روزها  

مرداد 2۵دانند که ه بود میاش چگذاری دانند دلیل نامشناسند و میخیلی از افراد غیر کورد نیز »کومار« را می
بینیم، صدای  های مهاباد و سقز و سنندج و دیگر شهرهای کوردستان را میکوچه چه روزی است. کوچه پس

بینیم. شان را در دانشگاه، خیابان و گرداگرد آتش می شنویم. رقصها میها را در این کوچه شلیک مداوم گلوله
دهد. از این  ی شهیدان سر میسرودهای انقالبی را به پاس خون ریخته شده شنویم که  صدا از مسجدی را می 

ی خواست مرکز بلکه با  اند اما نه زیر سایهقد به جنبش پیوسته توان نتیجه گرفت که کوردها تمام ها مینمونه
 صدای خود، خواست خود، فرهنگ خود و زبان خود در میدان نبردند. 

های خود را  رقی نیز ملتی دیگر در حال مبارزه است. ملتی که خواست آن سوی دیگر در مرزهای جنوب ش
رساند. پیامی  خروشد پیام خود را به ما می زند. ملتی که »جمعه« پس از ادای نماز جمعه به خیابان می فریاد می

ای نمازگزاران الی صد شان را برباید. اما البه تواند دینحاکی از این که این ملت دین را وداع نگفته و کسی نمی
رسد.  سیستان و بلوچستان صدایی از زنان معترض از زیر آوارهای مردساالری و بنیادگرایی دینی به گوش می 

خواست این مردم نام و نشان، شناسنامه، آب، آموزش، مدرسه، خانه، شغل، و نیز »جنین، زند، آجوئی« است  
این خواست را هم میو...  نیز همچونها  این ملت  با قدم   شنویم.  زبان خود و  کوردستان  های خود، صدا و 

 های خود به میدان مبارزه گام نهاده است.  خواست 
 باختگان از این دو منطقه هستند اتفاقی نیست که تا امروز  بخش اعظم جان

های کارگران، نویسندگان و  نه فقط این دو ملت، که شوراهای صنفی مانند معلمان و دانشجویان و تشکل 
کنند  های خود را مطرح میاند. به این معنی که هم مطالبات و خواست وکال و پزشکان نیز در دل این جنبش 

 
 ی قیام است.سقز شهر خونین است، دروازه  - 1
 شود. نماد می میری نامت تبدیل به یک ژینا جان تو نمی  - 2



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

دهد  و هم با دال مرکزی جنبش »زن، زندگی، آزادی« همراهند. دانشگاه نیز شعار »زن، زندگی، آزادی« سر می 
ها و  ها، اتحادیهها، صنف های ملتچیند. این جنبش برای شنیدن صدا و خواستها را برمیو همزمان تفکیک

های مختلف گوش شنوایی دارد و آغوش باز. »نباید« بگذاریم که این گوش کَر شود، آغوش تنگ شود گروه
 و تاریخ تکرار. 

اند که همواره نگران و  تر از آنان مردمی اند، اما مهم ها و افرادی که در قدرت خواهند بود مهم احزاب، گروه 
کنند. در این صورت  دهند و همواره برای رسیدن به مطالبات خود مبارزه می گرند، خیابان را پس نمینظاره

دانند که قدرت از آنِ مردم است که موقتاً و تا زمانی که در راه برآوردن  است که نشستگان بر کرسی قدرت می 
اند و مردم  است. آنان خادمان مردمهای مردم باشند آن صندلی و کرسی به امانت به ایشان سپرده شده  خواست 

تری دارند، از جمله: »هشیار صاحبان قدرت. قدرت به این دلیل به ایشان تفویض شده که مردم کارهای مهم 
 بودن به امانتداران قدرت« و »زندگی کردن«.  

 

 مراقبت از جنبش 
ی و شعف، نگرانی و هراسی  ها و حس شورمندالی تمامی این امیدها، سفرها در زمان و مکان، پیوستن البه 

شود. هراسی که ناشی از تجارب تاریخی است، که شاید در ناخودآگاه جمعی ما هم گاهی بر ما مستولی می
گیرد، هراسی حاکی از این امر که  آورد. هراسی که »علیه فراموشی« شکل می نهفته است و گاهی سر برمی

رسد مصادره شود. مبادا که خیابان و هر آنچه  به گوش می  مبادا بار دیگر خیابان و صداهای متکثری که در آن
که در آن در حال جوانه زدن، شکوفه زدن و »شدن« است پرپر شود، مبادا خیابان آسیب ببیند، مبادا دوباره 

این هراس  گذر.  و محل  معبر شود  به   تنها  نیامدهنیز،  به وجود  از  ؛ خاستگاه   یکباره  ناکامی پس  دارد:  هایی 
ی گذشته. این هراس  های چند دهه و تمامی سرکوب   ۵7،  رویدادهای پس از انقالب  1332مشروطه، کودتای  

تواند این عزم را جزم کند که این بار »این جنبش را سرِ باز ایستادن نیست«؛  تمامی منفی نیست، بلکه میبه
 و راهی ندارد مگر پیروزی و رسیدن به انجام.

آورد: »چه باید  ی تاریخی سر بر می کننده چه کرد؟ سؤالی که در لحظات تعیین   حال با این هراس باید  
 کرد؟«

شاید ما هم نتوانیم پاسخ دهیم، شاید پاسخ دهیم و به بیراهه رویم، شاید هول و والی سرعت بخشیدن به  
نم نه بایدبه آن سرعت  کپنداریم، داشته باشیم و... اما فکر میبینیم و می تولد آنچه را که در زهدان خیابان می 

بخشید، نه باید نومید بود و نه باید پیشاپیش راهی را برگزید. تنها باید خیابان را مراقبت کرد. از آن محافظت 
تواند  کرد. خیابان و ساکنینش خود یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. این ساختن و یافتن تنها می 

ترین کاری که بتوان انجام داد، حفظ  ترین و حیاتیها رخ دهد. شاید مهمها و جمع در میدان، خیابان، کوچه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

توان از این خیابان آبستن محافظت کرد؟ وتاب و حیات آن است. اما چگونه؟ چگونه می نبض خیابان و تب 
  توان اینی یک رویداد خروشان شد، چگونه میتوان آن را به حال خود رها نکرد؟ اگرچه به بهانه چگونه می 

تبدیل کرد و مسیر این سیل خروشان را هموار کرد؟ برای تکثیر قدرت، برای    رویداد را به یک فرایند مداوم 
تکثیر صدا، برای محافظت، برای تداوم، برای بقا، برای تولد دوباره و برای پا گرفتنِ بیش از پیش آن، چه باید  

 کرد؟
خوبی  درس یکه و تنها مشغول کار خود بودند به   هایی را که در خانه و اتاق و محل کار و کالسما فرد

ایم. در پس هر رویداد نیکی سرکوبی حاکم شد، خفقان شناسیم، چراکه خود نیز احتماالً یکی از اینان بودهمی
ها دامن شدن صداها پس از هر فریادی در انتظار ما بوده، حتی ویروس نیز به این انسدادها و سرکوب و بریده 

یش آن را توجیه کرد. هر روزنی که یافتیم مسدود شد که به ما بیاموزد برای دعوت نور و نفس زد و بیش از پ 
اند پتک بکوبیم. اکنون به یمن یک به روزن اکتفا نکنیم بلکه به آجرهای دیواری که راه حرکت را بر ما بسته 

است،    تکثیر شدن است  و روزانه شده آور مرگ بود رویدادی که مدام در حال  رویداد، رویدادی تلخ که پیام
ایم. برای پس زدن سرکوب، کیمیایی به نام  ای از مرگ یافته کیمیایی برای بقا، حیات و پس زدن چنین چهره 

ایم. از  آن باید  مقاومت و مبارزه نه از دل خاک و زیر زمین، بلکه خروشان بر روی زمین و در خیابان یافته 
ها ها و همسایههای افقی.  از همکالسی توان شروع کرد: از سازماندهیوچک می های ک مراقبت کرد. از گروه 

شهریان و همفکران و ... .  کیشان و همزنیم، از  همو همکاران و یارانی که هنوز با ایشان گهگاهی قدم می
پیوندند. دا می یابند و به اسم اعظم متکثر، چندین ص های کوچک چند نفره نیز زمانی راه خود را میحتی گروه 

تنهایی راهی اقیانوس و دریا شود. این همه این بار و این روزها تنها یک ماهی سیاه کوچولو نداریم  که به 
بینید، یکی در خیابان، یکی در سر کار، یکی در خانه، یکی در کالس درس، یکی در حیاط  ها را می   سیاه ماهی

در پارک، یکی در کافه، یکی غرق در کتاب و یکی غرق در  دانشگاه، یکی در آرامستان، یکی در مسجد، یکی  
بینوشته  و  یکی ها  نمی شمار  ما  که  دیگر  مشغولهای  چه  به  میدانیم  اما  سر  اند  در  رؤیایی  هریک  دانیم 

ها زمانی ترس و رعب و وحشتی که در هوا  ای خیال دریا دارند. این ای و از گوشه پروانند، هر یک از نقطه می
های کوچک و بزرگ  سیاه کردند اما اکنون امید و رهایی را. پیدا کردن این ماهی د را استشمام می پراکنده بو 

ها را باز کنیم و زبان را صیقل دهیم تا این بار تنهایی راهی  ها و چشم سخت نیست: کافی است کمی گوش 
 دریا نشویم. 
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 ینجات زندگ یصغارت، برا هیعل

 نایجنبش ژ یدرباره 

 بشیر خادملو ی نوشته 

 

 زمینه -1

ترین و فراگیرترین اعتراضِ سیاسی و اجتماعی  جنبش اعتراضی ژینا یا »زن، زندگی، آزادی« را باید عام
دانست. این جنبش   ۵7پس از استقرار نظام سیاسی و چیرگی گفتمان فرهنگی اسالم سیاسی در پی انقالب  

بلوغ ِمجموعه از  دوران  هژمونیک و مبارزات سیاسی در -های ضدهای اجتماعی، نافرمانیمقاومتای متکثر 
بازتاب داده است. مجموعه را  پای سازوکارهای حذف و طردی که  همدهد  ای که نشان میاین چهار دهه 

های سرسختانه نیز در کار بوده وبیشْ بخش زیادی از ما را متأثر کرده، همواره قسمی شورش و تن ندادن کم 

را خورد بلکه هر چه بیشتر پایش   فرزندانشتنها  سرپیچی از دستوراتِ نظامی که پس از انقالب نه است؛  

شد  گستره گروه   محکم  از  را  کثیرتری  هرچه  اقشار  و  خیررسانیها  مقابلی  در  و  کرد  خارج  ی دایره  ْْ اش 
ه بنا را بر انقباض و انحصار  اش نشان داد کشدن نطفه از همان هنگام بسته  ۵7اش را بسط داد. انقالب  کنترلی 

بخشیْ پیروزیش را با  جایِ زندگیچربید به ها بر »درود بر...«هایش میگذاشته است. انقالبی که »مرگ بر...«
هایش گره زد. پیش  خود را به حذف و طرد دیگری  و تثبیت   پیش رفت، قدرت »مرگ« جشن گرفت و هرچه به 
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ی عنوان »ضدانقالب« حذف شوند انقالبیونْ در آستانه ی سکوالرها بهگراها و همه ها، ملیاز آن که مارکسیست

این چنین بود که  از دم تیغِ مرگ گذراندند.  را    1ها یعنی روسپیانِ شهرنو ترینجشنِ پیروزی یکی از مستضعف 
سیاسی  دن اسالم  ش گشوده شد. با مسلطترینِ مستضعفان  زدهی بهشت آتشِ جهنم برای فالکت رغم وعده به

انقالب اسالمی بر گردِ دال مرکزی »مرد مسلمان شیعی« استیال یافت و -بر وضعیت پسا انقالب گفتمانِ 

های مدنی به رسمیت  اش را اعالم کرد. در این گفتمانْ تمامی حقوق فردی و آزادیتأسیس   گرانیدخطاب به  

با یک استثنای بزرگشناخته می  اما  از قضا مهم   ْْ شود  آید:  اش به حساب می ترین قاعده مشروط شده که 
ی حقوق انسانی، سیاسی،  ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه همه

برخوردارند )اصل بیستم قانون اساسی، تأکید از   اسالم  نی مواز  تی رعا  با اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

های دینی نیز مشروط شده است یابیِ مدنی از جمله فعالیت اقلیت طبوعات و هر نوع تشکل ماست(. آزادی م
ی  قانون اساسی(. به عبارتی همه   2۶و    24به هماهنگی با موازین اسالم و اساس جمهوری اسالمی )اصول  

اشد و خللی در کارش  ها و اقشار »آزاد« هستند صرفاً تا زمانی که نظم امورِ مطلوب نظام اسالمی برقرار بگروه
بریزد، به تشخیص    همنیفتد. به این معنا اگر استفاده از حقِ آزادیْ قواعد اسالمی )یا نظم حکومت اسالمی( را به 

شود؛ و کیست  ی انسانی و هر نوع آزادی جایز شمرده می چه حاکم صالح بداند سلب حقوق اولیه و بنا بر آن 
ده از حقِ مردمی برای برهم زدن بازیِ مورد دلخواه حاکمان تبلور  که ندادند اهمیت آزادی در همین استفا

ای میان  های متفاوت و متعارضی وجود نداشته باشد و زاویهیابد؛ و اگر تضاد منافعی در میان نباشد، نگرش می
آزادی را  آید. اگر خود حاکمْ حقِ سلب  ها ایجاد نشود اساساً آزادی به چه کار می قدرت اصحاب قدرت و بی 

ست که آزادی از اساسْ در کار  داشته باشد، حال چه برای امنیت، چه مصلحت و هر چیز دیگر، به این معنی 
 نبوده است. 

پذیرد و خودْ  ست که استثنا نمی فقیه« تنها شخصیت حقوقی در میان ارکان مختلف قانون اساسی »ولی   
از اسالم )بنگرید به والیت فقیه در قانون اساسی(. به  کند تا تضمینی باشد بر عدم انحراف  استثنا تعیین می

ولی فقیه تنها شخصیتی )حقوقی( است که آزادیِ حقیقی را به    ْْتوان گفت مطابق قانون اساسیتعبیری می 
فسخ  آزادی نحوی  تشخیص،  به  بنا  مجازست  قانوناً  فقیه  ولی  کرد.  خواهد  تجربه  و  ناپذیر  کند  ملغی  را  ها 

شان عاجرند را تحت سرپرستی قرار  که از تشخیص و تعیینِ صالحِ فردی و جمعی  2فیه های صغیر و س انسان 

 
ها را به آتش کشیدند. گفته شده  ی شهرنو حمله کردند و برخی از خانه های محلهخانه ی آبجوسازی شمس به روسپی پس از حمله به کارخانه   ۵7بهمن    9. برخی انقالبیون در  1

سه تن از    ۵۸(. در حمالت بعدی به شهرنو در تیر  99آذر    7عصر اسالم،  ، به نقل از وبسایت  ۵7سه نفر هم در این میان کشته شدند )روزنامه اطالعات چاپ ده بهمن  -که دو
(. کامران  99بهمن    1۵،  24سایت رویداد  ی شصت توسط مردم سنگسار شدند )به نقل از وب االرض اعدام و تعدادی نیز در دهه زنان روسپی از جمله پری بلنده با اتهام فساد فی 

 های تأثیرگذاری از زنان شهرنو از خود به یادگار گذاشته است. ی شهرنو ساخته و کاوه گلستان مجموعه عکس ره شیردل فیلم مستندی به نام »قلعه« دربا 
تواند در امور مالی خود عقالنی تصمیم بگیرد و اقداماتش ممکن است منجر به ایجاد ضرر به خود و دیگران  ست که چون نمی. سفیه در فقه اسالمی به معنای فرد غیررشیدی 2

   اش تصمیم بگیرد.د به قیم نیاز دارد تا برای امور مالی شو
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دهد. در این گفتمانْ زعامت و والیت بر زن وضعیتی چندگانه دارد چراکه زن ابتدائاً جزئی صغیر از خانواده )یا 
های مادری، همسری  طایفه( و ثانیاً جزئی از نظام اسالمی است. چرا که حقوق فردی و اجتماعی زن در نقش

شود )بنگرید به کلیات قانون اساسی؛ زن در قانون اساسی(. لذا نظارت و  و پشتیبانِ مرد مسلمان مستحیل می 
زدایی و تحدیدِ حقوق  شان از طریق عاملیتسرپرستیِ تنظیمیِ مضاعف بر زنان و تأمین خیر و صالح و امنیت 

 آید.از واجبات به شمار می بنیادی برای محافظت از خانواده و نظام اسالمی
اش، یکی از تدابیر نظام اسالمی که تالش کرده نظم سیاسی جدیدی را سامان  در پیوند با ابعاد گفتمانی 

ها با ملت-ملتِ مطلوبش را بسازد تسلط بر بدن زن بوده است. چرا که تأسیس و تقویم دولت-دهد و دولت
های متفاوت و سرکش عجین است؛ چیزی که زن ایرانی در بدن هایِ مطلوبِ بهنجار و چیرگی بر  ساخت بدن 

سازی تبدیل  ی بحرانیِ دو گفتمان متعارضِ دولتاش کرده و آن را به ابژه قرن دو بار تجربه ی تقریباً نیم فاصله 
سازی مطابق با دو نظام ملت-ی دولتحجابیِ اجباری و حجابِ اجباری را باید دو روی سکهکرده است. بی

غربی  اسالمیارزشی  و  جمهوری سازی  و  پهلوی  در  آمرانه  فهمید. سازیِ  به جهت   1اسالمی  نظام  گیری 
  1۶اهلل خمینی در ی بدن زنان در همان ماه اول پیروزی انقالب عیان شد؛ زمانی که آیت سازیِ آمرانه اسالمی 
گیری  اسالمی هشدار داد. این موضع  هایحجاب )به زعم او زنان لخت( در وزارتخانهبه حضور زنان بی   ۵7اسفند  

، مصادف با روز جهانی زن، ۵7اسفند    17با شعار اعتراضی »ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم« زنان در  
تهران همراه شد. اسالم  فتحِ    ۶2هایی فراوان، در سال  وقوس گرایان سیاسی سرانجام طی کشدر دانشگاه 

  2ضربه شالق   74حبس یا حداکثر    102گامی که قانون تعزیرات در ماده  قانونیِ بدن زنان را جشن گرفتند هن
را برای زنانِ بدون حجاب شرعی به تصویب رساند؛ استیالی قانونی که از آن زمان به بعد، زنان از هر فرصتی  

صرفاً روایت    گام به عقب راندند. تاریخْبههایی فراوانْ آن را گام برای سرپیچی در برابرش بهره برده و با هزینه 
ی  کشد. از لحظه های مبارزه و مقاومت علیه ستم را نیز به رخ می های ناشی از ستم و سلطه نیست و روایترنج 

گراها، سکوالرها و  ها، ملی های سیاسی همچون مارکسیستشدگان، از گروه مطرودان و حذف   ْْ استقرار نظام 
دستانْ به اَشکال مختلف  مذهبی و جنسی و تا معلمان، کارگران و تهیهای اتنیکی،  ها تا زنان، اقلیت مذهبی ملی

اند؛ از رویارویی  شان قیام کرده و گفتمان و نظام سیاسی مستقر را به چالش کشیده ایعلیه موقعیتِ حاشیه 
یریِ  های پیگی منافذ و ایجاد انسداد در روش شدن همه مستقیم تا فعالیت مدنی و حضور در انتخابات. با بسته 

پایمال از دایرهی گروه شده حقوق  اقشارِ کثیری که  و  پرتاب شده ها  بیرون  به  اند، ظهور ی خیررسانی دولت 
رسید. جنبش فراگیر »زن، زندگی، آزادی« احضار این تاریخِ  قیامی همگانی چندان دور از ذهن به نظر نمی 

 
های  حجابی اجباری و این باحجابی اجباری« که در وبسایت »نقد اقتصاد سیاسی« منتشر شده زمینه ها و تردیدهای آن بی . شیرین کریمی در یادداشتی با عنوان »ترس 3

 تاریخی این ایده را به خوبی تشریح کرده است.
هایی دارد که  دارد. شالق جنبه نمادینی از میل به مهار و چیرگیِ بر بدن حجاب تصادفی نیست و از میلی ناخودآگاه پرده برمی گرفتن مجازات شالق برای زنان بی . در نظر  4

 هستند.   بالقوه سرکش و ناآرام 
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 مقاوم است که مرگ ژینا همچون آتشی  های مطرودِطرد و رنج و دعوت به تشکیل بدنی کلّی از این جزئیت
بر خرمنش افتاده است، نوعی تحریک و یادآوریِ قطعاتی متراکم از ستم و مبارزه؛ طوری که به همگان نهیب 

به جنبیدن وادار  دهد، زیر جلدشان می شان می زند که »دیگر بس است« طوری که چیزی تکان می رود و 
قدر  ه؟« که دیگر کافی است هر چه نشستیم و زیر لب غرولند کردیم »آنکند که »آیا زمان آزادی فرا نرسیدمی

شاید شبیه کاری که خودسوزی دستفروشِ تونسی با جهان    1اند که فرصت زاری نداریم«، عزا بر سرمان ریخته 
 عرب کرد.  

هایی ویند هستی گ ها از تغییری بنیادی می های ارتباطی، خانه و کارخانه معترضینی که امروز در خیابان، شبکه 
ذهنیتِ  -ها مستولی شده باشد بلکه راهبرشان نوعی بیناانتزاعی نیستند که صرفاً هیجان و شور انقالب بر آن 

های درونی خودِ از تمامی ظرفیت   یانضمامی این تغییرخواهانِ  ست. عمدهناشی از آگاهیِ متراکم تاریخی

اند( تا علیه صغارتِ تحمیلی و برای  هایش را شنیده روایات و تجربه اند )یا  گفتمان و نظام مستقر استفاده کرده
به اوج خود رسید و با سرکوب    ۸۸یک زندگیِ آزاد مبتنی بر حقوق اساسی مبارزه کنند؛ ظرفیتی که در جنبش  

ایی  هاش به بخشی از آگاهیِ تاریخیِ آن شدن فریبِ »اعتدال« دود شد و به هوا رفت. و تجربهو در پی آن فاش 
کنند. فهم این دیالتیکِ تاریخی و هاست تغییرات بنیادی را برای یک زندگی بهتر دنبال میبدل شد که دهه

دانند و معترضین و حاکمیت را صرفاً به گفتگو هایی که این اعتراضات را هیجانی میآیندش به آن آگاهیِ پی
دهند اکیداً های جدید تقلیلش میشناختیِ نسل های روان هایی که به ویژگی کنند و یا آنو عقالنیت دعوت می

 2شود.توصیه می 

از دهه آزادی   90ی  تا پیش  از  بسیاری  میانجیِ گفتمان  خورشیدی  به  خواهان و مطرودان تالش کردند 
شان را مطالبه و پیگیری کنند. اصالحات اما  شدهگفتمانیِ نظام حقوق پایمالهای درون »اصالحات« و ظرفیت 

شان  های نظام اسالمی را نمایندگی کند و حقوقگاه نتوانست مطالباتِ دیگریاش هیچ اقضات درونی بنا به تن
های گذشته را طبقات متوسط و برخوردارِ های اعتراضی در دهه ی اصلی جنبشرا بازستاند. اگر بپذیریم بدنه

دستان و فرودستان جامعه بودند که  ترْ این تهی بیش   90ی  دادند در دهه شهرهای بزرگِ مرکزی تشکیل می 
ای؛ معلمان؛ کارگران؛  های حاشیه ها؛ اتنیک های خود به چالش کشیدند. شهرستانی نظام اسالمی را با اعتراض 

هایی پیوستند  باختگان؛ و تشنگان و گرسنگان به خیلِ اقشار و گروه ها؛ مالجوانان بیکار؛ کشاورزان؛ بازنشسته 
دستانْ نظام نیز دانند. با شورش تهی ی خود میرا علیه حقوق، آزادی و زندگی شایسته ی وضعِ کنونی  که ادامه 

 
  . هوشنگ گلشیری ۵
در رادیو و تلویزیون دانسته و معتقد است: صداوسیما باید بستری فراهم کند تا نهادهای مختلف مانند  شناس بهترین راهکار را گفتگو  . برای مثال، سیامک زند رضوی جامعه ۶

ای در  های کنونی شرکت دارند اصالً تجربه درصد جمعیتی که در ناآرامی  ۸۵کند: » هایشان را مطرح کنند. او همچنین بیان میها،... مسائل و دغدغههای کارگری، معلم تشکل 
 ( 1401مهر  1۸شود شوخی کرد« )در مصاحبه با وبسایت فرارو، زمینه ندارند... و طبیعتاً ترسی هم از حضور در خیابان نخواهند داشت. لذا معتقدم با این نسل نمی این 
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زیر پوست جامعه    1صراحت اعالم کرد. تغییر رویکردش به مستضعفین که البته دیگر بر کسی پوشیده نبود را به 
دستان و ندن از تهی گرداطلبی آغاز شده و با روی چیزی در حال جنبیدن بود که با ورشکستگی گفتمان اصالح 

  9۶ای به کمال رسید: گسست و خروج؛ چیزی که شاید پژواکش ابتدا در دانشگاه تهران سال  های حاشیه گروه
شماری بودیم که  های بیشاهد اعتراض  90ی  طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا«. در دههشنیده شد: »اصالح 

  هایاعتراض  ل شوند و با مشتی آهنین نیز پاسخ داده شدند؛کدام موفق نشدند به جنبشی عام و فراگیر تبدیهیچ 
شدن دریاچه ارومیه در آذربایجان؛ اعتراض کشاورزانِ اصفهان؛ قیام تشنگان در ؛ اعتراض به خشک9۸و    9۶

کارگران   مبارزات صنفی  و  آبادان؛  متروپل  اعتراضات  اوکراینی؛  هواپیمای  سرنگونی  به  اعتراض  خوزستان؛ 
های مشابهی سرکوب شده و به دشمنانی فرضی منتسب شدند. ها؛ هر کدام با استراتژی شسته معلمان و بازن 

های پنهانیِ جامعه در حال شدند نیرویی که در الیه ها که بدون پاسخی مشخص خاموش میهر کدام از آن 
عنوان زنِ  ژینا به بخشید. مرگ  رفت جمعی را شدت می جنبیدن بود قدرتمندتر شده و میل به گسست و برون 

های شده در اعماق را همچون آتشفشانی از گدازه گاه پلیسْ نیرویی انباشت پناه در بازداشت کورد شهرستانیِ بی 
ها و اقشاری را که هریک به نحوی  سرعت توانست تمامی گروهسوزان فعال کرد؛ جنبشی فراگیر و عام که به 

اند همبسته و به ارگانیسمی شورشی و طغیانگر تبدیل کند.  ها پایمال شده شان طی دههحقوق فردی و جمعی 
ی تاریخیِ معینی علیه کلّیتی معینْ کلیتی  ها نیستند اما در دقیقه ادغام در دیگر جزئیتاجزاء این پیکره قابل 

 اند.  همبسته را تشکیل داده 
؟ شمایل ژینا روی تخت  اما مرگ ژینا به میانجیِ کدام خصایصْ این همبستگیِ ارگانیک را ممکن کرد

کند که  هایی را بازنمایی میی آن ی همهبیمارستان و سپس مرگش به نحوی تراژیک گویی گذشته و آینده 
زمان ی انهدام یا رو به انهدام و هم شده، در آستانه های منهدم یابند؛ بازنماییِ زندگی شان را در او بازمی سرنوشت 

شدنِ تمام تاریخِ انتزاعیِ رنج و طرد و فراخوانیْ همگانی به  انضمامیگیری و نجاتش؛ نوعی  میل به بازپس
کند در بازداشتگاه پلیس رنجی متقاطع را حمل می  ْْاش. مرگ زن کورد که خودازکارانداختنِ موتور محرکه 

میل  زمان فعال ساختنِ  ی مردم و هم عنوان مظهر قدرت نظام اسالمی، هشداریست به مرگِ محتملِ همهبه
ست به ایستادگی در برابرش، برای متوقف کردن سیاست مرگ و تمنای نوعی سیاستِ زندگی. شعارهای  جمعی 

پنداریِ همگانی با این جدال »مرگ و زندگی« و »فقدان و میل« حکایت دارد: ذات این روزهای مردم از هم 
 ای بعدی از شماست«.ها مهسآهای نشسته یکی تموم میشیم« و »آهای»اگه با هم یکی نشیم یکی 

شدنِ  زمان فعال و جنبشیجنبش زنان و کوردها را هم -ی نمادینش مرگِ زنِ کوردْ دو خردهفارغ از جنبه 
ها شعارها،  اعتراضات و فراروی از قسمی طغیانِ جمعیِ خشم و نارضایتی را ممکن کرده است. هر کدام از آن 

 
و مطابق قرآن، مستضعف به معنای »ائمه و   دست تعبیر غلطی استخطاب به بسیجیان تصریح کرد: تعبیر مستضعف به تهی   9۸ای پس از اعتراضات آبان  اهلل خامنه . آیت7

  ی موجودی زمین« است.ی همه پیشوایان بالقوه عالم بشریت و وارثان آینده 
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اند که هدف جنبشی را تسهیل کرده ن بزنگاه به میان آمده واند که در ایهایی داشته نمادها، ادبیات و ظرفیت 
ها را ذیلِ جنبشی  ها قرار گرفته و توانسته است آن ها و ناجنبشجنبش -ی خردهاش مورد پذیرشِ همهانضمامی

گراییِ قومی  هایی هستند که سنت مبارزاتی طوالنی علیه سرکوب فراگیر و عام همبسته کند. کوردها از اتنیک
های پیشرو محسوب  برابری طبقاتی، جنسیتی و اتنیکی از جنبش  اند و در پیگیریِشورهای منطقه داشته در ک
های شادی و سوگواری،  آیینها از حیث عناصر مبارزاتی همچون مفاهیم، شعارها،  شوند. سنت مبارزاتی آن می

که همراه با تکان دادن    1زندگی، آزادی«رود. شعار »زن،  نمادها و هنر اعتراضیْ سنت پُرباری به شمار می 
سرعت توانست به شعار  ها در مراسم سوگواری ژینا فریاد زده شد از دل همین سنت بیرون آمده و بهروسری 

بنیادی و مانیفستِ ضمنی جنبش تبدیل شود و تمام جغرافیای ایران را به تسخیر خود درآورد. همراه با کوردها  
یز در تبدیل اعتراضات به جنبشی فراگیر کارساز بوده است. جنبش زنانْ تاریخی های جنبشیِ زنان ن ظرفیت 

ابتدایی انقالب  طوالنی از همان سال داشته و در این چهار دهه بر گردِ مردساالری و پدرساالریِ    ۵7های 
نابرابریِ جنسیتیِ نظام اشته است.  مندِ دولتیْ سنت مبارزاتی و اعتراضیِ درخشانی را به جای گذفرهنگی و 

اند در ادبیات دانشگاهی ها در تولید ادبیاتی غنی حول نابرابری جنسیتیْ بسیار موفق بوده و توانسته فمینیست 
کنند. فمینیست پروبلماتیزه  را  زنان  علیه  فعالیت و روشنفکریْ طرد و خشنونت  به  ایران  های نخبگانی های 

بخشی به زنانِ  ون امضا« در مبارزات میدانی و آگاهیبسنده نکرده و تجارب درخشانی نظیر کارزار »یک میلی

را تحقق بخشیده  با جنبش زنان، ناجنبش معمولی و روزمره  از مقاومت2اند. توأمان  برابر  ی  های روزمره در 
بر بدن تجلیات مردساالری فرهنگی و سلطه  بوده است؛ نوعی ها در دو دههی دولتی  ی گذشته در جریان 

ها و قوانین موجود  ن که ضرورتاً با ادبیات و مفاهیم فمنیستی آشنایی ندارند اما سیاست مقاومت و سرکشی زنا
دهند. زنانِ زندگیِ روزمره در این دو  تن نمی   راحتی به آن و به   شان دانسته را نافیِ حقوق اولیه و زندگی روزمره 

شان به عقب رانده و خود  باطنیرغم میلِ اند حکومت و فرهنگِ مردساالرانه را علی وضوح موفق شده دهه به 

ترشدن  در فضاهای عمومی و زنانه  آرام  یشرو یپتوان در ترین نمودش را می را بر آن تحمیل کنند که مهم 

دهد: یک پیشروی  »پیشروی آرام مردم عادی« را به این نحو توضیح می   3خیابان جستجو کرد. آصف بیات 
زمان  صبورانه،  سرایت آرام،  و  از  کننده دار  رهایی  جهت  در  قدرتمندان،  و  مالکان  سوی  به  عادی  مردم  ی 

زنان عادی موفق شده دشواری  زندگی.  بهبود  و  پیشروی ها  با  زیر چشم اند  روزمره،  آرام  انضباطیِ  های  های 

 کنند. شُل  حک شان را بر فضاهای عمومی  هایی مردان، بدن ی نگاه خیره حکومت و فرهنگ و زیر سایه

 
نبش زنان  ی؛ تحلیلی بر مبارزات ج .برای اطالع از خاستگاه شعار »ژن ژیان ئازادی« بنگرید به یادداشت آسو جواهری در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی با عنوان » ژن ژیان ئازاد ۸

  ۶از ترکیه تا روژاوا و اکنون ایران« صفحه 
2 . non movement 
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بلند خندیدن در خیابان و مقاومت در برابر گشت  گرفتنِ ح از  جاب، سیگار کشیدن در عموم،  ارشاد بخشی 
های های سفید« و »آزادیهایی مانند »چهارشنبهپیشِ زنان عادی بوده است. همچنین کمپین های روبهتخطی

های اجتماعی و و شبکه ها  مند کردن بدن و حجاب اجباری برای زنان و بردن آن به خانه یواشکی« در مسئله 
ی این مبارزاتِ روزمره یا آگاهانه »دختران  درآمد. در میان همه های نسبتاً موفقی از آب اش تجربه سازی عمومی

ی اش توانستند ایده شکستن ایماژِ رسمی وتمامِ ایدئولوژیِ حجاب اجباری و درهم خیابان انقالب« با نفی تام
یافته بود را به فضای عمومی کشانده  خصوصی راهی نیمه پیش از این صرفاً به حوزه بدنِ آزاد برای زنان که تا  
بود که  و تکثیرش کنند. تجربه  زنان  تاریخِ رنج و رهایی  از  پرفورمنس درخشانی  انقالبْ  ی دختران خیابان 

به  ژینا  اعتراضی  جنبش  در  را  میانه امتدادش  در  شاهدیم.  دههوضوح  زنی  و  ناجنبش  و  جنبش  که  ها  انی 
اند تقالی دولت انقالبی در یک سال اخیر که گمان  ها از تراز زنِ مطلوبِ نظام اسالمی پیشروی کردهفرسنگ 

کردنِ فرایند زایمان  گیری بیشتر گشت ارشاد و قانون »حمایت از جوانی جمعیت« و پلیسی کرد با سختمی
 ها کرد. ی زنان را بیدار و راهیِ خیابان خفته -تراز برگرداند غولِ نیمهتواند زنان را به این خط  می

 

 ماهیت -2

طغیانی  ماهیتاً  ژینا  هیچ جنبش  علیه  تحمیلی،  صَغارتی  علیه  جمعی  علیه  ست  و  مردمی  قدرتِ  انگاریِ 
. این جنبشْ گیریِ عاملیت و کرامت و نتیجتاً خودِ زندگیپسشماریِ بخش زیادی از مردم؛ برای باز کوچک 

ای که مردم را محجور فرض گرفته است، علیه تحقیری جمعی، علیه تصوری  ست علیه انگارهمردمیشورشی  
ها که  حیثیتِ مردمی از آن شناسد؛ نوعی اعادهاش را به رسمیت نمی که کرامت و فاعلیتِ افراد تحت حکمرانی

برایش قائل نشده آزادحیثیتی  توانمندی و  این میانْ قدرت، بزرگی،  تا در  امتداد  اند؛  بازیابند و در  را  یِ خود 
می  که  مردمی  بیانگرِ  فریاد  دهند.  قرار  هنوززندگی  آن بودن زنده -خواهند  و  خود  رخ  به  را  علیه  شان  که  ها 

اند تا  ی تاریخیْ »مردم« شده ا ها که در این رنجْ شریک هستند در لحظهی آن شان هستند بکشند. همهزندگی 
بگیرند. در حقیقت، جنبش ژینا مقاومتی    شان را بازپسقیام کنند بلکه زندگی های صغارت  علیه تمامیِ پژواک 

جانانه است علیه قیمومیتِ خودسرانه و دلبخواهانه بر سپهرهای گوناگونِ زندگی و اراده بر محصور کردنش، 
دارد و نمودهایش پنای از حکمرانی که خود را قیّم بر مال و جان و بدنِ افرادِ تحت حاکمیت خود می علیه انگاره 

می  فراغت  و  سیاست، سالمت  تا  اقتصاد  از  دوباره را  برای  کرد؛  مشاهده  ارادهتوان  در  متبلور شدنِ  مردم  ی 
 سپهرهای مختلف زندگی. 
را به چنین جنبش نیرومند و فراگیری تبدیل کرده مفهوم ملموس، پرصالبت    1401چیزی که اعتراضات  

شده«  ساختنش در کشوری که تا پیش از این به »خراب و میل به دوباره   و انضمامیِ »زندگی«ست. زندگیِ ویران 
می فراخوانده تعبیر  جمعی  شورشی  به  را  همگان  اتنیک   شد  زنان،  اقلیتاست؛  تهی ها،  دینی،  دستان،  های 
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  رنج ی تاریخِ انتزاعیِ  کارگران، دادخواهانِ سیاسی... و به تعبیری تمامیِ مطرودان و تشنگان و گرسنگان، همه 
چنین جهت نیست که »زن، زندگی، آزادی« این اند. بی ی خود را در مفهوم انضمامی زندگی بازشناخته و مبارزه 

اند. اما  گرفته ی تاریخی قواره  قدر که انگار این شعار را برای همین دقیقه به تنِ جنبشِ مردمْ نشسته است؛ آن 
را   مردم  »صدای  نظیر  روزها  این  آشنای  ژانر  اجازه برخالف  مردم  »به  یا  و  بشنوید«  بدهیم«  اعتراض  ی 

های  ی ملی گفتگو« و مناظرهاندازی »خانه های آزاداندیشی« و تصمیم به راه برای »کرسی   های مزورانه تالش 
شده و آگاهیِ شود »مردم« بنا به حکمتی زیسته شان صرفاً به وقت اعتراضات پیدا می تلویزیونی که سروکله 

اند. برخالف گفتمانِ اعتراضیِ اصالحات که نمودِ بیانگرش نجات را در خروج و گسست یافته   تاریخی، تنها راه
های فرهنگی و سیاسی بوده و در  گیری ها و عدم صالحیت کارگزاران و اعتراض به سختنقد ناکارآمدیِ رویه 

ه در تمامی ارکانش کرده با جنبشی مواجه هستیم کگفتمانی استفاده می-های درونتمامی سطوحش از ظرفیت 
 هیچ التفاتی به گفتمان موجود نداشته و مسیر خروج را درپیش گرفته است. 

توان استنباط کرد که این جنبشْ  طور می ست اما از شواهد این میدان سیاست البته میدانی حادث و تاریخی
قرا را موضوع خطابش  نکرده و آن  را درون/از نظم سیاسی موجود مطالبه  نمی اساساً چیزی  نظر  ر  به  دهد. 

رسمیت  رسد با موقعیتی مواجهیم که بخشی از جامعه و نظام مستقرْ ازهم منتزع شده و همدیگر را اساساً به می
شان را مورد انتقاد ها و کارآمدی ها، این جنبشْ کارگزاران و رویه شناسند. همچنین خالفِ برخی تحلیل نمی

ی نقدش را ارتقا دهد و تعالی  اهیتی دیالکتیکی داشته و بنا دارد ابژه خود قرار نداده است چرا که اساساً نقدْ م
نگاهی به تعالیِ روندهای موجود داشته باشد،  ببخشد. حال آن که شواهدی وجود ندارد به این که »ژینا« نیم 

غییرخواهان  شاید هم اساساً امیدی به آن ندارد. نه درونِ نظم موجود جریانی وجود دارد که قابلیتِ نمایندگیِ ت 
را داشته باشد و نه نظام مستقر از این توانایی برخوردارست که نمایندگانی از تغییرخواهان را در خود بپذیرد. 

ست که گویا برخی تحلیلگران از فهمش  شناختیِ انکارناپذیریواقعیتِ جامعه  ْْقهر و خروجِ بخشی از جامعه
 اند. عاجز مانده 

سیاسیْ   تغییرات  روزها  آناین  هستند.  دنبالش  به  معترضین  که  نیست  چیزی  پیِ  تنها  در  همچنین  ها 
ها بوده و گشایشِ فضایی  ها شامل بر زنان و اتنیک ی جزئیتترکردن جامعه حول حقوق بنیادیِ همه رادیکال

ه های فرهنگیِ جامعه ب ی اشکال سلطه را در الیه دانند تا همهترشدن جامعه به آزادی را غنیمت میو حساس 
و    عنوان یک آموزشِ همگانیِ فشرده و رادیکال درک کرده ها به خوبی اهمیت این روزها را به نقد بکشند. آن 

شده  واقف  تاریخی  وضعیتِ  این  اهمیت  جنسیتبه  شعارهای  به  برخی  درستِ  حساسیت  واژ اند.  و  ی  هزده 
کند که را دارند از این حکایت می گ وبوی مرکزگرایی و ناسیونالیسمِ هویت»ناموس« و یا شعارهایی که رنگ 

جهت نیست که چارلز کورزمن در »انقالب تصورناپذیر در ایران«  ها صرفاً سودای آزادی سیاسی ندارند. بی آن
از فشرده139۸) گرفتنِ ضرب (  و شتاب  تجربیات  برههشدن  در  زندگی  انقالبی سخن میآهنگِ  گوید. های 
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ی کنونی حاضرست ای که در همین لحظهان »ساختن« آینده است؛ آینده اند که اکنون زمتغییرخواهان دریافته
اند که صرفاً ایستادن در برابر حاکمْ و در  درستی گفته و در پیوستاری واقع شده که از اکنون آغاز شده است. به 

ای قه شدنِ »مردم« در دقی دهد و ساختهی مردم قرار داشتن هیچ گواهی بر حقیقت و اصالت معینی نمیجبهه 
دهد  ی تأسیس خبر می ست با غلیان عواطف و احساساتِ جمعیِ مسحورکننده صرفاً از لحظهتاریخی که همراه

ساخته  چراکه  کرد.  نخواهد  پدیدار  ما  بر  را  شود  ساخته  قرارست  چیزی  چه  که  این  پیشروی  و  مردمْ  شدنِ 
های وی« هم ختم شود. نقد رادیکالِ انگاره ر»واپس بسا به  )اجتماعی و سیاسی( را تضمین نخواهد کرد و چه 

همراه   های طبقاتی در سطوح مختلف فرهنگی و تبعیض  دینی پدرساالری، مردساالری و مرکزگراییِ اتنیکی و
ای بدون سلطه امیدوارتر خواهد  با تغییرات سیاسی مبتنی بر حاکمیتِ مردمی، ما را برای آرمان زندگی در جامعه 

شمرده شود. البته کیست که    ه حقوق بنیادی هر شهروندی در ساحتِ قانون و فرهنگ محترم کرد؛ جایی ک 
ست که از حکومتش ایاش جامعهنداند نقد فرهنگ نیز ضرورتاً به آزادی منتهی نخواهد شد چرا که نتیجه 

 پیشی گرفته و در آن تضمینی برای سعادت وجود ندارد.

 

 ویژگی-3

های مختلفْ بلوغ و زایندگیِ آن به نحوی فزاینده  جنبش -استمرارِ اعتراضات و پیوستن خردهبا تداوم و  
بیشتر شده و امروز به جنبشی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است: شعار و مانیفست )ضمنی( دارد، موفق شده 

ی انعکاس و اثرگذاریِ  انمادها، تصاویر و آثار هنری مختص به خود را تولید کند، در سطوح خیابانی و رسانه 
قابل  افقی که مختص جنبشغیر  از های معاصرست راهبری میکتمانی داشته است، توسط رهبران  و  شود 

، جنبش ژینا  کنندگیِ عامشهای نسبتاً مشخصی برخوردارست. بنا به ماهیت کلّی و دعوت گیری اهداف و جهت
های کثیری  کلیتی عصیانگر دورهم جمع کند. جزئیتشان در بودگیها را با حفظ جزئیی جزئیت توانسته همه 

ارگانیسمِ همبسته  این  با ویژگی را ساخته   که  که حدومرزهایش   هایی متنوع تبدیل کرده اند آن را به چیزی 
ست که آن را  های کثیریهایی مختلف که ناشی از جزئیتدهند؛ جنبشی با ویژگی راحتی تن به تحلیل نمی به

های جزئی را به خود  اش را حفظ کند و هم ویژگیبایست هم ماهیت کلیلیتی که می اند و ک ممکن کرده 
 بپذیرد. 

رغم همبستگی اجزای مختلف برای تحقق حقوق بنیادی و آزادیِ همگانْ نوعی جدال  از سویی دیگر علی 
دانسته تاریخی  درکی  به  بنا  مختلف  اجزاء  چه  اگر  است.  جریان  در  اجزاء  میان  نیز  آزادیِ    اندهژمونیک  که 

ی  همه   ْْاند که بندگیِ همگانیی اجزاء نخواهد بود اما این را نیز فهمیده همگانی احتماالً آزادیِ برابر ِهمه 
ست که الصاقش به آرمان آزادی، ما را  اجزاء را متضرر )نه به یک میزان( خواهد کرد. این همان آرمان برابری

تر خواهد کرد.  آزادی را به یک میزان میان اجزائش بگستراند نزدیکای بهتر که خیر عمومی و  به سوی جامعه
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ی دیگری ای با سلطهکند تا سلطه ی رادیکال جنبش ژیناست که دارد به »پس از آزادی« فکر می این جنبه 
بنیادها  این  تغییر سیاسی بدون زدودن  انداخت، که  ازکار  باید  را  نابرابری  جانشین نشود، که موتورِ سلطه و 

 کُمِیتش لنگ خواهد بود. 

 

 ی جنبش ویژگی زنانه
اش  بندی توان آن را فهمید و صورت اند. چطور میی جنبش سخن گفته بسیاری در این روزها از ماهیت زنانه 

ی بازنمایی آن چه  گذاری یا شیوههای خیابانی در جریان است نام کرد؟ احتماالً بپرسید اکنون که پراکسیس
کند که  های هژمونیک که اتفاقاً جدالی سازنده و زایاست کمک میفکر کردن به این جدالاهمیتی دارد. اما  

هژمونیکِ بازنمایی در میان   درستی بنا کنیم. جدال هایش را به ی اکنون بیابیم و پایهآینده را در همین لحظه 
اجزاء جاری و ساری است و هر جزئیتی تالش می این کلیت متهمه  با محتوای  کند فضاهای تهیِ  را  کثر 

المثل درحالی که کارگرِ مرد یا پیرمرد شهرستانی یا مرد بلوچ خودش ُپر کرده و مُهر خودش را بر آن بکوبد. فی 
و هدفش رهایی    شود که این جنبشْ زنانه چنان گفته می زند اما هم در خیابانْ شعار واحد جنبش را فریاد می 

طور  ماندگار و همدالنه این ها به این نقد درون کند. مطمئناً فمینیست ست یعنی این بازنمایی دارد کار میزنان 
شدن مردان حاال نوبت زنان است که دیده شوند. که اگر پاسخ  دهند که پس از تاریخِ طوالنیِ دیدهپاسخ نمی 

ست. با این غرض و موضعی انفعالیاین باشد باید گفت که این موضع برای جنبش فمینیستیِ پیشرو نقض 
 اوصاف آیا ما واقعاً با جنبشی زنانه مواجهیم؟  
زن  اگر  دارد  زنانه  ماهیتی  جنبش  طبقه این  از  فراتر  را  نمونهبودگی  جنسیتی،  و  بندی  ستم  مثالینِ  ی 

ای انتزاعی از خشونت مضاعفی بفهمیم که در قانون و فرهنگ بر بدن و  صغیرانگاریِ نظام مستقر و مجموعه
بودگی این قابلیت را دارد که اَشکال مختلفی از خشونت و طرد را به این معنا زن   شود.روح همگان تحمیل می 

است؛   ی همگانشدهدر خود جای داده و به آن کلیتی انتزاعی ببخشد. زن به این معنا شمایلِ کرامت پایمال
د را در آن بازبیابد.  تواند خو شمایلی که مرد بلوچ، کشاورز اصفهانی، کارگر ساختمانی و خوزستانیِ تشنه هم می 

شوند چرا که با آزادیِ زنْ تمامیِ  شود توگویی همگان آزاد میبه این معنا هنگامی که زن از صغارت آزاد می
توان آزادی همگان را  شوند. لذا نمیهایش از حیز انتفاع ساقط میپاشد و امکان ی این انگاره ازهم میهیمنه 

های جنبش که آزادی از  ای جنسیتی را یکی از جزئیتعنوان طبقه زن به بدون آزادی زن متصور شد. اما اگر  
توانیم جنبش را ماهیتاً )صرفاً( زنانه در نظر بگیریم. به این معنا زنان مانند  کند بفهمیم نمی سلطه را دنبال می

شند. زنان  وتصرف داشته بادخل  ْْشان در ساختن کلیتِ جنبش کنند با ویژگیِ جزئی ها تالش می دیگر جزئیت 
 افتادن خود جنسیت ها، برابری جنسیتی را که معادل ازموضوعیتزمان با آزادی، بیش از دیگر جزئیت البته هم 

عنوان  کنند. به این معنا اگر چه نقش زنان به است طلب کرده و همگان را متوجه بنیادهای فرهنگی نابرابری می 
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ترشدن جنبش انکارناپذیر است اما صرفاً ساختن و رادیکالباالیی دارد در    بخشیرهایی  جزئیتی که ظرفیتِ 
اش تقلیل داد. های اجزاء برسازنده توان مُهری زنانه را به پایش نشاند و ماهیت جنبش را به یکی از ویژگینمی

آزادی دیگر جزئیت  زنان  بنابرین  آزادیِ  از مجرای  ها نظیر کشاورز، کارگر، معلم، کورد، عرب و غیره صرفاً 
دهند و از این حیث که امکانِ  های جزئی »ژینا« را نشان می قق نخواهد شد. زنان صرفاً یکی از ویژگیمح

تواند به جنبشی )صرفاً( زنانه تبدیل شود. ها فراهم نیست نمی تحققِ مطالباتِ جزئی زنان مانند دیگر جزئیت 
ها به آزادیِ همگانی پیوند خورده است یتی جزئماهیت کلی و عام ژینا دقیقاً ناشی از آن بوده که آزادیِ همه

 و صرفاً از مجرای آن محقق خواهد شد. 
توان  ی دقیقی نمیها به نتیجهی سهم زنان و مردان از حضور در خیابان ای تجربی، دربارهبدون مطالعه

ی و »اجراگری« دارو فضای عمومی را تحت تأثیر حضور، میدان   رسید اما با اطمینان باید گفت که زنانْ خیابان
قرار داده استفادهخودشان  و  به ی همه اند. تسخیر و تصرف خیابان  از آن  بخش ای رهایی عنوان رسانه جانبه 

ترها آغاز رود. تصرف خیابان توسط زنان البته از خیلی پیشی این جنبش به شمار می ی متمایز و ویژه خصیصه 
های درخشانی که تصاویرش این روزها است. زنان با پرفورمنساش پدیدار شده  و صرفاً اکنون ماهیتِ اعتراضی

زمانْ  ها هماند. آن ای که در راه است حک و ثبت کردهی خود را بر تاریخ و آینده دنیا را تکان داده نقش زنانه 
ی ااند، و چه رسانه هایی اعتراضی تبدیل کردهو پرفورمنس  رنج و امیدشان به رهایی را هنرمندانه به کنش 

بوده است. دختری که روی سطل   گاهِ مردان و اصحاب قدرت و ثروت تر از خیابان که سنتاً جوالن قدرتمند 
شان را به  نشیند و ابزار قدرت دهد؛ دختری که کنار نیروهای امنیتی می اش را تکان می زباله ایستاده و روسری 

تاده است؛ و دختری که بدون روسری در گیرد؛ دختری که با موهای بریده بر سر مزار مادرش ایسهیچ می 
ای هستند  های اعتراضیِ هنرمندانههایی از کنش خورد؛ همگی نمونهای در جنوب شهر صبحانه می خانه قهوه

دمند. این ویژگی زنانه البته نباید ما را از دیدن  به کالبد آن می   تازه  روحی  ْْ که هر بار همچون مانیفستی جدید 
ویژگی میدان برسازنده هایِ  دیگر  همچنین  کند.  غافل  جنبش  استان ی  مراکز  در  )احتماالً(  زنان  و  داریِ  ها 

ترمردساالرانه فعلیت بیشتری داشته های اجتماعیِ کم های برخوردارتر و در زمینه شهرهای بزرگ و مثالً محله 
ی عمومی در گذشته بوده آرام زنان به فضاها   ها امتداد پیشروی است؛ چراکه تصرف اعتراضیِ کنونیِ خیابان

ویژگی برشمردن  در  لذا  زمینهاست.  به  نباید  زنانه  آن های  در  متکثری که جنبش  پدیدار شده است های  ها 
ی فراگیری که از زاهدان تا کردستان و از کارگر صنعتی تا هنرمندْ درگیرش  تفاوت باشیم. تحلیل چنین پدیدهبی

 دست نخواهد داد.جام شود چیزی بیش از نتایج انتزاعیِ شتابان به ی محدودی اناند اگر صرفاً از زاویه شده 

 

 های سنی و نسلیویژگی
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کرده  تقال  روزها  این  در  ویژگی بسیاری  اساس  بر  را  اعتراضات  نسلی اند  و  سنی  و    های  کرده  تحلیل 

و گیمرها و   z1اش کنند. برخی نیز پا را فراتر نهاده و از تعابیری نظیر جنبش نوجوانان، جنبش نسل  بازنمایی
اند. البته دور از ذهن نیست که انگیزه  ها برای توصیف و تحلیل آن استفاده کردهی هشتادی یا جنبش دهه 

  ۸۸وسیاقی که در جنبش  بکی آن است؛ به س اهمیت نشان دادن و تخطئه ها بی شماریبخشی از این کوچک 
ها را برایش ساخته بودند. بعضاً نیز با شهری سیرها و بچه هم شاهدش بودیم، هنگامی که تعابیر جنبشِ شکم 

شویم که از انتزاعی دانشگاهی، ی دانشگاهی روبرو می هایی مشابه از طرف اساتید )به اصطالح( نخبه تحلیل 
های سنی  دهد. اما اساساً آیا توصیف و تبیینبا جامعه خبر می  ی عمیقاگرا و فاصله رویکرد مرکزگرایِ تهران 

های مواجهه با تحول اجتماعی و  ای از پیچیدگی تواند گره آید و به عبارتی می و نسلی در این جا به کارمان می 
 سیاسی ِشتابانی که از قضا همین اکنون در درونش هستیم باز کند؟ 

های سنیِ جنبشی فراگیر به نتایجی متقن رسید  توان درباره ویژگیراحتی نمی بدون مطالعات تجربی به  
کنند دهد احتماالً متوسط سن افرادی که در اعتراضات خیابانیِ این روزها شرکت می اما مشاهدات نشان می

(  1390)ای که آصف بیات  این واقعیت، اگر آن را جدی بگیریم، با پدیده   2نسبت به گذشته کاهش یافته است. 

هایی خواهد داشت. جوانانی که در یکی دو  کند قرابت ها یاد میو »سیاست شادی« از آن3به ناجنبش جوانان
ای برای پیگیری شادی، شان را به عرصه های رایج، زندگی روزمرهاند فارغ از ایدئولوژی ی اخیر تالش کرده دهه

یل کرده و در مسیرش پیشروی آرام داشته باشند.  های متنوع زندگی تبدهای جسورانه و سبک اندوزی تجربه 
های اعتراضی، نه این نوع سیاستِ شادی و جوانی از ظرفیت و استعداد باالیی برای پیوند خوردن به جنبش 

اش  رسد »سیاست جوانی« با جنبشی اعتراضی که هدف کمینه ضرورتاً هر جنبشی، برخوردار است. به نظر می 

ووصل شده است. به تعبیری باید گفت سیاستِ  بوده خوب چفت  4موانعِ زندگی نرمالآزادسازیِ زنجیرها و  
انضمامیپس ایدئولوژی  که  سیاسی  جنبشی  با  شادی  و  جوانی  پسگرفتنِ  زندگیاش  قرابتی  گرفتنِ  ست 

دانیم؟ به  برقرار کرده است. اما آیا قبول این پیوند به این معناست که جنبش ژینا را جنبش جوانان ب  ۵انتخابی 
شناختی باشد داللت بر  ای سن ( سیاست »جوانی« بیش از آن که مقوله 1توان آن را رد کرد:  چند دلیل می 

ویژه ویژگی زندگیِ  سبک  یا  معین  زیستن  نوعیْ  پس های  و  شادی  که  دارد  جسورانه ای  و  خالقانه  ی  زدنِ 
اش است. اند( از خصائص برجسته نسته های موقتی دااش را هیجان طور که برخی خصیصهها )نه آن محدودیت

 
  اضات استفاده کرده است. اندیشی از این تعبیر برای تحلیل اعتر. مهدی تدینی در صفحه اینستاگرام تاریخ11
ویژه این اعتراضات  های اخیر و به کنندگان در سال دهد میانگین سنی شرکت ها نشان می.رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا: مشاهده 12

  (1401مهر  1۶پایین آمده است )
  گوید.در بهار عربی می  گرفتن جوانی« و »سیاست شادی«. بیات از نقش »پس 13
 .هشتگ زندگی نرمال پس از اعتراضات مورد توجه بسیاری از جوانان قرار گرفته است. 14

5 .Selective affinity 
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با طبقه  احتماالً  اما صرفاً و ضرورتاً  های سنی همبستگی بندی اگرچه »جوانی«  های معناداری خواهد داشت 
( 2کند(.  پیمانش نخواهند بود )این واقعیت به نحوی مضاعف درباره مقوالت نسلی هم صدق می جوانانْ هم 

ای که در کنار خصائص  دهد؛ خصیصه خصائص این جنبش را توضیح می   به این معنا »جوانی« صرفاً یکی از
کند. در واقع توضیح این جنبش صرفاً بر مبنای جوانی، تقلیل ماهیت به دیگرْ به ساختنِ ماهیتش کمک می 

ویژگی از  )فضاهای عمومی( جایی 3ست.  هایشیکی  به  ( خیابانْ  آن  در  و جنبش ِکنونی  ست که »جوانی« 
های اعتراضی به کنش خیابانی محدود نیستند و پشتیبانی از  اند حال آن که جنبش جور شده ویکدیگر جفت 

ی سنگینِ ( سایه4شوند.  دهی و تولیدات فکری و هنری را هم شامل میخیابان، اعتصابات صنفی، سازمان 
دهند سنگینی  جوانی( تقلیل می هایی که جنبش را به جوانان )یا حتی به  رویکردِ مرکزگرای دانشگاهی بر تحلیل 

های جغرافیایی، اتنیکی و طبقاتی به یک میزان کار ی زمینه ند که »جوانی« در همه ها از این غافل کند. آن می
کند و چه بسا در شرایطیْ اساساً محلی از اعراب نداشته باشد. کیفیت جوانی به حداقلی از استانداردهایِ  نمی

 اند ضرورتاً به آن دسترسی ندارند. ی اجزائی که خود را در این جنبشْ بازیافتهمهکیفیِ زندگی نیازمندست و ه
مقایسه از  جنبش  بسیاری  با  جنبش  این  می این   ۸۸ی  نتیجه  بیشتر  طور  جسارت  و  خالقیت  که  گیرند 

های  یل ها مرتبط است. به گمانم بدون آن که خود را گرفتار تحل معترضینِ خیابانی به تغییرات سنی و نسلی آن 
تغییر کنش روان  این  و گسست  شناختیِ کنیم  گفتمان »خروج«  و  پیوند »جوانی«  در  باید  را  اعتراضی  های 

بلندپرواز، ماجراجو و روبه ساختن  پیش است، میل شدیدی به تخریب و دوبارهبفهمیم. جوانیْ نیرویی اساساً 
دن فضاهایی جدید است. جوانی که در یک کنندگی باالیی دارد و دائماً در پیِ خلق و گشو دارد، قدرت نفی

ها و  ی اخیرْ نیرومندتر شده در درون گفتمان سیاسی و اجتماعیِ خروج که بنا دارد آینده را نه از فرصت دهه
های کنونی بلکه در گسست از آن بسازد خودش را به تمامیْ آزاد و بالفعل کرده است؛ به نحوی که ظرفیت 

و   متفاوت  پیشروی موفق شده  فضاهای  و  را خلق کرده  مثلثِ جوانی،  جدیدی  باشد.  هایی جسورانه داشته 
)میالدی( را    ۶۸ی جوانان انقالبی در اروپای سال  ست که تجربه ایگانهگسست و خیابانْ همان ترکیبِ سه 

های اش، خود گفتمان اسالمی و ظرفیت های سنی و نسلی ، فارغ از ویژگی ۸۸ممکن کرد. حال آن که در جنبش  

کنش دایره  1اشدرونی  امکانِ  می ی  تعیین  را  کنش ورزی  امکاناتِ  با  ماهیتاً  این  و  گفتمان  کردند  در  ورزی 
ی خیابان از طریقِ گفتمان اصالحات مدیریت و کنترل  گسست متفاوت است. در حقیقت، نیروی جوانی و رسانه 

های جدید( بدون  قش جوانی )یا جوانان یا نسل توانستند تماماً شکوفا شوند. اصرار بر نشدند و منطقاً نمی می
شناسیِ )اجتماعی( معترضین خیابانی ختم خواهد شد. تقلیل تحلیلِ زمینه و شرایطِ تحققش نهایتاً به نوعی روان 

 گیرد.ها نشئت میهای سنی و نسلی از ندیدن این پیچیدگیجنبش اعتراضی کنونی به کنش

 
  ۸۸های  داشتند و از این حیث اعتراض ها... همگی ماهیتی دینی  از خود گفتمان اسالمی گرفته شده بود؛ شعارها، نمادها، تقویم اعتراضی، بیانیه   ۸۸ی عناصر جنبش . عمده 1۶

  داشت. ۵7شباهت بسیاری به خود اعتراضات 
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های سنی  بندی تری از طبقه تر و انتزاعی مراتب پیچیده مفهومیِ به   های نسلی ابزارهایبندی نسل و طبقه 
طلبد. حال آن که این  ویژه برای تحلیل جنبشی متکثر، احتیاطی مضاعف میهستند و طبیعتاً کاربردش، به

زنند؛ یا برای توضیح های آنالین حرف میها و نسلِ بازی ی هشتادیسادگی از جنبش دهه روزها برخی به
با جنبشتفاوت  اینترنت و شبکه های پیشین، از کشف و ظهورِ نسلی خبر می هایش  های  دهند که در بستر 

تر تحقیر شده، دهند که کم ها عمدتاً به ظهور نسلی ارجاع می اجتماعی رشد کرده است. این دسته از تحلیل 
ی اینترنت و  داشته، به واسطهتری را باالی سرش دیده، فرصت بیشتری برای ابراز خود  های ضعیف اتوریته 
های های اجتماعی و بازی های هوشمند امکان آشنایی بیشتری با تجربیات جهانی داشته و در بستر شبکهگوشی

های های نسل سازی بیشتری پیدا کرده است. حال اگر مسامحتاً این ویژگیگیری و شبکه آنالین قابلیت ارتباط
بندی  ن در تحلیل اعتراضات جاری استفاده کنیم. در قالب چند بند صورت جدیدتر را بپذیریم چطور باید از آ 

ها  های معنادارِ نسلی و کاربردهای توصیفی از آن بندی ( ساختن مقوالت و طبقه 1کنم:  خودم از آن را ارائه می 
از جامعهرویکردی  استفادهها به کار می شناس ست که برخی  اما  از مقوالت نسلی  گیرند.  تبیینی  با  ی  عمدتاً 

توان ادعاهایی  ای تجربی نمیراحتی و بدون مطالعهشود. بنابرین به های آماری و دقت فراوان انجام میاحتیاط 
از جنبش ارائه داد. آن چه این  هایی نسل را درباره ماهیت نسلیِ جنبش کنونی مطرح کرد و تبیین  شناختی 

هفتاد و هشتاد( در ماهیت متفاوتِ اعتراضات کنونی    هایهای جدید )دهه نسل   ی نقش ویژگیروزها درباره 
باید در همان سیاست »جوانی« جستجو کرد، نه در مقوالت نسلیِ منتزع گفته می  از  شود را به گمانم  شده 

های سنی و نسلی جسارت، خالقیت، اتحاد  های اجتماعی و سیاسی آن. فارغ از تحلیل های پیشین و زمینه نسل
گران قرار گرفته است( را باید در امتدادِ هایی که مورد توجه تحلیل ی معترضین )ویژگیه و سماجتِ امیدواران 

زدایی«ِ  ویژه پس از شکست گفتمان اصالحات و امواج »سیاست های آرامِ ناجنبش جوانی فهمید که به پیشروی 
ارتباطی پیشرفته واسطه متعاقبش و به  ابزارهای  با  تر ممکن شده است. اگرچه ناجنبش جی  وانی در مواجهه 

های آورد اما با ظهورِ جنبش تفاوتی روی می اندیش به سیاستِ قهر و بی های سیاسیِ کهنه، فرتوت و مرگ نظام
 کند. ی باالیی از خود نشان داده و نیرویی فعال و خالق را آزاد میشونده سیاسی و اجتماعیْ ظرفیت فعال

با »جوانی« رهای جوان همچنین نسبت نسل  همانْ در نظر گرفت. ناجنبشِ جوانی توان نسبتی اینا نمی تر 
های های زنان، دانشجویان، اقلیت ها و ناجنبش همراه با نیروهای متفاوت و بعضاً متعارضی همچون جنبش 

های  طور که نسل سازند، همان های جدیدتر را می ورزیِ نسلهای کنش اتنیکی، دینی، جنسی و غیره، ویژگی
های نسلی را در توضیح چنین جنبش  ها که پای شکاف( آن 2وبیش از این نیروها متأثر هستند.  کم پیشین نیز  

های نسلی اگر  بندی برند. نسل و طبقه اند از رویکردی اساساً مکانیکی و ایستا رنج میفراگیری به میان کشیده 
 1401ی شصتی در سال  که یک دههطور  فهمیده شود. همان   موضوعیتی هم داشته باشد اساساً باید دیالکتیکی 

های هفتاد و هشتاد نیز  کند عناصری از دهههای پیش از انقالب را با خود حمل می دهه   عناصری از نسل



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

نیز هماناندرکار ساختنش هستند. دهه دست از ی هشتادی  یافته در بستری  اینترنت رشد  طور که در بستر 
فرایند رشد و بلوغ را طی کرده است. مفاهیمی همچون جنبش   ترهای قبل خاطرات، روایات و تجربیاتِ نسل 

های نسلی به عنوان  بندی های هوشمند ناشی از جعل طبقه ها و اعتراضِ نسل اینترنت و گوشی ی هشتادیدهه
هایی فراگیر و غامض  شان در تحلیل پدیده زدهها و جامعه و کاربرد شتاب مفاهیمی گسسته و منتزع از دیگر نسل 

ی جدیدْ اای ناگهان گنجینه های اجتماعی و سیاسی است؛ تو گویی از اعماق زمین و در گوشه جنبش نظیر  
هایی که این  اش بسیاری از تحوالت را توضیح داد. در حالی که از جوان توان به میانجیکشف شده که می 

را تکرار کنیم« و    ۸۸جنبش    خواهیم اشتباهات المثل »ما نمیشنویم که فی روزها در خیابان هستند دائماً می
ها را صرفاً به عناصر نسلیِ متمایزشان  های آنتوانیم ماهیت کنش خوریم« نمیها را نمیطلب»فریب اصالح 

ی  های نسلیِ دهه ( به فرض که بپذیریم ویژگی 3های هوشمند وابسته کنیم. نظیر دسترسی به اینترنت و گوشی
بسیار متأثر کرده است. اما آیا این مجوز را خواهیم داشت که ماهیت آن  ها این جنبش را  ها و هفتادی هشتادی

ها ها و هشتادی ی هفتادی ( به فرض که بپذیریم اینْ دهه4اش تقلیل دهیم.  های برسازنده را به یکی از ویژگی
صرفاً به  توان  ها در خیابان حضور دارند اما آیا چنین جنبشی را میهستند که این روزها بیش از دیگر نسل

شان این  هایهای خیابانی تقلیل داد. در حقیقتْ این جوانان در تعامل، گفتگو و پشتیبانیِ اعضای خانوادهکنش 
های جوانِ ِگیمِر، به زعم تحلیلگران  ( اگر به فرض بپذیریم نسل۵اند.  ها را به تسخیر خود درآوردهروزها خیابان 

همان  ای به های شبکهتوانیم ادعا کنیم اینترنت و بازیآیا می   دانشگاهی، بازیگران اصلیِ اعتراضات هستند
ایِ اند هویت جوانِ میاندره میزان که شخصیت و هویتِ جوان تهرانی، شیرازی یا اصفهانیِ معترض را شکل داده

در    آموز ساکن کورد، جوان بلوچِ زاهدانی، کارگر جوانِ میدان نفتی عسلویه، معلم جوان اردبیلی و دختر دانش 
های ناشی از  تواند به پیچیدگیگرا اساساً نمی اند. رویکرد مرکزگرای تهران مسکن مهر هشتگرد را نیز ساخته 

 جنبشی کثیر، کلی و فراگیر بیندیشد. 
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دستان در ایران، سید اسداهلل نبوی چاشمی، تهران،  های خیابانی؛ جنبش تهی( سیاست1391بیات، آصف ) 
 24-۵شیرازه: ص 

دهند، فاطمه صادقی،  ( زندگی همچون سیاست؛ چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می 1390بیات، آصف ) 
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 ( انقالب تصورناپذیر در ایران، محمد مالعباسی، تهران، ترجمان 139۸کورزمن، چارلز )
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 م؟یا ستادهی کجا ا
 علیرضا بهتوییی نوشته 

 

 

سیس حزب رستاخیز توسط محمدرضا شاه پهلوی در  أ روند ت  1که تابستان سال پیش نوشتم،   مطلبی در  
 یادآور شدم که شاه در برابر دو انتخاب قرار داشت:   ورا توضیح دادم   13۵4اسفند 

  )که بانک مرکزی  وقت    س یمحمدمهدی سمیعی ریبه    کند،  باز  را  سیاسی  فضای  که  این  –  انتخاب اول 

خوش تکنوکرات   از بودهای  کشور  تأسیس    ،( نام  میانه امکان  حزب  اندیشه یک  از  عناصری  که  ی هارو 
به احزاب فرمایشی »ایران  که  را  ی  و جوانکرده  نیروهای تحصیل را بدهد تا    هم در آن باشد  یک دموکراتسوسیال 

گشایشی در این حزب تازه بتواند    یپروژه . فکر، آن بود که  جلب و جذب کند  نوین« و »مردم« بدبین بودند
 در حال خفه شدن آن روز باشد.   «ی مدنیجامعه »گاهی برای شاه به وجود آورد و تنفساستبدادی حکومت 

 
 1400، نقد اقتصاد سیاسی، ها که ماندندها که رفتند و آن سمفونی ناتمام: آن علیرضا بهتویی،  1

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/
https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/
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فکر   دست کردن حکومت و اعالم حزب واحد رستاخیز.یک   ،فرمایشیحذف احزاب    –   دوم  انتخاب 

وپاگیر  ندارند و فقط دست  یاجتماع   جیقدرت بساحزاب »ایران نوین« و »مردم«  این راه دوم این بود که    پشت
، از قدرت  ردی را به دست بگ   رهبریشاه خودش  پس باید این جریانات مزاحم از صحنه خارج شوند،  هستند.  

انقالبی استفاده و  الگو  جادیا  یاش برا یمعنو  بتازه   یرابطهیی   یادآور  کند.  ایجاد  «مردم»و    «نظام»  نی ای 
انجمنها)احزاب سیاسی، سندیکا  «ی مدنیجامعه» شوم که  می و  مزدبگیران  اجتماعی( های  و  فرهنگی  ی 

ی نهایی را  ی مورد بحث، قرار بود که ضربه برنامه   و  اما طرح شدت زیر فشار بود.  ایران تا این لحظه هم، به 
 وارد کند.  

  دوم  ی این انتخاب راه ها پیامد ی  درباره  «معمای هویدا»میالنی در  دانیم. عباس  پایان قصه را همه می 
سیر    هاقیمت »  ، سوی ناسامانی رفتاوضاع اقتصادی به   ،بعد از اعالم حزب رستاخیز   ،13۵4در سال    ؛نوشت

  شمار به   "دن بزرگتم"  کرد. تهران که پایتخت و نمادمی  در سرتاسر کشور بیداد  هاصعودی داشت و کمبود کاال 
 ، شد. در اطراف و اکناف شهرمی   آبی هم مزید بر علتبی   گاهبه کمبود مزمن برق دچار شد و گه   ،رفتمی

مردم فقیر و    ،جلوگیری کند  هااز رشد این محلهزور  کرد بهمی   شد و وقتی دولت سعیمی   یی سبزهاآبادحلبی 
شد. عالئم می  ریزی هم گاهی خون  .کشیدمی  دادند. کار به زدوخوردمی   صل سرسختانه مقاومت نشانأمست

پس از    دو سال و نیم  ،حکومت شاه .«اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نداشت  .فراوان بود  ،یک کالم  در  ، بحران
ی بحران را در پاییز و زمستان هانخستین طالیه   ، سیاسی  واحد سازی و تمرکز قدرت در یک جریان  یکدست 

 انجامید.    13۵7نظام شاهنشاهی در بهمن  فروپاشیبه  هاشاهد بود. این بحران   13۵۶
انتخاب شاه برای  می   ییهاچه درس  از عواقب  جریانات  ی  و حذف همه   دست کردن حکومتیکتوان 

 ی سیاسی گرفت؟ »مزاحم« از صحنه 
  شناسجامعه  ،(Michael Burawoy)  یوُو بار  داشتم به مطالعات مایکلای  در همان نوشته، اشاره 

ی گوناگون دچار مشکالت  هاسیاسی در تمامی جوامع در دوره   -ی اجتماعی  ها: سیستم دارد  تأکیدکه    ،امریکایی
هایی  سازوکارمتفاوت است. بسته به آن که چه    هارویارویی هرکدام با این بحران شوند. اما چگونگی  می   و بحران 

 ی گوناگون داشته باشد.  ها آمدی تواند پ بحران می  ،شوندمی  حل مشکالت به کار گرفته برای  ها و کدام مدل 

آزاد  وجوش و  پرجنب   ،زنده  (civil society)  «ی مدنیجامعه»یک  که  است    جوامعی مدل    –   ل مدل او

ی گوناگون را ها پیوندی شهروندان در عرصه هم   همکاری و  ،ی اجتماعیهاد که با انواع و اقسام سازمانندار
را در   هاو بحران ها  توانند چالش، می جوامعدر این    ی مدنیجامعه پذیر  ی انعطافهادهند. سازمان سامان می 
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و  ی اجتماعی  هابیابند و سپس از طریق نوسازی مکرر بنیاد ها  برای حل آن را  و پاسخ مناسب   ،خود جذب کنند
 مقاومت آن کمک کنند.   پایداری و و  به بازسازی سیستم  ،ساختار حکومتی

کانال  هانهر   نویسد:می   ی وُوبار سازمان  متعددی  هاو  توسط  آمده  وجود  مدنی جامعهی  هابه  احزاب  )  ی 
را در خود   هانارضایتی و کاستی  ، ی فرهنگی و اجتماعی(هاکارمندان و سازمان   -سیاسی، سندیکاهای کارگران  

سوی  می به  و  می  حلراه گیرند  جذب  هدایت  با  تحت  مؤثرکنند.  و  غیرحاکم  طبقات  در   هاسلطه مشارکت 
برای کشمکش و نیز   ،یی برای بحث و گفتگو هاو با فراهم آوردن فضا  ی مدنیجامعه ی گوناگون  هاسازمان 

  شرایطی را فراهم   ،)البته در حدود تعریف شده در قوانین(ها  فعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان 
مدل گردد. این  می   حاصل   شهروندان ناراضی  مؤثرکه موافقت و رضایت    برندمی   و اصالحاتی را پیش  آورند می

در جوامعی که بخش بزرگی از مردم شهرنشین هستند، از سواد برخوردارند و شیوهای فرمانبرداری زورمدارانه  
نامد.  می  «هژمونی»ی است که گرامشی آن را  سازوکار همان  آورد. این  می   پذیرند، ثبات اجتماعی به بارنمی   را

فرهنگی که    یرکوب، بلکه از طریق سلطه حفظ و پایداری نظم حاکم اجتماعی نه از طریق اجبار و س  سازوکار
ی  جامعه البته در مسیر زمان باز هم توسط »  «هژمونیاین »  شود.می  اعمال  ی مدنی جامعه ی  هاتوسط سازمان 

 شود.  می به چالش کشیده «مدنی

احزاب    اند، شده سرکوب    «ی مدنیجامعه»ی  هاآن سازمان در  که    است   سیستم حکومتی  –   مدل دوم

  اجتماعیو    فرهنگی  آزاد  یهای مستقل مزدبگیران و سازمان هاسندیکا  اند،شده سیاسی مخالف ممنوع یا اخته  
نیستند.   مجاز  سابقهم  شوروی  بارام)که    بلوک  سال   ی وُویکل  در  را  دهههاآن  در  ی  میالدی  هشتاد  ی 

  هر سال   حاکمان  :نویسدمی  . اوی بارز این مدل دوم بودنمونهمجارستان و روسیه از نزدیک مطالعه کرده بود(،  
و  می پیشرفت  آینده »سال  برابری  سال  ،کارآییگفتند سال  و  به  «عدالت  مردم  اما  بود.  رشدخواهد    عکس 

به جای توسعه، فساد،پس  ،ناکارآمدیی  روزمره  تمامی عرصهبی  رفت  را در  نابرابری  زندگیهاعدالتی و   ی 
 ، هاکمبود و  پایین بودن کیفیت کاالها    مشکالت اقتصادی،  تقصیر  دانستند کهمی  شهروندان خوب دیدند.  می

توخالی    دم،چشم مر  مداوم هستیم« در  حال ترقی»ما در  ی  هاکفایتی سیستم حاکم است. شعار بی  همه به دلیل 
که هیچ،  شد  ی گوناگون شنیده بودند ولی هیچ چیزی عوض نمیها در برهه   ،را مکرر هااین شعار   . زیرابود

رغم ادعای  ی سیستم بود. علی دانیم، که فروپاشی همه می   عاقبت مدل دوم را همه .شدمی   روز بدتر همروزبه 

ی های »امپریالیستنه توطئه  ،ازکارافتادگی سیستم از درون بود، حاصل  فروپاشیاین    1برخی از اصحاب کهف، 
 خائن غربی به رهبری امپریالیسم آمریکا« و نه »خیانت« میخائیل گورباچف. 

نتیجه   فروپاشیتر  تعریف دقیق  از درون به شرح زیر است:  در  افتادگی سیستم  از کار    حکومتی  چی هی 
  نیی از پا)،  ی اجتماعیهااز گروه  یاگسترده  فیط   (منفعلکم  )دست   تیروزانه و حما  یهابدون تالش   تواندینم

 
 فروپاشی اتحاد شوروی«، روجر کی ران و توماس کنی، ترجمه محمد علی عمویی برای نمونه نگاه کنید به کتاب »خیانت به سوسیالیسم: پس پرده   1
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ها،  بانک کارمندان  و    آزاد  و سربازان، صاحبان مشاغل   سیپلداشته باشد.    کارآییو    عمل کند   (جامعه تا باال
وکال،   و  پرستاران،  معلمان  و  کامپزشکان  اتوبوس،  ،ونی رانندگان  و  صنعتیرفتگر  تاکسی  کارگران  و  ، ان 

اعتقاد و باورشان را به   هااگر این  . کارمندان ادارات باید با میل کار کنند که چرخ جامعه بچرخدو    هاپلماتید
سیس آن کارآیی  بدهند،  دست  از  می تم  سؤال  زیر  نظام  مشروعیت  آن رودگاه  که    هنگام.  شهروندان  است 

کشند و یا  می  دست از کار  کنند، شک می سرخورده، دلسرد و ناامید، به حقانیت و قانونی بودن سیستم حاکم  
خورد. پس آن  ی م  کلید  فروپاشیگاه روند  شود و آن می  اعتراض به اشکال گوناگون آغاز  ،کنند می   کاری کم 

فرار از خدمت و    ،گویند: روند ریزش میشود  می   ی متفاوت شهروندان دچار اختالل هاهنگام که وفاداری گروه 
 آغاز شده است.   هانافرمانی

 
*** 

اما قبل از آن، مفید    کدام است؟»زن، زندگی، آزادی«    با جنبش   ،ربط نکاتی که در باال آمد ببینیم  حاال باید  
 یی که به این جنبش منتهی شد نگاهی بیندازیم.  هااست که به حوادث و روند 

جامعه  نمی هیچ  التهاب  ای  شرایط  استثنایی  تواند  دولت  شرایط  و  از  کند. غرض  تحمل  درازمدت  در  را 
ی جنگ و  هااز دوره یی است جنگ و یا انقالب در جریان بوده است. حاکمان، پس از گذر  هاالتهاب، دوره 

برای مدت طوالنی تواند نمی به این دلیلرا دارند. شرایط التهاب  «نرمال»انقالب، تالش برای عبور به وضع 
مردم به   هابا عبور از این دوره   شود.می   مختل  هادر این دوره   هاانسان  یروزمره تداوم داشته باشد، که زندگی  

زندگی   به  بازگشت  داشتن   «نرمال»دنبال  پاس  به  بازگشت  مقابل مرگ،    هستند،  در  داشتنزندگی    گرامی 
شان، و در یک کالم  ، دوستان و عزیزان هادغدغه عشق ورزیدن به نواده بی   ها را به ثمر رساندن،شادمانی، بچه
 زندگی کردن. 

پایان  ، در سالهاشمی رفسنجانی از  وضع نرمال بود. این وضع نرمال  در پی گذار به    جنگ، های پس 
دموکراتیزه کردن با    ف، مترادگفت  ایپو   یشه یانددر مصاحبه با    139۶در سال  گونه که سعید حجاریان  همان

نبود جامعه  »نرمالیزاسیون«،    1.حیات  این  زمینهاما  برخی    پیش  استقرار  پی  در  که  شد،  اصالحات  دولت 
بود.  هاآزادی به اختصار  حکومت«و سخت  اصلی    ی»هسته ی سیاسی و اجتماعی  این مطلب  ، )که من در 

ی دوم ریاست  »نظام«، در دوره   2. نویسد، این روند را بر نتابیدگونه که علوی تبار مینامم(، آن »نظام« می
طلبی و بازگشت به وضع  جمهوری محمد خاتمی، هر ده روز بحران آفرید تا به جامعه عالمت بدهد که اصالح 

 شود. فکر آن بود که باید به شرایط استثنایی بازگشت.  نرمال، تحمل نمی

 
1 https://akharinkhabar.ir/analysis/2030007 

2 https://mashghenow.com/?p=4671 

https://akharinkhabar.ir/analysis/2030007
https://mashghenow.com/?p=4671
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که،   کنید  توجه  »اما  استثناییمفهوم  دولت    ،«دولت  برابر  پوالنزاس که    «نرمال»در  از    حجاریان 
(Poulantzas 2019)  گرفته دولتشامل    ،وام  دولت هاانواع  توتالیتر،  و  اقتدارگرا  بناپارتیهای    ی 

و دیگرانی طرح کرده،   هانا آرنت  این مفهوم را در جدل فکری با   پوالنزاساست. اما  ی نظامی  ها ودیکتاتوری 
گوید، این  می  پوالنزاس که گفته بودند، فاشیسم و نازیسم با دولت »لیبرال« کاپیتالیستی تفاوت اساسی دارد.  

  داری و برای حل این بحران سر بر آورده. داری است که در دوران بحران سیستم سرمایههمان دولت سرمایه 
دارم که خوانش من از وضعیت    تأکید درگیر شوم، تنها بر این امر  جا  آن که بخواهم با این مجادله در این بی
   متفاوت است، که در زیر آن را توضیح خواهم داد.  حجاریانی« از خوانش استثنای« و »نرمال»

ی« باز گردد. در استثنای»نژاد، تالش کرد که به شرایط  در باال اشاره شد که »نظام« با انتخاب احمدی 
ها و تعامل با جامعه جهانی( احیا  جای گفتگوی تمدن سیاست خارجی، گفتمان انقالبی و ضد امپریالیستی )به 

ی های این سیاست بود. در صحنه ای، از دیگر مؤلفه شد. نفی هولوکاست، نابودی اسراییل و تشدید بحران هسته 
داران بخش خصوصی تشویق  انقالبی به جای سرمایه  –   داری و انحصار نیروهای نظامیاقتصادی هم میدان 

آزادی اندک  دوره شد.  اجتماعی  و  سیاسی  غرب های  مردود،  هم  اصالحات  شد. ی  اعالم  لیبرالی  و  گرایانه 
دوره احمدی »انتخاب«  دوم  سال  ی  در  سرکوب  13۸۸نژاد  با  »نظام«  اما  گرفت.  قرار  سؤال  عالمت  زیر   ،

اند، و حبس  سیر و ضد انقالبی های شکم ، باالشهری شد، خس و خاشاکمعترضین جنبش سبز،که گفته می 
دست ی و یکاستثنای خانگی سید حسین موسوی و مهدی کروبی، ماجرا را »جمع« کرد. لکن چندی بعد دولت  

ی ای هم عرصه های گسترده به دلیل بحران هسته نژاد هم، در تقابل با »نظام« قرار گرفت. تحریماحمدی 
را تنگ کرده بود و کفگیر خزانه به ته دیگ خوده بود. لذا نرمش قهرمانانه صورت گرفت و به حسن اقتصادی  

ی شرکت در انتخابات و ی »نظام« را شکست داده بود( اجازههاتمامی نامزد  1392  روحانی )که در انتخابات
)حل   2«، برجام  نرمالوضع »ه  داده شد. زمانی که روحانی در بازگشت ب  هابعد مذاکره با غرب برای رفع تحریم 

ی اجتماعی  هاکردن وضع اقتصاد، آزادی  نرمال)  3برجام    ی( و المللبین ی  زدایی با جامعه سایر اختالفات و تشنج 
( را مطرح کرد، دچار مشکل با »نظام« شد. حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید هم، موضع او  هاو برخی آزادی 

ارادهرا ضعیف  ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، بر پایان دادن به انتخاب  ی »نظام« در دورهتر کرد. 
ای »غیر  هی نامزدقرار گرفت. شورای نگهبان »نظام«، همه  صندوق رأیاز طریق    جمهوررییسمجلس و  

ی« بود. قرار این بود که  استثنایدست شدن حکومت، برای استمرار وضعیت »خودی« را رد صالحیت کرد. یک
صندوق رأی  از طریق    تأثیرهای انقالبی و معتقد به نظام« جامعه را اداره کنند. مردم هم که دیدند،  تنها »نیرو 

 گیری را خالی گذاشتند. ی رأی ها ، حوزه 139۶و    1392سال    رغم شرکت گسترده در انتخاباتمعنا شده، علی بی
*** 
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دست شد. حاال دیگر حائلی میان مردم و »نظام«  طور کامل یک با تشکیل دولت سیزدهم، حکومت به 
وجود نداشت  ای  داد. دیگر نیروی میانه خود »نظام« را هدف قرار می  ، وجود نداشت. هر اعتراضی به مشکالت 

»نظام« گرفت.   پذیری نیروی میانه را صلبیت تام و تمامبیندازند. جای انعطاف  را به گردن آن   هاکه تقصیر 
یکدست    یهای شروع کار دولت سیزدهم، شباهت هنگامی که در آستانه   ی« بازگشت.استثنایکشور به وضعیت »

شدن حاکمیت با ظهور »حزب رستاخیز« در دوران پهلوی دوم و مخاطرات در پیش را طرح کردم، وقتی گفتم  
های خشم را به دنبال خواهد داشت، با مخالفت جدی دوستی که در ایران  که ناامیدی از بهبود اوضاع، فوران 

اش را  پشت چشم   ،»ول معطلی«  خواست بگوید،می   صاحب شرکت بود، مواجه شدم. مثل همیشه، وقتی که 
 ها و اعتدالی   هاطلباصالح ها فقط در پی آن هستند که  نازک کرد و گفت: »آقای فالنی، حاال خواهی دید. این 

نام آنها نوشته شود.  موی دماغ نباشند تا خودشان گذار به شرایط نرمال را پیش ببرند و بهبود اوضاع باید به 
 دهند، با فساد برخورد قاطع می   نام کشور تشکیلنخبگان تکنوکرات خوش اول یک دولت قوی و کارآمد از  

برند،  می   ی و همسایگان را پیشالمللبین ی  سازی روابط با جامعه کنند، در سیاست خارجی هم برجام و عادیمی
هم  هاآزادی را  اجتماعی  می ی  هم تأمین  پایین  طبقات  به  عدالت  می   کنند،  و  جای    اجتماعیرسند  به  را 

ی سیاسی در آغاز خبری نخواهد بود. تورم مهار و با رشد هاکنند، البته از آزادی اجرا می  هاولیبرالیسم اعتدالی ن
 چیزی شبیه مدل چینی را باید انتظار کشید.«  .شوداقتصادی، بیکاری محدود می

دار ما بود. معدل شرکت ی دوست  بینانه درجه متفاوت با سناریوی خوش   1۸0اما آنچه در عمل پیش رفت،  
شان. فکر آن  کشتر از میانگین جامعه بود، نخبگان پیش بسیار پایین   ها،توانایی بورکراتیک، فنی و سواد دولتی 

تنها پایان نیافت که  اللهی و متعهد باشد. رسوایی و افتضاحات مالی نه بود که فرمان باید در دست نیروی حزب 
هم قرار شد که »کش ندهند«(. در سیاست خارجی،    هادام از این ماجرا سرعت بیشتری گرفت )در مورد هر ک

ی اوج بیشتری گرفت. با حمله   هاتنها برجام پیش نرفت و روابط با جهان پیرامون عادی نشد، بلکه تنش نه
ی پوتین به اوکراین، سیاست خارجی کشور، هر چه بیشتر روسوفیل شد. خطر انزوای بیش از پیش  ماجراجویانه

تنها گشایشی صورت نگرفت،  هم نه   اجتماعیی  های آزادیتر باال گرفت. در زمینه ی گستردههاشور و تحریمک
تر  ی بیشتر، حس تبعیض و توهین را در جامعه قویهاگیریبلکه تحقیر زنان با گشت ارشاد و جوانان با سخت 

تبدیل    «قرارناشهروندان بی »به  را    مردم  هابا این تحقیر و تبعیض   1، محمد مهدی مجاهدیی  کرد. به گفته 
 فتند«. یاو حتی خودشان هم خود را شهروند نمیدیدند شهروندی خود را انکار شده می ند. مردمی که» کرد

پیش به  شوربختانه  رفت،  پیش  عمل  در  چه  آن  بدبینانهحاصل  نزدیکبینی  من  سناریوی  ی  تا  بود  تر 
 شرکت من. ی دوست صاحببینانه خوش 
    

 
 . 1401آبان  9میهن، دوشنبه ی هم ، روزنامه «1401پژوهی اعتراضات تحلیل و آینده  »بررسی، آورده به اصل زندگی، گزارش اولین نشست علمیتعامل با نسل روی  1
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ابتر   انداز چشم نظران  برخی صاحب   فاقد ایدئولوژی  بینند، زیرا که »می   جنبش »زن، زندگی، آزادی« را 

با رجوع به  بینیم که  هایی میشبیه به این ارزیابی را در اظهارنظر   1.«مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است 
در زمان بروز یک جنبش، اگر تشکل  شوند که  می   بندی کرده مدعیقانون »وضعیت انقالبی« که لنین صورت 

هیچ   ، مردم را هدایت کند و امر پیشبرد تغییر سیستم را راهبری کند  نباشدکه نیرویای  سیاسی آماده در صحنه 
 اتفاقی نخواهد افتاد.  

 هادر زمان اوج گیری نارضایتی سناریوی محتمل    گیرند که یک امکان، یکهایی نادیده میارزیابی چنین  
وجود ..  .از نظر لنین،است. پس این فرض که تنها امکان »  سیستم حاکم   فروپاشی ی اعتراضی،  هاو بروز جنبش

  ، «تواند به پیروزی یک انقالب بینجامد می  است که   یک نیروی پیشاهنگ مصمم به در دست گرفتن رهبری

بنیان    لنینخود اتحاد جماهیر شوروی بود که شخص    فروپاشیبارزترین شاهد این ادعا،    2ادعای دقیقی نیست. 
رژیم شاه در اصل از  »نویسد:  می   گذاشته بود. در مورد حکومت شاه هم باید با محمدرضا نیکفر موافق بود که 

  2011علی در تونس در سال  حکومت حسنی مبارک در مصر و بن   فروپاشیتر،  مثال نزدیک  3.درون فروپاشید«
بود. اجازه بدهید به    201۸حکومت در سودان در دسامبر  فروپاشیآخرین مثال در این داستان،    . میالدی است

نمونه متأخرترین  سودان،  »بدون  داستان  جنبش  مشخصی  فاقد    ایدئولوژی  به  پیشاهنگ  و  که  انقالبی« 
 پایان داد، نگاه کوتاهی بیندازیم.   عمر البشیری ساله دیکتاتوری سی
صادق المهدی به  ،  منتخب مردموزیر  نخست میالدی علیه    19۸9در یک کودتای نظامی در    عمر البشیر 

اسالمی به رهبری حسن الترابی بود. جرم المهدی، آغاز    یجبهه   ،قدرت رسید. حامی اصلی او در این کودتا
)در دارفو( بود. البشیر بالفاصله بعد از کودتا احزاب سیاسی کشور   بان جنوب کشورلطمذاکرات صلح با جدایی 

 شریعت  قانونرهبر جبهه اسالمی و علمای مذهبی،  و نشریات مخالف را تعطیل کرد. با کمک حسن الترابی  
ی در عرصه  .است  جاری آن    در   شریعت قوانین   و  دین تنها که نامید  اسالمی   کشور  را   سودان  و را اجباری کرد 

کشور را سامان داد.  جنوب  در  نفت   استخراج و تجارتروسی،    هایمشارکت شرکت با  البشیر  ی هم  المللبین 
 داشت.  ای وی با جمهوری اسالمی ایران هم روابط صمیمانه 

 
 همان  1
تر از همه توسط لنین فرمولبندی شد...مشخصات  بیش از صد سال است که مجهز به تئوری انقالبیم. این تئوری مبسوط   ها: »ما چپ نویسدمی   سهراب مبشری به عنوان نمونه  2

 . منتشر شد برشمرده است« 1902نیروی پیشاهنگ انقالبی را لنین به ویژه در »چه باید کرد؟« که در سال 
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با باال رفتن قیمت نان آغاز شد. جوانان معترض، که امید به    201۸دسامبر  جنبش اعتراضی در سودان در   
تن از جوانان معترض،    هاریختند. ده  هاهرگونه بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی را از دست داده بودند، به خیابان 

گلوله گاز اشک ی ساچمه هابا  گلوله ای، پالستیکی،  پ هاآور و سپس  از  و  مواجه شدند  واقعی  درآمدند. ی   ای 
رنج میبرد، با این جنبش   یو مذهب  یامنطقه   ، یتی جنس  ،ی قوم  دارشهیر  قاًی عم  یهااز شکافتر  که قبل ای  جامعه

و  فرا   یمل  تیهو یک  به   مردم  گاهیپارویید  مالک،  .  (Chenoweth, 2021)یافت    یگسترده  سعدیا 
ارتباطات در دانشگاه قطر، درباره از   -: اول  (Malik, 2022)نویسدمی  ی رهبری این جنبشپژوهشگر  پس 

ی مختلف کشور شکل گرفت.  های مقاومت محلی« در بخشها»کمیته   ،201۸از آغاز جنبش دسامبر    مدتی
آموزان مراتبی نداشتند و اکثر آنها با ابتکار دانشجویان و دانشی موازی بودند که ساختار سلسله هاسازمان   هااین

انجمن   –گرفت. دوم  ی دنیای مجازی صورت می ها، از طریق شبکههاسازمان   شکل گرفته بود. هماهنگی این
مهندسین و کارکنان بخش ی پزشکان، وکال، آموزگاران،  هامتخصصین کشور که شامل نمایندگان اتحادیه

برای مثال وقتی در   ایفا کرد.  یمؤثردر هماهنگ کردن اعتراضات نقش    تشکیل شد و   (SPA)درمان بود  
، کنترل کشور را به دست گرفت   را دستگیر و برکنار کرد و  ، پس از آن که ارتش عمر البشیر2019آوریل    11

SPA   .تظاهرات علیه ارتش و مذاکره با آنها برای حاکمیت غیر نظامیان را به عهده داشت 
پروا هستند،  نویسد: »آنها بی های اعتراضی مثل سودان، میاریکا چنووت پیرامون شرکت جوانان در جنبش 

ساالن( مسئولیت  که )مثل میانآورند، بیشتر است. دیگر آن چه به دست میدهند، از آن چه از دست می زیرا آن 
 خانواده و فرزند را هم ندارند.  

، نیروهای  کنندی دیگر آنکه، وقتی آنها در محالت و مدارس و دانشگاه ها شروع به اعتراض مینکته 
شود با سالح سنگین به مصاف آنها رفت ، زد و »جمع« کرد.  کنند. چرا که نخست نمی امنیتی را کالفه می 

کنند، بازهم این پراکندگی  آمیز، مبارزه میهای صلح ثل یک گروه پارتیزانی با روش اند و مکه، پراکنده دوم آن 
ها در صحن محله، مدرسه و دانشگاه، جمع طبیعی هستند، لذا  که، اینکند. سوم آن امر سرکوب را دشوارتر می 

آن  آخر  بدهند،  برای جمع شدن  فراخوانی  که  نیست  را خوب میالزم  همدیگر  و یک  که  ی  شبکه شناسند 
 اطمینان دارند. اجتماعی جاافتاده و قابل 

 

 ی اتحاد شوروی های استثنایی و تجربه دولت

»ساختار و قدرت    ر کاشی در ارزیابی از توان جنبش »زن، زندگی، آزادی« با تأکید ب   محمدجواد غالمرضا

محمدرضا نیکفر هم همین مفهوم    1کند. بینی می را پیش  استواری و تداوم وضعیت موجودو توان نظام«  

تر  ی اجتماعی وسیع پایه نظام«، از دل انقالب درآمده،کرده و بر آن است که »  بندیفرمولرا به بیان دیگری 
 

 ۵نوشت مأخذ پی  1
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این    1. برای محافظت از خود ایجاد کرده است   ترپرانگیزهتری دارد و یک نیروی مسلح پرشمار و  و قوی 

ی« در سال استثنایوضعیت »بازگشت به  دست شدن حاکمیت و  یکبار دیگر به   خواهمجاست که من می 
و امکان تداوم وضعیت موجود بپردازم و همین نکته است که خوانش مرا از آرنت و پوالنزاس در مورد   1400

 کند. می  حجاریان متفاوت ی« از خوانش استثنای»دولت »نرمال« و 

حزبی و  های دیکتاتوری تکهای میان دولتبرخالف پوالنزاس، به تفاوت  ، (Arendt, 1956)آرنت 
از نوع   اقتدارگرا های  اند، تأکید دارد. در دولتی« که از دل یک جنبش اجتماعی درآمدهاستثنای»های  دولت

خواه )مثل آلمان  ی« تمامیت استثنای»های  که در دولت یک دیکتاتور رأس دولت نرمال نشسته، حال آن   ،نخست
هیتلری و یا شوروی استالین(، شما با نظامس برآمده از یک جنبش سروکار دارید که سودای انقالب جهانی  

آن   نزول  از  و  دارد  نگاه  زنده  را  است که جنبش  آن  پی  در  دلیل  به همین  معمولی  دارد،  به حزب سیاسی 
ها تنها متوجه مخالفان سیاسی نیست، مردم عادی )که حاکمان هم جلوگیری کند. ترور و سرکوب این نظام 

نشده می مرتکب  »گناهی«  که  می دانند  قرار  سرکوب  هدف  نیز  دولت اند(،  سران  ی« استثنای»های  گیرند. 
تفسیر  شدت با  به از نگاه آنان،    ی است که مفهوم آزاد  ن یفقط ا  مشکلیم. اما  ستین   ی مخالف آزادگویند ما  می

روند  ی حق ودر راستای  ها، با کمک به جبههبه گمان آن متفاوت است.    پیرامون کامالً  جهانی در  آزادمفهوم  
دست   دی واقعی«آزاها به »دشمنان انقالب، انسان   یو نابود  یپاکساز  قیز طرا  دی با  یانقالب جهان  یخیتار

 دهد:  دامه میآرنت ا .یابند
دیکتاتوری    -الف سیستم  قانوناقتدارگرادر  حکومت  جایگزین  خودکامه،  رهبر  فرامین  در  می  ،  شود. 

کنند. بسته دستورات فرمانده را اجرا می اند، چشمی«، افراد جنبش، که در رهبری ذوب شده استثنای»های  دولت
ی«  استثنای»مشاهده است. ساختمان نظام  های خودکامه، یک هرم قدرت دارند، که از باال تا پایین آن قابل دولت

ماتیک نشسته است، که به نظر  ی این پیاز، رهبر کاریزبرآمده از یک جنبش، شبیه ساختار پیاز است. در میانه 
راند.  ها فرمان نمی رسد، امتیازی بر بقیه دارد و شخصیتی راز آلود دارد. از باال و یا از بیرون به زیر دست نمی

 برد.  بلکه از درون این رهبری را پیش می
یه به مردم  تر ذوب شده در افکار جنبش و بیشتر شب های بیرونی پیاز، )برای مثال طرفداران( کم الیه   -ب

شود که افراد های باالیی هستند. این باعث میهای میانی مثل کادرها و الیه عادی هستند در مقایسه با الیه 
ی عمیقی که میان تفکر آنان و مردمان عادی جامعه است، پی نبرند. لذا این در حباب خود بودن، جنبش به دره 

ی بزرگی را که میان آنها  عضا و هواداران جنبش، فاصلهکند. کادرها، اریزش در صفوف جنبش را دشوارتر می 
 بینند.  و جهان واقعی پیرامون است نمی 
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چه که ما  چه برای ما و جنبش ما درست است«،باید پیش برود، جانشین »آن ها، »آن در این جنبش   –ج  
 شود.گوییم به سود کشور است« میمی

ی داستان آن است که یک توافق عمومی در میان  تا این جا ما فقط نصف ماجرا را تعریف کردیم. بقیه 
اجتی جنبششناسان وجود دارد که: همه جامعه به سازمان های  از یک دوره،  بورکراتیک و  ماعی، پس  های 

ی معینی، به  شوند. برای مثال نگاه کنید به جنبش دفاع از محیط زیست که پس از دورههرمی تبدیل می
های حزبی« کامالً  مراتب دارند و تفاوت میان رهبران و »توده ها تبدیل شدند. سلسله احزابی شبیه دیگر حزب 

هایی که امروز برای  های کارگری در اروپا افتاده است. آدمماجرا در مورد اتحادیه  مشخص است. عین همین
اند. اگر به  مزد در اتحادیه، فعالهاشان نیست که داوطلبانه و بی بگیرند، برای ایدهکنند، حقوق اتحادیه کار می

دولت جنبش  بانیان  و  گرا  تمامیت  ا های  درست همین  بنگرید،  که  استثنایی هم  رهبران،  تفاق میهای  افتد. 
 کادرها و اعضای جنبش در نسل دوم، با نسل اول تفاوت اساسی دارند.  

شود. رهبران  مشاهده میبا گذشت زمان، امتیازات رهبران و کادرهای باالیی، کامالً برای مردم عادی قابل
ویژه داشتند، که مردم  های  کردند، و بیمارستان اتحاد شوروی در نسل دوم، از فروشگاهای مخصوص خرید می 

راه نمی  به آن  را  )رانت عادی  بود  امتیاز  برای کسب  ایده دادند. عضویت در حزب،  به  اعتقاد  تا  های  خواری( 
ی کشور محسوس و قابل مشاهده بود. فساد را مردم به  مراتب در حزب و ساختمان اداره جنبش. هرم سلسله 
ب، الزاماً منافع کشور نبود. این امر در نسل کنونی مسئولین  دیدند. روشن بود، که منافع حزچشم و روزمره می

 ها( قابل رؤیت است.  »جنبش انقالبی« در ایران، کادرها )افسران سپاه( و هواداران )بسیجی
مراتبی فاسد در اتحاد شوروی، در این زمینه آموزنده است.  مکانیسم دگردیسی جنبش به سیستم سلسله 

ای از صحنه های گوناگون شکل گرفت، عدهها رشد کرد و فراکسیون نظرف پس از کسب قدرت، وقتی اختال
ی یاران سابق و  رحمانه ها بودند(. کادرهایی که این حذف بیترین حذف شدند )بوخارین و تروتسکی برجسته

و امر   ی دیگری امکان کار و فعالیت داشتند، کار حزبیدیدند، اگر در عرصه ها علیه مردم ساده را میرحمی بی
کردند. محیط دانشگاهی، هنر و بوروکراسی پناهگاه آنان شد. باقی ماندند، کسانی که هیچ سیاست را ترک می

های جنبش انقالبی  ترین نیرو رحم ترین و بی ماندهها عقب توانایی دیگری جز کارت عضویت حزبی نداشتند. این
شمارد. به این ترتیب، جنبش انقالبی  ها میژدانف را سمبل این نیرو   (Boudieu, 1991)بودند. بوردیو  

مراتبی با افراد جویای امتیاز تبدیل شد. اما یک تفاوت را هم از یاد نبریم، از  به یک حزب و سازمان سلسله 
شد، فساد سرتاپای دستگاه حکومتی و به تبع جایی که هیچ نیروی منتقد و مخالفی در این نظام تحمل نمی آن

آمد. نمی   دادی، وگرنه چیزی گیرتمی  راگرفت. برای خرید مرغ و بلیط هواپیما هم باید رشوهآن تمام جامعه را ف 
ی شوروی مشغول شدند، از  هاکار در کارخانه ، به 19۸0ی  ی دهههای میانه ی ایرانی که در سالهاکمونیست

که هنوز در حال    ها. این کنندمی   کردند، برای ساختمان سوسیالسم کارمی   گذاشتند، چرا که گمانجان مایه می
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گرفتند، که شما دیگر می   مورد تمسخر قرار   هاو هوای جنبشی بودند، از جانب کادرهای حزبی حاضر در کارخانه 
 واردین، داستان دگردیسی سیستم را بفهمند.  چه موجوداتی هستید. طول کشید تا این تازه 

اصالحات در سیستم فاسد و در حال ورشکستگی برآمدند،  زمانی که برخی رهبران اتحاد شوروی، درصدد  
والدیمیر کریوچکف بخشی از سران ارتش،  دیگر خیلی دیر شده بود. با وجود این، بخش سخت حاکمیت )

تالش کردند    1991با کودتای تابستان    (گنادی یانایف معاون گورباچف و عضو پولیت بورو .گ.ب،اکرئیس  
ی کودتا، کامالً عکس اما نتیجه ی ساعت را به عقب بازگردانند.  که روند اصالحات را متوقف کنند و عقربه 

رادیکال ریختند،  آتش  روی  که  نفتی  این  با  گرفتند، شد.  قدرت  یلتسین  بوریس  رهبری  به  نیروها،  ترین 
 زوی کردند. اتحاد شوروی فروپاشید. طلبان طرفدار گورباچف را مناصالح 

شود، و دیگر جنبش نیست،  ای دچار دگردیسی میجان کالم این که، جنبش و دولت استثنایی، پس از دوره
دانند، با وفاداری به نظام،  هایی که خوب میماند، آن کنند. باقی میهای معتقد صفوف آن را ترک میلذا نیروی 
های نخستین آن هستند، از قضای روزگار،  داشده از جنبش که هنوز معتقد به آرمان های ج نیرو گیرند.  امتیاز می 
 ها هم در مبارزه با سیستم، تندتر و مؤثرترند.  شوند، که از غیر خودیترین مخالفان سیستم تبدیل می به جدی 

دیل شد که  نژاد، به کاریکاتوری تبی احمدیتالش برای احیای جنبش و دولت استثنایی در ایران دوره
و شرایط سالخواست، شعار می دولت سیزدهم، نسخهها  کند.  تکرار  را  انقالب  از  بعد  رنگ های نخست  ی 

ها )برای مثال  های پایینی نظام، فساد باالیی تری از همان تالش برای احیای جنبش بود. مردم و نیرو باخته 
اندازند و شعار بینند که چفیه در گردن میرا می  هاهای پایینی، باالییگیت«( را شاهد بودند. نیرو »سیسمونی 
ی این نظام، همان  های کالن هستند. بدنه خواری و دزدی دهند، اما در حال پیشبرد عملیات رانت انقالبی می 

با عراق، فداکاری می به آب و آتش مینیست که در جنگ  از کشور،  از قضای روزگار،  کرد و در دفاع  زد. 
آنها، جدمخلص اندیشه ی ترین  به  اول جنبش هم،  فرزندان نسل  امروز هستند.  منتقدان  پدران ترین  شان ی 

 مرفه و لوکس دارند.  اند، زندگیآسانی به کف آوردهارادتی ندارند و با امکاناتی که به 

 ی چین دولت نرمال و تجربه 

اقتصادی   یدرصدی و توسعه   12با رشد  رهبران کشور  گوید که  چین می   یبا دریغ از تجربه  1الهه کوالیی، 
. سعید حجاریان هم در آغاز ندتأمین کرده و سطح زندگی مردم فقیر را باال بردشان  زندگی خوبی را برای مردم 

 کرد. و تشویق میبینی  جمهوری حسن روحانی، بازگشت به چنین وضع »نرمالی« را پیش نخست ریاست   یدوره
بعد از مرگ مائوتسه تونگ، با نام دنگ شیائوپینگ گره خورده    1970  یهای دههچین در سال   یتجربه 

( مغضوب و به کار در کارخانه برای پرولتریزه  19۶۶  -197۶های انقالب فرهنگی مائو )است. دنگ در سال
نوعی تکرار شرایط جنبشی برای حزب بود. پس از مرگ مائو ، بهشدن گمارده شد. انقالب فرهنگی برای مائو 
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مائو    یهای حزب، به رهبری بیوه چهار نفری تندرو   ی، دنگ بار دیگر به قدرت رسید، دارودسته 197۶  در سال 
خواست دولت استثنایی و شرایط جنبشی  که میرا  را به دادگاه کشاند ومقاومت فراکسیون متصلب ایدئولوژیک  

. دنگ بر آن بود که باید به  اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد   ی برجا بماند درهم شکست و اصالحات گسترده
اقتصادی را پیش برد، اما فضای    یالتهاب انقالبی را پشت سر گذاشت، توسعه   یشرایط نرمال عبور کرد، دوره

سیاسی را در انحصار حزب نگه داشت. پراگماتیسم دنگ که در شعار »گربه باید موش بگیرد، چه سیاه چه  
گذاری خارجی در کشور و روابط با جهان غرب، تشویق سرمایه  سفید« تبلور یافته بود، سرآغاز عادی کردن

کنگ، گفته بود که ما باید به چنین اقتصاد بازارمحور در چین شد. دنگ پس از دیدار از سنگاپور، مالزی و هنگ 
سالگی و سیاست یک بچه برای یک خانواده    1۵رشد اقتصادی دست بیابیم. اجباری کردن آموزش کودکان تا  

های معتبر جوانان چینی برای آموزش به دانشگاه  یهای گستردههای اجتماعی این دوران است. گروه از رفرم 
 شد. تام و تمام می  یغرب اعزام شدند، و از پتانسیل دیاسپورای چینی در خارج کشور استفاده

ش و  های مائو برای احیای جنبآن بود که دو بار تالش  ی نخستدر وهله شانس دنگ برای موفقیت،  
ی مفتضح روبرو شده بود. دوم  هابازگشت به شرایط استثنایی )در جهش بزرگ و انقالب فرهنگی( با شکست 

آن که رقبای او در میان تندروهای انقالبی، ضعیف شده بودند و به سادگی کنار گذاشته شدند. دنگ تا پایان 
های ور بود. دنگ وقتی که با خواست (، اگرچه مقام رسمی حزبی یا دولتی نداشت، اما »رهبر« کش1997)  عمر

تیان  »مواجه شد، شک نکرد که در سرکوب جوانان در میدان    19۸9دموکراتیک جنبش دانشجویان در بهار  
 راه اندازد.  ، حمام خون به «آن من

برنامه  بود.  ایرانی دنگ شیائوپینگ  بدیل  رفسنجانی،  به    یهاشمی  اوضاع  نرمال کردن  رفسنجانی هم 
جا بود که در تعادل نیروها، زور او  ، رشد اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بود. تفاوت در آنلحاظ اجتماعی

نام کرد و رد صالحیت  جمهوری ثبتبرای ریاست   1392  به رقبای تندرو و »انقالبی«اش نرسید. وقتی که در
برخاست  روحانی  حسن  از  حمایت  به  حوصله،  با  بازهم  نسخه   ،شد،  از  کم   یکه  نه  رنگی  روحانی  بود.  او 

بازگشت به دوران انقالبی را    شمی رفسنجانی و نه اعتبار او برای ایستادگی در برابر طرفدارانها  یهاتوانایی
 داشت.  
« هاهاشمی رفسنجانی حفظ نظام بود. قرار این نبود که »غیرخودی  ، هدف دنگ شیائوپینگ و  جمعسر 

باشن با طرفداران نظام را داشته  برای  هایک جریان دموکراتد، هدف، رقابت  قدرت رقابت  ی متفاوت سیاسی 
ی در خدمت المللبین   یرهبری کشور نبود. قصد آن بود که با پیشبرد سیاستی پراگماتیک، در تعامل با جامعه

ی اجتماعی، جامعه را به شرایط نرمال بازگردانند و  هامنافع کشور، اصالحات اقتصادی و رواداری در سیاست
اولی، به دلیل تعادل دلخواه نیروها در میان حکومتگران و شرایط مناسب منافع درازمدت نظام را تأمین کنند.  

 هایش را در عمل پیاده کند.  المللی، موفق شد، دومی به همان دالیل، نتوانست ایدهبین 
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 ام«آزادی و »نظ- زندگی-جنبش زن 
]جنبش زن،  گوید: »جمعیت حاضر در صحنه  دالوری در میزگرد انجمن علوم سیاسی ایران می   ابوالفضل 

کنترل ارتباطات مانع چندانی   یافته نیست اما نشان داده است که اوالً هرچند متمرکز و سازمان زندگی، آزادی[ 

است و چندان   نکرده  ایجاد  آن  تداوم  از نیروهای سرکوب ندارد برای  ها فرار  از آن و    ترسی هم 

. محمد )تأکید از من(  «دهدتهاجمی از خود بروز می   یها سویهحتی در مقابل آن بلکه    کندنمی 

میزگرد باید  می  مهدی مجاهدی هم در همین  را  اخیر  برجسته یک حلقه»گوید: جنبش  از از سلسله   ی  ای 
 . «هم پیوسته دانستهای به پدیده

داد که با اعتراضات  می   ی ایران پیش از جنبش اخیر انجام شده بود، نشانهاکه در دانشگاه  ییهاپژوهش

آمیز و »نرم« به پایان رسید، زیرا که امید به تغییر از طریق و »رأی من کو« دوران دادخواهی مسالمت 13۸۸
مرز نیروهای امنیتی  بی   که باخشونت139۸و آبان ماه    139۶ی ماه  از میان رفته بود. اعتراضات د  صندوق رأی 

دور    .از ابراز نارضایتی در ایران، از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بودای  سرکوب شد، دور تازه 
گفته به  اعتراضات،که  ویژگی ریشه»  1، محمد مهدی مجاهدی  یاخیر  و  ادواری ها  دارند،  اند،  های مشترکی 

دهند و به زبان جدیدی سخن  ی جدیدی رخ میاند یعنی هر نوبت به چهره اند، تناسخی مستمر و تکرارشونده 
اند، ولی  اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری گویند، ماهیت تناوبی دارند، و خودانگیخته می

 «. شناسی سیاسی دارندماعی و جامعهشناسی اجت های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان همگی ریشه 

کند  می  ی مهم و جالبی اشارهبه نکته   نیره توحیدی  – زن، زندگی، آزادی    -ی جنبش جاری  درباره

بازیگوید: مسئله وقتی که می  اجتماعی  امر  در  را  نقشی  و خاورمیانه همان  ایران  در  کند که می   ی »زن« 
همان شدت ستم »نژادی« را در آنجا   ،ی »نژاد« در ایاالت متحده. به این معنا که ستم به »زن« نزد مامسئله 

ی آپارتاید »جنسی« نیز همپای توان گردآوری نیرو پیرامون دارد. قدرت بسیج نیروی اجتماعی حول مسئله 
تا به   13۵7ی ممتد زنان ایرانی از اسفند  ی مبارزه دهنده موضوع آپارتاید »نژادی« است. این امر شاید توضیح 

و سایر اقوام   ها، بلوچ ها، ترکهانای نادیده گرفتن آپارتاید »ملیتی« )ستم بر کرد حال است. البته این امر به مع
آپارتاید  های مذهبی( و  دراویش و دیگر مذاهب و گرایش  ها،، سنی ها آپارتاید مذهبی )ستم بر بهایی ،  ایران(

مزدبگیران   »طبقاتی«  و سایر  بر کارگران  اقتصادی  )ستم  فرودستان  مر  (و  امر نیست. چنان که  بودن   کزی 
»طبقاتی« نیست. اما مرکزی بودن    ی»نژادی« در ایاالت متحده و یا افریقای جنوبی، نافی اهمیت مبارزه
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و شهروندان از طبقات مختلف،    را دارد  هاگری و لوالی مبارزه برای سایر ستم »زن«، قدرت بسیج   یمسئله 
اقلیت  نسل ها گروه  و  قومی  و  مذهبی  یهای  زیر  را  گوناگون  مبارزه ی  چتر  مسالمتک  حقوق  ی  برای  آمیز 
 .  شان، برای کرامت انسانی و زندگی گرد هم آورده استشهروندی 

»نظام«، هم خسته و هم    -به ارزیابی دقیق محمد مهدی مجاهدی    -  هماین جنبش  در سوی مقابل  
گیر و اجرایی آن  های تصمیم نیرو . خستگی یا ناکارآمدی آن به این دلیل ساده است که  ایستاده است  گسسته
عباس    یایران است. چرا که »نظام«، به گفته   یتری از متوسط توان و شعور در جامعهی بسیار پایینحدر سط

دولت  نخستین  وزیر کار  بارز،    ینمونه   .کندکفایت استفاده میهای معتقد و ذوب شده اما بیعبدی، تنها از نیرو 
.  کل از مرحله پرت استفهمید که به د واحد اقتصاد دانشگاهی خوانده بود، میچن که  سیزدهم بود که هرکسی  

تصمیم  مرکز  در  افراد  این  جامعهحضور  شهروندان یک  تمام  به  مستقیم  توهین  کشور  تمام  برای  ی  گیری 
دستگاه »کند:  . گسستگی »نظام« را هم مجاهدی چنین تعریف می تحصیل کرده و دارای سرمایه غنی است 

در نتیجه یا   ..دهد.ی خرد یا کالنی انسجام درونی خود را از دست میبرسر حل هر مسئله   گیری تقریباًتصمیم 
و   خستگی «. اکنون  رسدبه هیچ تصمیم مناسبی نمی  تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصالًنمی

سرعت های گذشته، به مثل اعتراض خواستند مشاهده است. می در برخورد با جنبش اخیر کامالً قابل  گسستگی
بینند که مقدور نیست. قادر به تصمیم بدیل دیگری در برابر سیاست »جمع کردن« هم »جمع« کنند، می

دانند، که  ها مهار شود. اما همه میاند، که اعتراض پاچه باال بردهها را دست نیستند. حقوق کارمندان و بازنشسته 
ی نزدیک، با شدت  اند که در آینده پشتوانه چاپ کرده یست. فقط پول بی ی واقعی در صندوق دولت نذخیره 

کند. اوضاع اقتصادی  تر میشود و اوضاع اقتصادی را وخیم گرفتن بیشتر تورم، از حلقوم مردم بیرون کشیده می 
انگیزه  از  وضع    ثباتی در بی   . کردخواهد    تر های اساسی اعتراضات است، اعتراضات را گستردهبدتر، که یکی 

های »انقالبی« اخیر  گیری کند. از آن سو، با سمت های داخلی را هم فلج میگذاری و دادوستد سیاسی، سرمایه
در سیاست خارجی، تعطیلی برجام، مشارکت در اشغال اوکراین توسط روسیه در راستای ایجاد جهان چندقطبی، 

تصور که مردم فقیر، جان اعتراض کردن ندارند،  کند. این  تر می شرایط اقتصادی را باز هم ناگوارتر و خطرناک
های اعتراضی )برای مثال در سودان( درست  ی انقالب بهمن است. بسیاری از جنبش لوحانهتعمیم دادن ساده

   .(Chenoweth, 2021)شوند  در شرایط تعمیق فقر آغاز می

های پیش رو  بینی کند. چالش ی ایران با دقت پیش های آینده تواند، سیر حوادث را در ماهکس نمیهیچ  
، نفت بر آتش  تر های وسیع و سرکوب   «نظام»روشن است که خشونت بیشتر از سوی  این نکته  اما  جدی است.  

اساتید علوم اجتماعی  برخی    ی که از سوییهاحل انداز روشنی هم برای راه سو، هیچ چشم ریختن است. از آن 
تن به یک سازوکار سیاسی برای عبور از  »کنند که »نظام«، توان دید. آنها توصیه می در ایران ارائه شده، نمی 

گر بوده اند  رو که تاکنون نظارهاجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه «، »این شرایط خطرناک بدهد 
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همراه خواهد بود. این   فراوان های  پایینوی آغاز شده، که طوالنی و با باال روند  1«. وارد فضای عمومی شوند
، ارتباط مستقیم  »نظام«های  العملرا در این پیچ مهم تاریخی باید بپردازند، با عکسکدام بها  ملت ایران  که  

 دارد. 
 

 سخن آخر 
ای  برم که امید به آیندهمی  به پایان  13۵7مفهوم ابتر »آزادی« در انقالب  ی  ای دربارهاین نوشته را با نکته 

ی معتقد و مدافع آزادی در آن روزگار، ضعیف و منزوی بودند. تکلیف حکومت  هاکند. نیرو روشن را بیدار می
ی هاشمرد و اتحادیه نمی   که هیچ حزب سیاسی به جز »حزب رستاخیز« را مجاز  ، شاهنشاهی که روشن بود

ی پیش از  هارغم وعده تابید. حاکمان بعد از انقالب هم نشان دادند که علی نمی کارگری و کارمندی را هم بر
بقیه »نخودی« هستند. هیچ حزب سیاسی اپوزیسیون، اتحادیه و سندیکای مستقل    ها،انقالب، به جز »خودی«

دت  شی اجتماعی شهروندان هم به ها، آزادیهای مستقل خیریه هم تحمل نشدند. عالوه بر این هاحتی انجمن 
 ..(. .تحت کنترل قرار گرفت )چه بپوشید، چه بنوشید، چه گوش کنید و

نشین، بعدتر طرد شدند و پایگاه وسیعی پیدا نکردند.  حاشیه   ،ی طرفدار آزادی )مثل نهضت آزادی(هامذهبی 
)مثل طرفداران نیروی سوم خلیل ملکی( اندک بودند، نیروی غالب در این   دموکراتهم، چپ    هادر میان چپ 

خواه )مثل دنبال برپا کردن دولت استثنایی از نوع بلشویکی )دیکتاتوری پرولتاریا( بود. ملیون آزادی  نحله هم
ی یهارو بازیگران اصلی صحنه آن نی  نشینی شدند. پسملی( هم از آغاز مجبور به بیعت و سپس حاشیه   یجبهه 

امروز، خوشبختانه بخش  اما  آنها نداشت.    یآینده   یعمل و معماری جامعه  یبودند که »آزادی« جایی در برنامه
ی سیاسی، مدنی و اجتماعی هستند.  های اصلی معترض در میدان، پایبند به امر آزادی هاتوجهی از نیرو قابل

اجباری«،   »بهشت  ایجاد  پی  دنبال  مدینهدر  یک  فساختن  باید  اضله  ی  آن  در  و  که شهروندان  فرامین  از 
 نیستند. کنند،   متابعت)جبر تاریخ یا فرامین شریعت(   دستورات مافوق بشری 

 
 
 

 منابع

Arendt، H. (1956). Authority in the twentieth century. The Review of 

Politics، 18(4)، 403-417  . 

 
 همان  1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

Bourdieu، P. (1991). Language and symbolic power: Harvard 

University Press . 
Chenoweth، E. (2021). Civil Resistance: What Everyone Needs to 

Know®: Oxford University Press . 
Malik ، S. I. (2022). Sudan’s December revolution of 2018: the ecology 

of Youth Connective and Collective Activism. Information ، 
Communication & Society، 1-16  . 

Poulantzas ، N. (2019). Fascism and dictatorship: The Third 

International and the problem of fascism: Verso Books. 
 

 

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 ندارد!  ک«ی»اتن  رانیا
 زادهپیمان وهاب ی نوشته 

 

 

، جنبشی که آن را »دیگر  گیردزندگی، آزادی« اوج می   ساز »زن، که جنبش دوران های اخیر، همچنان در ماه
نوی را برای  رود تا )به قول مصطفی شعاعیان( »از اندک به انبوه« برسد و تاریخ  میسر باز ایستادن نیست« و  
های آمیز »اِتنیک« برای اشاره به ملیت ن یی نادرست و توهزبان واژه های فارسی ایرانیان بیافریند، در رسانه 
در جنبش به کار    – ویژه کردستان و بلوچستان  تا زمان نگارش این سطرها، به   –ن  ایران و حضور پُررنگ آنا

  ی گذشته شاهد آن بودم که . در چند هفته شودروز بیشتر می بهها روز رسانه سفانه کاربرد آن در  أ رود و متمی
حتی بلکه  شود،  زده دست به دست می شتاب  نگارانِخاصی میان روزنامه  یروشنفکرانه   تنها با ژستاین واژه نه 

 ش در مفهوم  گ درنو مطالعات فرهنگی ساکن اروپا هم آن را سخاوتمندانه و بدون    ی شناساساتید ایرانیِ جامعه

می به شگفت کار  در  برند.  واژه  این  از  نیز  کُرد  نویسندگان  مورد  یک  در  حتی  آنکه  از    نقدتر  خود  درست 

ی نوشتن این ها در فضای مجازی انگیزه مشاهده این  اند.  ی معروف جنبش استفاده کرده مرکزمحوری در ترانه 

  1گفتار شدند. 
ی یک اکثریت ملی تر »کثیرالملّه.« ایران زادگاه و خانهایران کشوری است چندملیتی یا به واژگان کهن 

تُاقلیت   یکه زادگاه و خانه، همچنان زبان استفارس  لُر، عرب،  های بزرگ ملی  رک آذربایجانی، کرد، بلوچ، 

 
 های آنم. تنهایی مسئول کاستی از دوستانی که پیشاپیش این نوشته را خواندند و نظرشان را برای بهبودش به من گفتند سپاسگزارم. طبیعی است که من به   1

https://www.radiozamaneh.com/735722/
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های  است که در بسیاری از بزنگاه دیگری  زبانی    فرهنگی و   هایها و گروهو نیز ملیت   گیلک، مازندرانی،   ، ترکمن
گاه که  اند. تا همین چند سال پیش، در ادبیات سیاسی رایج آن تاریخی سرنوشت مشترکی را پشت سر گذاشته 

 ی »اقوام«ت« یا »ملیت« یاد کند، از واژهی »مل ها با واژه خواست از اقلیت نویسنده )به دالیل ایدئولوژیک( نمی 
های ایران داشته و دارد. اما که ریشه تاریخی در زبان فارسی و واقعیت   مفهومی  ؛کردو »قومیت« استفاده می 

ای شده است برای »قوم« مآبانهی فرنگی »اتنیک« جایگزین شیک و دانش رسد که گویا واژه امروز به نظر می
 های ملی و مفهوم »ملیت.« به قصد به حاشیه راندن اقلیت  همو آن  «،یا »قومیت

 
ها ای تاریخی از ملتنویسم: ایران »اتنیک« ندارد. از زمان باستان، ایران برساختهبرای آگاهی کنشگران می 

گروه  دارند.  و  و  داشته  این خاک  در  ریشه  است که همگی  و  بوده  متنوع  و  تاریخی  زبانی  و  فرهنگی  های 
)ک و  »اتنیک«  استعماری  قدرت  روابط  در  ریشه  که  مفهومیست  باشد(  »اتنیستی/اتنیسیته«  باید  واقع  در  ه 

های اروپامحورانه دارد و با حکومت مقتدر مدرن پیوند خورده است. این واژه و مفهومش ربطی به تاریخ و واقعیت 
 زیسته و تنوع فرهنگی و زبانی و ملی غنی در ایران ندارند.  

 

 »اتنیک«  های تاریخی مفهوم نهفتگی برای آگاهی: 

های سیاسی  که در جای دیگری در این مورد و نهفتگی ریشه در زبان یونانی دارد. چنان   ethnic  یواژه 

در سیاست گفته آن  امروز سخن  امپریالیستی  )و   1ام، های  باستانی  مردمان  تمامی  مانند  باستان که  یونانیان 

بودهحکومت خودمرکزبین  و  خودمحور  مدرن(  واژه های  از  جمع  demos   (δήμοςی  اند،   ، δήμοι یا  

demoi  دِمی تلفظ  میبه  استفاده  یونانی  شهروندان  به  ارجاع  برای  سیاسی  (  سیستم  که  مردمانی  کردند، 
نزد  بودند.  ها برپا کردهحکومت-بر اساس »ائتالف« )اغلب با زور( میان شهر اند و تمدن خود راای داشته ویژه

های شد به معنای انسان ی دموس که به مردمان )تلویحاً به مردان بالغ( یونان ارجاع میواژه یونانیان باستان،  
بود، کسانی )در واقع مردان زمین  تاریخی و دارای خِرَد فردی و جمعی  دار( که  ار و بردهد)در اصل مردانِ( 

های سیاسی برسند  توانستند از طریق مشورت در ساحت عمومی یا در شورای شهر به اجماع در مورد تصمیم می
برابر   در  کنند.  گزارش  شهر  پادشاه  به  را  آنها  بودند    «میدِ »و  نایونانیان  یونانی،  )خردورز(  شهروندان  یا 

مردمان ،  باستان  بینی یونانیان در جهان   شدند.نامیده می (  ethniیا    έθνη  ، جمع آن:έθνος)    ethnosکه
،  خردورزی نداشتند  جدای از یونانیان: اینان گویا توانایی( مردمانی بودند  اللفظی »ملت«به معنای تحت »اتنی« )

مناطق  های »طبیعی« بودند و نه فرهنگی و تاریخی. قبایل ژرمن که مدام از  انسان  مردمان اِتنی   و پس تلویحاً

 
1 Peyman Vahabzadeh, “Oblivion of Origins: Of Hegemonic Universals and Hybrid Civilizations,” in Andy Knight 

and Mojtaba Mahdavi (eds.), Towards “the Dignity of Difference”: Neither “the Clash of Civilizations” nor “the End 

of History” (London: Ashgate Publishing, 2012), 43-53.   
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غارت    یشمال را  آنها  و  برده  یورش  یونانی  می   کردهبه شهرهای  را  یونانیان  بردگی    یاکشتند  و  به  را  آنان 
بودند )چون یک   وارفرهنگ و بردهاما در نظر یونانیان بی   ،گرفتند، و نیز پارسیانی که خود تمدن داشتندمی

به بیان دیگر، در   گرفتند.قرار میی  تنی اِ و البته با یونان در جنگ، در مقوله   کرد(پادشاه بر آنها حکومت می 
های طبیعی خود بودند و )برعکس  که به دنبال غریزه  کسانی بودند   یتناِمردمان    بینی یونانیان باستان، جهان 

     یونانیان( تاریخ نداشتند!
ی( واژه بنگریم: در زبان یونانی باستان »اتنوس«  شناسی )اتیمولوژشود اگر به ریشه تر می ماجرا اما جالب

  به گله )احشام و جانوران(  بود، اما تلویحاً  قبیله و قومملت و  به معنای    در اصلای چند معنایی بود: این واژه  واژه 

   ( بود.barbariansهای خارجی و بربرها ) ، و در تکامل زبان یونانی، به معنای ملتدادهم ارجاع می 

های  )ملت  ta ethné ی  به یونانی برگردانده شد، واژه عتیق    عهد  انجیل بار    ه برای نخستین هنگامی ک

 نهاده شد و جا افتاد.   gentilesی عبری »گوییم« به معنای ناکلیمیان یا برابر واژه  خارجی(

اروپای جنوبی، واژه تر، در سده سپس  پانزده میالدی، و در آستانه رنسانس  در    ethnicusی التین  ی 
ای یافت. در این زمان، اتنیکوس به معنای کسانی بود که نه مسیحی بودند و نه  های اروپایی اهمیت تازهزبان 

بینیم که در تکامل و  می ( بودند.  paganتر بگوییم، کافر یا مشرک یا خداناباور )کلیمی )یهودی(، یا سرراست
 وری از واژه، اِتنی همچنان به ناخودی و خارجی )کسی که از ما نیست( ارجاع دارد!بازبهره 

هم برآمدِ گسترشِ علوم اورینتالیستی  ی اتنیک به معنای امروزی آن جا افتاد، که آن ی نوزدهم، واژه از سده 
جهان برای    ینگاران اروپایی به چهار گوشه شناسان و تاریخ استان شناسان و بشناسان و مردمو سفرهای زبان 

شناسی  مردم  این گفتار بیرون است(.  یهای نااروپایی بود )که از حوصله ها و زبان »کشف« و ضبط فرهنگ 
از این زمان به بعد، »اتنیک« تقریباً همیشه به مردمان غیر    غربی این واژه را در ادبیات مدرن جا انداخت.

و در سو  شد. یعنی تفکر خودبینِ اروپامحور خود را در یکارجاع می   -تر، نااروپایی  به بیان دقیق   - سفیدپوست  
های جهان را،  یا اکثریت بزرگ انسان   -نهاد )اشرف مخلوقات!( و تمامی مردمان نااروپایی را  مییک مقوله  

در سوی    -ناپذیرِ فرهنگی و زبانی و ملی و قومی و تاریخی آنان  رغم تنوع و چندگانگی گسترده و کاهشعلی 
پایینای مقابل مقولهو در مقوله  دیگر تلویحاً  اروپایی و  اروپاییی  از تمدن  این  . جهان تر  اورینتالیستی  بینی 

 را ندید! شود آن می  سختیقدر غلیظ است که بهآن  )تحقیرآمیز( دیدگاه
اتنیک به گونهاین شد که واژه به ادبیات سیاسی و علمی راه یافت، و در تمامی سده ی  ی  ای گسترده 

قدر  کار آن   شد.ای نانقادانه به کار گرفته میها به گونهبیستم، این واژه در مطالعات نژادی و فرهنگی و اقلیت
هانی )که در مکاتب اورینتالیستی تربیت شده بودند( پوست و در جنوب ج باال گرفت که حتی پژوهشگران رنگین 

بسیاری از دانشگاهیان از   که نقادانه با آن برخورد کنند.آنبرند بی نیز تا امروز هم همین مفهوم را به کار می
کنند چون پرداختن به »نژاد« نادقیق و جنجالی  عنوان جایگزینی برای »نژاد« استفاده می مفهوم »اتنیسیتی« به 
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های ملی و قومی و فرهنگی، چه اقلیت و  ت. برخی از دانشگاهیان نیز از این واژه برای ارجاع به تمام گروه اس
کنند تا از بار منفی آن بکاهند، هر چند چنانکه نشان خواهم داد این مفهوم اصالً در چه اکثریت، استفاده می 

منفی و    عاطفیِ، این واژه همچنان بار معنایی و  های این تالش با همه  1تاریخ و واقیعت ایران کاربرد ندارد. 
دیگرسازانه   تحقیرآمیز گونه  یو  به  کرده،  حفظ  امروز  تا  را  که  خود  دیگر  ای  از  امروز  برخاسته  نویسندگانِ 

کنند و به جایش نام گروه قومی و ملی و فرهنگی خود و نیز مردمانی های اقلیت از این واژه پرهیز می گروه
برند. امروز،  ، به کار میدهندترجیح می ای که همان مردمان  خواهند از آنان سخن بگویند را، به گونهکه می 

 آمیز بدل شده است.  ای تلویحاً توهین اژه ای فزاینده به وی اتنیک به گونهواژه 

و  بیند که از زبان یونانی باستان تا زبان التینِ متون دینی در اروپای مسیحی روشنی میخواننده تیزبین به 
ی »اتنیک« همواره بار معنایی منفی داشته است. »اتنیک« هماره دیگری را به تا گفتمان علمی مدرن واژه

 اه یک غریبه و ناخودی قرار داده است.   حاشیه رانده و در جایگ
ها در یونانی مدرن هم اشاره کنم که دیگر پیوندی با  جا البته بایسته است که به کاربرد این واژه در این

است و اتنوس به   municipalityمفاهیم یونانی باستان ندارد: در یونانی امروزی، دموس به معنای شهر یا 

یا   ملت  یnationمعنای  در  اقلیت .  به  بخواهند  اگر  مدرن،  واژه ونانی  کنند،  اشاره  یونان  در  قومی  ی های 

برند )یادتان نرود که اتنوس مدرن یعنی ملت(، اما اگر فرضاً به اقلیت ( را به کار می ethnotita»اتنوتیتا« )

کنند. اما از  ه میاستفاد (homogeneityی »اوموگِنیا« )به انگلیسی:  از واژه   یونانی در آمریکا اشاره کنند،
آغاز، تمایزِ معنایی میانِ اتنیک و ملت در زبان یونانی وجود نداشت، و تمایز امروزی میان این دو واژه ممکن  

ی  است برخاسته از تاثیر ناسیونالیسم مدرن یونانی )از آغاز جنبش آزادی یونان از امپراتوری عثمانی در سده 

 2نوزدهم( باشد. 

 

 اتنیک بودن در کانادا یک تجربه: 
که خود  آن  کنم، و زمانی که به کانادا پرتاب شدم، بی من بیش از سی سال است که در کانادا زندگی می

ناگهان خود را   یا حتی بفهمم،  این تجربه در یک  بخواهم و  اتنیک یافتم!  را در جای دیگری هم  اقلیت  ها 

بودم که هزاران سال قدمت داشت و به کشوری مستعمره    من از تمدنی تاریخی و چندفرهنگی آمده  3ام. نوشته 
و  گذشت  در آن می   حکومت مدرن -از تأسیس ملت  سال  12۵شده پا گذاشته بودم که در زمان ورودم تنها  

 
1 Akbar Aghajanian, “Ethnic Inequality in Iran: An Overview.” International Journal of Middle East Studies 15 

(1983): 211-224.  

 م.  شناسِ یونانی میکل انگلو آناستازیو هستویژه کاربرد امروزی آنها را مدیون دوست مهربان و جامعه های یونانی و به تفحص در معناهای واژه  2
3 Peyman Vahabzadeh, Exilic Meditations: Essays on A Displaced Life (London: H&S Media: 2013).  
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های متنوع بومیانی بود که ده هزار سال پیش  ها و فرهنگ ها و نابودی زبان کشور شدنش به یمن تسخیر زمین 
 اند.  زیسته رزمین میاز اروپاییان در این س 

  تدریس  هم  مدارس  در  که   -به تاریخ کانادا بسیار عالقمند شدم. تاریخ رایج و حکومتی کانادا    ،پس از ورودم
ی آن کانادا کرد که بر پایهاری کانادا به عنوان یک کشور مدرن ارائه میگذبنیان   از  هژمونیک  روایتی  -  شدمی
گفت و این تاریخ از کولونیالیسم سخن نمی   .ساخته بودند  –  فرانسوی  و  انگلیسی  یعنی  –ار  ذگ دو ملت بنیان را  

و مهاجرت جای می  گفتمان »اکتشاف«  را در  این سرزمین  به  اروپاییان  این   داد.ورود  زمان،  آن  روایت   در 

. بردنام می (  native Indiansهای بومی« )ی استعماری »هندی واژه   کاربرد  با  بومیان کانادا از  هژمونیک  
آمریکا توسط   یآغاز غارت قاره   و  آمدن کریستف کلمب به این قارهمین سالگرد که پانصد  1992پس از سال  

(، خیزشی جهانی علیه استعمار آغاز شد و جنبش بومیان در 1492ها( بود )ها )و سپس دیگر اروپاییاسپانیایی 
ی  های بومی،« ائتالف بومیان کانادا واژه آمیز »هندیی توهینای گرفت. در اعتراض به واژه کانادا نیز جان تازه 

کانادا جا انداختند.  ایرسمی و رسانه   هایکانادا و در گفتمان ( را در  First Nationsهای نخستین« ) »ملت
های  ها و فرانسویداد که انگلیسی که این نام نشان میاین عبارت چند اهمیت داشت: نخست آنبرگزیدنِ  

وکوآ ایر-ی بومیان هوراننبودند )از یاد نبریم »کانادا« احتماالً از واژهکانادا    «ارذگ بنیان »های  استعمارگر ملت
نام برده    که از بومیان کانادا به عنوان »ملت«آید که به معنی محل زندگی یا روستاست(. دوم آن « میکاناتا»

اما با تاریخ کمابیش مشترک.    ، ای بودندهای بسیار و چندگانهنه یک ملت بلکه ملت   شد، و سوم آنکه بومیانمی
- بومیان کانادا مفهوم »ملت« را از »حکومت« )در مفهوم مدرن »ملت  با این حرکت استراتژیک گفتمانی، 

تباران  یعلیه حکومت اروپای  عنوان یک موقعیت ضدهژمونیک برحکومت«( جدا کردند و همگرایی بومیان را به 
عنوان مردمی با زبان و فرهنگ و تاریخ و در کانادا جا انداختند. به دیگر سخن، بومیان از مفهوم »ملت« به 

 کنند.   بینی مشخص استفاده میجهان 
»ملت جنبش  مفهوم  از  حتی  بومیان  بعدی  واژه های  از  بعدها  و  کردند  گذر  هم  نخستین«  ی  های 

aboriginal  جهانی و فراگیر   کردند و امروز از واژه  indigenous  کنند که برابر فارسی هر  استفاده می
ممکن  ز آنها  کنند که جمعیت هر یک املت بومی زندگی می  93  در حدود  دوی آنها »بومی« است. در کانادا

( هستند که زبان peoplesرسد و در درون هر ملت نیز اقوامی )باز چند صد نفر تا چند ده هزار نفر  است  
می پیوند  خویش  ملت  به  را  آنها  تشکیل مشترک  را  کانادا  جمعیت  از  درصد  پنج  تقریباً  کانادا  بومیان  دهد. 

های جمعیتی  ، بومیان باالترین نرخ رشد در گروه 201۶و  200۶های  ، میان سال آمار رسمیدهند. بنا بر می

از  ند. ناگفته نگذارم که  دادمی  تشکیل (  سال  2۵  زیر  ٪44)  را  کانادا  جمعیتی   گروه  ترینجوان   و(  ٪42کانادا )
کشی بومیان  ای برای نسل های مکارانه های نژادپرست این کشور از شیوه اری کانادا، حکومتذگ زمان بنیان 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/origin-name-canada.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100013785/1529102490303
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و »یکی داستان است پر   کردند که آن بحث دیگریستمیزنان بومی( استفاده  با کشتن یا نازا کردن  ویژه  )به 
 از آب چشم.« 

هویت   ناگهان  آمدم،  کانادا  به  من  که  هنگامی  تاریخیِ    ملیباری،  یعنی  و  اتنیک.  هویت  من شد یک 
 اتنیک  بومی باشد، هویت ایرانیِ  ستتوانعنوان »مهاجری« از سرزمینی غیر از اروپا که طبیعی است نمی به

تازه، این  های فرهنگی در کانادای »چندفرهنگی« پرتاب کرد.  مرا به سیستم هژمونیک مدیریت اقلیت   امشده 
آمد و نه از معرفی فرهنگی و دوملیتی )فارس و  ز رنگ و نشان روی پاسپورتم می هویت »اتنیکیِ« ایرانیم ا

فراتر است، اما باید   گفتاری این  قانون چندفرهنگی در کانادا از حوصله سیاسی  ی  پیشینه ترک( خودم. باری،  
از  گرفت و به جز مواردی نادر )تباران مهاجر می کانادا تنها از اروپاییان و اروپایی  19۶0  یبگویم که تا دهه

ها، ، چینی نشمار محدودی از هندیای بیستم که بگذریم،  ی دوم سده موارد خانوادگی یا اسپانسرشیپ از نیمه 
که البته رفتاری که کانادا  –  یو به دالیل اقتصاد   ی بیستم میالدیی نوزدهم تا اوایل سدهها از سده ژاپنی و  

داد، که روشن »یکی داستان است پر از آب چشم«(، نااروپاییان را به کانادا راه نمی  هم باز   با این مردمان کرد
و پس    و جمعیتی کم  با منابع طبیعی هنگفت  دنیاست   پهناوردومین کشور  است سیاستی نژادپرستانه بود. کانادا  

گران  حکومت 19۶0که در دهه  هم باشد!(. پس از آن   G8  گروه هشت  )هر چند درنیافته«  »توسعه به تعبیری  
نمی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  سرمایه کانادا  جذب  برای  روی  توانند  تنها  کارگران  و  متخصصان  و  گذاری 

 داری، سیاست مهاجرت را تغییر دادند و شرط ی سرمایهکشورهای اروپایی حساب کنند، بنا بر اقتضای توسعه 
نااروپایی   افتادن مهاجران  در میان ی چندملیتی بودن  مسئله   ناگزیر نژادی را از آن برداشتند و با ورود و جا 

های های مهاجر تبعیض ها، البته، اقلیتدر این سال  به سیاست حکومت بدل شد.   و  کانادا جا افتادسیاستمداران  
های جاری ی چندانی برای تغییر بیرون از سیاستگرفتند، اما نیروی سیاسحکومتی در مهاجرت را به چالش می

 احزاب موجود کانادا نداشتند. 
های خوراک و  جشنواره ی  شوند سرچشمه ها میها، اقلیتفرهنگ  مدیریتِ  طبیعی است که در این مدلِ 

. اندپیوند خوردههای اقلیت اتنیک )مهاجر( با تاریخی دراز  ، انگار نه انگار هر یک از این فرهنگ رقص و فرهنگ
اقلیت این  احزاب و گرایش همواره  ها  در مسائل سیاسی،  )اروپاییتابع  ایدئولوژیک چیره  بوده و  تباران(  های 

که بخواهند قوانین موجود کشور را اصالح  مگر این  برای گفتن ندارند  از خود  چیزیدر بیشتر موارد  هستند و  
آموزد و در  های گوناگون را میاحترام به فرهنگ درستی  به . به بیان دیگر، هرچند سیاست چندفرهنگی  کنند

های سیاسی چیره جذب فرهنگ را  های اقلیت اتنیک  اندازد، اما از نظر سیاسی گروه ناخودآگاه جامعه جا می 
، و در بهترین  برندهژمونیک جامعه را به پیش می  های چیره وملتدر عمل سیاست  ها  این اقلیت د و  کنمی

. »ملت« بودن همچنان کنندزنی می های اقلیت برای حقوق گروه خود با دولت چانه دگان این گروه حالت، نماین 
ولی بدون    به سبب مبارزاتشان  هم، آن تباران، و البته بومیانتباران و فرانسویی انگلیسیماند ویژه امتیازی می 
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سرزمین    3استان و    10کانادا هر یک از    گذار.« و نیز الزم است بگویم که درموقعیت امتیازمند دو ملت »بنیان 
های بومیان نیز با پرچم و نمادهای خود در ساحت همگانی  کشور پرچم خود را دارند، همچنانکه بسیاری از ملت 

 حضور دارند.  

واژه شناسی و مردم که هر چند مطالعات جامعه جالب آن  آنها هنوز گهگاه  های  ی »گروهشناسی و مانند 
کند  برند، اما امروزه حتی گفتمان رسمی حکومت کانادا هم از مفهوم »اتنیک« استفاده نمی ر می اتنیک« را به کا

که  آن بی من هم    قانون،   گوید. بنابر سخن می  (visible minorities« ) آشکار  های اقلیتو به جایش از »

که  گیرم )قابل توجه بسیاری از ایرانیان  »ناسفیدان غرب آسیا« قرار می  یبه سالمتی در مقولهبدانم و بخواهم  
 گیرد.  های ایران را دربرمی می ملیتکه همین مقوله تماجالب آن انگارند!(. خود را سفیدپوست می 

 

 محوری در بنیانگزاری حکومت مدرن در ایران  فارس 
ریزی حکومت مدرن در ایران  گذاری پادشاهی پهلوی توسط رضاشاه به پایه که دانسته است بنیان چنان 

های در حال زوال( و در امپراتوریهای مدرن در اروپا )بسیاری از آنها از دل  انجامید. همانند تمام حکومت
ی نوزدهم میالدی تا  های سده کم از میانه بخش ملی( که کم های آزادیجهان )بسیاری از آنان از دل جنگ 

سدهنیمه  متحدکنندههای  ایدئولوژی  یک  نیازمند  نیز  ایران  در  مدرن  حکومت  شدند،  پدیدار  بیستم  ی  ی 
ایده تصویر  که  بود  ملتشهروندان  از  یک -آلی  پشتیبانی  با  را،  ایرانی  مدرنیزاسیون  و  ارائه  را  نوپا  حکومت 

نگر سنتی و دینی قرار دهد. پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه و نیز در  حکومت قدرتمند، در برابر نیروهای پس 
ی و  های باستان شناسان اورینتالیست اروپایی در ایران به حفاری در مکان تر، باستان ی پادشاهی او و سپس دوره

  های پیش از اسالم نشان داده بودند که، های پیشین پرداخته بودند و با »اکتشاف« تمدن های تمدن ویرانه 
تر از تاریخ اسالم و شیعه است که آثارش )مساجد و شد، تاریخ ایران کهنبرعکس آنچه در آن دوره تصور می 

ی فرنگ نیز در  کرده صیل روشنفکران ایرانی تح   1شدند. روشنی دیده می ها و مانند آنها( در کشور به گورستان 
به و  اروپایی  پساروشنگریِ  افکار  دوره  مطالعهاین  با  و  آورده  ایران  به  خود  با  را  مدرن  ناسیونالیسم  ی  ویژه 

بودند و به تاریخ    ی »ایرانشهری« پیشااسالم عالقمند شده ای اندیشه شناسان اروپایی به گونههای باستانیافته
در سِمت افتخار می   کهن خویش اینان  رضاشاه کردند.  در حکومت  دولتی  نهادهای  در  مدیریت  باالی  های 

ی ناسیونالیستی  مشغول به کار شدند. سخن کوتاه، چنین شد که رضاشاه و رژیم پهلوی شیفته و مُبلغ اندیشه 
پهلوی را در تداوم با   ای از تاریخ که پادشاهیایرانشهری شدند، باوری ایدئولوژیک برگرفته از خوانش ویژه 

 
ه  دانستند و به زیارت آن رفتمی )پیامبر( »مشهد مادر سلیمان« ی کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی را  ی بیستم میالدی، ایرانیان هنوز مقبره کنم که تا اوایل سده یادآوری می  1

درستی شناسایی کردند. برای  های یونانیان به ی نوزدهم میالدی این مقبره را با تطبیق معماری آن با توصیف شناسان غربی بودند که در اوایل سده خواستند! باستان و حاجت می 
 این مقبره نماد باستانی و »ایرانشهری« بودن ایران بود.   13۵7ایران تا پیش از در حکومت مدرن 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html
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ی آگاه کرد. خواننده های ایران باستان و برای زنده کردن شکوه باستانی از دست رفته تصویر می امپراتوری 
ی خویش برگزید، »پهلوی،« نام زبانی برخاسته از اشکانیان  داند که حتی نامی که رضاشاه برای خانوادهمی

تر و  نگاران مفصل نه یا پارسیگ )پهلوی ساسانی( رسید. باری، تاریخ )پهلوی پارتی( بود که بعدها به پارسی میا
 ایست.ی ویژه کنم. نیت من طرح نکته اند و من تکرار نمی ها پرداخته تر به این جنبه دقیق

البته ابداً خاص    در روند ترویج ایدئولوژی ایرانی در حکومت مدرن پهلوی اتفاق جالبی افتاد،  اتفاقی که 
های چندفرهنگی نیز زاده شدند، و نیز در کشورهای  در کشورهای اروپایی مدرن که از دل امپراتوری  ایران نبود و

های گوناگون(  بخش و از پسِ جنگ جهانی دوم، این رویکرد )با شیوههای آزادی ی پس از جنگاستقالل یافته 
ترین زبان  بود. زبان فارسی مهم چیره شد. در ایران مدرن، زبان فارسی زبان رسمی مکاتبات و مراسالت دولتی  

های میانه در ایران. خوبست یادآوری  های سده ی ایرانیان بود و زبان رسمی بسیاری از حکومت ارتباط میان همه
های ارتباطی در بسیاری از مناطق بودند، از آن جمله ترکی و کردی و عربی  های دیگر هم زبان کنم که زبان 

ی تهران از ام. من که زادهها بودهخی از مناطق ایران شاهد اهمیت این زبان که من شخصاً در سفرهایم در بر
تردید ترکی بود.  روشنی به یادم است که زبان دوم در تهران بی مادری فارس و پدری آذربایجانی هستم و به 

آموخته سی دانشزبان بودند و یا در زبان فار باری، بیشتر مدیران و دولتمردان ایران در زمان رضاشاه یا فارس
ی پهلوی نیز شمار در آغاز دورههای امتیازمند آن دوره برخاسته بودند. در مدارس کم بودند و عمدتاً از طبقه 

زبان تدریس زبان فارسی بود. البته از یاد نبریم که رضاشاه نیز خود مازندرانی بود. و نیز به یاد آوریم که داریم  
گوییم: عواملی که نام بردم سرانجام به همپیوندی زبان فارسی با حکومت« مدرن سخن می-از منطق »ملت

انگاری اکثریت فارس )زبان( با ملت ایران انجامیدند. یک گروه زبانی و ملی  حکومت، و از آن طریق، همسان
به  امتیازمند، آن )فارس(  به هزینه تدریج شد گروه  پهلوی  ی گروه هم  زبانی و ملی دیگر، چرا که رژیم  های 

کرد و  های متفاوت یا محدود می ها و زمان های نافارسی را در زمینه ریس و آموختن و منتشر کردن به زبان تد
نمی اجازه  اصالً  پدیدارشناسانهیا  دید  از  بخواهیم  اگر  »تاریخ داد.  بنگریم، می ی  در هنگام  های ممکن«  شد 

های  که زبان می کشور باشد، در حالی حکومت مدرن فرضاً بگوییم زبان فارسی زبان مکاتبات رس- تأسیس ملت
دیگر را نیز آموزش بدهیم و آنها را تقویت کنیم. اما حکومت ایدئولوژیک مرکزگرا از هر آنچه در نظرش اقتدار  

هراسید. پس تاریخ بدین راه نرفت و حکومت مدرن در ایران آن راه را  کرد می حکومت مرکزی را تضعیف می
ا انتشار جراید به فارسی و سپس با تأسیس رادیو و بعد تلویزیون گویش خاصی  برنگزید. باری، سخن کوتاه، ب

های دیگر این مرز و بوم. در پس از انقالب نیز همین  ی زبان از فارسی شد زبان چیره در کشور، به هزینه 
 کند. کرد و می منطق کمابیش عمل می 

روی هویت ی ماست به هستیم. زبان دروازه ی تاریخی  دار آن لحظهچه بخواهیم و نخواهیم ما هنوز میراث 
های کشور ها و ملیتهای پسامشروطه در ایران ملت ملی. با محدود کردن زبان در ساحت عمومی، حکومت 
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محوری و  محوری به فارس ایران را به حاشیه راندند. در روندی که بیش از صد سال است ادامه دارد، فارسی 
پنداری ذات ها به همانگاریدند. این روند هژمونیک جابجایی همسانمحوری بدل ش محوری به تهران فارس 

ناخودآگاه گروه در  و  پیچیده شد  این شگرد هژمونیک چندان  انجامید.  امتیازمند  ملی  با گروه  های حکومت 
ی خود و در بسیاری موارد چپ و فمینیسم  امتیازمند فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جا افتاد که در جهات عمده 

کشور شگفت ام زبانی  و  ملی  چندگانگی  و  پیچیده  مسائل  به  ایران  متنوع  روز  غنای  با  ایران،  مانند  انگیزی 
تهران  دیدگاه  از  همچنان  می فرهنگیش،  تحلیل نشینان  و  تجربهنگرند  خاستگاه  از  را  خود  زیستههای  ی  ی 

نمی اقلیت  قرار  آزمون  مورد  زبانی  و  ملی  می های  چنین  عاملیت دهند.  که  این شود  نظر  مورد  تاریخی  های 
آورند،  خیزند، اما ادبیاتی که اینان به وجود می ی خاص برمی ها از یک نگاه و یک تجربه ها و تحلیل تئوری 
 ها را هم در خود دارد.  های اقلیت خود و ناگفته ادعای نمایندگی تجربهخودبه

ه باشد )مانند کشورهای اروپای غربی(  ایران مدرن کشوری نیست که در تاریخ اخیرش دنیا را استعمار کرد
اجازه  اروپاییان  بعد مانند  استرالیا( و  امریکا و  و  )مانند کانادا  باشد  استعمارگران زاده شده  از دل اشغال  ی  یا 

پوست از دیگر مناطق دنیا داده باشد. تنوع فرهنگی در شمال جهانی برخاسته از  مهاجرت به مردمان رنگین 
های ی جهانی است و از این روست که در فرم سیاسی و اجتماعی این کشورها، اقلیت دارهای سرمایه ضرورت 

ی »اتنیک« اشاره به این روند های مهاجر« خواهند ماند. واژه های همواره »اقلیت آشکار حتی پس از چند نسل 
در کنار یکدیگر  های گوناگون  ها. در ایران ملت راندن اقلیت   استعماری دارد و مفهومی است برای به حاشیه 

ساله  هزار  چند  گذاشته تاریخ  سر  پشت  را  هیچ ای  و  »مهاجر«  اند  که    - یک  مردمانی  آن،  مدرن  معنای  به 
هاست ها و هزاره های ایرانی سده ی ملت نیستند. همه  - داری جهانی آنها را جابجا کرده باشد  مقتضیات سرمایه

های ملی در درون کشور و  ی گروه جایی گستردهکه ریشه در این سرزمین داشته و دارند. و تازه به سبب جابه 
ی ملیت در ایران  ی ایرانیان دوملیتی )مانند این نویسنده، یا چندملیتی(، پدیده ترکیب آنها با یکدیگر و پدیده

های ایران بر اساس برابری و همترازی  ی میان ملت ی خود را داراست. اگر امروز رابطه های ویژه دگی پیچی
ی سیاسی هژمونیک در یکصد سال گذشته، دوم، ایجاد ایدئولوژی  نیست، این نابرابری برخاسته از، نخست، اراده

ستعماری در گسترش دانش در  های ا حکومت« مدرن، و سوم، چیرگی روش -ریزی »ملتمعینی در هنگام پایه
 ایران بوده است.  

ها توانیم از تئوری خواهم بگویم که برای درک منطق روابط بیناملیتی و بیناقومیتی در ایران نمی پس می
و مفاهیم رایج در علوم اجتماعی )اغلب اورینتالیستی( استفاده کنیم و نیازمند تئوریزه کردن این روابط پیچیده  

ی بومیان کانادا از این نظر مهم  ی ایرانیان چندملیتی هستیم. تجربه های زیسته ها و تجربه از درون مشاهده
حکومت( آزاد کنند، -است که آنها توانستند مفهوم استعماری »ملت« را از هژمونی اروپاییان )و پیوندش با ملت

ی است که به لحاظ تاریخی  گویم ایران کشور بخش جا بیندازند. هنگامی که می و به عنوان یک مفهوم آزادی



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ی یک تحلیل نو دانست. توان آنها را کارپایهجویم که می چندملیتی است، ناگزیر از مفاهیم موجودی سود می 

می  مطرح  را  پیشنهاد  چند  ناگزیر  ) پس  »ملت«  می nationکنم.  را  حاضر (  تمامیت  یک  عنوان  به  توان 

(entityو ) ( ملیت« را یک ابراز هویت«identification( »در نظر گرفت، همچنانکه »قوم )people ) 

ی این مفاهیم در چارچوبی دربرگیرنده و  ( را. گام بعدی ناگزیر تعریف رابطه peoplehoodو »قومیت« ) 
 گذارم.  ای گذرا کرده و آن را برای بحث دیگری میتبعیض است که در پایان بدان اشاره بی

ارز هستند و به  مردمی دارد که از نظر فرهنگی و زبانی برابر و هم ها و اقوام و  ایران »اتنیک« ندارد. ملت 
 افزایند. زیبایی و پویایی تنوع ایرانی می

 

 اندازی از کردستان برای ایران آینده آزادی: چشم – زندگی   –زن  
.  ۶/1401/ 2۶هید شد: »شه ای به کُردی بر سنگی سیمانی بر مزار مهسا امینی چنین خوانده می دستنوشته 

بازگشت با شعار »ژن، ژیان، ئازادی«  مز.« نامش رمز شد و جنبشی بیبیته ره ژینا گیان، تو نامری، ناوت ئه
های که دانسته است ریشه در تئوری و نوشته ی زیستن است و چنان زاده. اما این شعار نیست: یک فلسفه 

ایست رادیکال در  شناسی( او دارد. ژنولوژی نظریه ی »ژنولوژی« )دانش زن ویژه نظریهعبداهلل اوجاالن و به 
انسان که نمی  از  بستر گفتمان رهایی  تئوری معینی کاهش داد. ژنولوژی فراتر  یا  ایدئولوژی  به  را  توان آن 

ایست سیاسی و اجتماعی علیه مردساالریِ خواهانه و هویتی است. ژنولوژی مبارزه های حقوقفمینیسم و جنبش
ی اصل های پایگانی )هیرارشی(، شامل حکومت مدرن بر پایهرهنگ و بر علیه تمامی سیستم ریشه دوانده در ف

ای تازه دارد در  ای نو برای آینده از دید من، ژنولوژی رو به فلسفه   1داری.قدرت از باال و نیز استثمار سرمایه 
ر ژنولوژی مبارزه برای رهایی دنیایی که با شتاب رو به سوی نابودی محیط زیستی و ویرانی اجتماعی دارد. د

مانند روژاوا تالشی است برای  ی کم ملی با مبارزه علیه تبعیض جنسی و ستم طبقاتی گره خورده است. تجربه 
 اند.  ای بدیل، تالشی چنان رادیکال که سه کشور کمر به نابودی آن بسته ی عمل پوشاندن به آینده جامه

ایست رادیکال که در حال پیکرزاییِ اجتماعی و سیاسی  لسفه از این رو، جنبش »زن، زندگی، آزادی« ف

دربرگیرنده.  و  سراسری  پنداشت  یک  تصویر  در  است،  ژینا،  جنبش  نوزایی،  جنبش  یک  قامتِ  در    2خویش 
راه میفلسفه  انبوه«  به  اندک  »از  که  و  برد. کردستان سرچشمه ایست  است  پنداشت سراسری  این  الهام  ی 
ترین دیدهآفریند. به تعبیر هگلی مورد ویژه )خاص( کردستان، که از ستم ی ایران می انداز رهایی را برا چشم 

 
1 Abdollah Öcalan, The Political Thought of Abdollah Öcalan: Kurdistan, Women’s Revolution, and Democratic 

Confederalism (London: Pluto Press, 2017).  

نه تنها هیچ سنخیتی با »زن،    –ی نمادین جنبش جاری هم حضور دارد  که متأسفانه در ترانه   –میهن، آبادی«    ی »مرد، شده سازی وازی از این روست که شعار جعلی و م  2
های ست قطعی از ارزش آزادی« گذاری  ها. »زن، زندگی،ترین ارزش ترین تصویرها و ارتجاعی ی ناخالقانه زندگی، آزادی« ندارد و »مکمل« آن نیست، بل شعاری است دربرگیرنده 

 پیشین و بنابراین موازی و مکمل ندارد.  
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های ی این فلسفه از دل همگرایی کنش شود. پیکره شمول )عام( دگرگون میمناطق ایران است، به امر جهان 
آمد. همبستگی  و خواهد  آمده  برون  ایرانیان  را میاعتراضی  و همترازانه  ملی  در شهای  مانند  توان  عارهایی 

»زاهدان، کردستان، چشم و چراغ ایران« و »آذربایجان اویاخدی، کوردستانا دایاخدی« و »از زاهدان تا تهران/از  
خواهد که در  روشنی مشاهده کرد. بنابراین، جنبش حاضر از ما میکردستان تا تهران، جانم فدای ایران« به

ایرانی دموکراتیک که در آن    –ی ایران نیز ارائه بدهیم  ز آینده ی اعتراضی امروز تصویری برابرخواهانه اپیکره
بلکه در آن ملت  برابرند،  با مردان  زنان  تنها  زبانها و فرهنگ نه  و  به گفتگو  ها  با یکدیگر  این کشور  های 

در   توان آموخت:ی بومیان کانادا میجاست که از مدل مبارزهگیرند. در ایننشینند و از یکدیگر الهام میمی
های قدرت سیاسی ندارد، هر چند سیاست همواره در کار برساختن  گوهر خود، ملت بودن ارتباطی با فرماسیون

رسند. ملت بودن همانا ریشه در یک ها با کنش سیاسی به برابری می ها و ملیت است و ملت  هژمونیک »ملت«
ایرانی  ها و تجربه نگ ها و فرهی زیسته دارد، زبان بینی و تجربه زبان و فرهنگ و جهان  هایی که در تاریخ 

اند. هر  ها و فراز و فرودها از یکدیگر آموخته ها و دشواری اند و با وجود تنش هزارها سال در کنار یکدیگر زیسته 
ی ایران چندملیتی سخن بگوید.  ملت باید نماد و پرچم خود را داشته باشد و بتواند از تاریخ خویش در زمینه 

بر گام  تهران نخستین  )و  مرکزمحوری  که  آنست  چندملیتی  و  چندگانه  ایران  در  گفتگو  و  ای  محوری 
توان بیرون از یک چیدمان بنیادیِ سیاسی  محوری( را از نگرش خود بزداییم. اما ایرانِ چندملیتی را نمی فارس 

فدرالیسمی که از  های ایران فدرالیسم است،  ها و ملیت ی سیاسی این همترازی ملت اندیشید. بنابراین، پیکره 
ای  شود که »ملت« ایران جان دوباره های ایران برون آید. برآیند چنین فدرالیسمی آن می ی ملتدل مذاکره 

ی  تبعیض و همترازانه شامل همه ی یک قرارداد اجتماعی فراگیر و یک میثاق ملی بی شود پیکرهگیرد و میمی
تنها آن ما میایرانیان.  از  است که هر یک  در  تگاه  فرهنگ  و  از یک ملت  به عنوان عضوی کوچک  وانیم 

دهد زندگی کنیم، سیستمی که در آن  کند و پیوند میسیستمی دموکراتیک که ما را به یکدیگر وابسته می 
 ی ماست. ایران بهتری ممکن است!  روییدن و بالیدن هر یک از ما روییدن و بالیدن همه 
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  و حجاب یابانیخ استیس

 « یآزاد ،یجنبش »زن، زندگ در
 اعظم خاتم ی نوشته 

 

 
اند که  بروز و قوام جنبش »زن، زندگی، آزادی« بوده  یعرصه   دو ماه گذشته   شهرهای مختلف ایران در

ی شود. دربارهی کشور پیوندهایی دارد اما با چند ویژگی از آنها متمایز می ی گذشته گرچه با اعتراضات دهه 
شان ی آنها بیشتر تعمق کنیم و تأثیرات ها به صورت پراکنده مطالبی نوشته شده اما الزم است دربارهاین ویژگی 

این   تحرک ومعترضانِ صنفی واگرا بسنجیم. برخی تر ناراضیانِ کم ویژه بر جمع بزرگر جامعه و حکومت، به را ب
نگری، انقالب فرهنگی، و  خوانم، با مفاهیم زنانه پس آن را با نام آغازگرش جنبش ژینا می جنبش را که از این  

اند، نسلی سل جوان را کلید درک جنبش دانسته اند. دیگران شناخت نمبارزه با بنیادگرایی مذهبی توصیف کرده 
هایی چون خودمختاری، فردگرایی، تسلط به تکنولوژی ارتباطی و زندگی درفضای مجازی تعریف  که با ویژگی

های قبل در تضاد است. در مقابل این دو  گرایی نسل زندگی است و با آرمان شده، خواهان آزادی در سبک  
ی کلیدی  ی این جنبش و کنشگری مؤثر مهاجران ایرانی را سرمایهسابقه ی بی ای هم حمایت جهانگروه، عده 
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به سوی مقصد می  پیشروی  از ظرفیتآن در  برخی  متفاوت  این منظرهای  را نشان دانند.  این جنبش  های 
از چالشمی اما تصویری  انسداد سیاسی در حکومت و محاصره دهند  با  پیشاروی جنبش، که  موانع  ی  ها و 

 کند.  شود ارائه نمی آن، دوچندان می بیرونی 
این وفاق نسبی وجود دارد که جنبش ژینا نشانه از سیاست اصالحی به دگرگونی امروزه  ی گذار مردم 

این  در  از دگرگونی ساختاری  منظور  است.  میانگین خواستهساختاری  تعارض  نظام  جا  پایدارِ  با مختصات  ها 
رسد که میل به گذار با توان عملی جامعه برای به صف کردن  ر می نظسیاسی در جمهوی اسالمی است. اما به  

کند اما  ی چنین تحولی است همراه نیست. شبح انقالب جماعت را تسخیر میی نیروهایش که الزمههمه
کنند نیرویی بر نیمکت پس از مانورهای ساختارشکن خود به پشت سر نگاه می  شدهصفوقتی نیروهای به 
توان  ایشان را بگیرد و از سنگرهاشان محافظت کند. این تناقض چطور پدید آمده و چطور میذخیره نیست تا ج

تا زمان حل آن از مواضع تسخیرشده حفاظت کرد؟ من پنج ویژگی جنبش را که همزمان نقاط قدرت و ضعف  
کنم. ا بررسی می شمارم و تناقض بین رؤیا و واقعیت جاری را از خالل آنهآن را دربردارد در این نوشته برمی 

ها عبارتند از: یکم، فراگیری جنبش واهمیت تعداد معترضان؛ دوم، ساختارشکنی در جنبش مجازی  این ویژگی 
و سیاست خیابانی؛ سوم، روسری در تالقی انقالب فرهنگی و انقالب اجتماعی؛ چهارم، تنوع کنشگران و تکثر  

رت میانجی. در این بحث به اهمیت تعدد شهرها و  فروپاشی قد  فضاهای کنش از محلی تا جهانی؛ و پنجم، 
می اشاره  جنبش  قومی  سیاست  تنوع  نماد  به  را  دوزیستی  زندگی  و  اجباری  حجاب  تبدیل  چگونگی  کنیم، 

های اخیر در تحمیل این زیست دوگانه نقش دهیم که خیابان در سال کنیم و نشان می سازی بررسی میمطیع
دهیم  سازی هم هست. نشان می ی مطیع ض علیه آن و عبور از پروژه ی اصلی اعتراکلیدی داشت و صحنه 

حقی  های مدنی کمک کرد و تالقی آنها بازگشت به وضع بیورزی در خیابان به احیای فعالیتچگونه سیاست
ها و رفتار و کردار دولت  انداز این جنبش را با توجه به این ویژگیقدیم را دشوار ساخته است. در پایان، چشم

معترضان دین بزرگی به گردن ما دارند، ازجمله برای این که اعتراضات آنها کنیم.  ر مواجهه با آن بررسی می د
 ها، تنوع ها، همبستگی ها، آرزوها، جسارت جامعه گشوده شود ما را به تماشای رنج   ای که به عمقمثل پنجره 

التی را که پیشتر به سادگی قابل فهم نبودند عقاید و اختالفات و تعارضات درونی جامعه برد و امکان فهم مشک
 ی آنها هستیم.  فراهم کرد. بابت این فرصت سپاسگزار همه

 

 اعداد و ارقام  افسون  و جنبش در   یریفراگ یمعنا( 1
آدم نمیتعداد  تعیین  را  اعتراضات  اما سرنوشت  است  خیابان مهم  در  معترض  به های  امر  این  ویژه  کند. 

تعداد معترضان خیابانی را )به طرزی که جلوتر شرح خواهم داد( کند. من  می های افقی صدق  ی جنبشدرباره
ه خیابان آمدند. تعداد شهرها شهر ب   120ام که طی ماه اول در  در این جنبش حدود دومیلیون برآورد کرده
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دهند. این شهر رسید اما چون شهرهای تازه کوچک هستند جمعیت اولیه را تغییر زیادی نمی  13۵بعدتر به  
های کشور را دربردارد،  ای اکثر شهرهای بزرگ و متوسط و استان جمعیت »فراگیر« است، چون از نظر منطقه 

البته در اعتراضات کردستان و بلوچستان جمعیت متنوعی حضور دارند که اما عمدتاً شامل زنان وجوانان است.  
عالوه  تری از جمعیت است.  ی وسیع تر جنبش و تأثیرات ستم قومی و مذهبی بر مجموعهی ابعاد گستردهنشانه

از حمایت اصناف و نهادهای مدنی   پایگاهی هم در دانشگاه دارد و  برآنها که به خیابان آمدند، این جنبش 
ای جهانی داده و تأثیرات آن در منطقه هنوز بررسی  برخوردار است. حمایت مهاجران ایرانی به آن صدا و چهره

ی اصلی اعتراضاتند اما اغلب شهرهای کارگری پیرامون کالنشهرها در  گرچه کالنشهرها صحنه نشده است.  
شهر  ی تهران، شاهین ه و مالرد در منطقه شهر، ساواعتراضات خیابانی حضور داشتند، از جمله اراک، الوند، اسالم

هفت  درحاشیه دراصفهان،  عسلویه  حتی  و  خوزستان  در  خلیج تپه  گرچه  ی  هم  کالنشهرها  داخل  در  فارس. 
اعتراض در ابتدا در محالت متوسط کارمندنشین رخ داد اما بعد به محالت دیگر کشیده شد. در شهر تهران  

ی  چهارم محالت در زمره آمدند یکی شهر به خیابان  نقطه  2۵ان در  که در روزهای اوج اعتراضات مردم همزم
نازیدرآمدنشین جنوب شهر مثل محلهمحالت کم  بودند. تظاهرات در  آباد، یافتهای  آباد، شوش و جوادیه 

حتی در شهرهایی  فرهنگ مردساالر    دهداهمیتی خاص دارد چون نشان می شهرهای مذهبی قم، مشهد و یزد  
 و قلب این سنت هستند شکننده است.  که پایگاه 

توجه به جمعیت بزرگسال آن  ت شرکت داشتند که با  تنها ده درصد جمعی  13۵7شود در انقالب  گفته می 
انقالبی در شهر و روستا. من سعی کردم تعداد معترضان    2.۶شود رقمی حدود  ها می سال میلیون معترض 

شماری معترضان  ای که برای کوچک های پراکندهحرف   جنبش ژینا را برآورد کنم چون مقامات مختلف در
میلیون    2من از تعداد معترضان ماه اول در حدود    اند. برآوردهزار نفر رسیده   90تا    40ایراد کردند به ارقامی بین  

درصد   1۵( و  139۵میلیون در سرشماری    4۵جمعیت بزرگسال شهری کشورند )حدود  درصد    ۵نفر است که  
ی شهری. مبنای برآورد من فهرست شهرهای معترض، جمعیت آنها و تعداد دفعات  ساله   30تا    1۵جوانان  

ی اعتراضی را هم بین یک تا چهار هزار نفر بسته به  اعتراضات خیابانی در هر کدام است )جمعیت هر واقعه 
نفر بوده است. در   ام(. به این ترتیب، رقم معترضان در شهر تهران معادل نیم میلیون ی شهر برآورد کرده اندازه 

  2۸کنند.  چهارم جمعیت شهری کشور در آنها زندگی میشهر در اعتراضات شرکت داشته که سه   120مجموع  
های فارس  ی اعتراضات خیابانی ماه اول غایب هستند که عمدتاً در استان شهر باالی صدهزار نفر هم از نقشه 

کشور قرار دارند. برخی از این شهرها بعدتر به   و خوزستان و خراسان جنوبی و بلوچستان در جنوب و شرق 
ی مذهبی یا قبیلگی در آنها زیاد است اصالً نیامدند.  های پدرساالرانه اعتراضات پیوستند و برخی که قدرت سنت

تپد، شامل کالنشهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرج، مرکز استان می   9قلب اعتراضات خیابانی در  
ی تظاهرات  بار یعنی هر سه روز یک بار، صحنه   10و کرمانشاه که در این یک ماه بیش از  سنندج، رشت  
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بار به  شهر معترضان یک  42ی تظاهرات بودند و در  بار صحنه   10تا    2شهر دیگر بین    ۵۶اند.  خیابانی بوده

 1(. نقشه شهرهای معترضخیابان آمدند )بنگرید به 
های اصلی اعتراض در  های اول جنبش به خیابان اعتراض ندارند در روز جوانان که جایی جز خیابان برای  

شهرهای خود رفتند. در تهران خیابان انقالب همان میدان تحریر قاهره است. خیابان مطهری و معلم در رشت، 
وض  ی اعتراض در روزهای بعد عاما صحنه   اند.آباد در شیراز نماد این فضامندی چهارباغ در اصفهان، و معالی

باش را گرفتند. محلی شدن، نظارت  های آمادههای اصلی و صحنه ها و میادین فرعی جای خیابان شد، خیابان 
و کنترل را کاهش داد و همزمان زنانِ جوان بیشتری را به میدان آورد که عملکرد بهتری در فضاهای خوانا و  

جا در  تملک فضا همه های  رات رفتند و نشانه ها به تظاهها و همسایهآشنا داشتند. آنها با فراخوان همکالسی 
های مانده در ترافیک، در رهبری شعارها و همراهی با پسران در فراهم رفتارشان دیده شد، ایستاده بر ماشین 

ها را مطرح کرد. آنها  ماند و در شعارها سقف خواسته   کردن اسباب مقاومت. جمعیت خیابان جوان و رادیکال
کند عقب نشستند  های کوچک محلی که گمنامی را زایل می های بزرگ و گمنام به خیابان حتی وقتی از خیابان 

کردند.  ها را به کوچه و خیابان دعوت می بام و معترضان آپارتمان ودند که معترضان پشتصدای اصلی محالت ب
ی ت با انگیزه تر است و در بلوچستان که اعتراضا ترکیب سنی، جنسی و طبقاتی معترضان در کردستان متنوع

دیگری آغاز شد تنوع جمعیت چشمگیر است. جالب است که تنها شهری که صدای شعار زن، زندگی، آزادی 
 همراه شعار اهلل اکبر از بلندگوی مسجد شنیده شد زاهدان است. 
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طنین  های صدها محله در شهرهای کشور وارد اعتراضات شدند،  به هرحال، دو میلیون نفری که درخیابان 
فیصله  آنها  اما حضور  بودند  جنبش  این  در سرنوشت انقالبی  را  اصلی  نقش  اعداد  و  ارقام  چون  نبود  بخش 

کنند. با آغاز سال تحصیلی بخشی از نیروهای خیابان به دانشگاه رفتند و توانستند بخشی از  ها ایفا نمیجنبش 
دانشگاه درگیر اعتصاب و تظاهرات    90بیش از  دانشجویان را به جنبش ملحق کنند.   سه میلیونی    جمعیت

شدند که پراکندگی آنها در نیمی از شهرهای کشور ظرفیت مهمی به اعتراضات دانشگاهی داد و آن را در ادامه  
بود،  مهم  جنبش  گسترش  در  آن  حمایت  که  سومی  نیروی  کرد.  بدل  جنبش  مقاومت  اصلی  کانون  به 

روایت روزنامه  که  بودند  زنان  فعاالن  و  دادند. نگاران  اعتراض  برای  فراخوان  و  کردند  بازگو  را  فاجعه  های 
پروژه شخصیت  تلخی ی مطیع های محبوب ورزشی و هنری و فرهنگی که  و  های  سازی فرهنگی، سانسور 

کردند اولین کسانی بودند که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. نهادهای  زندگی دوزیستی را کامالً لمس می
در اعتراض به دستگیری و کشتن جوانان وارد میدان شدند ظرفیت حرکت نهادی و  صنفی دیگر که بعدتر  

شان به بیش  رسمی جنبش را ساختند و گسترش دادند. بسیاری از مهاجران ایرانی در سراسر جهان که جمعیت 
مدتاً اند و عخواندهرسد به حمایت ازاین جنبش برخاستند. مهاجران ایرانی جوان و درس از هفت میلیون می 
ی ی اخیر ترک کرده و ارتباط  نزدیکی با ایران دارند. آنها این بار با هدایت انجمن خانوادهکشور را طی دو دهه 

پی پرواز  نشانه  7۵2اس  قربانیان  آن  وجود  که  هم اوکراین  دوملیتی ی  است  سرنوشتی  خود  هموطنان  با  ها 
 توانستند به صدای معترضان در بیرون بدل شوند. 
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 ساختارشکنی در جنبش مجازی و سیاست خیابانی ( 2
دو دهه   13۵7انقالب   پهلوی طی  رژیم  زد چراکه  گره  انقالبیگری  با  را  خیابانی  آن  سیاست  از  قبل  ی 

های تیمی، یا موعظه در مساجد سوق داده بود. مخالفان را از خیابان رانده و آنها را به محافل روشنفکری، خانه 
از تظاهرات دهه  فرهنگ نوپای حق اجتماع و از میان رفته بود و بازسازی این حق بعد  های بیست و سی 

این ترتیب، حکومتی که خودش با    . به سرعت تارومار شدند دیری نپاییدانقالب چون نیروهای دموکراتیک به 
گذاشت    تر از حقوق دیگر زیرپااتکا به اعتراضات خیابانی به قدرت رسیده بود حق اجتماع و تظاهرات را سریع 

اش اجتماعات را به آشوب کشیدند. جنگ طوالنی با عراق هم بر این  و نیروهای رسمی و غیررسمی پلیس 
ی سازندگی بعد جنگ هم از باال و از درون حکومت آغاز  ی پایان گذاشت. تحوالت سیاسی دوره خواست نقطه 

تازه احزاب  نداشت.  به خیابان  نیازی  و  به کمک مطبوعات،  ی ی اصالحات هم حت تأسیس دورهشد  االمکان 
بیانیه کمپین  انتخاباتی،  با هواداران خود ی مدیران حزبی و گفتگو در جمع های  افطار  های عزا و عروسی و 

( و  1372و    1371ی شهر تهران و مشهد )های اعتراض خیابانی این دوره در حاشیه سخن گفتند. اولین جرقه 
ها طلبان تا سال عمل نسبت به آنها چنان سنگین بود که اصالح ال( زده شد اما عکس137۸در کوی دانشگاه )

طلبی علل دیگری هم داشت، فعالیت  توجهی به خیابان در جنبش اصالح جرأت حضور خیابانی نیافتند. البته بی 
بار هم ی رقیب از خیابان برای اعمال خشونتکرد و خطر استفادهمطبوعاتی برای حضور نخبگان کفایت می

فشارِ نیروهای مستقل  اعمال  های دموکراتیک ابزاری است برای  درحکومتورزی خیابانی  سیاست   جدی بود.
ورزی خیابانی برای  گیری نیروهای مستقلی که از سیاست بر مدیران منتخب و احزاب رقیب. در ایران شکل 

شورشی همزمان در فشار بر حکومت استفاده کنند موکول به تشکیل نهادهای صنفی مستقل بود. البته خیابان  
یافت. ها راه نمی شد و اخبار آن حتی به رسانه شهرها شکل گرفته بود اما به رسمیت شناخته نمی   یحاشیه 

به  ناگزیر شد به سیاست خیابانی فعاالن صنفی  ها و دستگیری رغم درگیری جمهوری اسالمی،  ها، سرانجام 
. خواندخیابان را اغتشاش و تالش برای براندازی می   برای مطالبات اقتصادی تن دهد اما انواع دیگر حضور در
های غیردولتی اول ماه مه یا هشتم مارس یا مراسم شهرهای ایران در این دوره حتی شاهد برگزاری جشن

 اند.  غیرحکومتی دیگر نبوده
غیررسمی بدل  شد، خیابان بیشتر به مرکز ثقل سیاست  تر  هرچه فضای سیاست رسمی در خیابان بسته 

شان پایدارکردن روابط افراد در  هایی مثل تلگرام و اینستاگرام که سیاسی نبودند و کارکرد اولیه فرمپلت گشت.
شان بود در خدمت خیابان درآمدند و اخبار خود را از خیابان با هزاران های ثانوی و فرعی زندگی اجتماعی حلقه 

های زندگی ممنوعه در فضاهای  و سبک ار وجوه متفاوتی داشت  عضو غیرسیاسی به اشتراک گذاشتند. این اخب
اقتصادی،  مجوز، پرفورمانسجمعی فضا برای برپایی جشنی بیعمومی، اشغال دسته  های هنری، اعتراضات 

سه رویداد  گرفت. اگر به  جدال دستفروشان برای حق حضور در خیابان و درگیری با گشت ارشاد را دربرمی
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های اخیر توجه کنیم افزایش اهمیت خیابان و پیوند آن را با دیگر ی اعتراضی در سال هامهم در این کنش
های اجتماعی برای حضور  بینیم: اول، بسیج جوانان از طریق شبکه فضاهای غیررسمی سیاست در ایران می 

قالب  ؛ دوم، اعتراض انفرادی دختران ان139۵بودن در سال  همزمان در فروشگاه کورش جهت شادی و باهم 
که حاوی رادیکالیسمی ساختارشکن بود چون بعد از چهار دهه برای اولین    139۶ماه  به حجاب اجباری در دی 

دستان شهری علیه گرانی در  تهی داشت؛ و سوم، اعتراضات خیابانی  بار زنی در خیابان روسری از سر برمی 
که شعارهای    139۸مت بنزین در  شهرهای مختلف در همان سال و بعد اعتراضات علیه افزایش ناگهانی قی

هایی  ساختارشکن را عمومی ساخت. ساختارشکنی این اعتراضات هم در فرم و شعارها نمایان بود هم در خواسته 
گویی به آن وجود نداشت. ساختارشکنی جنبش ژینا هم ناشی از تلفیق دستاوردهای  ای برای پاسخ که راه ساده 

رو در فضای مجازی استفاده کرد، ازسرگیری حجاب را از دختران انقالب آن سه رویداد بود، از ظرفیت بسیج نی
شماری و گسترش را تکرار کرد. اما این بار با بی   139۸و    139۶وام گرفت، و شعارهای ساختارشکن اعتراضات  

 جغرافیایی معترضان، جنبش طنین انقالبی یافت.  
 

 ر سر روسری است؟ ( در تالقی انقالب فرهنگی و اجتماعی: چرا دعوا ب3 
ی شروین را  گفته تلقی کنیم و»برای«های متعدد در ترانه های پیشی خیزش اگر جنبش کنونی را ادامه 

وقت مطالبات حداقلی جنبش را باید فراتر از حجاب اختیاری، و  های معترضان بدانیم، آن بیان حداقل خواسته 
نگری برای ایران و ابری قومی و مذهبی، و آینده ی رفاه و عدالت اجتماعی، برهایی در زمینه حاوی خواست

با منطقه رابطه  ببینیم.    ی آن  تنوع خواسته و جهان  بین یک »انقالبِ  شاید همین  را  این جنبش  هاست که 
از جنبش، که ابعاد    فرهنگی« مجدد و یک انقالب اجتماعی در نوسان نگه داشته است. برخی تفاسیر شاعرانه 

کنند. این در حالی است  زدایی میزدایی و سیاست ستایند، همزمان از آن آرمانرا می  طلب آن انسانی و زندگی
ی »برای«های کنونی آن باشد. که ماهیت رادیکال جنبش در تخیل نظم نوینی است که ضامن تحقق همه 

می براین، خواست عالوه رشد  زنده  موجود  مثل  جنبش  می های  متحول  و  آرمان کند  ما  معترضاشود.  ن  های 
تنوع قومی   ی همبستگی ملیدرباره آزادیبا  رفتارهایخواهی و عدالت ،  و  را در شعارها  شان دیده و  طلبی 
گرایی خصلت ایدئولوژیک یا انقالبی ندارد. به همین دلیل برای معترضان بدیهی است  ایم اما این آرمان شنیده 

فردای  که باید دستاوردهای حداقلی، حتی حجاب اختیاری را از همین امروز به زندگی روزمره وارد کرد و منتظر  
انقالب نشد. قدرت کنونی مردم و نهادهای مدنی موجود امروز وقوع ساختارشکنی در زندگی روزمره را ممکن 

کنند، امری که چهل سال پیش، وقتی اولین اعتراض گسترده علیه حجاب اجباری در جوّ انقالبی برپا شد  می
آمرانه توسط اکثریت انقالبی به اقلیت و  امکان نداشت. تاریخ امر به معروف درایران تاریخ تحول یک سیاست  

تبدیل آن به آمریت اقلیت بر اکثریت است. به همین دلیل این سیاست دیگر بدون خشونت سنگین قابل اجرا  
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های حاکمان در حیاتِ دوزیستی خود  نیست. جامعه خواهان حجاب اختیاری است تا از دروغ و تظاهر به ارزش 
پروژه  و  ی مطیع و  نماد سازی فرهنگی  نیست،  زنان فقط روسری  برای  بنابراین روسری  سیاسی عبور کند. 

سازی  انقیادی طوالنی است. اما این به معنای آن نیست که امنیت نظام هم در گرو »ارشاد اخالقی« و مطیع 
ای از قانون مجازات اسالمی که کیفر عدم رعایت حجاب اسالمی را به خرید مجازات با فرهنگی است. ماده

 دهد.گیری نظام را از این پروژه نشان میهزار تومان( تقلیل داد امکان فاصله  ۵0)خت وجه نقدی  پردا
ترین  ی شصت اشتهای انقالبی برای تسخیر فرهنگی جامعه زیاد بود و امر به معروف یکی از مهم در دهه

را برپا ساخت که همزمان    چندالیه و گسترده  های تسخیر فرهنگی بود که با تبدیل گناه به جرم، نظامیپروژه 
شبکه   گشت دانشگاه خیابانی،  محالت،  بسیج  ادارات،  حراست  مدارس،  تربیتی  امور  را  ی  کار  مراکز  و  ها 

زنان و جوانان را شکل داده است، از سنینی  ها زندگی  گرفت. این نظام تأدیب حکومتی در طول دههدربرمی
ها و میادین شهر، هنگام ورود و خروج به ایستگاه مترو خیابان   روند تا دانشگاه، هنگام عبور ازکه به مدرسه می

شهری، در محل کار، در ورود به ادارات، حین بازرسی در فرودگاه، قطار بین شهری، گرفتن هتل و استفاده از  
ساختن شهروندان آنها را نافرمان ی اخیر به جای مطیع تسهیالت ورزشی و تفریحی. اما پلیس اخالقی در دهه

، چندسالی قبل از آن که ویدا موحد بدون روسری بر سکویی در خیابان  1392شورشی کرده است. درسال  و  
هزار نفر برای عدم    1۸0میلیون بدحجاب و دستگیری    3.۶ی پلیس از تذکر ساالنه به فرمانده   بایستد،  انقالب 

. این آمار بعد از اعتراضِ دختران انقالب احتماالً چند برابر شده است. تشدید  داد  خبررعایت حجاب اسالمی  
دختران جوان بدل کرد. در  تن با  بهی جنگ تن شهرها را به صحنه   1400فعالیت گشت ارشاد بعد از انتخابات  

حاسبات  های پیشین را در ماین جنگ روزمره بود که معلوم شد دولت جدید تحوالت نسلی و اثرات مقاومت 
ی فرهنگ تکرار  ی شصت نگنجانده است. حتی وقتی ترفندهای پلیسی را در حوزه خود برای بازگشت به دهه

گیری از  کردند و آمران معروف را در پوشش عادی و بدون لباس فرم به اتوبوس و مترو فرستادند یا از اعتراف 
نمونه استفاده کردند بدحجابان،  ایجاد ترس  برای  با روحیه و فرهنگ    ی سپیده رشنو،  را  بیگانگی خود  اوج 

ژینا هنگام بحث با مأموران در مرکز گشتِ ارشاد در خیابان وزرا تنها یکی    جوانان نشان دادند. بیهوشی ومرگ
ی فعالیت گشت ارشاد بود اما چون این حادثه در از میان حوادث تلخ مکرر، دراین دوره  بار،اتفاقات فاجعهاز  

المللی مهمی رخ داد امکانات یک جنبش سراسری را فراهم ساخت. ژینا ی، مدنی و بین های قومتالقی شکاف 
های  علیه »مردن برای روسری« شعار دادند و روسری   سپاریبود و زنان شهرش در مراسم خاک دختر کردستان  

شوند و    خود را بر زمین زدند. این فرصتی شد تا مرکزنشینان معترض با تخیل سیاسی متفاوت کردها آشنا 
را، حتی در هنگامه اقوام  به  تبعیض دولتی نسبت  و  شدت  فاجعه  روایت  در  زنان  فعاالن  ببینند.  ی سرکوب 

سرعت به اعتراضات پیوستند و در روزهای فراخوان اولین اعتراضات نقش اصلی را ایفا کردند. هنرمندان به 
زنا اعتراضی  پرفورمانس  به  سر  موهای  بریدن  و  روسری  سوزاندن  سیاست اول  با  اعتراضات  شد.  بدل  ن 

https://www.radiofarda.com/a/f12-iran-police-statistics-islamic-veil-problem/25396632.html


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

انباشته از تصاویر و  »دادخواهی« تالقی کرد و مهارت معترضان در استفاده از شبکه  های مجازی جهان را 
 صدای این جنبش کرد.   

ی  توهمِ قدرت در نهادهای ایدئولوژیک نظام تاکنون حجاب اجباری را »ذات نظام« و میدان اصلی پروژه 
ده است و دشوار است در باال وفاقی حداقلی برای رها کردن این پروژه شکل بگیرد. سازی آن معرفی کرمطیع

نشینی کامل دولت ای یافته و با خواستِ عقب از سوی دیگر، خواست حجاب اختیاری در این جنبش معنای تازه 
رت به جامعه  ی مدنی، تثبیت حق اعتراض در خیابان، و بازگرداندن قداز کنترل زندگی روزمره، احیای جامعه 

کند. حتی  هاست که مبنای تعریف نظام مطلوب را تعریف میی این خواست همراه شده است. اکنون مجموعه
بیانیه   یبیانیه  برخی  و  جنبش،  از  حمایت  در  مدنی  جانب شخصیت نهادهای  از  صادره  نهادهای  های  یا  ها 

ره دارند. در بخش بعدی به تنوع کنشگران  ها اشاطلب هم که با تأخیر زیاد صادر شد، به این خواسته اصالح 
 کنیم.  های موجود در روابط آنها با هم  نگاه می این جنبش، فضاهای متفاوت حرکت آنها و چالش

 

 ( تنوع کنشگران و تکثر فضاها ۴
 متفاوتی از اهداف جنبش دارند، و در فضاها و جغرافیاهای  ِ پیشینه و برداشت متکثرند،  کنشگران این جنبش  

ای از ایرانی بودن خلق کنند. خصلت چندقومی، فراکالنشهری و جهانی بودن جنبش تصور تازه متنوعی کار می
های  کند متفاوت است. هویتکرده که با تصور مرکزگرا که ایران را در تهران و شهرهای بزرگش خالصه می 

ها و شهرهای معترض ساخته  محله بودن، تعلق به نهادها، اقوام، اصناف، انجمن جدیدی حول همسایگی، هم
ظرفیت که  میشده  تازه  چالشهای  و  و  سازد  واگرا  شهرهای  و  محالت  اقوام،  اصناف،  با  را  جنبش  های 

میتحرک کم  مشخص  محله تر  هویت  دورهکند.  طی  ایران  شهرهای  در  که  مدر ای  نظام ی  برپایی  و  ن 
ها« در اعتراض دوباره ساخته  قدمی همسایهها از باال از میان رفت امروزه ممکن است بر اساس »هم شهرداری 

ی عمومی« برای خبردهی، مباحثه،  عنوان »عرصه های اجتماعی به شود. مردم عالوه بر خیابان به ظرفیتِ شبکه
هم در سراسر  ها به ای دانشگاهو اتصال شبکه   یی در دانشگاهنگری متکی هستند. احیای فعالیت دانشجو و آینده 

ها به کشور به دانشجویان نقش محوری در پیشبرد جنبش داده است. مرزهای فعالیت صنفی نهادها و انجمن 
ها وجود  ای برای تداوم استفاده از این ظرفیتهای اجتماعی گشوده شده است. اما هنوز برنامه روی خواسته 

بینیم زیرساخت ترین رویدادهای جنبش است نگاه کنیم می ی مهم ی آغاز و صحنه نقطه به خیابان که  ر  ندارد. اگ 
های بزرگ تنها بعد از کار تبلیغی فراوان  ورزی خیابانی محدود است. در گذشته جمعیت پشتیبان برای سیاست 

های  ت خیابانی تقدم یافته و جمعیت های نوین تظاهراآمدند اما در جنبشو حداقلی از سازماندهی به خیابان می 
را می  اولیه بزرگ  توفیق  اسباب  این ظرفیت هم  به خیابان کشانید.  بسیج در فضای مجازی  با  این  توان  ی 

 شان.  مدت هاست و هم مسبب ناکامی میان جنبش 
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از نهاد و زیرساخت   های اعتراضی بهتری برخوردارند در فضای دانشگاه در این وضعیت دانشجویان که 
یابند. در برخی  شود و به سمت اعتراضات صنفی سوق می شوند، ارتباط آنها با شهر گسسته میمحصور می

ها مثل دانشگاه شریف دانشجویان موفق شدند همبستگی اساتید را جلب کرده و با حضور آنها از جان دانشگاه
ها آزادی و بازگشت همکالسی ی تحصیل، و نهادهای صنفی خود حفاظت کنند، و خواهان  خود، امکان ادامه

های این  شوند. در برخی موارد حتی از فضاها و تریبون رسمی دانشگاه برای بحث و گفتگو پیرامون خواسته 
جنبش، ازجمله حذف تفکیک جنسیتی که در تداوم حجاب اختیاری است، عدم ورود پلیس به دانشگاه، برچیدن  

 ها استفاده کنند. اهها در دانشگشخصی بسیج دانشجویی و حضور لباس
ای که حق رأی دارند و در این جنبش هم مشارکت داشتند، حق تشکل در  ساله   1۶آموزان  در ایران دانش

ی درسی نهاد و بستری  های کشنده هاست جز آموزش ایدئولوژیک و رقابتمدارس خود را ندارند. آنها که دهه 
ها ی مدیران دولتی، روحانیون مدارس و امور تربیتی طهاند و زیر سل برای زندگی جمعی خود در مدارس نیافته

هستند نتوانستند نقش چندانی در اعتراضات غیرخیابانی داشته باشند. معترضان صنفی و اقتصادی به جز حمایت  
های  کالمی و اعتراضات مقطعی، به طور مستمر به اعتراضات نپیوستند. آنها جسارت بیشتری در طرح خواسته 

یافته دلیل عقب انخود  به  اما  دربرابر خواسته   نشینی د  و  هایموقت دولت  و همزمان دستگیری رهبران  شان 
توان به اجرای  های دولت می نشینی اند. ازجمله عقب فعاالن صنفی بخشی از توان اعتراضی خود را از دست داده

تپه و افزایش پنجاه ران هفت ی کارگ سال سابقه، پرداخت دو ماه حقوق معوقه  3بندی معلمان با کمتر از  رتبه 
یارانه اعتراض صنفی و  ی معیشتی خانوادهدرصدی  اشاره کرد. دولت فعاالنه کوشید هیچ  ها در ماه گذشته 

اقتصادی به این جنبش پیوند نخورد. این سیاست که با توجه به شرایط سخت اقتصادی مردم  موقتاً توفیق  
بع مالی دولت شانس استمرار ندارد. آن بخش از فعاالن مدنی که یافته است در آینده با توجه به محدودیت منا

گیرند در راستای فعالیت تخصصی خود در این جنبش  تر اما پرمخاطب را دربرمیهای تخصصی کوچکگروه
از جمله  آنها شورای تشکل فعال شدند.  پزشکی کشور، کانون وکالی های صنفی معلمان، سازمان نظام  ی 
ی موسیقی  های مختلف بازیگران، کارگردانان و مستندسازان سینما، خانهویسندگان، انجمن دادگستری، کانون ن

ها، به صورت فردی  ها و فدراسیون و انجمن نقاشان و غیره است. ورزشکاران به دلیل غیرمستقل بودن باشگاه 
المللی در  لی و بینبه حمایت جنبش پرداختند، اما حرکات اعتراضی آنها با توجه به فرصتی که مسابقات داخ

اختیارشان قرار داد توجه عموم را جلب کرد. این حمایت در اشکال مختلف بروز یافت، ازجمله نپوشیدن حجاب  
پیروزی  از  نکردن  نمادهای جنبش.  حین مسابقات، شادی  نمایش  و  پیشهای خود  تر تصور همراهی شاید 

ور با جنبشی ساختارشکن دشوار بود اما امروز  ها و نهادهای ورزشی، هنری، و متخصصان کشی چهرهگسترده
اند  ی کنونی و احساس قدرتی که این افراد و نهادها در حفاظت از کشور و فرزندان شجاع آن پیدا کردهبا تجربه 

    بینی تداوم این حمایت در آینده دشوار نباشد. پیش
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نیروهای اصلی جنبش محل مداقه  جریان دیگری که شیوه  با  ارتباط آن  های  است فعاالن و خانوادهی 
دادخواه و حقوق بشری جنبش در میان مهاجران هستند. این فعاالن قدرت خود را مدیون معترضان داخل  
هستند چون میانگین مهاجران ایرانی در خارج کشور پیوند زیادی با اپوزیسیون قدیمی و حتی نهادهای دادخواه  

ان فعاالن خارج کشور، این نهادها را بیشتر به محل نزاع بدل ی زیاد میجدید ندارند. شکاف و اختالف عقیده 
نایاک تا هواداران پادشاهی، گواه این امر    کرده تا ایجاد همبستگی. بحران مستمر در فعالیت آنها، از انجمن 

تری از های رادیکال درک روشن اوکراین ضمن خواسته   7۵2اس  است. البته انجمن دادخواه قربانیان پرواز پی
تری با  تواند ارتباط مؤثر براندازی« از خارج و جنبش ساختارشکن در داخل کشور دارد و میِ ناقضات »سیاست ت

تر است. مخاطبان میلیونی آنها  تر و گستردهمرزی پیچیده زبان برون های فارسی آن برقرار کند. اما نقش رسانه
سازی غیرقابل  بخشی و سیاست رمی، آگاهینه درخارج که در داخل کشورند و نقش آنها در خبررسانی، سرگ 

ها برای نظرسازی، و حتی رهبرسازی از میان مدعیان، بخشی  گیری برخی رسانه انکار است. در این میان، جهت
  های سیاسیاست. اختالف در دیدگاه  از فعاالن جنبش را در داخل نسبت به عملکرد آنها حساس و بدبین کرده

الزامات همدلی وهمکاری درون و بیرون و مشروعیت و  و مستدل درباره   تاکنون مانع گفتگوهای روشن  ی 
کوشند انعکاس صدای داخل باشند. این مشکل وقتی بیشتر  مسئولیت اخالقی کنشگران بیرون شده که می 

تنوع خواسته شود که درمی نمایان می نیست و  های ها و شیوه یابیم صداهای جنبش در داخل هم یکدست 
ها و بیان گیرد. خواسته ی خود نمیر طبیعی در آن مشهود است و چتر فراگیری آنها را در سایه مبارزه به طو 
 کند.  خوبی این فاصله را نمایان می پور واشعار رَپ توماج صالحی بهی »برای« شروین حاجی متفاوت ترانه 
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اند. در این گفته  نیروهای میانجی در نظام سیاسی ایران ناپدید شده ایم که  های اخیر فراوان شنیدهدر ماه
جا آشکار  کند. حقیقت از آن   این جنبش ممکن است فرصت تغییر و انکار آن را فراهم حقیقتی نهفته است که  

کثریت جوانان کشور بودند با این طلب که زمانی مورد وثوق ا ها و احزاب اصالح است که اکثریت شخصیت 
اند. در این فضای خالی از میانجی و ضعف  اند و تاکنون چندان در مقام حمایت از آنها برنیامده جنبش بیگانه 

ناظران درونی، حاکمیت هر چه کمتر به از دست رفتن مشروعیت و پایگاه محدود اجتماعی خود حساسیت  
نفوذ خود را مصون از  های نظامی و باندهای ذی واریون، حلقه ی کوچک حدهد و همچنان درحلقه نشان می 

دهد. امید بخشی از جامعه آنست که این  جنبش اصالح طلبانِ  ی آن نشان می تأثیرات جنبش و روند آینده
گری بدون پاسخگویی به جامعه والزامات برپایی و حفظ قدرت اجتماعی بست ادعای اصالح جدی را هم از بن

نیاز به نیروهای میانجی نیست و زوال پایگاه حات نجات دهد، چون هیچ تحول رادیکالی بیی اصال الزمه 
اصالح  احزاب  ضعف اجتماعی  به  نهایت  در  هم  می   طلب  منجر  دموکراتیک  آن.  جنبش  تقویت  به  نه  شود 

از    ی اصالحات که پس ی تحلیلی جبهه ی قم، و بیانیهی علمیه ی مجمع مدرسین و محققین حوزهاطالعیه 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های معترضان حمایت  روز از مرگ مهسا و آغاز اعتراضات صادر شده، گرچه دیرهنگام است اما از خواسته   ۵0
و دانشجویان، افزایش   زندانیان سیاسی  یهمهحکومت، خواهان آزادی  مشروعیت  کرده و با پذیرش بحران  

  دگان اعتراضات اخیر شده است.شآزادی سبک زندگی، آزادی اجتماعات و بررسی علل مرگ ژینا و دیگر کشته 
زیادی دارد و به  ی  های اعتراض منجر شود فاصله این حمایت هنوز با میانجیگری پیگیر که به کاهش هزینه

شود نه در حکومت. علت محسوس نبودن این حمایت آن است  رسد صدای آن نه در جنبش شنیده می نظر می 
ای که بیش از دوسوم  امعهدر ج سالح کرده است.  تر خود را خلع گری با نفی سیاست خیابانی پیشکه اصالح 

ورزی بدون ی خود ندارند تصور سیاستهای اولیهجمعی خواسته جمعیت آن هیچ تشکلی برای پیگیری دسته 
کاری در فرهنگ سیاسی بوده و جامعه شاهد بوده که نادمان جنبش سبز، از  حضور درخیابان تکریم محافظه

 اند.خیابانی تبری جسته ورزی  ی جسارتِ تلفیق مذاکره با سیاست تنها نمونه 
 

 انداز جنبش و تحول آن چشم
گردد، ی قبل آن برنمیی ایران و جمهوری اسالمی بعد از جنبش »زن، زندگی، آزادی« دیگر به نقطه جامعه

های الزم برای پیشبرد توأمان سیاست هرچند که مسیر حرکت به جلو کوبیده و هموار نیست و زیرساخت
ای در  ی مذاکرات هسته جا روشن است که تأخیر ایران در ادامهمدنی مهیا نشده است. تا این خیابانی و جنبش  

الملل منجر به  ی بین شدن این جنبش و افول جایگاه جمهوری اسالمی در عرصه ، اینک با جهانی 1400سال  
صادی با روسیه و   های اولیه به گسترش شتابان همکاری اقتبینی تر مذاکرات خواهد شد. خوشتعویق طوالنی

چین در پی اجرای سیاست گردش به شرق و جذب سرمایه و تکنولوژی برای احیای اقتصاد، حتی برای افزایش 
پاشی بین خواص و امتیازدهی به معترضان  اند. بحران اقتصادی دست دولت را در پولصادرات نفت از میان رفته 

ی اقتصاد و حفظ های نظام در اداره ها و میانجیوکرات ی نود دوران ناکامی تکنبندد. اگر دهه اقتصادی می 
یافتن مذاکرات شد( امروزه دولت   اش اولویت کننده بود )که نتیجه های فلج حداقل معیشت مردم تحت تحریم 

اند که حواسی کند، ذهنی گنگ، و زبانی مشوش دارد و جز به کارگیری زور بازو  و مجلس مثل بدنی فربه 
اش را در همان  است چون پایگاه اجتماعی یست. نیروی میانجی در جمهوری اسالمی غایب  انتظاری از آنها ن

 دهه از دست داد و امروز شانسی برای بازگشت ندارد. 
ندارد، چراکه حکومت آرایش جنگی دارد و از نیروی سرکوب   13۵7اما وضعیت کنونی شباهتی به انقالب  

ای کردن ایران قاطع است، و به منابع حداقلی به قیمت سوریه وسیعی برخوردار است، عزمش برای ماندن حتی  
انداز جنبش به های مبرم دسترسی دارد. تأثیر این سه عامل را باید در چشم آمد نفت برای تأمین هزینه از در

دیگری را تخیل    یحال، معترضانی که در روزهای اوج جنبش امکان زندگی در جامعه حساب آورد. درعین 
وآمد با پوشش اختیاری در خیابان و محل کار تنها  کوشند آن زندگی را محقق کنند. رفتبعد از این می اند  کرده 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ورزی خیابانی در سیاست   کند. ظرفیتی جنبش را با خود حمل می ای از این تالش خواهد بود که خاطرهنمونه
کند، ساختارشکن فراهم می   فراهم شود، میدانی از همبستگی حول شعارهای  این جنبش، هر جا که فرصت

چهلم ژینا و جوانان دیگر دیدیم. ظرفیت مدنی جنبش در ابعادی که انتظارش را نداریم    طور که در مراسم همان
یابد. چون جنبش به زندگی دوزیستی خاتمه داده، اکثریت را به فضای غیررسمی سیاست می  رشد و توسعه 

ی  حیات جامعه بدل کرده است. گفتگویی که در جامعه درباره آورده یا سیاست غیررسمی را به فضای اصلی  
ی خودش در گسترش همبستگی میان اقوام، یابد و جامعه به قدرت تازه حقوق زنان وجوانان آغاز شده ادامه می 

ها اندیشد. جوانانی که اکنون رهبری این اعتراضات را به عهده دارند، در دانشگاهطبقات و مذاهب مختلف می
ی قوا و ابتکارات برای حل موانع گسترش جنبش  های تغیر موازنه یکسان به راه ها بهها و خانه داشتگاه و باز
 اندیشند.  می
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 نگر زنانه یتا دموکراس از انقالب زنان

 فاطمه صادقیی نوشته 

 

جنبش  های قوی. این نخستین باری است که یک  جنبش »زن، زندگی، آزادی« جنبشی است با پتانسیل 
ی ایران جوشیده و هژمونی سیاسی و اجتماعیِ مردانه را عمیقاً به چالش کشیده است. نگر از اعماق جامعه زنانه

اش این  دستاوردهای آنی   های مترقی است. یکی از اجتماعی ژرف با جلوه  - ی سیاسیاین جنبش، یک تکانه 
بوده که »استیصال« و »انسداد« را که به عنوان ویژگی اصلی سیاست ایران در چند سال اخیر بود، نفی کرده  

 است.  
تواند به یک  تواند به سیاست زنانه منجر شود؟ آیا جنبش زن، زندگی، آزادی می اما آیا انقالب زنانه می 

اند؟ از جدیدی را به روی سیاست بگشاید؟ چه امکاناتی در آن نهفته اندتخیل سیاسی جدید منجر شود و چشم 
ی  تواند به نفی سلطه های این جنبش برای ایجاد این دگرگونی ژرف کدام است؟ این جنبش چگونه میپتانسیل 

اندازی را به روی سیاست دموکراتیک توزی منجر شود؟ چه چشم طلبی، حکمرانی و کین مردانه در قالب جنگ 
 گشاید؟ حای نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می و ام

ها نخست برخی از ابعاد نمادین و تاریخی این جنبش را برجسته و براساس این  برای پاسخ به این پرسش 
 نگر را ارزیابی خواهم کرد. ی نمادین و تاریخی امکانات خلق یک دموکراسی زنانه خزانه 

 

 قدرت نمادین 
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آن نمودهایی   از بُعد نمادین بسیار قدرتمندی برخوردار است. منظورم از نمادینجنبش زن، زندگی، آزادی  
شوند.  ها و اعتراضات می شوند و موجب تمایز آن با دیگر جنبشاست که برجستگی و اهمیت آن را موجب می

 کنم. اند، اشاره می در زیر تنها به برخی از آنها که برایم نظرگیر بوده 

 بر ضد حجاب اجباری-1
ی سلطه بر ذهن و بدن زنان بوده است. اما تنها قابل تقلیل به پوشش  ترین سامانه حجاب اجباری اصلی 

ی قدرت، هم دارای بازوهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی بوده است  سر یا صورت نیست، بلکه همچون هر سامانه
ها ای از سیاست نهاد و مجموعه و هم بازوی قهرآمیز. اگر گشت ارشاد بازوی قهرآمیز آن است، صدها دستگاه و  

حجابی  ای است که بی ی آنها آموزهاند. از جمله های ایدئولوژیکِ آن عمل کرده ودستگاه ها نیز در حکم دم و آموزه
های لخت نباید در انظار ظاهر  کند. از همان روزهای ابتدای انقالب این حکم که »زن را مساوی با برهنگی می 

کردن بدن زن بود. سخنانی هم که این رهنگی معادل کرد. این کار به معنای جنسی حجابی را با بشوند« بی 
اندی سال وشنویم، تکرار همان سخن چهل حجابی و برهنگی می روزها از زبان مقامات در مورد تساوی بی

هم    کردن مرد و عاری دیدن او از شعور و عقل جنسی پیش است. اما این سخنان در عین حال به معنای تمام 
شود، اما مهم است. چون دلیلی  ی دوم از سوی گویندگان آن با سکوت مطلق مواجه می هست. البته این جنبه 

 ندارد که سخن کسی را که از پیش منکر شعور و عقالنیت خود است، جدی بگیریم.  
ور  های مختلفی است که هدف از آنها جلوگیری از حضیکی از بازوهای اجرایی مهم حجاب اجباری طرح 

ی بارز  اجتماعی زنان و راندن هر چه بیشتر آنها به سمت خانه و فرزندآوری است. طرح تعالی جمعیت نمونه 
ها این بوده که نرخ مشارکت زنان در اشتغال حتی در قیاس با بسیاری دیگر از  آن است. حاصل این سیاست 
یادی از زنان با وجود تحصیالت باال ناچارند تر باشد. در ایران تعداد زمراتب پایینکشورهای حتی اسالمی نیز به 

کنند یا مجبورند  فروشی می بینیم که با تحصیالت باال در مترو خرده به مشاغل پست تن بدهند، زنانی را می 
ی اینها است. به همین  ی همهدر مشاغل خدماتی نازل مشغول باشند. حجاب اجباری در ایران دربرگیرنده 

ی  اش سامانهزندگی، آزادی تنها گشت ارشاد یا حتی حجاب اجباری نیست. مسألهی جنبش زن،  منوال مسأله 
 کند و مانع آزادی و برابری است. سرکوبی است که زن را تحقیر می 

برای دختران جوان امروز نابرابری به دلیل جنسیت و عوارض آن طبیعی نیست و دلیلی هم برای تحمل  
اند،  اند و تحمل داشته که مادرانشان در برخورد با تحقیر و آزار سکوت کرده آن وجود ندارد. بسیاری از آنها از این 

خواهند خود آن تجارب را از سر بگذرانند. طبیعی است که با حجاب اجباری مخالف باشند  اند و نمی در عذاب 
 و نخواهند آن را تحمل کنند. 

 

 قدرت زندگی   -2
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نظام حکومتی در ایران امروز به خود زندگی اعالن جنگ داده است. در مقابل، جنبش زن، زندگی، آزادی  
گیرد. جوشد و قدرتش را از آن می گرفتن زندگی است. این جنبش از متن زندگی روزمره می جنبشی برای پس

ه زندگی معنا ببخشد. معنا از  در آن با چیزی فراتر از خود زندگی مواجه نیستیم. بنا نیست چیزی یا کسی ب 
 آید. زندگیْ خود معنابخش است.  جایی از بیرون نمی 

شود دید. عکسی که از خانم دینا راد با  نشاندن زندگی در متن کنش اعتراضی زنانه را به صور مختلف می 
نه از تالش  ای چشمگیر و خالقاای در جوادیه منتشر شد، نمونه خانه خوردن در قهوه دوستش در حال صبحانه 

حجاب در متن زندگی روزمره است. حضور آن دو زن در فضایی  گیری زندگی و قراردادن زن بیبرای بازپس 
خوردن  کردن حضور زنانه در امر روزانه است. صبحانه که مردانگی بر آن غالب است، شکستن هژمونی و طبیعی

 ست.  که عصر جدید آغاز شده ا نیز بسیار نمادین بود و حاکی از این 
سرعت به آوای  پور است که به ی دیگری از قدرت زندگی روزمره آهنگ »برای« از شروین حاجی نمونه

دربرگیرنده  که  کالم  و  موسیقی  آن  در  شد.  تبدیل  جنبش  آدم نمادین  آرزوهای  در ی  است  معمولی  های 
گذارد. در بخشی از  می العاده را به نمایشای به رنگ سرخ و در فضای یک اتاق خواب قدرتی خارقزمینه پس

نگرد کند و به دوربین می تر چشمانش از بینندگان پنهان بود، ناگهان چشمان خود را باز میآن خواننده که پیش 
خوابی و افسردگی را به زبان  خوابی...« چشمان باز خواننده وقتی بی های اعصاب و بیخواند: »برای قرص و می 

 دهند که زندگی را به حال تعلیق درآورده است.  خبر می   آورد از غمی ژرف، از زخمی عمیقمی
آفرینی  ی اتصال این جنبش با شادی است و قدرت آن را برای مصاف با مرگ و مرگزندگی روزمره حلقه 

رفت و خون و مرگ و خشونت ها بود که به هوا می مشت  ۵7آفریند. اگر بخواهم مقایسه کنم، در انقالب  می
شود. از مشت هم خبری نیست. در عوض با  ین جنبش زندگی تقدس دارد و طلب می تقدس داشت، اما در ا

خواهد زندگی را پس بگیرد. از این کف و سوت و ابراز شادی و بیان و بروز آشکار آن مواجهیم. این جنبش می
اجتناب  است،  در ستیز  زندگی  با خود  نیرویی که  با  آن  رویارویی  د رو  و  دم  اگر خواست  است.  ستگاه ناپذیر 

عزیزان  بر  این جنبش سوگواری  در  است،  مردم  بر  ابدی  و  ناتمام  انفعالی،  تحمیل یک سوگواریِ  سرکوب 
 رفته خود به بخشی از کنش اعتراضی بدل شده است.  ازدست 

 

 گراییعمل -3
به  این جنبش  اینها،  بر  بسیار  افزون  این جنبش  در  اجرا  و  پرفورمانس  رو  از همین  است.  غایت عملگرا 

تر از شعارها نیست. منظورم از پرفورمانس حرکات و اجراهای هدفمند  وجه کم هیچ ته است و اهمیت آن بهبرجس
های نمادین از جمله روسری ازسربرداشتن، آواز، شعار،  توان در طیف متنوعی از جلوهاست. این جنبه را می 

 ید.  سرود، و نیز در موسیقی، آثار هنری، گرافیتی، دیوارنویسی و جز آنها د 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 

 حضور همچون سیاست-۴
های اعتراضی، خیابان نقش یک میانجیِ صرف را ندارد.  همچنین در این جنبش و بر خالف دیگر جنبش 

ناپذیر این جنبش است. خیابان همچون رگی است که خون را به بدن اجتماع  اعتراض خیابانی، بخش جدایی
ور خیابانی به شکستن هژمونی قدرت قاهر و  کند و اعتراض خیابانی در حکم آن خون است. حضتزریق می 

شود. خشونت بیش از حد حکومت در برخورد با معترضان نیز از هراس  ی آن بر فضای عمومی منجر می سلطه 
ای وجود گیریِ آن فاصله شود. در این جنبش میان اعتراض خیابانی و دلیل شکل دادن خیابان ناشی میازدست 

 ور در خیابان به معنای تحقق یک رؤیای ممنوعه است. ندارد. به عبارت دیگر صرف حض
توان این جنبش را با جنبش سبز نیز مقایسه کرد و در پرتو این مقایسه به دو اشتباه استراتژیک  جا میهمین

ی سیاسی بود.  در جنبش سبز پی برد: نخستین اشتباه، حضور در خیابان به عنوان میانجی برای یک مطالبه
گری. در جنبش سبز حضور خیابانی به مانوری برای نمایش قدرت بدل شد؛ به  ن مطالبهدوم، سیاست همچو 

شود. اما افول ی حق. عنصر خشونت در هر اعتراض خیابانی باعث افول و ریزش می ای برای مطالبه میانجی
د. دلیل  شاعتراضات خیابانی پس از روزهای اوج آن تنها از خشونت و سرکوب اعتراضات خیابانی ناشی نمی 

را تشکیل می تر آن خیابانمهم از معترضان  بود که ذهنیت غالب بخش مهمی  داد. در جنبش زن،  هراسی 
هراسی غالب نیست. در آن اعتراض خیابانی نقش میانجی را ندارد و هدف از آن صرفاً زندگی، آزادی خیابان 
 نمایش قدرت نیست.  

گری فروکاست. غرض از حضور خیابانی بیان  ه مطالبهاشتباه دوم در جنبش سبز این بود که سیاست را ب
زنی از باال حاصل گری صرفاً با چانه گری نیست و هیچ نوع مطالبهیک خواسته بود. اما سیاست صرفاً مطالبه 

 شود.  نمی
 

 تخیل نااستعالیی  -5
  - ۵7ب بر خالف انقال – عنصر مهم دیگری که در جنبش زن، زندگی، آزادی برجسته است، آن است که  

 شوند.   آمال و آرزوهای آن از جایی از باال و از بیرون از عالمِ امکانیِ بشر دیکته نمی 
رسد انقالب ایران را بیش از آنکه یک ایم که انقالب ایران را دزدیدند. به نظر می این جمله را زیاد شنیده 

سرقت برده باشد، یک تخیل استعالیی و متافیزیکی به سرقت برد؛ تخیلی که مبنای آن  به   -روحانیت  -گروه
ی بود. آن تخیل سیاسی بنا داشت  ی فاضله با متابعت از فرامین و دستورات مافوق بشرساختن یک مدینه 

رستگاری را با اتکا بر امری فوق بشری حاصل کند. نتیجه، رستگاری نبود، بلکه یک جهنم انسانی بود. اما  
جنبش زن، زندگی، آزادی چنین نیست. در آن، این عالمِ امکان بشری است که خلق چیزی دیگر را ممکن 
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ناممکن را ممکن کرده است. این دستاوردی است که بسیار    کند. همین عالَم انسانی است که تخیل بهمی
 گران به دست آمده و نباید از آن به سادگی گذشت. 

 

 *** 
بخشند.  ای بس مترقی میسازند و به آن جلوه عناصری که در باال برشمردم، وجوه تمایز این جنبش را می

بخش این جنبش است و از تداوم و  رسد عنصر مهم دیگری هم در کار است که مشروعیتاما به نظر می
 استمرار تاریخی آن حکایت دارد.  

با حضور و استمرار جنبش زنان عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته  به این سو    19انداز جوامع انسانی از قرن  چشم 
گذرد. در این مسیر  است. جنبش زنان ایران نیز جنبشی بادوام و باسابقه است که صدواندی سال از آن می 

 ی مردانه کرده است.  نگری را جایگزین سلطه جنبش زنان به تدریج زنانه 
زند. در این  این است که برابری و آزادی را به هم گره می   هاوجه تمایز میان جنبش زنان از سایر جنبش

جنبش برابری در گرو آزادی و آزادی در گرو برابری است. لذا نه برابری بر آزادی اولویت دارد و نه آزادی بر 
 برابری. بلکه هر دو در گرو یکدیگرند و یکی بدون دیگری ممکن نیست.  

 

 نگرسیاست زنانه 
،    ی نمادین و تاریخی بسیار قویاین بود که بگویم انقالب زنان نه تنها از خزانهغرض از این یادآوری  

ی تاریخی هم برخوردار است. اما آیا این جنبش از توان ایجاد یک تحول سیاسی هم برخوردار  بلکه از پشتوانه
نگر را بر مبنای  ه های تاریخی و نمادین خود قادر است خلق یک دموکراسی زناناست؟ آیا با اتکا بر پشتوانه 

 برابری و آزادی را در دستورکار قرار دهد؟ برای این کار به چه لوازمی نیاز دارد؟  
 

 نگری؟  رهبر زن یا زنانه -1
زنانه  رویکرد  با  که  از موضوعاتی  پرداخت، مسألهنگر می یکی  آن  به  زن،  توان  است. جنبش  رهبری  ی 

جای کار تن زده است را پس زده است. همچنین تا به اینزندگی، آزادی تاکنون مدعیان رهبری از همه نوع  
با یک پرواز خارجی برایش به عنوان رهبر وارد کنند. این نقطه را  اینکه کسی  اما  از  ی بسیار مثبتی است. 

های سیاسی اعم از پوزیسیون و  واقعیت آن است که تاکنون از یک دگرگونی ژرف در میان احزاب و گروه 
های این جنبش را  ای خواسته شود. هنوز هم تمایل غالب آن است که عده دانی دیده نمی اپوزیسیون نشان چن

برایش ترجمه و بر آن تحمیل کنند. بسیاری هم دعوی رهبریِ آن را دارند و با تقلید از حکمرانی مردانه از هم  
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ه سلطنت تعبیر  بینند. همچنین هستند کسانی که آزادی را به بازگشت باکنون خواب والیت و حکومت می
 اند که این بار به جای یک مرد، زنی را در مقام حاکم بر مردم تحمیل کنند.  کنند و در سودای آن می

ادعایی همچون نیکا و سارینا هستند. قدرت راهبری  توان گفت رهبران واقعی این جنبش دختران بی می
شود از خود بپرسیم  ق به زندگی باعث می آنها برای گذشتن از جان و مرگ در اوج عش  جمع، شجاعت و آمادگی
دهند؛ ای که رهبران ادعایی کمتر زحمت پرسیدنش را به خود میآید؛ پرسش مفقودهاین شجاعت از کجا می 

 که پاسخی برایش داشته باشند.  چه رسد به آن 
ندیشه  توان به رهبری به نحو دیگری ادهد که می زاد نشان می قدرت این جنبش در خلق رهبران درون 

کرد. منظورم آن نیست که زنان باید جای رهبران مرد را بگیرند. بسیاری از زنان متمایل به تقلید از الگوهای  
نگری چیزی متفاوت از  طلبی نیست. زنانهاند. به تعبیر دیگر جنسیت به تنهایی متضمن برابری رهبری مردانه 

از مردانگی جمحوری است، همانطور که سلطه زن  این جنبش  ی مردانه  از مردانی که در  بسیاری  دا است. 
اند. آنها نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس این درک با این جنبش همراه  اند به این امر واقف شرکت کرده

 گیرد.  رود تنها منحصر به آنها نیست، بلکه همگان را در بر میاند که تحقیر و ستمی که بر زنان میشده 
مراتبیِ  طلبی نافی روابط سلسله کند. برابری تأکید بر اشخاص بر رویکردها تأکید می نگر به جای  رهبری زنانه 

 کشد. وچرا را به پرسش می چون اطاعت بی   - فرمانبرداری و حکمرانی-رو دوگانگی فرماندهی سیاسی است. ازاین
 

 پروا به جای نَسَق-2
در و  ناکارآمد  سنت  دو  بستر  بر  نوعاً  ایران  در  میتنیده  همسیاست  دوم  پیش  و  حکمرانی  نخست  رود: 

شود. به همین منوال دادن و واداشتن به فرمانبرداری خالصه می الملوک. در این الگو سیاست در فرمان نصیحت
باید  حکومت در مقام عقل کل  آیند که  العقل به حساب میهایی ناقص مردم در کلیت آن مهجوران و ضعیفه 

کنند حکومت را که خود  گو بیهوده تالش میافسار آنها را در دست داشته باشد. در این بین مصلحان نصیحت
پندارد سر عقل آورند. طبعاً بعید است کسانی که از قدرتی خدایگون برخوردارند، با نصیحت ناصحان  را قیم می 

 از آن دست بکشند.  
با بدیلی دموکراتیک شکست خورده است.  کردها برای جایگزین ی تالش تاکنون همه  الگوی یادشده  ن 

ی  سوای سنت تاریخیِ مناسبات سیاسی در ایران یکی از دالیل این شکست آن بوده که تاکنون به واسطه 
این رابطه هرگز زیر سؤال نرفته است. در بهترین حالت تالش شده یک حاکم فاسد برود    نفسی مردانه  سلطه 

تاکنون پشت سر گذاشته است،    ۵7ی ایران از انقالب  ای که جامعهبنشیند. اما تجربه  و به جایش حاکمی دیگر
دهد حتی با یک انقالب مردمی و در فقدان یک بدیل رادیکال بعید است این رابطه تحولی به خود نشان می 

 ببیند.  
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از آن می سیاست زنانه  ند بدیلی برای الگوی  توانگر با نفی حکمرانی پدرساالر و روابط فسادآمیز برآمده 
فرماندهی بر    -ارتجاعیِ  زیرا  است،  سؤال  زیر  اساس  از  حکومت  رویکرد،  این  در  دهد.  ارائه  فرمانبرداری 

گیرد. لذا به ای نابرابر میان حاکم پدرساالر و محکومان را مفروض میکردن استوار است و از قبل رابطه حکم 
کند. در این معادله بنا برابری و آزادی را جایگزین می   ی سیاست = ی سیاست= حکومت، معادلهجای معادله

ی سطوح با مناسبات دموکراتیک لزوم جایگزینی مناسبات اقتدارآمیز در همه ها حکومت شود.  نیست بر انسان 
آموزان در این شود. خیزش دانشی ایران تبدیل شده و بیش از پیش حس می اکنون به نیاز اساسی جامعه

حولی بنیادین در ساختار آموزشی اشاره دارد. آذین محمدزاده لزوم این تحول در آموزش  جنبش به ضرورت ت
 دهد:طور شرح میرا این 

  آموزش   و  تیترب  اندرکاراندست  ی برا  را  باال  از  نگاه  و  مقتدر  گاهیجا  آن   شرو،یپ   آموزش  که  هاستسال
  میندازیب  یرهادیم  توران  یهانوشته  و  هاگفته   به  ینگاه  م؟ی برو  دور  راه  چرا.  ردیگ ی نم  نظر  در  کودکان

  مدرسه،  در   رندهیگ م یتصم  نظام   کهن یا  و  دیگو یم   فرهاد«  ی»مدرسه  در  یقانونگذار   یچگونگ   از  که
  عنوان به   آموزان،دانش  به  هرم  کف   و  نندیبنش  معلم  و   معاون   و   ر یمد  آن  رأس  در  که   ست ین  یهرم

  با   که  هستند   ندگانشانینما  و  هابچه   نیا  شرو،ی پ   ستمیس  کی  در.  برسد  ماتیتصم  نیا  به  کنندگانعمل 
  کی  با  ما  که   است  ن یا  قتی حق . کنندی م  اجرا  را   آن   ترهابزرگ  یاری  به   و  گذارندی م  قانون  خود  یرأ

  ن ی ا  جمله  از  کند،  رد  را  استبداد  و  ادیانق  یهاشکل   تمام  تا  آمده  که  یجنبش .  می مواجه  یاجتماع  جنبش 
  و   انددهییبو   را  یآزاد  از  یخوش  مینس  آگاهند،  موضوع  نیا  به  نوجوانان .  هم  را   مشفقانه  یکتاتور ید  نوع
  ی اعتراض  یهاحرکت .  می ستین  آماده  ،ی حت  دلسوز،  و  نگران  ی ما  ما،  کهیدرحال.  دهندیم  نهیهز  شیبرا

  اما   حق،به   را   آن   حالت  نیبهتر  در  ای  م،یاگذاشته   «یریجوگ »  و   یزدگ جانی ه   یپا  را  جوانان  و   نوجوانان
  دارم،   انس  هانوجوان   نیا  با  هاستسال  که  من .میاکرده   فرض  آورش رعب  عواقب  از  یاطالعی ب   از  یناش

  مسائل   به   ف یظر  و  ق یعم  حد   چه  تا  هابچه   نیا   بدانم   تا  نمیبب  را  زادهل یاسماع  نا یسار  یهالم ی ف  نبود  الزم 
  آن  قطرهقطره   چطور  هاآن   باز   و  کندی م  غیدر  هاآن   از  را   یزندگ   شور   چطور  ض یتبع   و  ظلم  که.  نگرندیم
 ی کینزد  یادعا  یهمه  نیا  با  که   است   یشرمسار  یهیما  من  یبرا  و.  جنگندی م  شیبرا  و   ندیجو ی م  را
  انیم  در   نه  وگو،گفت  نه  ام،بوده  هاآن   جانات«یه»  مهار   یبرا  ی راه  دنبال  باز  ها،آن   درک  و  نوجوانان   به

  و   یهمراه   و  شان،یهاخواسته   به  سپردن   تن   و  گوش  ت،ینها  در   و  ها،تجربه   و   دهایام  و  هاترس   گذاشتن 
  مدرسه   و  خانه   چارچوب   در  م یبتوان  دیشا   را   شان جسم  م،یستین  نوجوانان  ار یاختصاحب  ما .هاآن   از  تیحما

  مثل   هم  هاآن .  داشت  م ینخواه  اریاخت   در   را  شان آزاده  روح   اما  م،یکن   حبس  ت«یترب  و  اصالح   »مراکز  و
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  عمل   و  گرفت   خواهند  میتصم   ها،نی ا  تمام   دانستن  با   و  انددهی ترس  و  انددهید  را   خطرات   نیا  تمام  ما

  1. کرد  خواهند

زنانه  میرویکرد  جایگزین  دیگران  پروای  با  را  نَسَق  اهمیتنگر  و  مراقبت  بر  تنبیه  جای  به  و  به  کند  دادن 
بیند و نه رحمی برای فرزندآوری. طبعاً مردان  نگری نه زنان را اندامی جنسی می »دیگری« مبتنی است. زنانه

ویکرد طبیعت کاالیی برای فروش و سودآوری  نگرد. در این رجنسی یا گوشت دم توپ نمی را نیز موجوداتی تمام 
درآوردن ندارند، حق افتادگان طرد، سوگواری، اعتیاد، یا نشاندن ی پولنیست، فقرا کسانی نیستند که عرضه 

شان نیست، محیط زیست، آب، هوا، و خاک منبعی برای صدور به کشورهای دیگر و کسب گلوله بر پیشانی
ی میان انسان با محیط زیست پیرامونی تحولی در مناسبات اجتماعی و رابطه نگری در پی  سود نیستند. زنانه

 است.  
زنانه  عرصه نقد  به  ورود  با  مناسبات  نگر  طبیعی،  منابع  و  زیست  محیط  سیاست،  اقتصاد،  گوناگون  های 

یگزین  طلبانه جااجتماعی، قانون، اخالق و الهیات در صدد است مناسبات قدرت مردانه را با رویکردی برابری 
ی امروز از نابرابری شدید در رنج است، مناسبات سیاسی و اجتماعیِ حاکم به جای رفع  کند. در حالیکه جامعه 

 افزایند. آنها بر نابرابری می 
 

 علیه جنگ و تحریم -3
های ترین اهرم طلبد و یکی از مهم طلبی که به جای زندگی مرگ را میتواند با جنگ نگری بالذات نمی زنانه

طلبانه حتی اگر از سوی زنان تعقیب رو سیاست جنگ ی مردانه است، توافقی داشته باشد. ازاینیخی سلطه تار
نگری معیار مهمی  شود یا موافقت آنها را به همراه داشته باشد، در تعارض با زن، زندگی، آزادی است. زنانه 

ی  کوبند و از حمله بل جنگ می است که بر اساس آن میان کسانی که به نام حقوق بشر و دموکراسی بر ط
گری و  گری رکن اساسی آن است، وجود ندارد. حمایت از نظامیکنند، با حکومتی که نظامینظامی دفاع می

ها نگاهی ابزاری دارد و آنها را برای دستیابی به  کند که به انسانتحریم دقیقاً از همان رویکردی تبعیت می
 د.دهمنافع فردی و گروهی هدف قرار می 
بودن داشت و از تحریم و هر نوع سیاست دیگری  شود دعوی فمینیستبر همین اساس به نظر من نمی 

انجامد، دفاع کرد. کسانی شود و به افزایش نابرابری و تبعیض میویژه زنان میکه منجر به فقیرترشدن مردم به 
گزینند. آنچه که  اه را برای مبارزه برمی ترین رترین و غیرانسانی کنند، خودخواهانه سادهکه از تحریم دفاع می

ی تحریم مردم را در فقر نگه داشته  سرکوب اعتراضات این روزها نشان داد این بود که حکومت که به بهانه 
ماشین  از  اعم  را  سرکوبش  ادوات  همزمان  تفنگ   است،  و  باطوم  و  شوکر  ساچمه و  نقطه های  و  و ای  زن 

 
1 https://twitter.com/bahmandaroshafa/status/1582332945050009600?s=20&t=ZVNsCWbRWiQdtkuudsM_EQ 
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بایست  روز کرده و درآمدهایی را که می افزارها... را بهافزارها و سختی نرمهای مداربسته و در کل همه دوربین 
کرد، خرج ماشین سرکوب خود کرده است. طرفه آنکه بخشی خرج تأمین دارو و دیگر مایحتاج اساسی مردم می 

تحریم تنها اند که بنا است مردم را »آزاد« کنند.  هایی به حکومت فروخته از این ادوات سرکوب را همان قدرت 
وکار کاسبان درونی و بیرونی آن منجر شده، جامعه را فقیرتر کرده، به گسترش نابرابری منجر  به رونق کسب

گوی این پرسش باشند که چرا و شده و قوت دستگاه سرکوب را باعث شده است. مدافعان تحریم باید پاسخ 
ساز فروپاشی اجتماعی در ایران  اند که زمینه چطور به نام دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان مدافع سیاستی 

 تر کرده است و به تقویت روزافزون قدرت قاهر منجر شده است.  روز فقیرتر و ضعیف شده است، جامعه را روزبه 
 

 یتوزن ی ک  هیعل -۴
مبارزه شناختن سالح  از  مهمی  بخش  آنها  از  استفاده  و  فرودستان  از  های  ضعفا  زیرا  است.  سیاسی  ی 

اند. اما این کار تنها زمانی ممکن است که هدفْ احیای مناسبات  هایی برخوردارند که اقویا از آنها محروم سالح 
توزی از اساس تفاوت  وضع موجود با کین معنا شود. از این رو مبارزه با  قدرت فعلی نباشد و طلب قدرت قاهر بی 

 توزی به معنای نفی وضعیت فرودستی و همدستی ناخواسته با قدرت است.  دارد. کین 
گیرد. فرد ناتوان به دلیل آگاهی از ناتوانی  توزی از احساس ناتوانی از غلبه بر حریف سرچشمه می کین 

شود و حاکی  ایمانی ناشی میتوزی از بی زانو در آورد. کینتوزانه به آید دیگری را با رفتار کین خود درصدد بر می 
به جانب اعمال شود که از موضعی حقاز عدم اعتماد به قدرت فرودستان است. به خشونت کوری منجر می

کین می خشونت  بارز  مصداق  به شود.  معترضان  با  روزها  این  که  است  رفتاری  و  توزانه  کودکان  با  ویژه 
گیرد. ممکن است تصور شود که این خشونت بر توانایی متکی است، اما چنین نیست.  آموزان صورت می دانش
 توزی از احساس ناتوانی و استیصال عمیق حکایت دارد.  کین 

گیرد. در هر دو  تواند مخالفان وضع موجود را نیز در بر توزی تنها مختص حکومت نیست، بلکه می اما کین 
 شود که حریف از آن برخوردار است.  ای ناشی می ی قاهرهه حال از آرزوی برخورداری از همان قو 

کند، اما با نفی قدرت فرودستان در واقع در  ظاهر قدرت قاهر را نفی می توزی هر چند به در این نوع، کین 
طلبی در این است که در اینجا اشخاص توزی با جنگآرزوی دستیابی به همان قدرت قاهر است. تفاوت کین

می گرفته  کین هدف  کنش  و  دروغ شوند  انکار،  جعل،  با  سرهم توزانه  هدایت پراکنی،  با  و  کذب  و  بندی 
 دهد. ی کورکورانه قرار می شان، آنها را آماج نفرت و کینه های کور عوامانه به سمت حسادت

از  توزی با نقد حتی از نوع تند و تیز آن  توزانه است. کین طبعاً منظورم این نیست که هر نوع نقدی کین 
توزی با حقیقت بیگانه است. همچنین بر خالف اساس متفاوت است. اگر نقد، معطوف به حقیقت است، کین 

گیرد. اگر نقد بر  بار است و از ناتوانی و ضعف شخصی مایه میتوزی حقارت شود، کین نقد که از قوت ناشی می 
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خیزد، نقد که از اندیشه بر می   توزی حسادت و نفرت شخصی است. برخالف تفکر نقاد متکی است، هیزم کین 
گرفتن قدرت قاهر و اشخاصی  توزی به جای هدف های شخصی است. کین کردن عقده توزی خالی هدف کین 

گیرد. با این کار به جای  اند، اشخاص دیگری را بدون هیچ معیار مشخصی هدف میکه مستقیماً به آن مرتبط 
 شود.    جذب، منجر به طرد و پراکندگی می 

گیرد.  توزی تنها نفرت از دیگری و حسادت به او نیست. بلکه بیش از آن از نفرت از خود سرچشمه میکین 
بدل کند. شرارت، نفرت از خود را   تا کسی از خودش متنفر نباشد، قادر نیست خود را به انبان نفرت و حسادت

 شود.  پدید می آورد و نفرت از خود به شرارت بیشتر منجر می 
ی توزی در تعارض است. اگر بنا باشد همه ی مردانه به جای مردان، با کین با تمرکز بر سلطهنگری  زنانه

توان بدیلی برای وضع موجود متصور شد. زیرا از  مردان به صرف مردبودن آماج نفرت قرار گیرند، طبعاً نمی 
 کم نیمی از جامعه طرد شده و کنار گذاشته شده است.اکنون دستهم

*** 
ای نگر منجر شده است، بلکه تخیل به آینده زندگی، آزادی نه تنها به بروز و ظهور کنش زنانه جنبش زن،  

نگر جایگزین شود.  طلبیِ زنانه ی مردانه و پیامدهای آن با برابری دیگر را ممکن کرده است که در آن سلطه
ولی در مناسبات خود را  ی ایران تحاین جنبش به روشنی اعالم کرده است که وقت آن رسیده است که جامعه

های آن برای اندیشه  نگرند و به ظرفیت تجربه کند. مواردی که برشمردم، تنها برخی از نمودهای سیاست زنانه
 های سیاسی و اجتماعی برای امروز و فردای ایران اشاره دارند.  به بدیل 
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 گوشانه یانقالب باز
 اسماعیل کرمیی نوشته 

 

   است. داشته بازی در کودکی در آدمی که جدیتی آن یعنی بلوغ انسان
 94 یگویهگزین، بد و نیک فراسوی، نیچه

 
  یحکومت  رسمیِ  گفتارچه  ،  دکننو بازی کردن ارتباط برقرار می  جاری  قیامبین  مختلف    گفتارهایاین روزها  

 و چه   ،داند که در بین آنها رواج یافتههایی میاین روزهای جوانان و نوجوان را برآمده از بازی   هایکنشکه  
به زبان از این قبیل  در حال فوران، جمالتی    متعجب از این حد شجاعتِ   ی که با حالتی ترنسل بزرگگفتار  

یا »یک عده    کنند بازی است« می   کنند، فکر می   چهدانند دارند  »انگار برایشان بازی است« یا »نمی  :آورندمی
بازی به معنای  ی  واژه ،  گفتاردر هر دو  و    کنند!«.خبرند. دارند با آتش بازی میبچه از عواقب کارهایشان بی

جوانان به کار    فهمغیرقابل   عملِ  کوچک شمردن و جدی نگرفتن  اهمیت و غیراصیل براین و بی أشچیزی کم 
ها نگریم در آن های این روزهای جوانان در خیابان، دانشگاه و مدرسه می وقتی به کنش راستی نیز  به   رود.می

ترین نزد متفکری چون نیچه بازی مهمترین و با ارزش اما    .بینیم های کودکانه می ردی از هیجان و شعف بازی
چون    آدمی اول   روح   کهشود  گونه تصویر می این   در چنین گفت زرتشت انسان    سیر تحول  و   کنش آدمی است

ادامه به سنت   و  اجتماعی  وظایفاز    باری سنگین کوله   شتری با   نشان  که  شودمی   تبدیل   شیر  ی است که در 
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اما در نهایت باید کودک شد و توان .  شتر است  وار قوانین موجود و خصایل برده  »نه« گفتن به  یا  روح   طغیان
 گری شیر افزود.  یز به تخریب آفریدن و بازی کردن را ن 

  زندگی را   ساله دارد و هراکلیتوس فیلسوف پیشاسقراطی،   3000ای  این رویکرد ستایش آمیز به بازی سابقه 
  تخریب  بعد  و   آفریندمی  را  چیزهایی  است،  بازی  درحال  کینه  بدون  و  معصومانه  کهکند  تشبیه می   کودکی  به

 نو  از  باز  و   کند می  مستحیل  خود  در را  چیز   همه  گناهبی  کامالً  که   داندمی  آتش  را   آرخه یا الموادماده کند. او می
  صیرورت  یفلسفه  گذاربنیان  هراکلیتوس  که دانیممی  و است  جهان   زایای منطق واقع  در آتش بازی . سازدمی

 بدین.  داندمی  وقفهبی   و  مداوم«  شدن»  جهان را  حقیقت  و   نیست  ثابتی  وجود  او قائل به هیچ.  است   شدن   و
. است  دگرگونی  درحال  مدام  بد  و  نیک  فراسوی  شودنمی  بیشتر  یا  ترکم   آتشش  کلی  میزان   که  جهان   ترتیب
 اندیشندمی   هراکلیتی  سنت  در   که   متفکرانی   است.  نیرو   مفهوم   و   انرژی   به   عنصر   تریننزدیک   هراکلیتی  آتش

  ازلی   و   ابدی   احکامی   بارکردن   و   انسان   جمله  از   مختلف   امور   برای   متافیزیکی  ذاتی   تعریف   برای   تالش   هرگونه
  به   هایذات   آن   زودیوار به کودک  زندگی  که  چرا   دانند می   لوحانهساده  و   شکست  به   محکوم  را   ذات   این   بر

  چه   و   نیروهاست  بازی   یعرصهاز دید آنها    جهان.  گرفت  خواهد  بازی  به   کنانرقص  را   بادوام  و  ثابت  اصطالح 
 و   سازدمی  ترها،بزرگ   صلب  قوانین  و  اصول  ورای   کودک،  دارد؟  کردن  بازی«  توان»  کودک  از  بیشتر  کسی

  .رودمی نو  امر  پیشواز به و  کندمی  ویران معصومانه
 آید می  در  پا  از  و  دهدمی  دست  از  را  خود  توان  وقتی  که  نیروها  متقابل  بازی  جز  نیست  چیزی  زندگی  واقع  در

  کودک  یا  دیوانه  ندهد   چارچوب  این  به  تن   که   کسآن   هر  و  شودمی  اخالقی  و  عرفی   هایچارچوب   به  بدل
 در  کند. می   عمل  همزمان  و  اندیشد می   کنانرقص   که   است   دیوانه  و  کودک   این   کهآن   طرفه .  شودمی   خوانده 
 بودن  شاد  در  دیوانه   و  کودک.  بزرگترها  و  عقال  منطقی  یاندیشه  انعطافغیر قابل   چارچوب   به  بنگرید  مقایسه

  که   عددی   به   و   ریزد می   تاس   لحظه   در  او   نشیند. نمی   ممکن  یلحظه  بهترین  منتظر  زدن  عمل  به   دست   و
 خود  بازی  بهتریندنبال    به  کهبل  ممکن  شانس   بهتریندر پی    نه، او  گوید می   آری  کینه   و  حسرت   بدون  نشسته،

  زندگی   او   خواهد.ب  است   محال  و  ناممکن  کنونی   شرایط  در  آنچه را   تواندمی   رو ازاین  و   کند می   اراده  کودک.  است
 محقق   و   بخواهد  را   انقالب   تواندمی   که  است  همین .  ممکن  و   شدنی   امور  نه   سازدمی  رؤیاهایش  اساس   بر   را

  شانس  ضرورت  او.  کند می  بازی   شانس  با  رقصان  و  آزادانه  او.  گیردمی  بازی  به  را  اختیار  و  جبر  میان  مرز  او.  کند 
. جمعی باشددسته و چه بهتر که بازی    سازدمی کردن    بازی  برای  ایبهانه  و  خود  یبازیچه   را  وضعیت  ضرورت  و

 شروع  برای   ایبهانه   تنها  او  برای  شانس.  نشیند می  برایش  بازی  در  خواهد که می  را   تاسی  همان  دقیقاً  کودک
 !  ترجذاب  برانگیزتر  چالش هرچه   قضا بر  دست  و  است بازی
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  عبور   نیز   خود  از   راه   این  در   گاهی   و  برود   پیش  خود  توان   منتهای  تا تواند  می  کند می   بازی  کودک چون
  است  کرده شروع  آنچه  به  و  پردازدنمی  بیگانه بارکسالت کارهای   به  او .  دهدکند و بر بازی خود شهادت می می

 . کند مینو آنرا طلب   از  مجدداً بازی از دور  هر  پایان در و گویدمی  آری  ته تا

بازی  جوانان  ینهگوکنش  روزهای  نیز  این  خودویژگی   ما  خاص  دارد.    شهای  مثل    کنندگانبازی را 
دیگر با  اند،  مشغولخواندن  چون کارکردن یا درس هم  مهمیاصطالح  عمال به اَ  به  ترهایی که همچنانبزرگ 

از اعمالی که در خدمت تولید سود بیشتر برای توزی ندارند.  چشم و همچشمی، رقابت و کینه  یکدیگر آنها 
هم دچار عذاب وجدان نیستند. آنها بین نسبت به   ترهااند و مثل بزرگدست کشیده صاحبان پول و قدرت است،  

ترین معنا  کنند. در واقع این جوانان به عمیقمراتب ندارند و قسمی برابری واقعی را تجربه می خودشان سلسله
. قیام آنها تجربه و اجرای  اندن بود   اند چراکه در حال ساختن شکل جدیدی از رابطه و باهم ب زده دست به انقال 

هر کسی بنا به اطاعت بیشتری که از پیشوا   تابخش است. شورش آنها حتی رهبر ندارد  یک روایت رهایی
ا هم رفیق هستند و رفاقت  ب  اًکند لیاقت خودش را بیشتر ثابت کرده باشد و برتر محسوب شود. آنها حقیقتمی

 آید و نه هیچ کنش دیگری نظیر تن سپردن به کار بیگانه.  فقط از دل بازی بیرون می 

اند. تولیدی که در آن کسی سرکارگر نیست و  دست به یک تولید جمعی زده  این سرزمین  امروزِ  جوانانِ
چنین تولیدی بازی کردن و به بازی   یهمای کنند. بن برابر ایفا می  ینقش   اضطرابهمه در آن بدون رقابت یا  

کند  ای که نفر قبل گفته است اضافه میای که هر نفر یک کلمه به کلمهگرفتن است، درست شبیه همان بازی 
دارند و در هر تکرارش چیزی نو و    اساسی ای ساخته شود که همگان در تشکیل آن نقش و سهمی  تا جمله 

 آید.  سابقه پدید میبی

کنند که تا حد  دختران و پسران ایران این روزها نوع جدیدی از با هم بودن، رابطه و سالمت را تجربه می 
بیمارگونی است که حکومت از روابط  انسان زیادی عاری  به  بازار  این دو عامل  ها تحمیل میها و  ــ  کنند. 

پیش روی   ترسو    و اضطراب  سترسکه چیزی جز ا  امروزه ضمن ایجاد محیطی بیمارکنندهحکومت و بازار ــ  
کنند،  هایی نیز عرضه می حل ند راه اگذارد، برای رهایی از انواع و اقسام دردهایی که خودشان مسبب آن افراد نمی 

ها مبتنی بر رویکردی بیمار به دنیا و دیگر  حل هر یک از این راه   شان است.دوام  در خدمتهایی که  حل راه
ها و حل شود. این راه ی محیط در افراد حک و بدل به بخشی از هستی آنها می ها است که به واسطهانسان 

محیط  در  روز  هر  آنها  با  متناظر  غالبعواطف  منطق  که  بازتولید  هایی  است  بازار شده  منطق  به  بدل  شان 
  یتوزکین   وسواسی،   خودشیفتگی   ی، عذاب وجدان هیستریک،یایپارانو   ی ستیزدشمن  ی از قبیل عواطفشوند،  می

مداوم همگان می شیزوهای  توهمو    سادیسمی کردن  بیمار  با  بازار  و  دولت  رهایی  فرنیک. سازوبرگ  کوشد 
اجتماعی است که با  -های روانیرو دائم در حال تکثیر انواع و اقسام بیماری اینحقیقی را ناممکن جلوه دهد، از 
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را  تخلیه  آنها  افراد  حیاتی  نیروی  نگه  ی  خود  قیدوبند  جمعی    داردمی در  زندگی  یک  ایجاد  فکر  به  حتی  تا 
 دیگرگونه نیفتند.  

  آن  های دروغینحل تن به راهخواهند  نمیمحیط بیمار و بیمارکننده دیگر    همین  اب  تقابلدر    امروزجوانان  
با خرید کردن یا   همچون قبلشان را فرا گرفته  که تمام وجوه زندگی   و ترسی  استرساضطراب،  . آنها  بدهند

ی تقصیرها به  یا انداختن همه   های نو و کهنهشهور یا موفق شدن یا متوسل شدن به عرفان تالش برای م
های جدید سوژه  ها آن  .نشانندفرو نمی   های غربی و ذات خراب »ایرانی جماعت«،گردن مهاجران افغان، دولت

هیچ احدی   یه نوچ  و  دمرییق یکدیگرند و رفهایی که دیگر نه رقیب بلکه  اند، سوژه برآمده از وضعیت انقالبی 
. آنها کنند شان استفاده میبازی جمعیگشوده شده از تمام امکانات برای  و در میدانی که پیش رویشان  نیستند  

آموزند نه از مرجعی متعال یا روشنفکری بیرون از  حین مبارزه چیزهای تازه می  از یکدیگر و با یکدیگر و در
  به یک حزب یا سازمان بیرونیِاین کار را  اند و  به دست گرفته   شانخودشان را  دهی جمع سازمان؛ آنها  گود
بازی سپارند، رفیق اند. این است که شادمانه عناصر ارتجاع و انقیاد خود را به دست آتش می چیزدان نسپردههمه
اند و چه آنها که  اکنون مرده   ، نیکا، سارینا و ... چه آنها که مانند مهسا، حدیثــ  رفقایشان    خاطربه کنند و  می

 برند.  بازی خود را پیش میشاد و شجاع   ــ اندزنده 
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 ابانیسهم زنان از خ
 مرضیه بهرامی برومندی نوشته 

 

جز واقعیتی  ترین عناصر دنیای مدرن و شهرگرایی دانست. فضایی که به توان یکی از مهم خیابان را می 
ی تاریخی به هست. بدین معنا که این فضای کالبدی در هر دوره کالبدی، واقعیتی اجتماعی و انتزاعی نیز  

تأمل و پژوهش پیرامون مبحث »زن و خیابان«   های خود را دارد.ای مادی و معنوی ساخته شده و ویژگیگونه
ای را پیش روی پژوهشگران باز خواهد کرد که پاسخ  موضوعی است که نظام معنایی و مفاهیم بس گسترده

 ی جنسیت و فضای عمومی است.  نشده در حوزه های حل سش بسیاری از پر 
ی فضای عمومی و چارچوب مناسبات اجتماعی  های اجتماعی و تئوریک که در حوزهبرای مثال، پژوهش

اجتماعی در خیابان کنش و    جنسیتیهویت  چگونه    ؛دهدنشان می و فردی صورت گرفته است   شکل    های 
را به نام خود   کنند و نام خیابان ها را مردها ساخته و اداره می سد خیابان رگیرد که در این میان به نظر می می

 اند.  های دیگر اجتماعی از آن محروم مانده کنند و زنان در حاشیه قرار گرفته و مانند بسیاری از عرصه مزین می
جنسیتی کند  تواند تک میخیابان را معضالت فرهنگی ناشی از نظام مردساالر در جوامع سنتی و اقتدارگرا  
های  شود. در این سیستم و زن برای حضور در خیابان به عنوان یک شهروند دچار مشکالت و محدودیت می

مردساالر و بسته، مردان حاضر نیستند خیابان را به زنان واگذار کنند و زنان مدام باید حضور خود را در فضای 
عنوان  اجتماعی و صدمات روحی و جسمی در امان بمانند. خیابان به   هایعمومی و خیابان انکار کنند تا از آسیب 

محل نظم سیاسی و پایگاه قدرت مردانه دائما در تالش است تا زنان را حذف کنند و آنها را به فضای خصوصی  
 خانه بفرستد.  
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ادامه می عمومی  فضای  و  خیابان  در  برای حضور  زنان  مقاومت  خیابااما  از  جزئی  زنان  تا  شوند.  یابد  ن 
های نظم حاکم باید بتوانند بستری برای  ها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنان است و سیاستخیابان 

تواند به  صدایی مردانه و استبدادی خیابان خارج شوند. تنها یک زن می حضور زنان مهیا کنند تا از گفتمان تک 
و خیابان حرف بزند، و ما را به برساخت مفهوم زنانگی  گی و حذف خود در شهر  ی غریبه خوبی و عمیقاً از تجربه 

 ی سنتی نزدیک کند. در جامعه 
ایران    تاریخبه  با نگاهی   با ارجاع به مفاهیمی نظیر قدرت، کنترل اجتماعی و جنسیتی در  و مناسبات    و 

  ت و بهدست یافتر نهفته در گفتمان حاکم بر فضای عمومی  توان به معانی عمیق تا حد زیادی می جنسیتی  
و حضور زنان در عرصه عمومی و به طور خاص در خیابان رسید. از  جنسیتی    فهم و تفسیر جدیدی از هویت

 ؛ نویسدمُعیرالمَمالک در خاطراتش می  ورود زنان به خیابان در ایران با آزار و اذیت مردان همراه بود.همان آغاز  
ت زدن و متلک گفتن به آنها کنترل و محدود شان، سو مردان حضور عمومی زنان را از طریق کشیدن حجاب 

بودند. مقاالت منتشرشده در نشریات    عامو مالء ها  روابط زنان و مردانی در خیابانمعاشرت و    کردند و نگران  می
به   زنان    در مقاالت سایر نشریات،کردند.  زنان، مردان جوان را به رفتار محترمانه با زنان در خیابان تشویق می 

 شدند. تشویق میکنترل خویش و رعایت حجاب و عفت عمومی 
ایی که زنان را دعوت به ترک  گرمعاشرت با دگرجنس  یدر دوران قاجار وعده   آبادینجم به بیان افسانه  

کنترل   یبه واسطه   که این امر  کردمردان نوگرا می  یکردهجنسانه و بدل شدن به شرکای تحصیل فضاهای هم
خیابانی مردان بازنویسی شد. زمانی که مردی تن زنی را در خیابان    رفتار و کردار حضور عمومی زنان از طریق  

شد. از این رو، مردان نیز بایستی آموزش  بدل به کابوس می   نسیتیج  یبرابر  یجامعه   یکند وعده لمس می
شدند که در فضای عمومی در کنار زنان چگونه رفتار کنند. بخشی از آموزش زنان مدرن در آن دوران  داده می

سازی زنان به عمل آورد به فراگیری مطالب که جنبش زنان مشروطه تالش فراوانی در آموزش و فرهنگ 
رفتار مناسب با غیر    یاخالقیات شایسته و رفتار صحیح اختصاص داشت و به تنش درباره  ،دن سالممربوط به ب

که، این فضا متعلق به چه کسی است؟  تعلق داشت    بحث بر سر این  در کل  جنس در فضای عمومی وهم
 (.  200۵آبادی، )نجم

جنسیتی هنگام حضور در خیابان، سر از مرزبندی فضای خصوصی/عمومی میان    یهای دوگانهبندی مقوله
بندی است که مردان بدون هیچ تأملی مالک خیابان آورد. در پرتو این دوگانگی و تقسیمزنان و مردان درمی

 شوند اما زنان بایستی همواره مدعی حق خود در این فضا باشند. می
یافت که گفتارهای مرتبط با  بر اساس قواعد سنتی سامان می   نظام اجتماعی و سیاسی    در دوران قاجار

و نبایدهای آنها در زندگی خانوادگی و اجتماعی در احکام و مسائل شرعی    های زن و مرد و باید صفات و ویژگی
تفاوت ساختمان  سنت، حول یک دال مرکزی یعنی    ینخوردهدست  ی خزانه الی متون فقهی و از دل  در البه 
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اجتماعی مبتنی بر    یشان در حوزهوضعیت و موقعیتیافت که  میان زن و مرد سامان می  بیولوژیکبدن و  
همین تفاوت زیستی و جنسی، مردان را متناسب با فضای عمومی و امور خارج از خانه و زنان را مناسب برای  

خواستند از خانه خارج شوند باید حجاب مخصوص بیرون و  وقتی می زنان    گیرد.اندرونی و خانه در نظر می 
در جامعه و فضای عمومی هم زن و  .  زدندپوشیدند و روبنده می چادری که مختص  کوچه و خیابان بود می

زدند و مجبور بودند جدا از یکدیگر  مرد از هم جدا بودند. خیابان مکانی مردانه بود که نباید همراه زنان قدم می
آباد و امیریه عصرها مقرر بود مردها زار و شاه های پرجمعیت تهران مانند الله برای نمونه: »در خیابان   . راه بروند 

ظهر قدغن  زبعدا   4از طرفی و زنها از طرف دیگر عبور کنند. راه رفتن مردها و زنها از یک سمت از ساعت  
یا به داروخانه برود از آقای پاسبان کسب  خود سمت دیگر خیابان    یخواست به خانه شد. اگر احیاناً زنی می می

کرد. چه بسا سرعت مراجعت میشتافت و به می کرد. زیر نظر و مراقبت او با عجله به سوی دیگر  اجازه می 
گفت: »باجی روتو بگیر«، »ضعیفه تندتر  رسید که می می   ان پاسبان به گوش زن  ی اوقات صدای فریاد آمرانه

   (. 30 : 13۸4راه برو« )ساناساریان،
مردانه  محتوایی  تاکنون دارای  از دیرباز  به طور خاص و فضای عمومی به طور عام  خیابان  در ایران  رو  ایناز

این گفتمان و    . جنسیتی بوده است    همواره حاوی گفتمانی  و چه نمادین  و مستقیم   ابوده است و چه آشکار
؛ حذف هویت جنسیتی زنانه از فضای عمومی کنیم« تفسیر  جنسِ دیگر  توانیم حول محور »حذف می   را    محتوا

زنان    یتجربه   گفتمان غالب بر خیابان حول محور حذف شکل گرفته است.  به طور تاریخیبنابراین  و خیابان.  
این بود که آموختند که    1317ویژه پس از کشف حجاب اجباری در سال  ه ب  ی قاجاراز دوره   های بعددر دهه 

شوند که این امر مبین مردانه بودن ظواهر و رفتار فضای    «مرد»برای بخشی از فضای عمومی بودن باید  
داد که مردان حاضر به واگذاری مردانگی  نشان میکماکان  ها  تعرض بدنی در خیابان   یعمومی بود. تجربه 

راه از  نبودند. در واقع یکی  تعبیرفضای عمومی  نه تعرض خیابانی می  یتجربه   های  باشد که  این  تنها تواند 
اش تحت گرا و برابر نشد بلکه فضاهای زنانه نیز برای محدود کردن حضور فیزیکیفضای عمومی، دگرجنس 

 .نفوذ مردان درآمد
گسترش    یجامعهسازی  مدرن  و  رواج  و  مدرن  برخی ایرانی  حیات  عرصه   ،هنجارهای  از  جدیدی  های 

مردان و    ید تا با رهایی از سلطهوروجود آه فرصتی برای زنان ب  اقتصادی و اجتماعی را به روی مردم گشود و
اجتماعی تداوم و    - بر مبنای تمایالت خالق انسانی  خود را   جنسیتی    -خواست قدرت مذکر، نیازهای جنس

از دهند  مشروعیت  ر این.  به شناخت جنس  تر وایتی عقالنیرو، در گفتمان جدید،    - بر تمایلی خالقانه نسبت 
جدید به دست  ی  ینوسازی معنا  یشود و عناصر سنت در گردونهجهان زندگی حاکم می  -جنسیتی در زیست

شدن، که پیامدهای عقالنی   مردم  یهای قابل مالحظه در زندگی روزمره و دگرگونی  شدنبا شهری .  آوردمی
ی از سیطره فرهنگی درون آن که  شهری و نظام  های بارز آن است، فضای  فردگرایی نشانه ای شدن و  رسانه 
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  دهد.جای خود را به عقالنیت و فردانیت گفتمان مدرن می شد و این گفتمان  تدریج خارج میبهگفتمان سنتی  
های تغییراتی زیاد در عرصه سرعت شاهد  و جامعه به کند  می بسترهای مادی جامعه نیز تغییر  موازات آن،  به

 .شودمی شهر و تغییر در الگوهای زیست شهری   یمختلف، از جمله رشد و توسعه
مثابه الگوهای بهی شهری، میل به حضور زنان در فضاهای عمومی  در این شکل از رشد مدرن و توسعه 

یافت، در عین حال که هنوز ی در نهایت به نمایش تنانگی و بدن آنها  تقلیل م  کننده مدرنیزاسیون بازنمایی
بندی گفتمان جنسیتی در خیابان بود. شرایط مادی و اجتماعی در ها و مناسبات سنتی در صورت درگیر ارزش 

اصطالح قرون وسطایی  و حس و تفکر مدرن است. بنابراین آن دسته از زنان  ی گذار، در برزخ سنتی و به دوره
ی مدافع و حامل فرهنگی مدرن و پویا هستند گرفتار کشمکش حیات  ی  برزخ که در مقام کسانی که در جامعه

های کماکان ارزش رو، در این جوامع در حال گذار نیز  اینای سنتی است. از و تعارض درونی و برونی در جامعه 
 بود.   « در فضای خیابان نامحترم»از  «محترم »سنتی مبنای تعریف و تمایز زن 

به  چنین فضایی »خیابان«  آماده  برای   فضایی    ابهمثدر  زنان محترم  فرسازی میحضور  یعنی  یند  اشود. 
آن   فاقد  چون  عرصه  این  در  زن  حضور  درون   نمایشی  چنین   زاییسرشت  با  کرد،  تجربه  غرب  که  است 

این حضور هایی تکمیل می سازی زبا برای  از سویی فضای خیابان  اما  ندارد،  این برهه، زن حجاب  شود. در 
شود و از سوی  قواعد زبانی جدیدی که نافی عفت زنانه نباشد بر این فضا حاکم می   شود و مثالًمی تلطیف  

زن    بخشی یزی های تمزنان حاکم شد که به مثابه شاخص   و کردار   دیگر انضباط جدیدی برتن و بدن، گفتار 
صرفاً در صورتی که   بود. در راستای چنین انضباطی است که حضور زن در خیابان  «خیابانی»از زن    «محترم»

هدف او را در مظان زن خیابانی  زنی بی هنجار و روشن باشد پذیرفته است و هرگونه پرسه ه معطوف به هدفی ب
ها نیاز نداشته و ندارد چرا که کدام از این شاخص نیازی به یادآوری نیست که مرد به هیچ   .دهدبودن قرار می 

 (. 1۶-17:  1400برومند،بهرامی ست )خیابان قلمرویی غریبه برای او نبوده و نی 
رابطه  با فضای عمومی، در مقایسه  یدوگانه  یاین  با کشورهای    یزنان و مردان  کشورهای خاورمیانه 

که مردان با قدرت پیوند دارند در حالی  فاقد  غربی بسیار مشهود است. در خاورمیانه زنان با فضای خصوصی و  
مسلط عمومی و مرکز امور سیاسی مرتبط هستند. در جوامع سنتی که تمایز و اختالف زیادی بین   یعرصه 

این  تری قرار دارد و  خانه وجود دارد موقعیت زنان در سطح پایین  فعالیت در فضای خانگی و محیط بیرون از
مراتب و نظم مشخص فضایی است که در طول تاریخ  سلسله   یتر زنان نسبت به مردان نتیجهموقعیت پایین
موقعیت را حفظ میاین  مردان  و  زنان  بین  متفاوت  به کالبدی  دسترسی    کند.های  فضا    ی عنوان سرمایهبه 

 شود. در این صورت، انتساب زنان تنها به فضای خصوصی و در نتیجه اجتماعی و فردی در نظر گرفته می 

شیوه  ساختن  محدود  معنای  به  آن   یخانگی،  علیه  تبعیض  و  زنان  بدین زندگی  این    سان هاست.  موجب  به 
دسترس زنان نخواهد بود هایی موجود در آن طبیعتاً در  محدودیت، فضای عمومی شهر و امکانات و فرصت 
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گیرد و  جنسیتی به فضا را بدیهی می  نابرابر  هایهای نابرابرساالر، دسترسی (. ایدئولوژی۵7:  1394)ترلیندن، 
مفهوم زن را »خصوصی« و مرد را    بخشد و  روابط جنسیتی را بر اساس توزیع نابرابر قدرت در فضا سامان می 

 کند. بندی می »عمومی« صورت
با  کار کرده شرح می   مراکشقیقاتش که روی زندگی خانگی زنان  بَهلول در تح دهد؛ خیابان در مقابل 

کند. گذر و عبور از این دو دنیا  گرا، خودش را به عنوان مردانه، خشن و دارای قدرت تثبیت می زنانگی درون 
  ی، عرصه   وضوح است. خیابان به    -دنیای جنسی به دنیای دیگرِ جنسی  -»درونی و بیرونی« گذر از یک  

زنند و به شجاعت خود در  عنوان قلمرو خاص خودشان حرف می این فضا به  یمردانه است و مردان درباره 
های خوانیم زنانی که دور از مکان کنند. در یک مثل قدیمی یونانی میرابطه با مشکالت دنیای بیرون افتخار می

ی آنهاست احترام بیشتری دارند و خیابان بیشتر محل  تری رو مانند نسبت به زنانی که کنترل کم عمومی می
هاست. بازار و میدان شهر هرگز مکان سالمی برای زنان نبوده است و به طور سنتی زنان  قدم زدن فاحشه

یابی زنان با محیط خانگی به طور  اگر چه هویت  (.12:  19۸۸قسمتی از دنیای خصوصی هستند )سیدنبرگ،  
هایش درباره  شود. ویگلی در مثال خاورمیانه مشهود است، اما فقط محدود به این منطقه نمی خاص در فرهنگ  

ای زنانه است که در ساختار جنسی،  مکان زنانه و تحت مراقبت آنها و فضای کلیشه   دارد؛ خانه یونان اظهار می
ماندن   که   داردیان می (. وی ب330:  1992عمومی، واقع شده است )ویگلی،    یعاطفی، شخصی بیشتر از عرصه 

دهند. این عقیده وجود در خانه برای مردان ننگ است و آنها وقت خود را بیشتر به بیرون از خانه اختصاص می
های جنسیتی و  آید که موجب وارونگی نقش وجود می های ب دارد که اگر مردان در خانه بمانند، فضای وارونه 
شود. در مکان اشتباه،  کنند می ه »مکان اشتباه« را اشغال می تغییر شکل در شخصیت روحی و روانی کسانی ک

تنها زنانه شدن مرد، تهدید و خطر نیست بلکه این تهدید برای زنان هم وجود دارد. منفعت و صالح زن در 
بیرون از خانه به پاکدامنی و عفت او ارتباط دارد. زن در بیرون از خانه، به طور ضمنی، محرک جنسی است و  

   (.12: 19۸۸ای که در خانه تحت کنترل است مهارپذیر نیست )سیدنبرگ،  اش به اندازهجنسیگرایش 
های مذهبی، زنان در بیرون از خانه، مثل خود خانه دارای حریم و  در کشورهای مسلمان، به دلیل گرایش 

 گردددارای ارج و قرب می آورد  دست می ه شوند. از همین رو، نهاد ازدواج که برای زنان یک »خانه« بحجاب می 
گذارند و قصد بیرون رفتن را از خانه دارند به دلیل پاکدامنی و وفاداری به و وقتی پا به فضای عمومی می 

  یدرک مناسبات جنسیتی و اجتماعی و نحوه  . ، همواره توسط جنس دیگر خود تحت کنترل هستندهمسر
هنگی و تاریخی هر جامعه متغیر است و آداب و  استفاده از فضاهای خصوصی و عمومی بسته به شرایط فر

های برداشت اما به طور کلی،  یابد.  رسوم مختلف، و طبقات اجتماعی افراد در نحوه استفاده از فضاها انعکاس می 
توزیع جنسیتی )زنانه/مردانه(  و   های جنسیتی  طور قواعد و ویژگی از فضاهای عمومی و خصوصی و همین  ویژه

استدالل خاخصوصی  در فضای   با  در فضاهای عمومی  زنان  از حضور  ممانعت  و  و  نه  فلسفی  های مختلف 
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کند و امکانات فضایی را برای تفکیک  شود و با وضع قوانین، مشروعیت و رسمیت پیدا میبیولوژیک توجیه می 
مستحکم    گذاری آنهاو ارزش   بندی فضاهاتقسیم گیری از  آورد و ساختار قدرت با بهره وجود میه ها بجنسیت 

 ماند.گردیده و پا برجا می 
قدرت، کنترل و هویت جنسیتی را وقتی در پیوند با فضا قرار بدهیم مختصات جدیدی  ساختار  مفاهیمی مثل  

کند. در هر بستر زمانی و مکانی کننده پیدا می دهد که برای هویت زنانه و بدن زنانه وجهی تعیین به ما می 
ها و  که بر مبنای تفسیری که از هویت جنسیتی دارد و با اتکا به شیوه خاص، این گروه صاحب قدرت است  

فضای  کند. درابزارهایی خاص، به بازنمایی، حفظ و کنترل هویت جنسیتی مورد تفسیر خود در جامعه اقدام می 
 جنسیتی دارد که تبلور آن را در فضای جنسیتی کالبد -جغرافیایی  یعد های جنسیتی، بُعمومی، کنترل هویت

می  اجتماعیشهری  بعد  و  ارزش دیگری  جنسیتی  -بینیم  در سطح  که  نیز  دارد  و  جنسیتی  هنجارهای  و  ها 
زنانه در خیابان و در  بدن  را نشان می  یعرصه  بازنمایی  باتلر  عمومی خود  باتلر دهد. همانطور که  جودیت 

ت مفهومی متغیر، مشروط و  گوید، جنسیمی ی فمینیسم  ی خود از نظریه ( در تحلیل پساساختارگرایانه1993)
جوامع    یکند. بدن زنان، کم یا بیش در همهشکننده است و در پیوند با فضا معنا و مفهوم موقت خود را پیدا می 

منعکس نمادهای  الزام   یکننده عمالً همچون  خود عمل  آور هویتقیود  مکان خاص  و  زمان  جنسیتی  های 
های جنسیتی در خیابان و فضاهای عمومی، این ستمر هویتم  یکند. در عین حال ما با نمایش و عرضهمی

کنیم. به عبارتی، فضای عمومی های برساخته شده از روابط مبتنی بر قدرت را بازتولید و تقویت میهویت
خاص بستری است برای تولید و بازتولید گفتمان جنسیتی حاکم. همین که زنان    طورطور عام و خیابان به به

کنند.  ه قواعد خیابان تن بدهند، خواسته یا ناخواسته به بازتولید و تقویت این بستر کمک می مجبور باشند ب 
هاى فضایى  گذارند، خود را ملزم به پیروی از مرزبندىزنان همه، کمتر یا بیشتر، از زمانی که به خیابان قدم می

 (. 11-14:  1400،برومند بینند )بهرامیو الگوهای جنسیتی موجود می
می   که   هاخیابان   امروزه   تشکیل  را  شهر  هر  فرم  اصلی  ساختار  و  بدنه  و  حضور    دهندچارچوب  چنان 

مان  ثیری که این فضا به صورت مستمر بر زندگی أما دارند که تمایل داریم ت  یای در زندگی روزانه گسترده
فراموش کنیم. خیابان می را  تگذارند  بر هستی شهر مدرن گذاشته  أها  به  ثیر عظیمی  را  و فضاهای شهری 

اند. به عبارت دیگر، فردی که بخش مهمی از روز خود را چه با  ریزی کردهصورتی شدیداً عقالنی از نو طرح 
می  سپری  خیابان  در  ماشین  در  چه  و  پیاده  بهپای  فضاهای  دائمی  صورت  به  و  کند؛  شده  کنترل  شدت 

این سازماندهی عقالنی و نیز اجتماعی فضا، عملکردهایی در  کند.  ای را از لحاظ عقالنی تجربه میشده طراحی 
به  که  دارند  وجود  حاکمی  فرهنگی  ساختارهای  نیز  و  بازنمایی  مسلط  و  هژمونیک  قدرت  اِعمال  دنبال 

  یفضاها در حیات اجتماعی شهری است که عرصه   این  ترینکنند. خیابان یکی از مهم های قدرت می تکنولوژی 
   های مقاومت است.امکان در عین حال ط قدرت و سیاست و بازتولید رواب
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شهری را در    یای از شهر مدرن را مطالعه کرد و عناصر زندگی روزمره توان وجه عمده از خالل خیابان می 
های آن  های عمومی و خصوصی در خیابان واقعی زندگی روزمره در یک شهر اعم از فعالیت   یآن یافت. نمونه

خیابان به عنوان یک فضای عمومی که زندگی روزمره در آن جریان دارد مکانی برای  رو،  ایناز وجود دارد.
ای است که مردم در  طیف وسیعی از رفتارهای سیاسی، فرهنگی و روابط اجتماعی و فضاهای روزمره   یارائه 

جز کالبد فیزیکی ه کنند. بدین معنا که خیابان بداری را تجربه می آن نظم شهری و مسائل انتزاعی سرمایه
ای مادی و معنوی  تاریخی به گونه  یاست که در هر دوره و برساخت قدرت    دارای یک واقعیت اجتماعی  

دهد در سامان زندگی  نشان می   اجتماعی فضای خیابان مطالعات    ساخته شده و ویژگی خاص خود را دارد.
  و این مطالعات   کند مهمی ایفا می   های آنها در سطوح محلی و ملی نقشی ساکنین و تنظیم هویتروزمره 

دهد که االت نظری بین جامعه و فضای عمومی را پاسخ میؤ و س  کندمی اهمیت استراتژیک خیابان را بررسی  
سان  در متن زندگی روزمره است و به   و هویت جنسیتی  تولید و بازتولید روابط اجتماعی   یچگونه خیابان واسطه 

   نمایاند.ی نوعی میانجی، کلیت جامعه را بازم

هنوز سنتی و ایدئولوژیک است    که به لحاظ ساختار سیاسی و فرهنگی    خواهو تمامیت  مردساالر  نظامیدر  
- اما مردمش مدافع و حامل فرهنگی مدرن و پویا هستند و به دلیل این تعارض و تضاد منافع و کشمکش ملت 

فرودستان و طردشدگان    و  ی مردمهامطالبات و خواسته ی زندگی مردم است،  دولت، گرفتار مشکالت در اداره
سیاست و    یدر اینجا به رابطه   .شودمقاومت زاده میو نهان    انواع آشکارخیابان در قامت  فضای  و زنان در  

عناصر شهر مدرن،    نتریرسیم و حضور در خیابان به عنوان یکی از مهمخیابان می عرصه    زندگی روزمره و  
پای رقیب مهمی به حوزه اقتدار نظم  و اقتدار نظام حاکم است.   سازینیکسا هایطرح  از فروپاشی اینشانه

کند  « ظهور می ی طرد شدهدیده شدن »سوژه   فضایشود و فضای عمومی خیابان به منزله  گشوده میحاکم  
عصر سیاست    ،مدرن  یدوره  دگرگون سازند.  و فرهنگی را مطابق منافع و مطالبات خودتا فضای اجتماعی  

باورها و خواست ، کنشگر می خیابان  نمایشی سوژه در خیابان است. در سیاست نمایشی های خود را  خواهد 
ورزی  مستقیم به دیگران بنمایاند و آنها را متأثر از حضور خود سازد. »سیاست خیابانی« در فقدان شرایط سیاست 

 گرداند. می مرسوم و عقیم ماندن آن، سیاست را به زندگی روزمره باز
ی  روزمره شود که زنان به لحاظ کسب هویت جنسیتی و اجتماعی در کجای سیاست  این پرسش مطرح می 

ی منافع  ای که دربارهزنان در فضای عمومیِ خیابان هستند، اما در عرصه امروزه  اگرچه  گیرند؟  خیابانی قرار می
مؤثر در فضای عمومی مستلزم حضور سیاسی است. حذف  اند. حضور  شود، عموماً غایبجمعی جامعه بحث می 

شود تا حضور و مشارکت زنان  شان از تأثیرگذاریِ سیاسی باعث می ها از مناصب عمومی و در نتیجه حذفآن
در مصرف برای خانه محدود شود و در نهایت واسط بین خانه و خیابان باشند. خیابان فضای امنی همچون  

است تا برای قدم  مایحتاج خانه  برای خرید  احتماالً  ست و حضورشان بیشتر هدفمند و  فضای خانه برای زنان نی
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زدن و اوقات فراغت. حضور زنان در اماکن عمومی به خصوص وقتی تنها باشند همیشه همراه با انجام دادن 
ر زنی پیدا کاری است. معموال زنان یا در حال خرید کردن هستند یا در حال تردد برای رسیدن به مقصد. کمت

ی خیابان در حال سیگار کشیدن و تماشای  ها به تنهایی نشسته باشد یا گوشهها یا پارکشود در میدان می
ها باشد. پرسه زدن در خیابان برای زنان چندان رایج نیست و اگر زنی کاری برای ها و آدمرفت و آمد ماشین 

باید به مکانی که به آن تعلق دارد یعنی  و می   انجام دادن ندارد حضورش در اماکن عمومی ضرورتی ندارد
نظر میعرصه  به  بازگردد.  نانوشته ی خصوصیِ خانه و خانواده  قانون  دارد که همهرسد  و    یای وجود  زنان 

زنان همواره در فضای عمومی شهرها   شوند.دیده می  ی جنسی بالقوهژه ابدخترانِ در انتظار در اماکن عمومی،  
روها برای رسیدن به محل کار و شرکت  فروش اجناس در بازار، استفاده از خیابان و پیاده   ی خرید و واسطه به

توان نتیجه گرفت که در این جوامع زنان به خاطر  بنابراین می   اند.های مذهبی و اجتماعی، حاضر بودهدر جشن 
ا را برای مصرف نمایشیِ خود هخیابان که    مصرف نمایشی در خیابان حضور دارند و نه برای تولید. آیا زنان  

وارد، تا چه حد در تغییر  دهند؟ مدرنیته، همچون مهمانی تازه دهند آگاهانه این عمل را انجام میانتخاب می 
 تأثیرگذار است؟  در فضای عمومی و بازنمود هویت جنسیتی  ماهیت تعامالت بین افراد

جداسازی   وجود  با  مردساالر  و  بسته  سنتی  جوامع  نامدر  زنانه/مردانه،  آرم فضاهای  خیابان،  های های 
هایی که نام و نشانی از زن را بازنمایی  ها و مجسمهرود، یادواره ها و کاالهایی که در آن به فروش می فروشگاه 

گرایی در حوزه زنان و بازنمایی خود از  ی مردساالر و ایدئولوژیک، مصرفکنند، اما در همین جوامع بسته نمی
های زند سویه تواند از حذف کامل او در سطح شهر جلوگیری کند و زنی که در پاساژها قدم می رف می طریق مص

نقش مصرف   رود.کاود و یک گام فراتر از مرزبندی فضایی و جنسیتی می مدرنیته در شهر مدرن را می   یتجربه 
بخشد و رضایت  به مثابه یک ابزار توانمندسازی برای زنان قلمداد شود، منبعی که به ایشان هویت می  تواندمی

های پدرساالرانه و تجارب  آورد. اما چنین نگاهی از طریق ایدئولوژیاز حضور در قلمروی عمومی پدید می 
در  نماید.  نه حاصل نمیگردد، که به طور مستقیم رضایت شخصی در موضوعات زنامرتبط با آن تکمیل می 

کنندگان زن در جهت بازتولید  که مصرف   شودنگاه انتقادی صنعت فرهنگ مصرفی مسأله این گونه مطرح می 
تواند  می  کنند. نقش زنان در نظام مردساالرانه داری و در راستای بیان دوباره منزلت مردانه مصرف می سرمایه 

ف چنین ایدئولوژی را از طریق بیان مجدد به مثابه اشیاء مصرف های مصریند انطباق مقایسه شود، مکان ابا فر
ها و مراکز خرید در نقش فضای  مال کند ( بیان می 2007فادکه ) .نمایندبصری برای فروش کاالها تقویت می

کند در حالی که زنان طبقه متوسط رو به پایین به  متوسط و باال عمل می  یخصوصی جدید برای زنان طبقه 
  یشوند. نکته ها حضور دارند و از این طریق به فرهنگ مصرف جهانی وارد میعنوان فروشنده در این مکان 

وردن  افتد یا در خدمت به انضباط درآها اتفاق می قابل توجه دیگر آنکه تمام خرید و فروشی که در این مکان
 شود.خصوصی که مکانی زنانه تلقی می یبدن زنانه است و یا تالشی است در جهت آراستن عرصه 
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احوال،    یبا همه رسانه این  به کمک  دوران جدید  در  و مصرف،  زنانگی  شدن،  ای شدن، جهانیمفهوم 
سوژگی زن بیش قدرت    دهند.ای شدن یک ساختار جدید را تشکیل می شهری و شبکه شدن و کالن اطالعاتی 

از هر زمان دیگری در تاریخ در حال افزایش است و زنانگی در حال پیدا کردن معنایی دیگر است. در واقع در 
جهان کنونی، دیگر زن آن موجود سنتی پیشامدرن گذشته تاریخ ما نیست. مفهوم عاملیت زنانه خود در حال  

مفهوم جنسیت، یک بدن بیولوژیک جنسی نیست   تشکیل یک ساختار جدید است. زن در نظام معنایی جدید از 
که در چارچوب نوعی ایدئولوژی سنتی آن را تعریف و بازتعریف کنیم. الگوی مصرف زنانه هم همزمان با تغییر  
مفاهیم جنسیت و زنانه تغییر کرده است. خرید و مصرف زنان در فضای عمومی دیگر او را مرتبط به فضای 

اتصال فضای خصوصی خانه به فضای عمومی خیابان و   یرابط و حلقه رفاً  صکند و او  خصوصی خانه نمی 
بلکه در   شهر برای خرید و مصرف نیست. در شهرهای مدرن زنان دیگر تحت قیمومیت سنت قرار ندارند 
معرض تغییر و دگرگونی دائمی و رشد فرهنگ مصرفی شهرهای مدرن قرار می گیرند و همراه با رشد مدرنیته  

  گرایی به نوعی میانجی رشد زنانگی و رشد شهرهای مدرنکنند. به عبارت دیگر، مصرف د میآنها هم رش
 گردد.می

های جنسیتی، طبقاتی و قومیتی و نژادی کسی هستیم که »مصرف  ما فارغ از ارزش امروزه در دنیای مدرن  
خواهیم خریداری و بر تن توانیم هویت و زندگی خود را آنگونه که میکنیم«. درواقع از طریق مصرف می می

داند که برای آنان مصرف مبدل به حوزه اصلی  کننده را اعضایی از جامعه می ( افراد مصرف 139۶کنیم. باومن ) 
فرهنگی  های خرده گروه   همچونگرایی خاص خود  توانند با مصرف شود. از این رو، به نوعی زنان میآزادی می

های نظام حاکم و روابط قدرت معرفی شود که توسط ایدئولوژی   به عنوان نماد مقاومت برای واژگون کردن
ای به شکل تولید انبوه در  ای مد، صنعت موسیقی و رسانه های زنجیره فرهنگ جریان اصلی از طریق فروشگاه 

رغم جریان اصلی نظم  علی   ویژه »خیابان«به   شود و اینگونه فضای عمومیآیند و وارد فضای عمومی می می
تس  به  درمیحاکم  جوان  زنان  و  دختران  خیابان  خیر  و  آن  آید  می   از  منظر    .شودآنها  این  میان  از  پیوندی 

دهی  در ساخت   را   شود و تاثیر آن ها انجام میدر فضاهای مختلف شهر و خیابان   ه های مصرفی روزمرفعالیت
 .  بینیممیپذیری شهری  ها و اشکال جامعه های زندگی شهری، هویتبه سبک 
کنم  « اشاره می آصف بیاتی مصرفی و فضای خیابان به نظریه »بحث عاملیت زنان در زندگی روزمره در  

تبعیض    مقاومت«به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانهروزمره  اشکال  در »  زنان ایرانی  فاعلیتکه    که معتقد است
د و یا حتی این تبعیض ها را جنسیتی را به مبارزه طلبند، در مقابل آن ایستادگی کنند، آن را به بحث بگذارن

های جمعی آگاهانه ای که به معنای اعتراض های فراگیر و ویژه با متوسل شدن به جنبش   دور بزنند ولی نه لزوماً
  از طریق  و متکی به دانش تئوری و استراتژی بسیج است، بلکه بوسیله انجام کارهای روزمره عادی زندگی

این اقدامات در عین حال  .  و غیره   ش کردن، دویدن، آواز خواندنکارکردن، ورز  خرید کردن، مصرف کردن،
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ها، عرصه را خالی نکردن، دور زدن  ی تفاوت رغم همه منجر به گسترش »قدرت حضور، اثبات اراده جمعی به 
شود و باعث می شود زنان شنیده، دیده، احساس و درک شوند. ها و کشف فضاهای جدید آزادی میمحدودیت

تأثیرگذ  فعالیتقدرت  چنین  بودن اری  روزمره  و  بودن  عادی  دلیل  به  دقیقاً  به هایی،  چون  است،  عنوان  شان 
میفعالیت ادامه  خود  تدریجی  و  فزاینده  فراروی  به  مهارنشدنی  بر های  مبنی  قدرت  از  سنگرهایی  تا  دهند 

 ساختارهای پدرساالر را به تصرف خود دربیاورند.  
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 وارِ آنشالق یرویشعار و ن

 دهند؟ی لو م  شیشاپیرا پ های دگرگون  یگونه محتواچه  شعارها
 سعیده کشاورزی ی نوشته 

 

 یطرح از رضا شکر

کند تا از امتناع بگوید. این های طوالنی سَر باز می ی تسلیم ی اعتراض، درست مثل روزَنی بر پهنه لحظه
اش،  قدر گریزپاییدهد. جایی برای پُرحرفی ندارد. طرّار و گریزپاست و به تفصیل نمی ولحظه، فرصتی به طول 

شود تا این  ی اعتراضی خلق میجاست که »شعار«، همچون یک فرم فشردهدهد. اینامکان سخنوری می 
ی اعتراض غنا ببخشد، لحظه را تسخیر کند و  آید تا به لحظهمهلت کوتاهِ را از حرف و کالم پر کند. شعار می

های معترض را در متن آن لحظه توضیح بدهد. شعار، با شفاف کردن دالیل هر اعتراض،  ی سوژه حضور فشرده 
شعارهای یک جنبش را مانیفست آن جنبش تلقی    توان، مجموعهحیث می  کند. از این محتوای آن را تبیین می 

 کند.  های کانونیِ هر نظمِ نوین، پیش از استقرار آن، روشنگری می کرد. مانیفستی که دربابِ ارزش 
از چندوچون ماجرا  کافی  تا  بیندازیم  اعتراضی در متنِ هر جنبش/انقالب  ست نگاهی کوتاه به شعارهای 

ی معترض، در میان شعارهایش، دست به افشاگری  ها را بگیریم. سوژهو پاسخ بسیاری از پرسش سَردرآوَریم  
کند و توضیحات بیشتر  زند. او فرصتِ تفصیل ندارد، پس در نخستین شعارها، تنها رئوس مطالب را بیان می می
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با فریادهایش به ما   ی معترضکند. سوژه ی بعدی موکول میوپاشده های دسترا به شعارهای بعدی در مهلت 
اندرکار »آشنازدایی«  رو دست پاافتاده و عادی نیست، و ازاین افتد، امری پیش گوید آنچه اتفاق افتاده یا می می

چیز طبیعی بنظر  شود. درواقع، حقیقتی که او شجاعت گفتنش را در شعارها پیدا کرده این است: همه از امور می 
 رسد و هیچ چیز طبیعی نیست! می

ی اعتراضی  ی یک لحظه ایران نگاه کنیم. او ناگهان بر سکوی دیریافته  1401ی معترض در جنبش  سوژه به  
زند: »زن، اند میی آن چیزها که طبیعی ی همهایستد و در واکنش به وضعیت غیرطبیعی، دست به مطالبهمی

د. محتوای »زن، زندگی و آزادی« انی آن چیزها که دائما از حیاتِ الغرِ او دریغ شده «؛ همهزندگی و آزادی
ی سهمگین میان امور »طبیعی« با زندگیِ کنونی  که فاصله  وغش است،غل چنان طبیعی و خودمانی و بی

می سوژه  معلوم  ناگهان  را  معترض  به ی  سوژهاینکند.  سوژهاعتبار،  معترض،  سوژه ی  »آشنازُدا«ست.  ای  ای 
های هایش، پرسش ی معترض از خالل شعار . از سوی دیگر سوژه ستاندرکار مرئی کردنِ آنچه نامرئی دست

کند و با سوار کردن اعتراض  دهد. دالیلش را رو می ها پاسخ میکند و همزمان به پرسش را طرح می   جدی خود
 سازد. شعارها، شعار میِ های اعتراضی بخشد. او به تعدادِ لحظهی محدود زمان را امتداد می بر دوش لحظه، بازه 

شوند. هر  شوند و مثل منجنیق از گلوگاه معترضان به سمتِ حیاتِ غیرِطبیعیِ آن بیرون، پرتاب می زاده می 
ی معترض در هر شعار، تنها شود. سوژه کردن می زدن و تحلیل کار حرف به ای جامع دستقدر رساله شعار به 
شود. صرفاً چیز یا کسی را محکوم  نمی   کند. صرفاً مشغول دفاع از خودشهایش را طرح نمی ها و مطالبهپرسش

کند و از خالل چینش  خود و جنبشی که درونِ آن مستقر شده را نیز بنا می  کند. او با شعارهایش هویتِنمی
زند که او را به ستوه ی کلمات، دست به انتقام، تعیین مجازات، نکوهش، تهدید یا حتا تمسخر عواملی میرندانه 
کند، در پیکر شعارهای  وپا میبرای خود دست   همیت دارد این است: هویتی که هر جنبش اند. چیزی که اآورده

 شود. بندی می آن صورت 
، هویت پیشاپیش »مردانه« و »قدسی«  ۵7بزنیم. مروری بر شعارهای اصلیِ انقالب    ۵7گریزی به انقالب  

اند؛ مردانه و قدسی! شعارها  وهفت اههای هویتیِ انقالب پنج. این دو، بارزترین خصیصه کند آن را معلوم می
تنها اسامی عامی چون »رهبر، شاه، برادر، پسر، آقا، مرد، امام و..« که حتا  اند. نه جا سرشار از عناصر مردانهجابه 

جای    ۵7اسامی خاصی چون »خمینی، شاه، کارتر، بازرگان، شاپور بختیار و..« که در دل شعارهای انقالب  
، گویی طنین و تمنای  های مردانهاند. فریاد کردن شعارهای سرشار از گزاره ه مردانه گرفتند کمابیش هممی

 شاهی« استوار باشد. -ی منطقِ »پدربرسرکار آوردنِ سازوکاری را دارد که همچنان بر پایه
 نیز از سه حالت کلی خارج نیستند:   ۵7ی موجود در برخی شعارهای انقالب  معدود عناصر زنانه

به شخصی  - » تیا  دارند:  اشاره  »فاطمه/زهرا«  مقدسی چون حضرت  دینیِ  به های  روح  قسم 

 « مادرم فاطمه، ندارم از کشته شدن واهمه
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دهند: »به مادرم بگویید، دیگر  یا به تنها جایگاهِ پذیرفته شده برای زن یعنی »مادر« ارجاع می  -

 پسر ندارد«.  

نسبت - مشغول  زنان یا  به  تحقیرآمیز  کیفیتی  »دادنِ  بیزن اند:  پیوستند،  ما  به  ها غیرت ها 

 نشستن« و سایر شعارهای تحقیرآمیز مرتبط با فرح و اشرف پهلوی.  

ست  ، حضوری انکارناپذیر دارد. کافی ۵7وبیش در تمامی شعارهای جریان اصلی انقالب  امر قدسی نیز کم 
ی کلماتی چون »خدا، قرآن،  کاررفته در ساختمان شعارها نگاهی سرسری بیندازیم تا بسامد باالبه کلمات به 

بت اهلل  اسالم،  مسلمان،  مهدی،  انقالب  امام،  صاحب اکبر،  حسینی،  نهضت/ارتش  مصطفا، شکن،  زمان، 
آرایی محمد، ایمان، جهاد، شهادت، شهید و..« را ببینیم. امر قدسی پیشاپیش در برابر امر زمینی صف علی صل 
ی امرِ  آورد. و زن، از همان ابتدای انقالب نمایندهدست می به   کند و هویت خود را از تأکید بر چنین تمایزیمی

شود تا  ترین زینت او حفظ حجاب است« تولید میست. از این رو »زن مسلمان انقالبی« که »زیبندهزمینی 
ی حیات بدهد.  کارکرد زمینی زن را امحاء کند و با پیوند دادن زن به امر قدسی، به او به طور مشروط اجازه 

ی غیرزمینی اوست که  شده اقع تنها صورت مُجاز از حیات زن پس از »انقالب اسالمی«، صورتِ قدسیدرو
 ، پیش از وقوع خود انقالب، الگوهای اصلی آن را تبیین کرده بودند:  ۵7شعارهای انقالب 

دینی  - مقدسِ  شخصیت الگوهای  در  که  متبلور  ؛  زینب  یا  )زهرا(  فاطمه  حضرت  چون  هایی 

 شد. می

 ترین جایگاه برای زن.ی مقدس الگوی مادرانه؛ به منزله  -

، پیش از وقوع انقالب، پیش از تصویب قانون اساسی  ۵7شویم که شعارهای انقالب  با کمی دقت متوجه می 
های تنها جایگاه فرودستی را که پس از انقالب در انتظار زنان بوده، در گزاره پرسی، نه و پیش از انجام همه

بودند! راویِ شعارهای انقالب    بودند که حتی الگوهای مُجاز حضور زن را نیز پیشاپیش تعیین کرده   دادهخود لو  
خواهیم«. مردی که با  حجاب نمیمرد است. مردی که همان روزها فریاد زده بود: »ما پیرو قرآنیم، بی   ۵7

»زن  چون  شعارهایی  بی سردادن  پیوستن/  ما  به  ترسها  به  نشستن«،  فاصله غیرتا  گذاری  یمِ 
، شکلی سیستماتیک به خود بگیرد. درواقع ۵7زند که قرار است پس از  ای دست می تحقیرآمیزِ»زنانه/مردانه« 

هایی اش از وضعیت را پیشاپیش لو داده است. بله، »شعار«ها بخشراویِ سراپا مرد این شعارها، روایت ذهنی 
ت قاطعی که در خود دارند، درباب آراء و افکار ما، روشنگری قدر صراحاند و به زده از ناخودآگاه جمعیبیرون 

 کنند. می
 

این   1401های معترض در جنبش  برگردیم. سوژه   1401به جنبش   از خالل شعارهای خود، هویت  نیز 
های مهمِ هویتیِ جنبشِ کنونی را از  توان چرخشکنند. با رجوع به این شعارها می بندی می جنبش را صورت 
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، هویتی »زنانه 1401، جنبش  ۵7وضوح تشخیص داد. برخالف هویت »مردانه و قدسی« انقالب  به   ۵7انقالب  
بنا   ۵7ی دیالکتیکی با انقالب اصراحت در رابطه و زمینی« )غیرقدسی( دارد. تو گویی این جنبش خودش را به 

 اده است.شد، سروسامان دنفی می ۵7ی آنچه در انقالب های خودش را برپایه کرده و دگرگونی
که مرد است، راوی شعارهای    ۵7راوی شعارهای انقالب  ترین دگرگونی از این قرار است: برخالف  مهم
زنان 1401جنبش   راوی عوض شده ،  بله،  نیز!    اند.  روایت  و  را می چرخش است  امروز  در های هویتی  توان 

انقالب  شده جزئیاتِ دستکاری »زنانه و زمینی« جنبش کنونی برای سازگار شدن با هویت    ۵7ی شعارهای 
 به این جزئیات دستکاری شده و سپس به شعارهای مستقل این جنبش بپردازیم.  روشنی دریافت. به

جزئیِ »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« و »خدا، قرآن،  شعار »زن، زندگی، آزادی«، جای شعارهای سه 
امر مردانه و قدسی را به امر    را گرفته و جهت   -ودکه در تقابل با »خدا، شاه، میهن« ساخته شده ب-خمینی«  

گردانده  زمینی  و  پنجاه  زنانه  از  می   کشم وهفتیِ »میاست. شعار  برادرم کشت«، چهار دهه پس  آنکه  کشم 
دهد و امکان تبدیل شدن به ی »زن« را نیز به درون خود راه می انقالب اسالمی، در چرخشی هویتی، سوژه

وهفتیِ »توپ، تانک، مسلسل، دیگر  یابد. شعار پنجاههر آنکه خواهرم کشت« را می  کشمکشم می شعار »می 
ی معترض یعنی »پسر« را با »دختر« ، جنسیت سوژه1401اثر ندارد/ به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد« در  

ها غیرت ستن، بی ها به ما پیو وهفتی »زن شود. شعار پنجاه کند و از گلوگاه دختران دانشجو فریاد میتعویض می
تر مقدس »ناموس«،  ی پیشحذف شده است. همانطور که واژه   1401نشستن« کمابیش از شعارهای جنبش  

ها را بلند  ستیزانه بدل شده که به محض ظهور، صدای اعتراضامروز به مفهومی »مذموم« با کارکردی زن 
ه، متناسب با موقعیت، به حضور مردان و  حال هر کدام از این شعارها و نیز شعارهای مشابکند. در عینمی

 « دارند. ی »جنسیت دهند و برخوردی منعطف با مقوله پسران نیز راه می
شود از این  ی معترض فریاد میترین شعارهای این ایام که از دهان سوژه خوردهترین و صیقل یکی از صریح 

دانست.    1401ترین شعارهای جنبش  ا باید از مهم قرار است: »هیز تویی، هرزه تویی، زنِ آزاده منم!« این شعار ر
تعلّقهای روشنگرانهشعاری که به لحاظ سویه  و    اش به کیفیت زنانه ای که در خود دارد و به لحاظ میزان 

تواند پس از شعار »زن، زندگی، آزادی« بایستد و جایگاه دوم شعارهای روشنگر زنانه  راستین این جنبش، می 
سوی این  کند؟ این شعار »هیزی و هرزگی« را یکراوی شعار، زن است. و این شعار چه میرا از آن خود کند.  

ترتیب آزادی و هرزگی را قاطعانه از هم تفکیک  نشاند و »آزادگی« را سوی دیگر آن و بدینآرایی می صف 
ی »آزادی« مُبَرا  ینده و آال  دهندههای تقلیل ی اَنگ سرعت از همهی آزادیخواه را بهکند. این شعار، سوژه می
رَهاند. کمی که اند به آن مُنتسب باشد، می ای که مایل کند و مفهوم نابِ »آزادی« را از صفات فروکاهنده می

وگویی پنهانی با شعار »زن،  بینم شعار »هیز تویی، هرزه تویی، زنِ آزاده منم« گویی در گفتتر شویم میدقیق
آید تا اجزای ست. متممی که مییی این شعار، متممِ »زن، زندگی، آزادی« زندگی، آزادی« بنا شده است. تو گو 
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بار دالیل خود را نیز توضیح بدهد. متممی که دو جزء »زن« و شعار »زن، زندگی، آزادی« را شفاف کند و این 
کند تا  کشد، و آن دو را با ترکیب »زن آزاده« شفاف می»آزادی« را از شعار »زن، زندگی، آزادی« بیرون می 

عیار از خواستِ  ای تمام رو این شعار، دفاعیه از جزء سوم شعار یعنی »زندگی« نیز دفاعی جانانه کرده باشد. ازاین 
 »آزادیِ ]+[ زن« نیز است.  

های اعتراض، هم  از سوی دیگر، شعار »هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم« که در فرصت کوتاه لحظه
عیار است. مانیفستی که اعالم  تنهایی یک مانیفست تمام اندرکارِ دفاع، به هم دستشود و  کار حمله می به دست

خواهد زن، چیزی جز  ست که نمی دارد »آنچه مُسَببِ فساد است، نه آزادی زن، که هیزی و هرزگی کسی می
برد را  اش باشد.« این جمله، تکلیف کیستیِ »تو« و »من« یعنی طرفین این ن های جنسیی فانتزی دستمایه

ی مختصریم که  ای و »من: آزاده«ام! ما شاهد چند کلمه کند: »تو: هیز و هرزه« در متنِ کوتاهش تعیین می 
گرِ »حجاب اجباری« پنهان شده را افشا کنند: »  ودستگاه توجیه گردانند تا آنچه پشت دمناگهان ورق را برمی

رآوردنِ خیلِ مردانِ تهی از اراده و فاقد کنترل است  ی بانه آزادیِ زن، که از قضا سلب آزادی از زن به بهانه 
بنای  برداشتن از زیر ترین رسالت این شعار، پرده که داللت بر هرزگی سوی دیگر این معادله دارد.« تو گویی مهم 

ای  هیچ توضیح اضافه « را بی التحریک که مسئولیت انحراف جنسیِ »مردان دائمست. اینجنسی حجاب اجباری 
وارِ یک زن.  ها بگذارد و نه بر دوش سبکبارِ »آزادی«ِ آزاده»هیزی و هرزگی« نهادینه شده در خودِ آن بر دوش  

گذارد و  ی آن »مردانِ فاقدِ اراده« میدارد و بر دوشِ بُت بزرگ؛ یعنی همهاین شعار، تبر را از دوش زن برمی 
 گردد.برمی

نانه دارد از این قرار است: »نه روسری، نه توسری،  که بازهم کیفیتی ز  1401یکی دیگر از شعارهای جنبش  
راوی/سوژه برابری!«  و  واژه آزادی  او در چینش  است.  باز هم زن  با ی معترض،  را  این شعار، روسری  های 

گویی به گوید تا مشغولِ آری کند و آزادی را با برابری. او به »روسری و توسری« نه می توسَری همنشین می 
ونَشر« را از ادبیات وام گرفته تا »نه گفتن به  ی »لُف شود. او در بنا کردن این شعار، آرایه»آزادی و برابری«  
ی دوم معادل کند و »نه گفتن به توسری« را با »برابری« ی اول شعار، با »آزادی« در پاره روسری« را در پاره 

 های روشنی در خود دارد:  ی مسلط این شعار، معادلهیکی بداند. آرایه
 برابری   ←آزادی                نه به توسَری  ←نه به روسری 

سازی بدن زن است و طنین سنگینی از  »نه گفتن به روسری«، نه گفتن به آرایشی تحمیلی برای مطیع 
« و به تبع آن،  پا زدن به »انقیاد« را در خود دارد. »نه گفتن به توسری« اما امتناع از »بردگی/بندگی پشت

ها ی نه گفتن اش و در فاصلهو ایجابی   های سلبیی گزارهدادن به »تحقیر« است. شعار، در محدودهامتناع از تن 
 کند.  زند و محتوای خود را مفهوم میمی هایش، دست به کُنشگری گویی و آری 
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  اند.، شعارهایی با محتوای فحش و ناسزا و بددهانی نیز سَربَرکرده 1401در کنار شعارهای اصلی جنبش  
ها و ناسزاها، در وضعیتِ اِنسداد، امکانی برای  مآبی نیز درسَر ندارد. دشنام زبان، مُنزه نیست و سودای مقدس 

ست. »دشنام جنسیتی« در  جنسیتی« موضوع دیگری  حال »دشناماند. بااینهای معترضی روانی سوژه تخلیه 
استثمارگرانه  مناسباتِ  موارد،  بابیشتر  را  زن  بدن  بر  حاکم  می ی  درحالی زتولید  و  دقیقه کند.  در  زنان  ای  که 

ها همچنان به تحقیر بدن زن در ساحتِ زبان  اند، این فحشتاریخی، علیه چنین مناسباتِ تحقیرآمیزی شوریده 
های جنسیتی«  ست تا به ما یادآوری کند که »دشنام ی این جنبش کافیزنانه حال هویتِ  دهند. بااین ادامه می 

 کنند. کار می  خواه این جنبشیه ماهیتِ برابریاندازه علتاچه 
دارد: راویان  برمی، از واقعیتی صریح پرده  1401های جنسیتی در جنبش  نگاهی به شعارهای حاویِ دشنام 

از اعمالِ قدرتی جنسیتی    -و  شاید ناخودآگاه    - که هنوز    اند! مردانی شعارهای حاوی دشنام جنسیتی، مردان 
آید برای لحظاتی هم که شده در ست که بدش نمی ، مردیبَرَند. راوی بازیگوشانه می   در ساحت زبان، لذتی

ای که به خرج مآبانه قدرت   هایش چشم بر تحقیری که نسبت به زن روا داشته ببندد تا از مانور کالمیفحش
های در ساحت   ی زن داده، پنهانی، کیف کند. واقعیت این است که نه تنها کنارگذاشتن عوامل تحقیرکننده 

حال، توجه به  بر است. بااینامری زمان   آلود زبانی نیز، شدن از سازوکارهای تبعیض عمومی و واقعی، که کنده 
ظاهر کوچک بازیگوشانه، خود قسمیِ کنشگری های بهبستن بر این لذت کیفیتِ تحقیرآمیز این کلمات و چشم 

های جنسیتی و افشای »تحقیری« زی« پنهان در فحشستیکردن »زن رو، مرئی ست. ازاین-ویژه اخالقیبه-
اعالم »همه بدانیم. یک  فرآیند »آشنازُدا«ی دیگر  باید یک  را  دارند  چیز  ست و هیچ چیز طبیعی که در خود 

 نیست«ِ دیگر!  طبیعی 
دیوار   دهند. آن راوی زن، بر ما را لو می   هاست و تعلقاتِ زبانیِ ما، روایتِ محبوب شعار، ساحت نبرد روایت

هایتان را نیز«  کنم: »و فحشدیگرم اضافه می  دارید!« و من که زنی تان را از بدن من دور نگهنوشت: »»قانون 
هایتان«،  هایتان«، »و نگاه کنند و بگویند: »و دینو البد راویان زن دیگری هم هستند که به این فهرست اضافه 

 ها«یتان را نیز.  جوییها« و »سلطه خواهی و »قدرت ها« ها« و »سیاست هایتان«، »و فانتزی »و خشونت 
  ی پنهان  یی، خودش را در گفتگو 1401.  دنخوری بُر م  1401و در    دنشو ی کنده م  ۵7از انقالب    شعارها و کلمات

. هراس  کوبدیو م  کندیم  نی است. آن را تحس  زاری و از آن ب  دیستایرا م   ۵7.  رودی م  شیو پ   کندی بنا م  ۵7با  
مستقر    ی »امکان«، در لحظه۵7و پس از    ش یپ   یرا دارد. در لحظه  ۵7از    شیرا دارد. هراس پ   ۵7  یفردا

 .شودی م اعتراض متنوعی از کار خلق اشکالبهدست برای بیرون زدن از آن، و  شودیم
دهند.  میرا تا حد امکان بسط    کنند و آن لحظهی مختصر دهان وامی در این میان، شعارها در یک لحظه

ی سَربَرکردنِ ست. نشت کردن از شکافی نامُنتظر. شعار، لحظه ی ناگهانیرو شعار، بیرون زدن از یک رخنه ازاین
زدن چنین حجمی از عصیان و  ست و به این اعتبار، بیرون ی آن تمناهای سرکوب شده در روان آدمی همه
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از سَربازکردنِ روان  ناشی  باید  را  زنانه  به قدر یک میق و طوالنی دانست. روان زخمی عاعتراضِ  زخمی که 
وارِ  زخمی که باید به قدر نیروی شالق ی مختصر تاریخی، امکانی برای سَرریز شدن پیدا کرده. روان لحظه

های موجود در  ها و روزنه بخش باشد که رخنه شعارهایش در مُختصاتِ »لحظه« سرکشی کند و چنان رهایی 
به قدر دروازه  را  مُوسَّع کند. شعار، سَربازکردنِ سکوت است  هر لحظه  آینده،  به  با قدری مداخله در -ای  و 

ست. شعارهای  و حرکات ناکرده   سَربَرآوردنِ سخنان ناگفته   -ی درخشانِ شاملو از شعر مارگوت بیکلترجمه 
 ارند. نیامده را در خود دهای چهل سال برزبان ها و شگفتی ها و زخم امروز، چیزی از اعتراف به عشق

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 

  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 یجنبش جار  یشعارها یدرباره
 محمد نصیریی نوشته 

 

 

واژه واژه  در  »شعار«  به  نامهی  گروه،  یک  افراد  که  چیزی  یعنی  است،  »عالمت«  معنای  به  دهخدا  ی 
پردازان نیز شعار را صرفاً راهی برای تحریک احساسات شناسند. برخی نظریه ی آن، همدیگر را بازمیواسطه 

شوند، در  هایی که به شعار تبدیل میتر نشان خواهم داد واژه یا عبارت که پایین اما چنان   1دانند هواداران می 
تر همچون  ای برای شناسایی یا برانگیختن احساسات  یاران و دیگران بلکه بیشتر، نه صرفاً وسیله نگاهی دقیق

دهد. براساس این دیدگاه، جنبش  ران« قرار میها و »دیگای است که سرشت جنبش را پیشاروی خودیرسانه 
از بیش از چهل روز استمرار گنجینه   1401اعتراضی   ی شعارهای خود را برساخته نیز سرشتش را  که پس 

پیشاروی خود و »دیگران« قرار داده است. هدف من در این نوشتار آنست که با نگاه به این شعارها نشان دهم  
روبه  این رو هستبا چگونه جنبشی  دلیل  به  پیداست  ناگفته  البته  آنیم.  و مضامین  از شعارها  برخی  را که  ها 

 خطرترین شعارها یا مضامین اشاره کنم. ناگزیر« به بی جا »به توان آزادانه مورد بحث قرار داد، در ایننمی
نکته 1 که هسته ی چشم.  آنست  نخست  جنبش  گیر  اصلیِ شعارهای  در  همان   1401ی  که  است  هایی 

افزوده شد. جنبش  ندرت شعاری بدان ستین روزهای آن شکل گرفتند و به نخ حول شعار محوری    1401ها 

 
1 Nianxi, Xia (2009): Political Slogans and Logic. Diogenes, 221: 109-116 
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تنها هیچ شعار دیگری نتوانسته آن را زیر  که پس از چند ده روز نه »زن، زندگی، آزادی« شکل گرفت و این
گسترهسایه که  ببرد  خود  درو ی  مفهوم  سه  که  معناست  بدان  کرد،  پیدا  هم  جهانی  برای  ای  شعار،  این  ن 

)»رأی من کو« یا »موسوی،     ۸۸معترضان، در اولویت نخست قرار دارد. این را با شعارهای آغازین جنبش  
ی کلیت نظام، یا ی شعارهای دیگری درباره زودی در سایه موسوی، رأی منو پس بگیر«( مقایسه کنید که به 

در  احمدی  گرفتند.  قرار  منتظری  مانند  مراجعی  یا  افزوده  ۸۸سال  نژاد،  بر شمار شعارها  زمان،  و   با گذشت 
هایی هستند که در  شد، ولی شعارهای جنبش کنونی »تقریباً« محدود به همانگیری جنبش دگرگون  جهت 

هایش آگاه است و قصد ندارد در گذر  روزهای اول بیان شده بودند. این بدان معناست که جنبش به خواسته
کشاند، یعنی  می  1401دهد. این واقعیت ما را به ویژگی دیگر شعارهای جنبش  هایش را تغییر  زمان، اولویت
 های ایجابی.اعالم خواسته 

اند تا مثبت یا ایجابی. اوج  . در تاریخ سیاسی ایران، شعارهای سیاسی معموالً هویتی منفی یا سلبی داشته 2
محمدعلی شاه بودند ولی درک  ی معترضان علیه  خواهی«، جنبش مشروطه بود که در آن، همهاین »منفی 

های بعدی پس از پیروزی مشروطه  گویند چیست. نزاعای که از آن سخن می دقیقی از این نداشتند که مشروطه 
هم تا حد زیادی در همین درک نادقیق و نامتعین از »مشروطه« ریشه داشت. به عبارت دیگر، جنبش مشروطه 

ی تاریخی تصادفاً گردهم آمده بودند و اگون بود که در یک دورههای گونای از معترضان با ایدئولوژیآمیزه
نیز از چنین    ۵7شعارهای سیاسی نیز سرشت آن جنبش را به طور ایجابی مشخص نکرده بود. انقالب سال  

ترین شعار برد، یعنی معلوم نبود پس از حکومت پهلوی، بناست چه حکومتی برقرار شود. مهم ابهامی رنج می
ها حتی معلوم نبود اصل بر  ا، »استقالل، آزادی، حکومت )یا جمهوری( اسالمی« بود که بنابر آن در این راست

این یا  یا جمهوری اسالمی،  آزادی چه  حکومت اسالمی است  و  با استقالل  این حکومت اصالً قرارست  که 
برای نخستین    1401های اعتراضی پس از انقالب نیز چنین ماهیتی داشتند. در سال  نسبتی داشته باشد. خیزش 

دهد و هم  خواهد را به دست میای که می بار است که یک جنبش، با شعارهایی ایجابی، هم تصویری از آینده 
به دلیل صراحتی که دارد حاضر نیست هر نیروی مخالفی را با هر مسلک و باوری در خود بپذیرد. مشخص 

شمار ولی »تقریباً« همگی جدید باشند، یا  کم های ایجابی این جنبش باعث شده شعارهای آن  بودن خواسته 
ها، تاحد  باز گردد. این را مقایسه کنید با جنبش سبز که در شعارها و خطابه  9۸تبارشان نهایتاً به جنبش آبان  

گرفت. برخی از شعارهای آن جنبش،  بهره می  ۵7ها و  ریتوریک انقالب  زیادی از خود چیزی نداشت و از خطابه 
که برادرم کشت«،  کشم آن کشم می بود، شعارهایی مانند »می  ۵7ی دیگری از شعارهای سال  تکرار یا نسخه

پیوندتان مبارک«، »خمینی بت   -»دانشجو   باید  شکن، ریشه روحانی،  آزاد  بِکَن«، »زندانی سیاسی  ی شاهو 
ه گردی...« که  تر از همه، »ای شاه خائن آوار گردد«، »سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن«، یا معروف 

های شبانه نیز چه در فرم چه در محتوا اکبر« گفتنتبدیل شده بود به »محمود خائن آواره گردی...«. »اهلل 
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شدند تا یادآور بود. همچنین با تأکیدی ویژه، نیروهای یگان ویژه، »گاردی« خوانده می   ۵7تکرار کنش سال  
توان  را تفسیرهای گوناگون می   ۵7و انقالب    ۸۸تراضات  ها بین اعسازی »گارد شاهنشاهی« باشند. این قرینه 

های ایجابی خود ناکام بود کرد ولی به نظر من، بهترین تفسیر آنست که جنبش سبز چون در تعیین آرمان 
معرفی کرد. شعارهایی مانند »مجتهد واقعی،   ۵7ی انقالب  سادگی، خود را ادامهترین گزینه را برگزید و به راحت 

دانم، بدان معنا که ما انعی« و »بسیجی واقعی همت بود و باکری« را نیز مؤید همین تفسیر می ص  - منتظری 
انحراف داریم  قصد  چنان معترضان  و  کرده  برطرف  را  انقالب  و های  مجتهدها  بود،  داده  قول  انقالب  که 

رسد که  به نظر می توان گفت  های »واقعی« را رأس امور قرار دهیم. با نگاهی به گذشته با تأسف می بسیجی
تر در پیِ تعویض یک الیگارشی مذهبی و والیی با یک الیگارشی مذهبی و  کم رهبران جنبش سبز بیش دست

روِ هیچ های ایجابی خود آگاه است و دنباله کامالً برعکس، به خواسته   1401والیی دیگر بودند. اما جنبش  
 جنبشی پیش از خود نیست. 

ی ایجابی این جنبش که در شعارها نمود یافته اشاره خواهم کرد. نخستین  ه در پایین، تنها به چند خواست
قدیمی شعارهای  اندک  است.  »مردساالری«زدایی  میخواسته،  کار  به  جنبش  این  در  که  همگی  ای  روند 

ل  اند: از تبدیل »پسر« به »دختر« )»به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد«( گرفته تا تبدی «زدایی شده »مردساالری 
ی جنبش  باخته که نام بانوان جان که خواهرم کشت«(، یا اینکشم هر آن کشم می »برادر« به »خواهر« )»می

ای،  باخته دانم نام هیچ مرد جان جا که می مانند »مهسا«، »نیکا« یا »سارینا« جزوی از شعارها شده ولی تا آن 
 در شعارها نیامده است.  

ای کشور  ی نواحی کشورست، و نام بردن از مناطق حاشیه رابر به همه ی دیگر، مرکززدایی و توجه بخواسته 
ها تحت سرکوب سیستماتیک هستند نیز  مانند »کردستان«، »سنندج«، »آذربایجان«، و »زاهدان« که دهه 

های زدایی نیز از دیگر خواسته ناظر به همین معناست. در کنار »مردساالری«زدایی و مرکززدایی، الیگارشی 
این جنبش است. بخش بزرگی از شعارهای معترضان دقیقاً الیگارشیِ روحانی و نظامی را هدف گرفته  ایجابی 

اند. این  های سیاسی نیز تکمیل شده ها و کنشها تنها در حد شعار باقی نمانده بلکه با پرفورمنساست. اما این 
ت کردن تله موش با ساندیس در احترامی به آخوندها در خیابان یا درسکنش، در مورد الیگارشی، شکل بی 

گوناگون،  دانشگاه معترضان شهرهای  با حمایت عملی  نیز  مرکززدایانه  است. شعارهای  به خود گرفته  را  ها 
ای که بسیاری از آنان به  ای در هم آمیخته، به گونهویژه شهرهای مرکزی، از معترضان شهرهای حاشیهبه

و انتظامی شهر خود را در همان شهر نگه دارند. کنشِ حمایت از زنان    آیند تا بتوانند نیروهای نظامیخیابان می 
 ها پذیرش بانوان به عنوان پیشگامان )لیدرهای( اعتراضات است.   های متفاوت دارد ولی یکی از آن نیز گونه 

خواسته،  ها پرداخت، و تنها با توجه به همین سه  توان« بدان جا »نمیهای دیگر که در این . فارغ از خواسته 3
به نظر من، شعارهای جنبش چنان دقیق هستند که نه این حکومت در صورت تمایل به اصالح خود، و نه  
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های جنبش ببندند بلکه حتی خواسته   توانند چشم خود را به روی تنها نمیکدام نه احتمالی بعدی، هیچ   حکومت
های جنبش چنین روشن  ند. حال که خواسته ها را راهنمای اصالح یا تدوین قانون اساسی قرار دهمجبورند آن 

ای نوشت و از مردم انتظار داشت  چند نفر را جمع کرد و قانون اساسی   ۵۸دانم بشود مانند سال  است بعید می 
تواند فراتر برود بدین معنا که  که خوانده یا نخوانده، به آن رأی »آری« بدهند. ولی نقش شعارها از این هم می

گر روح قانون اساسی بعدی باشد بلکه در صورت نیاز تفسیرگرِ آن  تواند ترسیمه فقط میشعارهای این جنبش ن 
 نیز خواهد بود. 

بنگریم. در آن انقالب، مفاهیمی مانند حکومت    ۵7ی انقالب  ی فعلی، جا دارد به تجربه در تضاد با تجربه 
جوره قرائت کرد و یکی از دالیلش ه شد هماسالمی، جمهوری اسالمی، یا حکومت قرآن و اسالم را تقریباً می 

افتاده بودند و در یک بستر معنایی منسجم قرار نداشتند. محمد  آن بود که این شعارهای ایجابی، بسیار تک 
»شعارهایی که مشخصاً از حکومت و جمهوری   گوید:ای که اندکی پس از انقالب نوشته میمختاری در مقاله

این در حالیست که بنابر شمارش او،    1درصد است«.  2ر یعنی معادل  شعا  1۶ها سخن رفته  اسالمی در آن 
درصد شعارها تنها در ضدیت با شاه بوده است. زمانی که تناسب شعارهای ایجابی و منفی  ۵0چیزی حدود  

تازه  که  است  معلوم  باشد  نامتناسب  چنین  ایدهقدرت به جنبش  هیچ  به  تعهد  رسیدگان  مشخصی  ایجابیِ  ی 
داشت   برعکسِ نخواهند  قدرتمندترین گروه. درست  آمالِ  مگر تحمیل  بود  نخواهد  اساسی، چیزی  قانون     و 

کنند،  دیگر را تکمیل می شعارهای جنبش کنونی، که تقریباً در یک بستر معنایی منسجم قرار دارند، شعارها یک
نتیجه، هر گروهی    کند. دری شعارها حکم یک متن منسجم، واضح و مفصل را پیدا میو بدین ترتیب، مجموعه

های معترضان  که مسئول اصالح یا تدوین قانون اساسی بعدی باشد مجبورست »متعهد« به رعایت خواسته 
 باشد. 
های ها، کوشش جنبش برای دروغ نگفتن در شعارها را نیز اضافه کنید. دروغ در گزاره ی این. به همه 4

هایی که یک اخباری نیستند مگر آن جنبش هیچ   دانم شعارهای اینجا که می اخباری ممکن است، و تا آن 
سپاری مهسا و نیکا، یا رفتار نیروهای امنیتی در  ی جان ها توافق دارند، مثل نحوه ی معترضان روی آن همه

های اخباریِ  ی انقالب مقایسه کنید که بخش بزرگی از آن، گزارهدانشگاه شریف. این را با شعارهای دوره
کند«، »فرح شورتت کند، ج...ده زیارت می ده است، خمینی آزاده است«، »شاه جنایت می دروغ بود: »شاه زنازا

چه رنگه؟ کارتر میگه سه رنگه«؛ »شاه طرفدار ماست، خواهرش همکار ماست )از زبان ساکنان شهر نو(«،  
سالمت،    پرسته معلومه که دیوثه«، »اشک چشم ما شوره، کارتر با فرح جوره«، »رضاشاه سرت»هرکی که شاه

)دخترت( ج...ده دراومد«، »رضاشاه سرت سالمت، پسرت ک...نده دراومد«، »فرح دستکشت کو،   عروست 
تر  ی امور واقع بلکه بیش عمدتاً نه درباره  1401شوهر ک...کشت کو؟« و... )همان(. ولی شعارهای جنبش  

 
 24ی (: بررسی شعارهای دوران قیام. کتاب جمعه، سال اول، شماره 13۵۸مختاری، محمد ) 1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

خواسته درباره ستایشی  نظری  یا  بایدها،  و  نکوهشها  یا  دربارگونه  از ه گونه  نهادهاست.  و  افراد  رو،  اینی 
معترضان باید بدانند شعارهای تند و لمپنی که در دانشگاه شریف و بعضاً در جاهای دیگر سر داده شد، هرچند  

  ی شعارهای جنبش را تضعیف خواهد کرد.گرانهی اخباری نبود ولی ماهیت تکمیل یک گزاره 
فقط روشنگر  ای که دارند نه به دلیل ماهیت ایجابی و صادقانه  1401در کالم نهایی، شعارهای جنبش   

دارند هر تغییراتی که پس از این  ماهیت جنبش بلکه همچنین حکم یک »تعهد سیاسی« را دارند و معلوم می
رهای دقیق و منسجم، به وسویی داشته باشد. بدین ترتیب، تعیین شعابه وجود خواهد آمد »باید« چه سمت 

 قدر حضور در خیابان، در بار دادن جنبش نتیجه خواهد داشت.  
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 یفراطبقات یزشی خ :یناهمگون یهی سرما 
 بوالفضل رجبیای نوشته 

 

 
 

ی  کرد خیزش اعتراضی کنونی چنین ابعادی یابد و رخدادی چنین تکین در لحظهتر کسی گمان می کم 
ایران محقق   تلنگری به ترومای جمعی آغاز شد، در این مدت چرخش معاصر  با  های  شود. این خیزش که 

نگری این جنبش بدهد و میدانی گشوده برای کنش  مترقی بسیاری داشته و توانسته است پاسخی به آینده
یان، از  های متعدد فرودستان، از روشنفکران تا بازاردیگری )در هر ساحت معناداری از مردان تا زنان، از گروه

ی ابتدایی با پایمالی جان و جوانی  آموزان، از کارگران تا کارمندان( برسازد. هرچند جرقه دانشجویان تا دانش
زنی جوان زده شد، مطالبات مختلف اجتماعی را به یک میدان معین کشاند. این مطالبات در لحظه با فراروی 

به گفتمانی رهاییاز سویه  ایدئولوژیکی  تبدیلهای  اعتراضی خود    بخش  از خواست  نوای هماهنگی  و  شده 
کند، میل شده را نمایندگی میرسد دال مرکزی این خیزش که گفتمانی سرکوب اند. چراکه به نظر میساخته 

به سرکشی در مقابل گفتمان مستقر و سرکوب نهادی باشد. شاید به همین سبب است که این خیزش به 
های اجتماعی مختلف را در مواجهه با قدرت یکدست کرده  بندی و دستهها  اکنون و آینده تعلق دارد و نسل

ی بزرگی در تاریخ هر کشور است. با جان  خواهند که دیگری و این لحظه است. امروز بسیاری همان را می 
های پیشینی به ای که به خود گرفته است، شکاف جانبه گرفتن و گسترش این خیزش اعتراضی و معنای همه 

اند و فرصت ای به کنار رفته دارد، حداقل به شکل صوری برای لحظه  ن خواستی که صدایی پرطنین نفع برآمد 
 اند.. بروز خواست مشترک همگانی را فراهم آورده
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اند. همچنین، برخی  های آن نوشته ندرت، از ناتوانیهای این جنبش و بهدر این مدت، بسیاری از توانمندی 
از جلوه و آن را به زنانگی انقالب، عاملیت زنان،    های این خیزش مردمی را بررسیده ابعاد بسیار سودمندی 

اند. با این حال،  آزادی و زندگی، قیام زنان، حجاب اجباری و تأثر جمعی، و جنبش زنان در خاورمیانه، پیوند داده 
ها تا  ، از دانشگاهآنچه در این میان کمتر مورد توجه بوده پیدایی »مردمی« است که از شمال تا جنوب شهرها

 دهند. اند و فریاد »زن، زندگی، آزادی« سر می مدارس در خیابان با یکدیگر پیوند خورده 
تر جنبش اعتراضی دیگری در چهار  توان »مردمی« را یافت که در کمرسد می در این لحظه، به نظر می 

مثابه مردم را داشته ی ساخت مردم به ای توانایاست. این جنبش به طرز ویژه ی اخیر در ایران ساخته شده  دهه
بندی  های مختلف را در پیوند باهم قرار دهد و معنایی فراطبقاتی از جنبشی اجتماعی ضرورت و توانسته نسل 

ی اخیر بوده است. این خیزش اعتراضی فراتر  ی گفتمان اعتراضی در ایران چهار دهه ی مفقودهکند که حلقه 
هرروی، حداقل تا این لحظه توانسته  جوید. بهای می لهم ایستاده و هوای تازه از طبقه، جنسیت، قومیت و امثا

 زدایی از ساحت مردم قد علم کند و یحیای امر سیاسی در میان مردم باشد. در مقابل گفتمان سیاست 
کنم  یبودن این جنبش را تبیین مبودن، فرانسلی در یادداشت پیش رو ابتدا فراطبقاتی، غیرجنسیتی، فراقومیتی 

سابقه کنم تا از این رهگذر نشان دهم که به شکلی کم ای مشترک اشاره می گیری آن حول خواسته و به شکل 
  در این جنبش مردم به مثابه مردم شکل گرفته و ظاهر شده است. 

گیری مردم به مثابه مردم در این جنبش اهمیت دارد  کوشم نشان بدهم که چرا اذعان به شکل در ادامه، می 
اندازهایی را پیش روی  پرداز آرژانتینی، بیان کنم که این امر چه چشمبا نظر به آرای ارنستو الکالئو، نظریه   و

 آورد. گشاید و در تحلیل نهایی چه نتایجی به بار میگر اجتماعی می تحلیل 

 

  ای فراتعینیابژه  ساخت مردم؛

جنبش غیرطبقاتی، فراقومیتی، فراجنسیتی است.  دهم که این  ها، نشان میدر این بخش با مرور واقعیت
 اند. آمدهای مشترک گردهم کنندگان در آن حول خواسته همچنین، مشارکت 

ی تروماتیک، مرگ مهسا امینی، نخست جنسیت زنانه را درگیر خود کرد و زنان را پیشتازان این  این ضربه  
انه از سوی زنان محدود نماند. حرمت، جان و  خیزش جمعی کرد، اما این خیزش به زنان و بیان مطالبات زن

بی آزادی خدشه  و  برداشت  میان  از  را  این قضیه  از  مرزبندی جنسیتی  امر  و همین  بود  کرد.  دار شده  محل 
بندی نزاعی قومیتی جای نگرفت و با حمایت اقوام مختلف به نزاعی قومیتی  همچنین، این جنیش در صورت

طورکه به جغرافیای خاصی محدود نماند و معترضان را از شمال تا  ت. همان طلبانه تقلیل نیافیا حتی جدایی
صدا کرد. به غیر از این، اگر تاریخ اعتراضات معنادار در ایران را در طی دو  جنوب، از شرق تا غرب همراه و هم 

بازتابی    رسیم که اولی،می   9۸و    ۸۸های  ی مشخص در سال طور کلی، به دو برهه دهه اخیر بررسی کنیم. به 
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شهرها در اعتراض به عملکرد حاکمیت در انتخابات بوده است و دیگری،  ی متوسط در کالن از خواست طبقه 
سیاست به  اعتراض  در  فرودستان  دههخیزش  اقتصادی  می های  نظر  به  گذشته.  حرکت های  دو  این  رسد 

به مطالبه  ی جمعیتی اعتراضی گستره اجتماعیهای طبقه محدود  از هم خود داشت  ی  ه و راهی یکسره سوا 
اند. همچنین، دو خیزش اعتراضی یادشده از نظر جغرافیای کدام به دیگری پیوستی نداشته اند و هیچ پیموده

ی تالقی جغرافیایی برای آنها رخ نداده است.  اند و نقطه دهحرکتی و خیزشی نیز محدود به مناطقی خاص بو 
در سال   بز  ۸۸به شکلی که،  بوده بیشتر شهرهای  این حرکت  درگیر  از  رگ کشور  اساساً کمتر خبری  و  اند 

و حاشیه  روستاهای کوچک  و  در شهرها  در سال  اعتراض  است. همچنین  بوده  میان  در  نیز درست    9۸ای 
ای و با زیست فرودستانه و شهرهای کوچک و  های حاشیه مناطق درگیر شامل محله   ۸۸ی عکس سال  نقطه 

ی جمعیتی و جغرافیایی  ین علت باشد که این دو حرکت اعتراضی از نظر گستره صنعتی بوده است. شاید به هم
به طبقه  معطوف  کامالً  لحظه بافتاری  از  گذر  در  و  داشته  اجتماعی خاص  بوده  یی  ناتوان  اگر  طبقاتی  اند. 

 ه است.  ای فراهم نبودتوان گفت در آن زمان، بستر الزم برای ایجاد چنین لحظهگونه نباشد، الاقل می این
اند.  ایم که مردم از جغرافیا و طبقات شهری گوناگون به خیابان آمده های اخیر شاهد این بوده اما در هفته 

آیند با مردمی  آباد و فالح بیرون می های نازی تواند مردمی را که در محله راستی، کدام تحلیل طبقاتی می به
که کردستان را به آذربایجان یا اساساً تهران را یا آنشوند در یک طبقه جا دهد  که در میدان تجریش جمع می

نیستند؟ می  اینها  آنها هستند و  بگوید  یا  پیوند دهد  نقاط کشور  نه در تحلیل  به دیگر  این جنبش  بینیم که 
 ماند.  گنجد نه به جغرافیایی منحصر و محدود می طبقاتی می 

ویژگی   این  بر  مشارکتافزون  اینجا،  جنبها،  در  نابه کنندگان  شاید  به ش  مطالبات  خود  بر  پافشاری  جای 
گونه، در جنبشی اعتراضی در ایران به  اند. و اینی مشترک و نمادین توافق کرده متفاوت بر سر یک مطالبه

مثابه مردم« شکل گرفته و به نمایندگی گفتمان در حال برآمدن در  سابقه مفهومی به نام »مردم به طرزی بی 
 لند شده است. مقابل گفتمان مستقر ب

توان یافت که در آن مردم در ماهیت ای نمی ی اخیر ایران، لحظهدر اعتراضات مهم دو دهه  به هر روی،
ها همواره انتظاری دور های درگیر پیوستگی در مطالبهکلی خود شکل گرفته باشد. همچنین، اساساً برای طبقه

»هیچ  اگرچه  حاال  است.  بوده  ذهن  ساعت از  هم  گاه  با  نمیها  لحظهکوک  که  شوند«،  است  فرارسیده  ای 
ی طبقه رها شود و بیرون بیاید و خود را بدل به مرکز تاریخ جنبش اعتراضی ایران کند.  خواهد از پوسته می

است هم فردی، هم انقالبی است هم غیرانقالبی، هم  زننده است هم فراگیر، هم جمعی ای که هم پسلحظه
سازد« توان قول معروف »آنچه استثنایی است، قاعده را برمی هنگام است که می   اکنون است هم آینده. در این

دهد و  ی حرکتیِ اکنون و آینده را سامان می ای استثنایی دانست که قاعده را تکرار کرد و این خیزش را لحظه
احیاگر امر سیاسی  تواند  مثابه مردم همان چیزی است که میمردم به  سازد. انسجام فراتعینی خویش را برمال می
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« در این خیزش جمعی کامالً مشهود است  ناشدنی به تعبیر ربکا کامی »نوبودگیِ سرکوب  در این لحظه باشد.

   1ناشدنی و ناممکنی« رسیده است.و به ورای مرزهای »بیان 
بودن این جنبش تأکید و  مردمیپرداز آرژانتینی بر  الکالئو، نظریه گفتمان خواهم با پیروی ازجا میدر این

نظر میسویه به  کنم. چراکه  رد  را  آن  ندیدن های طبقاتی  یادشده  از وضعیت  تحلیل طبقاتی  رسد هرگونه 
تواند به  باشد. در آرای الکالئو، مارکسیسم در عبور از تحلیل طبقاتی می   در بطن خیابان  در جریان واقعیت

ی مارکسیستی« به د نوعی »منطق سیاسی در کنش و نظریهبحران پیش روی خود پاسخ دهد، چراکه نبو 
دیدن خیزش اعتراضی رسد طبقاتی فرض، به نظر می های تحلیلی و نظری انجامیده است. با این پیشبستبن

ی خود دارد و تالشی هم برای تعمیر یا شیشه   ایران نیز دیدن وضعیت با عینکی است که ترک بزرگی بر
با دیدن این ترک پیشنهاد نمی  تعویض آن در ناظر دیده شود. چنین ناظری ناچار به ندیدن است. الکالئو 

شود و  دهد که یک چگونه یک میدهد و نشان می ها را میارزی مطالبه همراهی با مردم و توجه به منطق هم
است    ی سیاسی سراسری ارزی ساخته شدن سوژه ی هم فرض سویهاو تأکید دارد: »پیش شود.مردم ساخته می

های سیاسی با نهاد امر اجتماعی  های اجتماعی را گرد آورد.« به این بیان »منطقتواند کثیری از مطالبه که می 
مطالبهمرتبط  دل  از  که  نهادی  هستند.  اند«  اجتماعی«  تغییر  فرایند  نوع  هر  »ذاتی  و  برآمده  اجتماعی  های 

ها را بهم  ای شود و دیگر مطالبهلبه بتواند سررشته خواند که درون گفتمان یک مطاای را فرامی الکالئو لحظه 

 2پیوند بزند. 

توان  و تخاصم طبقانی را نباید از یاد برد و همواره می  (antaganisms)البته ضرورت تأکید بر آنتاگونیسم
این میان  ها دید و بازتولید آن را به نظاره نشست. اما آنچه در  ی مطالبهای را در زنجیره چنین نبرد طبقاتی 

است؛ چراکه به قول الکالئو   (affect)و »تأثر« (naming) گذاری«اهمیت دارد ساخته شدن مردم، »نام 
ای به  ی حجاب در لحظهگذاری« است. مسئلهعیار برای نیروگذاری و سرمایه ای تمامپذیرد ابژه»آنچه نام می

تبدیل میمطالبه رانه ی عمومی  با  پیوست  در  بعد  و  نام  ی مرگشود  و شاید  پذیر میتروماتیک مهسا  شود 
ها،  و در کنار همگام ساختن کلیت مطالبه  آورددر پی خود به همراه می  ها اعتراض راگونه است که هفته این

گاه واالیش« تبدیل  سازد.. به بیان الکالئو، مرگ مهسا اکنون به »گره بدیلی می تنوع جغرافیایِ اعتراضی بی
تهی گذشته های میان »نام« از »مفهوم« و »دال« از »مدلول« در رسیده است. دال ی جدایی  شده و لحظه 

 اند که از هر حیث با پربودگی ایجادی و انضمامی همراه است.برآمدن دالی را رقم زده 
بخش آن پی برد و پیوستگی مردم در خیزش  های رهاییتوان به سویهحاضر می  گفتمان با درک بالقوگی
بالقوگی باالی اعتراضی در اعاده جمعی کنونی را   توانمند و دارای توان و  ی بیانگر برآمدن گفتمانی جدید، 

 
 ی مراد فرهادپور، نشر الهیتا، تهران. ربکا کامی، ترجمه  از  د به »جشن ماتم«؛ »هگل و انقالب فرانسه«. بنگری  1
 ی مراد فرهادپور و جواد گنجی، نشر مرکز، تهران. ی عقل پوپولیستی«، ارنستو الکالئو، ترجمه . بنگرید به »پوپولیسم«؛ »درباره  2
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ای پیش رفته است که توانسته  جنبش فعلی به گونه  شکل مطالبات پیشینی و پسینی خود دانست. از طرفی،
نونی )حجاب و  ی ایرانی و مطالبات پررنگ کی مدنی به محاق رفته های جاری در جامعه پلی میان مطالبه 
و زنان را در جایگاه  های گذشته را هم بیاورددر کنش اولیه شکاف جنسیتی اعتراضی در دهه آزادی( بگشاید و

اند به میدان فرابخواند. از طرف دیگر،  های گوناگون زیستهزیر بار سرکوب  همواره بخش عظیمی از جامعه که 
قدری درنگ کرد و وضعیت را یکسر زنانه نخواند؛ کما  رسد در تحلیل زنانگی این جنبش بایستی  به نظر می 
عده  راه ایاینکه  این  یادداشتتحلیل  بر  و  نوشته ها  زمین  هایی  بایرساختن  جنبش  این  خواندن  زنانه  اند. 

در   رونده مثابه مردم سخن بگوید و از جاافتادن گفتمانی خوانا و پیشتواند از مردم به خیزی است که می حاصل 
 ها به سطح اندراج مردمی برساند. زنجیره مطالبه  لوگیری کند ودل جامعه ج 

گوید: »به  یادهای نوستالژیک گرفتار است و مؤید سخن فیشته است که میتر در پساین حرکت جمعی کم 

این لحظه که همگان    1ایم«.یابیم، مگر آنچه خودمان در آن نهاده گاه چیزی در تاریخ نمیرسد ما هیچ نظرم می 
خوردگی برای اجتماع است. این  ی تاریخ« نظر ندارد و حاصل تناقضی همچون ترس خواند به »فرشته را فرامی 

تواند ضرورت ایجاد مرز  اتصال به گذشته و گذر از مرزهای طبقاتی اگر با درک بالقوگی همراه شود، میعدم 
ی توجه  واسطهمعنا بخشد و آثار تروماتیک سرکوب را به همگانی به خیزش یادشده را   اتصال مرزی برای بی

بندی کند. شاید همین دقیقه است که  ی نمادین این خیزش در اشکال گوناگون در یک گفتمان مفصل به ابژه 

به  بتوان  یا    2( Compromise formation)  در گفتار فرویدی  نمادین  به شکلی »رؤیاگونه و  رسید و 
از پس از    اجتماعی سمپوزیومی«  خوانشی  و  کرد  ایجاد  یادشده  لحظه  در  درنگی  و سرکوب  میل  همزمانی 

شدن سوژگی است، اما تکه ی مؤید تکهگونهدست آورد. این درنگ زخم های مشارکت اعتراضی جمعی به سویه
از بطن این آنتاگونیسم محرکی )ترومای جمعی( بیرون آمده و سوژگی مردم را دوباره ممکن کرده است. در  

تاریخ ضربات سهمگین مردم را از سوژگی راستین خود دور کرده و آنان را در حصار تکین سوژگی خویش   گذار
شود که سوژه  ای خلق می رسد و در پی آن لحظه ای سرنگونی سوژگی فرامیفرو برده است. در چنین لحظه

ین گمانه بیش از هر چیز بر  ای نمادین شکل بگیرید و بازتولید شود. اابژه  تواند در همراهیبه مدد جمع می
کند.  رو تبدیل می خورده را به امید پیشهایی بر جای مانده از گذشته ترس برپایی ساحت مردم تأکید دارد و زخم 

بخش رهایی  حرکتی تواند در اوج ناامیدی امید را بازیابد وای است که انسان می شاید این درنگ همان لحظه
 رد.  دیگری در پیش گی از برای خود و 
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 دهند. ابتدا خواهان آن بودند، رضایت می 
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 ی اتحاد و راست افراط یمسأله
 عرفان آقایی ی نوشته 

 

 مسئلهی ما دشمن به مثابهی گشتالت است. 1
 تئودور دابلر، سرودی برای ایتالیا 

 

کند که در ابتدا مفهوم پوپولیسم، ی »اتحاد« و تالش می این یادداشت تأملی است در باب مسئله   چکیده:
افراطی )عمدتاً پوپولیسم راست  ایران از این  علل خیزش راست  تاثیرپذیری سیاست  گرا( در سطح جهانی و 

بلژیکی و برخی از اقتصاددانان  پرداز سیاسی  پدیده را واکاوی کند. در بررسی این امر از آرای شانتال موف نظریه
های گیری هویتگرایانه شکل ذات -شود تا از منظری ضدشود. سپس تالش می اتونومیست بهره جسته می 

جمعی بررسی و با رویکردی سیاسی به این پرسش پاسخ داده شود که چرا نیرویی که دموکراتیک خوانده 
طلبی( به سر برد، بلکه برای این نیرو  رانی )جریان سلطنتتواند در اتحاد با راست افراطی ایشود دیگر نمیمی

 دموکراتیک الزامی است.-مرزکشی سفت و سخت با این نیروی ضد

نظریههاکلیدواژه  پوپولیستی،  وضعیت  زیست:  گفتمانی،  سازنده،  سرمایه-ی  بیرون  شناختی،  داری 

 یابی. هویت

 مقدمه

شود زیاد طلبان( خوانده میچه که اپوزیسیون راست افراطی )سلطنت این روزها سخن از »اتحاد« با آن
اند و گاه ندای اتحاد از جانب نیروهای مترقی نیز  ی خود را اقامه کرده شود، موافقان و مخالفان ادله شنیده می 

 
 کند. ی پارتیزان از دابلر نقل می قولی است که اشمیت در نظریه   .1



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ی  ی الکالئو و موف به مسئله گرایانهتذا- کنم که با رویکرد ضدرسد. در این یادداشت تالش می به گوش می 
چنین با کمک رویکرد هژمونیک نشان دهم که چرا این اتحاد با این نیروها اشتباه  های سیاسی و هم هویت

ای برد جز به دموکراسی. برای روشن شدن این مسئله ابتدا نیاز است ایران به سان جزیره است و راه به هرجا می 
اقتصادی جاری در بستر جهانی در نظر گرفته نشود و تمرکز را از ایران برداشته و -مستقل از مناسبات سیاسی 

ی جدید  بررسی شود، خیزشی که پس از بحران الگوی  به صورت جهانی خیزش راست افراطی از اوایل  هزاره 
های  یروزی شتاب گرفت و بعد از پیروزی دونالد ترامپ به اوج خود رسید و دومینوی پ   200۸نولیبرالی در سال  

این نیروها نیز این روزها شدت بیشتری یافته و ائتالفی از راست افراطی موفق به پیروزی در ایتالیا و سوئد  
نیروهای   برای  را  خطری  زنگ  نیز  فرانسه  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  در  نیز  لوپن  آرای  است،  شده 

آرایی که نشان می لوپن و جبهه دهد وزن جمدموکراتیک به صدا درآورده است،  نفع  ی ملی عیت جوان به 
فرانسه است. سیاست ایرانی نیز جدای از این تحوالت نیست و تحت تأثیر این تحوالت قرار دارد. بیش از ورود  
به بحث باید علل ظهور و خیزش راست افراطی در سطح جهانی بررسی شده و پیروزی هژمونیک این نیروها 

 مورد واکاوی قرار گیرد.  
 

 گرا[:بستر مساعد رشد و نمو راست افراطی ]پوپولیسم راست 1پوپولیستی« »وضعیت 
پیش از ورود به بحث ابتدا نیاز است مفهوم پوپولیسم روشن شود. مفهوم پوپولیسم غالباً در متون آکادمیک 

ای های جریان اصلی نیز برشود. در فضای عمومی و رسانه با پرسش کشیدن کارآمدی و دوپهلویی آن آغاز می 
مداران حاضر به پذیرا شدن این برچسب نیستند، و  رود، سیاستاعتباری رقبای سیاسی به کار میتحقیر و بی 

در باب عقل در کتاب    2اند که آن را بر پیکر رقیب بزنند. اما تأمالت ارنستو الکالئو بالعکس مشتاقانه مایل

کند تا  ند. در این کتاب الکالئو تالش می تواند کمک زیادی به روشن شدن این مفهوم بک می  3پوپولیستی
داند که ارتباطی با  ی برساختن امر سیاسی می مفهوم صوری پوپولیسم را بسط دهد، الکالئو پوپولیسم را شیوه 

بندی مطالبات  ی مفصل محتوای ایدئولوژیک یا کردارهای یک گروه مشخص ندارد. در واقع پوپولیسم شیوه
تواند به خود گیرد. این امر منجر به خلق قسمی های بسیاری می است که شکل   ارزانه گوناگون با منطقی هم 

های مردمی نیاز به برقراری یک جبهه وجود دارد  کند که برای وجود هویتشود. الکالئو اشاره میمی  4مردم
عنوان یک شکل فهمید تا توان پوپولیسم را بیشتر بهبندی امر اجتماعی است. در نتیجه میکه تجلی تقسیم 

 
1 populist situation 

2 Ernesto Laclao 

3 Ernesto Laclao, On Populist Reason, first edition, London and New York, 2005. 

 ی مراد فرهادپور و جواد گنجی توسط نشر مرکز به فارسی منتشر شده است. این اثر با عنوان »در باب عقل پوپولیستی« با ترجمه 
4 people 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

متفاوتی به خود گیرد. شاید    های ایدئولوژیک بسیارتواند جهتی برساختن هویت که میمحتوا، نوعی شیوه 
ی پوپولیستی و  ورزی به شیوهی چاوز رییس جمهور اسبق ونزوئال بتواند به درک سرشت سیاست این جمله 
 ی شما هستم«.  ی آن کمک کند: »من یک ذره از همهارزانهمنطق هم

ل اول کتاب  ی چیست؟ موف در فصاما »وضعیت پوپولیستی« و رشد احزاب پوپولیستی جناح راست زاده

داند. مقصود وی  این وضعیت را ناشی از بحران فرماسیون هژمونیک نولیبرالی می   1در دفاع از پوپولیسم چپ 
ن تحمیل حاکمیت شاای اشاره دارد که هدف سیاسی -از نولیبرالیسم نیز روشن است، وی به کردارهای اقتصادی

داند، که  مد را نیز در ایجاد این بحران دخیل مینامی  2سیاست« -بازار است. از سوی دیگر وضعیتی که »پسا

های رو که منجر به انسداد کانال است، اجماعی میان احزاب راست و چپ میانه  3ی »اجماعی در میانه« زاده
شوند.  گری به شدت طرد مینهادی شده است، و احزاب خارج از این اجماع با برچسب پوپولیست بودن و افراطی 

کرد »حال هیچ  توان در حزب کارگر تونی بلر یافت، تونی بلری که ادعا میسیاسی را می -سانمود این اجماع پ 
و همه  ندارد،  لیبرال تفاوتی وجود  به وضعیتی در جوامع  این مسئله منجر  اما  ما طبقه متوسط هستیم«.  ی 

نی بر دیدن دولت ها مبخوانند. برخالف ادعای نولیبرال دموکراسی« می -دموکراتیک شده است که آن را »پسا
ها همراه با شکلی از دولت بوده، که  ای که عامل سلطه است، اجرای این سیاست ی سطحی یکپارچهبه مثابه 

توان از این مسئله مورد اشاره قرار داد: های بسیاری را میاش تقویت شده است. نمونه گرانهی سرکوب سویه
آگ برد سیاستپیش نولیبرالی توسط  دیکتاتوری  پینوشه در شیلی، سرکوب معدن های  چیان در بریتانیا  وستو 

اتحادیه سرکوب  و  تاچر،  مارگارت  آن توسط  برخالف  آمریکا.  در  ریگان  توسط  عمومی  بخش  که  های  چه 
کنند، مسئله نه کوچک شدن دولت، که بارگزاری مجدد آن و تغییر تمرکز دولت  پردازان نولیبرال ادعا مینظریه

دولت نه منجر به »پایان تاریخ« فوکویاما، که منجر به آن چیزی شد که هایک »معزول    است. این تغییر تمرکز

 نامد.می4ساختن سیاست«

کتاب    در  سو، موف  دگر  دموکراتیک از  آرای مک  ۵تناقض  بر  تکیه  نشان  با  کانادایی  فیلسوف  فرسون 
بندی حادث تاریخی دو سنت دموکراتیک و لیبرالیسم است:  ی مفصل دموکراسی نتیجه -دهد که رژیم لیبرالمی

سنت دموکراتیک با تکیه بر برابری و حاکمیت مردمی، و سنت لیبرالیسم با تکیه بر آزادی فردی، حاکمیت 
بندی رخ داد دموکراتیزه شدن لیبرالیسم و لیبرالیزه شده فصل چه که از خالل این مقانون و حقوق بشر. آن 

 
1  Chantal Mouffe, For a Left Populism, first edition, London and New York,  Verso Book, 2018.  

 ی حسین رحمتی توسط نشر اختران به فارسی منتشر شده است. این اثر با عنوان »در دفاع از پوپولیسم چپ« با ترجمه 
2 post-politics 

3  consensus at the center 

4 dethrone politics 

5  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, London and New York: Verso, 2005. 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

رخ داد. این فرآیند قسمی فرآیند    19و    1۸گرا در قرن دموکراسی بود، فرایندی که در تقابل با نیروهای مطلق
صیقلی نبود بلکه حاصل مبارزاتی تلخ بود، و باید تصدیق کرد که همانند ادعای اشمیت منطق این دو سنت 

دهد به ادعای موف در چه در گذار به نولیبرالیسم رخ مییگر ناسازگار است. اما آن ت در نهایت با یکد متفاو
ای که حاکمیت مردمی را به یغما  ی دموکراتیک آن است، مسئله ی لیبرالی این رژیم بر جنبه ی جنبه واقع غلبه 

های بازار  نه نیز منجر به تغییر سیاستبرده است، رأی مردمی در جوامع لیبرال دموکراتیک به احزاب چپ میا
اند که بدیلی در برابر رژیم فعلی وجود ندارد و خود را به جای نبرد برای  شود، گویی این احزاب نیز پذیرفته نمی

اند. در این بین  تر بازتوزیعی کردههای کمی عادالنه بندی روابط قدرت، محدود به سیاست ایجاد تغییر در پیکره 

نیز از بسیاری جهات علل بحران فعلی را مشابه با موف    1اثر وولفگانگ استریک   Time Buying  کتاب 

داند که بر اثر ظهور می   2داری دموکراتیککند، بحرانی که وی ناشی از تضاد اصلی درونی سرمایه تفسیر می 

وی توضیح    4ی. و عدالت اجتماع  3های نولیبرال تشدید شده است: تضاد میان عدالت بازار و اعمال سیاست
اقدامات سرکوب دهد که چگونه حکومت می به  توسل جستن  با  نولیبرال  گرانه جهت تحمیل مصوبات های 

ها در اشکال گوناگون منجر به ظهور مقاومت در برابر این سیاست   200۸ریاضتی پس از بحران مالی سال  
ولیبرالیسم دیگر توان اعمال مصوبات  که ندر حالی  200۸کند که پس از بحران سال  شدند. استریک اظهار می 

از طریق هژمونی را نداشت، راه دیگری را پیش گرفت )راهی که هرچند از ابتدای وجودش در پی گرفته بود(.  
آنتاگونیسم در چنین مواقعی که مشروعیت سیاست  اشکال گوناگون  نابوده شده است، ظهور  نولیبرالی  های 
ابی حول اشکال دموکراتیک نیز نباشد، امکان ظهور اشکال ارتجاعی یبدیهی است و هنگامی که امکان هویت

میسر می هویت نیز  راستیابی  پوپولیستی  احزاب  برای  بستر  و  فراهم میشود  عوامل  گرا  این همه،  با  شود. 
  دفاع از پوپولیسم چپ ها را در کتاب در  اند که موف آن وجود آمدن این وضعیت پوپولیستی دخیل دیگری در به 

ساخته   های سیاسی بر اثر »اجماع در میانه« محدودگذارند، گویی موف خود را تنها به انسداد کانالنظر نمی از  
چه  و فروپاشی هژمونیک نولیبرالیسم تشدید شده است. اما آن   200۸است، وضعیتی که بعد از بحران مالی سال  

نمی  توجه  بدان  و  است  انداخته  قلم  از  موف  کاکه  تغییر سرشت  سرمایهکند،  از  گذار  در  به ر  داری صنعتی 
 داری شناختی است، که منجر به خلق اشکال جدید انقیاد شده است. سرمایه 

به  از علل  به یکی دیگر  این وضعیت،  پارادایم جدید  وجود آمدن  از  ناشی  انقیاد  وجود آمدن اشکال جدید 
هرچه بهتر این مسئله نظریات   سیاسی به خود گرفته است. برای باز کردن-تولیدی است، که اشکال زیست

 
1 Wolfgang Streeck 

2 Democratic Capitalism 

3 market justice 

4  social Justice 
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مورد بررسی قرار    1داری شناختی پردازان سرمایه آ فوماگالی و سایر نظریهاقتصاددان اتونومیست ایتالیایی آندره 
فوردیسم[ که  -ی تولید فعلی را نه به صورت سلبی ]پسااند که شیوه پردازان در تالش خواهد گرفت. این نظریه 

داری شناختی[ تعریف کنند. اما تمایزات حائز اهمیتی در میان آنان نیز وجود دارد، و  به صورت ایجابی ]سرمایه 

آ فوماگالی که  خواند تا آندره می   2شناختی - داری فرهنگیرا سرمایه  از آلن جی اسکات که پارادایم فعلی تولید 

گیرد. ادعای نگارنده نیز این است که به  خواند را در برمی می  3داری شناختیسرمایه-این پارادایم را زیست
وجود آمده است، پس در نتیجه  سیاسی تولید فعلی است که اشکال جدید انقیاد به - سبب همین خصلت زیست

ی ما )اشکال جدید انقیاد( کارآمدتر است  بندی فوماگالی از پارادایم جدید تولید در پاسخ دادن به مسئله ورت ص
داری سرمایه-و بدین ترتیب در ادامه از آرای وی بهره برده خواهد شد. ابتدا الزم است که اصطالح زیست 

ی ی آن به چه چیز اشاره دارند: مولفه دهدهن های تشکیل شناختی را واکاوی و اشاره کنیم هر کدام از مؤلفه 
ثابت سرمایه  به  پیش داری  نقش  اشکال گوناگون کار که جهت برنده هایی من جمله  نظام مزدی و  ی سود، 

ی کار ]و نه سرمایه[  شده اند اشاره دارد. متغییر شناختی نیز به سرشت دگرگون به کار گرفته شده   4افزایی ارزش 
ی  شده داری بلکه بر سرشت دگرگونجا توجه داشت که صفت شناختی نه بر سرمایه این  اشاره دارد، پس باید در

شدن  کار و مرکزی شدن کار شناختی )فرهنگی، عاطفی، زبانی و...( داللت دارد. اما برای فهم چرایی اضافه 

مارکس   ۵]انحالل[ subsumptionی  داری شناختی الزم است که انگاره به ترکیب سرمایه bioی  واژه 
کند و ادعا  مشخص می   life subsumptionرا واکاوی و نشان دهیم که چرا فوماگالی این مقطع را با  

به همراه آورده است. برای بسط این مفهوم   ی جدید حکمرانی سیاسی شده قسمی شیوه -کند تولید زیستمی

 ۶داری شناختی« ستی سرمایه »از انحالل صوری تا عقل عام: عناصری برای خوانش مارکسیی  از دو مقاله 

 7داری شناختی« سرمایه-و »مفهوم انحالل کار در سرمایه: به سوی انحالل زندگی در زیستکارلو ورچلونه  
کنم. سطور پیش رو برگرفته از این دو مقاله است و به صورت خالصه شرحی از آ فوماگالی استفاده میآندره

ارائه می داری و سطوح مختلف  مراحل مختلف سرمایه را  با آن  متناظر  با دو  انحالل  واقع مارکس  دهد. در 

 
1  cognitive capitalism 

2  cognitive-cultural capitalism 

3   Bio-cognitive capitalism 

4 valorization 

ی آن است نه تنها به  چه در واقع مارکس در حال تالش به اشاره کنند، اما آن سازی برای این عبارت استفاده میبسیاری از مترجمین آثار کارل مارکس از برابر فارسی تابع   ۵
ام که  سازی به زعم نگارنده معادل خوبی نیست و از معادل انحالل بهره برده ارد، لذا معادل تابع شدن کار که بر تغییر کیفی کار نیز داللت د تابعیت درآمدن و زیرنهشت سرمایه 

 داری صنعتی را نیز نشان بدهم. ی سرمایه شدن محتوای کار در دوره دگرگونی کیفی کار و انتزاعی 
6  Carlo Vercellone,  From Formal Subsumption to General Intellect: Elements   for a Marxist Reading of the Thesis 

of Cognitive Capitalism, Historical Materialism, March 2007.   

7   Andrea Fumagalli, The Concept of Subsumption of Labour to Capital: Towards Life Subsumption in Bio-Cognitive 

Capitalism, cited in: Reconsidering Value and Labour in the Digital Age, January 2015. 
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داری و دو ارزش متفاوت )به ترتیب ارزش  به دو سطح از سرمایه   2و انحالل واقعی   1ی انحالل صوری انگاره
صنعتی است که در  -ی پیشامطلق و نسبی( اشاره دارد. دوران انحالل صوریِ کار در سرمایه متناظر با دوره 

گرفت، در این مرحله ارزش اضافی مطلق  یند استثمار کار بر طبق »فرایند از پیش موجود« صورت می آن فرا
که از   ناممیم  یامطلق را ارزش اضافه   یاضافه   کند: »من ارزش را داریم که مارکس آن را چنین تعریف می

کار  یطوالن  یقطر روز  فنی«   3شود«.یم  ید تول  یکردن  »دانش  بر  متکی  تولید  کماکان  مرحله  این  در 
استادکارهاست، در واقع استادکارها در این مرحله نه نسبت به کار خود بلکه نسبت به ارزش مبادله بیگانه  

 نامد.شوند و از این روست که این مرحله را انحالل صوری کار در سرمایه میمی
شود. کار  دار کردن فرایند کاری مشخص میست با شدت ی نسبی اسطح دوم که متناظر با ارزش اضافه 

آید که منجر به چندپاره شدن فرایند کاری و از  وجود میکار جدیدی به در محتوای خود انتزاعی شده و تقسیم 
شود؛ به بیانی محتوای کار بیش از  خودبیگانگی کارگر نه تنها نسبت به ارزش مبادله بلکه به خود کار نیز می 

ی ثابت( دهد جایی که دانش مرده )سرمایهشود. اما این انحالل از خالل فرایند کار رخ می عی میپیش انتزا
کند. در این مرحله اجبار کار مزدی نه تنها مرتبط با پول بلکه مرتبط  ی متغیر( غلبه می بر دانش زنده )سرمایه 
می  نیز  تکنولوژی  درونیبا  فرایند  این  عبارتی  به  می شود،  اینشود،  سازی  قطعه در  به  کارگر  که  ای جاست 

شود. واقعی خواندن انحالل کار در  ها به وی دیکته میشود که حتی شدت کارش توسط ماشین فروکاسته می 
شود و کیفیتش نیز دچار دگرگونی  تمامی در سرمایه حل می سرمایه در این مقطع از این روست که کار به 

 شود.می
ی متقابل انحالل صوری  پوشانی و تغذیه کند که ما شاهد هم اگالی ادعا میاما در پارادایم جدید تولید فوم

- مفهوم انحالل کار در سرمایه: به سوی انحالل زندگی در زیستی »و انحالل واقعی هستیم. وی در مقاله 

د بازگشت  کند که در فاز فعلی شاهدهد. فوماگالی ادعا میخوبی شرح می این گذار را به   4« داری شناختیسرمایه 
های آموزشی دوران فوردیسم نیروی کار به مرور زمان  ی سیاست انحالل صوری هستیم؛ به عبارتی در نتیجه

داری موفق شد که این خودآیینی  هستیم. اما سرمایه   ۵آموختگی شایع«ی »دانش تر شده و شاهد پدیدهخودآیین

ی  شده شود مهار کند. در واقع سرشت دگرگونیده مینام  ۶بودگی ثبات چه که بی را با سازوکارهای کنترلی و آن 

 
1 formal subsumption 

2  real subsumption 

 داری صنعتی. کارل مارکس، سرمایه، جلد یک، بخش هستم: انباشت اولیه، فصل سی و یک؛ پیدایش سرمایه 3
4  Andrea Fumagalli, The Concept of Subsumption of Labour to Capital: Towards Life Subsumption in Bio-Cognitive 

Capitalism, cited in: Reconsidering Value and Labour in the Digital Age, January 2015. 

۵  diffuse intellectuality    دانند که در  ای میز آموزش توده داری شناختی این پدیده را ناشی اپردازان سرمایه ام که نظریهآموختگی بهره برده از این رو از معادل دانش
 ی فوردیستی برقرار بود. دوره 

6  precaity 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های دوران فوردیستی منجر به بازگشت کاری که با مهارت و دانش سر و کار دارد و از میان رفتن دوگانه
توان گفت که انحالل صوری در این پارادایم با مولد  انحالل صوری در پارادایم فعلی تولید شده است، می

 شدند. کار دارد که سابقاً در پارادایم فوردیستی غیرمولد خوانده میهایی سر و کردن حوزه 
کند که انحالل واقعی با نسبت کار زنده/کار مرده سروکار دارد، اما  حال در این مقطع فوماگالی ادعا می

ثابت  های  ارتباطی، آن فناوری-مقصود از این جمله چیست. در واقع با گذار از کار یدی و تکراری به کار زبانی
کنند. شوند که کار یدی و فکری را با یکدیگر ترکیب می های پویایی میی فوردیستی تبدیل به فناوری دوره

های کامپیوتری جدید در واقع خود نیازمند دانش و مهارتی هستند که در مغز نیروی کار قرار دارد؛ به  سیستم 
ی متغیر )دانش زنده( رو به محو  رده( و سرمایه ی ثابت )دانش متوان گفت که حال مرز میان سرمایهبیانی می 
 گذارد.شدن می 

اند،  باید توجه داشت که در این پارادایم بر طبق ادعای فوماگالی انحالل صوری و واقعی دو روی یک سکه 

کند و در تالش است توضیح دهد که  اشاره می  1کارلو ورچلونه به این وضعیت تحت عنوان انحالل عقل عام 

در این مقطع به لطف حقوق مالکیت معنوی دچار حصارکشی    2سان فرآیند حصارکشی اولیه، عقل عام چگونه به  
نابسنده می  این عبارت را  اما فوماگالی  تأکید میو سلب مالکیت شده است،  این کل ساحت  یابد و  کند که 

که به تابعیت سرمایه  افزایی شده است و صرفاً قلمروی دانش نیست  زندگی است که حال تبدیل به منبع ارزش 
سیاسی است. در این پارادایم  -ای زیستی تولید فعلی شیوه کند شیوهدرآمده است، از این روست که اظهار می 

ریزد، و شاهد اغتشاش  هایی به مانند محل کار/محل زندگی، تولید/مصرف )بازتولید( و... فرو می است که دوگانه
ی زنده )دانش زنده( هستیم و حال این موجود زنده است  و سرمایه  ی ثابت )دانش مرده(مرزهای میان سرمایه 

ی تولید  کند. اما این شیوهی زنده را در درون خود حمل میی ثابت و هم سرمایهکه عملگرهای هم سرمایه
سیاسی که توأمان با گذار از جوامع انضباطی به جوامع کنترلی بوده، منجر به خلق اشکال جدید انقیاد -زیست

کنند که همگام با دو رکن اساسی بدهی و  سیاست بدان اشاره می -ه است، که برخی تحت عنوان زیست شد
از حکمرانی است که فوماگالی آن را حکمرانی  ثباتی به پیش می بی نیازمند شکل جدیدی  این مسئله  رود. 

تری از قبل  اقتدارگرایانهها ماهیت  ی حکمرانی است که دولتخواند، در واقع طی این شیوه می  3انحالل زندگی

 
1   general intellect subsumption 

2  general intellect ترین اثر مارکس است. این قطعه در ای که به نوعی ضد مارکسی شود، قطعه ها« در گروندریسه ظاهر می ی »ماشین : این انگاره تنها یک بار در قطعه 
الی    1۸۶1های  نوشتههای دست های مرتبط با ماشین ی نیروهای مولد جامعه« است. این عبارت در فصل ی ثابت و توسعهمجموعه آثار مارکس و انگلس تحت عنوان »سرمایه 

علمی به بر عهده  -مند دانش فنینسبی و گرایش نظام ی  شود، اما مارکس بر ارتباط ذاتی میان ارزش اضافه ها« جلد اول سرمایه  دیده نمی و همچنین در فصل »ماشین   1۸۶3
ی عقل عام است، گرچه خود عبارت »عقل عام« در این آثار به کار گرفته نشده است. درست به مانند عبارت »سرمایه در  کند. این مفهوم انگاره گرفتن نقشِ بیشتر تاکید می 

شود، اما کماکان نقشی اساسی در چهارچوب نظری مارکس در سرمایه  شود، این مفهوم ]عقل عام[ نیز دیده نمی حالت عام«  که پس از گروندریسه در آثار مارکس مشاهده نمی 
 شود.کند، و در آثار بعدی مارکس نیز کنار گذاشته نمی ایفا می

3   governance of life subsumption 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ی تغییر سرشت کار که منجر به اشکال جدید انقیاد شده است را در ایجاد کند. گویی موف این مقوله پیدا می
  Agonisticsوضعیت پوپولیستی از قلم انداخته است. هرچند باید اشاره کرد که موف در فصل چهارم کتاب  

ی هژمونیک این پردازان اتونومیست به علت غفلت آنان از سویه کند و نقد وی به نظریهاین گذار را بررسی می 
گرا را  وجود آدمدن بستر مساعد رشد و نمو احزاب پوپولیست راست گذار است، اما این اشکال جدید انقیاد در به

است. های نهادی شده  اکمیت مردمی و انسداد کانالیغما رفتن ح این موارد منجر به به  1از قلم انداخته است. 
ی ثانی )یا  اند و ما وارد فاز مدرنیته ها از بین نرفته های جریان موج سوم آنتاگونیسم برخالف ادعای تئوریسین 

های اخالقی  اش کماکان وجود دارد، و با نگرانی های فرضاً کهنه شده ایم، و سیاست با آنتاگونیسمبازتابی( نشده 
یابی ی حقوق بشر و مسائل زندگی جایگزین نشده است. به دلیل عدم امکان اشکال دموکراتیک هویتربارهد

گرا اند، و ظهور احزاب پوپولیست راست یابی است که دست باال را پیدا کردهی هویتگرایانهحال این اشکال ذات 
ها کیفیتی سی وجود ندارد، این جبهه های سیا نیز سندی بر این ادعا است. هنگامی که امکان ترسیم جبهه 

گرا ادعای احیای حاکمیت مردمی را دارد، حاکمیتی  گیرند. پوپولیسم راست اخالقی )خیر در برابر شر( به خود می
»پسا وضعیت  این  اثر  بر  شیوه-که  به  را  آن  که  هرچند  است،  رفته  دست  از  ناسیونالیسم  دموکراتیک«  ی 

 کند.  تفسیر می  2طردکننده 
تری پیدا کرد، نیروی راست افراطی در  گرا با پیروزی ترامپ قوت بیش موضع نیروهای پوپولیسم راست اما  

سلطنت  لباس  که  و  ایران  جهانی  سطح  در  افراطی  راست  به  گرایش  این  پی  در  نیز  کرده  تن  به  طلبی 
منابع  علی  بر  تکیه  با  و  است،  کرده  پیدا  نیرو  غربی  دموکراتیک  لیبرال  کشورهای  و  الخصوص  مالی  وسیع 

های تلویزیونی و اینترنتی گسترده، و همچنین به مدد گفتمان راست افراطی کشورهای غربی کارزار  رسانه 
ی معمول فهم مارکسیستی که آن را چنان یک هژمونیک عظیمی را برپا کرده است. اگر به دولت نه به شیوه

کنند بنگریم، و عوامل  وها بر روی آن رقابت میسان بستری که نیر بیند، بلکه بهورز میی سلطه سطح یکپارچه 
تاریخ ایران را به خاطر آوریم متوجه می نیروها در  افراطی  شویم که این نیروی راست مؤثر در پیروزی این 

آینده برای  جدی  بسیار  در خطری  سیاسی  اسالم  گفتمان  و  روحانیت  شدن  هژمون  است.  دموکراتیک  ای 

 3هژمونیک علیه نیروهای ارتجاعی کمک کند. -فهم اهمیت کارزار ضدشاید به  ۵7های منتهی به سال
تواند تا حدودی امکان برقراری قیاس  طرح علل خیزش راست افراطی در کشورهای لیبرال دموکراتیک می 

های نهادی به مدتی طوالنی )به سبب ساختار  با خیزش این نیرو در ایران را نیز به دست دهد. انسداد کانال

 
 وع کنید به: گذار هژمونیک به نولیبرالیسم رج ی بیشتر در باب سویه برای مطالعه  1

Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, London and New York: Verso, 2005. 

2 exclusive nationalism 

 برای مطالعه در این خصوص بنگرید به:  3

 . 1400مجتبی ناصری، دموکراسی رادیکال، زمستان  یک تاریخ جهانی، ترجمه  "1970ی سرخ دهه "استفانی کرونین، »انقالب ایران، جمهوری اسالمی و  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

حول اشکال    1یابیهای نهادی( و عدم امکان هویتاسی و مسدود بودن امکان مداخله از طریق کانالقانون اس
ها بخشی از طلبی سالیابی، عامل مهمی در خیزش این نیرو است. هرچند، نیروی اصالح دموکراتیک هویت

که در تالش بود با  طلبی  کرد. شکست قطعی گفتمان اصالح جمعیت را با وهم امکان تغییر نهادی بسیج می 
های غیرانتخابی تنگ کند، و همچنین خالء ناشی  ی محاصره را بر نهادبه دست گرفتن نهادهای انتخابی حلقه 

از شکست این نیرو منجر به فراهم شدن فضایی برای نیروی راست افراطی در ایران شد. در سوی دیگر عدم  
های گوناگون  موکراتیک مختلف در ایران طی دههیابی دموکراتیک و سرکوب شدید نیروهای دامکان هویت

ای  گشوده است. اقتصاد ایران نیز چنان جزیره   -دینی، قومی، ملی  -یابیی هویتگرایانهراه را برای اشکال ذات
سیاسی جاری در بستر جهانی  -سیاسی جهان نیست، و شالق تغییرات اقتصاد-مستقل و خارج از بستر اقتصاد

پیکره  مبه  شکل  آن  بی ی ی  ایران؛  در  سرکوب  کنترلی  اشکال  ظهور  شکل دهد.  قراردادها،  گیری  ثباتی 

آن   2هایدیسپوزیتیف شدن  اضافه  و  محیطکنترلی  و  انضباطی  سازوکارهای  به  زندان ها  در  های  که  گونی 
زات میان  کنند. باید متوجه تمایالیه مرزهای خود در حال فعالیت هستند، این تاثیرپذیری را بازنمایی میمنتهی 

راست   از  بزرگی  بخش  بود،  دموکراتیک  لیبرال  در کشورهای  موجود  افراطی  راست  با  ایران  افراطی  راست 
ی احیای سلطنت و واگذاری  افراطی در اپوزیسیون موجود ایران نه ادعای احیای حاکمیت مردمی که داعیه 

ی ملی فرانسه  اوت از ناسیونالیسم جبهه ها بسیار متف حاکمیت مردمی را دارد، به عنوان مثال، ناسیونالیسم آن 
ای دارند. اما تناظراتی در تعریف رقیب میان آنان گرایانهو مارین لوپن است که حتی رتوریک اقتصادی چپ 

 وجود دارد، که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
ای لت در ایران نیازمند مطالعهی دول خارجی در رقابت بر سر دوبررسی تاریخی مبارزات هژمونیک و مداخله 

ای چه که مهم است، تصور مبارزه از منظر مبارزه ی این یادداشت خارج است، اما آن دیگر است که از حوصله 
هژمونیک با این نیروها است  که همین حاال نیز در حال تالش برای تغییر شعار »زن، زندگی، آزادی« و  -ضد

با نیروهای ضدبندی دقیق و قاطعانه ز حتی حذف آن هستند و همچنین لزوم مر - ی نیروهای دموکراتیک 
توان  گرایانه نمی ذات -دموکراتیک. اساساً نیرویی که در ائتالف با این نیروها به سر ببرد را بر طبق رویکردی ضد
ی  ه بندی، اهمیت مبارزدیگر نیرویی دموکراتیک خواند. در ادامه تالش خواهم کرد که ادعاهای خود )لزوم مرز

برد( را ثابت کنم: ابتدا  هژمونیک و غیردموکراتیک بودن نیرویی که در ائتالف با راست افراطی به سر می -ضد

 
1  identification

  

2 dispositifهای برون گفتمانی و  تر نسبت به اپیستمه. فوکو برای پوشش دادن سویه ی ذکر شده برای این اصطالح آپاراتوس است، امری دربرگیرنده ترین ترجمه : نزدیک
داند و کارکرد آن را کنترل جامعه و حفظ اعمال قدرت  ای جدید از انضباط بخشی میکند. و دلوز آن را مرحله استفاده می ی قدرت و دانش از آن  دهی به رابطهمادی شکل 

 ام.برند که نامناسب یافته ی سامانه را به جای آن به کار می داند. برخی مترجمان نیز واژه می



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

تالش خواهم کرد تا برخی مفاهیم دریدا و هنری استیتن را در سطح آنتولوژیکال مرور کرده و سپس کاربست  
 ها را در بستر سیاست به کمک آرای موف و اشمیت بررسی کنم. آن

 

 دموکراتیک -ی اتحاد با نیروی ضدیابی سیاسی و مسئلههویت
ساختارگرا معتقد بود که امکان وجود خاستگاه در نسبتی مستقل از نظام وجود -دریدا فیلسوف پسا  ژاک

او    1یابد،ها« موجودیت میبندی و بنابراین درون نظام تفاوت ندارد و »از طریق ساز و کارش در حصار طبقه 

ی دیفرانس  دهد. ساخت خود کلمه قرار می  3فکنی خواند و آن را پایه و اساس بنمی  2چنین مفهومی را دیفرانس 
که بر ناهمانندی، عدم تمایز یا به عبارتی عدم برابری یا ناهمسانی داللت   differerی  از ترکیب دو کلمه 

چه در زمان حال محقق نشده به آینده است. بر این  به معنای موکول کردن آن   to deferی  دارد و کلمه 
وسیله  به  برابر  به طور  معنا  که  توجه کرد  باید  آن اساس  معین می ی  دارد  قرار  آن  بیرون  و  درون  شود. چه 

معنای رقیب  شده وابسته است، و معنای طبیعی با بیرون راندن  موجودیت امر درونی در واقع به امر بیرون رانده 
کند، در صورتی که چیزی به عنوان معنای طبیعی وجود است که خود را به عنوان معنای طبیعی تثبیت می 

 ندارد. 

را  4ی مفهوم دیفرانس دریدا عبارت »بیرون سازنده« با توسعه   ویتگنشتاین و دریداهنری استیتن در کتاب 
شکلی از ابژکتیویته بر برقراری یک تفاوت داللت    کند. مقصود استیتن از این عبارت این است که هرضرب می 

دارد. در واقع هر ابژکتیویته و متعاقب آن هر هویت از خالل اظهار یک تفاوت، تعیین یک دیگری در مقام 
شود. اما این مفاهیم در سطوح بسیار انتزاعی  »بیرون« آن و کشیدن مرزی میان داخل و خارج برساخته می 

را پی میبحث موجود در سطح هستی  اند، ولی اساسطرح شده  های  ریزند. موف در بخش هویتشناسانه 
های جمعی بررسی  کاربست این مفاهیم را برای آفرینش هویت  Agonisticsجمعی در فصل سوم کتاب  

کند  های سیاسی بپردازد. در نتیجه وی اظهار می گرایانه به مفهوم هویتذات -کند با نگرشی ضدو تالش می 
آفرین از طریق صورتکه  تنها  تحقق میش یک »ما«  که  است  آنان  از  بندی شدن یک  و هر شکلی  یابد 

ی ترسیم مرزی میان آنان متعلق به ما و آنانی بیرون از این تعلق است. بدیهی  های جمعی دربردارندههویت
گفت هیچ هویت   تواناست که بر طبق رویکرد گفتمانی موف این مرز نیز از پیش موجود نیست، و در واقع می 

 
1  Grammatology, O., 1997. Corrected edition. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins UP, p. 

109. 

2 différance 

3 deconstruction 

4  constitutive outside  برخی مترجمین برای :constitutive   شود لذا  برند، اما چون از دیدگاهی پساساختارگرایانه این عبارت طرح می بخش بهره می از برابر قوام
 کنند. های سازنده/مؤسس مفهوم را بهتر متبادر می معادل
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اما تنها زمانی که بفهمیم چیزی به نام    1یابی است که وجود دارد. ای وجود ندارد و تنها اشکال هویت ذاتی 
توانیم بفهمیم که چرا سیاست یابی است که وجود دارد، میهویت در واقع وجود ندارد و صرفاً فرایند هویت

با آفرینش هویت از اصل هستی  های جمعی متعارض سر و کارهمواره  نیز  ی  شناسانه دارد. صفت متعارض 

ناشدنی  شناسانه بر حذف فرض هستیشود. این پیشخوانده می  2دیگری وام گرفته شده است، که نفی رادیکال
خواند: چه که موف به پیروی از کارل اشمیت امر سیاسی می بودن آنتاگونیسم در روابط اجتماعی داللت دارد. آن 

پردازان  ی ارائه شده توسط نظریهگرایانهذات -[. در واقع رویکرد ضدfeindدوست و دشمن ]  ساحت تمایز میان
کنند. سیاست نیز متأثر از امر سیاسی  شرطی برای فهم امر سیاسی اشمیت عمل میسان پیشساختارگرا به-پسا

زیستی انسانی را  هم   ای از کردارها و نهادها است کهاست، مقصود از سیاست نیز به پیروی از موف مجموعه

 3دهد. در بستر متأثر از امر سیاسی )آنتاگونیسم ذاتی موجود در روابط انسانی( سامان می 
های سیاسی و  گیری هویتی شکل شرط نگرش سیاسی به مسئلهشناسانه پیش پذیرش این اصول هستی 

در تمایز گذاشتن با رقیب  جمعی سیاسی    شود که هر هویتبه تبع آن اتحاد است، که منجر به درک آن می
تواند خود را دموکراتیک بخواند، که در بیرون خود نیروهای  شود، نیرویی می )گاهی دشمن( است که معین می

دموکراتیک است که  -دموکراتیک را داشته باشد، تمایزِ میان یک »ما«ی دموکراتیک با یک »آنان« غیر-ضد
توان آن  دموکراتیک شود، دیگر نمی -ارد ائتالف با نیروی ضدسازد، زمانی که »ما« و»ما« را دموکراتیک می 

 را دموکراتیک خواند. 
یابی جمعی  ی سیاسی جمعی را نیز یک هویتطلبی، اگر این سوژه اما برگردیم به سراغ هویت سلطنت 

به تبع    کند. این نیرو نیز شان را معین می ای« دارند که درون بدانیم و نه یک هویت، آنان هم »بیرون سازنده 
چه که حقیقتاً موجب فرایند فقیرسازی، سلف جهانی خود یعنی راست افراطی از طریق تمایزگذاری نه با آن 

کنند، عامل فالکت مردم  خوانند خود را تعریف میچه که چپ جهانی می سرکوب و... است بلکه در تمایز با آن 
های به زعم آنان  ها که سیاست زادسازی قیمت سازی و آزدایی و خصوصی زدایی، مقررات نه فرایندهای تنظیم 

ی نیروهای حقیقتاً  ی کمونیست بودن برای آنان نه دربرگیرنده کمونیستی ]![ حاکم بر ایران است، اما مسئله 
زند )شاید  ی زنان، دموکراسی و حاکمیت مردمی میچه است که دم از برابری، مسئله کمونیست که هر آن 

تق  اما  باشد،  آن کمی طنزآمیز  از  چه سلطنت ریباً هر  نیرو  این  است(.  آنان کمونیستی  دیدگاه  در  نیست  طلب 
ایتالیا عمل می  فورزا  و حزب  برلوسکونی  به  کمونیسم بسیاری جهات شبیه  را  ایتالیا  عامل فالکت  که  کند 

ایتالیاییمی ناجی  را  از چنگال کمونیسم و دولت دانست و خود  این دو  ها  نیرو و  گرایی. شباهت دیگر میان 
 

1 Chantal Mouffe, Agonistics, London and New York: verso, 2012. 

2 radical negativity 

کند،  ( تمایز برقرار می Le Politique( و امر سیاسی )La Politiqueعنوان مثال آلن بدیو نیز میان سیاست )سی و سیاست نیز موجود است. به تعاریف دیگری از امر سیا  3
 کند. ی سیاسی سنتی و از سیاست برای طرح مواضع خودش استفاده می وی از امر سیاسی برای ارجاع به فلسفه 
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راست  پوپولیست  احزاب  از  می بسیاری  را  مقوله گرا  حزب  توان  بوبیو  نوربرتو  که  دانست  دیگری  ای 

گیرند و آن فیگور نیز چنان چسبی برای کنار  نامد، احزابی که حول یک فیگور رهبری شکل می می1شخصی 
رهای رهبری که عموماً  کند. در کشورهای لیبرال دموکراتیک حول فیگو هم نگه داشتن این نیرو عمل می

فریب دانست،  ها را رهبران کاریزماتیک عوام ی وبری از رهبران کاریزماتیک آن گانهتوان بر طبق شمای سه می
ی اشرافی گرد هم آمده است. این مسئله خود گویای خطری دیگری جا این نیرو حول یک چهره اما در این

، خطری که نویسندگان سیاسی کالسیک آن را یکی از آفات  است که این نیرو برای دموکراسی به همراه دارد
هایی از مردمان وفادار به گرایی گروهگرایی. عمدتاً تعریف کالسیک از فرقه دانستند: خطر فرقه جمهوری می 

شان کسب مزیت و برتری است. این خطر در همین تعقیب منافع و وفاداری  یک رهبر است که هدف اصلی 

 2بیند. گرایی را حال در احزاب شخصی می ی فرقهه است، که بوبیو این مسئله اعضا به رهبری نهفت
کند، فهم لزوم و اضطرار مرزکشی  جمعی به ما اعطا می  ی هویتچه که این نگرش سیاسی به مسئله آن

نیروهای ضد با  با طیف دموکراتیک است، و اگر اتحادی شکل می -دقیق  باید  نیز  های دیگر نیروهای  گیرد 
منظر  دمو  از  نیز  دموکراتیک  نیروهای  سایر  با  اتحاد  این  خود  که  است  بهتر  چند،  هر  باشد.  کراتیک 

Hostipitality   ی  دهد، معنای دوسویهنوازی ارائه می دریدا درک شود. دریدا در تأمالتی که در باب مهمان
  Hostis)میزبان( و    Hospisهای مشابه است:  دهد که برگرفته از دو کلمه با ریشهاین عبارت را نشان می

اصطالح    3)دشمن(.  دوسوگرایی  این  دادن  نشان  برای  می  Hostipitalityدریدا  ضرب  سیاسی  را  کند. 
مسئله  به  منظر  نگریستن  از  دموکراتیک(   نیروهای  با  )حتی  اتحاد  مسئله  به  نگریستن  مستلزم  اتحاد  ی 
Hostipitality  .دریدا است 

 

 گیرینتیجه 
شود  درپی آنان در جهان غرب، میهای پیبا بررسی علل خیزش راست افراطی در سطح جهانی و پیروزی 

رنگ به نظر برسد، اما به دلیل بستر مساعد  ر را حس کرد، خطری که شاید حال کم پررنگ بودن این خط
روابط  رسانه   جهانی،  منابع  داشتن  و  خارجی  دوَل  با  ایران  اپوزیسیون  افراطی  قدرت راست  میای  تواند  مند 

ن شدن  هژمو   ی تاریخی چه که تجربهسرعت پررنگ شود، و به سرعت این نیرو را هژمونیک سازد، چنان به

بستر در سال  بودن  فراهم  دلیل  به  را نشان می سریع روحانیت  انقالب  به  منتهی  از    4دهد.های  یکی دیگر 

 
1  personal party 

2  Norberto Bobbio, A Political Life, trans. Allan Cameron (Cambridge: Polity, 2002) pp. 157-8. 

3 Jacques Derrida, ‘Hostipitality’ in Acts of Religion, London and New York: Routledge, 2002, 356-420. 

 . 2۸ی ی بیشتر رجوع کنید به پانویس شماره ی این مطالعه خارج است، برای مطالعه در این نقطه بررسی این ادعا از حوصله 4
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جا شدن طلبی به همراه دارد، در رفتگی امر سیاسی در دیدگاه آنان و جابه خطرات بزرگی که جریان سلطنت 

زعم  راطی به نیروهای دموکراتیک )به است. این امر منجر شده است که جریان راست اف   1آن با امر اخالقی
خوانند( نه به چشم یک رقیب سیاسی که به چشم  ها میچه که گلوبالیست ها و آن ها، فمینیستخود کمونیست

رقیبی اخالقی بنگرد، ازاین رو، آنان نه به شکلی سیاسی که به شکلی اخالقی وارد کارزار با این نیروها خواهند  
ان وارد نبردی سیاسی شد، اما با رقیبی اخالقی خیر؛ رقیب اخالقی شر مطلق است تو شد. با رقیب سیاسی می 

 و محکوم به نابودی. 
آن  راه اما  است،  حیاتی  مقطع  این  در  دموکراتیک  نیروی  برای  دموکراتیک  چه  هژمونیک  کارزار  اندازی 

   2ای را در شعور مشترک رخه مند علیه این نیرو است، نه اتحاد با آن. در شرایطی که خیزشِ در جریان چقدرت 
سیاست  زنان،  مسائل  دموکراتیک،  مطالبات  که  است  منصفانه گشوده  بازتوزیعی  واقع های  پذیرش  مورد  تر 

اند، فرصت بسیار مناسبی برای این نیروها فراهم شده است تا با فراهم کردن نمادها، فیگورها، شعارها و... شده 
ای را با  یابی حول اشکال دموکراتیک را فراهم سازند و گفتمان مترقی پیشرو امکان فراهم کردن فرایند هویت

بندی کنند تا در این کارزار هژمونیک موفق شوند. به عنوان نمونه، یکی از اشتباهات  فعلی مفصل   3عقل سلیم 
ی وطن و تقدیم دو دستی  الخصوص چپ رادیکال( دست کشیدن از واژهمتداول نیروهای دموکراتیک )علی 

ه نیروهای ارتجاعی بوده است، که منجر به در معرض اتهام خیانت به وطن قرار گرفتن شده است. باید  آن ب
بردند،  برای اشاره به سرزمین مادری بهره می   Natioو    Patriaها نیز از دو عبارت  توجه داشت که رومی 

مقصودی   دومی  و  جغرافیایی  از داللت  عاری  و  بود  فرهنگ  با  مرتبط  مسائل  و  بر جمهوری  دال  اولی  که 
گیری  جغرافیایی داشت. در کارزار هژمونیک جدال بر سر معنا و واژگان بسیار حائز اهمیت است، و لزوم بازپس

های ناسیونالیستی نیز از این روست، و حقیقتاً  ها از داللتو عاری کردن آن    4دوستی های وطن و وطن عبارت 
تر از نیرویی که به تکثر فرهنگی موجود در این جغرافیا احترام گذاشته، بر حفظ آن  دوست چه نیرویی وطن

ی به تجربه   ورزد و خواستار توزیع ثروت در دستان تولیدکنندگان حقیقی ثروت است. مقصود از ارجاعتأکید می 
گرفت، نیز نه به جهت یکسان انگاشتن بستر بلکه از این روست که  گاه در متن صورت می که گاه و بی  ۵7

مبارزه دست گرفتن  ضدکم  شرایط -ی  منظر  از  )چه  مساعد  بستری  که  ارتجاعی  نیروهای  علیه  هژمونیک 
تواند چه  ی اتحاد میبه مسئله   المللی و چه داخلی( برای چیرگی دارند، و همچنین عدم نگرش سیاسیبین 

 
1  lthe ethica جا عامدانه از عبارت  : در اینthe ethical    به جایthe moral    بهره بردم، زیر هدف اشاره به دشمنی مبتنی اخالق جمعی است، دشمنی  که باید در

 تمامیت حیات آن نفی شود. 
2 common sense 

3  good sense 

4  patriotism 
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از سیاست می  باشد. گویچیاردینی که کمی  را در پی داشته  ناگواری  نامه عواقب  به ماکیاولی  دانست در  ای 
 نویسد:می

کند، چیزهای مشابه دوباره و دوباره تکرار  پوش بیرونی آنان تغییر می ی مردان و رنگ تن در حالی که چهره 

 پوش بینیم که در زمانی دیگر رخ نداده باشد. اما این تغییر اسامی و تن رویدادی را نمی شوند، و ما هرگز هیچ  می

دهند. بدین علت است که تاریخ  ها را تشخیص میچیزها به این معناست که تنها دوراندیشان بازگشت آن 

تان  اید، و برای یده شناسید و نددهد که شما نمی مند و مفید است، زیرا شما را در برابر چیزی قرار می ارزش 

 1سازد. تشخیص چنین رویدادهایی را ممکن می 
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 »مأمور و مسئول« ای»مأمور و معذور« 
 ی. کهنی نوشته 

 

 کشتند که شیعه است!در زمان سلطان محمود می

 کشتند که سنی است!زمان شاه سلیمان می 

 کشتند که بابی است!زمان ناصرالدین شاه می 

 طلب است!کشتند که مشروطهزمان محمدعلی شاه می 

 کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است!زمان رضا خان می 

 کار است!کشتند که خراب زمان پسرش می

  ... 
 کشتند که یهودی است!در آلمان هیتلری می 

 ها است!دار فلسطینی کشند که طرف حاال در اسرائیل می 

 ها است! کشند که جاسوس صهیونیستها میعرب 

 کشند که فاشیست است!ها میصهیونیست 

 !کشند که کمونیست است ها میفاشیست 

 کند!کشند که پدرسوخته از چین حمایت میها میروس 

 زند!زاده سنگ روسیه را به سینه می کشند که حرام می هاچینی 

 ای است این دنیای بشریت...  خانهکشند و چه قصاب کشند و میکشند و میو می 
 ها( احمد شاملو )سخنرانی 
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 مقدمه

 
مجریان   و  آمرین  تیراندازی،  اعدام،  عاملین،  سرکوب  شکنجهتیرباران،  سیاسی  و    و  زندانیان 

فهمند که نمی معترضان خیابانی کیستند؟ آیا اینان انسانند؟ فکر، احساس و وجدان دارند؟... یا آن 
و از درک شرارت و جنایتی که مرتکب می شوند، عاجزند؟ آیا اینان بیمارند یا آنطور که خود ادعا 

 کنند مأمورند و معذور؟!  می
 

های کهن،  ادیان و آیین طوالنی و تاریخی دارد.  ای  ، سابقه و جنایتها  شرارت های  پیرامون ریشه بحث  
، و یا حلول یک روح خبیث در  ابلیسنام  به ی یک موجود غیرانسانی و غیرزمینی  وسوسه   هبرا  شرّ  ارتکاب به  

ه  و خاستگاه آن بسیار نوشت   راجع به تبیین شرّنیز  . فالسفه و اندیشمندان  دادندمی  جسم و جانِ فرد شرور نسبت

  1است. آوری شده  جمع سوزان نایمن توسط   اند کهمتفاوتی ارائه کردهو نظرات 
دست  ی شرّ به کمک متدهای علمی، یک تشریح علمی از پدیده شناسی، تالش شد تا به با پاگیری علم جُرم 

قاتل و جانی را مورد مطالعه    3۸3ی  جمجمه  2(، 1909-1۸3۶نام سزار لمبروزو ) داده شود. یکی از پزشکان به 
ی آنان به این نتیجه رسید که بزهکاران به دو  قرار داد و از روی تشابهات آناتومیک یا فیزیولوژیک جمجمه

نشان داد که عالوه   3( 1929-1۸۵۶شوند: دیوانگان و بزهکاران مادرزاد. بعدتر انریکو فری ) دسته تقسیم می
ی رو به دو دسته جنایت نقش دارند. ازاین بر عوامل ارثی، عوامل محیطی و اجتماعی نیز در ارتکاب به جرم و  

پیشین، سه گروه جدید را افزودند که عبارت بودند از: مجرمین اتفاقی، عادتی، احساسی )هیجانی(. این حکایت  
 ی این نوشتار خارج است.       تا به امروز تاریخ طویلی را از سر گذرانده که از حوصله 

جنایاتی  زیرا    ؛بسیار مورد توجه قرار گرفتهای جنایت  ولِ ریشهبحث ح   ،پس از سرنگونی نازیسم در آلمان
ی  همه شد  مسلماً نمی.  متمدن رُخ داده بود  کشوریک  دهشتناک، در  اشکالی  وسیع و    یهم در ابعادهولناک، آن 

نوعی   نوشت؛ این  د«افرا»خالصه  و    ۵و هنریش هیملر   4پای آدولف هیتلر، جوزف گوبلز به را صرفاً  تقصیرات  

 
 است.   Modern Philosophy(، فلسفه مدرن  Susan Neimanعنوان کتاب سوزان نایمن )  1

2  Cesare Lombroso 

3  Enrico Ferri 

 وزیر اطالعات، تبلیغات و امنیت هیتلر و آخرین صدراعظم آلمان نازی.     4
۵  Heinrich Himmler  ود که شعار معروفش این بود: »افتخار من وفاداری من است«  ی نیروهای اس اس ب فرماندهMein Ehre heisst Treue 

https://fa.wikipedia.org/wiki/چزاره_لومبروزو
https://fa.wikipedia.org/wiki/انریکو_فری
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و معلولین    ها(ما )کولیها، رو، یهودی دگرباشانها،  د. کشتار کمونیستآمحساب می ژورنالیستی به نگاری  اساده
هم مردمی که  های میلیونی صورت گرفته بود؛ آن همکاری تودهتفاوتی و حتی  ، بی در سکوت   ،جسمی و فکری

ها راستی بر آلمانیاروپا به اهتزار درآورده بودند. به  تا دو دهه پیش از آن، پرچم برابری و سوسیالیسم را بر سقف
گمان این به  ها را در جنایات خود شریک کنند؟ بی ها قادر شده بودند تا تودهچه گذشته بود؟ چطور نازیست

های وسیعی است  های آلمانی نیست، اما بحث بر سر آن توده برانگیز ضدنازیستمعنی انکار مبارزات ستایش
 نازیسم را ممکن کردند.    که جنایات 

 یابی مقبولیتو فرایند  ،  سبعیت روندِ نرمالیزه شدن  ها بود که  در جستجوی یافتن پاسخ برای این پرسش
خود جلب کرد. از همین دوره نیز  شناسان را به و اقتدارگرا، توجه جامعه   امع مدرن و هم در جآن جنایت،    اجتماعیِ 

 ی محققان قرار گرفت.  مورد عالقه ــ   یشناسی فردجای روان هــ ب یاشناسی توده روان ی بود که مطالعه 
بود که    1ی »شرّ مبتذل« هانا آرنتهایی که در قرن بیستم سروصدای زیادی بپا کرد، نظریهیکی از نظریه 

ی دین در در »رسالهارائه شد. کانت  امانوئل کانت    2(Radical evil)  تئوری »شرّ رادیکال«در تقابل با  
  شناخته شده   یکه با یک انگیزه   کرده بودطالق  باری اعمل شرارت را به هر  رادیکال     شرّ  ،عقل«  یمحدوده

از خود، حسادت،  )مثل   بودن آن، عامدانه    از شرّفرد شرور     آگاهیرغم  (، و علی و غیرهاخاذی  ترس، دفاع 
   گرفت.صورت می 
نمی  آرنتادعای   کانت  تئوری  که  بود  جنایت این  و  تواند  و هول  هایشقاوت ها  دانگیز  وسیع  ابعاد ر  ــ 

گیرند، توضیح  افتاده صورت می پاهای پیش هم با انگیزه ــ را که توسط افراد معمولی، آن   3ها ست نازیستاهولوک

نوشت    ، 19۶3سپتامبر    20تاریخ    به  4، کارتیاش به مری مکنامهدهد. با همین استدالل نیز بود که آرنت در  
   .کار گیردکانت به «رادیکال شرّ » در تقابل با را  ریشهبی  و سطحی یا شرّ   »شرّ مبتذل«تا  ددهمی که ترجیح 

هم ی »شرّ مبتذل« را به خواننده بشناساند؛ آن نوشتار حاضر تالش خواهد کرد تا با نگاهی انتقادی، نظریه
که،  ها برای تبیین شرارت و جنایت است؛ دوم این ترین تئوریبه دو دلیل. اول اینکه این نظریه یکی از مطرح 

هایی که فردا برپا خواهند شد، نیاز هست که ی آمران، عامالن، قاتالن و سرکوبگران، در دادگاهبرای محاکمه 
 توانند جانی باشند.    خیزند، خود نمیاز همین امروز آماده شویم. مسلم است کسانی که علیه جنایت برپا می

  
 

1   Hannah Arendt   ستیزی برای مدت  گیری یهودی ی یهودی در آلمان دنیا آمد. در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد. با روی کار آمدن نازیسم و اوجدر یک خانواده
اریس و امریکا مهاجرت کرد. اندیشه ها و آثار آرنت در طول زمان دچار چرخش شدند که به اعتراف خود او تحت تأثیر دادگاه آیشمن  کوتاهی بازداشت شد. پس از آزادی به پ

 بود.  
2  radis  ای داشتند. به معنی ریشه است. نتیجتا منظور کانت جنایاتی بودند که ریشه و انگیزه شناخته شده 
تاریخ بزرگ آرنت در پی    3 از توتالیتاریسم و نه  ترین فاجعه نوشت کتاب آیشمن نوشت: »موضوع این کتاب، نه  ای است که تاکنون بر سر یهودیان آمده، نه روایتی است 

 ای نظری در باب ماهیت شر هم نیست.« وجه رساله ی رایش سوم؛ و البته به هیچ گذشت مردم آلمان در زمانهای از سرتاریخچه
4  Mary McCarthy (19۸9-1912 نویسنده، روزنامه )  .نگار و دوست هانا آرنت 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

 ی »شرّ مبتذل«خاستگاه نظریه

در آلمان    190۶همچون آرنت در سال  شکل گرفت. آیشمن    1این نظریه در جریان دادرسی آدولف آیشمن

آمدهب بود؛دنیا  به   ه  اداره  ،امور یهودیانس  یئرعنوان  در جریان جنگ جهانی دوم  نازی   یدر  آلمان   2امنیت 

انتقال یهودیان  ی  پروژه که در آن    کردرا تنظیم    3زه پروتکل کنفرانس وان  1942و در سال    شد کار  همشغول ب

بندی شده  فرمول  -  4«حل نهاییراه اسم رمز »با    - است )کشتار جمعی( در لهستان  های هولوکاروپا به اردوگاه
تا    1944  هایسالی  گرفت و موفق شد تا در فاصله عهده  ه ولیت اجرای این پروژه را بئمس  شخصاًآیشمن  بود.  

 هزار یهودی را به آشویتس بفرستد.   440 ،پایان خدمتش 
از سرنگونی آلمان نازی با مشخصات جعلیبه همراه خانواده  آیشمن  ،پس    ، اش به آرژانتین گریخت و 

یل  ئاسراطالعات  ا  یموران اداره أم  19۶0کار شد. در سال عنوان جوشکار در شرکت مرسدس بنز مشغول بههب
او را شناسایی کرده، ربوده   ، اورشلیمدر    19۶2سال  در    آیشمن.  ه و محاکمه کردندیل بردئ به اسرا  ،)موساد( 

 دار آویخته شد.  جرم جنایت علیه بشریت بههب
جلسات  ضمن گزارشِ    و   جلسات دادگاه حضور داشت  ۵یکلیه در    گار نیویورکرنعنوان خبرهآرنت بهانا  

های این  های ذهنی و اندیشهها، مشغله یادداشت  دنبال کرد.   دقتنیز بهدادگاه را  مربوط به  مباحثات    ، دادرسی
 (.  19۶3د )شمنتشر   ۶دوره، بعدتر در کتابی با عنوان »آیشمن در اورشلیم، گزارشی از شرّ مبتذل« 

باقی  چنان متأثرش کرد که  نقطه عطفی در زندگیش بود؛ زیرا آن آیشمن  به اعتراف آرنت، روند دادرسی  
»تفکر و    یازجمله، جزوه آثار آرنت    در نتایج این مطالعات    نمود.   آن  حلیلحقیق و تعمرش را وقف تفحص، ت 

های پس از آماده کردن بخش اند. البته آرنت  بازتاب یافته   ۸»حیات ذهن«کتاب    ( و1971)  7مالحظات اخالقی«

 
 مراجعه کنید.   ویکیپدیابرای کسب اطالعات بیشتر به   1

2  RSHA; Reichssicherheitshauptamt 
3  Wannsee Conference 

 به اطالعات بیشتر.  لینک دسترسی   4
 اند که او تنها در چند جلسه شرکت داشته است.  البته در این امر جای تردید هست. بعضی از منتقدین آرنت مدعی شده   ۵
۶   Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil  30  -  1399آبان    9)   بی.بی.سی( و  1400شهریور    2۶)جمعه    گزارش رادیو فردا. به  

وان »آیشمن در اورشلیم: گزارشی در باب ابتذال شر )شرارت(« را بر خود دارند. ضمنا بر  شوند. ظاهرا دو ترجمه عنزودی وارد بازار می ( سه ترجمه از این کتاب به 2020اکتبر  
  2012نام دارد در سال    Hannah Arendtاساس همین کتاب، فیلمی نیز با عنوان »هانا آرنت« به کارگردانی مارگارت ون تروتا تهیه شده که دیدنی است. این فیلم که  

 . لینک دسترسیساخته شده است. 
7Hannah Arendt, Thinking and Moral Considerations, 1971     ی عباس باقری توسط نشر نی منتشر شد. این کتاب با ترجمه 

۸ The Life of the Mind   ی مسعود علیا توسط انتشارات ققنوس منتشر شد. ترجمه »حیات ذهن« با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/آدولف_آیشمن
https://fa.wikipedia.org/wiki/راه_حل_نهایی
https://www.radiofarda.com/a/eichmann-in-jerusalem-book-hanna-arendt-persian-translations/30817016.html
https://www.bbc.com/persian/arts-54705134
https://www4.bflix.to/movie/hannah-arendt-2ln4/rl7898m
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روع بخش سوم  اول و دوم »حیات ذهن« که به ترتیب، به »تفکر« و »اراده« اختصاص داشتند ــ و پیش از ش
 1سالگی درگذشت.  ۶9شد ــ در سن مربوط می «قضاوت و داوری »ــ که به 

تأثیر شگرفی بر هانا آرنت العادهاما چه چیز خارق   افتاد که چنان  اتفاق  ای در جریان دادرسی آیشمن 
 گذاشت؟  

آیشمن،   اتهامات  به  دادرسی  جریان  ک در  رسید  نتیجه  این  به  فرد  آرنت  یک  ابداً  او  یا    «سادیست»ه 
ترسناکی یک انسان  »فرق دارد و به شکل  نیز  با هیتلر، گوبلز و هیملر    عالوه،. به نیست  « یا بیمارغیرعادی»

)معمولی( انگیزه  «عادی  و  نیّات  هرگونه  از  که  مثل است  ــ  ایدئولوژیک  باورهای  یا  و  بدخواهانه  های 
   2.ستاستیزی، راسیسم و غیره ــ مُبرّ یهودی

انکاری  قدر مرا تحت تأثیر قرار داد که ممکن نبود بتوانم شرِّ غیرقابل عمقیِ آشکارِ عامل ]آیشمن[ آن »کم 
تری ربط دهم. اعمال او هیوالوار بود اما  های عمیق ها و انگیزه را که در عمل او وجود داشت به ریشه 

  فرد   یک  کامالً  –   شدمی   محاکمه  داشت  اکنون هم   که  حقیقی   شخص   همین  کم دست   – خودِ عامل  
 3« .نداشت شباهتی  هیوال  و دیو  به و بود معمولی و عادی

  واری یوالاعمال هتواند مرتکب چنین  می  فرد عادیک  طور یچپس این سؤال به ذهن آرنت رسید که  
 شود؟

فرد  پس کندوکاش حول شخصیت، خانواده و محیط پرورشی آیشمن را آغاز کرد. آرنت دریافت که او یک  
  مقررات به قانون و  که  بود  شناس  وظیفه کارمندی  پُرکار، جدی، منظم، قانونمدار و    ، فکرخوش   ، باهوشعادی،  

داد را دقیقاً انجام می ها  االدستی دستورات و فرامین بکرد و  گذاشت، در انجام وظایف شغلی تردید نمی احترام می
 های بیشتری نائل شود.  مراتب شغلی، به موفقیت تا در سلسله 

قدرت تشخیص خوب از بد  که  ؛ چون بود  «فکربی شد که آیشمن یک موجود »مدعی  آرنت    - با این همه  
آنان به نتایج کارها و    چشمبنشاند و از    -ویژه قربانیانش  ه ب  - جای دیگری  به را نداشت و قادر نبود تا خود را  

 :. همین نیز سبب شد تا به یک جانی بدل گرددعواقب اعمالش بنگرد
اش بودند. و  این افراد نه غیرعادی بودند و نه سادیست؛ ها شبیه معضل آیشمن دقیقاً این بود که خیلی »

کارِ خونخواران متعصب نیست؛   فاً کُشى صرآدمطور ترسناکی عادی بودند و هنوز هم هستند...  ه بلکه ب
ورزی  دهند. شرارت کارشان را انجام می   ای نیز انجام شود که صرفاًدست کارمندان خسته هتواند ب بلکه می 

 
 اند. »تفکر« و »اراده« توسط مسعود علیا ترجمه و منتشر شده صورت دو جلد جداگانه با عناوین  این دو بخش به   1

2 ‘no sign in him of firm ideological convictions or of specific evil motives’, Thinking and Moral Considerations, 

1971 
 ی جلسات محاکمه وی این گونه استنتاج کرد. های پلیس از آیشمن و حضور شخصی در کلیه ی بازجوییشده صفحه از متن پیاده  3۶00ی دقیق  آرنت بعد از مطالعه 

3  Thomas White, What Did Hannah Arendt Really Mean by the Banality of Evil?, Aeon, 23 April 2018 

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil
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  یالعاده در پاییدنِ پیشرفت شخصجز پشتکاری فوقریشه یا مبتذل[ نیز باشد... او به  تواند سطحی ]بی می
وجه  هیچ که بهفکری محضِ او ــ  دیگری نداشت.... آیشمن احمق نبود. این بی  یهیچ انگیزه   خود، ابداً

ترین جنایتکاران آن دوران  شدن به یکی از بزرگ با حماقت یکسان نیست ــ بود که او را مهیای تبدیل 
او مرتکب جنایاتی  کرد... او قادر به تفکر از منظر یک شخص دیگر نبود. در فقدان این تواناییِ معرفتی،  

 1  «شد که تقریباً محال بود اوج وقاحت آنان را بفهمد...
جنایات فجیع و عظیم    دارد:را بیان می نظری تئوری »شرّ مبتذل«    ی بانم  ،فشردهطور  همین پاراگراف، به 

فکر«  ولی »بی   معمولی  های کامالًدست انسانه توانند ب می پذیرند. آنها  دست بیماران روانی صورت نمی صرفاً به 
اندیشند، قادر نیستند خود را جای دیگران )یا شان نمی هایی که به عاقبت کارهای نیز انجام شوند؛ یعنی همان 

ن بنگرند، از تشخیص و تمیزِ شرّ از خیر و زشتی از زیبایی  قربانیان خود( بگذارند و از منظر آنها به اعمال خودشا
 طور خالصه فاقد یک توانایی معرفتی هستند.  عاجزند و به 

نارسایی  و  کمبودها  این  افراد  این  بردهآیا  ارث  به  را  اجتماعی  خود های  یا  هستند؟  بالفطره  شرور  اند؟ 
 اند؟ قربانی
آرنت  به نمی ه بقلب  الو قسیجالد    ،ها، جانی انساننظر  بار می دنیا  بلکه  به جنایت    .آیندآیند،  در  ارتکاب 

یاطینت» بهذات»  «  نشده،« کسی  نهاده  شرارت   ودیعه  و  نیست  ، خباثت  ارثی  یا  و  ندفطری  اکتسابی  بلکه  ؛ 
)ساختار    .ندست هآموختنی   هیرارشی  بر  که  اجتماعی  سازمان  یک  در  زندگی  و  کار  جریان  در  اشخاص 

اقتدسلسله  و  می   ار مراتبی(  است،  استوار  اطاعت  بی و  که  وظایف  چون آموزند  و  کنند  پیروی  فرامین  از  وچرا 
گردند تا به جنایات شوند و آماده میفکر« میشان را انجام دهند. در جریانِ چنین فرایندی، آنها »بیشغلی 

تواند به دست خود فرد  عالوه، این فرایند میهولناک دست بزنند و یا به درجاتی در جنایت شراکت جویند. به 
خواهد شرّ نخرد، توجه است، می های رژیم حاکم بی صورت بگیرد؛ مورد مثالش فردی است که به سیاست

ی داوریش را بکار نگیرد.  اش بماند و اندیشه و قوهکسی کاری به کارش نداشته باشد، در انزوا و دنیای ذهنی 
 یار ساده، دست به جنایات هولناک بزند.  های بستواند با توسل به انگیزه این فرد نیز می

ای های بعدی او جایگاه ویژه ی آرنت و در نوشتار ورزی« در اندیشهجاست که »تفکر« و »اندیشه از این 
 برد!    ها نام می ترین جنایتعنوان یکی از بزرگیابند؛ تا آنجا که از نیندیشیدن به می

از را دریافته اهمیت تفکر و قدرت آن  2های توتالیتر نظر آرنت رژیمبه   کنند یک نظام رو سعی میایناند. 
از سربازان مطیع، تهی، بی اجتماعی سازمان دهند که   فکر،  گو، بیقربان رو، بله تفاوت، تسلیم، دنبالهلشکری 

 
1  Arendt, Hannah, 1996, Denbanala ondskan. Eichmanni Jerusalem. Översättning: Barbro Lundbergoch, p. 262 

2   totalitaire  کند.  های فردی و اجتماعی را نفی می شود و آزادیخواه است که برای حفظ اقتدار خود، به خشونت و ترور متوسل می به معنی حکومت ایدئولوژیک و تمامیت
رفت. باید توجه داشت که حکومت توتالیتر با  کار  تالین نیز به های هیتلر و اساین واژه ابتدا در قرن بیستم در ایتالیا برای حکومت موسولینی به کار برده شد. بعدتر برای حکومت 
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خوش  پرچم  خدمت  فرمانبردار،  و  رهبر  )امت(،  وطن  نظام،  به  وفادار  تا  بار  به و  جنبیاورد  را  ایتماشین  شان 
مرور قابلیت بهکه  شوند  غرق    در وظایف شغلی چنان  حرکت درآورد. افراد باید در این ساختار اجتماعی آن به

تا    شان بازبایستندورزی، انتقاد و اعتراض را از دست بدهند، از اندیشیدن به عواقب کارها و رفتارهای اندیشه
 .  ستندرژیم هماشینِ جنایت  در ای دندهنفهمند که چرخ 

بود که نازیسم با تکیه    انتشار کتاب آیشمن، آرنت بر همین نکته تأکید ورزیده و مدعی شدهها پیش از  سال
 : ماشین جنایتش را به چرخش درآوردهل و عادی قادر شد تا أو تمرکز بر کارمندان مت

 
اس. اس و گشتاپو، سازمانِ فراگیرِ هیملر بر متعصبان، قاتالن فطری و یا   یبرخالف واحدهای اولیه »

  1( 194۵) «وار استوار بود.بر شاغلین معمولی و عیال  افراد سادیست متکی نبود، بلکه تماماً

 
  « کمدی مهیب»که آرنت روند دادرسی به اتهامات آیشمن را به یک  بود  با استناد به همین استدالل نیز  

اعمالش ی از  فهم و    کاند که دررا بر میز اتهام نشانده فردی  که قاضی و دادستان    شد ی  دعمد و  کرتشبیه  
 . ارددن
 

استاندارد، نقش  روى از قواعدِ بیانِ مرسوم و  ها، عبارات دم دست، و دنباله. کلیشه..مدی مهیبکنوعى  »
  یای در حراست از ما در مقابل واقعیت دارند؛ یعنی در برابر فشارهایى که همهاجتماعى شناخته شده 

نسبت به این فشارها واکنش    کنند. اگر ما دائماًمان وارد مىشان بر ذهنها و وقایع، به صرف بودنرخداد 
ما تنها در این بود که او بوضوح هیچ    یبقیه   شدیم. تفاوت آیشمن بادادیم خیلی زود خسته می نشان مى

 2  "یک از این فشار ها را نمی دید.
 

شوند؟  فکر و جانی بدل میی افراد، در جریان کار و زندگی در یک رژیم توتالیتر، به موجودات بی اما آیا همه
آیشمن و  ها، مبارزات و اعتراضات فردی و اجتماعی را توضیح داد؟ چرا  توان مقاومتبا این حساب چطور می

، دو سرنوشت ندنمودرژیم توتالیتر رشد  یک  ی  ند و در سایه مدآ( بدنیا  190۶هر دو در یک سال )که  آرنت ــ  
 ی؟و دیگری زندانشد    بان زنداننازیست شد و دیگری ضدنازیست؛ یکی یکی  متفاوت یافتند؟ چرا 

 
شود گفت که به تعبیر آرنت  ( حزب. به این معنی می4( رهبر  3( کتاب  2( ایدئولوژی  1ای متکی است حکومت دیکتاتوری و استبدادی و پلیسی فرق دارد؛ و بر چهار اصل پایه

 یتر خصوصیات دیگری نیز دارد که در کتاب توتالیتاریسم هانا آرنت به تفصیل توضیح داده شده اند.  حکومت ایران یک نظام توتالیتر است. نظام توتال 
1  Arendt, Hannah, 1978, The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age, p. 232  . 
2  Arendt, Thinking and Moral Consideration - a lecture, 1971, p. 418 

https://pensarelespaciopublico.files.wordpress.com/2014/02/hannah-arendt-the-jewish-writings-2007.pdf
https://jonudell.net/h/arendt.pdf
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که آن دیگری  توضیح آرنت این است که آن یکی چنان شد چون روی اعمال و رفتارش فکر نکرد حال آن 
شدن در رفت چون اندیشید، به اخالقیات پایبند ماند، وجدانش را  فرایند جانی  از   فکری نشد و درنتیجهدچار بی 

 را در خود پرورد:   نیکی از بدیتشخیص  ابلیتقاضی کرد و ق
 

نحوی که  ه ترین ابعادش انجام دهند، بد تا مردمِ عادی، شرارت را در بزرگشناتوانی در تفکر سبب  ...    »
تفکر نیست. آنچه که اهمیت دارد، قابلیت تشخیص خیر از    یبیانگر درجه سابقه بود. ]سطح[ دانش  بی

ها بدهد که در این لحظات  این توانایی را به انسان  "تفکر"شرّ و زیبایی از زشتی است. امیدوارم که  
 1  «حساس، از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کنند.

 
باید    برخوردار است و درنتیجه اختیار و انتخاب  فرد حتی در جوامع توتالیتر از  ر آرنت،  نظبه این معنی، به

های اخالقی پایبند بماند و وجدانش را ، به ارزش کافیست بیندیشدمسئولیت اعمال و رفتارش را بپذیرد. تنها  
از استحاله  و خود را    برسد   «مأمور و مسئولی »  یدرآید و به مرتبه ه ب  «مأمور و معذوری »ی  تا از پیله   قاضی کند
دال بر اینکه ــ او    ،وکیل آیشمنی  آرنت، دفاعیه با همین استدالل نیز  فکر« مصون بدارد؟  »بیبه موجود  

و بر حکم دادگاه ــ یعنی اعدام آیشمن    دپذیرمی نرا  ای از یک چرخ دنده در ماشین عظیم نازیسم بود ــ  دندانه 
 2  .زندمهر تأیید میــ 

 آرنت   یآرا بازتاب 

نظر  ها، از جمله لئونارد کوهن با او هم. بعضی وبرو شدهای متفاوتی ر واکنش و نظریات آرنت با    هازارش گ 
 مورد نقد قرار دادند.  شدیداً او را و بعضی دیگر  3شدند 

دور از  به تصمیم گرفت تا    4استنلی میلگرام نام  ه شناس امریکایی بدادگاه آیشمن، یک روان سه ماه بعد از  
های عادی در مجرم بودن آلمانیمباحثات فلسفی، در آزمایشگاه و به کمک متد علمی، ادعای آرنت ــ دال بر  

ی دانشگاهی ترتیب داد و مدعی  یک مطالعه  ، او قرار دهد. برای این منظوربررسی  مورد  را    ــ  جنایات نازیسم

 
1  Arendt, Hannah, 1996, Denbanala ondskan. Eichmanni Jerusalem. Översättning: Barbro Lundbergoch, p. 262 

 رارت آیشمن ناشی از عدم تمایل او به اندیشیدن بود. کند که شاش به کارل یاسپرسِ فیلسوف تأکید میی آیشمن در نامه آرنت سه سال بعد از محاکمه  2
of-work-and-words-https://lithub.com/the-بخوانید. )  آرشیو لئونارد کوهن را می توانید در  او به تأثیر از آرنت شعری سرود که متن آن   19۶4در سال     3

cohen-leonard / یک آدم معمولی بود با ده انگشت دست و پا و هوش  نویسد که او کامالً  (. در این شعر کوهن ضمن توصیف رنگ چشمان، رنگ مو، وزن و قد آیشمن می
 بود؟!« داشت و دیوانه می های نیشِ دراز و بزاق سبز رنگ می پرسد: »خب چه انتظاری داشتید؟ آیا منتظر بودید که او چنگال، دندان متوسط. و بعد می 

ی تلویزیونی  برنامه ،  Experimenter، فیلم سینمایی  Stanley Milgram  ،ewObedience to Authority: An Experimental Viاسامی التین:     4
60 minutes ،Thomas Blass  وJerry M. Burger . 

file:///C:/Users/JA/Downloads/آرشیو%20لئونارد%20کوهن
https://lithub.com/the-words-and-work-of-leonard-cohen/
https://lithub.com/the-words-and-work-of-leonard-cohen/
https://www.youtube.com/watch?v=NtoDZ5C3FeU
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که  داوطلب  زیادی    تعدادرا با انتخاب    1عد آزمایش معروف میلگرم شد که هدفش بررسی کارکرد حافظه است. ب
ــ که از   ساختگیسؤال و جواب  جریان یک  برگزیده شده بودند به اجرا گذاشت. داوطلبان در    از افراد عادی 
خبر بودند ــ در جایگاه معلم آزمونگر نشانده شدند و همکاران میلگرم ــ با تظاهر به داوطلبین  آن کامالً بی 

شونده نشستند. در جریان هر آزمایش یکی از داوطلبین )در نقش معلم( به همراه گروه دوم ــ در جایگاه آزمون 
ای از هم  ی شیشه کمک یک پنجره ای که به تاق جداگانه یکی از همکاران میلگرم )در نقش محصّل( در دو ا 

شد. محصل  نشستند. بعد فهرستی از کلمات زوج )مثل آب ــ موز و ...( به هر دو نفر داده می جدا شده بود، می
گفت و محصل )همکار فرصت کوتاهی داشت تا آنها را از برکند. بعد داوطلب )معلم( یک کلمه )مثل آب( را می 

وقتی پاسخ غلط بود از داوطلب )معلم( خواسته داد )مثل موز(.  ی مرتبطش را پاسخ میبایست کلمه می   میلگرم(
خبر از ساختگی  داوطلب هم که بی مرور ولتاژ برق را باال ببرد. ه و ب محصل بدهد   بهشوک الکتریکی  شد تا  می

قطع  را  کند تا شوک  لتماس می چد و اپیخود میدید محصل به که می کرد؛ حال آن بودن آزمایش بود، چنین می 
 د. کن

منتشر شد،    ( 1977)  تجربی«ی  که در کتابی با عنوان »اطاعت از اقتدار: یک مشاهده  هانتایج این آزمایش
 .  شان وارد کنندشوک به محصل  ولت  4۵0تا حاضر شدند  داوطلبین  از ٪۶۵ .دهنده بودتکان 

ند، تأکید  دشیید  أتدیگران نیز تکرار و  بعدها توسط توماس بالس و جری برگر و  که  میلگرم  تست  نتایج  
هم تنها به آن دلیل که از  شان باشند، آن توانند دیگران را شکنجه کنند و شاهد زجر داشتند که افراد عادی می

دکتر معرفی  جانب یک مقام صاحب اتوریته )که در اینجا بازیگری بود که روپوش سفید پوشیده و خودش را  
  کرد( از او خواسته شده بود.می

 :  شرکت کرد و اظهار داشت « شصت دقیقه»ی تلویزیونی میلگرم در برنامه، 1979در سال  
 
  اشتدبرام، و براساس  آوری کرده از هزاران نفر جمعهایم  بر اساس مشاهداتی که در جریان آزمایش»

های مرگِ مشابه با آلمان  کنم که اگر اردوگاه ست، ادعا می هام که مبتنی بر نتایج این آزمایشاشخصی 
بسادگی یافت خواهد  ها  ی اردوگاهسیس کنیم، نیروی انسانی کافی برای اداره أ نازی در ایاالت متحده ت

 .« شد
 

سربازی   یکه مشغول گذراندن دوره   داوطلبین در این آزمایشمیلگرم، یکی از  تست  سال پس از انجام اولین    ۶
 یتنام بود به میلگرم نوشت:  در و

 

 
 .دهددست میزمایش به تری از این آ که توضیح مفصل  ویدئوییبه اطالعات بیشتر در ویکیپدیا و   لینک  1

https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_میلگرام
https://www.youtube.com/watch?v=u3nforMcJfQ
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  را این   جنگ ی دانستم که چرا باید کسی را عذاب بدهم. اما حاال در بحبوحه من در زمان آزمایش نمی»
  مان اعتقادات  با   کامل  تناقض   در   که  زنیم می   کارهایی  به   دست  خود  مافوق  دستور   طبق  ما.  فهمممی

 « .است

 
این آزمایش زیر نظر دکتر فیلیپ    آرنت زد.  ییید دیگری بر آراأمهر ت   1بعدتر »آزمایش زندان استنفورد«

که  جایگزین احتمالی( بودند    3ی  )به اضافه   دانشجو   21گان  کنندانجام شد. شرکت  1973زیمباردو، در سال  
نفر نقش   10بر اساس قرعه،  یید قرار گرفته بود.  أمورد تهای مربوطه  شان توسط تستروانی جسمی و  سالمت  

 زندانی که به همین منظور ساخته شد جا داده شدند. را تقبل کردند و در شبهزندانبان  نقش  نفر    11دانی و  زن
های مخفی ــ بدون  یابد و رفتار دو گروه توسط دوربین   مدت دو هفته ادامه ه آزمایش بقرار بر این بود که  

در روز  آزمایش را  شد که  بار  و فاجعه   وخیم  قدریه اما اوضاع بمطالعه قرار گیرد.    کنندگان ــ مورداطالع شرکت 

 2. ندششم متوقف کرد

منتشر شد، بر این واقعیت    3که در کتاب فیلیپ زیمباردو، تحت نام »تأثیر شیطانی«نتایج این مطالعات   
 جانیان وحشی   عادی  افرادتوانند از  می  ساالر،ساالر و یک فضای قدرت ر اقتد ساختار اکید داشت که در یک  تأ

 . بسازند
مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار    تئوری »شرّ مبتذل« هانا آرنت دنبال انتشار نتایج فوق، بار دیگر  هب

 . مورد بحث مجدد قرار گرفت ها در تبیین شرارت و جنایتهنظریترین مطرح یکی از  عنوانگرفت و به 
ی او را مورد نقد قرار  با آرای آرنت پرداختند و نظریه  البته در این میان کم نبودند کسانی که به مخالفت 

بود. او معتقد بود    4در کتاب »آیشمن پیش از اورشلیم«   ، بتینا استنگنتها، متعلق به  نقددادند. یکی از نخستین  
اساس است.  ریشه( متکی بود، از پایه بی و بی   ی آیشمن )سطحیکه بنیان نظریه »شرّ مبتذل« که بر انگیزه

با استناد به مدارک فراوان نشان داد که ــ برخالف نظر آرنت ــ آیشمن ابداً یک فرد ساده، معمولی و  بتینا  
قویِ  های با انگیزه هم آگاهانه، آن های افراطی نبود، بلکه برعکس، او یک نازیستِ باورمند بود که فاقد انگیزه 

است. اما در جریان    ه وقوف کافی و کامل داشتکارهایش  و نسبت به عواقب  ه  نه به جنایت دست زدنژادپرستا
 .  شناس پنهان کندوظیفه بوروکراتِ  کی یدادرسی توانسته بود خود را هنرمندانه زیر لوای فریبنده 

 
1  Stanford Prison Experiment ، Philip Zimbardo    

نیز بر   عالوه چند فیلم سینماییدر این خصوص تهیه کرده که دیدنی است. به  مستندیزیر را ببینید. بی.بی.سی نیز    ویدئویبخوانید یا    ویکیپدیابرای اطالعات بیشتر در     2
 اند.  ( از آن جمله 201۵ )سال  The Stanford Prison Experiment( و 2010)سال  The exprimentاساس همین تجربه ساخته شده که 

3  The Lucifer Effect by Philip Zimbardo  

4  Bettina Stangneth, Eichmann Before Jerusalem, 2011 

https://fa.wikipedia.org/wiki/آزمایش_زندان_استنفورد
https://www.youtube.com/watch?v=frfPUKPw21M
https://www.youtube.com/watch?v=F4txhN13y6A
https://www.youtube.com/watch?v=XhiC2xc0x_g
https://www.youtube.com/watch?v=HVFAwytPkgE&list=PLCMp2U4xlkz28q2hrAbIEMJ86dgTnpWS2
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ه  یافتی را  ردمدعی شد که در دفتر خاطرات آرنت موا  1آیشمن« ی  دبورا لیپستات نیز در کتاب »محاکمه
ال را  ؤ عالوه دبورا این سهاست. ب   او از هولوکاست داشته دفاع  و  نژادی    یآیشمن به تصفیه حکایت از باور  که  

کشید   آیشمن  پیش  اگر  آرنت  به   -که  بود   -قول  ناآگاه  کارش  عواقب  از  چرا    ،واقعاً  با پس  همدستی    در 

 2؟را نابود کرد ی مدارک مربوط به جنایات جنگی ه کلی ،همکارانش

ال  ؤ ی آرنت را زیر ساالت مشابه نظریهؤ با س  نیز  نویس و دوست نزدیک هانا آرنتکارتی، رمان مری مک 

ی »شرّ مبتذل«  نظریه   :نوشت  (19۶3به او )ای  در نامه  آرنت نیزی  دوره و گرشوم شولِم، فیلسوف هم   3برد
 4.استرمغز  یک شعار و نه یک تحلیل ُپ صرفاً

شد  مشابه متذکر    یبا طرح انتقاد  ۵سیاسی چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم؟«  آلن ولفِ در کتاب »شرّ 
را به پای  و آن   آور توضیح دادشناسی یک موجود مبتذل و ماللتوان با روان که شرارت و جنایت سیاسی را نمی 

 عدم تمایل به اندیشیدن نوشت. 

 نقادانه  بندی جمع 

را بیماران روانی و اشخاص غیرمعمولی  جانیان  های جمعی که  با نگرشِ غالب بر رسانه تئوری آرنت   -
درد دراماتورژی  ه فات بیشتر ب ی صگونه تو ایننظر آرنت  ه. بتفاوت داشته و دارد،  کنندتلقی کرده و می

(dramaturgyنمایش« یا  می(  اجتماعیپردازی«  تحلیل  یک  تا  اینخوردند  توجیهات  ها  . 
  )شهروندان معمولی( جانیان از »ما«کردنِ ز  متمایکه به قصد ند  هستای  انگارانه ولی آگاهانهساده

شوند! وقتی شوند تا به »ما« بباورانند که شهروندان عادی، جانی و شرور نمیساخته و پرداخته می 
تالش برای فهمِ عمق و ابعاد فجایعی که وقت از  هم که به این برداشت سطحی باور بیاوریم، آن 

انجام شوند به دست »ما« می  با  ازاین  !مانیممیباز  ،تواند  آرنت  نکته  یادآوری  رو   این  که  مکرر 
کوشد  طرز وحشتناکی شبیه آنانیم، می و ما نیز به هستند،    «ما»طرز وحشتناکی مانند  هکاران ب جنایت

       .اریمو رفتارهایمان د که در قبال تصمیمات  کند   ی مسئولیت»ما« را متوجه 

ی  بر سرِ انگیزه   -ویژه تئوری »شرّ رادیکال« کانت  به   - پیشینانش  ی شرّ آرنت با  تفاوت نظریه  -
ی قوی برای  عامل )سوژه( بود. آنان ارتکاب به شرارت را به یک شرّ ذاتی و یا داشتن یک انگیزه 

 
1   Deborah Lipstadt, The Eichmann Trial, 2011 

2  Gershom Scholem  . 
 ی فارسی ترجمه .  t really mean by the banality of evil?What did Hannah Arendی برداشت از مقاله 

 منبع باال   3
 مأخذ باال   4

5  Alan Wolfe, in Political Evil: What It Is and How to Combat It? (2011) 

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=622bba9d1f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_28_01_42&utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d-622bba9d1f-69535341
https://www.aasoo.org/fa/articles/منظور-هانا-آرنت-از-
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دارتر باشد، وسعت و تر و ریشه دادند و مدعی بودند هرچه انگیزه قوی ارتکاب به جرم نسبت می
ترین جنایات  ی شرّ آرنت بزرگکه در نظریهآنتر خواهد شد، حال ر و بزرگتابعاد جرم نیز وسیع 

ورزی و تشخیص  های توتالیتر از اندیشه دست خود و یا رژیمشوند که یا به دست کسانی انجام می به
 زنند. دار، به جنایات مهیب دست می های ریشهنیاز به داشتن انگیزه خیر و بد محروم شده و بی 

هویت فکر، بی های بی کند که انسانای تشبیه میهای توتالیتر را به کارخانه سو رژیمآرنت از یک -
خدمت بگیرد و از سوی دیگر مدعی بود که همین انسانهای  سازد تا آنها را به و ازخودبیگانه می

یالوگ دتوسل به    ابها را  گرا و باوجدان باشند و حتی این قابلیتورز، اخالق شده باید اندیشه معیوب
شان هستند و باید در صورت همکاری با و اعمال  رفتاردر خود بپرورند. پس مسئول    1سقراطی 

 رژیمِ توتالیتر، محاکمه و حتی اعدام شوند.  

گیرد جنایت و شرارت  تا آنجا که نتیجه می   ؛ کندرنت در اهمیت »تفکر« و »اخالق« اغراق می آ -
کند و وجدانش را    دانتقکافیست فرد بیندیشد، ا  . هستندفکری و عدم رویکرد اخالقی  ی بی نتیجه 
تا  قاضی گزند    نماید  بماند!  آیشمناز  امان  در  یافته   شدن  آنکه  جامعه حال  نشان های  شناسی 

داران تعلق گرایان و وجدان ورزان، اخالقدهند که خیلی از جانیان و جالدان، به خیل اندیشهمی
دل  سر  از  که  جانیانی  نیستند  کم  میردارند!  پیشه  گیاهخواری  طبع  حمی،  لطافتِ  سر  از  کنند، 

 کنند! فرسایی میآفرینند و در باب اخالق، قلم نوازند و آثار بااحساس هنری میموسیقی می 
محبوبیت زیادی برای آرای آرنت آورد. اما خیلی زود    میلگرام و »زندان استنفورد«تست  نتایج   -

ضمناً مطالعات بعدی نشان دادند که ادعای آرنت دال   .ها زیر سؤال رفتعلمی این تست مقبولیت  
ی رادیکال( آیشمن نادرست بود. به این معنی، تئوری شرّ مبتذل انگیزگی )یا نداشتن انگیزه بر بی 

 ی غلط بنا شده است.   بر یک شالوده

ه ترس ای ب اشارههیج  در دفاعیاتش  ابداً یک »مأمور و معذور« نبود. او  آیشمن  برخالف نظر آرنت،   -
اش را از  خانواده را ستود،کشورش  رد، بلکه  جرم سرپیچی از قوانین و فرامین نک ه هم باز اعدام آن 

بود تا مقررات جنگی و موظف  ف  مکلّ ،  کشورش  د که به پاس احترام به پرچمِرکید کأ د و تیدور بوس 
نبود بلکه عمیقاً یک   ی او  ابداً یک »مأمور و معذور«را اجرا و از فرامین متابعت کند. به این معن

احساس مسئولیت کرد پرچم و رهبرش    ،به وطنبود که تا آخرین نفس نسبت    «ولئمور و مسأم»
       و به آنها وفادار ماند!

 
ها را زیر سؤال ببرند و در دیالوگ با خود و  فرض ها و پیش ی دانسته نظر او اشخاص اگر بیاموزند که دایم همهکند. به ی بحث سقراط تأکید زیادی می آرنت روی شیوه   1

 ی بحث سقراطی را پیشه کنند بر قابلیت تفکر خود و قدرت تشخیص بدی از خوبی می افزایند.   دیگران شیوه 
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کند. حال  تئوری شرّ مبتذل آرنت، فرایند جانی و جالدسازی را صرفا به جوامع توتالیتر محدود می  -

این فرایند در هر  که  بر این باورند    -    1ونت باومنجمله زیگماز    -آنکه بعضی از اندیشمندان  
چرا از مقررات  وچون بی اطاعت  و  بوروکراتیک  ــ    هرمی اجتماعی  ختار  ساکه بر یک  مدرن    یجامعه

ی سازماندهی بنام »ماتس تواند شکل بگیرد. یکی از متخصصین حوزه، می است  مبتنیو فرامین 
این   که  داده  نشان  نیز  جامعه آلووسون«  در  که  فرایند  نامی  است!  قابل مشاهده  مثل سوئد  ای 

ای که  نظر او، در هر جامعه به  2آلوسون برای این پدیده انتخاب کرده »حماقت کارکردی« است. 
جای رشد خالقیت، ابتکار و استقالل فکری در کارمندان،  گونه سامان یافته که به سازمانِ کار آن 

 فکر هست.   قول آرنت بی اراده و به خطر پرورش عناصر بی کند،  »حماقت کارکردی« رشد می

شود و هیچ احساس  می(، فردی به دست قهرمانِ داستان کُشته  1942در رمان »بیگانه« آلبر کامو ) -
پیدا نمی  اینبدی در قاتل  بود. در  باور دارد آن یک حادثه  جا هم آیشمن جنایت شود؛ چرا که 

اش عمل  ی شغلی و ملی بار بداند؛ چرا که باور دارد به وظیفه که عملش را شرارت آنکند، بی می
توان دست به جنایت ی قوی نیز می کرده است! به این معنی اگر بپذیریم که بدون داشتن انگیزه 

صورت باید یک توجیه قوی برای زد ــ هرچند که باورش برای این قلم دشوار است! ــ در آن 
»حمایت مثل  داشت؛  آن  به  دشمن بشر  ارتکاب  علیه  »مبارزه  دموکراسی«،  دوستانه«، »صدور 

 !   )ساختگی/خیالی!(«، »حفظ امنیت ملی« و ... 

ها ببرد و دالیل اجتماعی شرارت و جنایت را بکاود، پس از صغرا  دست به ریشهرنت که قرار بود  آ -
کبرا کردن  ارزش و  به  پایبندی  و  با مسئولیت فردی  را  داستان  بسیار،  اخالهای  قی خاتمه  های 

پنداشت سازی می فکر«که بر حکم اعدام کسی ــ که او را قربانی فرایند »بی تر آن دهد و جالبمی
دفاع   ــ  اعدامــ یعنی  و از یک جنایت دولتی    خیزدبرمیخواهی  به خون زند،  ــ مهر تأیید می

 ! دنکمی

کشد، اما از مذمومیت قدرت و  ساالری را به نقد می تئوری شرّ اگرچه فرهنگِ اطاعت و اتوریته -
که  آورد و اتوریته و اقتدار بد هستند چون که فساد میرود؛ قدرت بد است چوناتوریته فراتر نمی

 آفریند!  جنایت می 

پیش  - که  بناشده  غیرطبقاتی  تحلیل  یک  بر  آرنت  شرّ  کتاب  تئوری  در  بطور تر  »توتالیتاریسم« 
ی  آیند بلکه همه فکر بارمی های توتالیتر نه تنها بی مشروح توضیح داده شده بود: افراد در رژیم

 
1  Zygmunt Bauman 

2   Functional Stupidity -Mats Alvesson .    ماتس آلوسون که سوئدی است اسمFunktionell domhet   ها را برای تئوری خود انتخاب کرده. از او سخنرانی
 های زیادی در یوتیوب موجود است.   و مصاحبه 
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شکل، منعطف ی بی دهند و به تودهشان ــ را نیز از دست می شان ــ از جمله هویت طبقاتی هویت
آورند.  به این گردش درمی   گردند که ماشین سرکوب و جنایت رژیم را به ای بدل می شده و مسخ 

هویت به منظور تداوم حاکمیت ی بی گذارد که همین تودهمعنی آرنت این واقعیت را نادیده می
ها های توتالیتر تنها به »تحمیق« تودهبرد که رژیمعالوه آرنت از یاد میاند! به طبقاتی تربیت شده 

شان از سه عنصر دیگر  های ضدانسانیارزش   موازات »تبلیغ« و »ترویج«ورزند. آنها به مبادرت نمی 
دهند و در برابر  گیرند: »ترور«، »تهدید« و »تطمیع«. کسانی که به سپردگی تن نمی نیز بهره می 

مقاومت می  رژیم  مغزشویی  زندان و شکنجه می ماشین  ترور،  با  کنند،  ناسازگاران  و سایر  شوند 
گریزند ند. امثال آرنت هم که از این مهلکه می گردتهدید یا تطمیع به سکوت یا همکاری وادار می 

کنند و  پردازی مینشینند و راجع به توتالیتاریسم تئوری برند، در فراغت خاطر می در میو جان به 
می  فلسفی  نفیس  مقوله جوایز  به  آرنت  معنی  این  به  نمی گیرند!   »منافع«  پس ی  در  پردازد، 

در  بیند و توجه ندارد که  را نمی  شغلی و اجتماعی،  «های افراد، ارتقای موقعیت اقتصادیاطاعت»
ها تحمیق  تودهمداران تهدید،  اخالق   ، ورزان ترورو اندیشهاست  بردار  هزینه  «تمرد»  ،امع توتالیتر و ج

   !شوندمی فکران تطمیع و بی 
ی تناقضات بسیار است.  که دربرگیرنده کند چونفهم جلوه میتئوری شرّ مبتذل، پیچیده و سخت  -

شایسته شا بیشتر  خودش،  از  سقراط  تفسیر  به  ید  را  خود  سقراط  باشد.  آرنت  یعنی  مریدش  ی 
شود؛ چرا که خودش فلج  کرد که هرکس لمسش کند فلج می دار« تشبیه می ی برق سفره »ماهی

که خودش در دنیایی از تناقضات  کند، چون است! آرنت نیز همچون سقراط، خوانندگانش را گیج می 
است.   هزارتو قدری  ه باو  سرگردان  در  را  مخواننده  فلسفیهای  و  روان   ،فاهیم  مباحثات  شناختی 

  ی آن شایسته افتد و  دور می اجتماعی و سیاسی    ،یک تحلیل تاریخیاز  که  چرخاند  می آکادمیک  
  1ها سپرده شود!ی موش جونده  د که به انتقادِشو می

تفاوتی، که با سکوت، بی   - مردمان عادی    ماند که چه حکمی علیه آرنت در این تناقض باقی می -
رژیم  تداوم  به  مقاومت و همکاری  یاری  عدم  توتالیتر  کند:    -رساندند  های  آ »صادر  قدر ن آنان 

 « شان را بخشید!شود همگی شان را محاکمه و مجازات کرد و نه میشود همگیکه نه می   ند فراوان

 
لمان اشاره می کنند که بمنظور تسویه حساب با باورهای فلسفی خود مطالب زیادی را در نقد  مارکس و انگلس در پیشگفتار لودویک فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آ   1

شرایط حاکم امکان چاپ و نشر    فلسفه کالسیک آلمان نوشتند که نتیجه اش دو کتاب قطور شد که به انتشارات وستفالی سپرده شد. اما بعد از مدتی ناشر خبر داد که بدالیل

که روشن    –ما با رضایت مندی این دست نویس ها را به انتقاد جونده موشها سپردیم زیرا هدف اصلی ما  "از توضیح این ماجرا مارکس و انگلس نوشتند:  کتاب وجود ندارد. پس  

      "حاصل شده بود -شدن موضوع برای خودمان بود 
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ناگفته نماند که تئوری ضدتوتالیتاریسم هانا آرنت، عموماً علیه نازیسم آلمانی و کمونیسم روسی   -
ها شود؛ غافل از آنکه فرایندی مغزشویی و تحمیق تودهکار گرفته شده و می)و حتی مارکسی( به 
 های فاشیستی است.  های کاپیتالیستی ورژیمجزئی از هویت نظام

ای که در  روابط و مناسبات اجتماعی  تحلیلدون  وان گفت این است که بتآنچه که در خاتمه می  -
  جانیان ی  نده اکه زاینده و پرورشرایطی  د، و بدون تغییر  ن شو آن جانی و جالد تربیت و پرورده می 

   . خاتمه یابدبازتولید جالد و جانی شود انتظار داشت که نمی  هستند، 

 ی آخر آن که به قول کارل مارکس:  و نکته 
توان فردی را برای تأدیب و  آید این است که به چه حقّی می حال پرسشی که در این باره پیش می »

های آماری این  بر آن، تمامی شواهد تاریخی موجود و داده  یا هراساندن دیگران تنبیه نمود؟ افزون 
ف چنین تصوری، از زمان قابیل تا به امروز  البر خ   که دقیقاًکنند  واقعیت را به بهترین وجهی اثبات می 

مجازات نتوانسته است که دنیا را بترساند و یا این که اصالح نماید... آیا توهّمی بیش نیست اگر که  
ی شرایط اجتماعی  اش، و به همراه مجموعههای واقعیی انگیزه بخواهیم فرد را به همراه مجموعه

انتزاعی جایگزین سازیم!    کامالً  «ی آزادِ  اراده»آورند، با یک  سو بر او فشار می   ای که از همه پیچیده 
اراده برآمدِ  گویا مجازات  که  نظریه  قانون  این  متافیزیکی  بیان  است، چیزی جز  فردِ مجرم  خودِ  ی 

نیست که خواهان درآوردن چشم    -جویی با اِعمال مجازات به مثل  حقّ تالفی  -  «قصاص»قدیمی  
باشد. اگر بخواهیم به صراحت و  بر چشم، دندان در برابر دندان، و ریختن خون در برابر خون میدر برا

ای در دست جامعه  جز وسیله با کنار نهادن تمامی تعبیر و تفسیرها گفته باشیم، مجازات چیزی نیست به
های ماهوی آنها، برای تداوم حیاتِ  گینظر از ویژ برای دفاع از خود در مقابل نقض شرایطی که، صرف 

ای است  شود. حال، ]جا دارد که پرسیده شود که[ این چگونه جامعه این جامعه ضروری محسوب می 
خود را به عنوان قانونی جاودانه...    سبُعیّت   شناسد، و  که ابزاری بهتر از جلّاد برای دفاع از خویش نمی

آیا بایسته نیست که عمی جار می  تولیدگر و پرورشگاه این   قاًزند؟...  بیندیشیم که  تغییر سیستمی  به 
 1جرایم است؟« 

 
      

 

 

 
 ( نوشته مارکس، ترجمه نیکو پورورزان  1۸۵3« )مقررات بانک انگلستان  –ی آقای کابدن  جزوه   –مجازات اعدام  »  1

https://newprocess2010.files.wordpress.com/2020/11/marx-on-death-penalty.pdf
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 استعمار  س یمثله شده و ماتر تیهو

 کورد  ینای فروش و اسارت زنان کورد قوچان تا مرگ ژ از
 فردوس حاتمی طاهر ی نوشته 

 

ها و به کار گرفتن ای بزرگ و مداوم برای فرودست شدگان اندیشیدن به چگونگی تجمع قدرت پیرامون برخی مقولهپروژه
 های دیگر است.  آن علیه مقوله

 )کیمبرلی کرنشاو(

 

 مقدمه
  ی فهیبه اسارت رفتن زنان کورد طا دادیبا رو یادیز یهات تفاو حال   نیها و در عت شباه ینی ام نایمرگ ژ 

و   قوچانفروش  زعفرانلو  سال  یدختران  ودوره  در  هـ.ق 1323در  قاجار  دارد  نی مظفرالد  یزمامدار  ی  .  شاه 
  ی هم از جهت نحوه  توان ی بیش از یک قرن از یکدیگر رخ دادند، می های این دو پدیده را که به فاصله شباهت 

حول محور هر دو پدیده و هم از جهت نقش آنها در شکل گیری    یاس یس   ر یستفا ها و  نمادپردازی  یی، همبازنما
به طرزی   دادی در هردو رو  .یک جنبش و اعتراضات سیاسی برای ایجاد تغییر در ایران مورد بررسی قرار داد

  شود. می   لی دولت تبد  ه یملت بر عل   ی طلبو عدالت  یخواهبه نماد تظلم و بدن اوست که    «زن کوردشگفت این »
  یهادال  یکه تماماند  کردهعمل  بخش  و در عین حال رهایی   یدال مرکز   کیهمچون    یاس یهردو به لحاظ س 

حول ،  خیزندهای متفاوت در فضای سیاسی پرتنش و ناآرام ایران برمیی که هرکدام از سطوح و خاستگاه شناور
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گویم شکننده چراکه  انجامد. می می   شکننده موقت و  تاحدی    شود و به انسجام و اتحادیمی   یبند نها مفصل آ
خواهی به شکل ملی و  تبدیل شدن دختران و زنان قوچان )در گذشته( و ژینا )در روزهای اخیر( به نماد تظلم

و مستقیم    سرراست  ی ریمس  ی اسیبه لحاظ سکدام از این دو پدیده  به نحوی که از شمول برخوردار باشد، در هیچ 
های جنبش مشروطه استبداد های ناشی از آن است که از دل آرمان وخم و تنشاین مسیر پرپیچ   ندارد. از رهگذر

های حاصل از آن هر آن خطر ظهور ها و تنشچنان که با نادیده گرفتن این پیچیدگی پهلوی بیرون آمد. هم
از   بناپارتیستی  از  بدیل های  تولد شعار  اعتراضات کنونی وجود دارد. خطری که در  بیخ و بن مرتجع و  دل 

ها مربوط به  های آن را مشاهده کرد. یکی از این پیچیدگی توان اولین نشانه گرای مرد، میهن، آبادی می واپس
رو نوشتار حاضر در  اینی از هویت و فرودستی زنان کورد است. از ری و تفس   انهیبازنما  یسازوکارهاای از  دسته 

هویت ژینا و زنان قوچان است. استدالل من در این نوشتار این است    ها ازی بازنماییمند کردن نحوه پی مسأله
ی همان های بازنمایانه از هویت و فرودستی زنان کورد چه در گذشته و چه در حال حاضر در ادامهکه مکانیسم 

طور  کورد به   زنان طور کل و  ی کوردها به فرودستبازتولید  با هدف  های حذف و طرد کوردها است و  مکانیسم
گذارد، ساز که این نوشتار بر آنها دست می ی فرودست های بازنمایانه. اگرچه این مکانیسمردیگ صورت می  خاص
ها، ک راز جمله ت  ران یدر ا  تیاقل   یاهگروه  گریدبا    یطور قطع اشتراکاتو به   ستیزنان کورد ن  کوردها و  خاص
 یهاکشاندن گروه   یکه در به بردگ   ستین   راهی سخن چندان ب  نیدارد. گفتن اها و...  ، عرب هالکی، گ هابلوچ 

مند کردن  مسأله.  شوداستفاده می  یمشابه  یو سازوکارها  هاتیاز توج همواره    در همه جای کره خاکی  فرودست
ی  ی زنده و حاضر یعنی مرگ ژینا و  نیز در گذشته ساز در مورد یک نمونه اقلیت ی  بازنمایانههای  مکانیسم

ی مواجه با  نحوهدر    یشیبازاندبه    باشد که  ی مباحثات و گفتمانتاریخی »دختران قوچان« شاید بتواند آغازگر  
ا در  تنه  منجر شود.فرادست    یهاگروه فعاالن  روشنفکران و  میان  در  کوردها و زنان کورد    شکالت و مسائلم

شکل  می   استگفتمان    نیا  یریگ صورت  برخوردهاکه  کاهش  به  کشمکش  زیآممخاطره  یتوان   ی هاو 
 امیدوار بود. فرادست و فرودست  یگروهها  انیمدر آینده  کیدئولوژیا

  باشقانلو   لی شدن زنان ا ر یفروش دختران قوچان و اس   ی ماجرامن در ادامه ابتدا مروری کوتاه و مختصر بر  
مند بودن بازنمایی هویتی زنان کورد  به مسأله  گراقاطع ت   ی از رهگذر نقددر دوره قاجاریه خواهم داشت. سپس  

شمارم  ها را برمی های ناشی از بازنمایی معضل و  پردازم  هم در جنبش مشروطه و هم در اعتراضات کنونی می 
 برم.  وشتار را به پایان میهای او در ون گشت ارشاد نو در نهایت با بازگشت به ژینا و گفته 
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 ماجرای فروش و اسارت زنان قوچان و ایل باشقانلو
الدوله گروهی از مردم قوچان مجبور به فروش دختران  هـ.ق و در دوران حکومت آصف1323در بهار سال  

های سنگینی شوند که از سوی حکمرانان شدند تا قادر به پرداخت مالیات   آبادعشق  یبه ترکمانان و ارامنه خود  
سال از سوی رعیت فقیر و    شد. البته فروش دختران کم سن ومحلی و حکومت مرکزی بر آنان تحمیل می 

هایی مبنی  ای غریب و تازه نبود و پیش از این نیز گفته ی ظلم حکومت در آن دوره پدیده دست به واسطه تهی 
ی فقر و فالکت در میان مردم کرمان و سیستان و بلوچستان به گوش مردم خورده بر فروش دختران در نتیجه 

به  ن فروش دختران قوچان با به اسارت رفتن زنان ایل باشقانلو  (. اما مصادف شد۵4:  199۵آبادی،  بود )نجم
 کین جهت بود که در  آاز    شتریبرویداد    دو  ن یشدن ا  زیتر متماکالن   ی در سطح  تری بخشید. ابعاد تراژیک  آن

مطرح شدند. ایل باشقانلو )باچوانلو، باشکانلو( معروف به   طلبانه خواهانه و مشروطه ملتهب، وطن   ی اسیبستر س 
  یکورمانج  یو به زبان کوردبودند  زعفرانلو    ل یاهای کورد شمال خراسان و متعلق به  کورد قوچانی یکی از طایفه 

  ی همان سال در حمله و اواخر تابستان  باشقانلو در ماه رمضان    ایل  به اسارت رفتن زنان کردند.  صحبت می 
بنا بر منابع   داد.  ی ساالر مفخم رو  یبجنورد در زمان حکمران  ه ینان به ناحترکما تعداد زنان به اسارت رفته 

میشصت  زده  تخمین  نفر  )نجم ودو  که  199۵آبادی،  شد  رفته  اسارت  به  کودکان  و  زنان  تعداد  اگرچه   .)
شدند بسیار  رها بارها معامله میعنوان برده در بازای حمله ترکمانان و دیگر مهاجمین اسیر شده و به واسطه به

های زراعی و کشاورزی و  ها به زمینی ملخ درپی همچون حمله های پیبیشتر از این رقم بود. فقر و مصیبت 
داران فقیر، گرانی، خشکسالی و قحطی و در نهایت ناتوانی مردم در پرداخت از بین رفتن محصوالت زمین 

ی ناامنی در جامعه، های عمومی در نتیجه حکومت مرکزی و نارضایتی   ی، استبداد ظلم و جور حکام محلمالیات،  
  خواهی ملت علیه دولت تبدیل کنند. همگی دست در دست یکدیگر دادند که این دو رویداد را به فریاد تظلم 

و مجلس ماجرا را در   لیاسراف ن، صوریالمتمهم مشروطه مانند حبل  یهاروزنامه حدی بود که اهمیت ماجرا به
نزدآ از  نقل جریان محاکمه کدنبال می  کین دوره  و  به ردند  رویداد  این دو  روزنامه  ی عامالن  در  خصوص 

که در همان زمان به    لیصوراسراف   یاز خبرنگاران روزنامه  یکگرفت. یطور مستمر صورت می المتین به حبل 
نوشت  گزارش    نی او در ای پرداخت.  دختران قوچان  تیبه شرح وضع  دهندهکان ت  یدر خبربود  سفر کرده    سیتفل 

  ده ی کش  یند و به بردگ اها مشغولترکمان   یهاها و مزرعه در خانه   یاز دختران فروخته شده به کارگر   یبخش
بهرمند    ییبایرا که از ز  تعدادی دیگر  ترکمنستان و  یبزرگ در منطقه   یهابه خانه را  نها  آاز  تعدادی    اند.شده 
(  4  : 199۵)  آبادینجم   .شهرها فروخته اند  نیداران ابه کافه  یسیو نوش مردان تفل   شیع   نیمأت  ی برا،  اندبوده

 ت یبر اهم  دادیدو رو  نیبا پرداختن به ا  « انقالب مشروطه  یهارفته   ادیاز    دختران قوچان:  تیحکا»در کتاب  
فروش دختران قوچان    ی : ماجراسدینو کتاب می   نیاز ا  یاو در بخش   . کندنها در انقالب مشروطه تأکید می آنقش  

به شعر و طنز و طرح   کاتورهایو کار  ی اسیس  هایف ی صنگشت و در مناظرات و ت   یعموم،  شد  یتیبه حکا  لی تبد
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برانگییبازگو   نیا  شد.   یبازنگار به  تنها  نه  عل  ختنیها  پ   هیمردم  و  به صفوف مشروطه    وستنیاستبداد  آنها 
ا  ی اریخواهان   با  بلکه    یو خواننده، فضا  سندهیشنونده، نو نده،  یدر گو   یثر و خشم و همدردأت  جادیرساند، 

  ر یآن زمان، نظ  یاسیس  یداستان در فضا  نیا  یهاییسخن، بازگو   گری. به ددیآفر  «تآحاد مل»   نیب  یهمدل
تعلق  »احساس    جادیها و بعدها در جلسات مجلس اول خود در اها و صفحات روزنامهانجمن   یو جلسه   منبر

 .مؤثر افتاد ی«مل
ای ، عریضه مشروطه   یاز رهبران روحان  ییمحمد طباطبا  دیس که در همان زمان    اهمیت ماجرا به حدی است

ه اوضاع و احوال مردم قوچان  با استناد ب  ییطباطبا  ضهیعر  نیدر ا  کند.مطرح می  شاه   ن یفرالدظ خطاب به م
این در    ( ۸:  199۵)  آبادینجم  .داندکشور می   ی بادانآرفتن ظلم و    نیاز ب  ی برا  یمجلس عدالت را راه  ل یتشک

  کشد. او معتقد استی ایرانی را به نقد می ی مرسوم و مردانه نگارخ ی تاربا مبنا قرار دادن این دو رویداد  کتاب  
از  ،  زاده که خود از معاصران انقالب مشروطه بودندی و حسن تق  یچون احمد کسرو  یافرادنگاری  که در تاریخ 

شده   ادیمقابله با جور استبداد    یها برایانقالب  یزه یانگ  و   یاز علل انفجار انقالب  یک یعنوان  دختران قوچان به 
کردن  کم اما    است. را  رنگ  رویدادها  این  جنب  دراهمیت  مشروطه  وقوع  و    تیجنس  یسینو خیتاردر  ش  زده 

آنان    یهادر نوشته   دهد.یمورد انتقاد قرار م  تیآدم  دونی ملک زاده و فر  یمانند مهد   مورخان بعدیمردمحور  
خانه  عدالت   سی س أفرمان ت  دورو ص   میچوب خوردن تاجران قند سبب مهاجرت مجتهدان تهران به شاه عبدالعظ

 ون یحسن سبب مهاجرت دوم روحاند یو س   د یدعبدالحمیکشته شدن س   شود. همچنین شاه می   نیاز جانب مظفرالد
 ه یثانو   ی تیتران قوچان اهمفروش و اسارت دخ   ی شود و ماجرادانسته می   تیبه قم و صدور فرمان مشروط

دادگاه   ن ی نخست،  مشروطه   ی قانون اساس  نیو تدو  ی مل  ی مجلس شورا  ی ری با شکل گ یابند. در هرصورت  می
 شود.می   ل یاز دختران فروخته شده و به اسارت رفته تشک  تیواقعه و حما  ن یبه ا  یدگ ی رس  ی برا  رانیدر ا  ی رسم

 ی اس یرا در مق   یو افکار عموم  ردیگ قرار می   ی جلسه در مجلس مورد بررس  نیدر چند  دادیرو  نیا  یپرونده اگرچه  
تر ، اما تمرکز اصلی مباحثات در مجلس به خاطر وجود شاکیان خصوصی و از همه مهم کندجلب می  ع یوس 

قرار می  باشقانلو  ایل  رفته  اسارت  به  زنان  بر  تنها  و دختران فروخته شده برخی مالحظات جنسیتی  ی گیرد 
که تعداد آنها در روایات متعدد بین دویست و پنجاه تا پانصد نفر و در برخی روایات تا هزار نفر تخمین  قوچان  

در مجلس به طول سال و اندی  یک به    کی نزد  یدادخواه  نیادر نهایت    . شوندزده شده به فراموشی سپرده می
هایی را در مقابل  همزمان با پیگیری مجلس، مردم هر روز عصر تا یکساعت از شب گذشته شورش   انجامد ومی

می ترتیب  می مجلس  رفته  اسارت  به  و  شده  فروخته  دختران  استرداد  خواستار  و  )نجم دهند  آبادی، شوند 
ن به زنا   بازگرداندن  یاندک صورت گرفته برا  یهاتالش خواهان  با شکست مشروطه  تیدر نها(.  9۵:199۵

های اندکی دریافت شود و کسانی که در وقوع این ماجرا نقش اصلی را دارند یا مجازات اسارت رفته متوقف می
 شوند.  های جدیدی گماشته میکنند یا در پست و منصبمی
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 ی و حذف ادغامی بودگ  تیرنج در اقل  :رانیدختران ا

در زندگی روزمره براساس آن قضاوت،  طور عام  طور خاص و زنان کورد بهبه ناژیو  قانلو  باشآنچه زنان  
دهد. آنها نه  ی انسان بودن آنها در معنایی انتزاعی وکلی رخ نمیشوند به واسطه تفسیر و سرکوب و طرد می

 همچون انسان در معنای کلی و انتزاعی آن بلکه همچون »انسان کورد« و نه همچون زن در معنای کلی آن
بی  کورد«  بی بلکه همچون »زن  و  بازنمایی  حق شده صدا  در  که  این، وضعیتی  وجود  با  در    هویتیاند.  آنها 

ی هویتی یا به تعبیر  دهد. این امر یا به شکل استحالهشود در دو شکل رخ میهای مختلف حاکم میگفتمان 
بعدی کردن هویت چند بعدی  گیرد یا به شکل تقلیل هویتی و تک ( حذف ادغامی صورت می139۵آگامبن )

و  و فعاالن مدنی،    کیکادمآ و    یعلم   یهاچهره اعم از    و مرد   فارس  عمدتاً   ونیسیاپوزبخش بزرگی از    آنها.

رو در  اینتعلق خاطر خاصی به بازنمایی هویتی در شکل اول دارند. از   1زبان ی فارس  یهارسانه بخش بزرگی از  
ها کورد« و »زنان کورد باشقانلو و قوچان« وجود ندارد. در جریان بازنمایی ها اثری از »ژینای  این بازنمایی

کندن،   جان ها سال ی که نتیجه   ی(زادئا، انیژن، ژی )مقاومت یهای آنها )و البته نمادی زیسته هویت و تجربه
ی یند استحاله در این فرا  .شودی گروه فرادست م از آنِ ها سلب و از آن  (سرکوب و مقاومت کوردهاست،  مبارزه

دهد، همانطور که در انقالب مشروطه زنان کورد هویتی، ژینای کوردستانی به »مهسای ایران« تغییر نام می
باشقانلو و قوچان دیگر قوچانی نبودند بلکه به »دختران ایران« تبدیل شدند. البته این مسئله در آن زمان که  

ی  ای ستم اتنیکی نداشته است، بلکه بعدا در فرم و شیوهملت مدرن ایرانی هنوز شکل نگرفته بود، معن-دولت
ها بعد از رخ دادن بازنمایی آن است که نمایانگر فرمی از ستم اتنیکی است. در واقع، بازنماییِ زمانی )مدت 

دهد. اگرچه دگرسانیِ  مسئله( از رخداد دختران قوچان است که ماهیت ستم اتنیکی نهفته در آن را نشان می
گیرد، اما از آنجایی که این همبستگی با راستای همبستگی ملی جهت مبارزه با ستم صورت می   هویتی در

 گردد. نادیده گرفتن بخشی از ستم حاصل میشود خود در نهایت به بازتولید آن ستم در اشکال دیگر منتهی می
دهد، و برای  رخ می در ساحت واژگان  فعل حذف که به میانجی ادغام به شکلی نرم و  اپوزیسیون برای  

ها گیرد. از نظر لیبرال های اخالقی و توجیهی لیبرالی بهره میناپذیر و نامرئی است، از استداللعموم رؤیت 
طرف باشد و هویت فرهنگی  ی عمومی که شامل نهادهای دولتی و قانون است باید از لحاظ ارزشی بی حوزه

از    یبر بخش بزرگ که  منطق  (. براساس این  219:ص1391ط باشد )نش،  ی خصوصی مربو باید تنها به حوزه
 ا ی   ت یجنس،  کی اتن  های غیرطبقاتی مانند طبقه و نیز هویت  همچون  ی مقوالتی حاکم است،  رانیا  ونیسیاپوز

 
ها همگی عالوه بر مخدوش کردن هویت ژینا اعتراضات در کوردستان را در حاشیه پوشش می  رنشنال و سایت رادیو فردا و دیگر رسانه بی سی، ایران اینت های بی رسانه   [1]

ای به  اشاره   های شعار زن، زندگی، آزادی کوچکترینبی سی در پاسخ به مجری شبکه درباره ریشه ای با بی دهند. یا عباس میالنی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در مصاحبه 
طور گسترده  و توسط عبداهلل اوجاالن رهبر کوردها در ترکیه طراحی و در انقالب روژآوا به   PKKخاستگاه کوردی و کوردستانی شعار نکرد. این شعار برای اولین بار توسط حزب  

 ای از پاسخ به پرسش مجری طفره رفت.ای بحث حاشیه به کار گرفته شد. چه بسا عباس میالنی با طرح مجموعه 
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 ا یهمچون کارگران، زنان،    یخاص اجتماعگروه ِ  کیدهند که با تأکید بر  را شکل می   یسلب  یطبقه چارچوب 
ی این تلقی را در  نمونه .  دن ها را ندارتوان هضم تفاوت   و   د نکنها را طرد می گروه   گر یحت ستم دت  یهاک یاتن 

ی ما هایی مانند »همهتوان مشاهده کرد، که در گزارههای کاربران مجازی و در فضای واقعی نیز می گفته 
ی ما به یک اندازه تحت تبعیضیم « یا »همه  انسان هستیم قبل از اینکه تورک، کورد، عرب، زن یا مرد باشیم

. اگرچه این گزاره ها در معنای عام آن اخالقی، درست و منطقی ابدینمود میو ترک وکورد و زن و مرد ندارد«  
آلود ناظر بر بعد اخالقی و انسانی آن نیست، بلکه  رسد اما طرح آنها در یک بستر به شدت تبعیضبه نظر می 

گیرد.  فرودستی مورد استفاده قرار می-های خاص و بازتولید روابط فرادستین و انکار ستمبا هدف نادیده گرفت
شود که طرفدار »سیاست هویت« هستند. کسانی که این گفته را بر  ها در پاسخ به کسانی مطرح می این گزاره 
طلبان کورد، تورک،  ، هویتیافتهرانند با قرار دادن خود در جایگاه انسان مدرن و به لحاظ ذهنی توسعه زبان می 

ی به از منظر  «می ما همه انسان هستی »گزاره  ندگانیگو کنند. فکر قلمداد میعرب، بلوچ... را متعصب و کوته 
خود غ  یناکجاآباد  خیال  اومان   ی خیتار  ری و  بر  ناظر  مسأله ،  است  سمیکه  آزاد   ییرها  یبه    . شندیاندمی   یو 
. کندعمل می   یی و رها  یدر برابر آزاد  یعنوان مانعبه  تی هرگونه تأکید بر خاص بودن هو   تیذهن  نیبراساس ا

زاما   تعداد  پ   هات یاقل  ادیوجود  در جوامع  توسعه   شرفته یچه  پنهان دیگری خبر  از الیه   افته ینو چه جوامع  ی 
های فرودست است.  ل انسان ی متقاعدکننده برای کنترتر »اومانیسم« تنها یک ایده های نهانیدهد. در الیهمی

( فانون  نظر  سه 19۶3از  و   )( به 2001زر  اومانیسم  ایده(  یک  بار  مثابه  اولین  واال،  ارزش  واجدِ  سو ی    یاز 
برا را در موقعیتی برحق احساس کنند.  ابداع شد    یمردمان خود  یاستعمارگران  بتوانند همواره خود  آنها  تا 

ی استعمار نو به شکل هژمونیک ستعماری کهنه و ورود به مرحله ی ا ی سلطه که برای عبور از مرحله همچنان 
ها و مبارزات برحق استعمارشده را از مشروعیت  اختراع اومانیسم لیبرالی یک ضرورت بود تا استعمارگران خواسته 

)یانگ،   بیندازند  اعتبار  از 13۸9و  استعمار همدست  این(.  نژادپرستی و  با  لیبرالی« همواره  بوده  رو »اومانیسم 
به لحاظِ    یطرفبی   ی ادعامثابه یک غایتِ اخالقی ناب، وجهانشمولیت و  است. به عبارتی سه عنصر اومانیسم به 

طبقه،    کیجنس،    کیک،  یاتن   کی  یپوشاندن سلطه  یبرا  هاییها تنها نقاب برال یل   یاز سو هویتی و فرهنگی  
اساسا    یموضوعات  نی طرف بودن در چنو امکان بی  هستند  گریفرهنگ بر فرهنگ د  کیملت و    کینژاد،    کی

   (1391)نش،  وجود ندارد
انتشار  با استفاده از  های فرادست  گروهسازد که  آشکار می  ران یها در ا ه ی و در حاش  هات یاقل   شمارِ وجود بی 

  نی ا  بر همانند بودن خودِی مسلط  در میان جامعه   ی و انتزاع  ی کل  انسانِ  یده یو ا  لیبرالی«  سمیاومان»  یدئولوژیا
ی لیبرالیِ  آنها با مرکزیت بخشیدن به سوژه  .انداو تاکنون سرپوش گذاشته   یهاانسان با گروه فرادست و ارزش 

با سوژه تفاوت( و ادعای کاذب بی 2021)  بیبن حب   ال شی  ریبه تعب  طرفی،  (، دیگریِ تعمیم یافته )در تقابل 
ایرانی«  »ایرانیت« و» ه اتن  یرا واجد شمول و عام تلق ویتِ  را به لحاظ  البته    یتیو جنس   یک یکرده و آن  و 
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اتن   ی همساندر نهایت  د و  ندانفاقد سوگیری می   یطبقات  با  اقل.  دنریپذفارس را نمی   کِ یآن  ی هات یاما وجود 
  ی رانیا  برالِ یل   ونیسیمورد نظر اپوز  ی«مل  تیهو »و عدم تشابه با    یدور  زانیبر حسب مشان  ویته   متعددی که

در گفتمان ِحقوق بشر آنها نیز که    1کند. را برمال می   ی طرفبی   یبودن ادعا  ی از همان آغاز ته،  شکل گرفته
 « بشر »  یکی، اتن ی ، فرهنگیزبان  یخاص بودگ مبتنی بر همین اصولِ لیبرالی چند چهره و ریاکار است، همواره  

دهد نشان می   یخوببه   «حقوق بشر  یستی چ»ای با عنوان  در مقاله   (194۶)  . آرنت را کتمان کرده اند  مدنظر خود
از شود.  است و فرودست تنها به حکم بشر بودن واجد حق و حقوق نمی   که حقوق بشر حقوق انسان فرادست

از   آرنت  اعالم  سو کینظر  در  اتن  ی انتزاع  یبشر،  حقوق بشر  یجهان  یه یبشر  تعلق  از هرگونه  فارغ  ،  ی ک یو 
  شود و آبشخورِمی   ی است که تنها به صرف بشر بودنش واجد حق و حقوق  یاسیو س  ینژاد،  یت یمل،  یتی جنس

 ک یتعلق داشتن هر فرد به    گرید  یشمول است. از سو جهان   اتیو اخالق  نیقواعد هنجار،  یبرخوردار   نیا
  نی فرض گرفته شده است. اش یاز حق و حقوق پ   ی مندبهره   ی و برخوردار از قدرت برا  خاص  یاس یاجتماع س 

  ی سرچشمه   ی به عبارت  وجود ندارد.  یاسیاجتماع س   کیذات و مجزا از  به قائم   یبدان معناست که حقوق به شکل
از درون اجتماعات س  ی برخوردار از حق و حقوق  از قواعد هنجار  زدیخ ی برم  رت قد  واجدِ   یاسیبشر  و   ن ینه 

بخش بزرگی    مورد نظر  شرِ. بیاعاست و نه انتز  یحقوق بشر حقوق انسان انضمام  لذاشمول.  جهان   اتیاخالق
. از آنجایی که فرادست هستند  یطبقات   فارس و به لحاظِی  عه یهمان مردان ش  یران یا  ونیسیاپوز  یهاگروه از  

مورد نظر   ی و بشررانیا  تیبا هو   یو طبقات،  یت ی، جنسیک یرا به لحاظ اتن  یکیشباهت و نزد  نیترکم زنان کورد  
کنند. از یکسو ی آنها ایجاد میهای روشنفکرانه ادعاهای بشردوستانه وترحم   برایبی  هاتنش   ها دارندبرال یل

است. آنها نه فارسند، نه شیعه )در مورد ژینا( و نه مرد و نه از   خاص بودن  یناظر بر نوع»زن ِکورد بودنشان« 
فرادست.طبقه  اپوزیسیون و مشروطه از    ی  این بخش  استقرار  د  وضع موجو   ر ییتغ  ی براطلبان  سوی دیگر  و 

اپوزیسیون لیبرال باید بتواند هم خاص بودگی آنها را به   به آنها نیاز دارند.   عدالت و آزادیِ مد نظر خودشان
اش سازگار باشد و هم با »واجد ِحق کردن آنها« نحوی مدیریت کند که با مختصات هویتی و »حقوق بشری«

 یهان یتع  یاضمحالل تمامخود حقانیت اخالقی و در عین حال سیاسی ببخشد. راهکار تنها در  به گفتمان  
از حق و حقوق تنها از مسیر عبور از زن ِکورد بودن و تبدیل    آنها برخوردار شدن    عبارتی  آنهاست. به   یانضمام

و هویت فارسی و ایرانی بر فرهنگ  ی  قانون  حقوقِبرخورداری از  چرا که    گذرد.شدنشان به »دختران ایران« می 
ن اسارت و فروش ی عامالو جریان محاکمه   نه ی به س  نه یس   یهاییرو در بازگو   نی درست از هم  . است  ی مبتن

به    ی تی در کل  بودنشان   کورد زنِ   ا ی  ت ی( جزئنایای )ژررسانه ی ای و غرسانه  یهاییو بازنماو قوچان   زنان باشقانلو 

 
ی برتری دادن یک اتنیک یعنی اتنیک فارس و زبان، فرهنگ، و مذهبش بر  ی در نتیجهی وسیع را در میدان سیاسها با این دامنه[ اگرچه اپوزیسیون وجود این اقلیت 2] 

بیند که بخش بزرگی از جامعه ایرانی را تبدیل به دیگری کرده است. حاکمیتی که به تأسی از همین گفتمان ملی گرایانه  بیند بلکه در حاکمیتی می گروههای در اقلیت نمی
کند نه اینکه چیزی متفاوت  های مختلف را به درجات مختلف نقض می ا دخالت دادن و اضافه کردن یک عنصر دیگر یعنی مذهب، حقوق گروه فاشیستی، البته این بار بشبه 

 باشد که به یکباره از آسمان نازل شده است.



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

  یران یا ِاندنینما،  ملت  یکدلیمشترک،    شمثر و خ أت  شینما  ی برا  یعوامل  به   ل یتبدو آنها    شودهضم می   رانینام ا
و    نایژ  یبرا  حق دادخواهی(.  4ص:  199۵،  آبادیشوند )نجممی  یقدرت مل   نشی فرآ  یهااز راه   یکیبودن و  

 یدادخواه  نیا  ی تنها به شرطگویی  و    ردیگ صورت می   شان«کورد بودن»زنِ  زنان به اسارت رفته، با وانهادن  
مستلزم    . در یک کمدی تراژیک و پاردوکسیکال دادخواهینباشند  «کورد»زنِ    گرینها دآکه    ابدیمی   تیرسم

اند.  قرار داده شده ناشهروند    و در جایگاهسرکوب    هاآن  یانج یبه م  قاًیدقهایی است که  دست کشیدن از هویت
و بار  عینی  و    یواقع در ساحت ِ  کبار ، یشونددوبار دستخوش خشونت می  نایزنان قوچان و هم ژدر واقع هم  

بخشی از  طلبان و  توسط مشروطه   رد و نام زن()دو نام کو   یینام زدابه میانجی  در ساحت مفهوم و مقوله    گرید
   .یرانیا ونیسیاپوز

عیار برای آنها را  یک دادخواهی تمام ی هویتی هم نباید دچار توهم شده و انتظار  استحاله اگرچه با وجود  
در برابر یک   ملت  کی  تیمظلوم  به نمادِ  داشته باشیم. هم ژینا و هم دختران قوچان در فرایندِ دادخواهی تبدیل

را کم    یتی جنس  ی ، نمادیکنون  یسراسر  زشی مشروطه و هم خ  یخواهیهم جنبش آزاد  ییگو   شوند.دولت می
زنان کورد  یچندگانه  یفرودست ینماد به واسطه  نیا. دن ببخش تیبه مبارزات خود حقان قیطر نی دارند که از ا

نماد،   کیشدنشان به    لیبا تبد  فراهم است.  ی رانیا  ونیسیطلبان و هم روشنفکران و اپوزهم مشروطه   یبرا
( ی)و البته طبقات ی  کی/اتن  یت یجنس   یده یشده و درهم تن  ع یتجم  ی فرودست  یرا که به واسطه   یای نی ع  تِ یواقع

تبدیل شدن آنها به نماد زمینه را برای بار کردن    1.شودرانده می   هی طور کامل به حاشنها رفته است به آبر  
طلبان،  مشروطه   یکند. یکی از همین رؤیاهاهای فرادست بر آنها فراهم می ها، رؤیاها و آرزوهای گروه خواسته 

طلبان به میانجی فروش و اسارت زنان  رؤیای حذف ِتکثر و ساختن ِایرانی یکپارچه و یکدست است. مشروطه 
وطن    کنند. آنها با بازپردازیِرا برساخت می  «بدن زنانهی »وطن همچون  و استعاره وطن    یزسا   یجسمان کورد،  

با  رت ی ملت چون مردان باغ دارد و    به مراقبت   ازیکه نهمچون ناموسی   ،  کنند از ناموس )وطن( دفاع    دیکه 
ات اواسط قرن نوزدهم  زنند. در ادبیگیری ایرانی متحد و حذفِ تکثرِ فرهنگی، اتنیکی و زبانی را رقم می شکل 

ی نسبتا ی آن یعنی حیطه زبانان وطن همچون پیکری زنانه دیگر در معنای کهنههای فارسی به بعد در نوشته 
ی جغرافیایی ِآن  رود. بلکه به معنای گستره محدود و نامعین فرهنگی و جغرافیاییِ زادوبوم و زادگاه به کار نمی 

عنوان سرزمینی خاکی و نه شود. این وطن به شوند به کار گرفته می ی گروه از مردم، که ملت ایران دانسته م
استعاری با مرزهای نو آفریده شده و معنای این وطن از راه بازآفرینیِ تاریخ کهن ایرانی و زبان پارسی ممکن 

وطن با   یمرزهااین بدان معناست که در تعریف جدید از وطنِ زنانه شده،  .  (۵۶:ص  199۵آبادینجم)  شودمی
 ( نیزمران یا)زمان( به کشور  ران یگانه )اهفت  می از اقل  ر ییتغ   و  دو شانگاشته می   یکی  یپارس و فرهنگ  زبان  ،  تیهو 

 
خود را در وجه ملت ایران    هخراسانی به ایرانی بدل کرده از این را[ با بحث فروش دختران قوچان و به اسارت رفتن زنان باشقانلو ، مردم زنان و دختران را از قوچانی و  3]

 ( 74:ص 199۵آبادی، افریدند )نجم می



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

شان پارسی زمان ایران که زبان و هویت  -های حاضر در فضا در نتیجه بخش بزرگی از هستی   .گیردصورت می 
کنند.  برابر ساخت هویت ملی و یکپارچه ایرانی عمل می   عنوان مانعی دریابند و به نیست، هویتی پاتولوژیک می

نهفته است، ازهمان    « نیزرانیدختران ا»  یواقع شده در مقوله   تیرانیای یکپارچه سازی که در  بنابراین پروژه 
 گیرند. های اتنیکی در ایران در معرض آن قرار میی است که بخش بزرگی از گروه آبستن خشونتآغاز 
با به تصویر کشیدن وطن همچون مادری که بیمار و مریض است و    طلبان در یک گفتار دیگر مشروطه 

کشند و از این رهگذر شفا و درمانِ وطنِ بیمار  نیاز به مراقبت فرزندان ملت دارد، حال زار وطن را به تصویر می
عنوان شهروند و نه رعیت، و  ه خانه و مجلس ملی، صیانت فرد در برابر شاه ب را در ضرورت تأسیس عدالت

ی  در مقاله   یاستاد جامعه شناس(  1401های اباذری )(. گفته 199۵آبادی:شوند )نجم حکومت قانون خواستار می
تعبیر   یرانیروشنفکر ا  یشهی صدسال در اندبیش از  بعد از گذشت  دهد که  نشان می  «  رانیا  ی مهسا ودرباره»
چرا  . است  یضرورهمچنان  شهروند    وضع موجود و تولدِ  ر ییتغ   ی برا  « در حال احتضار  ای  ماریب   وطن چون زنِ»

این خواهش سر از  وضع موجود، همچون اسالف مشروطه   و منتقدِ  کالیراد  گورِیف   کیعنوان  به  وا  لی تحلکه  
با این تفاوت که این بار تن زیبای در حال احتضار وطن با  آورد.  یدرم  یتی مند و جنسمسأله  تیغابه   یاستعاره 

مرگ مهسا   ینچه در واقعه »آ  سدینو گردد. او در این یادداشت میهمانند و یکی می  نایدر حال احتضار ژتن  
همچون تن    بایز  یدر احتضار او بود. تن  ی با یتن ز  دنیرا به درد آورد د  انیبلکه دل جهان  انیرانینه تنها دل ا

   . «ماننده کرد رانیدر حال احتضار وطن. سرنوشت تن مهسا را با تن ا یبایز
ی این دو گفتار است که چه در برساختِ هویتِ مدرنِ ایرانی در دوران مشروطه و پس از آن، و  به واسطه 
روی سکه یعنی کشف حجاب و حجاب اجباری  و دو    گرفته شدبدن زن نشانه    یاسالم -یرانیا  چه در هویت

را رقم زد. چرا که در اولی مدرن شدن، توسعه و پیشرفت ایران در گرو مدرن شدن زنان و ضرورتِ کشف  
کردند، اسالمی را در تقابل با هویت مدرن غربی تعریف می  -گراها که هویت ایرانیحجاب بود و در دومی اسالم 

حجاب  و ج را  کشف  گفتمان  کردند.می  یغرب  یتینسبازنمود  بازگشت  اجباری  حجاب  به  تبدیل    دانستند، 
ی جامعه  ، حجاب راکه هرگز مسألهمردان فرادست  کی دئولوژیا  یهاوتاز و جدال تاخت  محلِ  به  زنانهبدن ِشدن ِ

، بوددر فرهنگ کوردی  شده و معمول    رفتهیپذ  یامرحجابی  ها بیدر طول قرن کوردی و زنان کورد نبود، و  
نفعان مبارزه برای حقوق شهروندی ازمشروطه  تنها ذی تبدیل به مسأله کرد. در این میان زنان فرودست کورد نه 

 ای تازه به مسائل آنان افزوده شده است.  ی همین مبارزات مسأله اند بلکه به واسطهتاکنون نبوده
 

 آن   ای ن یا ا ی یو تنگناهویت چندبعدی   زنان کورد:
  و   کیو اتن   ت یندارند بلکه جنس یکدست  و  گانه،  ی،  یبعدتک   یتیهو زنان کورد ایل باشقانلو و قوچان و ژینا  

- سوژهآنها در    .دهدآنها را شکل می   یو هست  ستهیز  یکنند و تجربه می   ی تالق  گریکدینقطه با    کیطبقه در  
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  یدگ ینها از ستمدآ  یتجربه   ت یموقع  نیو اقرار دارند  )هم کوردبودن و هم زن بودن(  ی  و هم آن  نی هم ا  یتیموقع
شناسد اما این بازشناسیِ هویت در اگرچه هویت آنها را به رسمیت می ها  یی دهد. شکل دوم بازنمارا شکل می 

به   دیبا  ایزن و    ای  ندکورد باش  دیبا  اشکل از بازشناسی ِهویتی آنها ی  ن یدر ا  گرفتار است.   ینآ  ای  نیا  اتنگنای ی

ها و آن دسته از گروه   فرادستفمینیستی  گفتمان    1ی. کی به لحاظ اتن   ا یفرودست قلمداد شوند    یت یلحاظ جنس
شکل    کیو    تی هو   کی  کژی دئولو یحال ا  ن یو در ع  ینشیانتخاب گز  کند با رای حقوق جنسیتی مبارزه میبکه  

  ی ست ین یفم گفتمان. به عبارتی دنسازمی  گانهیب  شانی زیسته ربه را با تجزنان کورد   یگریطرد د و  یاز فرودست 
 ده یطور کامل نادبه   کشیرا در وقوع مرگ تراژ  نایژ  یکیاتن  هویتِ  نقشِ،  یت یجنسهویت  با اصل دانستن  مسلط  

از هو او تنها    تیهو مثله کردن  و    هیبا تجز  یظاهر مترقگفتمان به   نیا.  ردیگ می   یِو فرودست   تی آن بخش 
می او  متقاطع   برجسته  اولو را  با  که  سازگار  ی هماهنگاش  ی اسیس  -یگفتمان  یهاتیکند   باشد.  داشته  یو 

،  بخشت یحال کل   نی و در ع  ی چندبعد   یهات یاز هو   تیهو   کیکسر  تکه کردن و در نهایت  تکه  یندهایفرا
را وضع کنند که در   ی طیست همواره قادرند شراد فرا  یهای گریبحث فانون است که معتقد است د  نیناظر بر ا

ها نیز  ها و گفته ای و در نوشته های رسانه . در آن دسته از بازنمایی شود  دهیناقص و ناتمام دانسان فرودست  ن  آ
پوشانکه   فرودست  یهاحوزه   یِ به هم  و  م او  ی  چندگانه   تیهو و  ،  ی ستم  را  ،  دندهیارجاع  او  اتنیکی  هویت 

که هویت اتنیکی را شرط وجود عینی  دهند نه اینهمچون امری زائد و اضافه بر هویت جنسیتی او نشان می
از   ز یضرورت پرهو    یتیهو   یهای جداسازها بر عدم  آن   اتتأکیدو انضمامی او در نظر بگیرند. در مواردی هم  

ادغام شدن در منطقِ کالنِ    شیشاپ یپ دارد و    ی انفعال  ای  یصور  وسوییسمتیشتر  ستم، ب   یهاحوزهیِ  بندتیاولو 

از ستم در نظر   ی بیترک ی  تجربه  کیعنوان  به   رو مرگ ژینا راایناز   2.رند یگ را مسلّم می  جنبشِ فمنیستیِ مسلط
پردازند. این از آن نمی  ی و مرگ ناش  یسلطه به فرودست   سیو از منظر ماتر  یتقاطع  یکردیبا روگیرند و  نمی

کورد بودن و عنوان یک فمینیست فرادست،  بهآبادی  امر در مورد دختران قوچان نیز صادق است. افسانه نجم
رو تنها در حد چند خط به کورد بودن  اینگیرد. از شود را نادیده می فقری که به فروش دختران قوچان منجر می

طور مشخص و صریح چیزی از کورد بودن آنها کند و در مورد دختران قوچان به می زنان ایل باشقانلو اشاره  
الی سطور  وجه هویت اتنیکی آنها روشن نیست و تنها از البه هیچ ی کتاب بهرو برای خواننده اینگوید. از نمی

 

ها آنها  ها و بازنمایی ی جنسیتی در بازگویی خواهی کوردی مرگ ژینا را تجلی دیگری از ستمدیدگی کوردها قلمداد کرده و سلطه[ به همین ترتیب بخشی از جریان هویت 1]
برد که در آن ستم بر زنان کورد )چه در درون جماعت کوردها و از سوی مردان کورد صورت بگیرد و چه  ی این استدالل خود به خود راه به جایی میرار دارد. نتیجهدرحاشیه ق 

های  جایی که این گفتمان در بازنمایی شود. از آنفرودستی و ستمدیدگی مردان کورد قلمداد می  یها صورت گیرد( نتیجه در مورد ژینا بیرون از این جماعت و توسط غیرخودی 
 رفتار است.  ای در حاشیه قرار دارد من در این مقاله به آن نپرداختم اما این جریان نیز مانند جریان فمنیستی مرکز در همین تنگنا یا این یا انی گرسانه 

ی جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی  گردد« و هم در بیانیه یوار: خدایی که دیگر بازنمی »فروریختن د  با عنوان ( 1401برای نمونه هم در مقاله فاطمه صادقی )  ]۵] 
بر فرودستی  کنیم« منتشر شده است،  خارج از کشور که به امضای اکثریت محققان فمینیست خارج از ایران رسیده و با عنوان »از قیام مردم برای زن، زندگی، آزادی حمایت می

اعتبار  ه را بی ا تأکید شده است. اما در نهایت هردو با حل شدن در منطق کالن فمینیستی مسلط و منطق کالن اپوزیسیونِ لیبرالِ فرادست این هویت چندگانی ژینچندگانه 
 اند. نموده 
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قوچان از زمان    ( حاکمین شهر19:199۵نویسد )توان به کورد بودن آنها پی برد. او در بخشی از کتاب می می
شاه عباس صفوی نسل در نسل از کردان ایل زعفرانلو بودند که در آن زمان به این ناحیه کوچانده شده بودند.  

نویسد ابداً  ای که در پاسخ به مجلس برای وزارت داخله ارسال نموده میالدوله در نامه در جای دیگری آصف 
غیرت ایل زعفرانلو و غیره باالتر از اینهاست که نسبت    در خراسان دخترفروشی اتفاق نیفتاده است. شأن و 

طرف« و بالطبع آن تاریخ  ی »علمِ بی درستی ایدهآبادی به نجم   (.12۸فروش دختر به آنها داده شود )همان:
نگاری با مناسباتِ سلطه و  کند. همچنین پیوندِ تاریخ و بدون سوگیری را رد می  یخنث اندازی  نگاری از چشم

پیچی روایت درهم  میده شدن  قرار  تأکید  مورد  را  فرادستان  منافع  و  ایدئولوژی  با  تاریخی  درهای  اما   دهد. 
روایت  خود  انتقادی  یمواجهه  تاریخبا  انقالب مشروطه های  در  را   یِ فرودست  متکثرِ  تِیموقع  ی  قوچان  زنان 

نهایت علت فراموشی ماجرای   . دردهدمی  لی تقل  ی تیجنس  ی آنها را تنها به فرودست  یو فرودستگیرد  نادیده می
نگاری مردانه  اهمیت کردن نقش این ماجرا در انقالب مشروطه را در تاریخاسارت و فروش دختران قوچان و بی 

نگاریِ مدرنِ ناسیونالیستی ایرانی را بیند. اما نقش فرودستی اتنیکی و تاریخی مدرن ایرانی میزده و جنسیت
گیرد. در واقع تاریخ نگاری خود او آشکارا متاثر از  بازتولید این فرودستی است نادیده میکه عامدانه در پی  

 همین تاریخ نگاریِ ناسیونالیستیِ است. 
توسط    یگریحذف د  متی به ق  ی شکل از فرودست  کی و    تیهو   کی دادن به    تیاما کشمکش تنها بر سر اولو 

  ی و منطق ی، معرفتیزبان یت یمسأله صرفا ماه نیا یرت. به عبا ستینهای فرادست آبادی و دیگر فمینیست نجم
  ی حت  ی ستینیداران جنبش فم بون یاست. تر  ی اسیکه آشکارا س  م یسروکار دار  ی تریاد یبن  یندارد بلکه با مسأله

  یکاف   تیباشد، صالح  یتیجنس  یفرودست  یهاجنبه   یتمام  ان یکه قرار است ب  زیخودشان ن   یارهایمطابق مع
آنها صورت    یاز سو   اکارانهیانگارانه و ر ءیای ش وه یبه شو فروش دختران قوچان    نایبا مرگ ژ  یندارند. همدرد

 ه یخشونت عل  یمسأله  ییبزرگنما  یرا بآنها    ریکند تصو ( استدالل می 1399گونه که کرنشاو ) و همان  ردیگ می
اینکه تجربه آنها تجربه ای انسانی و در عین حال متمایز قلمداد  شود نه  طور عام به خدمت گرفته می زنان به 

ساکت   یخیتارشکل  که به  آنها و دیگر زنان کورد  با هدف بلند کردن صدای خود  آنها    ریتصو   یبه عبارت   شود.
  یی بازنما  نیا . در  ردیگ صورت می «  ونزن یکدست و همگ»  یبلکه با هدف بازنمای  ردیگ صورت نمی ند،  شده ا

که گفتمان  هستند  های  صرفاً واسطهآنها  .  ستینآنها  ستم بر  دختران قوچان و  و    نایسخن گفتن از ژ   یبرا  ییجا
  ری به تعب و زنان ایل باشقانلو و قوچان    نایژ.  ردیگ ی م  کارادعاهای خودش به   یبرای بازنمای،  فرادست  یتی جنس
نگاشته    هادیگر و معناهای دیگر بر آن  الیبرخاسته از ام  یکه متونهستند  ای  باخته روح رنگ  (199۵)  واکیاسپ 

مختلف در   یهاتوجه گروه بتواند  است که    ت یاعتبار و اهم  ی دارا تا جایی  تنها  و اسارت آنها  شده است. مرگ  
  گر یو د  نا یژ  نکهیا  یبه جا   یحالت   ن یمسلط جلب کند. در چن   یزنان در جامعه  هی خشونت عل  یرا به مسأله  ران یا

 ی تیجنس   ضینشان دادن تبع   یبرا   ی شوند، تنها به ابزار  ی معرف  ی تیجنس   و   ی جنستروریسم    یزنان کورد قربان
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مسلط و    یزنان تنها در جامعه  ه ی کردن خشونت عل  ی اسیمسأله س  نی شوند. هممی  ل یزنان فرادست تبد  ه یعل
  ی اری  تیذهن  نی ا  یریگ مسأله به شکل   نیرا به دنبال دارد. ا  هیدر حاش   یِهاجماعت  کردن آن در  ریناپذتؤیر

 یآن است که جد   یسته یفرادست باشد شا  یزنان گروهها  یکه مسأله   یتا زمان  یتی نس رساند که خشونت جمی
طلبی  محوری و منفعت ورزانه از فرودستی و مرگ ژینا به شکل دیگری هم قومهای غرضبازنماییگرفته شود.  

  نا یزن کورد همچون ژ  کیعنوان  به   یشلر رسولکند. با وجود آنکه مرگ  فمینیسم جریان اصلی را آشکار می
اما  ،  خوردرقم میو تنها چند هفته قبل از مرگ ژینا    «کشاندن بدن زنانه   ادیانق  »به   یتالش برا   یبه واسطه 

گشت ارشاد صورت نگرفته   ی خشونت از سو   ن یشود. چون اواقع نمی   ع یابعاد وس   نیها در است ینی مورد توجه فم
این مسأله راه را برای  طور کل.  ی جامعه به شود نه مسأله و زنان کورد قلمداد می   تی اقل  یی جامعهو لذا مسأله 

گشت    یعنی  «دشمن مشترک»  یانجیبه م  نایمرگ ژ  افتنی  تیاهمکند که  این برداشت و تفسیر هموار می
  یمدع   یاصل  انیجر  یهاستیکه فمن  یخواهر   یوندهایو پ   یدوست   ی دهد نه بر مبنا رخ میارشاد و حاکمیت  

 آن هستند. 
ی همان روندهای  طور کل در ادامهاگرچه نحوه مواجهه آنها با مرگ شلر، ژینا، زنان باشقانلو و زنان کورد به

  ییِمعنانظام ِهم از طریق برساخت یک    هافمینیست فرادست در تمامی این سال   نخبگان  جاری در گذشته است. 
کورد فعال    انزن  یهات یاز فعال  یت یامن  و تفسیرهای  هال ی تحلی  ی فرودستی و هم در ارائه بعدی در حوزهتک 

ی  کیزیخشونت فتفسیرهای امنیتی راه را برای اعمال    1اند. آنها نقش داشته   شتری هرچه ب  ترشدنیاه ی حاشدر  
و ایجاد انسداد در فضای مفهومی   یخشونت معرفتدر تمامی سطوح فراهم کرده است و به میانجی  علیه آنان 
عنوان تنها به اند. آنها با تأکید بر مردساالری ناپذیر کرده ی جنسیت، زنان کورد و مسائل آنان را رؤیت در حوزه

  ی با ساختارها  «الیمونیپاترپدرساالرانه  »  مناسبات دادن ِ  وند یپ   و عدم تالش در راستای  کوب زنان سر  عاملِ
مردساالری    یه یاستفاده از نظراند.  ستم بر زنانِ در اقلیت کورد را موجه و عقالنی ساخته   یو اقتصاد  یاسیس

 ی ست ینیدر جنبش فم  یاسیس   یسازوکارهااست، با آن دسته از  بودن«  فرودست  » آن بر    یکه تمرکز عمده

 
های قومیتی و مطالبات زنان«  توان مشاهده کرد. »جنبش های زیر میهای زنان کورد را در مقاله های فرادست در مورد فعالیت های امنیتی فمینیست ای از تحلیل [ نمونه 1] 

فهمیه    ی جداسری از ایران« نوشته (. »زنان کورد و ایده 1393(. »سه تصویر از زنان در قاب حضور داعش« به قلم منصوره شجاعی ) 1392نوشته نوشین احمدی خراسانی )
های زنان کورد بنگرید به کتاب  و همکاری با زنان فارس عمدتا در مرکز و تفاسیر امنیتی آنها از فعالیت   (. همچنین برای روایت زنان کورد از تجربه فعالیت1391تفسیری )

ی عمومی:  ی مدنی زنان کورد در حوزه (. همچنین بنگرید به مقاله »بازخوانی بیست سال مبارزه 110- 100: ص  2021»رقص درختان بلوط« به قلم نگین شیخ السالمی وطنی )
 (.ماهنامه تفکر انتقادی  ۵1- ۵0:ص 1400های زنانه«. به قلم لیال پاشایی سقزی)ی تشکل ر مطالعه با تمرکز ب

برخالف زنانگی و تجربه  [ تروث در بخشی از سخنرانی اش زنانگی مسلط و تجربه زیسته برآمده از این شکل از زنانگی در فرهنگ آمریکایی را به چالش گرفت و آن را  7]
توانم بکارم و درو کنم و جمع کنم و هیچ  گوید: به من نگاه کن! به بازوهایم نگاه کن! من میداد. او در بخشی از سخنرانی اش خطاب به تمام زنان می  زیسته زنان سیاه نشان 

و آیا من یک زن نیستم؟ من سیزده    توانم مثل یک مرد کار کنم و بخورم و درضمن شالق را هم تحمل کنم!تواند رئیس من باشد! و آیا من یک زن نیستم؟ من می مردی نمی 
کردم هیچ کس جز مسیح مرا نشنید! و آیا من یک زن نیستم؟ فمینیسمِ  عنوان برده فروخته شدند و هنگامی که با اندوهِ مادرم گریه می ها به فرزند داشتم و دیدم که بیشتر آن 

 پروسه ( انتشارات 42- 41:ص 1393سیاه. شارون اسمیت، امین حصوری نیما کوشیار ) 
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ا  یهمخوان کردن  حقنه  دنبال  به  که  روا،  است  «کسانی  یدگ یستمد»  یده یدارد  دادن  که  علل    ی تیچرا  از 
( است که  ی)نه فقط مردساالر   روهای ن  یتمام   ضاح ی)بودن( مستلزم احضار و است   )شدن( نه فرودست  فرودست 
و فرادست و زنان فرودست   از یواضح است که زنان پرامت.  اندشده   یبند مفصل   گری کدیبا    یخیتار   یدر بستر

مشترک   ی تیستم جنس   اما شوند.سرکوب می  ن« کردن بدن زنا  یسیپل»مقاومت در برابر هنگام در هردو کورد 
،  کنند مقاومت می  یتیکه در برابر ستم جنس   ی. همچنان که زنانستی و مشترک ن  کسانیسرکوب    یبه معنا
مقاومت و سرکوب    یکنند. پااندازه تجربه نمی   ک یشود را به  مقاومت اعمال می  نی ا  ه یکه عل   یسرکوبقدرت  

مرتکب  یشوند نه براساس آنچه به لحاظ عملچه هستند سرکوب میزنان کورد براساس آن  دباش انیکه در م
مسأله  مرگ.  اندشده  این  بارز  است. ژینا مصداق  بنیادین  جا  ی  تا  او  مواز  یی حجاب  اخالق  یقانون  نیبا    یو 
آورد و بخش در می  ت یحاکم  یرا در بدنه   ی موافقان حجاب اجبار  یصدا   ی هماهنگ است که حت  ت یحاکم
گشت ارشاد قلمداد    یاز تندرو  ی و حاک  لیدلبی ،  رموجهی خشن با او را غ   برخورد  یاز موافقان حجاب اجبار  یبزرگ 
مسلط    یستی ن یگفتمان فم  ی از سو زنان    یِ که از فرودست  ی ریس ها و تفات یروااین بدان معناست که    کنند.می

طور خاص به   نایطورکل و ژزنان کورد به  یزندگ   یهاتی گرفتن با واقع  وندیپ   ی برا  ی توان ، نه تنها  شودمطرح می
هایی که از سرکوب جنسیتی از سوی  ها در سرکوب آنان نیز نیست. روایتبلکه قادر به دیدن تفاوت ندارد  

فرادست    عمدتاً  ازِیامتزنان صاحب   ی سرکوب درمیانربهبر تج   یمتکشود  های جریان اصلی مطرح میفمنیست 
، هیچ بحثی مبنی بر  ستای حیثیت از انسان بودن زنان  اعاده ی مدعشناسی به لحاظ هستی که ی  انیجر . است

کند، تنها با این  توجیه بودن مرگ ژینا برطبق موازین اخالقی و قانونی خود گشت ارشاد مطرح نمیغیر قابل 
توجیه که طرح هرگونه بحث در این راستا به معنای تصدیق خود حجاب اجباری است. اما ماجرا تصدیق یا 

ی برخورد مناسباتِ سلطه و انقیاد قرار گرفته است.  عدم تصدیق حجاب اجباری نیست بلکه پشت این نحوه
ی  شود که در سرکوب زنان در لحظه ی مهم ختم میناچار به این نکته طرح هرگونه بحث در این راستا به 

ها مقاومت آنها تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سرکوب باید به تفاوت میان زنان در تمامی سطوح و زمینه
ک جنبشی  شود.  است  منجر  ناچار  است،  داده  قرار  قیمتی  هر  به  زنان  میان  »شباهت«  بر  را  خود  تمرکز  ه 

در چنین شرایطی در    ی عمل بپوشاند. ها را در گروه خود قربانی کند تا به اهداف خود جامهپذیرترینآسیب 
  ی ت یمبارزه با سلطه جنس   نفعانِیها ذآننه  زنان کورد وجود دارد و    ی توانمندساز  ی برا  ییجانه    گریدنهایت  
 هستند. 

 

 بحث پایانی
دهد  رخ می)و البته طبقاتی(    ی کیو اتن  یت یجنس فرودستی    در تقاطعِ  نا ژیمرگ  اسارت زنان باشقانلو و قوچان و  

وجود ندارد.  ،  نشان دهد  یِ تقاطعیدگ یرا از ستمدآنها    زِی ی متماکه بتواند تجربه   یریتصو   ای  تی روا  چیاما ه
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اپوز  یهاگروه  ی به هدف  دنی رس  یراستاهریک در  مسلط    یست ینیگفتمان فمو    طور کلبه   ونیسیحاضر در 
یا    کِیاتنیا  ،  یزاد آو    جنسیتی  ال همچون عدالتدهیا از هرگونهِیا هردو    شان ت یجنسزنان کورد   داللتِ   را 

نه کنندمی  یته   یاسیو س   یاجتماع با . در واقع هردو جریان  نیز  انسانی  به لحاظ  بلکه  به لحاظ فکری  تنها 
های ها و زنان را دارند بخش انسان دفاع از حقوق    یادعا  که  یدر حالاند. هردو  معضالتی جدی دست به گریبان 

انگاری  ی همین بیگانه آمیز با آنان دارند. در نتیجهو موضعی مخالفت  انگارنداز خود می  گانهیب ها را  بزرگی از آن
ی این ی انسانی آنها یا حتی مالحظهکند از همسان شدن با تجربه ( استدالل می 1377گونه که سعید )همان

های فرودست به میانجی همین  اند. اما درست برخالف آنها انسان ی انسانی عاجز و ناتوانمثابه تجربه تجارب به 
اهکارهای مبارزاتی خود را در برابر  تجارب متفاوت دیدگاه متمایزی از واقعیت مادی کسب و بر همین مبنا ر

ی همین تجربه متمایز است که هم برادر ژینا و هم خود وی در داخل ون  دهند. به واسطه سلطه شکل می
آورند.  ی »ما را رها کنید ما در اینجا غریبم« را خطاب به مأموران گشت ارشاد به زبان می گشت ارشاد جمله 

زنان در آکرونِ    ییِدر گردهمازن سیاهپوستی است که    سوجورنر تروثشهور  ی ژینا یادآور سخنرانی ماین جمله 
کرد. او در این گردهمایی که با حضور جمعیت عظیمی از زنان سفید و سیاه به مناسبت حق    ارائه  و یاوها  التِیا

نیستم؟  زن  من  آیا  پرسش  با  بود  برگزار شده  آمریکا  در  زنان  مقاسیه   1رأی  زنانِ  پرداخت    ی ستمی  به  که 
ی بر شباهت تجربه   های زنان سفیدپوست مبنی و تمامی استدالل اند  با آن مواجه  دپوستیسف   زنانِ  وپوست  سیاه 

ی »تفاوت« که تروث آغازگر آن  پوست با بسطِ ایدههای سیاهستم میان زنان را به پرسش کشید. فمینیست 
گذاری کردند. »من  ی متمایز پایهشناسانه شناسانه و روش شناسانه، معرفت بود پارادایمی فکری با مبانی هستی 

های مسلط را به هم بریزد، چرا که نه  های فمنیستمعادله  تواند تمامیغریبم« ژینا همانند پرسش تروث می 
اند و نه برای مأموران گشت ارشاد، بر معنایی  برای خودش، نه برای زنان دیگری که همچون او بازداشت شده 

مطلقا جغرافیایی و بین شهری داللت ندارد. »من غریبم « ناظر بر نوعی خودآگاهی دوگانه و حضوری به شکل  
جنسیت هویتی    یواسطه بهاست. او در آن لحظه با زنان حاضر در ون  همزمان    طوربه   هم دیگری  هم خودی و
با    قدرت مراتبیِ  دارای وضعیت مشترکی درون روابطِ سلسله   یتی جنس  ی فرودست یابد و به میانجی  خودی می 

ی عضویت در گروه دیگری با خود  شود. اما همزمان هم هویت و هم فرودستی دیگری را به واسطه آنان می 
اند. از این جهت به لحاظ هویتی او  تنیده و به همدیگر قفل شده کند. دو شکل از فرودستی که درهمحمل می 

به تعبیری همزمان که نسبت به زنان    ای در درون« است.( همچون »غریبه 2002در داخل ون به تعبیر کالینز )
داخل ون درونی و خودی است غیرخودی و بیرونی نیز هست. او کامالً به این امر واقف است که با عزیمت از  

های حاصل از  یک موقعیت گروهی به موقعیت گروهی دیگر نه عضویتش در گروه دیگر، نه تفاسیر و قضاوت 
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مدت به حالت تعلیق  شود و نه حتی در کوتاهکدام رفع نمی هیچ این عضویت و نه ستمدیدگی حاصل از آن  
آید. فهمِ او از خود و هویتش برخالف دیگر زنانِ حاضر در ون فهمی تقاطعی است حتی اگر به شکل  درمی

ی زیسته به این فهم نائل  ی تجربه نظری و در ساحتِ خودآگاه نباشد بلکه در ساحتِ ناخودآگاه و به واسطه 
قرار است برحسب این هویت متقاطع رقم  زنان    گریبرخالف دداند آنچه پیش رو دارد  که می ان شود. همچن

تنهایی حاوی دعاوی قدرتمند و متمایزی چه به لحاظ معرفتی، چه متافیزیکی بخورد. بنابراین »من غریبم« او به 
ت و یکپارچه« را که  ی »زن همچون هویتی یکدسشناسانه و چه سیاسی است. ژینا با این جمله اصل هستی 

کند. همچنانکه با تلقی  های جریان اصلی مدعی آن هستند، در داخل آن ون از مشروعیت ساقط میفمینیست 
مکانمند، زمانمند، تاریخی و فرهنگی بر تأثیراتِ معرفتیِ    (situated)از زنان همچون گروهی موقعیت یافته  

یبم« او به معرفت و درک متمایزی از مناسبات ِسلطه و گذارد. »من غریافتگی صحه می ناشی از این موقعیت
منجر می آن  برابر  در  به سلطه مقاومت  وقوف  از سلطه،  متمایز  درکِ  این  میانجی  به  و  شود.  چندبعدی،  ی 

کند. او با رجوع  ی ناشی از آن است که بیش از دیگر زنان برای رهایی تقال و مقاومت می خشم ِانباشت شده 
داند که قرار نیست با او مانند دیگر زنان در داخل ون رفتار شود و داستان او داستانی  اش می ی زیسته به تجربه 

از  نیز حاوی چشم   «بمیمن غررو »اینمتفاوت است.  به لحاظ سیاسی  و  او  متفاوتی است  مبارزه انداز   ی هر 
در  کند.  غاز می آآنها  ت  ی متفاو ی زیسته و تجربه   تیزنان کورد را از خاص بودن هو   ی برا  ی اسیو س  یاخالق

مطابق نتیجه به لحاظ سیاسی راه رهایی زنان کورد را در از میان برداشتنِ هویت و توسل به انسان کلی )
  یست ینی فم  انیمطابق خواست جری )گریبه نفع د  تیهو   کیرفع و حصر    ( و یا در برالیل   ونیسیاپوز  خواستِ 

  یاسیبه لحاظ سانگارانه و  بیند. »من غریبم« او هر دو ایده را به لحاظ عقالنی و منطقی سادهمسلط( نمی
های متقاطع، تأثیرات آنها در جهان نمادین  دهد چرا که حتی در صورت فراروی از هویتجلوه میمشکوک  

کورد  در مقام زنِ  اگر زنان کورد  راین  چه برای او و چه برای دیگر زنان کورد به قوت خود باقی مانده است. بناب
 یبه عبارت   .آغاز کنند  شانکورد بودن  از زنِ  دیبا  زیپس مبارزه و مقاومت را ن   آیندمیدرانقیاد  بودن است که به  

 گاهیشکل گرفته است و از همان جا  یشود که فرودست آغاز می   ییاز همان جا   برای زنان کورد  مکان مبارزه 
شده در    لیتحم  تیهو پذیرش    »من غریبم« ژینا به معنای کند.  استفاده می   گرانید  خود و   ی قدرتمندساز  یبرا

هویتی وجود ندارد، چرا    گاهیجااین  و خروج از    ه یتخل   در آن جایی برای و  است  از آن    یناش   ی اجتماع و فرودست
زنان کورد را همچون  « رهایی  بمیمن غر»  تیدر نها  است.  ادیانق  سلطه وکه هرگونه خروج به معنای استمرار  

،  دهدزنان یا مردان غیرکورد و کورد نشان می   گرید  ییِالحاق شده به رها  ی نه همچون ضرورت،  درخود  ی ضرورت
زنان    ییِ همواره رها  اندفمینیستی که زنان کورد چشمِ امید به آنها بسته چراکه در جنبشِ رهایی ملی و جنبش  

 و مقدم بر رهایی زنان کورد بوده است.  تر مهم و مردان فرادست 
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 ؟نای چرا ژ

 1رانیا  یخواهیآزاد  زشی خ در آنان یهااستیاز زنان کُرد و س  ییزدانام
 و اُزلم گونر یقادر  سیفرنگی نوشته 

 

ایران   امینی  شهریور سال جاری  از   که اعتراضات  ژینا    دلیلبه   هدختر کرد سقزی دستگیر شد  -با مرگ 

پیدایش  باعث  این اعتراضات    2آغاز شد شاید بتواند برای همیشه وضعیت ایران را دگرگون کند.   - بدحجابی
شده و  فرهنگی و زبانی و دینی و عقیدتی    هایبخش و نوینی در میان ایرانیان با تمام پیشینه الهامبستگی  هم
در    ، ما نویسندگان این مقاله  ، . با وجود ایناسترقم زده  نیز  را  جهانی  ز همبستگی فمینیستی  ی نوینی اهگون

توجه بسیاری از محافل فرهنگی و سیاسی و دانشگاهی به نام اصلی ژینا که یک نام  عدم از  رد  دو زن کُ  جایگاه
بینیم.  است ناخرسند هستیم و این غفلت یا رویکرد نادرست را در راستای همبستگی نوین مردم ایران نمی   دیکُر

همبستگی   هایهپیماییرا  برگزارکنندگان  نیز   و  اصلی  هایرسانه این برخورد نادرست در حدی بوده که برخی از  
به از کشور  خارج  به در  از  مستقیم  کرده طور  خودداری  ژینا  اصلی  نام  می کارگیری  روزهای اند.  در  که  دانیم 

ی باالی ایرانیان برای بزرگداشت ژینا باعث شد که هشتگ »مهسا نخستین خیزش مردمی در ایران انگیزه 
های بعدی از نام »مهسا« نیز همین بوده است.  های استفادهگیزه ها بار تکرار کنند و یکی از انامینی« را میلیون

ی ایران رسید برانگیزی از کردستان به بقیه سرعت و با همبستگی تحسین اما در روزهای بعد که اعتراضات به 
و مردم ایران در کنار یکدیگر شعار ژن، ژیان، آزادی و زن، زندگی، آزادی را به کردی و فارسی و ترکی و  

ها جهانی کردند و برخی از مردم شروع به استفاده از اسم واقعی ژینا در کنار اسم رسمی او  چی و دیگر زبان بلو 
 

 مقاله ترجمه از انگلیسی، با برخی تغییرات و بسط متن با سپاس فراوان از دکتر سعید طالجوی بابت ویرایش متن و پیشنهادهایشان برای بازنویسی   1
 هایی از استان آذربایجان غربی است. ایالم و بخش های کردستان، کرماشان، تاریخی است که در ایران شامل استان -ی جغرافیاییدر این یادداشت کردستان شامل گستره  2
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های اینترنتی  ها و محافل دانشگاهی خارج از کشور و بسیاری از فعاالن رسانه کردند، باز هم بسیاری از رسانه 
اه برخی از خوانندگان این امر مهم نباشد چون چه  کنند. شاید از دیدگ از استفاده از نام کُردی او خودداری می

بخش این خیزش جدید شده است و پس از او نیز جوانان بسیاری  هرحال او الهاماو را مهسا بخوانیم چه ژینا به
اند. اما ما بر این باوریم که بخش ادامه خیزش مردم بودهدر راه آرمان آزادی ایران به شهادت رسیدند و الهام 

گرا فاصله  های حذفیچنین همبستگی بین مردمان ایران شکل گرفته است وقت آن است که از آرمان  حاال که
گونه که باید و آنگونه که هرکس بگیریم و حقوق انسانها را از هر فرهنگ و زبان و دین و باوری که هستند آن 

 خواهد رعایت کنیم.  برای خودش می
 هایحتی در میان حلقه که  فرایند زدایش    یا  انگارینادیده  گونه   سه  در این مقاله ما به بررسی در این راستا  

کنیم که نشان دهیم که هر یک از آنها چگونه  پردازیم و سعی می است می  مشاهدهنیز قابل   فمینیستی  و   مترقی
کارگیری یا عدم های به انگیزه نخست به  زنند. در بخش  ی مردم ضربه می به آرمان همبستگی آزادیخواهانه

و    رفتنگ نادیده  سویها را به  نگاهین بخش  دومدر  .  پردازیمژینا و نیز اهمیت چنین انتخابی میکارگیری نام  به
این شعار را نخستین که  دهیم  . نشان می کنیمزادی جلب می آهای شعار ژن، ژیان،  شناختن خاستگاهن  رسمیت به  

  پدرساالری مستبد و  هادولتبرای رویارویی با    رد نزدیک به حزب کارگران کردستاننبش آزادی زنان کُبار ج 
هایی به کار گرفتند که مردم سراسر  را با همان انگیزه منطقه ایجاد کرد و زنان و مردان کُرد نیز نخستین بار آن  

هایی که با مردم  طلبی و مبارزه با حکومتگیرند، یعنی در راستای حق ایران در حال حاضر آن را به کار می 
  به نادیدهکنند. در بخش سوم نیز  های استعماری برخورد میهای ملی و زبانی مانند دولت ویژه اقلیت خود و به 

کشور  در داخل و خارج  منطقی آنها    مطالباتبه تعویق انداختن  و    ردهای کمبارزه   اهمیت   یهگستردتن  انگاش
و نشان می می بزرگ پردازیم  از جمله  رویکردها  این گونه  بازدارندهدهیم که چرا  ی همبستگی  ترین عوامل 

ساالر بوده است. همه ما باید بدانیم که رویکردهایی  ی مردمآزادیخواهانه مردم ایران و رسیدن به یک جامعه 
ی ملی و زبانی  هاسرکوب اقلیت   مند و ساختاریام تقلیل نظحق جلوه دادن و  به   ژینا،  هویت  گرفتن  نادیدهنظیر  

تواند خطر دامن زدن به  محبوب ژن، ژیان، آزادی، می   شعار   هایخاستگاه  گرفتننادیدهیا برخوردهایی نظیر  
ایرانی  شده حاشیه راندهو دیگر مردمان به  ردها  کُ   میان  در  نارضایتی  و  اعتمادیبی  ها،شکاف   دنبال را به  ی 
تواند باعث شود های ممکن در جنبشی که شکل گرفته است می تالش ما برای بازشناسی آسیب   باشد و  داشته 

ساالر  گیری جوامعی آزاد و مردم بخش شکل گرا نشویم و در کنار هم الهام های حذفی که دیگر بار اسیر دیدگاه
 نه تنها در ایران که در کل منطقه باشیم.  

هویت    احتمالی  یرابطه  گرفتن نادیدهی باید به آن اشاره کنیم  ی دیگری که پیش از شروع بحث اصلنکته 
ی ایرانیان از چشم  خشونت مأموران امنیتی با همه در مورد او رخ داد.که است  ردی ژینا با خشونت شدیدی کُ

که این خشونت آنقدر در مورد ژینا شدید بوده که موجب مرگ او شده  کس پوشیده نیست ولی صرف این هیچ 

https://novaramedia.com/2022/10/04/jina-mahsa-amini-was-kurdish-and-that-matters/
https://novaramedia.com/2022/10/04/jina-mahsa-amini-was-kurdish-and-that-matters/
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باید بدانیم که تأکید  اند. پس  کردهردها آن را در ایران مدرن تجربه  کُخشونتی که  ی خروار از  مشتی است نمونه
گیری درکی بهتر از روند و  کند که باعث شکل ای را ایجاد میدر کنار زن بودنش زمینه ردی ژینا  هویت کُ بر  

و دیگر مردمان یا افراد غیر مرکزی در ایران و  کردها  و سرکوب زنان، دگراندیشان،  ی  رانحاشیه   تأثیر منفی به
شود حی از آگاهی باعث نیرومندتر شدن ابعاد آزادیبخش جنبش می شود و رسیدن به چنین سطمی   خاورمیانه 

جنبه  جنبش  بیشتر  چه  هر  کردن  مردمی  با  زن و  ضد  های  و  مردمی استعماری  محور  پایگاه  دارای  را  آن 
 . کندتری میمحکم

 کنیم؛ از نام ژینا آغاز می
به   ناوت  »:  استنوشته شده  ژینا    مزار  سنگ  بر  است؛  بخشیدن  جان  معنای ژینا  نامری،  تو  گیان،  ژینا 

شود«. میری، نامت رمز می دانند که این جمله یعنی »ژیناجان تو نمی بسیاری از ایرانیان می .  «مزەر   ە تێبەئ
از چندین  دولت ایران  ی او تحمیل کرده بود.  خوانند که دولت به خانواده ولی بسیاری هنوز او را با نامی می

؛ از همین رو داشتن  است  منع کردهبرای فرزندانشان  ردی  کُهای  انتخاب نامرد را از  کُ  هایخانوادهدهه پیش  
برای بسیاری از کردها امری  دولتی برای مدرسه و کار و غیره    رسمی   نام  یک   و  ردی در میان خانوادهیک نام کُ

  اسالمی   مقدسات   حرمت   هتک  موجبهایی را که  ایران نام   ثبت احوال قانون  20  دهشود. ماعادی محسوب می 
شاید صرف این قانون به خودی خود چندان .  است  رده باشند، ممنوع ک  ناپسند  و  زننده   عناوین  یدربردارنده  نیز  و

  که در  است  همین قانون این اختیار را به شورای عالی سازمان ثبت احوال ایران دادهآزاردهنده نباشد ولی  
 آزادی یک نام تصمیم بگیرد.  یا بودن ممنوع یزمینه 
ایران معموالًرو چون  ایناز نام را داشته می   مقامات محلی در  یا رد یک    باشند   توانند صالحیت پذیرش 

ی کودکان با اسامی ویژه از قوانین موجود در ایران برای ممانعت از نامگذاری    مندنظام  نحوی به  بسیاری از آنان  
اندیش در همه جای ایران گاهی  کنند. برخی مأموران محلی جزم و مذهبی استفاده میملی، زبانی  های  اقلیت 

کنند ولی در مورد مردم غیر فارس ایرانی این نوع برخوردها بسیار  ن کار را با اسامی اصیل فارسی هم میهمی
 اسامی   با   فرزندانشان  رسمی   گذاری نام ردهای ایران نسبت به  کُ   از   برخی  این،   بر عالوه  بارزتر و شدیدتر است.  

زیرا می محتاط هستند  کردی اگر؛  که  به    دانند    کردستان   از  خارج   به  اشتغال  یا  حصیل ت   منظورفرزندانشان 
را تشدید  اعمال شده از طرف حکومت  های اجتماعی و اقتصادی  تواند تبعیضکنند، اسامی آنها می  مهاجرت 

در به تعویق ایران  دولت  ستعماری  ا  هایسیاست   به  با توجهکه    است  اهمیت  حایز  روایناز  کند. این مسئله 
در   توسعه  روند  بلوچستانانداختن  یا  کردستان  نظیر  چشم مناطقی  جستجوی  از  ،  خارج  در  شغلی  اندازهای 

 است. از حد عادی دیگر شهرهای ایران شده  تر ضروری بسیار رد کردستان برای بسیاری از جوانان کُ
االسالمی،  ردی را نیز مد نظر قرار داد. جعفر شیخ سرکوب عمومی زبان کُکه  تر الزم است  در مقیاسی وسیع 

 استفاده   هایممنوعیتبا عنوان سیاست زبان و حقوق زبانی در کردستان ایران، به    ایمقاله رد در  هشگر کُ پژو

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset90/civilregistrationlaw_2_.pdf
https://www.academia.edu/42069411/Language_as_a_problem_Language_policy_and_language_rights_in_Kurdistan_Iran
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نقل مستقیم  د. وی با  کن می  انظار عمومی، از سوی برخی از ادارات دولتی اشاره   در   کردی  اسامی  و  عالئم   از
کند: تر می ن موضوع را روشاست  کرده  ذربایجان غربی منتشر  آ  استان  یشعبه   -یادداشتی که وزارت بازرگانی

به  » اماکن عمومی  در  تابلوها  است    بر  مندرج   هاینوشته   عالئم،  تابلوها،   در   و ]...[    باشند   فارسی   زبانالزم 
 ینمونه   به   االسالمیشیخ   یدر مقاله   «.شودصرفا از زبان فارسی استفاده    هافروشگاه   و   اماکن   درهای  یا  هاشیشه 

اداره  صادره  ینامه   به  او  مثال  برای  شود؛می   استناد  نیز  دیگری به    عمومی  اماکن  ی از سوی  استان فارس 
  وکار کسب   یک  شده برای نام استفاده  »:  است  آمده   آن  در که    کند می  اشاره   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ی اداره
و در پاسخ به   هوکار ژینا بودپیشنهاد شده از سوی مالک این کسب   آنکه نام  . طرفه باشد«  فارسی  غیر  تواندنمی
« یعنی این مأمور شهروندان تواند مجاز باشد. کردی است، نمی   و   نبوده  ایرانی   نام  اینجا که  از آن »:  بود  آمده   آن

ترین  ردها از قدیمیداند. و این در حالیست که بارها تأکید شده است که کُکُرد ایران و زبان آنان را غیرایرانی می 
 های ایرانی بوده است.  ترین زبان مردمان ایران و زبان کردی از جمله اصیل 

در  غیر ایرانی جنبش ایران  ایرانی و حامیان  فارس زبان  معترضان  جاست که بسیاری از  حال مشکل این
  ژینا،  مقابل  در  مهسا  م ناارجحیت بخشیدن به    با   پیشینه   این  درک  بدون   ،ناخواسته   یا  سراسر جهان خواسته 

 آمریکا   متحده  ایاالت  در  زنان  مطالعات  ملی   انجمن  ،. برای نمونه شده اندزدایی سهیم  نام  این  در  ایگونهبه
نام و هویت کردی و   به   اشاره  بدون   ایرانی،   ساله   22یک زن    عنوان کاربردن نام مهسا بهه با ب   صرفاً  را   ایبیانیه 

که    Democracy Nowتارنمای  د. در همین راستا کرهای کردی منتشر  مبارزات جنبش ینیز پیشینه 
را صرفاً  فرودست  هایگروه   سرکوب  و  مسائل  بر  معموال ژینا  نام  اعتراضات خود،  است، در بخش   متمرکز 

 . است ای مختصر به هویت کردی وی داشته اشاره فقط  و  کرده ذکر  مهسا  عنوان به
خوبی از مبارزات دیگر زنان و فعاالن مدنی ایرانی برای رسیدن به حقوق انسانی  فعاالن مدنی و زنان کُرد به 

ژینا امینی   چرا که  این زمینه   در میان متخصصان در  ورزی  اندیشه   توجه و   فقدانزن و مرد ایرانی آگاهند. اما  
گرانبها برای شناخت ما از یکدیگر و درک جایگاه فرصتی  تواند منجر به از دست دادن  می   است،   دو نام داشته 

 و در منطقه باشد. در ایران  گرا های حذفی علیه حکومترد  زنان کُ و پایداری مبارزه
 
 

 ژن، ژیان، آزادی؛ بیش از یک شعار است 
گران، فعاالن، و حتی هنرمندان داخل و  بسیاری از تحلیل ردی ژینا،  کُ  نام   گرفتننادیده  یمسئله گذشته از  

خیزش رهایی بخش بر    ثیرات تاریخی این مبارزه أرد و نیز تکُمردم    مقاومت  و  مبارزه   هاخارج ایران، اهمیت دهه
و   لگرانی از تحلاین است که بسیاری    نوع برخورد  این  هایبارزترین نمونه  از  یکی.  گیرندمی   را نادیدهکنونی  
 ای . مسئله گیرندمی  نادیده   راردی شعار ژن، ژیان، آزادی  کُ و  های انقالبی  خاستگاه فرهنگی و سیاسی  فعاالن  

https://mailchi.mp/nwsa/nwsa-stands-in-solidarity-with-iranian-protestors


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

بسیاری   اساس   بر  شعار  این  بندیمفصل   و   ساخت  کنند،  درک  توانندنمی   فعاالن   و  تحلیلگران   این  از  که 
  نقش  با  رابطه  در   اوجاالن عبداله های  های زنان کُرد و دیدگاهپردازی ه نظریمحور کُرد و  های محلی زن جنبش 

به یک جامعه  در  زنان   محوری دادن  است    آزاد  یشکل  از سوی جنبش  بوده  این شعار  و بسط  و سردادن 
و استفاده فعاالن مدنی و فرهنگی کُرد ایرانی نقش مهمی در   باکور و روژآوایرد در  کُ  زنان  یخواهانهآزادی

های یک شعار نیست چون  ی ریشه هوده دربارهموضوع البته بحث بی  است.  رسیدن این شعار به ایران داشته
های آزادیخواه زنان و  ی باورهای مشابه پیشین، جنبشهنده دصرف پذیرش فراگیر این شعار در ایران نشان

  بخش و زیبایی بوده است. اما مردان ایرانی و همراهی قلبی و آمادگی مردم ایران برای چنین رویکرد رهایی
این  آن هم کسانی که گاهی بسیار اندیشمند و آگاه هستند    تحلیلگران اعتراضات کنونی باید پرسید که چرا  

های سیاسی و اجتماعی  در پاسخ به سؤال مجریان برنامه.  گیرندمی  نادیده  پیوندهای آن را کامالً  و  پیشینه 
بخش را  ی این شعار رهاییکنند و گاهی پیشینه گاهی با دادن پاسخی غامض از باز کردن بحث خوداری می 

شان توجه نکرد. آیا صرف  گیرند. چرا باید به اهمیت مبارزات کردها برای آزادی و حقوق انسانی یده میکامالً ناد
 دار ندهیم. زنند باید باعث شود که حق را به حق های کُرد دم از جدایی میلب رسیده بهکه برخی از جان این

  سوی   از   کردها  مبارزات   گرفتن  ادیدههای دیگری نیز برای زدودن یا ن ، راه گرادر کنار این رویکرد حذفی 
درصد از کل جمعیت   10-1۵  کردهاکه  . در حالیشده است   معترضان و حامیان آنها در پیش گرفته برخی از  

رد هستند. مبارزات کردها از کل زندانیان سیاسی ایران کُ   درصد   پنجاهنیمی از    تقریباً   دهند، ایران را تشکیل می 
به   به    شانشناخته شدن حقوق شهروندی   رسمیتبرای  دستیابی  از جمهوری  قدیمی   ایپیشینه  آزادیو  تر 

ماعی ایران داشته است،  رغم نقش مثبتی که در برخی موارد در رشد اجتعلی اسالمی دارد. ناسیونالیسم ایرانی 
در کانون    ههای غیر پارسی هموارسازی هویتزدودن و همسان   و  محور بوده-فارسشدت  در ابعاد منفی خود به 

ی بعد از انقالب هم سرایت کرد و از بسیاری لحاظ بدتر همین رویکرد نادرست به دوره است.    آن قرار داشته 
از   امنیتی و نظامیگری شدیدی بودهشاهد سیاست کردستان    13۵7انقالب سال  نیز شد. بعد  از    . است  های 

در و بلوچستان  باشد. کردستان    تصادفی   ایتواند مسئله رد نمیکُ  معترضانهمین رو واکنش شدیدتر دولت به  
های  لنیروهای امنیتی با مسلسدر کردستان  و  اند  بوده  برخوردها  ترینخونین   ی جریان اعتراضات اخیر صحنه

 .اندمنازل غیر نظامیان آتش گشوده سویسنگین به 
  منظور به   آن  درپور، که  شروین حاجی اثر    «برای»  محبوب   بسیار  اعتراضی   آهنگبه  همدالنه  در واکنش  

  دستگیری در نهایت نیز به  « استفاده شده بود و  برایی »حاوی واژههای اعتراضی  یتیات از تو حمایت از اعتراض
چیا در آهنگ  تأمل است.  ساخت که بسیار قابل   یترانه رد  کُ   سرای ترانه  و   چیا مدنی نوازنده ،  شد   منجر  پورحاجی 

گوید که  مبدل کرد، می  فراگیر  پیامی  به  را   نفر   هامیلیون   دردهای  و  آالمخود ضمن پذیرش سخنان شروین که  
های ستم و  پایان  دردهای بی  ی او باید بهترانه ، اما  در ایران مهم استها  های افغان رنج توجه شروین به    اگرچه 

https://www.plutobooks.com/9780745341941/the-kurdish-womens-movement/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/222/62/PDF/N1922262.pdf?OpenElement
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/11102022
https://www.youtube.com/watch?v=mIkKozqJWvw
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مرا ببخش که  »گوید:  چیا مدنی میکرد.  ی روا شده است نیز اشاره می ایرانمضاعفی که به مردم غیرفارس  

نام  . مدنی به  «در قلبم وجود دارد  " برای"تر است/ هزاران  تر و عمیق های تو قدیمی زخم   از  هایمزخم   گویممی
: گویدکند و می اشاره می   نیز  مرگش  از  بعد  و  بود  زنده در دورانی که  و  اردی  هویت کُبه حاشیه راندن  ژینا و  

 «.شود  ه با نامش خواند  نیافت  اجازه و    نداشت  تاریخی   مرگش   از   بعد و نه    بود  که زنده زمانیبرای ژینا که نه  »
ها و  برای فرهنگ ها ستم و انقیاد ناپیدای کرد، لر، عرب، بلوچ،  رای آالم قرن اش را ب ترانه چیا  به همین دلیل  

  کردی   ینسخه. دیاکو خالقی نیز اجرای  سروده استی زندانی شده  زبان  برای   و   ،شده   گوربه های زندههویت

 اشاره نیز      2آباد و دختران شین   1کولبران   خشونت علیه که در آن به  حاجی پور را منتشر کرد    شروین  آهنگ
شنیده    های نوظهوردر زمان همبستگی که باید  است    مردمی  ییادآور فریادهای ناشنیده   موارد،  این.  کند می

گرا  های حذفی از به قدرت رسیدن مجدد رویکردها و گفتمان پیدای هموطنان ایرانی  ناآالم    ی یادآورشوند تا با  
 پیشگیری کنند.  

عنوان مثال  های ایرانیان خارج از کشور نیز دیده شده است. به گرا در برخی از راهپیماییبرخوردهای حذفی  
از راهپیمایی  و هویت کردی ژینا  ودن نام  زد ردی یا اعتراض به  دلیل برافراشتن پرچم کُ در ولز کردها را به  

  کردهای   که انجمن  کند می  اشاره   Nation Cymru  نام  با  ولزی  روزنامه   یک  در  ایمقاله اند.  حذف کرده 
صرفاً است    نیافته  Seneddگردهمایی    در  را  کردی  پرچم  برافراشتن  یاجازه  KAWA  نام  با  ولز   و 

 خود  راهپیمایی  کردها  در نتیجه مورد استفاده قرار گرفته بود.  های قبل از انقالب ایران در این تظاهرات  پرچم 
طرفه اینکه ولز کشوری است که مجلس خود و پرچم خود را دارد ولی بی هیچ    برگزار کردند.  Cardiff  در   را

انیانی که در ولز با ادعای آزادی و هاست که بخش مهمی از بریتانیا بوده است. با این حال ایرمشکلی قرن 
ساالری به خیابان آمده بودند تحمل یک نام کردی و پرچمی را که نماد یک فرهنگ پویاست و هیچ  مردم

خواسته در چنین راهپیمایی شرکت کند حتی اگر غیرایرانی  اند. کُردی که می تضادی با پرچم ایران ندارد، نداشته 
 گرایی رادیکال شود. در خود دارد که از دیدگاه ما باید جانشین ملی  دوستی هم باشد نشانی از انسان 

ایرانلبته  ا داخل  درست   در  بسیار  استبرخوردها  بوده  آنچه تر  می   ؛  به  نویدبخش  تواندکه    آید   شمارتر 
ردستان چشم و چراغ ایران در شهرهای خارج از کردستان و نیز سردادن شعار کُ   مانند   شعارهایی  شدنشنیده 

بیدار است، حامی کردستان استآ» ایران است؛  در شهرهای ترک   «ذربایجان  و همینطور است توجه  نشین 

 
نفر از    ۵0اند.  نفر نیز مجروح شده   174اند و  های کردستان به قتل رسیده کولبر در مرزها و جاده   74حداقل    2019نگاو، در سال  بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه  1

، سقوط بهمن یا یخ زدگی جان خود را از دست  نفر از این کولبران نیز بر اثر سقوط از کوه   23اند،  شده   کشته شدگان مستقیما توسط نیروهای امنیتی و مرزبانان ایرانی  کشته 
 اند. نفر از مجروحین نیز مستقیما با شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده   144است. شده  اند. یک نفر بر اثر انفجار مین کشته داده

این روستا به دلیل فقدان امکانات گرمایشی    ی دخترانه مدرسه   2012دستان، از توابع پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است. در سال  آباد یکی از روستاهای واقع در کرشین  2
وخیم بود، از همین  دانش    12نفر جان خود را از دست دادند. وضعیت    آموز در آتش سوختند که سه دانش   29سوزی  های آتش سوخت. در جریان این آتش مناسب در میان شعله 

ها با مشکالت فراوانی روبرو بوده  های هنگفت این جراحی های مردمی تأمین هزینهرغم تالش فعاالن برای جلب کمک های متعددی شدند، علیرو ناگزیر به انجام جراحی 
 است.

https://www.youtube.com/watch?v=wVYamL0d9vc
https://www.youtube.com/watch?v=wVYamL0d9vc
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 یدهنده همین امر نشانکند.  ها و محکوم کردن ظلمی که حکومت ایران به آنها می مردم به حمایت از بلوچ 
که    یگونه  گیری شکل  است  کسانی  میان  در  همبستگی  از    ، نمونه  برای .  دارند  حضور  خیابانها  در جدیدی 

  داشتند،  قرار  دولتی   نیروهای  یمحاصره  که در   کردستان  شهرهای  با  همبستگی   ابراز  منظوربه   تبریز  دانشجویان
به  ژیا  ژن،   شعار  را  آزادی  نشانه  این.  دادند  سر   کردی   زبان ن،  در  مردم  همبستگی    از   کننده امیدوار   ای اقدام 

 . بوده استدچار شکاف  ها  گرای حکومتهای حذفی خاطر سیاستبه  است   مدیدی  هایمدت کشوری است که  

 

 فمینیسم کردی و همبستگی فمینیستی 

ی که بر  مقاومت در برابر سیستم  برایهای مختلف ر میان گروه د تگی سهمبموفقیت زنان ایرانی در ایجاد 
بازنمایو مذهبی شکل گرفته بسیار    جنسیتی آپارتاید  اساس   این حال  با  جریان    ی یکدست نویدبخش است. 

فراخوان و  بیانیهاصلی  و  توجه   همبستگی  هایها  گفتمان   بدون  نقد  به  به  کافی  برای  شده  نهادینه  های 
قدرت   جایتواند به می  و حقوق انسانی  مبارزات آنها برای آزادیتقلیل دادن  های مختلف و  گروه دن  انرحاشیه 

و    کارانه محافظه  یدو گونه استعماری کنونی به دام -و ضد، انسان محور  فمینیستیپیشرو  نبش  بخشیدن به ج 
 .بیفتد  فمینیسم   یگرایانهذات

گونه که  فمینیسم شبه   ،نخستین  است  امپریالیستی    در   زنان  مبارزات  حامی  رسد می  نظر  به  ظاهر  دری 
دولت  گونه  این  اما  است،  خاورمیانه  نقش  فمینیسم  سازماناز  و  در  ها  را  شمالی  اروپایی/آمریکای  های 

های این گروه  در عین حال با اینکه رویکرد فمینیست کشد.  نمی  چالشبه    انگاری و سرکوب مردم منطقه جرمم
اروپ روش خوبی   زنان  ایرانی است،    ابرای نشان دادن حمایت  زنان  مبارزات  از  آمریکا  بسو  از  سکوت  یاری 

 ها میلیون   زندگی  برهای غربی که  های ضد مهاجرتی دولتسیاست قبال  در    فمینیسم  از  این گونهطرفداران  
 برانگیز بوده است.  همواره پرسش است، بوده  تأثیرگذار  خاورمیانه در  زن

ابراز همبستگی    منظوربه  السهالنی  آبیر  نام  با  اروپا  پارلمان  سوئدی  ییک نماینده چندی پیش    ،برای نمونه 
تا زمان فرا رسیدن  »ما  که    کرداعالم  زنان ایرانی  و خطاب به    کرده  موهای خود را کوتاه خود با معترضان،  

ابراز همبستگی با زنان، سخنرانی    منظوربه  السهالنیکه  آن  . طرفه «خواهیم ایستاد  انآزادی زنان ایران در کنارش
جلب رضایت   برای دولت سوئد  اما  رد، یعنی شعار ژن، ژیان، آزادی به پایان رساند،  خود را با شعار جنبش زنان کُ

اعالم کرده  جرم    فعالیت جنبش زنان کُرد را در ناتو    فنالند  و   سوئد   عضویت  پذیرش   برای   جمهوری ترکیه رئیس 
 است.  
  طرحی   رسید،   سوئد   و  فنالند  ،ترکیه   کشور  سه   امضای  به  ن گذشته ژوئ   در که    ایجانبه   سه   یتفاهمنامه در  

، این  گردید  ارائه ها  های حامی کردرد و جنبش سیاسی کُ مدنی و  های  بیشتر بر جنبش   هرچه   ارتنظ  منظور   به
رد کُ  جنبش زنان   در   را  جنسیتی  برابری   هایرویه   و   سازوکارها  فعاالنه رد را که  کُ  زنان   از  بسیاری  تفاهمنامه 

https://www.euronews.com/video/2022/10/05/women-life-freedom-swedish-mep-cuts-hair-to-stand-with-iranian-women
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/turkey-lifts-objections-to-finland-and-swedens-nato-bid
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ان در ایران معترض  با  غربی  هایفمینیست که  کند. در همین راستا، در حالیمجرم قلمداد می  اند،ایجاد کرده
زنان نیز مقاومت بخش  های آزادیدن جنبش کردر مقابل مجرم قلمداد  که  کنند، الزم است  اعالم همبستگی می 

انجامد بایستاند زیرا که  ای که به درماندگی بیش از پیش پناهندگان می گیرانه در برابر قوانین سختو  کنند  
 ها و زنان هستند.  گریزند که سرکوبگر حقوق اقلیت های می از دست همان رژیم بسیاری از این پناهندگان 

باید  فمینیستی  نگاه  دوم  یگونه که    یانهگراذات   فمینیسم   بود،  هوشیار  آن  به  نسبت  که  نوعی    هباست 
آن    شمولجهان   بندی دسته  در  که  دارد  به باور  به    و   الیه   فاقد  ایمقوله   عنوان فمینیسم  توجه  بدون 

رد در ایران چند  زنان کُ شود.  استعماری تعریف می سرکوب و ستم طبقاتی، نژادی و  مربوط به  های  بندی تقسیم 
فرهنگی    مذهبی،  رانی نافرمانی مدنی و کنشگری در مقابل به حاشیه های  گیری از شیوه که با بهره   است   دهه

قرار گرفته،    های خاورمیانهرژیم بیشتر از دیگر زنان مورد آزار    رد در خاورمیانه زن کُ اند.  پایداری کردهو جنسیتی  
در    ترور ناگهان آکارسل ها  یکی از این نوع آزارها و خشونتاخیر    یمجرم قلمداد شده یا ترور شده است. نمونه

به مرزهای عراق    درون  در  ،سلیمانیه  بندی ترور  انطور مستقیم در آن دست داشت. زمبود که دولت ترکیه 
 عنوان . زیرا آکارسل به و عدم توجه جهانی به آن نیز نمونه بارزی از شرایط سخت زنان کرد استآکارسل  

در برساخت شعار ژن، ژیان، آزادی    رد، شخصاًکُ   زنان  آزادی  جنبش  یکمیته و عضو    1ژنولوژی  ردبیر مجله س
نیز با    او   ترور   است،  ای جهانی انتشار یافته این شعار در گستره که  اما درست در زمانی.  بود  ایفای نقش کرده

 .  سکوت کامل جهانی همزمان شد
  با  آزاد جامعه  سویرد دیگر ، رهایی زن وگام نهادن در مسیر انقالبی به آکارسل و هزاران زن کُدیدگاه از 
نترسکشنال  یو روشهای اها نظریه  همانند، باید همگام و مکمل همدیگر باشند. زنان و همراهی مردان رهبری 
  بر این نکته   ردزنان کُ   یخواهانهآزادی  هایجنبش   اندتوسعه بخشیده  آمریکا  در  پوست  سیاه   زنانکه  گرا(  )تقاطع 
به    زنان  توانمندسازی  یا  زنان  برابری  حول  صرفاًکه    فمینیستی  جنبش  یککه    اند بوده  واقف توجه  بدون 
باشدگونه گرفته  رانده شدن شکل  به حاشیه  و  دیگر محرومیت  نژادپرست، سرمایه های  در جوامع  و    داری، 

 . هستند آن نیازمند  زنانباشد که هایی تواند نویدبخش آن دست از آزادی نمیاستعماری 
رد نهادها و عملکردهای خودمختار زنان، مانند دفاع مشروع برای  کُ ن  زنا   که جنبش  است  دلیل  همینبه  

را  های مردساالر درون این جوامع  و ساختارها و ذهنیت گرا  استعماری و حذفی های  دولت   نبرد همزمان علیه 
کرده حوزهرهایی   مقام  در  زنان   از   برداشت  این.  است   سازماندهی  تمام  در  جوامع   از   زندگی،  هایبخشان 

حول کانون ژن، ژیان، آزادی شکل  و غیره همگی    محور-مرد  پوزیتیویستی  علوم   تا   های مردساالر گرفته دولت
  . ی ابعاد آن استکه در اصل خود قائل به بزرگداشت رویکردهای نوینی برای ساماندهی اندیشه در همه   گرفته 

 
های پوزیتیویستی مردساالر و  نگر برای تئوری پذیر و چندجانبه رد بدیلی انعطاف های آنان متمرکز است. این رویکژنولوژی رهیافتی علمی است که بر تجربیات زنان و دیدگاه  1

 نماید.  می داری ارائه های علمی غالب در جوامع سرمایه روش 

https://jineoloji.org/en/2022/10/17/in-memory-of-nagihan-akarsel/
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های اجتماعی، فرهنگی،  وجه به حاشیه راندن مردان نیست بلکه ایجاد رویکردها و اندیشهه موضوع به هیچ البت
های مرد و زن را به نحوی مؤثرتر در خدمت آزادی، باروری  علمی، اقتصادی و سیاسی نوینی است که توانایی 

 فکری و عملی و ایجاد زندگی بهتر برای همگان قرار دهد.  
فرهنگی ضد همسانی کنشگرپیشبرد   وجود همزمان  سازی،  های  و    قوانینبه خاطر  و  جنسیتی  قوانین 

شوند امری پیچیده و چند الیه است.  های مردمی به حاشیه رانده شده میباورهایی که باعث ستم به گروه
 های کلیدی طی چند دههبا ایفای نقش   حقوق زنان در ایران  ردکنشگران کُهمین خاطر باید دانست که  به

ها دولت استعماری  قوانین جنسیتی و    علیه   مقاومت  برای  را   هاهزینه   ترینسنگین   کردها،  کنشگری  و   مقاومت
 . اندخته پردا

سسان انجمن فرهنگی نوژین است که  ؤ ردی و یکی از مکُ   زبان   معلم   محمدی،   زارا   آن   هاییکی از نمونه 
رد  کُ  زنان که  ضاعفی  . ستم مشده است  محکوم  زندان  سال  پنجبه    1400ال  س  در  کردی  زبان  آموزش  دلیل  به

های  درس   تواندمی   آزادی،و نیز آرزوهای این زنان برای دستیابی به  کنند  ش پایداری می در برابربه طور روزمره  
 باشد. داشته  آزادی  برای  ترگسترده  مطالبات با دموکراتیک  فمینیستی یمهمی برای یک مبارزه 

متمرکز   رو  زنان  کراز همین  مبارزات  آگاهیدن  رویکردهای حذفی و  از  جلوگیری  برای  وسیع  گرا  دهی 
. معترضان در  آورد  خواهد  ارمغان به    خاورمیانه   یرا برای ایران و گستره بخش مهمی  رهایی  های بالقوهتوانایی

برای ایجاد های خود  اولویتگسترش دادن  آمیزی برای  رد است و آمادگی جسارت ژینا کُ که  دانند  ایران می 
را نیز به   هازنان و اقلیتو حذف  ی  رانحاشیه فرایند به   نظیرنحوی کم توانند بهاند پس می  نشان دادههمبستگی  

 طور همزمان به چالش بگیرند.  
ی  ر حقوق همه اش، بخوانیم، با آگاهی بیشتری بکردیاش، با نام  اصلی ژینا را با نام  پس بیاید در کنار هم  

این کنشی م.  فراموش نکنی   شعار ژن، ژیان، آزادی است   یزمینه که پس  را   ایو مبارزهها تأکید کنیم  انسان 
محور و  ، انسان فمینستی چندمحوری  ی یک جنبش  برا  فراخوانی  نیز   و   شناختن  رسمیتبرای به  بخش  زندگی 
انواع پنهان و آشکار  و ضد    گرایید قوم گرایی، ض ساالری، ضد حذفی مرد   ضد   همزماناست که    بخشرهایی

 است.  استعمار 
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 یجنبش انقالب کی الکتید

 و هدف یکنش، اراده، خودآگاه رامونیپ  یسخن
 علی رها ی نوشته 

 

 : دیروز، امروز، فردایکم 

شاهد آن بودیم، بسیار امیدوارکننده بود: جنبشی    بعد از گذشت چند هفته از آغاز خیزش انقالبیآنچه در   
ی شهرها است. دار اعتالی جنبشی ناگسستنی در سراسر ایران و کلیه ویژه در کردستان که طالیه انقالبی به 

کم  ای تهاجمی یافت، دست ی تهران برگزار گردید و در موارد بسیاری جنبه اجتماعاتی که در بیش از پنجاه نقطه 
شدنی نیست. تداوم و پیوستگی  وجه خاموش هیچ ت که نافرمانی و آتش خشم زنان و جوانان به نشانگر آن اس 

از سخت  انقالبی در یکی  برآمد  به خودی خود یک دستاورد کم این  نظیر است. پس ترین شرایط سرکوب، 
ر آتش ی انزجار عمومی، در سرشت این خروش گسترده، و زیپرسیدنی است که در این فوران بیرون جهیده 

، و از درون آن، خصلت 'نفی'یند کنشِ  اتوان در فرخشم آن چه اهدافی نهفته است؟ به عبارت دیگر، چگونه می 

 این جنبش نوین را استخراج کرد؟  'ایجابی'
وظیفه هستی انقالبی  جنبش  یک  هستیِ  ظرفیت شناسیِ  امکانات،  در  نفوذ  با  که  است  مبرم  و  ای  ها 

آگاهی این حرکت انقالبی یاری  -تواند به خودی آن و با ادراک و تبیین آن، می های شناخته و ناشناخته پتانسیل 
ای اذعان کرد، ی چنین وظیفه رسانده و دست آخر راهگشای مسیری هدفمند گردد. در عین حال باید به دشوار 
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چراکه یکم، این جنبشی نوپاست که هنوز در خود ریشه نبسته است، و دوم، راکد و ساکن نیست بلکه سیال و  
ی معین منجمد کرد. بنابراین، هر کوششی برای شناخت، بنا به توان آن را در یک وهله پرشتاب است و نمی 

 ضرورت، خصلتی مقدماتی خواهد داشت. 

های اجتماعی، روابط  بوده است و شبکه   'نظیربی 'ی اخیر  ذعان داریم که شکوفایی جنبش در چند هفته اگر ا
اند،  رسانی و فراخوان به تجمعات اعتراضی خوب عمل کردهی خبراند، و درحیطهاتکایی ایجاد کردهکمابیش قابل 

کالسیک جنبش عمومی منتزع نشویم و تجسم  سازماندهیِ غیر  ی بروز خودهای اولیه ضروری است از شکل 
بعضاً  نیز  را  اجتماعی  دموکراسی  حوزه   اشکال  گسترش  بر  تکیه  کنیم.  جستجو  آنها  درون  و    یدر  عمومی 

ی نظری حاوی دستاورد مهمی است. عدم  های جنبش کنونی، از جنبه های اجتماعی، بر شعور و نوآوری شبکه 

های فشار بر هیئت حاکمه  عنوان اهرم هها را صرفا ب بدان معناست که آن های اجتماعی،  به شبکه   'ابزاری'نگاه  
در عین حال، باید    .ها منوط بدانیم نپنداریم، بلکه دستیابی اهداف جنبش کنونی را به شکوفایی این خالقیت

یا   و  سیاسی  استراتژی  و  برنامه  یک  طرح  مشخص' بین  شرایط  از  مشخص  و   'تحلیل  اهداف  تبیین  و 
 واقع چه نوع اجتماعی را هدف خود قرار خواهد داد، تفکیک قایل شد. که به اندازهای جنبش، و اینچشم 

سازی مطالبات عمومی و  شفاف   به معنای قبول مسئولیتی تاریخی برای  ' رهبری'در شرایط کنونی، نقش  

از یک درخواست   ' حق تعیین سرنوشت'یابی خودآگاهی آنهاست، به طوری که سرانجام  کمک به رشد و قوام 

ی این جنبش نوین  های آفریننده سوژه   'عقالنیت'ی شروع اما، تکیه بر نقطه   .عام به واقعیتی بالفعل تبدیل شود
  این ادراک در تفکر اندیشمندان و فعاالن جنبش نهادینه شود، و بر و اعتماد به بلوغ فکری آنهاست. چنانچه  

پنداشته و خود را    'ناآگاه'را    'توده'گرایی مفرطی که همواره  تواند با نخبه ای معرفتی استوار گردد، میزمینه 

اقعی عمومی را برای شرکت مستقیم عامالن و   ی کند گسسته و ازاین طریق حوزهقلمداد می   'خرد'یگانه منشأ  
که فعلیت یافتگی این خودگردانی را در زندگی بالفعل  آن مشروط به  جنبش درتعیین سرنوشت خود مهیا کند؛  

 های حیات اجتماعی بازبیابیم. ی عرصه گیری عمومی در کلیه و قدرت تصمیم
انقالبی ظرف چند هفته بی این جنبش  بلندی که  است. خیزهای  پیش  در  اخیر  شک مسیر دشواری  ی 

ی پیش رو، حفظ و تداوم آن  ترین مسأله سابقه بوده است. نخستین و مهمسال گذشته بی   43برداشته در طی 
رفته در جدالی  خواهد باشد، و یا رفته در گرو نفی آنچه نمی  است. اما چنانچه تداوم این برآمد انقالبی صرفاً

شناسی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ به  -فرسوده کند، آیا امکان رشد، گسترش، اعتال و خودرا دایمی با دشمن خود 
فهمی  -تواند باشد. اما کوشش جمعی برای یافتن پاسخ، برای کمک به خودچنین پرسشی پیشاپیش قطعی نمی 

برد:  ه سر می آینده در بطن زمان حال ب  – توان به فردا موکول کرد  این برآمد انقالبی و مسیر حرکت آن را نمی
 فردا همین امروز است!  

 شناسیِ هستی انقالب دوم: هستی
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ای،  در حال جوشش بود، که با جرقه   'ی نقادتوده 'در اعماق آگاهى    'خاموشانقالب  'ها بود که یک  مدت 
کنونی،  سرعت به سطح رسیده و بیرون جوشید. تا پیش از ظهور جنبش اجتماعی  با مرگ فجیع مهسا )ژینا(، به

ی خفقانی و مخوف حاکم بود. اما به محض فوران یافتن  برحسب ظاهر تنها واقعیت موجود در ایران، سلطه 
ایم. این دو واقعیت، اکنون در جدال مرگ و  رو به گسترش، شاهد پیدایش یک واقعیت نوین گشته   ی خیزش

ت، و دیگری واقعیت نوظهوری  برند: یکی واقعیتی که فاقد مشروعیت حقوقی و حقیقی اس زندگی به سر می
یک قدرت    یبالقوه  که به قدرتی بالفعل تبدیل شده است. در واقع آنچه امروز با آن روبرویم حاکی از موجودیت

 دوگانه است. 

از  کنونی، وضعیت کامالً  'ناگهانی'بنابراین، به خاطر جنبش   اوضاع    جدیدى پدیدار شده است، و  درون 

مجموعه عواملی است    'سنتز' کند  ه است. آنچه ممکن را به واقعیت تبدیل می ای خلق کردسابق واقعیت تازه 

که  را    'شرایط'شود که فوران کرده باشد. آنچه  که درون یک وضعیت خاص زیست کرده، و زمانی نمایان می

کند، حرکت آرامی است که پیشاپیش در  است به یک واقعیت یا امری بدیهی تبدیل می  ' منفعل'خودی خود  هب

گردد پدیدار می   'امر ممکن'حضوری بالقوه داشت. بدین سان، ناگهان دید جدیدی از    نه شرایط پیشین صرفاًک
 که علت وجودیش را صرفاً مدیون خود است و محصول هیچ تشکیالت خاصی نیست. 

و آنچه در وهله  نوین  تازگى دارد ظهور اشکال  تاریخى فعلى  به    ی  متنوع همبستگى مردمى است که 

ی جدال نظرى بین اى بخشیده است. این عرصه دیگر در محدودهنیز معنای تازه   'عمومى  یعرصه 'مفهوم  
روشنفکران رادیکال محصور نمانده بلکه به هستى عمومى گذر کرده است. در چنین دقایق حساسی، جامعه  

نماید که با برآمد یک حس طوری که ناگهان اینگونه میه رسد، بجدید از خودآگاهى مى   ی کامالًبه یک وهله 
جدید تشریک مساعى روبرو هستیم که جدایى بین فرد خصوصى و عمومى درهم شکسته است. اکنون جامعه  

 نوین به سوی یک انقالب اجتماعی است!  ی ی گذاردر آستانه 
یعنی محصول یک جنبشِ    – ین، از سوی پراکسیس، است  یبنابراین، جنبش انقالبی کنونی، حرکتی از پا

رسد. ی اجتماعی است. هر انقالبی خالق واقعیت خود است و تا قبل از ظهور عملی به نظر نمی انگیخته -خود
شناسیِ آفرینند. هستیاند و به محض وقوع، عینیتی جدید میبینی ها معموالً غیرمترقبه و غیرقابل پیشانقالب 

ه چگونگی تداوم و موفقیت نهایی آن  تواند بشک ضرورتی مبرم است که می هستیِ خیزش انقالبی کنونی، بی 
اند، هنوز دید  کمک کند. وجه غالب برآوردهای اخیر، حتی وقتی خواهان سرنگونی و نفی نظام سیاسی حاکم

البته خصلت پویا و سیال جنبش کنونی   .دهنددست نمی ه جنبش اجتماعی کنونی ب  جوهر ایجابیجامعی از  

 .کندیافتن معنا را دشوار می  نیز به سهم خود معضلِ
گیری یک جنبش  زده معنای خاصی را از بیرون به جنبش تحمیل کرد، چراکه قالببا این حال نباید شتاب 

کند. در ی را مسدود میراه تداوم، تعمیق و گسترش آن به یک انقالب اجتماع  وانداز ما را محدود پا، چشمتازه 
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طور سربسته در درون خود حمل نکند، عاری از سرشتی خودبنیاد است.  ه ای که معنای خود را حتی بواقع پدیده 
لذا درتکاپوی یافتن هویت خود، به مقوالتی خارج از نهاد بالفعل خویش متوسل شده، استحاله یافته و به بیراهه  

 .رودمی
های نخست ضروری است که عامالن یا سوژه   یاضی نوین، در درجه اما برای سنجش هر حرکت اعتر 

اند.  های خالق اجتماعی شده آفریننده اش را شناخت. آفرینندگان خیزش انقالبی کنونی، موجب رها شدن انرژی
ناگاه چنین  ناممکن را ممکن ساخته است. به و  جدید رسیده    ی کامالًی ما گویی به یک وهله امروز جامعه 

با برآمد حسمی توانمندی اجتماعی روبرو شده   ی نماید که  از تشریک مساعی، قدرت تشخیص و  ایم.  جدید 
طور تلویحی تجسم شکل گرفتن  تکاپوی عمومی برای خودفرمانی، برای برقراری یک روش جدید زندگی، به 

نگیختگی است، مستتر  ی خودای جمعی که زاده یک خرد جمعی است. مفهوم آزادی در درون این شعور نقادانه 
 باید ما را به چالش کشیده و نیاز به یک برخورد جدید فکری را در ما بیدار کند. است که می 

خود آن جستجو کند و نسبت به آن به عنصری خارجی تبدیل نشده و هدفی از پیش تعیین شده را بر   
با آگاهی  وأانقالب اجتماعی تحمیل نکند. هنگامی که یک عینیت جدید ت با تئوری  م  بخش رهاییعمومی 

خودواسطه باشد،  شده  میعجین  خودپو  روحی  و  شده  فرگر  ماحصل  اجتماعی، ایابد.  عمیق  تحول  یک  یند 
هایی است که در مسیر حرکت خود استعدادهای خود را شکوفا کرده، معنا توانمندی، خودسازی و بلوغ سوژه 

 د را خود دردست بگیرند. کنند تا بتوانند سرنوشت خو سازی میو قدرت بخشند می

ای انقالبی است که به  آنچه در دقایق حساس کنونی ضروری است، جستجو برای یافتن مفهوم یا نظریه
تلویحی در جنبش کنونی درون  اندیشه طور  باشد. هنگامی که  تئوریِ مستتر در یک  مان  انقالبی چالش  ی 

شناخت گشوده خواهد شد. خودِ تئورى یک نیروی مادى ی جدیدی از  گاه مرحلهجنبش نوپا را مالقات کند، آن 
حدی پرورانده شده باشد که است، به شرطی که مشخص و جامع باشد، به شرطی که کامالً درونى باشد، و به 

طوری که یک حرکت نوین اجتماعى بتواند بر سرشتِ یک جنبش انقالبی شود؛ به  'خودبیانى' بتواند معادل  
گذارد جامعه هویت شود و مى گر می مل پیدا کند. در آن صورت تئورى میانجیعینیت وجود خود وقوف کا 

دهد که جنبشی انقالبی در خالل تمام مراحل سخت و ضرورى روشنى از خود بازیابى کند، یعنى اجازه می
 دهنده شود.  جهت -یابی خود، خودقوام

د. خودِ تئورى هم نیازمند یک رشد  واسطه ادراک شو تواند بى اما پرورش تئورى کار دشواری است و نمى
هایى حاضر شده تمسک کند و از طریق دادهتواند به مفاهیمی جامد و از پیش ساخته دائمى است. تئورى نمى 

و آماده معنا سازی کند. پس مستلزم یک روش است. تئورى هم مانند یک جنبش تاریخىِ خودزا و خودپو،  
قول گوته، درخت زندگى همواره سبز و تئورى خاکسترى خواهد  صورت به مشمول دیالکتیک است. درغیر این 

 ماند.  
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 دیالکتیک  یسوم: بار دیگر درباره 
های اخیر )آبان، خوزستان، اصفهان، و نیز اعتصابات  های اجتماعی سال و جنبش   انقالبی کنونی   خیزش 

رغم گستردگی، هنوز با یکدیگر  باختگان و غیره(، علی متعدد کارگری و اعتراضات معلمان، بازنشستگان، مال
سته و پایدار  هم پیو هایی چگونه و در چه زمانی به یک جنبش سراسری به که چنین خیزش اند. اینپیوند نخورده

ها نیازی مبرم به همگرایی،  کس منکر نیست که این جنبش بینی نیست. هیچ تبدیل گردند، هنوز قابل پیش
خاطر ادراک ژرفا و  پیوستگی و تداوم دارند. اما گسترش در سطح، همچنین نیازمند تعمیق است. درست به 

ن های متنوع جنبش سرشت ساحت انقالبی  -یازمند نگرشی دیالکتیکیهای کنونی است که ما در عین حال 
های اعتراضی در یک جامعیت انضمامی ی حرکت ای، ترکیب و تلفیق مجموعهی چنین نظریههستیم. وظیفه

 است.  
از  چنین دیدگاهی استقرایی نیست، بلکه درحین اذعان به استقالل هریک از این جنبش  ها، جامعیت را 

ها اجزایی از یک کلیت هستند، و هر جزئی، به  یک از این جنبش کند. هرها استخراج می درون وجوه خاص آن 
خودی خود یک کلیت است چرا که در درونش تعینات گوناگون و متضادی وجود دارد. بنابراین، وجه عام نه  
به معنی نفی وجه خاص است و نه به معنی پذیرش سکون و انجماد آن، بلکه همچنین قایل به خودانکشافی  

 ه خاص و گذارش به امری جامع است.و بارور شدن وج
هایی است که استقالل و رشد  سازی سوژه سرنوشت -ی نخست معطوف به خودآنچه اساسی است در درجه 

کند.  ی واقعی یک وجه عام انضمامی را ایجاد مییند خودکنشگری، در تداوم خود، زمینه اآگاهی آنها در فر-خود
ترین چیزی که دیالکتیک به  آید. ابتدایی ای است که دیالکتیک به کمک ما میزمینه دقیقاً برای شناخت چنین  

ی وحدت است. زمینه، وحدت تشابه و تمایز است؛ تأمل در خودی که  آموزد، مفهوم بستر، مبنا یا زمینه ما می
 اشد. سان یک کل بنا شده ببه  به همان اندازه، تأمل در دیگری است، و بالعکس. ذاتی که مشخصاً

های اجتماعی، قایل شدن به استقالل وجه خاص و درعین حال درک  ترجمان چنین مفهومی در جنبش 
گوییم زمینه، وحدت تشابه و تمایز است، باید  رو، وقتی می ارتباط متقابل آن وجوه خاص با یکدیگر است. ازاین 

توان  فهمی، می رای پرهیز از کج مراقب باشیم که این وحدت را همچون یک همانندی انتزاعی ادراک نکنیم. ب
 نظر از یک وحدت، همچنین بیانگر تفاوت بین تشابه و تمایز است. گفت زمینه، صرف 

های اجتماعی را تشخیص داده، به عناصر جامع  ی دیالکتیکی، واقعیت وجودی تنوع جنبشبنابراین، اندیشه
ی درعین حال با وارد کردن مقوالت دیالکتیکی، گرداند. ولها پی برده و به خود آنها بازمیو قوانین حرکت آن 

کند اما از سوی دیگر، تکامل  سو مضامین آنها را ترکیب می کند. پس از یک از وجودِ در خود آنها بازگشایی می 
 کند.  ها وارد میاست به آن ها تعین یافته  آزادی را که توسط منطقِ خودِ جنبش
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یابیم که یک انقالب اجتماعی  های اجتماعی تعمیم دهیم، درمی ی جنبشچنانچه این مفاهیم را به مجموعه
تواند نافی اجزای سازای خود باشد. اجزای یک کلیت، هرکدام یک کلیت و  که یک کلیت است، نمیبا این

شود.  اند. در هریک از این اجزاء یک خصوصیت معین یا یک واسطه یافت میی کاملخودی خود یک دایرهبه
ای گسلد و به دایره هایی را که بر آن تحمیل شده است می زآنجا که یک کلیت است، محدودیتای اهر دایره 
مندی این عوامل مشخص تشکیل شده است؛ هریک از آنها، عضو کلیت ایده از نظام  کند.تر راه باز میگسترده

 ضروری یک سازماندهی هستند. 
های نوپای کنونی، باید تأکید کرد که ماحصل یک تحول عمیق  جای مصلوب کردن جنبش بنابراین، به 

شود. توانمندی یک جنبش نه در قدرت انهدام  زیر کشیدن قدرت سیاسی وقت خالصه نمی اجتماعی صرفاً در به 
شکوفا کرده، قدرت و  هایی است که در مسیر حرکت استعدادهای نهان خود را  که در خودسازی و بلوغ سوژه

برای دریافتش باید پس  دست بگیرند. حقیقت، انضمامی است.  کنند تا سرنوشت خود را خود بهمعناسازی می 
 های مشخص آن، و به تمامیت اجزا و عناصر سازایش رجوع کرد.  به محتوای خود جنبش، به درخواست 

ی بیرونی است؟ اگر چنین نیست،  یک رابطه ی اجزاء یک کلیت با یکدیگر صرفاً  آیا رابطهپرسش این است:  
شود؟ حرکت دیالکتیک در اندیشه از هستی شروع شده و با هستی به  چه چیزی باعث پیوند درونی آنها می 

ی روابط متقابل جهان ی غنای مجموعهیافته که دربردارندهرسد، اما با یک هستی بارورشده و کمال پایان می
ی نهایی،  یافتهی نخستین و هستی وساطتواسطه ن دو هستی، یعنی هستی بی ی بین ایهستی است. در فاصله 

شناسی وجود شناسی و نیز شناختشود که در کلیت خود معرف هستی دیالکتیک وارد سفرهای پرماجرایی می 
طور که تاکنون ، تجسمی تجریدی یافته است اما همانگری اندیشه موجودیتی که با میانجی   –اجتماعی است  

 ایم، از قابلیت بازآفرینی و تطبیق با شرایط بالفعل اجتماعی برخوردار است. اهده کرده مش

ترجمه    'سوژه'ی نخستین است همه جا به هستی  واسطهی عزیمت را که هستی انتزاعی و بی چنانچه نقطه 
د داشت. پس  گی، مسیری پرحادثه و مملو از تضاد را در پیش خواهیند تکوین و قوام گرفتن سوژهاکنیم، فر

عنوان گمان ضروری است فراتر از هستی محض برویم اما در عین حال صحبت از محتوای آگاهی ما به بی
 چیزی جداگانه که گویا بیرون از هستی و در جوار آن است، نامعقول است.  

خود آن ضد نیز    'شود.به ضد خود تبدیل می'نیز ابداً ثابت و نهایی نیست بلکه شامل دیالکتیک شده،   

رو، حقیقت هستی و نیستی،  است. ازاین   'نیستی 'واسطگی و به خودی خود درنظر گرفته شود،  چنانچه در بی 

یند شدن، ماحصل جدال درونی هستی و نیستی است.  ااست. فر  شدندو است؛ و این وحدت، همانا  وحدت آن 

  ' یافتههستی تعین 'ست که راهگشای  ی انضمامی دیالکتیک ایند شدنِ هستی، نخستین اندیشهایعنی فر

  'هستیِ در خود ' سان یک  یافتگی منفک و مجزا نگاه داشته شود، یعنی به گردد، اما چنانچه هستی از تعین می
 تهی است.  باشد، صرفاً یک انتزاع میان 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

همچون  برد، و آشکارا  اش در یگانگی به سر مییافتگیچه اینجا و اکنون متعین است، و درتعین هستی، آن 

است؛ محدودیتی که معرف کرانمندی آن است   'محدودیت'نفی برقرار شده است، در عین حال شامل یک  
کرانگی آن نیز ناشی از تنشی درونی است روی به بی ولی از بیرون بر آن تحمیل نشده و فرآروی از آن، و پیش

معنی انهدام کرانمند نیست چراکه کران یا امر جامع، به  که منشاء خودجنبی، و کنش خودجوش است. اما بی 
 آمد دیالکتیک دگرشدگی آن است.  از وجه خاص منتج شده و پی

جهانی )اکنون(  توان کرانمند را اینناپذیر برقرار نیست، یعنی نمیکران، تعارضی انعطاف بین کرانمند و بی 
در عین حال آن را حفظ و جذب خود    مثابه نافی کرانمند،کران به جهانی )آینده( تصور کرد. بیکران را آن و بی 
کران، در واقع به معنی به یگانگی رسیدن با خود و بازیافتن  کند. بنابراین، گذارِ کرانمند به دگرِ خود، به بی می

تکوین   'ای برای خودهستی 'یند دیالکتیکی، آنچه ابتدا یک هستیِ در خود بود، اکنون به  اخویش است. در فر
بخش ترجمه  یند خودانکشافی هستی را به هستی سوژه یا هستی یک جنبش رهاییایافته است. چنانچه فر

توانیم برای پرسش آغازین این بخش از مقاله پاسخی مقدماتی ارایه کنیم: آنچه بین اجزاء یک کلیت کنیم، می 
تیک درونی  یافتگی هریک از آن وجوه خاص به جامعیتی است که از دیالککند، کمال پیوندی نهادینه برقرار می 

 خودِ آن اجزاء منتج شده باشد. 
 

 یا:؛ عام  ،سیلوژیسم: فرد، خاصچهارم: 

 'زن، زندگی، آزادی'
ببریم.    'سیلوژیسم' اجازه دهید مفهوم   با یک جنبش معین اجتماعی به کار  ارتباط  یا    'سیلوژیسم' را در 

تواند فرد )ژینا( را با میانجیگری امر خاص )زن(، به امر عام یا جامعیت  ، هم می دیالکتیکی روشمند در  گانهسه 
)زندگی آزاد( پیوند بزند، و یا برعکس، از امر عام با وساطت امر خاص، به فردیت اجتماعی شده گذار کند. اما  

قابل شناخت   ' حقیقت' در هر دو مورد، میانجی امر خاص )رهایی زن( است. بدون روش )متد( دیالکتیکی،  
 نیست. همه چیز مشمول روش است.  

گذرد. وجه  از درون آن می  ی نفی وجه خاص نیست بلکه دقیقاًی چنین دیدگاهی، وجه عام به منزله بر پایه

  است که شامل تعینات گوناگون و تضادمند  'کلیت ' جا جنبش رهایی زن، به خودی خود یک  خاص، در این 

ادراک دیاست. در شیوه  درونی  با خودرابطه 'الکتیکی،  ی  با خود  'ی منفی  بارور شدن و -مترادف  انکشافی، 
های درونی سوژه دست یافته است. فقط در چنین حالتی است که  شکوفایی وجه خاصی است که به رفع تنش

بنابراین، وجه عام نه جمع جبری اجزای سازای آن است و نه   شود.از ساحتی انضمامی برخوردار می   'کلیت '

ایستا نیستند. بلکه هر دو دائما کدام  هیچ ی منجمد شده. وجه خاص و وجه عام  در یک دقیقه  'طالبات کف م'
 ند. ادرحال حرکت 
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ی سیاسی، اجتماعی و نیز خانوادگی، جنبش  گمان تبعیض و محرومیت حقوقی و حقیقی چه در عرصه بی
ی شروع  که یک نقطه تأکید بر استقالل، با این کند. اما تأیید و  رهایی زنان را از سرشتی مستقل برخوردار می 

جنبش رهایی زنان نیز با وجود یگانگی،   کند.کامالً ضروری است، به خودی خود ماهیت رهایی را تعریف نمی 
عنوان نمونه، جنبش رهایی زنان  ی تمایزات درونی است، یعنی ترکیبی از تعینات متنوع است. به دربردارنده 

و تعمیق و به واقعیت وجودی محروم اش نمیجا خودانکشافیاز آن   برای گسترش  ترین بخش تواند نسبت 
های  توان تبعیض تفاوت باشد. به این مسأله، میهای معین آنها، بی دست و درخواستجنبش، زنان کارگر و تهی 

میت حل  قومی زنان بلوچ یا کرد را نیز افزود. موضوع این نیست که جنبش رهایی زن را در طبقه یا در قو 
کنیم. مسأله این است که جنبش زنان برای رسیدن به رهایی کامل، در حین حفظ استقالل، نیازمند خودفهمی  

اش، راه  ی درونی یک کلیت انضمامی است. پی بردن به ترکیب عناصر چندگانه مثابهموجودیت بالفعل خود به 
ی عزیمت که کل انضمامی است، تازه قطهرسیدن به یک وحدت جدیدِ خودبنیاد را هموار خواهد کرد. اما ن 

آیند  است. این پیشروی توسط تعینات ساده و تعینات دیگری که از پی آنها می   پیشروی و تکوینآغاز  

 گردد.تر می تر و انضمامیمرور غنی شود و به مشخص می
جای  نیروهای چپ به در آن زمان بخش اعظمی از  مفقود بود.  کلی  به   ۵7چنین بینشی در فرایند انقالب  

آغاز گردید،  مارس    ۸در  زنان  ی  گستردهای نوین برای تداوم و تعمیق انقالب، که با جنبش  تشخیص وهله

پس  .  کرد  'جزء'را قربانی    ' کل' نباید  ی آنها،  به گفته چرا که    ،نشینی دعوت کردندآنان را در عمل به خانه 

  ' عمومیتی'، به  ۵7نشویم و بار دیگر، مانند انقالب    ضروری است که از مضامین انضمامی و گوناگون منتزع
انتزاعی نرسیم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده باشد. اتفاقاً معضل اصلی، همانا پرداخته کردن مفهوم  

جدیدی به ارمغان آورده است. اما در    کامالً  نسل جنبش انقالبی پیش رو را    وجه عام در جنبش اجتماعی است.

نسلی   انقالب  عین حال،  و تسلط یک    ۵7که  آن   'عاموجه  'را تجربه کرده  از  و  و  انتزاعی  اهداف  جا مهار 
ی تاریخی مهمی برای نسل  تواند آینه خودانکشافی انقالب را با پوست و گوشت خود لمس کرده است، می 

کنونی باشد. نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده را خورده است نباید از حفظ و یادآوری کردنش غفلت 
 کند!  

به  اکنون  ،  ایمگذر کرده انضمامی و ذات    هستیواسطگی هستی، به  ی از ب  در فرایند دیالکتیکی  حال که

رسیم، که تلفیق و پیوند وجود انضمامی و ذاتی است که پدیدار شده و وابسته به فعل یا کنش می   ' فعلیت'
است. امر بالفعل تا پیش از ظهور در بطن فعل و انفعاالتی که در سطح جاری است همچون امر ممکن یا 

بود ولی به چشم   'شدن'چه در یک وضعیت مشروط در حال  ، مستتر است. آنچه نامشهود بود، آن'پتانسیل'

ی علیت محض  شده، از زیر سلطه   'پدیدار'بینی نشده،  آمد، ناگهان در فوران یک جنبش اجتماعیِ پیشنمی
آفریند. به  خارج شده، شرایطی را که به خودی خود منفعل است دگرگون کرده، عینیت و فعلیت جدیدی می
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تر در آن حضوری بالقوه کشد که پیشن میبیان بهتر، جنبشی است که امر واقع را از درون شرایطی بیرو
 بخشد.داشت، و با الغای شرایط موجود، به امر واقع یک وجود انضمامی می 

ای دیالکتیکی که بندهای  است. سوبژکتیویته   'سوبژکتیویته 'یابی چنین جنبشی وابسته به  سیر تکوین و قوام
گشاید. هر حرکتی، چه در هستی و چه در ته می گسلد و توسط سیلوژیسم، راه خود را به ابژکتیویخود را می

ی ذاتی تمام چیزهای حقیقی است. وجود اندیشه، صرفاً ازطریق سیلوژیسم قابل شناخت است. سیلوژیسم زمینه 
انضمامی همه چیز سیلوژیسمی است که اجزاء و اعضای آن را تفکیک کرده و جایگاه بیرونی امر جامع را به 

کند و برعکس: فرد خودبنیاد را توسط وجه خاص به امر عام رده به فرد متصل می ی امر خاص مرتفع کواسطه 

بلعد. کامالً برعکس. در اینجا سوژه  ، امر عام، امر خاص و فرد را نمی 'سیلوژیسم عقالنی'زند. در این  پیوند می
ظهور   توسط عمل وساطت، به خود واصل شده است. در چنین وجهی است که برای نخستین بار یک سوژه

 شود. ی سیلوژیسم عقالنی یافت می؛ و یا در سوژه است که نخستین نطفه کندمی
اینجا   با میانجیدر  تبدیل شده و صرفاً  به یکدیگر  دارند. پس در  عام و خاص  گری یکدیگر موجودیت 

ذات وجود دارد. برعکس، امر عام  به امر عام این نیست که در مقابل امر خاص، یک چیز مشترکِ قائم  ، حقیقت
ماند. هم  یند ویژگی بخشیدن به خود است که با خود در دگرِ خود در شفافیتی روشن، یگانه باقی می اهمان فر

 ا جامعیت واقعی مغشوش نکنیم. برای شناخت و هم برای رفتار عملی، بسیار مهم است که ما امر مشترک را ب
ی ارتباط و ارتباط متقابل  گذار از هستی به ذات مترادف با گذار از استقاللِ یک هستیِ در خود به مرحله 

ای نوین و ادراک  زیستی منفرد، به معنی ورود به عرصه -کند. نفیِ خودای در انزوا زیست نمیاست. هیچ پدیده

ای که از راه هستی  –ی اجتماع و هستی اجتماعی است. ذات  عرصه ،  ' ذات'ی  هستی راستین است. عرصه
ای با خود است. ذات همانا ای با دگر است، رابطه تا جایی که رابطه  –منفیت خود، میانجی خود با خود است  

 یافتگی توسط یک دگر است. در بیان مرسوم نیز ذات به معنی یک مجموعه یا مجتمع است.  واسطه 
می وضوح  داشت،  مستتر  حضوری  هستی  درون  در  که  تضادهایی  به  ذات  حال،  در  درعین  اگر  بخشد. 

ی ذات با مقوالت ی هستی با مقوالتی چون کمیت، کیفیت و مقیاس روبرو هستیم، اکنون در عرصه عرصه 
شویم.  برو می تری چون همانندی و تکثر، ذات و فرانمود، شکل و محتوا، علت و معلول و کنش متقابل روعالی

ی کنونی  پرداختن به یکایک مقوالت دیالکتیکی و ترجمان یکایک آنها در روابط اجتماعی، در گنجایش مقاله 
 طور گذرا به برخی از آنها اشاره کنیم.  نیست. با این حال ضروری است هرچند به

صل اندیشه، توسل  شویم، گرایش بالفهایی گوناگون مواجه می ی اجتماعی با ذات هنگامی که در عرصه 
کند.  هایی معین، بین آنها همانندی یا تشابه برقرار می به مقایسه است؛ روشی که با فروکاستن آنها به کمیت 

دهد که نباید به تنوع محض قناعت کنیم.  اعتباری همانندی محض، نشان می اما دیالکتیک، با آشکار کردن بی 

یا مبنا، درحکم وحدت تشابه و تمایز است؛   'زمینه'هاست. تفاوتی و تثبیت ضرورت وجودی آن رفع بی 'هدف'
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تأمل در خودی که به همان میزان، تأمل در دگر و بالعکس    – اند  حقیقتی که تشابه و تمایز به آن تبدیل شده
 وضوح همچون یک تمامیت استقرار یافته است. همانا ذاتی است که به  –است  

نشاند  را برمی  'یک تعارض جدید 'به معنی حذف تضاد نیست بلکه  این خاستگاه نوین، یا این مبنای مشترک،  
بار رسد، اما این ی اجتماعی، با برطرف کردن خود آن میانجی، بار دیگر به هستی می شده و از روابط میانجی

آیند که جهانِ وابستگی متقابل و پیوندهای  ی پدید می ی هابدین سان، کثرت   .'انضمامی  هستی'یک    مثابه به
ای است که در تماس و تصادم با دگر خود، بخشند. در بیان متعارف، کرانمند ابژه کران را شکل مینی بی درو

رسد. اما گام نهادن به بیرون و فراسوی کرانمند، با انهدام آن مترادف  مشروط و محدود شده، به سرحد خود می
حکم حفظ و    عنی نفی کرانمندی، درکرانگی، همان نفی در نفی است؛ ینیست. کامالً برعکس، خاستگاه بی 

 شود.  جهانی تبدیل میمفهوم انتزاعی و آن یک جذب آن است، درغیر این صورت، به 

، یعنی برابری آزادانه با  جامعیت  ،یکم  :های زیر است شامل وهله   سیلوژیسممفهوم  پس به طور خالصه،  

آن امر عام در یگانگی با خویشتن تداوم  ای که در  ، یعنی خصلت ویژه خاصامر    ،اش؛ دومخود در خصلت ویژه 

های معین عام و خاص؛ یعنی وحدتِ منفی با خودی  خودِ ویژگی-در- ، یعنی بازتابفردیت  ،کند: سومپیدا می 

که هویتِ خود یا جامعیت را گم کند. بنابراین، فردیت و امر  یافتگی کامل و اصیل است بدون آن که یک تعین 
تی که با خود در ارتباطی منفی است. چنین ارتباطی است که منشاء خودانکشافی  اند ولی فردیبالفعل، همسان 
 .  است)ها( و تکوین سوژه

گام نخستین در ادراک سرشت یک جنبش انقالبی است.    ها صرفاًاما تشخیص و معرفی سوژه یا سوژه 
ه)ها( چه اهدافی را در  های بعدی باید مشخص شود این سوژشود. در گامجا آغاز می معضل اصلی تازه از این 

شود. تبدیل می   'در خود و برای خود'ای  به سوژه   'در خود'ای  پروراند و چگونه و در چه فرایندی از سوژه سر می 
رسد، و اراده و اهدافش در فرایند  آگاهی می-یابد، به خودسوژه مفهومی ایستا نیست. متحرک است، قوام می

رو، مشمول دیالکتیک است. در عین حال هیچ  اینشود. ازمامی میکنشگری شکل گرفته، وضوح یافته و انض
 تضمینی نیست که سوژه در مسیر پر فراز و نشیب فرایند نفی، خود به خود مقدر به کسب آزادی باشد. کامالً 

تواند به جای پیشروی،  بخشی به خود و متحقق کردن آزادی بالفعل میی سوژه برای عینیت برعکس، اراده
ی ی نظریِ مستتر در اراده جای به تعامل رساندن ایدهی انقالبی، سد راه خود شود. و بها تأسی به اراده ب  صرفاً

هایی بیگانه به خود مهیا کند.  ی عملی، با جدا کردن آن دو، زمینه را برای ورود و تفوق ایده یا ایده خود با ایده 
تکاملی سوژه، ضروری  -و کمک به فرایند خود  محدود کننده،-هایی خودپس برای پیشگیری از سیادت ایده 

 است اندکی در مفهوم اراده، کنش و هدف تأمل کنیم.
 

 پنجم: اراده، کنش و هدف بخش 
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آید. کنش انقالبی، تجسم  دواند و سپس توسط اراده به فعل در میمیل به آزادی ابتدا در ذهن ریشه می 
و هم هدف یک   آزادی، هم جوهر  است.  اراده  اراده اراده بیرونی  و  آزاد  است. ذهن  آزاد  مترادف  ی  آزاد،  ی 

ای حاضر و آماده  ی بدیل همانا آزادیِ تحقق یافته و به شکل درآمده است. اما آزادی دادهیکدیگرند. جامعه
کند  واسطه به تصاحب اراده درآید. آزادی مشمول فرایندی است که از فازهای متعددی عبور می نیست که بی 
یابد. یک سوژه با کنش آن  انتقادی از ساحتی انتزاعی به کلیتی انضمامی تکوین می-ت عملیو توسط فعالی 

یابی یا تعین-کند. خودزند، خود را متعین می مترادف است. یعنی تا آنجا که فاعل است و دست به عمل می 
 ی عینیت بخشیدن به هدفِ است.منزله اصطالح جهان بیرونی، به برساختن خود در به 

کند. تمایز بین اندیشه و اراده  اندیشد و از سوی دیگر اراده میید تصور کرد که یک سوژه از سویی مینبا
ی جدا از هم نیستند. برعکس، اراده  همانا تفاوت بین رویکرد نظری و عملی است. اما این دو، دو فاکولته یا قوه

ی آزادی، ت تا سوژه در این مسیر به اندیشههمانا انتقال اندیشه از یک وجودِ درخود به سوی جهان بیرونی اس
ی عملی هم رو، ارادهاینای داشته باشد. از تواند از خود اراده عینیت بخشد. موجودی که فاقد اندیشه باشد، نمی 

ای ی خود منفعل نیست. سوژه ی نظر است. رویکرد نظری نیز به نوبه هنگام، حتی به طور تلویحی، دربردارنده 
 ای فعال است.  اندیشد، بنا به ضرورت، در عین حال سوژه که می 

نیازمند عبور از  طور که اشاره شد، فرایند اراده نیز مشمول دیالکتیک است و برای کمال یافتن  اما همان
تواند  مراحلی چندگانه است. بازایستادن در مرحله یا فاز نخستین، بدون فراروی از آن و سپس نفیِ آن نافی، می 

اراده، زمانی آزاد یابی اراده پرمخاطره است و موانع بسیاری در برابر آن وجود دارد.  ساز باشد. فرایند قوام فاجعه 
اراده نکند. ت به خود  نسباست که چیزی خارجی و بیگانه   اراده کند   صرفاًکه  ای  اراده   را  ی اراده  -   خود را 

که در شور و هیجان خود از بُعد نظری خود پیش گرفته   'صوری'  یاراده یک  نیست مگر  ی  چیز  -گرا  اراده
 تجریدی است.   کرانگی مطلقاًناپذیری، یک بیتابد. این تعین است و هیچ تعین یا محدودیتی را برنمی 

شویم، یک  کنشگری محض باشد، آنچه در عمل با آن روبرو می   تعین یابی اراده صرفاً -هنگامی که خود
همچون    –تواند  شود و حتی می خواهد مصلوب می ی سیاسی در نفی آنچه نمیآزادی منفی است که درعرصه 

به کنشی    –  ی بناپارتی ترمیدور و حاکمیت نظامچه در زمان روبسپیر، و چه در دوره ترور انقالب فرانسه،  
ی عمومی را قربانی کند. ممکن  ای معین منجر گردد و اراده به سیادت اراده  ویرانگر تبدیل شود که نهایتاً  صرفاً

کند. اما ی منفی در کشاکش کنش انقالبی تصور کند که امری ایجابی همچون برابری را اراده میاست اراده
یک برابری صوری    –های آنهاست، انتزاعی بیش نیست  ویژگی نفسه مغایر وجوه خاص و  چون برابری فی

 است. 
  تسیاس  در   ترجمان آن.  استی بین افراد  این اصل صوری در اساس وابسته به کمیت، مقدار و مقایسه

.  شده باشدی افراد منفرد ناشی  ارادهجمع جبری از قانونی که ، استقانون  ی به ارادهحق در جامعه ی  استحاله 
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شروع برگزیده   یعنوان نقطه ه ی اراده بهااتم   ،ژان ژاک روسو   'اراده عام'  سیاسیی  در نظریه طور مشخص  ه  ب

مفهوم  بنیاد جامعه در یک کلیت است. روسو  -آوری آحاد خودمثابه جمع ه ب  'عام'ی  مقوله جا  در این  .اندشده 
می   جامعیت مغشوش  را  عام  به  درنتیجه،  کند.  و  را  انضمامی  قرارداد    در افراد    وحدت کلیت  اجتماعی  یک 
   کاهد.فرومی 

ی صرف و کنش نفی، برای تکوین یک جنبش انقالبی، ضرورتی  ی نخست، از اراده فراروی از این وهله 
زمان به آنچه در اهداف  ی پیشین است. یعنی هم ی نفی و حفظ وهله منزلهحیاتی است. این خاستگاه نوین به 

ی ناب، ی انقالبی با عبور از ارادهجا، اراده بخشد. در این مان بود، وضوح می و درون بنیادین اراده مستتر، نهادینه  
کرانگی و  ی کرانمندی و بیکند. گام بعدی، فراروی از دوگانه و گذار به محتوایی ایجابی، نامتعین را متعین می 

ی سازی اراده است. در این وهله، اراده تعیین سرنوشت -ی پیشین، و ازآنجا خودبه وحدت رساندن در وهله 
سازی  شود تا از طریق برطرفسازد، وارد ارتباطی منفی با خود می انقالبی خود را همچون دگرِ خویش برمی 

 رجام، به هدف، نزدیک کند.  تکاملی خویش را پیش برده و به ف-این تنش درونی، فرایند خود
- تواند به هدف سوبژکتیو عینیت بخشد که از درون این فعالیت خودی انقالبی هنگامی می بنابراین، اراده 

ی روشنگری این است که با اشراف به ضرورت  گر عبور کرده و به خود بازگشته باشد. در واقع وظیفه واسطه 
دو را به تعامل برساند. فراروی از جدال لی را خودباور کند و آن چنین فرایندی، خردِ نظری نهفته در خردِ عم

نمادین   'آلامر ایده'و    ' امر واقع'که به صورت تنش بین  ،  'آنچه باید باشد'و    'آنچه هست'حال و آینده، بین  
وابسته    اساساً یابی یک انقالب بنیادین،  تعین  .ی انقالبی با کنش انقالبی است، در گرو وحدت نظریهگرددمی
رو، چون عناصر  اینکند. از با خردی است که در کنشِ خودِ سوژه زیست می  آزادیی  تنیدگی اندیشهدرهم   به

دارد، آینده را فقط  و تلویحی    سربسته حضوری  ی انقالبی  در اراده در اینجا و اکنون    ' چه هستآن '  فراروی از 
کنند. بدین  د. عناصر سازای آینده در بطن حال زیست میتوان استخراج کرای می از درون چنان حضور بالقوه 

تکامل یابی سوژه  -یند دیالکتیکِ انقالب نهفته است که طی آن خودادر فر  'باید'و    ' است'سان امکان تعامل  
 کند. آماده مینوین هستی  برقراری یک روش کامالًزمینه را برای  
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 یگرامش یخ یبلوک تار

 ی کیالکتید یهاکنش و برهم یهژمون ساختار،
 1بوثمن  کیدِر ی نوشته 

 ی حامد سعیدیترجمه

 

 گیری بلوک تاریخیمترجم: خیزش ژینا و ضرورت شکل  گفتار پیش
سان کاتالیزوی  ی ایران آبستن یک دگرگونی و تحول انقالبی عظیم است. خیزش شکوهمند ژینا به جامعه

پوست جامعه و در ساختار سیاسی حاکم ایجاد کرد. خیزشی که در تری در  های ژرف و تازه بخش شکافتحول
تر ایجاد  میدان آمدن نیروهای اجتماعی و سیاسی بیشتری را برای به پی آن مفرّها و فضاهای سیاسی گشوده

ری  تهای تازه که شرایط متحول کنونی کیفیت رغم این شود. بهشدن آن افزوده می دم بر رادیکالیزه  بهکرده که دم 
روی جامعه گشوده است، اما  ای به اندازهای نسبتاً امیدوارکننده واحوال سیاسی جامعه بخشیده و چشم به اوضاع 

ها و تدارکات  اند، هنوز ظرفیت طبقات و اقشار فرودست جامعه و نیروهایی که دست به عصیان و اعتراض زده 
 اند. نداده درخوری را برای وارد شدن به نبرد نهایی با نظام حاکم سامان

اند، توأمان  های نظام حاکم پدیدار شدههای اساسی در بنیان بخشی که معطوف به دگرگونیامیدهای تسلی
های برداشته  های جدیدی در دستورکار نیروهای چپ و سوسیالیستی قرار داده است. اگر بناست گام ضرورت 

ر کف خیابان و در کارخانه و دانشگاه و مدرسه   حاضر در میدان عمل مبارزه ـ دِ شده از سوی نیروهای اجتماعی
های سیاسیْ تغییرات رادیکال و کالنی را در ساختار سیاسی و  ها ـ به ثمر برسند و در روند کشاکشو محله 

 
 چندین کتاب و مقاله. های آنتونیو گرامشی و نویسندهی  ی دیدگاهگر در حوزه ی انگلیسی در دانشگاه بولونیا )ایتالیا(. پژوهش استاد زبان و ترجمه   1
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تنها  انداز جدیدی روی بیاورند؛ راهبردی که نه اقتصادی حاکم رقم بزنند، ناگزیر باید به راهبرد و چشم ـاجتماعی 
 ریزی کند. زمان ساختارهای نوین اقتصادی و اجتماعی را پایهتغییر نظام سیاسی منجر شود بلکه هم به 

و نیروهای انقالبی را با این واقعیت    دیدههای محروم و ستم بار دیگر توده  ۵7ی تلخ و تراژیک انقالب  تجربه 
زمینهمواجه می  در  آمادگی  بدون  استراتژیکند که  آتی  و چشم  ی تشکل، سازماندهی،  انقالب  انداز روشن، 

ی این تحوالت، نیروهای راست و ارتجاعی ای بر سرشان فرو بریزد. در بحبوحه سان ویرانهتواند بار دیگر به می
های امپریالیستی آشکارا کمر به  راستی و حمایت قدرت ایِ دستهای رسانه با اتکا به منابع هنگفت مالی، غول

شوند. این  ند و عمالً تهدیدی جدی و بالقوه برای سرنوشت تحوالت آتی محسوب میاسازی از باال بسته بدیل 
های های احتمالی دیگر، ضرورت گیری از شکست و ناکام روست که برای پیش خطر را باید جدی گرفت. از این

می  ارائهسیاسی  با  توأمان  مبارزات،  این  کوران  در  برنامه طلبد  جدید،ی  اجتماعی  ـ  اقتصادی  فکر    های  به 
در هیأت جبهه شکل  قدرت  بلوک  به یک  باشند.  دادن  انقالبی  نیروهای  و  و ستمدیدگان  کارگران  ی متحد 

 کند. ی این گفتمان و پارادایم ایفا میسزایی در ارائه های گرامشی در خصوص »بلوک تاریخی« سهم به دیدگاه

های  صرفاً اتحاد میان طبقات و گروه  بلوک تاریخی خوانید، منظور از  ی ارزنده می که در این مقاله چنان 

دادن هنگام شکل داران، نظام حاکم و نیروهای ارتجاعی نیست، بلکه هم فرودست جامعه در پیکار علیه سرمایه
ت؛  داری مسلط ـ نیز اسبه بدیل اقتصادیِ متفاوت ـ متمایز از ساختارهای اقتصادی و اجتماعیِ نظام سرمایه

بندی سیاست و اقتصاد یعنی مبتنی بر یکپارچگی زیربنا و روبنا است،  بدیلی که پیکربندی آن مشتمل بر مفصل 
و آرزوها و   ها و آمالبندی ضرورت ی بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی، از رهگذر مفصل که هم در حوزه

طلبانه و  تصادی ـ اجتماعیِ برابری دیدگان، به موقعیتی هژمونیک دست یابد و هم یک الگوی اقمنافع ستم 
 عنوان بدیل جایگزین ارائه کند. غیراستثمارگرانه را به 

ها و اعتراضات و اعتصابات جاری،  و تحلیل خیزش ایم که به موازات تبیین  اینک در شرایطی قرار گرفته
ک بلوک قدرت بود؛ الزم است هم از حیث نظری و هم در پراتیک مبارزاتی، به فکر ترسیم و شکل دادن به ی

اقلیت رانده حاشیه داری که نیروهای کار و زحمت، زنان، جوانان، به ی ضدسرمایهبلوک گسترده  های شدگان، 
تحت ستم و محرومان جامعه را گرد هم آورد. باید به این گفتمان دامن زد که مواجهه با تحوالت پیشارو  

رو  های غلبه بر موانع پیشاجتماعی و اقتصادی است و راه های نوین  مستلزم چه شکلی از سازماندهی و افق 
گویی به  ی این گفتمان در راستای پاسخ ی این نوشتار سهم کوچکی است در اشاعه ها هستند. ترجمه کدام 

اند. در نوشتاری  چون نان شب برای سرنوشت این تحوالت انقالبی حیاتی ای که هم الزامات مبرم مبارزاتی 
 مهم خواهم پرداخت. به این  جداگانه

 

 دفترهای دهم و سیزدهمدر   ی خیبلوک تار میمفاه 
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تا  شود که اولی  یافت می  13و    10اعداد    ،نزندا  دفترهای   یِ گرامشی معروف بهدیکل   یدفترها  انیدر م

 هاینزدیکی  تا  1932بهار    حد فاصل  احتمالْبه که  و دومی    1932  اواسط و اواخر   ی زمانیِدر بازه  یادیحد ز
این  در    آنچه  سروکار دارند.  یاولیبا کروچه و ماک  بی دو دفتر عمدتاً به ترت   نیا  1اند. نوشته شده   1933اواخر  
و عناصر مختلف    ی خیها در رابطه با بلوک تارآن   کنش بین برهم نشان دادن    ،به آن بپردازیم  میخواهی م  نوشته 

 آن است. 

  ای ازمجموعههمادی/  انسانْ  سرشت»  نویسد:یابیم که میی را م  ای یگرامش  دفتر سیزدهمْ، در  نمونه  یبرا
  شیکه او سه سال پ   آوردیاد میبه را    فرازی  بالفاصله  نکته   نیا  2«.است  یخیتار  یشده تعیین   یِاجتماع  مناسبات

از معدود متون مارکس که در زندان در   یک ی  ،رباخیفو  یهایی درباره تز  نیاز ششمهفتم،    از آن، در دفتر 

ی [ »مجموعه «یاز او »جوهر انسان  یگرید  ری به تعب  ای]  «یانسان  تی »واقع  بود، ترجمه کرده بود:  اشدسترس 

 گریدفتر، بار د  ن یخودش در هم  یهااز نوشته   یادهیدر گز.  (QdC, p. 2357)  است«  یاجتماعمناسبات  

ی،  نسبتاً متأخر  بسیار پراهمیت  ادداشتی او در    3. «است  ‘یاجتماعی مناسبات  مجموعه’  انسان   ذات: »میخوانیم

انسان   ‘سرشت’»که    کند ی م  دیتأک   گریبار د  4است،   ره«یو غ   یمصنوع  ،سرشتدر برابر    سرشت»  مبنی بر اینکه

 سرشت’»  نیا« و  کندیم  نییرا تع  یخیتار  مشخص  ی آگاه  کیاست که    یاجتماع  مناسباتاز    یامجموعه

  مناسبات  .ست«ی همگن ن  ی زیها چ دوران   یها در همه انسان  یهمه   یاست که »برا   ایجهت پو   نی از ا  « انسان‘

 دفترهای   نی ا  کم دست تکرارشونده در    یمایهدرون   کی  ، نوع بشراز ما، در    کی در هر    چگالیده   ی اجتماع

 است.  «یانیم ی»دوره  یِنگارتک 
  مجدداً  جانی در ا  در دفتر دهم آمده است.   دهدرا تشکیل می   یخی از آنچه بلوک تار  ویژه و بدیعمفهوم    کی

  ، که در همان پاراگرافیاست، در حال  ۵«یاجتماع   مناسبات   ی»مجموعهیک  که »انسان«    م یخوانیم  فراز   کیدر  
طور عام«،  »نوع بشر«، »سرشت انسان« یا »انسان به   :دیگو ی دهد و میادامه م  یگرید  فیبه تعر  یگرامش

به  است؛    «یماد  ای  ینی و ع  ایتودهعناصر  از  و    یو ذهن  یعناصر صرفاً فردیک »بلوک تاریخیِ متشکل از  

  انگاشته توسط ش یپ   ‘یِخیبلوک تار’»  .ها }زیربنا و روبنا{ استها و روساخت زیرساخت  تبلور بلوکِ  ،گرید  بیانی

 
 های داخل }{ از مترجم است. های داخل ][ از نویسنده و عبارت ی عبارت همه  1

2 (Q13§20, SPN p. 133) 
3 (Q7§35, SPN p. 355, February-November 1931) 
4 (Q16§12, after February 1934) 
5 (Q10II§48II, SPN p. 359, December 1932) 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

سپس    2،سازد«پوینده را می  ‘روِح’کل    «تصور،  قابل کل نوع بشرِ  ،‘یاجتماع ’کلیّت » که    رخدادهاییو »  1سورل«
  عظیم  یهایاز نوآور   یکیکه    جاست نیاو    3اندگرد هم آمده   وهشتمچهل   از همان پاراگراف   ی گرید  یقطعه در  

کتاب    یمقدمه   بنگرید به جامعه )  روساخت ( و  یا شالوده)   زیرساخت مارکس از    یاستعاره  . مین یبیرا م  یگرامش

 (QdC p. 2358:  از آن را ترجمه کرد  یبخش   زیدر زندان ن   یکه گرامش  ،یاسیدر نقد اقتصاد س  یسهم

  یگرامش   شود.یم   چنین خوانده  و اغلب هنوز هم  قرائت شده است   ی امورستا یا  تیوضع  انگریعنوان نمامعموالً به 
 استیس  یِ علماس یسـی اخالقی حاوی جنبه طور خالصه  مارکس »به  آرایکه    شودیمتذکر م  ادداشتی  نیدر هم

  ی عنصر هژمون  نْیا  4«.شودهم می و اقتصاد    ی نیرو}های اجتماعی{ جنبه   ز یو ن  ت،ی و رضا  یهژمون  یهینظر  ای
به  باز  یایصراحت عنصر پو است که  وارد  را  بایم  ی استعاره  اگرچه  اقتصاد  افزود   دیکند،  جامعه،   ی»ساختار 

  اتر،یپو   اریبس  نهاد  ،شودیدرک م  د«ی تول  مناسبات  نیا  یعنوان »مجموعهمارکس که به   «های راستینِشالوده
  امز یلیو  موندیر  به آن اعتبار داده شده است.   ب که اغل  ی استز یآن چ   از »خالصه«،    بندیصورت   نیدر ا  ی حت
از   یکه وقت  مییبگو   دیکرد: »با  د یمارکس تأک  یبندصورت   ییایپو   یبر جنبه چنین  این   اشیشگی هم  نشیبا ب

 ۵« .وضعیت کیو نه   میکن ی صحبت م  ند ایفر کیاز  م یکن یصحبت م ‘شالوده’
 یهای بندصورت   نی ب  ـ   گرید  یدر جاها  نیز و    دهم و سیزدهم  یدر دفترها  ـ   یتوجه شباهت قابل   بنابراین

برا  یِزبان استفاده  تارانسان  ی مورد  بلوک  اشاره دارند که    ی میبه مفاه  ی که همگ  ،کلیّت وجود دارد و    یخی، 
 است.  آشکاراز آنچه در واقعیت وجود دارد،  ترشی ب شان تفاوت 

  از وحدت بلوک   کوشیدشدیداً می ،  کردتصدیق می را    ی اقتصاد  یشالوده  یژهیو  ت یموقع  کهی، بااینگرامش
 یاست که آناتوم  یز یجامعه همان چ  ی»اقتصاد برا :  Q10II§41XIIنمونه در    ی دفاع کند، برا  }تاریخی{

  یاسی نقد اقتصاد س  گفتارش یپمارکس در    یراحت به گفته صپاراگراف به  نی« که در ا بیولوژیکی،در علوم  
 کرد.«جستجو  یاس یدر اقتصاد س د را بای […] مدنی  یجامعه[ …] یاشاره شده که »آناتوم 1859

مرجع    ی»نقطه  عنوان به ساختار به  جا،ن یکند که کروچه، موضوع بحث در ایم  خاطرنشانمورد، او    نیدر ا

به    نجا یداده بود، در ا  تی«، اولو ‘روح   زیمتما  یهالحظه ’  گری، به عبارت دهاروساخت   یبرا   ی کیالکتید  محرک و  
استناد   خودِ  میمفاه است  کروچه  شاراه  .شده  )اگرچه  کروچه  »دعبارتِنه    د یحل   ی برا  «هازیتما  کیالکتی( 

 
علمی را   یگونه که یک نظریه آن   ‘های تصویرهانظام ’رسد مأخذ مستقیم گرامشی در زندان کتابی از جووانی ماالگودی بوده است: »نباید در پیِ تحلیل این  به نظر می  1

 ,Le Ideologie politiche, Laterzaگرفت« )  عنوان نیروهای تاریخی در نظربه  ‘آنها را در یک بلوک ’کند، بود. باید کند و آن را به عناصرش تجزیه میتحلیل می 

Bari, 1928, p. 95 .) 
2 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 
3 (Q10II§41X, FSPN pp. 399-401) 

 .تر استکننده متقاعد ، اما با تأمل در متن، »اقتصاد« ( آورده استeconomics) ی »علم اقتصاد« واژه   l'economiaبرای  FSPNیترجمه  4
5 Raymond Williams, Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory, “New Left Review” I, 82, 1973, p. 34).  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

دادن  در مورد او نشان   امری که   1،بود  «یواقع  ی شناختضرورت روش   کی   ی برا  کالمیصرفاً    ی حل»راه   یگرامش
سؤال   نیا  ی به طرح بالغصورت  سپس به   یگرامش  بود.  یخیبلوک تار  یسازنده عناصر    ن یمتقابل ب  یوندهایپ 

کند،  ی کروچه وارد م  یهینظر  نیبه ا  ل یکه مکتب جنت  ی کالمنا   اعتراضات/رادات ی»با توجه به ا  ایکه آ  پردازدمی
  سپهرهای  ی همه   نی ب  یوند یهگل پ   در آرایاست که    نیا  جان یدر ا  ی ضمن  استدالل   2؟« شتبه هگل بازگ   دینبا

شود.  شامل می را    گرید  یهایّت کلخرده   یوجود دارد که همه   یتیّ کل  یعنیوجود دارد،    یانسان  تی مختلف فعال
 ها روساخت و سطوح و وجوه مختلف    زیرساختوجود دارد که    یخیبلوک تار  کی  ،ی گرامش  پردازیدر مفهوم  ا،ی

کنشی  برهم   روساخت،زیرساخت و    ن یب  یضرور   کنش برهم»  کی  طور که قبالً نوشتهمان   دهد،ی م  ل یرا تشک 
 3.ست«ی ن یواقع  یِکی الکتید ندایجز فر  یزی که چ

  ی استثنا   شد.ی گرفته م  ده یناد  یادیتا حد ز  تیّو کل   یخیبلوک تار  سان انگاشتنهم   مدیدیمدت    یبرا
صراحت و  ارائه شده، که به 4ی نیچزاره لوپور  لسوفیتوسط ف یگرامش  درخصوص  هی مطالعات اول ان یبزرگ در م 

اصطالح(«   نی ا  ی هگل  ی)به معنا  دهندیم   لی کلیّت را تشک  کی  شالوده و روساختْکه »  کندیم   انیب  روشن

 ‘یخیبلوک تار’آن را    یامشاست که گر  ی زی همان چ  روساخت ـشالوده  »کلیّت  اضافه کند که  که نیقبل از ا
   .رد«یگ یمنشأ م شالودهاز   یگریبر د ی کی متقابلِ کنشِ که در آنْ  نامد،یم

  « ی»شکل اجتماع ای «»کلیّت یِمارکسـیهگل صرفاً اصطالح  «یخی»بلوک تار  یبه جا یچرا گرامشپس 
نمی به را   ا  ژهیوبه   ،گیردکار  به  توجه  در    کهنی با  اجتماع  یمتعدد  هایمناسبت او  »شکل  شکل  »  ای  «ی از 

 کند؟ی صحبت م  «یاجتماع بندیصورت » یِست یمارکس یبالواسطه  }مفهوم{از ، درواقع ای۵،«جامعه
های به اصطالح   یاژه یتوجه و  یاست که گرامش  نیانخست  .  نگر آورددر    دیجداگانه را با  یدو نکته   جانیدر ا

 ی هاده یپد  ف ی توص  ی زبان مشترک ممکن است برا  ۶،شودیادآور می طور که او  . همان کردمی  اشرفته کار به
مطمئن    تا حد معقولی  بایستمی   کند یاستفاده م  دیاصطالح جد  کیاز  ی او  وقت  نینباشد، و بنابرا  یخاص کاف

 است که خود مفهومِ   نیدوم ا  ینکته   مشابه متفاوت است.  مِ یمفاه  پیشینِ  یآن با کاربردها  یباشد که معنا 
در سال  ش  گفتارشیلوکاچ در پ   جورج   کهچنان در واقع،    ؛شده نبودشناخته   یستیکلیّت هنوز در محافل مارکس

  یکه مقوله   [بود  ن یا]بزرگ کتاب    یاز دستاوردها  یک»ینوشت،    یطبقات  یو آگاه  خ یتاربازنشر    یبرا   19۶7

را به همان جایگاهِ محوری که این مقوله همواره در سراسر آثار مارکس داشته است، بازگرداند ـ بگذریم    کلیّت
 

1 (Q10II§41x; FSPN, p. 400) 
 .( آمده استobjectsصورت »ابژه/اشیاء« )( به objectionsی »ایرادات/اعتراضات« )، واژه FSPNی از ترجمه  400ی به دلیل خطای ویرایشی در صفحه  2

3 Q8§182; SPN p. 366, December 1931 
4 Cesare Luporini, “The historical awareness of Marxism”, originally published in Società, Vol. XI, nos. 3-4, 1955, 

now in Dialettica e Materialismo, Editori Riuniti, Roma, 1978 reprint, p.16.  
5 (see e.g. Q10II§§15, 25, 27 and 30, FSPN pp.167, 165, 168 and 171, all dating to summer 1932, or Q13§§27 and 

35, last quarter of 1933 or early ’34) 
6 (Q11§36,  FSPN p. 289) 
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شود که    گفتهشاید  این مقوله را به کلی به دست فراموشی سپرده بود.«  ها  دمکرات   الیسوس  ‘ییگراعلم ’که  
 اطالع بود.کرد« بی می که لنین در مسیر مشابهی حرکت لوکاچ »در آن زمان از این 

  اما، ،  سورل داردجورج  در    شه یر  یخیبلوک تار   د،یگو ی م  یکه خود گرامشچنان   ،یمفهوماز حیث    بنابراین

در  و    است  رباخیفوی  باره در  تزهایی  متأثر از  ]این مفهوم[ عمیقاًدهد،  ی نشان م  مقاله  نیطور که اهمان

  است  }تاریخی{ بلوک  یایپو  ویژگیبر    د یبا تأک  ،یکلیّت اجتماع  یِاز مفهوم مارکس ی گرامش بازنگری حقیقت 
 کرد.   میاکنون توجه خود را به آن معطوف خواه  که

 

 چون »نیروی محرکه«چون »سیمان« و همهژمونی هم 
مشترک هم در بلوک    هایخصیصه از    گرید  یکی،  کنش میان شالوده و روساخت ی برهم از مسئله  یجدا

 و یو یحال، لنیبا ا  (. بنگریدآنهاست )به باال    ی/مقطعی زمان   ییایپو   ویژگیِ  ، یکلیّت اجتماع  ی و هم برا   یخیتار
شدن   ندِای و فر  شرفت یپ   میرا به مفاه  یخی در بلوک تار  ی دئولوژیساختار و ا  یدوسویهشدن  مشروط   1رولو ی چیس

ـ که    Q10II§48II, SPN p. 360مذکور ـ  پاراگراف  در    ریاخ   میمفاه  نی)با استناد به ا   دهدیم  وندیپ 
  ی اش درباره در کتاب   زین  2یدالوناب  کوالی ن « قرار داده است(.  و شدن  شرفت ی»پ گرامشی آن را ذیل این عنوان  

  ف ی تعر یخیبلوک تار  کیعنوان  که »انسان« را به   ، کندی پاراگراف توجه م  نیبه هم  یگرامش  سمِ یمارکس 

  « تحقق و توسعهدر »   ت«یّفرد  ی سازنده عناصر    نهادِسنتز/هم»  در   دینامیکحال بر عنصر    ن یکند و در عیم
  ترین عالی ... تا  های دیگربا انسان   ، درجات مختلف  با  و هم،  عتیهر دو با طب   یِروابط خارج  یافتن»تعدیل با  یافتن  
دوباره به   بادالونی  ش، از کتاب  گرید  ییدر جا«.  ردیگ یم   که کل نوع بشر را در بر کند[  ]تأکید می رابطه  سطح  

  ،راتیی تغ  جادیا  ا ی  بخشیدنشتاب   ی »براکه  ، مبنی بر این کندی موضع سورل اشاره م  ف یدر توص   یی ایپو   یجنبه 
  ی اقتصاد  حیاتکه در    ییهاگروه   یعنی،  ]تأکید از من است ـ د.ب[  در حرکت  جامدِ  یهابلوکالزم است که  

  اند ی زیهمان چ  قاًیها »دقبلوک  نیا  که نیبر ا  ی مبن  ینظر و«؛  شوند  دان یوارد م  دیدارند، با   ی ناگسستن  یوندیپ 
 .«یاد کرد یخیتار  یهابلوکعنوان از آن به بعداً  یکه گرامش

توأمان  که در آن انسان    عتیطبـ انسان  ی»رابطه  ای )  یمارکس  تِیّ کلمفهوم  کند که  ی م  دیتأک   النِیاسپ  و یمار
  در انطباق با اعصار ست که  ایپو   ت یّ»کل  کی  ؛«(عتیخود طب  یِدگرگون  یهم سوژه و    است  عتی طب  یابژه هم  

تار برانیااز   شده است«.   ز یمتما  یخ یمختلف  ی  ی رو تالش  نه   ی هاکه »شکل   ، عامطور  به  ت یّکل  ک تعریف 
است«،   قرار دادهفرض  آن را پیش  ت یّ»که کل  یاقتصادـی اجتماع  هایبندی صورت   ی عنیگوناگون«،    یخیتار

 
1 Livio Sichirollo, “Hegel, Gramsci and Marxism” in Studi Gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1958, p. 273.  
2 Nicola Badaloni, Il Marxismo di Gramsci, Einaudi, Torino 1975, pp.144-5.  
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  روابطاز    ایمیان »مجموعهدر باال    ی کهوندیپ   یادآوریبا    زین  یگرامش  1ی«.خیتار  یشده ن ییکلیّت تع  کی»
  که در هر زمان یابه گونه  روابط ی»مجموعه کند که ی م د یتأک  ی ایجاد شده،خی، فرد و بلوک تار ی(«)اجتماع

  سنتزیتنها  نه  ی هر فرد  رایشناخته شود ز   شان،یریگ شکل   مسیردر    ، یک یژنت  حیثاز    دیوجود دارد ]...[ با  معیّن
 2. گذشته است«  تمام  تلخیصی ازاو    به این معنا که .  نیز است  مناسبات   نیا  یخِتارشامل    ، کهاست  از روابط موجود

را دارد،    ی مجزاچند کلمه   ی ستگیکه شاکسی وجود دارد،    ز یلوکاچ ن  کار   در   پیوسته  دینامیک  تِیّ مفهوم کل
ی ه یاولی  قرار گیرد. نسخه  یادیز  راتییتغ خوش  دست زمان  در گذر  ممکن است    تیّاو، مفهوم کل   نزد  رایز

  یست یوارد سنت مارکس  ازنو کند که خود او  ی م  فیرا تعر  تیّاز کل  یانواع مختلف   ی طبقات  یو آگاه  تاریخ 

  ت«یّکه »کل   میابیی او را م  ،ی طبقات  یآگاه  یصفحه در مقاله   ن یدوج  م ین  فضای در    (: بنگریدکرده بود )به باال  

در ارجاع به کلیّتِ « )واقعیو »  « عینی  ی»اقتصاد  «،ی« )دوبار(، »اقتصادانضمامی»  «،یخیعنوان »تاررا به 
  ی برا(  complexesها« ) تافتهماواخر عمرش با توسل مکرر به مفهوم » او در    3. کند توصیف می   ( تولید
 complexes of)   4« هاتافتهم   یها»مجموعه  ای  هاتافتترکیب هم به    ی، که گاهمندترکران   یهامقوله

complexesمیتوانی که م  آنچه را ، که در آن  کردیم  آالیش و تعدیل اصطالح را    نیا  ابد،ییم   ( تعمیم 
لوکاچ در   یوقت  ۵است.   ی« کار انسانیجامعه  های بیشماربه قول لوکاچ »اتم   ،میری در نظر بگ  «ی »سلول بدو 

  یهمه  ی»مجموعه ی عنی) یاجتماع  ت یّمعموالً به کل کند،ی استفاده م ت«یّ»کل  یاز واژه  شیهانوشته  واپسین
  ی همه   مناسبات  سپهر»  دیدگاه لنین در خصوص  بر  پرتو افکندنی است   اشاره  نی ا،  «( اشاره داردهامجموعه

که    یدی کأبا ت   ۶، طبقات«  ی همه   نی متقابل ب  مناسبات   یو دولت، حوزه   حکومتبا    ]اجتماعی[  طبقات و اقشار

در   ، یطبقات  ی و آگاه  خیتار در    گنجانده شده او،    یه ی « اولروزا لوکزامبورگِ  سمی»مارکس  ادآوری  یاگونهبه

شکل   «یخیتارـی اجتماع  یکل   ندی»فرا  است که توسط  ا«یپو   ت یّ»کل  ای  اش«یخی تار  ییایپو   درمورد »جامعه  
است  میانجیِ لوکاچ    ن، یبنابرا  7. گرفته  چ   نیلن   به  »کل  کینزد  ار یبس  یز یبه  حرکتِ  یِ اجتماع  تیّ به  در   ... »

ا؛  رسدیم  Q10II§41x  یگرامش ااشی از مفهوم هژمون  متمایز   ،یحال، گرامشن یبا  را    ن ی،  مفهوم خاص 

 
1 Mario Spinella, Lineamenti di antropologia marxista, Editori Riuniti, Roma 1996, pp. 25-27.  
2 Q10II§54, SPN p. 353 
3 Georg (György) Lukács, History and Class Consciousness, trans. Rodney Livingstone, Merlin Press, London, 

1971, pp. 50, 51, 54 and 57  
4 Lukács, The Ontology of Social Being: Labour, trans. David Fernbach, Merlin Press, London, 1978, pp. 48-50, 54, 

65, 75, 78, 85, 89, 115, 136; H.H. Holz, L. Kofler and W. Abendroth, Conversations with Lukács (ed. Theo 

Pinkus), Merlin Press, London, 1974 and MIT Press, Cambridge (Mass.), 1975 pp. 17-8, 40, 135; in German 

Rowohlt, Berlin, 1967.  
5 Conversations, op. cit., p. 18.  
6 V.I. Lenin, What is to be done?, trans. Joe Fineberg and George Hanna, International Publishers, New York, 1986 

reprint, p. 79.  
7 Lukács, L’Uomo e la Democrazia, Ital. trans. by Alberto Scarponi of Lukács's Demokratisierung Heute und 

Morgen, Lucarini, Roma, 1987, pp. 146 and 150; Ontology, cit., pp. 85-6 and 97.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

  ایتالیاز ا  ی که، با تمام دانشاشی بعد  یهادر نوشته   زی لوکاچ نسان،  . به همین دهدی ربط نم   نیصراحت به لنبه
  ی تحول گرامش  ن یبه ا  ح یصر  ی ااشاره   ،ییایتالیا  یبرجسته   یهاستی با مارکس   یاچند دهه   یگو وو گفت   دارد

 . کندینم
در باال  که ـ چنان   ای ریی بر تغ دی تأک دهدی انجام م ی،گر ید ستیاز هر مارکس شی ب  دیشا  ،یکه گرامش ی کار

  ، یعنی است  «یخیآن در »بلوک تار  ی در موردپردازهیو نظر  یاجتماع  هایبندی صورت   ییِا یپو   ـ مشاهده شد  
و    زیرساخت /شالوده  یشده توسط استعاره   جادیا  یستای ا  اغلب  ریتصو که جایگزینی برای  این   یتالش او برا 

مرتبط با    ،یخ یمفهوم بلوک تار  ق یاز طر  ی»گرامش  :دیگوی زا مطور که پاسکواله وُهمان   . روساخت، درست کند
آندئولوژیا مارکس  ،یِ  به   روساخت ـزیرساخت   یرابطه  یِکنون  یِمفهوم  انتقادرا   نیا  1کرد«.   بازنگری   یطور 

وحدت    یعنی  ، ‘یخیبلوک تار’»مفهوم    شود:چنین با بیانی صریح تعریف نمی این   اندازه  به این   کجا  چیه  موضوع
 . (Q13§10; SPN p. 137)ها« زی(، وحدت اضداد و تمازیرساخت و روساخت و روح )  عتیطب  نیب

 
 : سیپراکس  یخود فلسفه   یاست، حت  ریی در معرض تغ زی همه چ یگرامش ی برا ، ییایو پو  ر ییتغ یجنبه  ذیل

فلسفه  نیا ش  سی پراکس   یکه  به  را  به پندارد،  یمی  خیتار  یاوه یخود  از    یامرحله   عنوانکه  گذرا 

  یادر نقطه   یخیتار   تحولکه    تصریح شده است تز معروف کامالً    نی... در ای است  فلسف  یشهیاند

تناقضات    انیب  سیپراکس  یفلسفه شود.  ی مشخص میبا گذر از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاد  نیمع

  نشان داده   ز ین   یطور ضمنخواهند رفت، به   نی اگر ثابت شود که تضادها از ب  رو از ایناست...    یخیتار

فلسفه یم که  جایگزین  ایشود    یم  دیناپد  زی ن  سیپراکس  یشود  دیگری[  م  ]چیز   شود ی آن 

(Q11§62; SPN pp. 404-5) . 

 

  ی با ظهور جامعهیعنی    ،روساخت  کی   ساناست: به   مطلق«  ییگراخی»تار  کی  سم یمارکس  ،یگرامش   انیبه ب
جامعه  یزمان  شده،م یتنظ م  ی اسیس  یجامعه  یْمدن   یکه  جذب  دوباره  واقع    کندی را  در  با   هاروساخت و 

،  مارکس   یگفتهای خواهد بود که به  گونهبرد؛ یعنی شرایط به می یابند، خود را از بین  هایشان انطباق می شالوده
 شالوده از    ی مستقیم برآمده  یدر تضاد با آگاهدیگر    روبناییْو    کیدئولوژیدر سطح ا  یبه آگاه  انسان  یابیدست

 . ستین

 
1 Pasquale Voza, “Blocco storico”, in Dizionario Gramsciano, ed. Guido Liguori and Pasquale Voza, Carocci, 

Roma, 2009, p. 72.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

شده  ی تنظیمجامعه  نیا   سویبه    یفعل  طیتا از شرا  جلو گام برداشتتوان در جامعه به  یچگونه م  حالبا این
که در باال نشان    ، یست یمارکس  یهال یتحل  کل مسیر « سورل، که  حرکتِ  در   جامدِ  یها تنها »بلوک ؟ نه گذار کرد

مفهوم بلوک    یبررس   که نیا  یبا مشاهده  1، ی لیپورت   وسوگ ه  . کنندیم   د یتأک  ت یّکل  ییایپو   یداده شد، بر جنبه 
بلوک را    رقبا،بر    تسلط  کند.یم  زیدر نظر گرفت«، دو جنبه را متما  یاز مفهوم هژمون  جدا  توانی»نم   ی راخیتار

در واقع  .  کند صدق می   زیبا متحدان خود ن  کیهژمون  یرابطه همین موقعیت برای  دارد، اما  یم  اهنگیکپارچه  
کند و در یبه ذهن خطور م  ی آساناستعاره به   نیا  دارد.یم  یکپارچه نگاهاست که بلوک را    «یمانی»س  یهژمون

گرامش توسط  )در    یواقع  قطعه  استفاده میQ10II§41IV  ،FSPN p. 474این  او    ییجا  شود،(  که 
  سان بدین و    ی مدن  یکه جامعه  کندیم  فی تعر  یدئولوژی ( اordinatore)  یکننده م یعنوان »تنظرا به   یهژمون

وسو سمت و    ییایپو   یبرا نیز  مهم    سازوکاری  یاما هژمون«  .بیندتدارک میخود    مانیس   نیترمأنوسدولت را با  
منطبق    «شرفتیپ   یدهیا»جامعه با    ،یکند، از دوران روشنگریکه او اشاره م  گونههمان   به جامعه است.   دادن

 یی هابرنامه   ‘ یعقالن’طور  تواند به ی ]...[ م  ن یچناین   انسانکه ]...[  »است    ی« آغشتهایابنده ش گستر  یآگاه»با  
که    ستین  ی»شک   ها،به رغم این  «.کند   و کنترل  خود را اداره  یآن تمام زندگ ی  به واسطه را تصور کند که  

طر  ک یدموکرات  یِدئولوژیا  ک ی  شرفتْیپ  از  و  است«،  تالش  قیبوده  »شدن«،  نجات   یبرا   ی مفهوم 

 2. گرفته استصورت ـ   «یکیالکتید  حرکت، در واقع  یعنی حرکت  ـ  ‘شرفتی پ ’ یجنبه  نیتر»مشخص
در    دارد. نیز    یاقتصاد  یمؤلفه   کی  یکرد که هژمون  دی تأک  د یبا  ،ینادرست از گرامش   یهابرداشت   در مقابلِ 

ای  مقوله   ی»اگر هژمون  کند:ی م  ان یصراحت ببه چنین  این نکته را    نیاحتماالً ا  یاست که گرامش  زدهم یدفتر س 
باشد که توسط گروه    ی اکنندهن ییتع  کارکرد بر   ی مبتن  د یباشد، لزوماً با  ز ین   یاقتصاد  د یاست، با  یاس یسـی اخالق

م  یکننده ن ییتع  یدر هسته   پیشتاز اعمال   هاروساخت به    صرفاًآن    عمل  یحوزه   ن، یبنابرا  3. شود«یاقتصاد 
«  به آن تعلق دارد  یاقتصاد  تیکه »فعال  ی محل  د یبا  ،ی فاکتورهای دیگرهمه   ان یدر م ،  شود بلکهی محدود نم

مشابه   4. ی استمدن  یجامعه  یاعمال هژمون  یبرا  کی کالس  جایگاه  .ردیدربر گ   زی را ن   یمدن  یجامعه ازجمله  
عنوان  به   یاقتصاد  ندیخاص، »فرا  طیکند که تحت شرایلوکاچ خاطرنشان م   ،ی طرح کرده استگرامشچه  آن

  ک ی  یخودخودبه  رشیتا پذ  شودیم  کینزد  یدوباره به گرامشاما    ۵«است.  مؤثر  ین یطور عبه  ‘دوم  عتیطب’

 
1
 Hugues Portelli, Il blocco storico, Laterza, Bari 1976 (trans. Maria Novella Pierini), p. XII.  

2 (Q10II§48II; SPN pp. 358-60) 
نویس اول،  ، پیش کردن  شود. با اهداف مقایسه ی کروچه در دفتر دهم ظاهر می نی پس از نقد گستردهسیاسیِ« هژمونی در این یادداشت به ترتیب زماـسرشت »اخالقی  3

تر از همه اقتصادی است، اساس مادی  دهد که ]هژمونی[ »همچنین و مهم گوید که »هژمونی، سیاسی است«. گرامشی سپس ادامه میسادگی می ، به 1930مربوط به اکتبر  
 ,Q13§18).   (Q4§38, PN Vol. II, p. 183)شود«  ی اقتصاد اعمال می کننده ی تعیین ای دارد که توسط گروه هژمونیک در هسته کننده نخود را در کارکرد تعیی 

SPN pp. 160-1) 
،  109- 10۸و   ۶۵- ۶4،  10-9، صص. PN, Vol. IIIچنین در . و هم 2۶1و  24۶-24۵،  272- 270صص.   SPN،  137و  Q6 §§10, 81به ترتیب نگاه کنید به  4

 ترجمه شده است. 397، ص. Q10II§41XII ،FSPNی متأخر همراه با نسخه 
5
 Lukács, Ontology, cit., p. 92.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

هر    ی برا  .دهدی م  ل یرا تشک  ی از مفهوم »هژمونی«گرامش  شرح از    ی که بخش  یرش ی، پذتمییز دهد ساختار را  
( ندهیآ  ی درستی الیسوس   ی جامعه  ک یدر    ای  داری{ی سرمایه }در جامعه  )اکنون   یاقتصاد  ی دو متفکر، ساختارها

 سم یکنفورمنوایی/هم»  ای  «ی »انسان جمع   یمرحله   به سمتشده از باال،  ل یتحم   ندایو نه با فر  ن،ییاز پا  حرکتبا  

 . (cf. Q13§7) کنند یم جادیتوسعه را ا یمبنا «، یاجتماع
 

 بلوک  درونی ی بندمفصل 

گرفته    دهینادنیز    یستیمارکسـ یاز خط هگل  یگرید  یبر جنبه تأکید    ،شودتأکید می  ت« یّبر »کل  که چنان 
  هایدریافتواسطه.  ی واسطه و ببا  ،یگری انجیو م  نهادسنتز/هم و مسائل    کیالکتید  سرشت  یعن یشده است،  

  یخود گرامش  . شوندمی   دار یپد  ی استفاده از مفهوم دیالکتیکنحوه   ازدفترهای زندان  از    ی مختلف   یچندگانه 

  ک، یالکتیاز د  ی ستیمعتبر مارکس  یو استفاده  ری تفس  یباز داشت و عالوه بر تالش برا   ار یبس  یمورد ذهن  نیدر ا
 عالقه نشان داد.   زی ن کیالکتید گرید م یبه مفاه

د  ن یرتارتدکس  مفهوم  یگرامشکارهای  در    کیالکتیمفهوم  مستق   یهمان  که  خط    ماًیاست  از 
 ستا یا  یتصادف  ینه به معنااین »  ،دیگو یاو مکه  چنان   ،که  رد،یگ ی ت مأ نش  «وحدت اضداد»  یِستیمارکسـ یهگل

عرفان )هم   یِو  اضداد  بcoincidentia oppositorumزمانی  معنا(،  به  ناسازه   یلکه  ها« »هارمونی 

(concordia discors)  یی ایثر از مفهوم سورلأمت  یگرامش  پردازیِه ینظر  رسدیبه نظر م  1د.شو ی تصور م 
از   ی ناش ی انهیگراو صرفاً اخالق  ثمربی  ی اسیس  ییگراافراط  کیاست، اما از خطرات  «یدگ ی»بر ای« گسست»

»افراطِ  ناپذیرانعطاف  تفکیک دو  م  کی  «از  اجتناب  امری  کند ی تضاد  م،  برایکه  به    یتواند  منجر  مثال 
که   حاصل بی  ییکارگرگرا مبارزه   یانحصار  ی تیموقع  شود  سرما  یصنعت   ی ایپرولتار  نی ب  یبه   ایداران،  هیو 

 نیا  یاکه در هر مبارزه   داردی اظهار م  ی، گرامشخصوص  نیدر ا  2.دهدیم  سمیاکونوم  ای  ییایسورل  سمِیکالیسند

 سنتز’»نقش  ر، یدرگ  «یِخ یتار ی روهایاز »ن ی کیکه   «پیشینیروش  کیاست، نه  یکیالکتیضرورت د کی»

 3«.مخالف شود یهاافراط  نی و جانش ردیرا بر عهده بگ‘
کند،  یصحبت م  یستیمارکسـ ی« هگلسنتزِـ    تزـ آنتی  »تز  ی معروفگانهاز سه   ناًیقی  یگرامشکه  درحالی

  دیاست که با  ایده یچیپ   امر  م،ینیبی باال م  اظهاراتطور که از  همان  ، ییبدان معناست که سنتز نها  نیاوالً ا
  اً، یثان  دهد.یمختلف رخ می  هایّت کل خُردهباشد که در    یکیالکتید  یاز برخوردها  یادیز  تعداد  یجه ینت  ی حاو

  ،است  نیجانششود  پدیدار می که    ی ببرد، سنتز  ن یدارد تز را از ب  ل یتما  تز ی طور که واقعاً هست، آنتآن   خ ی»در تار

 
1 Q10II§4, FSPN p. 371 
2
 cf. Q13§23, SPN in part on pp. 167-8 and the rest on pp.210-8 

3
 Q15§60, summer 1933 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

ا امر،   نیا  ماحصل   1. خواهد شد«  ‘حفظ ’تز در سنتز    نی از ا  ی ز یچه چ  دیبتواند از قبل بگو   یکس  نکه یبدون 
است    نیکرد، ا  مالحظه منتشر شد،    یسال بعد از مرگ گرامشیک  که    یلوفور در کتاب  یکه هانر  گونههمان

توسعه   یه محرک  یرویعنوان نرا به  «تضاد  ی»محتوا  یْکیالکتیاز برخورد د  برآمده  یافته یرییتغ  تیکه وضع
 کِیالکتیبودن د  نامحدود  نیا  3کرده است.   ی مشابهی را طرح نکته لوکاچ نیز    2سازد«؛»دگرگون می  یخیتار

  یاما به سو   ردیگ ی سرچشمه م  زی که از هگل ن  کیالکتیاز د  لیبد  ی»بسته«  ینسخه  کی  یبه جا  ی،گرامش
طور  است که به   اییکیالکتیمفهوم د  و قطعاً نزدیک به   ری تحت تأث   ، احتماالًدارد  شیمطلق« گرا  یده یتحقق »ا

 . کندی مانند لوفور و لوکاچ را مشخص م ییهاستیسو مارکس گریسو کروچه و از د کیاز  ی کل

بازنمایی شده    را بتوان در بحث او از »فرهنگ  ی کیالکتیاز سنتز د  یگرامش  میمفاه  ن یترل یاز اص  ی کی  دیشا
عنوان سه  به ، فرانسه«و پراتیک سیاسی   اتیو ادب ، یسیانگل   کیآلمان، اقتصاد کالس  ک یکالس   یتوسط فلسفه 

 ستیساده ن  یافزودهدر  کی  یگرامش  یبرا  سمیدر مارکس  منبع  سه  نی ا  بیترک .افتی  ،سم یمارکس  یمنبع اصل
کرده    گذاریهم را    حرکت »سه    سم یکه مارکسدرک شود    معنا  نیبه ا  دیاست که با  یکیالکتید  کارکرد  کیبل  

 ،ینظر  کند اعم ازی می بررسکه شخص  را  ‘ یالحظه’  د، یجد  یو در سنتز  زمانه،کل فرهنگ    ی عنی،  است

 4« ابدیی م یساز آماده  ‘یلحظه’  کیعنوان از سه حرکت را به  کیهر  ، یاسیس  ای یاقتصاد
دفتر  در    یاست. گرامش  یضرور   نجایدر ا  یگرامش  سرشت کارکرد }دیالکتیک{درک    ی کوتاه برا  گریز  کی

را به    ی«هازیتا »تما  کندی تالش م(  Q13§10ی دهم )سیزدهم، قطعه   یِ ستیالیماتر  میپارادا  کیکروچه 
تار  ورزانه اندیشه از »زبان    ای)  ترجمه کند  یخیتار ر دفتر دهم،  صراحت دکه به   یافه یدر وظ  گرا«خ ی به زبان 

هفتم)قطعه است،  FSPN p.344،  1932مه  ـ    ل یآور  (، Q10I§7ی  شده  داده  که   یطوربه (،  نشان 
 قرار دارد.« هاروساختسطوح   نی ب، که روح مطلق هایلحظه ان ی»منه در  گرید تمایزهای کروچه

  روساخت که به سطوح    واردایره مفهوم  توان  چگونه میکه »   کندیسؤال را مطرح م  نیسپس ا  یگرامش

زیرساخت و  و روح )  عتیطب  نیوحدت ب   یعن، ی‘یخیبلوک تار ’مفهوم  ی{  }به واسطه   د؟یفهمرا    ونددیپ یم
و    در ساختار وارد کرد«  زیرا ن  ز یتما  اریتوان »معیم  ایآ  کهن یا  دن ی و پرس  «تمایزهاو    ۵اد(، وحدت اضد روساخت

را    زیرساخت و روساخت  از نوع سطوِح  ییهاسپس نمونه  ۶. »کار«، »طبقه«  ک«،یمانند »تکن   یدر مقوالت   نیز
  شودیتفاوت قائل م  یو نظام  یاس یس   ،یاجتماع   یهاجنبه  ای  هالحظه  نی، او ب نمونه  ی برا  جا،نیدر ا  شمارد.برمی

 
1 (Q10I§6, FSPN, p. 342) 
2
 Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, Cape Editions, London, 1968 (trans. by John Sturrock of the original 

1938 French edition), p. 113.  
3
 Lukács, Conversations, op. cit., pp. 18-19.  

4
 Q10II§9, SPN pp. 399-402; cf. also Q11§§47-49, FSPN pp. 307-13). 

5
 The original reads contrari (“contraries”) rather than the more usual opposti (“opposites”) of the English 

translation.  
6 Q13§10, SPN p. 137 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

از اجزای فرعی تقسیم گریبه سطوح د  کیکه هر   توان به سطح  ی را م  ی«اسی س» سطح    :شوندی مبندی  ی 
وجود   ی«اجتماع  یطبقه   کی   یاعضا  یهمه  نیمنافع ب  یهمبستگ»کرد که در آن    م یتقس  ی«شرکت ـیاقتصاد»

امری    ،شود«  ل یتبد  ز ین  فرودست  یهاگروه  گریبه منافع د  دیو با  تواندی که در آن منافع فرد »م  ی سطح  و  دارد
  شودیادآور میاو سپس    1.دهد«یرا نشان م  هاروساخت   یده یچیپ   یاز ساختار به حوزه  یاکننده نیی که »گذر تع
  ن یدوم  یِانجی[ با میسوم ]نظام  یلحظه  [ و یاول ]اجتماع  یلحظه  ن یب   طور مستمر به   ی خیتار  یکه »توسعه 

 2. [ در نوسان است«یاسی]س یلحظه
اختیار  آنچه    گر،یبه عبارت د مختلف    هایکلیّت خرده است که در    روساخت ـشالوده  تیّکل  کی   م،یداردر 

ممکن است لزوماً در    روساختدر    یسطح  یهای ژگ یشده است. و  بندیمفصل ها(  مجموعهریز  ا یها  تافت هم)
در واقع، »مجموعه«   کروچه،  «هایزیما»تکه    ییجا،  مرتبط نباشند  همبا    طور مستقیمبه   داشتن عناصر مشترکْ

  نیب   یآشکارمستقیمِ  ارتباط    چی که ممکن است ه  ییجا   ا، یدهدیم  لی « را تشکهاتافتهم از  تافتی  هم»  ای
ها ممکن  آن   گر،یبه عبارت د  وجود نداشته باشد.   ی سیانگل  ک یآلمان و اقتصاد کالس  یفرانسه، فلسفه   استیس

کامل   یره یزنج  کی  قی)احتماالً از طر  کی نباشند، اما هر  گریکدیبا    م ی مستق  ی کیالکتید  یرابطه   کیاست در  
به سمت    تافتهم   ک یممکن است از    کسی   ن، یبنابرا  مرتبط هستند.   شالوده( به  یآبشار  یهامجموعهریاز ز

کند«، امری که تنها مستقل از اولی قابل    صعود»  گرید   تافتهم و سپس دوباره به سمت    شالوده »فرود آید«
(،  روساختیآنچه در ظاهر )به لحاظ    نی ب  یکی الکتید  یرابطه  توان ی است که م  ب یترت  نیبه ا  . پدیدار شدن است

نظر  میتوانیاست که م قیطر ن یاز او   وجود داشته باشد   ،رسندی ط به نظر منامرتب یهامجموعه ای هاتافتهم

  یبررس شخص  را که    ‘ یا لحظه’هر    د،ی»در سنتز جد  سمیکه با مثال از سه جزء مارکس  دریابیمرا    یگرامش

  ، بیند«می  آماده  ی‘ لحظه’  کیعنوان  به را  از سه حرکت    کیهر    ، یاسیس   ای  یاقتصاد  ک،یاعم از تئور  کند،یم
ا  مرتبط هستند.، به شالوده  (اند«شده   نییعها تتحلیل نهایی توسط زیرساخت در  که  هرکدام )»  رایز   نجایدر 

م  ی سنتکلِ  در    یگرامش گانه   ردیگ ی قرار  آنتی   تز  ی« ساده یکه »سه  را  ـ    تز ـ  دلیل  سنتز  از حد    شیببه 
،  اندده یچیپ   شه یوجود دارند اما خود عناصر هم   چنینی های اینواژه درست است که    کند.ی رد م  ی بودنشکیمکان

( از  نورشناسیاز    ایگرفتن استعاره   وام  با)موردی    رود،یم   شیجهش پ   کیبا    خیکه تار  یطیتا آنجا که، در شرا
دار  نهشت  برهم   ای«  سازنده»تداخل   یمیامواج  ا  یعن ،  )   یهاتافتهم از    نجایدر  ی کلیّت خرده مختلف   ا ها 

عنوان  با آلتوسر در مورد آنچه که آلتوسر به   یگرامش  ت،یموقع  نیدر ا  کمدست   ن،ی؛ بنابراداریم  ها(مجموعهریز
 است.  سو هم کند، ی م ف ی« توصنیّتعفرا»

 
1 Q13§17, SPN p.181 
2 Q13§17, SPN p. 183 
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  یاز اعضا  کی هر  »آن توسط    «منابع»کامل    گیری بهره  لی به دل  نی وجود دارد، ا  «جهش»  کی که    یهنگام

  ک ی عنوان  ، بهQ15§11)   شودی م  ی«واقع   »جایگزینیمنجر به    یاست که به قول گرامش   ی«ک یالکتید  تضاد

در   یحت   ،یخیتار   یتوسعه   فرایند  ارائه شده است(.   SPN  یترجمه   109در صفحه    «یواقع   یکیالکتید  تعالی»
طور که به  همان  ماند،ی م  یباق   یکیالکتیچنان دهم   نامد،ی م  پاسیو )منفعل( آن را انقالب    یکه گرامش  یادوره

در   مختلف  به   Q15§11  ،Q10I§6طرق  )به و  »دصراحت  بازسازی  انقالب   کی الکتیعنوان  در (  «ـ 

Q16§16  شده است  اظهار  (SPN p. 416)  .فاز رخ داده است، اما آنچه ما اغلب در    یِ اضدادبرخورد هگل  
ی  ک یالکتیروند دشکستن  درهم،  است  موج بزرگاز    هاییموج خرده /«هایی خیزاب »  م،ی نیبی« مپاسیو »انقالب  

رفرمیست است توسط  خیزاب   1ها  خنث  گریدکی  گاه  هاکه  استعاره ی م  ی را  از  استفاده  با  دوباره  از  ای  کنند، 
که    ییروهایشود، ن  یخنث  تزآنتی  نیکه ایطور به گر« است،  ویران تداخل  »  ندایفر  قی بار از طر  نی ا  ،نورشناسی

 داشته باشند.  ی که ممکن است منافع و اهداف مشترک برند پی نمی دهند ی م لیبالقوه آن را تشک
  ،یگرید یدر قالب استعاره با بیان کنند:  ر ییممکن است تغ امواج  ، یطوالن  یدوره کی ی حال، در ط نیبا ا

ممکن    ن ی( اهمانکند )ی خاطرنشان م  یگرامشکه  نضج بیگرند؛ چنان جامعه    کیممکن است در رحم    روها ین
 ک یمعطوف به  ی که  اجتماع  نیروی جنبشیِ   کیباشد که در آن »  2ویکویی  «عتِیطب  یله ی »ح  کیاست اغلب  

به »جنگ    «موضعی»جنگ  دوباره(    Q15§11)  « و در آنهدف خود را تحقق بخشد  خالف ،  است   هدف
 well  «عجب نقبی زدی، موش کور پیرموضوع )»  نیمارکس در مورد ا  عبارت  شود.ی م  لی« تبد ایجبهه 

grubbed, old mole)3  او  ی م  دییتأ که  همه    شیب  ـ کند  طوالن  ـاز  کار  صبورانه  یاز    ند ایفر   یو 
 کرد. استقبال می یتواقع یکیالکتید

 

 ی گفتمان گرامش یِاز عناصر ساختار یبرخ
  ی ها کاربرد و معناکرده است که به آن   ی غن  اصطالْح  ی تعداد  قیرا از طر  ی اسیسی  اندیشه   زبان   یگرامش

نقش ورزانه[  ی اندیشهسهم گرامشی از این ]درافزوده که در    را نام ببریم  ی موارد  میاگر بخواه  دهد. ی م  ی خاص
مداشته  ز  توانی اند،  موارد  تار   ریبه  بلوک  کرد:  ـ  اقتصاد  ،یمدن  یجامعه   ،یهژمون  ،یخیاشاره   ، یشرکتی 

جمع  ییگراخ یتار انسان  آن    یمطلق،  مترادف  ایناجتماع   سازگاریو  که  )معادلی  شده ی  برساخته  است    جا 

Q13§7, SPN p. 242 .)    برا  «یجمع  یمتضمن »اراده  «یجمع  انسان»  کیسپس آن    یاست، که 

 
1
 Q10II§41XVI, FSPN p. 377 

 بود )مترجم(.  عصر روشنگری  در ایتالیا  اهل نگار تاریخ و فیلسوف سیاسی( 1744ـ  1۶۶۸جامباتیستا ویکو )  2

 وام گرفته بود )م(.   هملتای از است که آن را از جمله  هجدهم برومر لوئی بناپارتاین عبارت برگرفته از کتاب مارکس  3
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... تا  ی  جمع  یاراده   کی»که در آن    داند،ی م  سان هم  یاس یمدرن را با حزب س   شهریارشکل از    کی  یگرامش
  ی اما واژگان او خنث  1«.شود  یو کل   شمولجهان دارد تا    ل یاست ... ]و[ تما  اثبات کردهخود را در عمل    ی حد

 هار واژه گیدو یا در غلفت از    ه یعنوان مثال، عل کرد و از آن، به   جداآن    یزمینه را از    واژه   کیتوان  ی نم  ند. ستین
  ی اجتماع  تی واقع  ینه ی زم  ی عن، یشودی حاصل م  زمینه ها در  آن   یفقط از استفاده  هاواژهاستفاده کرد: درک کامل  

  نیتگنشتایو  گیمعروف لودو  یگفته   توان بهمی   .کند می   ر یتفسرا    آن که    ی گفتمان  یه ی « بقمشترکِ  و »متن 
باز   در نقشی که   مهرهْ  کی  کاربردکه    کرداشاره   پیدا می   ی دارددر  ـ معنا  هرچند نه خود   ، درکی  دیشا  کند 

به    وام گرفته شده است.،  سرافا  رویِ پ   ،شاندوست مشترک   میانجیِبا    یاز گرامش  نیتگنشتایکلمات، که توسط و
در که در آن هر مفهوم خاص فقط    میتوماس کوهن را دار  مِیمفهوم پارادا  ، ینسل پس از گرامش  کی  ، عالوه

هگل،  متأثر از  احتماالً    یحال، گرامش  نیبا ا  است.   ریقابل تفس  کالن گفتمان    کی  هایاصطالح   ریسارابطه با  
است و    ی انتزاع  خودخودیبه   تکینی/فردی   ت« ی»واقع  کی اصل را در ذهن داشته است که    نیا   یفرمول قبل

مشخص از این  »   مفهوم مارکس مبنی بر  به   )بنگرید   ابدیی معنا م  تیّ کل  کی  تری از[ ی ]گسترده زمینه فقط در  
شناختی کلیّت بر  یا »برتری روش   2ی خاصِ«کننده رو مشخص است که سنتزی است از بسیاری عوامل تعیین 

 اند. چنین (. مفاهم گرامشی این3مارکسیِ لوکاچ ـاجزای منفردِ« هگلی 
  شناسی واکاوی زبان  کیکه    گونههمان  ، که  م یریرا در نظر بگ  یخ یبلوک تار  عنوان نقطه شروعی، ، به اگر

سورل  آثار  در    حاًیکه صرمنبعی  دارد، و نه فقط    رباخیفو   یی درباره تزهامهم در    منشأ  کی  دهد،ی نشان م

مراتب قرار گرفته،  مفهومی که در رأس یک سلسله   عنوانمفهوم خاص ممکن است به   ن یشده است، ا  تصدیق
 یگرامش  هایاندیشه با استفاده از  ها فراهم کند.  ی مسلط برای سایر اصطالح در نظر گرفته شود و یک زمینه 

کروچه، با در نظر  های زیتما  از حیث بلوک یبندشرح مفصل  ، یو فلسف  یعلم یهازبان  یریپذدر مورد ترجمه
بازتفسیر می گرفتن سطوح مختلف   تعبیر چزاره لوپورینی این است که وحدت    4شود.زیرساخت و روساخت، 

»لحظه میانجی  به  گرامشی  برای  غیره«  بلوک  و  ایدئولوژی  فرهنگ،  تاریخ،    ۵. شودیم  یگریانجیمهای 

م   ن یچنهم  ینیلوپور پ یاظهار  در  موجود  که سطوح  روساخت  درونیِ  وندیدارد  ـ  »اقتصاد،   زیرساخت  شامل 
است،    یدارد، هژمونیم  اهنگ  یکپارچه بلوک را    نیچه اآن   ۶است.   ره«یو غ   یهژمون  ،ی دئولوژیطبقات، ا  است،یس

 
1 Q13§1, SPN pp. 125-33; here p. 129 
2 Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, trans. N.I. Stone, New York, 1904, p. 293. A very 

similar phrase “the concrete is concrete because it is the concentration of many determinations, hence unity of 

the diverse” is also used by Marx in the Grundrisse, trans. Martin Nicolaus, Penguin, Harmondsworth, 1973, p. 

101. 
3 Lukács, “What is Orthodox Marxism?” in History and Class Consciousness, cit., p. 9.  

 137ویژه ص. ، به Q13§10, SPN pp.136-8بنگرید به   4
5 C. Luporini, “The Methodology of Marxism in Gramsci’s Thought” now in Dialettica e Materialismo, cit., p. 68.  
6 C. Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s Thought”, now in Dialettica e Materialismo, cit., p. 

47.  
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  ی گرامش  تنگاتنگ دارد.  یوند یخود ساختارها پ   یِخودخودبه   رشیکه با پذ  ،یدئولوژیا  یکننده می عنوان تنظبه
« هاروساخت   یرود« را »کل مجموعهیبه کار م  سیپراکس  یکه در فلسفه   ییبه معنا  یدئولوژی»ا  گرید  یدر جا

  یِ داریپا  ثبات و   که  می است فکر کن  یمنطق  ایسوال مطرح شود که آ  نیممکن است ا  رواز این   1گیرد.در نظر می 
 ،مارکس  روساختِـی زیرساخت نکته با بسط استعاره   نیا  کنمیفکر م  شود؟  نیتضم  روساختتوسط    دیبا  شالوده

در چنان  هماما    دنشو یم  پله به درون زمین فرو بردهراه چهار    .شودیپاسخ داده م  طور درخوریبهتوسط کوهن  
شود ی م  یبانیپشت  هاستون سقف توسط    ؛ها گذاشته شودآن   ی( روروساخت)   یسقف کهنیتا ا  خوردهوا تاب می 

 2کند.ی م دارتر یرا پا زیرساخت حال    نیدر ع  خودِ سقف  اما
اصالح در مورد  یکه گرامش یکه با مفهوم یزمان ،یمهم هژمون اریبس یهااز نقش گرید یکیحال،  نیبا ا

است که به بلوک    یدیکل   روساختیِ عامل    کی  یخورد، ارائه یم  وندیبرد، پ ی جامعه به کار م  یِو اخالق  یفکر
دارند، کنار   زیرساختبا   یتر کیرا که ارتباط نزد  تر، کی کالس  دی، شاهامؤلفه   ر ی)که سا  بخشدیم یزمان  ییا یپو 
انگ   گذارد،ینم مبارزه،  انواع مختلف  توسط    ره،یو غ  یارزش اضاف  شیافزا  ی برا  یدارهیسرما  یزه یمانند  که 

 به آن پرداخته شده است(. سمی و فورد ییگراییکایآمر یدرباره 22 دفتردر  یگرامش

  ی امنطقه   تر،بسیار بیش (  یهژمون  یبا مؤلفه   زیرساخت و روساخت،)  بلوک  ،بنگریمبه آن    به این شیوهاگر  
و به    شودتبدیل می  ییو ساختارگرا  ییگراخ یتاری تالقیِ  به نقطه واره،  و طرح   فشرده  ار یبس  یانیبه ب   ، است که

  فرایند   در  که،  کرد  سهیگلدمن مقا  نیلوس  یِکیالکتید  «یِ ک یژنت  ییبا مفهوم »ساختارگراآن را    توانی م  بیترت  نیا
  شرایط که    ی د یتول  مناسباتتنها بر »نه  ،یفرانسو   ییاز ساختارگرا  برآمده   مارکسِ  تفسیرهای  بر سر   مناقشه

باز    3. کند یم  د یتأک   «پیشین  ی خیتار  یهات یشده بر اساس موقعدیبر روابط »تول  ، کهکند«یم  جادیرا ا  یخیتار
« مورد  در  لوکاچ  بحث  به  بامیگردی برم  یاجتماع  «هایتافتهمهم  »جامعه  آغازاز    دی:  عنوان  به   همان 

از    یمجموعه وظ   هاتافتهم متشکل  و  شود«  گرفته  نظر  ژنت  یرو اشیپ   یفه یدر  »درک  و    یِکی ما  ظهور 
 4« است. هاتافتهم  نی ا یریگ شکل 

هژمون  یریگ شکل   یچگونگ  یوقت اعمال  م  یو  نظر  در  جامعه  م،یریگ یرا  عنوان محل  به   یمدن  ینقش 
طر  وفصل حل  از  انواع  نوع  کی  قیتعارض  د  یا    یِ طلب اصالح   آن  نوع   کی  .شودی م  پدیدار   ی کیالکتیکنش 

  روها ی از ن یکیاست که توسط  ایواسطه شامل    گری« است، اما نوع دپاسیو »انقالب  ی، نوعر معتدلکامحافظه
عمل    متغیر  یهااز تعادل   یابه جلو در مجموعه  یحرکت بعد  ی برا  یپرش   یعنوان سکو که به   گیردصورت می 

 
1 Q10II§41I, FSPN p. 413; August 1932 
2 G.A. Cohen, Karl Marx’s Theory of History, Oxford, Clarendon Press, 1978 edition (corrected), p. 231.  
3 Lucien Goldmann, Lukács and Heidegger (trans. W. Q. Boelhower), London, Routledge and Kegan Paul, 1977, p. 

89.  
4 Lukács, Conversations, op. cit., p. 18.  
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  درخوررا که    ی تر»ممکن است عناصر بزرگ   ،یبادالون  کوالیبه قول ن  ، یگریانجیم  ر یاخ   ند ایفر  ن یا  .کند یم

  نیاو، ا  یبرا  1«؛ است  یهژمونکار  موضوع    تیکه در نهاامری  کند،   ‘ادغام’تمدن است در درون خود    یتوسعه 
در    یکه مالحظات خاصیدر حال   ینیچزاره لوپور  است.  یمطلق« گرامش  ییگراخی»تار  یهااز جنبه   یکی  مسئله

  ی« که »به طور کل فکری  گراییآرمان در برابر برند »  یگرامش  ییِگراخ ی دارد، از تار  یطور کل به  ییگراخیمورد تار
  ی عنسوار کند، ی  خ یتار  یواقع  حرکترا بر    آلده یدارد سنتز ا  ل یشدن بنا شده است، و تما  یِکیزیبر مفهوم متاف

در    یگرامش  کیالکتیحال، دنیباا  2کند.« ، دفاع می‘کند شدن  خطوادار به به جهان را  ’کند،    رازآلودرا    کیالکتید
 سرشتبه    بلکه  ست، ین  ی نیبش یاز قبل قابل پ   ی کیالکتید  ند ایفر   یجه ینت   نکته متفاوت بود که   ن یبر ا  د یتأک 

چه    اعالم کرد توان »از قبل  ی : نمهشد  ان یصراحت ببه  نکته )به باال بنگرید(   ن یا.  دارد   ی بستگ  ری درگ   ی روهاین

  که  کرد  ادعا  ـ  دلبخواهی بودن  بدون  ـتوان  ی »نم  دیگرشبیان  به    3خواهد شد«  ‘حفظ’  سنتزدر  از تز    یز یچ
ا  4«گرایی.یدئولوژیای  چنبره در  بدون هبوط  ]...[    ماندمحفوظ می  یز چی  چه باز هم به   اشموضع   جانیدر 

ممکن    بازیگران .  ای نداردهنوز برنده  یاست: »باز  نکالم موجزش ایاست، که    کیگلدمن و هم به لوفور نزد
  کیالکتیاز د  متقدم  لوکاِچ  تر «کم از مفهوم »بسته که او دست   کنمیحال، فکر م نیبا ا   ۵« .ببازندرا    ز ی است همه چ

  یک یالکتیبا روش د  ی، شناختروش   حیث »از    ، امری که خواهد شد«  روز یپ سرانجام    ا یکه معتقد است »پرولتار
 . دورتر است ۶، «شده است ن یتضم

  باً یمقاله تقر نیا دیدگاهاگر  شود.  انیب  ی کوتاه ینکته  د یشده با نگاشته جانیکه در ا یمطالب  ی بنددر جمع 
فکار او  تمرین ثمربخشی خواهد بود که ا  گاهآن   کند،   ر یتفس  ی کیالکتیمتفکر د  کیعنوان  را به   یگرامش   کردیرو

بلوخ و    ن،یامیبن مثالً    ـ  زین  نیریسا  یهاشه یاندبا  بلکه    مقاله،  نیمورد اشاره در ا  یهاست یمارکسبا    تنهارا نه 
که او   ی کیالکتیدر سنت د ـمعاصر   سندگانینو  بدون ذکر رسد، ی به ذهن م ی به راحت ی گرامشاز دوران  برشت 

خود را در آن    گاهیجا  یقیناً  یگرامش  7، پیوسته مقایسه کنیم. اندده یسنج  ،عنوان مثال رناته هولوبها به را با آن 
 : ستوده بود  یفرانسو   انیبا ساختارگرا  اشه ی اول  یهاکه گلدمن در جدل  ابدیی م  ایی کیالکتید  اندیشمندان  خطِ
وجود دارد که   ییهاان یآن جر  ن یب  یدائم  یهانوسان   د،یارتدکس نام  توان ی مای[ که   ]فکری انِی در جر  ی »حت

 
1 Badaloni, op. cit., p. 138.  
2 Luporini, “Notes on Some Internal Nexuses in Gramsci’s hought”, cit., p.49. “Forcing the world into line” is 

Luporini’s quotation from  Q10I§6, in English FSPN, p. 342, viz. Gramsci’s metaphor “mettere le brache al 

mondo” (literally: “stuff the world into breeches”).  
3 Q10I§6, FSPN p. 342 
4 Q10II§41XVI, FSPN p. 376 
5 Lefebvre, op. cit., p. 113.  
6 Lukács, “The Marxism of Rosa Luxemburg” in History and Class Consciousness, cit., p. 43.  
7 Renate Holub, Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Post-modernism, Routledge, London and New York, 1992.  
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  ،ی اجتماعجبر  که بر    ییها، آن کنند تأکید می   جهان و برعکس  یدگرگون  ی براشان  ها، شانسانسان   کنشبر  
 1« فشارند.ی پای میماد ی روهایو ن  طی مقاومت مح

بینیم، بیان کاوش دیالکتیک است نه تالش برای کدگذاری آن. مفهوم  های گرامشی می آنچه در اندیشه
زود پس از کشف مجدد آن شروع   ی لیخ های گرامشی بر آن تأکید شده است،  کلیّت که در این بازخوانیِ اندیشه

در  توان به نظری استناد کرد که  البته می   . افتیکاهش    سم یمارکس  رواج آن در    تیاهم   ا یشدن کرد،    د یبه ناپد

  ی مشخص »در لحظهآمده است:    19۶1لوفور در سال    ی هانر  یکی الکت ید  سمی ال یماتر  کتاب  شگفتار یپ 

انتشار  ی  عنی] این   1932در سال    مارکس   (1844) فلسفی  ـ  های اقتصادینوشته دستاز    ،[سو به 

و   یکلیّت اجتماع  به طور عام،  انسان  ،یگانگ یب  س،یپراکساز جمله  )  ه شد  گرفته   دهیناد  میمفاهبرخی  که    یزمان
کشف مجدد    یکه مارکس جوان را خوانده بودند راه را برا  ی که کسانی زمانو    در حال کشف مجدد بودند  (رهیغ

 مورد انتقاد لوفور،   شِیگرا  نیبرخالف ا  2«کردند. یمخالف حرکت م  جهت ها در  ستیکردند، دگماتی هگل باز م

 قیمارکس »از طر  حرکت منظمدرست مانند    ،یمداوم گرامش  یهاتالش   سرشار است از   زندان  دفترهای

  یهاجنبه ی از  ق ی دق  یشده ییشناسا  یهاافتهی  کهاین   یبرا   ها«،کلیّت )خرده(    ایها،  به کل   یادغام متوال  ایبسط  
آمیزد  درهم    ترگسترده   یاجتماع  یهادر کلیّت کنند،  روساخت و زیرساخت را، که در گذر زمان تغییر می  مختلفِ

  ق ی)از طرو    دهدمی را  شان  کامل   یمعناها  به آن که  را برسازد    یخیاز بلوک تار  ی مناسب  ف یتوصتا از این طریق  
کند. و  آماده می  حاکم،   یدر تضاد با بلوک کنون  د،یجد  یخیبلوک تار  یرا برا   طی و عمل( شرا  نظریه وحدت  

این    فه یوظ ،  کندی م  خاطرنشان (1۶۸.، صSPN)  Q13§23مورد در    ن یدر ا  ی گرامشکه  سرانجام، چنان 
جهت  ریی تغ  یعنی رها ساخت ـ یسنت  یهااست یس یوزن مرده زیر از ی رااقتصاد یمحرکه نیروی » است که

و همگن    دیجد  یِ اقتصادیـ   اس یس   یِخیبلوک تار  کآمیز یگیری موفقیت برای شکل که    ین یمع  یروهاین  یِ اسیس
 .«جذب شوند دیبای، داخل یو بدون تضادها

 
 

 

 

 

 

 
1 Goldmann, The Human Sciences and Philosophy (trans. H. V. White and R. Anchor), Cape Editions, London, 

1969, p. 80.  
2 Lefebvre, op. cit., p. 14.  
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 پناهم بده

 ی برارد فو«یو فرانکو »ب شریمارک ف یوگوگفت
 ییو عرفان آقا ی میرح   منی هی هترجم

 

 

ی مواجهه با آن بار دیگر به بحث  : در جنبش کنونی بحث در مورد سیاست و نحوهی مترجمانمقدمه

است. در این مواقع بحث از امر سیاسی ]ساحت تمایز میان دوست و  ی نظریه تبدیل شده  رایجی در حیطه

ت رادیکال بسیار  ی سیاس ورزی در عرصه ای آگونیستی در میان رقیبان[ و چگونگی کنش دشمن/ یا به شیوه 

ی هنری و آید. جلوهپردازان به حساب میحائز اهمیت است و چالش نظری مهمی برای روشنفکران و نظریه 

ی گری هنرمندانه )آرتیویستی( موجود در خیزش ژینا و حضور فعال جوانان شورانگیز در قالب تهیه کنشگ 

ی سیاست رادیکال و  ورزی در عرصه نشسرود و تسخیر نمادین صحنه و سیاست خیابان اهمیت چگونگی ک

را دوچندان مینحوه نظرورزی در مورد آن  واجد  که خیزش کند. در حالیی مواجهه و  انقالبی معموالً  های 

چنینی و رویکردهای گوناگون در هنگام مواجهه  فرد خود هستند، اما الگوگیری از تحوالت این ویژگی منحصر به 
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از هرکسی ما را به یاد نظریه با آن بسیار حائز اهمیت است.   آرتیویستی بیش  های ضدهژمونیک  مداخالت 

 کند.  ی سیاست رادیکال بر روی این مسائل تاکید میورزی در عرصه اندازد که در کنش شانتال موف می

رو فرانکو بیفو براردی متفکر اتونومیست ایتالیایی و مارک فیشر متفکر چپ بریتانیایی    وگوی پیشدر گفت

و تحوالت پس از آن و جنبش اشغال در مورد همین مواجهات با سیاست با   200۸پی بحران مالی سال  در  

ایستد، ساحت کنند. فیشر که به طرفداری از بسیاری از آرای موف در مواجهه با سیاست میوگو میهم گفت 

های گیری از نهادها و عرصه داند و معتقد به عدم کناره سیاست رادیکال را در گرو یک نبرد هژمونیک عظیم می

کلی گیرد و هرگونه مشارکت در نهادها را به سیاست است. در مقابل بیفو رویکردی مخالف فیشر به خود می 

داند و امیدی به اصالح  ها را فاسد میهاست و این حوزهکند و معتقد به سیاست در خارج از این حوزه رد می 

پردازان اتونومیست از قسمی استراتژی  توان گفت که بیفو نیز به تأسی از سایر نظریهنوعی میآنها ندارد. به 

 کند.  خروج پیروی می

ایتالیا در دهه اتونومیستی  درستی  است، به1ی هفتاد میالدی بوده  بیفو که یکی از فعالین درگیر جنبش 

است که   که مشخصههای شورانگیر ستیزه طغیان معتقد  نبردهای ضدسرمایهجویی  غالب  به  ی  است،  دارانه 

ی  کنند. فیشر در مقاله کنند بدون ایجاد هرگونه تغییرات ماندگاری فروکش میهمان سرعتی که فوران می

استدالل بیفو « ضمن تصدیق  سمیبرالینول  انیپا  ی: استراتژ می را بکش  ی زامب  کیچگونه  دیگری تحت عنوان »

وگوی پیش رو بیشتر  کند که اظهارات بیفو در گفتها، به این نکته اشاره میمبنی بر فروکش کردن جنبش

دارانه غالب های ضدسرمایهی نود به این سو بر جنبش محور است که از دهه ای برای سازماندهی افقی مرثیه

مراتبی، بلکه اثربخشی آنها دن ساختار سلسلهداری نه برچی های ضد سرمایه است و مشکل اصلی جنبش شده  

کند که بیفو بدون رویکردی  تواند ساختار سلطه را درهم بشکند. فیشر به این بحث اشاره میاست که نمی 

 کند. محور، همچنان از همان رویکرد اتونومیستی دفاع میانتقادی نسبت به اثربخشی سازماندهی افقی 

ی سازماندهی بسیار حائز اهمیت است و بحث برسر این که چگونه  وهدر خیزش جاری نیز بحث برسر نح

مراتبی امتناع کرد و در عین حال نیز به دام اثربخشی پایین سازماندهی ی سازماندهی سلسله توان از نحوهمی

بری  محور با ره ای از سازماندهی افقی کند. خیزش کنونی بیشتر جلوهمحور نیفتیم را بسیار با اهمیت می افقی 

ی جنش و  جوانان و زنان است که حضور پرشوری در جنبش زن، زندگی، آزادی دارند. اما بحث در مورد ادامه

سوی انقالب را تعیین  های آن به ی جنبش و گام های مهمی است که آینده ی سازماندهی انقالبی از بحث نحوه

محور توانسته باشد که پویایی جنبش را حفظ کند و در طول  ی کنونی سازماندهی افقی کند. شاید تا مرحله می
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زند، اما به ثمر نشستن خیزش و گام  چهل سال اخیر اولین باری باشد که چنین سیاست پایداری را رقم می

ی آنچه ی سازماندهی دیگری نیاز داشته باشد و حرکات دیگری ورابعدی حرکت چه بسا به اقدامات و نحوه 

 است، بطلبد.  تاکنون رخ داده

زمان کارزار ضدهژمونیک خود علیه سایر نیروهای غیردموکراتیک  باید در این میان نیروی دموکراتیک هم 

تواند امکان هرچه بهتر فرایند  های مترقی می ی شعارها، نمادها، سروده را نیز به پیش ببرد، کارزاری که با ارائه 

ای که راه ی سیاسی جمعی دموکراتیک را میسر سازد، سوژه گیری یک سوژه شکل یابی دموکراتیک و  هویت

ی سازماندهی، بازتعریف امر سیاسی هر حال بحث در مورد شیوه برد. بهبه سوی رقم زدن بدیلی دموکراتیک می 

د و  ای روشن یاری رسان تواند در ساخت بدیل و آینده ی سیاست رادیکال میورزی در عرصه و چگونگی کنش

 از همین اکنون الزم است که در فکر ابداع آینده باشیم. 

 

 *** 

 

های کلیدی جنبش  ی هفتاد میالدیِ ایتالیا، فرانکو »بیفو« براردی یکی از چهره های دههدر سال  مقدمه:

داری ازجمله جنبش اشغال  سرمایه - سزایی بر مبارزات اخیر ضدهای اتونومیستی تأثیر به اتونومیستی بود. ایده 

  تمرکز نامیده است،    1«   داریسرمایه نشان»  ی و   آنچه   یشناخت ب یبر آثار آس   ی برارد  ری اخ  یهانوشته است.    داشته 

. کند ی م  ل یرا تحل  ی بریسا-و ارتباطات   یکار ثباتی حاصل از ب   یهاینابسامان  ی قدرتمند  ؛ که به صورت اندداشته 

عنوان  ( در مورد افسردگی به 2009،  2؟ )زیرو دارانه: آیا بدیلی وجود نداردرئالیسم سرمایه در کتاب    شر یمارک ف

های ها و تفاوت جا، براردی و فیشر شباهتکند. در اینی نولیبرال بحث میی فرهنگی سرمایهیکی از آثار سلطه

فهم در  مینهفته  واکاوی  را  حاضر  حال  سیاسی  وضعیت  از  کتاب  شان  و  کنند.  شاعری  باب  در  خیزش: 

 
1   -semiocapitalism توسط بیفو مطرح شده و مبتنی بر این نظر است که سرمایه داری تزی است که ابتدا توسط  سرمایه : نشان ً داری  بودریار و اخیرا

داری در بحران تولید بیش از حد مطرح است، اما شکل این بحران نه تنها اقتصادی،  سرمایه ی بیفو »نشان است. به گفته ی اشکال وجودی نفوذ کرده به همه 
داری نه تنها  مربوط به تولید مصالح کاالها، بلکه به ایجاد تحریک روانی مربوط است. مترجمین برای این  سرمایه بلکه روانی نیز هست.« در حقیقت، نشان 

 ها توسط مترجمین اضافه شده است.( برند. )تمامی پانویس داری بهره سرمایه داری شناختی از نشان اند که به جای سرمایه داده معادل این عبارت ترجیح 

2   -Zer0 آوری  ی کتاب زیرو جمع ای زیرو به همت طارق گدارد و با همکاری مارک فیشر و نویسندگان دیگری ایجاد شد. هدف از توسعه ه : مجموعه کتاب
است.  پسند و همچنین بین فضای سایبری و دانشگاه بوده نویسی و ایجاد فضای پارادایمی، بین نظریه و فرهنگ عامه ی وبالگ یافته در شبکه کارهای توسعه 

 کردند.  ها حکاکی می را روی جلد کتاب   Zir0 booksی خود عنوان  های مجموعه ی مشخص کردن کتاب آنها برا 
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اشباح منتشر شد. کتاب دیگر فیشر تحت عنوان    2012در نوامبر    1تو توسط انتشارات سمیتکس   گذاریسرمایه 

  ی از دست رفته و آینده  2شناسی قائم به شبح[، هایی در باب افسردگی، هانتولوژی ]هستیزندگی من: یادداشت

 توسط انتشارات زیرو منتشر شد.  2013نیز در اوایل 

  -است 3ی آینده« زندگی من »ابطال آهسته : عنوان فصل اولِ کتاب جدید من یعنی اشباح  مارک فیشر 

ی آینده« بسیار  ی »ابطال آهستهبرداشتم. ایده   4شما یعنی »پس از آینده«   2011اصطالحی که از کتاب سال  

کشد. ما در عصری زندگی  کردن از مفهوم مشخصی از زمان فرهنگی را به تصویر میخوب حس فروکش 

نگری که »پسامترقی« نامید و این عصر جایی است که نوعی دوران واپستوان آن را عصر  کنیم که میمی

آن  درک کردن    شود که  یم   یتلق   یهیقدر بدآن بودند،    بینی کرده ژان بودریار و فردریک جیمسون آن را پیش

پیدا اید که هرگز قادر نخواهید بود با این حالت نوینِ دوران سازش  . در »پس از آینده«، شما نوشته است  دشوار

ی توضیح پایان آینده با یکدیگر  احساسی که من هم قطعاً در آن سهیم هستم. ما همچنین در زمینه   -کنید  

. از این زمان به بعد،  1970ی  در اواخر دهه   ۵داری پسافوردیستیتوافق داریم: یعنی ورود نولیبرالیسم و سرمایه

های هوشمند  است: چراکه تلفنغالب شده، تشدید شده  ویکم  پایان آینده با نوعی از تکنولوژی که در قرن بیست 

،  کنندی ها پر مکنترل محرک   رقابلی غ  ریانسان را با مقاد  یعصب  ستمیکه س   و فضای سایبری به آن میزانی

 .دهندی نم ش یفرهنگ را افزا سرعتِ 

 
1 -  semiotext(e) 

2  -  Hauntology می مطرح  مارکس  اشباح  متن  در  را  مفهوم  این  بار  اولین  را  مفهوم  این  دریدا  ]هستی :  آنتولوژی  برابر  در  را  آن  و  قرار  کند،  شناسی[ 
شناسی قائم به شبح برای این مفهوم نیز مناسب باشد. شبه یک وجه پدیداری دارد، هم مادی است و هم غیرمادی، نه هستی  هستی دهد. شاید معادل  می 

شناسی قادر به سردرآوردن از آن نیست. فیشر از این مفهوم  ها در رفت و آمد است و بنابراین هستی دارد و نه نیستی بلکه چیزی است که در حدواسط این 
 کند. ی از دست رفته« و »امر غریب« استفاده می سط و تحلیل مفاهیم »آینده برای ب 

3   -slow cancellation of the future فیشر »ابطال آهسته از نظر  اتفاق می :  از هر چیز در حافظه  قبل  آینده«  ابطال می ی  آینده  زیرا  افتد.  شود 
شوند. ساختارهای احساس  های فراتاریخی به سمت رهایی جدا می ها از ژست شوند. بازنمایی های گذشته شناخته می عنوان نوآوری اندازهای قدیمی به چشم 

شکل ابدی و ویرانگری  شود که در آن فقط گذشته به ی پست مدرنی تبدیل می شود. و در نهایت زمان حال به یک ملغمه تنزل پیداکرده، انتزاع و دور می 
 حاضر و آماده است. 

4 -  After the Future 

های  است. ویژگی اصلی فوردیسم تکنیک ( روشی برای تولید انبوه است که در اوایل قرن بیستم با پیشگامی هنری فورد آغاز شده  Fordismفوردیسم )   - ۵
امکان ارتباط و هماهنگی  های بزرگ است که کردند و اساس آن جمع شدن انبوه کارگران در کارخانه وری کمک می خط مونتاژ است که به بهبود تولید و بهره 

ای است  شدند. پسافوردیسم نظریه  Fordism)-(Post، واحدهای تولید دچار گذار از فوردیسم به پسافوردیسم  1970ی  کارگران بسیار زیاد بود. در دهه 
انعطاف که می  دیسم به کارگران با مهارت بیشتری نیاز  پذیر کوچک تغییر کند. پسافور گوید تولید صنعتی مدرن باید به سمت استفاده از واحدهای تولیدی 

 دارد و امکان ارتباط کارگران با هم نیز کمتر است.  



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های جهانی که سیاست اید؛ در  نظر داریم. شما استدالل کرده اما در راه خروج از این تنگنا با هم اختالف

توانیم  شوند، بهترین کاری که می سازی می های بزرگ پیاده های جریان اصلی از سوی شرکت پارلمانی و رسانه

ی مهم تحت عنوان  نشینی از مناطقِ محصور مرتبط با تکنولوژی است. در یک مقاله بدان امیدوار باشیم، عقب 

رادیکال و مقاومت زیبای»استراتژی  ایز کانکرت« یهای سیاست  در    1شناختی« ]که اخیراً در سایت »تروث 

ورزد و  پرداز سیاسی بلژیکی با این استراتژی مخالفت میاست[ شانتال موف نظریهمنتشر شده   2012سپتامبر 

کند که نقش سیاست و کندکه روی مبارزه بر سر بستر تأکید دارد. موف استدالل میرویکردی را اتخاذ می

مفصل هنر   مجموعهرادیکال  ایجاد زداییِ  و  قدرت  کنونیِ  غالب  شکلِ  سوی  از  شده  ایجاد  پیوندهای  ی 

 ی جدیدی از پیوندها است . باید بگویم که من نیز با این رویکرد موافقم. مجموعه

ان  عنو است. نولیبرالیسم اکنون به   داری هرگز تا این حد ضعیف نبودهدر سراسر زندگی من ایدئولوژی سرمایه 

  شهیهم  یتواند برای که نم  ست یبدان معنا ن   ن یگرچه اکند ) نیرویی که شتاب رو به جلو دارد، ایفای نقش می 

گیری بیشتر از نهادها، بلکه زمان از نو اشغال دهد(. اکنون نه زمان کناره ادامه  ی به کار خود  زامب  کی  همچون

گیری چنین غالب شد این است که ما کناره این کردن آنهاست. در حقیقت، بخشی از دلیل آن که نولیبرالیسم  

های پارلمانی اتالف وقت است. اما خود اند و سیاستهای جریان اصلی مُردهکردیم و متقاعد شدیم که رسانه 

های جریان اصلی  اند. البته هم پارلمان و هم رسانه دهد که این چیزها هنوز نمردهموفقیت نولیبرالیسم نشان می

به زوال هستند و مدتی طول خواهدکشید از کشورهای دیگر رو  ایتالیا و بسیاری  بریتانیا،  شاید    - عمیقاً در 

خواهیم چنین است که اگر میتا بتوانیم تغییری در این مسئله ایجاد کنیم. اما به نظر من این  -حداقل یک دهه

 دوباره با این نهادها درگیر شویم .   آینده را بازیابی کنیم، اکنون زمان آن است که 

پاسخ دادن به این سؤال برای من آسان نیست، زیرا که بر زخم دردناکی دست    فرانکو »بیفو« براردی:

انسانیت  -ایگذاشته  با فرایندهای  فعلی ما در مواجهه  بر درماندگی نظری  به کننده زداییبه عبارتی،  ای که 

اند. این مسئله به سان نوعی احساس شکست شخصی است. اما واقعیت  شده داری مالی برانگیخته  دست سرمایه

در حدود سال – رسد: آخرین موج جنبش  ی من این چنین به نظر می توانم کتمان کنم که به عقیده را نمی 

ی عظیم بود. این تالش با شکست مواجه شد:  تالشی در جهت احیای قسمی سوبژکتیویته   -2011الی    2010

ایم. اکنون جنبش ناپدید شده است، و فقط در شکل انفجارهایی  متوقف ساختن تهاجم مالی نشدهما قادر به  

 
1 -  truthisconcrete.org 
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ای  را برای اشاره به هر شکلی از کنش توده  1کند. من عبارت »جنبش« اند ظهور می که از سرناامیدی   اندپارهپاره

ی  کنم در لحظه ه این علت فکر نمی برم که قادر به ایجاد تغییر در فرهنگ و ادراک حاکم باشد. ببه کار می 

چه که در یونان داریم فقط واکنشی از سر ناامیدی نسبت به ویرانی  کنونی جنبشی در یونان داشته باشیم. آن 

 شود.ی واکنشی است و منزوی می این یک مسئله  -است

ابقاً آن را  که س  2برساختنی ما باید قادر به ایجاد یک الگوی نظری شویم، که فرض بگیرد شکل سوژه 

کلمات    یعنی اولین نسلی که بیشتر   -الفبایی-ی نسل پساشناختیم حال تمام شده است. جهشی که به پیکره می

هجوم آورده، عمیقاً توانایی ایجاد همبستگی را دچار فرسایش کرده -ها آموخته است تا مادرش  را از ماشین 

ثبات حداقل در شکل کنش جمعی و همبستگی سیاسی و آگاهی بندیِ اجتماعیِ کارِ بیاست. فرایند بازترکیب 

یا این بدان معنی است که نسل من قادر به  دانم که آرسد. حقیقتاً نمی طبقاتی، دیگر غیرممکن به نظر می 

بندی اجتماعی است یا خیر. یعنی همان فرایندی که ممکن است روزی فرصت دیدن فرایند نوینی از ترکیب

 رهایی از ترس و تنهایی را به نسل جدید اعطا کند. 

که تحت تأثیر    4ن()به مانند گروه دِ یِس مِ  3ی آرتیویستی های گوناگون مداخله نویسد که »شیوه موف می

روی[ قرار دارند، در مختل ساختن تصویری  راهه ربایی، بی]مضمون  ۶دِتورتومِنت  ۵ی گرایانهاستراتژی موقعیت

ی  داری شرکتی در تالش برای تحمیل آن است، مؤثر هستند و چنین مداخالتی مشخصه صیقلی که سرمایه

 
1 - the movement 

2 -  subjectivation 

این عبارت را در فصل پنجم کتاب    - 3 از هنر ] به کار می   Agonisticsموف  برای اشاره به  [ است. و  Activismگری ] [ و کنش Artبرد که ترکیبی 
 کنند. بندی کمک می مفصل زدایی/باز کند که در راستای ساختن فضای عمومی آگونیستی و فرایند مفصل ای از آن استفاده می مداخالت هنری 

آرتیویستی    - 4 می The Yes Menگروه  استفاده  هویتی«  استراتژی »اصالح  از  است که  با هویت : گروهی  و  گوناگون ظاهر می کند،  د. سابقاً  شون های 
راه  جهانی  تجارت  سازمان  وبسایت  مشابه  جعلی  کنفرانس وبسایتی  از  بسیاری  در  با  و  بودند  کرده  جهانی  اندازی  تجارت  سازمان  نمایندگان  هویت  با  های 

المللی  ی یک بروکراسی بین شدید: »سازمان تجارت جهان کردند، بر روی سایت جعلی این گروه از سازمان تجارت جهانی با این متن مواجه می حضور پیدا می 
های[ چندملیتی برای تجارت کردن  اش کمک کردن به کسب و کارها از طریق تحمیل »تجارت آزاد« است، به عبارتی آزادی ]شرکت عظیم است، که هدف 

ببینند.   مناسب  ورای همه   WTOبه هر طریق که  در  را  آزادی  آزادی این  آزادی ها می ی  د بیند،  آزادی  نخوردن  هایی که شامل  آشامیدنی،  آب  ر خوراک، 
  بعضی چیزها، درمان بیماری، حفاظت از محیط زیست، پرورش محصوالت خود، سازمان دادن یک سندیکا، حفظ خدمات اجتماعی، حاکمیت، و داشتن یک 

کنند، که همان حق مبهمی  یت می های عظیمی قرار دارند که تحت لوای »تجارت آزاد« فعال ی شرکت ها تحت حمله سیاست خارجی است. تمام این آزادی 
 است که گفتیم باید بر بقیه پیشی بگیرد.« 

 شان مراجعه کنید: های دیگری من جمله ساخت فیلم انجام داده است. جهت آشنایی بیشتر با آثار این گروه به وبسایت این گروه همچنین فعالیت   
www.theyesmen.org 

۵ -  situationist های هنری آوانگارد نظیر دادا و سورئالیسم بود.  خواه و جنبش جنبش اجتماعی با مبنای فکری مارکسیسم آزادی گرایی نام بک  : موقعیت
کند که فرد در یک موقعیت خاصی چه کاری انجام دهد،  آنها بر این باور بودند که افکار، احساسات، تمایالت و تجربیات و رفتارهای گذشته مشخص نمی 

المللی که از هنرمندان آوانگارد، روشنفکران  ( یک سازمان بین SIگرا ) ی انجام هر کنشی است. همچنین انترناسیونال موقعیت کننده تعیین بلکه خود موقعیت، 
 انحالل یافت.   1972تشکیل و در سال    19۵7بود. این سازمان که در اروپا برجسته بود، در سال  پردازان سیاسی تشکیل شده و نظریه 

6 -  détournement  
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سرمایه گرانهسرکوب  میی  برجسته  را  شرکتی  اما سداری  باشد،  صحیح  مسئله  این  است  ممکن  ازند«. 

شود. بالعکس، تنها قسمی حس درماندگی  ی قدرت به طغیان منجر نمی گرانه ی سرکوب برداری از مشخصهپرده

اند، اما  داری مالی کامالً موثر بوده های براندازانه در افشاکردن سرشت راستین سرمایه کند. تکنیک را تقویت می 

ما همچنین نیازمند به مهارتِ فرار   -تنهایی کافی نیستآگاهیِ طبقاتی نیست. دیدن خطر به   آگاهی از واقعیت

طور که پیداست این  داری مالی متنفرند، اما ایناز خطر یا دفع کردن خطر هستیم. اکثریت مردم از سرمایه

 که تبدیل به خودآیینی شود در حال تبدیل شدن به افسردگی است.نفرت به جای آن 

میم اضافه  می وف  »همچنین  »بازپسکند:  نظیر  شهری  مبارزات  از  گوناگونی  انواع  به  گیری  توان 

-در فرانسه یا »زمین نایکی  3است«  در ایتالیا، کارزارهای »تبلیغ بس  2در بریتانیا، »سپیدجامگان«  1ها«خیابان 

 های شیوه   و  ورزانهکنش -یهنر   یهاتیاز فعال  یگوناگون  ار یبس   انواع  -در وین اشاره کرد  4«   ضای بازاندیشیف

گری در متوقف ساختن تهاجم  «. به هر حال در پانزده سال گذشته، کنشدارند  وجود  ی کیچر- یارتباط  نبرد

است. به آخرین موج مبارزات علیه دیکتاتوری های مالی کامالً ناتوان عمل کرده ها و آژانس مند شرکتنظام

ایاالت متحده    7استریتاسپانیا و جنبش اشغال وال  ۶بریتانیا تا جنبش آکامپادا  ۵نکاتمالی بنگرید که از جنبش آ

ها در گسترش یافتن آگاهی در میان اکثریت جمعیت اثرگذار بوده است، اما  گیرد. این موج جنبش را دربر می 

 سرعت برچیدن زندگی اجتماعی را کاهش نداده است.

داری مالی ناتوان است، بلکه احزاب سیاسیِ  اعمال تغییر در واقعیت سرمایهگری سیاسی از  نه تنها کنش 

توانند کاری از پیش ببرند. نگاهی به شکست جریان اصلی نیز در صورت پیروی نکردن از اتوماتیسم قدرت نمی 

، بیندازید.  کسب کرده بود  200۸باراک اوباما در تغییر توزیع ثروت در آمریکا با وجود خیل عظیم حمایتی که در  

سرعت  به   ۸توانیم«های مالی شد، »آری، ما می زمانی که اوباما مجبور به سر فرود آوردن در برابر نیروی قدرت 

 
1 -  Reclaim the streets 

2 -  Tute Bianche 
3 -  Stop Advertising 

4 -  Nike Ground-Rethinking Space 

۵ -  Uncut کردند. هایی بود که بر علیه اجتنباب از مالیات و کاهش خدمات اجتماعی اعتراض می ای از گروه : جنبشی در بریتانیا که متشکل از شبکه 
۶ -  acampada  در    2011می    1۵می )یا ایندیگاندوس ]جوانان خشمگین[( اشاره دارد که در میدان پوئترا دل سول در    1۵جنبش  : به جنبش معروف به

 های ریاضتی تحمیل شده توسط ترویکا )گروه سه عضویتی( دست به کمپین زدند. اعتراض به سیاست 

7 -  Occupy Wall Street 

۸ -Yes We Can 200۸راک اوباما در سال  : آهنگی تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی با 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

پذیر است که مردم قادر به تغییر  کنم خودآیینی تنها زمانی امکان تبدیل به اسباب تمسخر و خنده شد. فکر می

گرایی و استثمار. به  ثال با گسستن بندهای وابستگی به مصرف عنوان مبه   -ی خود باشندهروال زندگی روزمر 

کار قادر به آغاز یک  ثباتام که این نسل بی هر حال من در دو یا سه سال گذشته به این مسئله معتقد شده 

نوعی آسیب فرایند خودآیین به خاطر  این مسئله  نیست.  روانی است که توسط بی سازی  بودگی،  ثباتپذیری 

 است. هایی ایجاد شده  رقابت و تن 

کنم که شما  طور فکر می ای است، اما در واقع این دهنده و صادقانه: این پاسخِ بسیار تکان مارک فیشر 

شناختی های زیبایینقاط قوت موضع موف را برجسته ساختید. به نظر من این نقاط قوت درعوضِ استراتژی 

استراتژی  میبه  مربوط  سیاسی  مثال های  مو شوند.  چندان  های  ضدهژمونیک  یا  و  براندازانه  هنر  از  ف 

نیستندمتقاعده  بدان استراتژی   -کننده هم  او  دِتورتومِنت که  اشاره می های  کند، مدتهاست که در سرمایه ها 

شدنِ  ی به تصویر کشیده به نحوه  - رود  داری به فروش نمیسرمایه-اند. هیچ چیز بهتر از هنر ضد ادغام شده 

که از هنر  [ نگاه بیندازید. این2009[ و آواتار ]200۸]  1های هالیوودی نظیر وال ای یلم های بزرگ در فشرکت 

ی و فرهنگ انتظار فراهم کردن منابع مورد نیاز برای غلبه بر فروپاشیدگی همبستگی را داشته باشیم، خواسته 

درستی این مسئله را توصیف کردید. هنر و فرهنگ خودشان قربانی این فروپاشیدگی  زیادی است و شما نیز به 

داری ارتباطی، تخیّل اجتماعی  های کاری پسافوردیستی ، ایدئولوژی نولیبرال و سرمایهر دوران شیوه هستند. د

بیابد. برنامه با یورش بردن به مسکن    -های ریاضتی کنونی در بریتانیا  در نبرد است تا فرصتی برای رشد 

که در آن تخیّل اجتماعی  زمان بدون فشاری    - ی آموزش عالیکردن بودجه اجتماعی، مزایای رفاهی، غصب

 کند.  تر میتوانست توسعه یابد را حتی نایاب می

کار  هایی که جنبش علیه آن به ناپذیر است، بلکه استراتژی ی مالی وقفه مسئله این نیست که ترقی سرمایه 

مسئله    ای است. اینچرا که دور زدن آنها برای سرمایه کار ساده-های درستی نیستنداست، استراتژی   گرفته 

های خاورمیانه  است: برای نمونه، موج شورش ی اخیر اتفاق مهمی رخ نداده  بدین معنی نیست که در یک دهه

ی است. اما یک منظومهاصطالح پایان تاریخ به پایان خط رسیده ی بهنشان داد که دیگر گزاره  2011در سال  

را دوباره تکرار کند. همانطور که دیوید هاروی  که آنها  های خود درس بگیرد و نه این هوشمند باید از شکست 

واره کنیم. در عوض، ما باید کاری را انجام دهیم دهی را بتاست، ما نبایستی اشکال مشخصی از سازمان گفته 

 
1 -  Wall E 



  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

های متفاوت بهره بگیریم. اگر همانطور که شما مطرح ای از استراتژیاند و از مجموعهها انجام دادهکه نولیبرال 

است« )و من فکر    1اقتصادیِ در مغز اجتماعی-سیاسی اتوماتیسم روانی-ساختن زیستشکل »تعبیه کردید، م

کنم که چنین است(، پس ما باید بر سر مغز اجتماعی مبارزه کنیم. این به معنای مبارزه بر سر بستر در می

های پارلمانی است. ارزش چارچوب موف دقیقاً در این ای مسلط و به همان نسبت در سیاسترسانه  شناسی بوم

اما سیاست گیرد سیاست است که فرض نمی نهفته   پارلمانی مداران کنترل همه چیز را در دست دارند.  های 

ی مالی هنوز هم بدان نیازمند است. )اگر چنین نبود، پس چرا  همچنان کانون حائز اهمیتی است که سرمایه

های بندی« سیاست ی مهم در »مفصل گیرد؟( نکته کار میا در جهت کنترل آن به بیشترین تالش ممکن ر

 پارلمانی با نیروهای خارج از پارلمان است. 

اتحادیهکه جنبشچیزی  احزاب سیاسی،  نهادهای موجود، نظیر  با  ارتباط  ایجاد  انجام دهند،  باید  های ها 

ختن نهادهای جدیدی که قابلیت اعمال فشار را  و همچنین برسا   -های جریان اصلی است  کارگری و رسانه

اما، البته که    -شمول جهانی است ای همه ی مالی مشخصاً مسئله طور که گفتید، انزجار از سرمایهدارند. همان 

هایی که به سرمایه آسیب برسانند، بدل نخواهد شد. در این ادعا حق با طور خودکار به استراتژی این انزجار به 

توان کاری را از پیش برد ترکیب شود،  ی مالی با این حس که نمیی بیزاری گسترده از سرمایهشماست که وقت

ای  نهادهای کهنه   -برآیندش در عوضِ هرگونه توانایی کنش جمعی، نااُمیدی است. اما این نقش نهادهاست

ایتی( را به عمل بدل کنند.  تا این تأثیرگذاری )و نارض  - مانند و نهادهای جدیدی که باید ابداع شوندمیکه باقی 

صورت غیرمستقیم خواهدبود و نه مستقیم؛ این عمل به قصد ایجاد تغییرات  اگر این عمل کارساز باشد، اقدام به 

مندی نوروتیک ]عصبی[ نیازمندیم که در مهندسی  تدریجی در مغز اجتماعی خواهد بود. ما برای ایجاد سوژه 

های رخداد  مثل کنیم. در عوض فلسفهر ماشین عظیم سرمایه مقابله بهلیبیدویی درگیر شویم تا بلکه در براب

 2شوند، باید به ماکیاولی، آنتونیو گرامشی و استوارت هال های فیلسوفانی نظیر آلن بدیو یافت میکه در نوشته 

یم. ما باید نفس بیشتری نسبت به گذشته، ]با مسائل[ برخورد کنبهمراجعه کنیم. ما باید با شکیبایی و اعتماد 

میآینده سوگواری  آن  ناپدیدشدن  برای  که  را  زمان  ای  یک  بازیابی  معنای  به  این  و  بگیریم  بازپس  کنیم 

شویم، بلکه کنیم و یا سدّ راه آن نمیامان علیه سرمایه اعتراض نمیطور بی در جایی است که به   الوقوعقریب

 
1 -  the social brain 

2 -Stuart Henry McPhail Hall مک هنری  استوارت   : ( هال  جامعه 2014–   1932فیل  نظریه (  مارکسیست  شناس،  سیاسی  فعال  و  فرهنگی  پرداز 
عنوان مطالعات فرهنگی بریتانیا یا  بنیانگذاران مکتب فکری بود که امروزه به ی جامائیکا بود. هال به همراه ریچارد هاگارت و ریموند ویلیامز یکی از  زاده 

 شود.  ی مطالعات فرهنگی بیرمنگام شناخته می مدرسه 
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عنوان مکانی  به   - ی خویش استهنر در جهت ابداع دوباره جا فضایی برای  اندیشیم. این به پیشِ روی آن می 

 دارانه.  ی پساسرمایهاندازها از یک آینده برای کثرت چشم

شناختی علیه قدرت  : مقصود من این نیست که ما بایستی نسبت به کنش زیباییفرانکو »بیفو« براردی

جوی راهی مؤثر برای تخریب قدرت  ولوح نیستم. من در جستسرمایه مخالفت بورزیم. آن قدرها هم ساده

نیافتهی سرمایهو فقیرکننده   کننده بیدادگر، افسرده بر به  داری مالی هستم )اما کماکان  ام(، که اساساً مبتنی 

انقیاد کشیدن جامعه است. چرا جامعه به این سادگی به انقیاد در آمده است؟ این پرسشی است که باید شرح  

   .داده و فهمیده شود

شان هستند. همه متوجه  ها در حال نابود کردن زندگی دانند که بانک گیری رسانه، مردم میغم همه رعلی 

دانند، اما قادر به تغییر اتوماتیسم زندگی  داند. مردم میاین مسئله نیستند، اما بخش اعظم جامعه این را می 

توانم درک این چیزی است که هرگز نمی  شوند؟دار می ها فرزند دارند )چرا مردم بچه ی خود نیستند. آن روزمره 

تواند ها به پول نیاز دارند؛ زیرا تنها پول میها به خرید ماشین و پر کردن باک بنزین آن نیاز دارند؛ آن کنم(؛ آن 

آهستگی اذهان،  ها ناچار به پذیرش اخاذی هستند، و این امر به شان خریداری کند. آن چیزها را برای   تمام آن 

چه که از آن  ها تالشی در راستای اندیشیدن به آن کند. پس آن انتظارات آنان را الگوسازی میاحساسات و  

داری در حال تخریب زندگی آنان است، زیرا این تنها مدلی از که سرمایهدهند: این اطالع دارند، صورت نمی 

 توانند آن را تصور و سپری کنند.  زندگی است که می 

مداران  توان با تغییر قوانین دگرگون ساخت. نه تنها سیاستداری معاصر را نمی سرمایه مشکل این است که  

های بزرگ قرار بگیری  خواهی به قدرت برسی، به پول نیازمندی، باید تحت حمایت رسانه اگر می  -ذاتاً فاسدند

فقط با تغییر اموری به گیری سیاسی قادر به تغییر اتوماتیسم زندگی روزمره نیست.  بلکه ماشین تصمیم   -و...

توانیم قدرت سرمایه را فرسوده کنیم. برای تغییر زندگی روزمره  مان در شهر میی زندگیمانند انتظارات یا شیوه

 است. بودگی و رقابت نابود شده  ثبات به همبستگی اجتماعی نیاز داریم، اما همبستگی نیز با بی

ی ]بخت[ ماکیاولی  1فورتونا یادی برای گفتن داشته باشند.  کنم امروزه ماکیاولی و گرامشی حرف زفکر نمی 

راند. این ایده در اوایل دوران مدرن  ها حکم می سامان رویدادهای زندگی بود که شهریار باید بر آن سپهر نابه 

کردند و اطالعات به راحتی  مؤثر بود، زیرا پیچیدگی فورتونا اندک بود؛ افراد کمی در بازی سیاسی شرکت می 

 
1   - fortuna :  از او هنوز یک چهره مهم در بسیاری از جنبه الهه های فرهنگ ایتالیایی  ی ثروت و مظهر شانس در آیین رومی است. تصویر چشم بسته 

 کند. ای در زندگی اجتماعی روزمره ایفا می ی است، جایی که دوگانگی فورتونا / اسفورتونا )شانس / بدشانسی( نقش برجسته امروز 
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تأثیر گذاشتن بر سپهر   ر کنترل شهریار قرار داشت. استراتژی گرامشیایی د مبتنی بر هژمونی فرهنگی بود: 

اوضاع را کامالً    1آگاهی اجتماعی. امروزه نیز مسئله بسیار مشابه است، اما سرعت و پیچیدگی سپهراطالعات

دهد، قادر به منحرف کردن  شان می لیکس نطور که مورد ویکی همان   2ای، گری رسانه کند. کنش متفاوت می 

نقادانه آگاهی  اما دیگر  است،  بوده  تعارضات قدرت  و فاش کردن  اطالعات  نیست. مسئله  جریان  ی مسئله 

 اند. هایی که در حال پشتیبانی از قدرت گیری از اتوماتیسمتوانایی حقیقیِ کناره  -خودآیینی است

گویم: دهم. گاهی به خودم میدندگی به خرج می ی یک ی پایانلطفاً فکر نکنید که من بر سر این نکته 

را در جهت خودآیینیِ اجتماعی آغاز کنیم. )در واقع  اروپایی  3و یتیسپوزید ی دیرپای برساختن  بایستی یک پروژه 

ماستریخت پیمان  هنگام  در  پیش  بیست سال  اتحادیه]معاهده  4بایستی  پروژه ی  چنین  اروپا[  آغاز  ی  را  ای 

گیری در  ال بسیار دیر شده است(. فقدان هر شکلی از سازماندهی در ابعاد اروپا به صورت چشم کردیم. حمی

اند.  موقعیت کنونی ملموس است؛ به خصوص در سطح مقاومت کارگری، که سندیکاها در مورد این نکته مسئول

د موفق عمل کنیم،  ی مقاومتِ کارآمتوانستیم در آفرینش یک جبهه که می اما در این خصوص مطمئن نیستم  

ی سازماندهی نداشته، بلکه به انتظارات فرهنگی و اشکال زندگی  ارتباطی با مسئله  زیرا زوال نیروی کارگران 

 است. بگذریم، حال خیلی دیر شده است: توفانی در راه است و ما پناهی نداریم. مرتبط بوده 

 

 ای است از: این متن ترجمه

https://www.frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher 

  

 
1 -  infosphere 

2 -  Media activism 

3 -  dispositif نزدیک ترجمه :  دربرگیرنده ترین  امری  است،  آپاراتوس  اصطالح  این  برای  شده  ذکر  فوکو  ی  اپیستمه.  به  نسبت  دادن  تر  پوشش  برای 
داند و کارکرد  ای جدید از انضباط بخشی می کند. و دلوز آن را مرحله ی قدرت و دانش از آن استفاده می دهی به رابطه های برون گفتمانی و مادی شکل سویه 

ی این  ام. لذا از ترجمه ند که نامناسب یافته بر ی سامانه را به جای آن به کار می داند. برخی مترجمان نیز واژه آن را کنترل جامعه و حفظ اعمال قدرت می 
 خوش تغییر نشود. عبارت به فارسی در طول متن خودداری کرده تا بار معنایی آن دست 

4 -  Maastricht Treaty 

https://www.frieze.com/article/give-me-shelter-mark-fisher
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 طلب پنهان ماندهاصالح یچه از چشمان گشودهآن

 پور یی جال درضایحم ینوشته «یطلبه یخطر تجز یاب ی»ارز ادداشتی نقد
 سیامک زند رضوی ی نوشته 

 

 اشاره 
« به تاریخ  طلبیارزیابی خطر تجزیه طلب، در یادداشتی با عنوان »شناس اصالح پور، جامعهحمیدرضا جالیی

نیروهای شود که »میهن، به مدیر مسئولی غالمحسین کرباسچی، مدعی میی همدر روزنامه  1401ماه  مهر  2۵

«. یادداشت حاضر نقد و  را نادیده بگیرند  "طلبیتجزیه" دلسوز جامعه مدنی و نیروهای حکومتی نباید خطر  
 پاسخی به ادعاهای ایشان در این زمینه است. )نقد اقتصاد سیاسی( 

 

گاه شود آناولین نگرانی هنگامی است که نظم سیاسی ضعیف می نویسد:  پور میجالیی   :اول  یگزاره 

در ادامه    که خطر سوریه شدن را هم در درون خود دارد....  توان جدی نگرفت خطر تجزیه سرزمینی را نمی
  موفق  آنها  سیاسی   نمایندگی  پذیرش   در  و   قومی  هایتبعیض   کاهش  در   ایران  یهادولت کند.  استدالل می 

او ادامه    روبرو هستیم.   هاکر تها،  ترکمن   ،هابلوچ   ها،عرب   ،کردها  میان  در  عمومی  نارضایتی  با  ما   نبوده، لذا
خفته    ننده برای تجزیه سرزمینی ایران نیستند، که در حالت عادی نگران    هاپانالغری به نام    یپدیدهدهد:  می

. درپایان این  کنندشود آنها مجال فعال شدن پیدا می امنیتی ضعیف  _ و حاشیه هستند اما وقتی نظم سیاسی  
 .  طلبان قومی استهای جدایی نگرانی از فعالیت، یکی از وجوه نگرانی از سوری شدنکند: گزاره اشاره می

https://hammihanonline.ir/news/title-one/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-1
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شواهد کافی در تاریخ  ها  در پاسخ به این ادعاها باید گفت، هرچند برای ستم قومی و زبانی و وجود پان 
 یخطر تجزیه هم  و آن  ایشان  گیری  نتیجه   آیدآنچه که به نظرم کامالً نادرست می دارد.  ایران وجود    معاصر

 .  سرزمینی است
من،   نظر  اول  به  ایلی  پهلوی  مناطق  نظامیدر  نیروی  به   با  اجبار  زور  متکی  طرف    و  یک  از  کوشید، 

مدد به کوشید همه را  دیگراز طرف  و   ند انکار کشان  زیست و معیشت مذهب، ،  برحسب زبانشان را  هایتفاوت 
بخشد. اما مشترک    یهویتبازور،    زنان   سر لباس و کاله یکسان و برداشتن حجاب از،  اجباری  ینظام وظیفه 

بهمن بیگی محمد  قول  به شکل گرفت و پایدار شد.    فارسی و خط  زبان    یبرپایه  هاعمالً این اقدام در طول دهه
شان را ارج نهاد و  هایو تفاوت   ه همه را به یکدیگر متصل کرد همچون گردنبندی یگانزبان و الفبای فارسی،  

از منظر حکومترسمیت شناخت  به پدید آمد هرچند که  ایران   «رعایای» همه  همواره    و مفهوم شهروندی 
 بودند. 

نشانه  معترضان  در شعارهای  از  امروز  بسیاری  و های  امروزین شهروندی  دیده    مفهوم  وحدت سرزمینی 
امروز    همراهیهای زندگی و مانند آن درمذهبی و سبک ،  زبانی،  قومی،  ییت های جنسهویت  زمانم شود همی

 یدهنده نشان  ی زن، زندگی، آزادی تجلی یافته است. که گانهپذیر و رسمیت یافته و در سه مشاهده  شهروندان 
   است.  سرنوشتی آناندر عین یگانگی و هم های انسانیتفاوت 

ویژه در  اخیر شهروندان به  یدهه  ششحداقل در  .  است  ای قابل فهمدرجه به  علت آن همبه نظر من  
خیابان  و  کوچه  در  شهری  می مناطق  کار  و  زیست  گروه هایی  از  شهروندانی  که  ،  زبانی-قومی    هایکنند 

عنوان هویت واحد شهروندی را به آنان  که  حتی تصور این  موماً. عحضور دارند  ... متفاوتهای زندگی وسبک 
ویژه  و به )ها را اولویت دهند رها کرده و سایر هویت  جهانیدرخواست برابری حقوقی واقعی و این ظرفی برای  
هر محله خودش باید به  ا چنین درخواستی  بقبول است. با این استدالل ساده که  ( غیر قابل ترهابرای جوان 

دوست در :  دهدقرار می   «دیگریآن »  تجزیه شود و عمالً هر یک را در برابر  یسرزمین واحد  ن و چند  چندی
 و...   نسبی  درمقابل خویشاوندخویشاوندان سببی ،  همکار در برابر همکار،  برابر دوست

ویژه  اروپای مرکزی اتفاق افتاد و به   ی نود میالدی دردهه   آنچه در   ، جهان امروز  یتجربه ،  عالوه بر آن
در برابر تبدیل شدن به جنس دوم و نمودهای آن   مقاومت زنان  اقلیم کردستان عراق که در آن  ی امروز تجربه 

در    نابرابری جنسیتی را در ساختار پدرساالری کهن قومی  عمالً  کشی که و زن   زنان  نرخ باالی خودکشی   در
طلبی، و منادیان  ی فدرالیسم و تجزیه ین جوانان است. همین است که ایدهپیش چشم ا  دهد،بازتاب می  قدرت

بسیار کم  آنان  را درمیان  پان  نتیجهمشتری میانواع  در  زاویه بی  هم  سوری شدن  کند.  این  نظر از  به  ربط 
 .  رسد می
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که خطر    دنام« می جامعه و دولت ناتوانی است که آن را »نگرانی ایشان از شرایط  ظاهراً  :دوم  یگزاره 

عنوان جنبش  وضعیت امروز را که به   جا است که ایشان. در این کند مل می أایشان قابل ت  یتجزیه را به گفته 
 .  کندبا دو الیه مشخص می وآن را نامداعتراضی و ملی مهسا می 

از    که دوم    یالیه   . ورهبر استاول با ویژگی برانگیختگی مردم برای بازپس گرفتن زندگی که بی   یالیه  
طلب  را سرنگونیو آن  شده است    ه پرداخت  ساخته و   ای در خارج کشورهای ماهواره رسانه  ی نظر ایشان با مداخله 

قادر نیستند هدف تغییر ساختار را  و  گیرد فعالین این جنبش عمدتاً جوانان و زنان هستند  و نتیجه می   نامد.می
شود و این ضعف نظم سیاسی ضعیف می   معترض و چندپاره و دولت ناتوان،  یلذا در وضعیت جامعه.  دنبال کنند

 .  تواند فراهم کندطلبان میمجالی برای جدایی 
از  در این  ،ماهرا دادپور  « جالیی طلبی جدایی خطر »پاسخ  ی اول  در گزاره   از نظر من  منظر تجربی و  جا 
  ی نتیجه   دانم و فقط بهمی   و استداللتجربی  دفاع و فاقد شواهد  غیر قابل ی ایشان رادوگانه بندی  استداللی الیه 

معترض را خطاب قرار داده است.    طور غیرمستقیم شهروندان کنم که به اشاره می   بندیچنین فرمولعملی  
در    فریادشان  فقط  و  محروم  شان اجتماعی   و   انسانی  حقوق  به  بخشیعینیتاز    هادهه  طول  در  که  شهروندانی را

 فرمان   به  گوش  که  دهدمی  تقلیل   هاییربات   به  را  پور این شهروندان است. جالیی   مانده   باقی  خیابان  یعرصه 
  و دستی بر خاکستر   از دور دستی بر آتش  احتماالً  در کشورهای دیگرند که  رگگزارشگر و تحلیلخبرنگار،    تعدادی

ایدهدارند این  قابل ی جالیی.  این لحاظ  از  این الیه پور  با  اختیار  تأمل است که  تحلیلی در  بندی خودساخته 
ایده صاحبان قدرت قرار می  به دهد  را  تاکنونی ندیدن و نشنیدن شهروندان معترض  بیگانه  ی  عنوان نفوذی 

 ای به درگاه قدرت بگشاید.  طلبان حکومتی روزنهح کند تا احتماالً در مقابل برای اصالتئوریزه می 

طور کلی نه فقط با جمهوری  نویسد راست افراطی در جهان به پور میجالیی جا  در این   :سوم  یگزاره  

 . که با کشوری به بزرگی ایران نیز مشکل داردلاسالمی ب
  از  نظرای نظام پارلمانی، صرف دانیم در کشورهای دار. می درستی این گزاره از اساس مورد تردید است  
  عمدتاً   که آن هم  برندمی  پیش  را   کشورشان   ملی   منافع  باشد   داشته  اختیار   در   را  دولت  سیاسی  جناح   کدام   اینکه
که بسیاری از آن   است. شهروندانی   های قدرتمند، شهروندان و افکار عمومیگروه   هایدرخواست   فشار  تحت

ورویدادهای آن دوخته شده است. امروز با گذشت بیش از یک ماه   یرانا  به  شان چشم  در اکثر کشورها، امروز
در ایران  ،    دفاع برای دسترسی به اینترنتهای غیر قابل رغم محدودیتعلی از روز »واقعه« و آغاز اعتراضات،  

ا شده شان در جهان وب شکل گرفته و شکوفکنجکاوی و خالقیت   هستند که تشخص،   ینوجوانان و جوانان
شان به میدان هاینند و جهانیان را درمقابل دولت توانند از هر سدی عبور کمیقدرتمندتر از هر نیرویی  است و  

 شان دور کنند.  اند از جنبش پورها مدعی آن آورند و »خطراتی« را که جالیی
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 ریوسه سال اخمطالبات زنان را به چهل یچرا کسان

 دانند؟یمحدود م

 ی گزاره از محمد فاضل کیبر  یضیتعر
 سیامک زند رضوی ی  نوشته 

 

کنید  خلق می  دشکلیکنید نارضایتی و ب  او  سالگی به تن  43اگر سعی کنید لباس یک سالگی فردی را در  »
اند و در زنان تحصیلکرده شده   ،میلیون رسیده  ۸۵به    3۶سال رشد کرده است. جمعیت از    43ایران    یجامعه

ها و به قول تواند فقط به افزایش کمی دانشگاهنظام سیاسی نمی ...  بازار کار و نظام اجتماعی حضور فعال دارند
شان  ها شدند و ذهن نانی که وارد دانشگاهگذاران تولید علم افتخار کند اما اثرات این وضعیت را نپذیرد زسیاست 

 ( 1401ی اعتماد، شنبه دوم مهر  .« )محمد فاضلی، روزنامه کنندتغییر کرد دیگر مانند گذشته فکر و رفتار نمی 
یاد آوریم، اسالم  خواهد به ی فوق این است: محمد فاضلی دانسته یا ندانسته نمی پاسخ مختصرم به مسأله 
شان است  بار زنان و مطالبات های سیاسی دیگر، و با عقب راندن خشونتی جریان سیاسی، در سکوت و همراه 

ای از این خشونت چهل که توانست در چهل سال اخیر بر سریر قدرت برقرار بماند و گشت ارشاد فقط گوشه 
از  ساله است که در کشمکش تقال برای تثبیت نابرابری حقوقی زنان با مردان از یک طرف، و مقاومت زنان  

 طرف دیگر، ریشه دارد.  

سال   که  تهران  دانشگاه  شناسیجامعه   لیسانس  یدوره  سوم  سال  13۵7در  متنوع یک  با  بودم   اعضای 
های متنوع  شدم. هر عضوی از این خانواده دوستداران خود را در میان گروه   سیاسی گسترده آشنا  یخانواده
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اختناقشهروندانی زخم  تبعیض و  از    و  اعتراضات  مدد  به  با خود داشت. شهروندانی کهرژیم پهلوی    خورده 
 بودند.   کرده را برپا زدنیمثال انقالبی شان سراسری  اعتصابات 

  ی تمامی در عرصه اعضای خانواده مذکور به   یکه همه   بود  13۵7  پاییز  باشد، اوایل  مانده  خاطرم  به  خوب  اگر
را در  گسترده    یاعضای این خانواده   توانند می  دهدمی شان اجازه  کسانی که سن   یهمه .  عمومی شناخته بودند

در    بودند  ایستاده  خلق  تصویر، فدائیان   چپ  سمت   الیه . منتهییاد آورندشان را به د و رهبران ن ذهن مجسم کن
  یجبهه   ایسال، با فاصله تر اعضای حزب توده از سالمند تا میانجوان، آن طرف  همه  خلق  مجاهدین  کنارشان 

سخنگویان اسالم  و    مایندگان، نی سمت راست تصویرانتها   در  و   بودند بیشتر میانسال،  آزادی  نهضت   و   ملی
مانده این است    باقی در یادم    روشنی به   آنچه از این خانواده،  سالمندان  میانساالن و ترکیبی از جوانان،  ،  سیاسی

انگیزی اشتراک طور شگفت یز بهر یک چها، دشان دربسیاری از عرصه نظری وعملی   هایاختالف   یکه با همه 
 .  آن را کمی دیرتر فهمیدم. نظر داشتند 

های کوچکی موسوم به  گروه که    بودبه خود گرفته    ی پیروزرنگ    تازهطرفی ارتش،  با اعالم بیانقالب   
یا روسری یا  »زدند  فریاد می  در معابر عمومی خطاب به زنان   شدند و مع می جا ججا و آن این  « اللهیحزب »

  17. در  اوج خود رسید  به   در اسفند همان سال   هااین مزاحمت.  شدندحجاب می مزاحم زنان بی و    « توسری
.  دادند  سر»آزادی زن آزادی جامعه است«،    جمعیتی از زنان جمع شدند و فریاد  )روز جهانی زن(  13۵7اسفند  

سال به    1۸از    سن ازدواج برای دختران قانون حمایت از خانواده لغو و    نیفرما  ه ب با این واقعه،    تقریباً همزمان
ی ی حجاب اجباری ابتدا برای زنان شاغل در ادارات و پس از یک سال در همه یافت و زمزمهسال کاهش    13

بسیاری  در کمال تعجب من و  های عمومی توسط ساختار قدرت اعالم و بعدها به قانون تبدیل شد.  مکان
این ستم    از کنارو توجیه خاص خودشان،    ریک با استداللور، ه سیاسی مذک  یاعضای خانواده  یهمهدیگر،  

و   دانستند   را احترام به فرهنگ و سنن خلق و توده  اجباری کردن حجاب  شان بعضی.  گذشتند  آشکار بر زنان 
 نامیدند.  اسالمی   ینماد جامعه گروهی حجاب اجباری را  وآن را اجرای احکام دین برخی 

جا بود همان .  دکتر احمد اشرف بودم  ستیاران د  جوانی در جمع  دستیار  13۵۸تا    13۵۶های  ی سالفاصله   در 
حقوقی    یهای برابرهای زنان برای حضور اجتماعی و حتی درخواستتالش ،  قاجار  یکه با تحوالت اواخر دوره 

خورشیدی،    1340  یقل از اوایل دهه حداآموختم:    کهتر اینو مهم   زنان با مردان را خوانده و جستجو کرده بودم
ازدواج خارج از مناسبات  آنان، امکان  برای    ه های اشتغال خارج از خانفرصت ،  فرصت باسواد شدن عمومی زنان

اتکا به دستاوردهای دانش پزشکیامکان فاصله ،  خویشاوندی با  با  ،  گذاری میان فرزندان  و آشنایی گسترده 
حداقل در مناطق شهری در    خواهی را ی های عینی این برابرمردان زمینه حقوقی زنان با    یجنبش جهانی برابر 

های ما )دستیاران( هم منطبق ی زیسته بسیاری از خانواده. فرایندهایی که با تجربه فراهم آورده بود  میان زنان
  از  ت حمای  قانونی دستیاران( دال بر آن بود که تصویب و اجرای  های صبح شنبه بود. گفتگوهای ما )نشست 
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های سال و منع چندهمسری در قوانین مصوب سال  1۸سال به    13افزایش سن ازدواج دختران از  ،  خانواده
 تحوالت جامعه و بخشی از مطالبات زنان آن دوره است.  حاصل خورشیدی   13۵3و  134۶

در سمت راست    فقط تنی چند،   ی گسترده سیاسی( خانواده)  تصویرآن    تر از پنج سال، از آورم در کم به یاد می 
جا حقوق انسانی  ایستادگی نکردن در سمت حقیقت )در این   شان، به نظرم، حاصل د و بقیه دنباقی بو   ،تصویر

و بی هیچ حمایت جدی ازطرف شهروندان، توسط را دریافت کرده  شان(های برابری حقوقی زنان و درخواست 
 ی عمومی جامعه با خشونتی تمام بیرون رانده شدند.  گرایان سیاسی به قدرت رسیده از عرصه اسالم 

امروز پس ازچهل وسه سال این بار سه نسل از زنان، پیشاپیش مردان با شعار »زن، زندگی، آزادی« به  
ها را درخیابان  گو خلق کرده است. بیشتر نوه ری که قدرت غیرپاسخ اند. هرچندکه درشرایط دشوامیدان آمده 

بینیم که از چاالکی و نیروی جوانی سرشاراند. بهتر است همه به خاطر داشته باشیم تالش زنان برای مرئی می 
این    ۵7سال، بلکه بیش ازیک سده تداوم دارد. تا بتوانیم برخالف سال    43حقوقی انسانی و برابر با مردان نه  

  1تر در کنار مادران، خواهران، همسران و دختران خود بایستیم. بار تواناتر و هشیارانه 
  
 

 
 

 

  

 
 ساله بر زنان به یادداشت زیر مراجعه شود:  ستم چهل و چند  برای آشنایی بستر تاریخی 1

 وضع موجود  خواهان تغییر و حافظ تقابل دو نیروی

 

http://www.isa.org.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/5908-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 ی رانیا سمیبرالینول و  یتداوم مردساالر
 منصوره خائفیی نوشته 

 

ی زن را در  اند مسألهنظران ابعاد انقالبی برای آن برشمردهجنبش اعتراضی جاری که بسیاری از صاحب 
کانون توجه و شعار محوری خود قرار داده و مردساالری و پدرساالری مورد نقد صریح این جنبش قرار گرفته  

قد اقتصاد سیاسی تحوالت سه  های تحقق اهداف و مطالبات این جنبش بدون شناخت و ن است. اما شناخت راه 
سازی  طور خاص باید تأکید کرد که کاالیی ی ایران ناممکن است و به ی اقتصاد و جامعه ی گذشته در پهنه دهه

های تداوم مردساالری و پدرساالری در ایران امروز ترین میانجیهای مختلف حیات اجتماعی یکی از مهمحوزه
 بوده است.  

است    ای گرایانهتحلیل مطالبات این جنبش برمبنای تقابل سنت و مدرنیته، تحلیل تقلیل به همین ترتیب،  
های جاری منتهی  ی راهکارهای ناکافی برای گذر از بحران که به شناخت ناقص وضع موجود و به تبع آن ارائه 

 شود.  می
ی موسوم به »اصالحات«  وره ی سینماگران دهای زنانه کنم با واکاوی آثار فیلم ی حاضر تالش میدر مقاله 

های نولیبرالی نشان دهم که چرا این تلقی نادرست است و چرا مردساالری معاصر در ایران در پیوند با سیاست 
تر است که بخشی از آن  ی حاضر بخشی از پژوهشی مفصل سازی حیات اجتماعی بوده است. مقاله و کاالیی 

 م نولیبرال در ایران پساانقالبی منتشر شده بود. ی متوسط در نظتر تحت عنوان ادغام طبقه پیش
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 سازی مضاعف خانواده و کالیی
ا و هم در آثار هنری و  هدوران اصالحات هم در رسانه که در  سیاسی    -اجتماعی  ترین مسایل  یکی از مهم 

از  د که این سلطه  و شاغلب گفته می   است.   بوده ، نقد سلطه و خشونت مردان برعلیه زنان    مطرح شده سینمایی  
فرض  در واقع  .  ایران است  یجامعه   یا برخاسته از نظم پدرساالر  نشأت گرفتهنهادها و ساختارهای پیشامدرن  

د با ساختارهای  اندرکار است که در پیون داری در ایران دستضد زن ریشه فرهنگ  است که    بوده  غالب این

 . کرده استی مضاعفی را بر زنان ایرانی تحمیل  پیشامدرن، سلطه
،  فرهنگی مردساالری  در چارچوب نقد  ، در عین حال کهاین دوره  ی انتقادیسینمای  برخی از آثار  با این حال

را مطرح کرده زنان  انضمامی و روشن    امکانات  اند، برخی مسایل  با کلیت درک  آن  پیوند  تر مردساالری و 
ی  های خانوادگی حول وابستگی زنان به حوزه . در این آثار بسیاری از تنش اندکرده   را سلباجتماعی و اقتصادی  

از تکرار و روزمرگی کارهای   زن،  خطکاغذ بی افتد: در کار خانگی و پیامدهای آن اتفاق میخصوصی و تقسیم 
شدن خانه و تقسیم کار مذکور است، در    انتقاد اصلی مرد حول رها  سوریچهارشنبه   کند، درخانه شکوه می

دار است و  زنی خانه  نیز   لیال خانگی بودن زنان، منشأ ناآگاهی اجتماعی و سیاسی و فرودستی آنان است،  ، سارا
دار مواجه نیستیم اما تهمینه میالنی گرچه با زن خانه   بسآتش داری او مجزا نیست. در  او از خانه   یانفعال زنانه 

اعتماد نیز علت رخشان بنی   بازیخون حتی در فیلم    تقسیم کار خانگی همچنان برقرار و محل نزاع است و
 کار مرتبط است.   جدایی پدر و مادر به این تقسیم 

های اجتماعی و خانوادگی  های حقوقی و درآمدی و محدودیتعالوه بر تقسیم کار خانگی، زنان با نابرابری
توان دریافت، استیصال و غم و  ایی این دوران می متعددی مواجه بوده و هستند. اما آنچه از خالل آثار سینم

ی متوسط از شرایط زندگی خانوادگی خود و عدم رضایت آنان از زنان خویش است؛ آن هم  اندوه مردان طبقه 
کنند و بسیاری از  خودآگاهی رنج مضاعفی را تجربه می   به سوژگی و  یابیدستای که زنان در جهت  در زمانه

دهد که بیش به خود حق می و مرد کم ، سوریچهارشنبه همین مردان در ساحت سیاسی به آن اذعان دارند. در  
رغم اینکه زن و مادر شوهر بر این باور است که به   لیال از زنی دیگر حمایت عاطفی و همدردی طلب کند. در  

او را درک نمی می نیز به  خواهند که شرایط روحی آنان را درک کند، کسی شرایط روحی  کند و در نهایت 
که سالمتی خود را مدیون ساراست رغم این نیز مرد به سارا  دهد. در  ی مادر خویش تن میمردساالرانه خواست  

زنانه هستند( خود    کار)همچون بسیاری از مردان که سالمت روحی و جسمی خود را مدیون اشکال متفاوت  

کاغذ  در    را تربیت کند.   بیند و بر آن است تا اجازه ندهد چنین مادری فرزندش عقلی زنش میرا قربانی کم 
چتری  دهد. فیلم  ناخودآگاه از خود بروز می   پردازی زن/فرهنگ خسته است و خشمی مرد/اقتصاد از خیال   خطبی

دو   جهت   نفربرای  آن  ظاهر  برخالف  گرچه  داردنیز  مردساالرانه  باعث   ـ   گیری  خانگی  کار  اینکه  ندیدن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1
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بخش پول شده و در نهایت او را به همراهی با اقتصاد پولی و قانون مبادله  محرومیت زن از مزایای آزادی
دهد و او نیز بر آن است تا اجازه ندهد  دی عاطفی( را نشان می )سر  ، ناخرسندی مرد از زنش  ـ است    سوق داده 

 چنین مادری فرزندش را تربیت کند. 
در تمام این موارد سلطه و خشم مردانه با نوعی دلسوزی برای خود و اذعان به رنجی همراه است که گویا 

اند. حالت رنجور و دردمند این مردان گرچه در ای جز تحمل آن نداشته ها متحمل شده و چاره این مردان سال
طور که کوین موریسون  کند اما همانغیرصادقانه و مردساالرانه جلوه می  سارا یا    چهارشنبه سوریفیلمی چون  

 گردد.شناسی جنسیتی لیبرالی بر می به هستی  است، ه گفت
« با ی مرد رنجورو ژست صادقانهدرد چه کسی چون من است؟ امیلی برونته، جورج الیوت  »  یاو در مقاله 

فرهنگ جای تأکید بر  اثر امیلی برونته به   های بادگیر بلندیرج الیوت و  و اثر ج  آسیاب کنار فلوسارجاع به رمان  

رغم اقتدار اجتماعی،  کند که چرا مردان در این آثار مرتباً به ال را مطرح میؤ این س  دار مردسالریریشه 

گویند چیست؟  ورزند. منشأ غم و اندوهی که از آن سخن می خود اصرار می   یقدرت بر بیشان،  خانوادگی و حقوقی
ها اغلب زنان را طور که مردان این رمان همان   -کندآیا سنت ضد زنی که زنان منقاد را عامل ستم تصور می

ها با ین رمانا  داری نیست؟دشمنی فرهنگی ریشه   غیر از  ی ناشی از امر  -کنندعامل اندوه خویش معرفی می
طور که به   ـدارانه و همزمان تغییر تعریف وابستگی  تمرکز بر گذار از اقتصاد دهقانی به نظام مالکیت سرمایه

کنند.  ی زخمی را دنبال میلیبرال مردانه   یظهور سوژه ـ    گذاردمشابه بر مردان جسماً توانمند و ناتوان اثر می 
مردان را در دورانی بکاویم که نظام مالکیت   یقدرتی و نهایتاً سلطه بی توان منشأ رنج و  کمک این مقاله می به

 است.   ها سیطره افکنده ورزی سوژهدارانه بیش از گذشته بر مناسبات خانوادگی و عاطفی و ساختار میل سرمایه 
بسط  داری  که همزمان با سرمایهـ  د که لیبرالیسم  کنله تأکید میأسو بر این مساز یک  کوین موریسون

است و نیازمند رد و    ی عمومی بنا شده بر مفاهیمی چون خودبنیادی و آزادی و فردیت و عرصه   ـ  است  یافته
ی خصوصی. این  مثابه اموری زنانه است: یعنی وابستگی، قیمومیت، خانواده و عرصه مقابل آن به   یانکار نقطه 

ها را ازهم  های سوژهها و فعالیتو حساسیت کند  بنیادین، تقسیم جنسی کار را دائمی می  دوگانگی جنسیتی 
ی  کند. حاکمیت یا سروری شخصی/خصوصی با جدایی ایدئولوژیک و نه واقعی عرصهبخش میجدا و بخش 

می  تسهیل  خصوصی  و  سوژه عمومی  به   یشود.  مفروض  خودبنیاد  وابسته واسطهلیبرال  هویت  غیر  ی  ی 
شناسی جنسیتی لیبرالیسم،  شود. هستی »طبیعی« آن خانواده است، تولید و بازتولید می  ی خودبنیادی که قلمرو

های غیر خودبنیاد از بنیاد نامتجانس است. چرا که مرد خودبنیادی که وابستگی و قیمومیت را وانهاده، به سوژه 
ربه  ج ی لیبرال تمردانه  یخانوادگی برای تداوم خویش وابسته است. تنش میان خودبنیادی و وابستگی که سوژه 

کند که یابی به حاکمیت و سروری در چارچوب گفتمانی می کند، آنان را همواره زخمی و ناتوان از دست می
شود. از آنجایی که سوژگی لیبرال متزلزل و وابسته به مفاهیمی است که آن  تحقق نفس او ذیل آن تعریف می 
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شناختی همواره افکند، درد روان است که آن مفاهیم را به آنها فرامی   کند و وابسته به افرادیها را رد و انکار می 
 مردانه لیبرال است. یسوژه  یبخش بالقوه

کنند که با اصطالحات زبانی و  ی غیرارادی تصویر می ها رنج مردان را در چارچوب سبک و شیوه این رمان 
شده به خود خویش را مدیریت کند.   درکشود، و درصدد است تا مخاطرات بدنی دلسوزی برای خود بیان می 

به دست می اندوه خویش  از  بینافردی که مردان  اجتماعی و  و  قدرت  اظهار مجدد و شدید حاکمیت  آورند، 
شود که نمایش ناپذیر همدردی تسهیل میکند. این قدرت نیز با خواست سیریسروری را برای آنان تسهیل می 

توزی و حق دادن به خودی که درد  ی دلسوزی برای خود مستلزم درک از جانب دیگران است و کینه و اجرا
 شناختیهای هستیهای مذکور گرچه به بحران کند. به این ترتیب رمانی آن تجدید قوا میواسطهروانی به 

ادله ربه می جپردازد که مردان تمی   واقعی ا ای فراهم میکنند،  اثر    صرفاً  ینکه رنج مردانکند برای تأمل در 
رود، آنجایی ساختاری لیبرالیسم نیست بلکه ذاتی آن است. و اتفاقاً در دقایقی که گفتمان لیبرال رو به تزلزل می

توجهی دست به قدرت و اقتدار قابل   ]کشی خودمیانجی مکانیسم رنج به[  که مردان بیش از همه تحت فشارند،
شود. اما خواست  عنوان منشأ بهبود این زخم معرفی می های مذکور همدردی به ندر رما  عالوه بر آن،    یابند.می

نخورده باقی  شناسی لیبرالی را دستی مردانه و هستی هایی است که سلطه همدردی مردان یکی از مکانیسم
 (.  Morrison,2010)  بخشدگذارد و تداوم می می

شود که محصول انتظار فرهنگی سروری  اصیلی تصویر می ی زیربنایی خشونت مردانه زخم  در نتیجه انگیزه
خودبنیاد    مردان  ،انهداری نظام مالکیت سرمایهدر جریان غلبه   هاست.مردانه و واقعیت وابستگی و حساسیت آن 

دهقانی/فئودالی را کنار خواه( اقتصاد  ی )و نه برابری پیوسته همباید ایدئولوژی مراقبتی و صمیمی و به   لیبرال
ولیت افرادی وابسته است که باید راه خود ئ بر مس  که  ؛ نظامیشوند  یداربگذارند و تسلیم نظام رقابتی سرمایه 

به   باید هر اشاره    لیبرالی خودبنیادِآنان برای تبدیل شدن به سوژه   .یابندهای سابق در جهان ب بدون حمایت  را
شخصیتی تبدیل    یوابستگی به خصیصه   ، چرا که در اقتصاد بازاری در حال ظهورانکار کنند    زنانگی را/وابستگی 

برند. حال  بدر نتیجه مردان توانمند باید از طریق انضباط فردی، هر ارجاعی به وابستگی را از بین    و  شودمی
مزگذاری شده و  عنوان امری زنانه ری روابط اجتماعی پیشین بود اما در ادامه بهکه وابستگی شرط برسازندهآن

 بد. یادر زنان و مردان ناتوان تشخص می
دوره  انتقادی  سینمای  در  ترتیب،  همین  نیز به  اصالحات  خود  ی  برای  دلسوزی  و  همدردی  و    خواست 

تغییرات تدریجی نظام  بازنمایی  اما غفلت از    است.  شده  نمایش داده  تاحدیمردانه    یهمزمان تشدید سلطه 
های خانوادگی  تنش  و پیوند آن با  ی عمومی()چه در این آثار و چه در عرصه   شدنکاالییداری و روند سرمایه 

تر عاطفی و سیاسی و های عمیقنظر برسد و تنش شود که رنج مردان، رنجی ساده و مردساالرانه به باعث می
اندرکار  و دولت دستحال آنکه در این دوران از یک س  شناسی لیبرالی( برجسته نشود. )هستی   شناختی آنان هستی
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و از سوی دیگر منتقدان حکومت ی ابعاد زندگی اجتماعی از جمله دانش و فرهنگ است  سازی همه خصوصی 
ی  . این امر به غلبه اندازند، تغییرات شکل اقتصادی را از نظر میی مدنینیز در چارچوب تقابل دولت و جامعه 

 شود.های خانوادگی مذکور منجر میطبقات متوسط و تنش   زخمی در میان ی لیبرالِ مردانه یسوژه 
نمونه مهرجوییبه فیلم    عنوان  زنان در چارچوب خانواده رغم  بهسارا  در  بازنمایی مسائل  برای  ی تالش 

تغییرات  نمی  ، بورژوایی اجتماعی  تواند  و  کند.  شیوه به   را اقتصادی  شناسایی  منسجم  زندگی ای  سبک  اگر 
بورژوایی   ی سارادهخانوا یافته شده  را سنت  تغییر  از شرایط  انقالب  بنامیم، متوجه غفلت کارگردان  از  بعد  ی 
اقتدار مراجع    ای کهتغییر شکل خانواده )از خانوادهدلیل قوانینی چون حجاب اجباری و    که به شویم. چرا  می

به  را  دین  نهاد  و  پدر  از  اعم  خانواده  شناسد می رسمیت  سنتی  دختران  به  و  زنان  از  بسیاری  بورژوایی(،  ی 
توان  می   سختیبه تحصیل و فعالیت اجتماعی و اقتصادی روی آوردند و در نتیجه به   مذهبی-های سنتیخانواده

ی  ی مردانه. از سوی دیگر در اینجا نیز با ظهور سوژهسراغ گرفت را در این گروه    این حد از خامی و ناآگاهی
ی  سرمایهاقتصادی و خصوصاً گسترش    شکل  جای بازنمایی تغییرات به   فیلم  لیبرال زخمی مواجه هستیم ولی 

کند که حاضر نیست طلب معرفی می ، شوهر سارا را فردی جاه تخلفات مالیرقابت اقتصادی و نه صرفاً  مالی و  
این  به .  فدای زن و زندگی و عشق بکندرا    فردی خود  )ظاهراً شرف و آبروی(و اقتصادی  موقعیت اجتماعی  

مختلف  طبقات  میان  در  آن  پیامدهای  و  اقتصادی  تغییرات  بازنمایی  از  غفلت  در  فیلم  یا    ، ترتیب  استه  خو 
»هویت فرد   دهد:چنینی تبلور می یابد و به قرائتی اینناخواسته، به تقابل فرهنگی سنت و مدرنیته  تقلیل می 

 انگاشته شده ها و رفتارهایی تکراری و مبتنی بر عادت و بدیهی و طبیعی مدرن مستلزم پروبلماتیزه شدن سنت 
نشده،  بینی هنگام مواجهه با شرایطی پیش بند بماند. سارا  ها پاینحوی به آن سنت است، حتی اگر فرد بخواهد به

  .(10۵:  1400الجوردی،) «  ای که گفته شد...های ارزشی بندی همان تقسیم مصداقی است از فردی سنتی و تابع  
( نیست بلکه سبک زندگی  های دیرینکه سبک زندگی سارا و شوهرش سنتی )تبعیت کامل از سنتحال آن 
عشق بورژوایی    یایدئولوژیک بودن ایده  ی مذکور متوجهنشدهبینی سارا نیز در شرایط پیششده است.  بورژوایی 

 . کندو عصیان می مایت زن و شوهری و واقعیت ناآگاهی و وابستگی اجتماعی و اقتصادی خود شده و ح
نظام  با    حقوقی  مخالفت   از سوی دیگر عصیان زنان در این دوران در قبال مسائل مهم دیگری نیز  غیر از 

ی با رفتار آنان با عصیان زنان در حال حاضر ربط مستقیم برای مثال: ».  گیردصورت می   گرمردساالر سرکوب
و شوهرانشان دارد. شوهرانی که در جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور باید به همراه زنان  کودکان  

ای زحمتکش فرزند خود را از این  های مختلف را در بیاورند و در مقام راننده یا بدون همراهی آنان پول کالس 
   .( 13۸1)اباذری،  «کالس به آن کالس حمل کنند

به این حال  این دورهبا  آثار سینمایی  در  ی متوسط  طبقه زنان  غالب  کار خانگی و نقش  ، تقسیم شهادت 
و    شناسی لیبرالی و پیوند آن با هستی   شودپدیدار می مثابه نوعی ضرورت  اغلب به   ذهنی بازتولید نیروی کار  
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گونه توضیح توان اینوضعیت جدید را می   های ضرورت . یکی از  شودسازی دانش و فرهنگ برجسته نمیکاالیی 
که   کنکور هم    یطبقه»داد  در  قبول شدن  درد  به  دولتی حتی  بود که کشف کرد مدارس  تهرانی  متوسط 

آنان  نمی افراد.  ساختن  فرهیخته  به  برسد  چه  نام خورد،  به  چیزهایی  سرطانی  گسترش  به  آهسته  آهسته 
سرعت های متعدد کنکور یاری رساندند و رفتار آنان به چیزهایی به نام تستهای کنکور و نوشته شدن  کالس 

   .« )همان(های شهرستانی بدل گشتهای دیگر و خانواده به الگوی خانواده
  و فرهنگ  سازی آموزش و دانشاما این ضرورت با ادغام خواسته/ناخواسته طبقات متوسط در فرآیند کاالیی

ع در این دوران، در پس نهادهای مدرنی چون دولت و دانشگاه و آموزش همگانی  بوده است. در واق همراه  نیز 
ی جمعی اغلب طبقات و فرهنگ و ... تغییری ساختاری در حال رخ دادن است. این نهادها گرچه در خاطره

بخش و مشروعیت )است    فوردیستی پیش از انقالب پیوند خورده/کینزی    داری شبه با کلیت سرمایه  ،متوسط
ی تمرکزیابی و تمرکززدایی نولیبرالی در  روند دوگانه  ،اما در این دو دهه  (، است  پایگاه اجتماعی این طبقه بوده

 خوبی پیگیری کردهجریان است. این روند مشابه روندی است که آدام هنیه در خاورمیانه و شمال افریقا به 
او شرح میهمان   است. این »دهد،  طور که  بر  نولیبرالی مشی  دولتکه  افزون  به چرخش  ها علیه معترضان 

شدت وابسته بود. پایگاه اجتماعی داخلی هم به های جدید به ایجاد  ست سیا سرکوبگرانه پی گرفتند، پیشبرد این  
های  جمهورها، خاندان بسیاری از کنشگران نهادی در فرایند ساخت پایگاه اجتماعی سهیم بودند؛ از جمله رئیس 

های ویژه وزارت اقتصاد، پرسنل بانک مرکزی، دانشگاهیان مطرح، البی های کلیدی دولت، به نه خاحاکم، وزارت 
با حمایت بورژوازی قدرتمندی که در شکاف اقتصاد   -هاهای منتخب آن گذاریست سیاصنعت و اتاق بازرگانی،  
مک کرد... موفقیت این  به پیشبرد تغییر در ساختارهای خود دولت ک  -بالیدکرد و می در حال تغییر رشد می 

این   داشت.  بستگی  دولت  نهادی دستگاه  ویژگی  عیارِ  تمام  بازآرایی  به  دیگر بازآرایی همان سویهپروژه  ی 
گو های کوچک غیرپاسخ گیری سیاسی را به فرد یا کمیته استبداد بود که سرشت بیش از پیش متمرکز تصمیم 

به می اقتصسپرد.  نهادی سیاست  بازسازی  این  به واقع،  را  از  ادی  آگاهانه  نهاد که  اندک  اقلیتی  ید  در  تدریج 
ساالری یا جامعه در  تر دولتی جدا بودند؛ و بدین ترتیب، راه هر گونه مخالفت از درون دیوان نهادهای وسیع

نیز به   استقرار مکتب آموزشی نیاورانی  (. مقاله123:  1400این تمهیدات جدید اقتصادی را بست« )هنیه،برابر  
 است.  بخشی از این روند در ایران پرداخته 

ادامه می  فزاینده »دهد که  آدام هنیه  تأکید می تمرکزیابی  به ی قدرت سیاسی  نولیبرالیسم  شدت  کند که 
ای در پی تضعیف یا حذف دستگاه دولت. شود پروژهی گونه که اغلب تصور مو نه آن   ای دولت محور است پروژه 

است؛ روندی که به ادارات دولتی در    گیری همزمان با روند معکوس تمرکززدایی رخ دادهم تمرکزیابی تصمیاما  
تمرکززدایی  دهد. این  بودجه استقاللی فزاینده می تر، در تصمیمات مربوط به  ریزی و از همه مهم ی برنامهزمینه 

رات دولتی مجبورند برای  متکی است که بر مبنای آن، ادا  مدیریت جدید عمومیاز لحاظ ایدئولوژیک به منش  
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های بازارمحور بیش از پیش به  سان، مشوقیابی به تأمین مالی مرکزی با یکدیگر رقابت کنند و بدین دست
می  تبدیل  بودجه  محاسبات  از  بودجه بخشی  طرح  طریق  از  اداره  یک  موفقیت  میزان  عملیاتی  شود.  ریزی 

کارامدی مالی محصوالت را دارد. این راهبرد را هر چند    - هزینهی  شود که در نهایت دغدغه گیری میاندازه 
عطاف بیشتر به بازار فروخت، اما در اصل هر یک از ادارات  ان  و تر  توان با صفات کارآمدتر، با بوروکراسی کم می

ه به توجکند مسئولیت بیشتری در برابر امور مالی )هم هزینه و هم درآمد( تقبل کنند. با  دولتی را مجبور می
ی ها به عملیاتی کردن ایده نیازهای گسترده و کمبود عمومی منابع، انتقال مسئولیت مالی از دولت به اداره 

پولی کمک می  به خدمات  کاالییکند؛  به  دیگر،  فعالیتعبارت  شتاب می سازی  عمومی  « بخشدهای بخش 
 . (12۵ - 12۶)همان:  

بازاری در جهان کاالیی این روند دوگانه، طبقات متوسط را نیز درگیر رقاب ی دانش و فرهنگ و  شده ت 
دلیل استقالل از بازار، امکان آن . حال آنکه در اقتصاد کینزی سابق، طبقات متوسط به کندخدمات عمومی می

یا به غنای فرهنگ و دانش بشری   داری را درک و نقد کنند م سرمایهای نظرا داشتند که کلیت استثمارگرایانه
 کمک کنند.  

ی متوسط نیز از مواهب  هایی از طبقه گرفت، بخشدار جدیدی که شکل میی سرمایهته به موازات طبقه الب
  شد مند می بهره،  های پیش از انقالب نبودها که البته قابل قیاس با رشد در سال مالی رشد اقتصادی این سال

، بیشتر شکلی  مندی طبقات متوسط جدید از مواهب رشد اقتصادی(. با این حال شکل بهره1400)صداقت،  
اقتصاد کینزی.    تردر ساختار دموکراتیک   با دولت   غلی های شزنی گروه است تا بر مبنای چانه   مالی شده داشته 

افزایش یافت اما همزمان   طور جمعیبه متوسط  یالبته در دوران اصالحات، درآمد/حقوق برخی از اقشار طبقه 
ی دانش و فرهنگ و هنر )نه صرفاً در میان مدیران هاسازی از کاالیی   حاصل ی درآمدهای  شدهشکل مالی

بوردیویی    هایبیش بر موقعیت ساختاری طبقات متوسط درون میدان و رواج یافت و کم   مداران( دولتی یا سیاست
ی بوردیو همخوانی اند و در نتیجه نظریه ی مذکور تماماً کاالیی نشده هااثر گذاشت. با این حال هنوز حوزه 

 .  شصت میالدیی  دههدارد تا صنعت فرهنگ  این زمان  بیشتری با شرایط
فراموش    داریپیوند خود را با مکانیسم اخذ ارزش اضافی در نظام سرمایه  مرورطرفه آنکه طبقات متوسط به

سهمی غیر مستقیم در خلق ارزش از طریق  »همچنان بخش بزرگی از طبقات متوسط  حال آنکه  .  کنندمی
شده توسط بهبود بارآوری و شرایط بازتولید نیروی کار مولد دارند و در عین حال خود بخشی از ارزش خلق

ی ارزش اضافی هستند، اما همزمان  کننده ای تصاحب کنند و از این منظر تا اندازهکارگر را تصاحب میی  طبقه 
گیرند و از منظری دیگر  ستم و سرکوب قرار میخود نیز به درجاتی در سلسله مراتب شغلی و سازمانی تحت  

وگانه در طبقه متوسط هستیم. از  این رو، شاهد کارکردهای طبقاتی دیابند. از جایگاهی مشابه طبقه کارگر می 
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ای که به نیابت از او بگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه سویی کارکردی مشابه سایر مزد و حقوق
 . « )همان(کند دارانه را اعمال میبخشی از نظارت و اقتدار سرمایه

رسد که دیگر  ر به اینجا میدار و کارگ فراموشی جایگاه ساختاری طبقه متوسط در نسبت با طبقات سرمایه
در چارچوب اقتصاد کینزی سابق نیست بلکه تربیت   ذهنی  تربیت نیروی کار  بسیاری از آنان،الگوی موفقیت  

و کار خصوصی راه کسب   ،گرو سرکوب   گرجدا از مداخالت دولت/حکومت مداخله خواهند  می که    است   افرادی
افراد، چندان محل  های خصوصی برای فرهیختگی  کالس وکار خصوصی کنکور و  نتیجه کسببیندازند. در  

وکار  افرادی خصوصی برای کسب   تا  کنندو طبقات متوسط تا حد امکان تالش می شود  تأمل انتقادی واقع نمی 
 .ی متوسط وابسته به دولتطبقه   خصوصی تربیت کنند و نه 

به ترتیب  اقتصادی کالن بدین  تغییرات  شاهدموازات  و  شدن  بورژوایی   تر،  متوسط  طبقات  زندگی  سبک 
لیبرالی  فراخوانی هستی طبقه شناسی  زنان  خانوادههستیم.  فشار  از  انقالب(  از  )بعد  گرچه  نیز  متوسط  ی  ی 

شوند که مبتنی بر تقسیم کار  ای می شکل زندگی لیبرالیِ مردساالرانهاند اما درگیر  شده پدرساالر پیشین رها  
. آنها باید فرزندان و شوهران خود است   چه بسا مضاعفیی و اجتماعی های حقوقتر و نابرابری پیشرفته  جنسی

. گرچه مردان در  لحاظ روحی حمایت کنندرا در فضای رقابتی جدید هم به لحاظ آموزشی و مهارتی و هم به 
زمانی و تربیت جسمی    ریزی و مدیریتکنند اما بار اصلی برنامه بخشی از این فرایند همکاری و مشارکت می 

مرور و  این تقسیم کار، آنان را به کند.  شدت محدود می های آنان را به بر دوش زنان است و آزادی   و روحی
 گذاردو بر شکل مبارزات سیاسی آنان تأثیر می   کند بیش از گذشته از تغییرات اجتماعی و سیاسی روز مجزا می

 کند. و فرودستی آنان را مضاعف می
لدین برای  نگرانی وامراقبت دائمی و دلبه    درستیبه   فروپاشی اجتماعیسربینی که در مصاحبه  نگاه سرا

  در میان طبقات متوسط   ی سبک زندگی بورژواییهم حاکی از غلبه   شده است،   موفقیت در کنکور نسبت داده
زنان را از هر نوع زندگی خصوصی و دنیای خلوتی که هر انسان مدرنی به آن خود جز فرزندان،  ه است و هم ب

و امتیازات    های اجتماعی و اقتصادیدلیل شکل متفاوت پراکسیسبهمردان  اما  کند.  می محتاج است، محروم  
ان  گونه است که همزماینکنند.  را تجربه می  بیشتری   هایو آزادی  سرنوشت متفاوت  ، اجتماعی و حقوقی خود

با بهبود شرایط اقتصادی طبقات متوسط، خرید و مصرف کاالهای جدید به ضرورت بقای روحی زنان بدل  
ها در  خانواده  درگیری بیشترو    شدن به کاالییبلعد و  میهای اقتصادی و فرهنگی خانواده را  و سرمایه  شودمی

شناختی آن و پیامدهای روان   مردانه  یو سلطهی لیبرال  ی مردانهظهور سوژه  زند.دامن میرقابت اقتصادی  
 است.   سوی دیگر این روند نیز  

گرچه برخالف بسیاری از  است و نمایش در آمده به خطکاغذ بی  چون   ابعاد مختلف این تغییرات در فیلمی
داری را در  تواند تغییرات نظم سرمایهکند، نمیی مردانه تأکید می شناختی سلطهآثار این دوره بر تبعات روان 
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ترسناک پاک کردن ماهی  ظاهراً  پس این سلطه آشکار کند. با این حال حسادت مرد و ترس او که در نمای  
ی زندگی)برخالف کند، خیالی یا مضحک نیست. در نظم روزمره را تداعی می  های زنجیره شود و قتل گر میجلوه

شناسی فردی در حد  روان   ـ  گرایانه آن استسلطه ی  که فیلمساز درصدد آشکار کردن سویه ـ  رؤیای شبانه(  
انه و  ی مردشناختی سلطهشود. اما تداعی روان ین زندگی اعالم میا   ی ها و تصاویر برگرفته از اشیاهمین وقفه 

های اجتماعی و اقتصادی سطوح متفاوت  میانجی   ، ی سیاسیخشم ناخودآگاه مرد خانواده با خشونت در عرصه 
پردازد. و  های سیاسی نمی و به جوهر اجتماعی و اقتصادی سرکوب   گذاردناگفته باقی می را    واقعیت اجتماعی

  ست و به پیامدهای هالی عمومی سیاسی این سای عرصه سازنده خود،  خطای پرتکراری است که  این امر  
 آن خواهیم پرداخت.   اقتصادی

الجوردی در    را پی گرفت.  طبقات متوسطتوان رد تغییرات شکل زندگی  میدر همین فیلم  با این حال  
و مصرف   در میان طبقات متوسط  ی صنعت فرهنگبیش به غلبه  ، کم وزندگی روزمره در ایران مدرنکتاب  

:  1400)الجوردی،    کند مثابه نشانگان روشنفکری و تجدد اشاره میکاالهای فرهنگی مربوط به سبک زندگی به
ی )نسخه   ی سیاسیحت الشعاع نقد مردساالری و سلطه در خانواده و عرصه تالبته این انتقاد در خود فیلم    (.99

 داری.  و نه نقد اقتصاد سیاسی و نظام سرمایه   گیردی مدنی( قرار میگر و جامعهکوبدیگری از تقابل دولت سر
ی اما پیوند آن با خانواده  شودنمایش داده و نقد می عموماً زنانه    گراییِمصرف   نیز  چتری برای دو نفر فیلم  در  

آن رذالتی که در فیلم چتری برای دو نفر در زنان  در واقع    شود.شده و تقسیم کار جنسی فراموش می بورژوایی 
ی شوهر بر  گیرد، یعنی قدرت سبعانه بنیان سیاه نهاد ازدواج بورژوایی نشأت می»از    کم و بیش  شودعیان می 

انگیزد که یک عمر مسئولیت زنی را  ای که مرد را بر می تر سبعانه کمدارایی و کار زن و سرکوب جنسی نه  
ریزد، تمامی اینها هنگامی که خانه فرو می   -است   بخش بودهآغوشی با او برایش لذت بپذیرد که روزگاری هم 

جزئی برمال آیند... امر کلی چونان نشانِ خجلت امر خزند و رو میطرف باال میها به ها و پی و پایه از زیرزمین 
« )آدرنو، شود زیرا که امر جزئی یعنی ازدواج در این جامعه قادر نیست تا امر کلی حقیقی را تحقق بخشدمی

139۶ ) 
که از  ناست مع دان ب و این  ها زندگی مشترک مالک هیچ چیز نیست زن بعد از سال ، چتری برای دو نفردر 

اقتصاد پولی   امتیاز  از آزادی فردی    یعنیمهمترین  دلیل تقسیم کار  او به تعبیر زیمل، محروم است.  به حدی 
اجتماعی و فرهنگی دارد که برحسب    ینه مالک است و نه سرمایه   و   خانگی، نه ارزش اجتماعی تولید کرده 

موقعیت فرودستی در نظم  ناخواسته    یا استه  خو   و در نتیجه   اقتصادی بدل کند   یضرورت بتواند آن را به سرمایه
ی خود دهد که تنها سرمایههای این موقعیت او را به این سو سوق میتنش   است.   اقتصادی جدید پیدا کرده 

فمینیسم منفیِ او انتخابی و  کند.  مبادله  یعنی آزادی مصرف،    آزادیتعین اخیر  اش را در ازای  یعنی خانواده 
 .  داردی جدید ریشه بورژوایی شده  یتار خانوادهبلکه در ساخ  فردی نیست
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ای  ازدواج امروزه حقه »  شود:تر می روز به تصویری که آدرنو ترسیم کرده نزدیکبهاین شکل خانواده روز 
اندازند در حالی  گر مسئولیتِ ظاهری کارهای بد خود را به گردن دیگری میتوطئه   واست برای صیانت نفس: د

زیند. یگانه ازدواج نجیبانه ازدواجی است که به هر یک از دو  آلود با یکدیگر می واقعیت در مردابی گل که در  
دهد که زندگی مستقلی را در پیش گیرد که در آن به جای پیوندی که ناشی از اتحاد تحمیلی  طرف اجازه می

معنای  تردید به مثابه اتحاد منافع، بیاج به منافع اقتصادی است، هر دو آزادانه مسئولیتی دوجانبه را بپذیرند. ازدو
تواند از دام چنین تحقیری  کس نمی جهان است که هیچ   نفع است و این از بدعهدی امورِتحقیر طرفین ذی 

بگریزد حتی اگر از آن آگاه باشد. بنابراین شاید این اندیشه از اذهان خطور کند که ازدواجی که از فضاحت  
اند، یعنی ثروتمندان. ولی این امکان، امکانی  جویی معاف شده مختص آنانی که از نفع   دور است، امکانی است به

در غیر    -است  جویی طبیعت ثانوی آنان شده کامالً صوری است زیرا که ثروتمندان دقیقاً کسانی هستند که نفع 
   .« )همان( دارندتوانند ثروت را نگه این صورت آنان نمی 

و    مواجه شدن با نابرابری حقوقی زنان و مردان  فقط ناشی از  نیز  سوری چهارشنبه  فیلم    زن در  دهشت
انتقام امر کلی در متالشی »مواجه شدن با    ترس از نیست، بلکه    ترس از حاکمیت مردساالرانه در خانه و بیرون 

قاعده است،  رسید استثناء بر  گذارد که به نظر می امر کلی در طالق، دست بر چیزی می   . شدن ازدواج هم هست
کند و آنانی را که در امنیتی موهوم زندگی کرده بودند، به  ی حقوق و دارایی می شده آن را تابع نظم بیگانه 

 ( 139۶ )آدرنو،.« کشدسخره می 
  بنا شده  که بر عشق رمانتیک بورژوایی سابق  زندرا به هم میای  امنیت موهوم خانوادهنیز  لیال  ناباروری  

ناشی از همین ایدئولوژی   زن/چون فرمانبرداری و سکوت و صبر و بردباری لیال  خصایصیدر این فیلم  است.  
او در جهان سنتی. کمااینکه    است  از اسارت  از آگاهی  و نه نمادی  شکل مناسبات و چیدمان خانه، حکایت 

  در این شکل .  از مدرنیزاسیون سیاسی پیش از انقالب خصوصاً سنت ملی مذهبیون دارد  خانواده لیال   تاریخی
حد و حصری که  »بندگی بالفعل زن در پرستش وجدآمیزِ عاشق، همچون در تحسینِ بی   ی بورژواییاز خانواده

ا بر مبنای تصدیق یافت. هر دو جنس، بارها و بارهپایان استحاله می کند، به طرزی بیمعشوق در جواب ابراز می 
شود و مرد نیز آزادانه پیروزی  رسید زن، آزادانه شکستش را پذیرا مینظر میاند: به این بندگی با هم آشتی کرده

ی داری لیال نیز بخشی از این داستان است: تحت سیطره (. حتی دین1۵۶  :139۶)آدورنو،  دارد«را به او ارزانی می
ی منزلهی مالکیت بر خصلت زنانه تحمیل کرد، به نی یوغی که نظام مردانهها، یعمراتبِ جنسمسیحیت، سلسله 

)همان(.    ی جنسیت ارضا شد ی بهتر و ماقبل پدرساالرانه ی گذشته ها در ازدواج آرمانی شد و خاطرهوحدت دل
قرائت   )نزدیک شدن به   شناختی ِطبقات مذهبی لیبرال ایرانی ، تجلی بارزی در آرامش روان ارضای این خاطره

 خانواده دارد. ازپروتستانی از دین( 
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تواند  کار بستن تمام توان خود، نمیرغم بهنمادی از افراد مدرنی نیست که »علی صرفاً    لیالبه این ترتیب  
( بلکه کسی است که متوجه تناقض 13۶:  1400الجوردی،  )  ی زندگی سنتی تن دهد«به سبک و سیاق دیرینه

با   رمانتیک  وارث/فرزندعشق  وجود  فرزندیاست  شده  ضرورت  دارایی  ؛  وارث  باید  خانوادهکه  ی  های 
در این   لیال  دقت نظر کارگردان و جذابیتدر این میان    شدن زمین و ملک( باشد. دلیل کاالیی)به   شده بورژوایی 

آورد و به انتهای است، روی زمین می   ی ارث فراخوانده شده له أی مسواسطه است که ایماژ سنتی از زن را که به 
کند.  ای مرفه و اصیل، فعاالنه در زن گرفتن ِشوهر خود مشارکت می رساند. زنی زیبا، از خانوادهمنطقی آن می

از قواعد    او تبعیت    و  راو چینش ناهنجار موقعیت، تحقیر شدن خود در چارچوب این شکل زندگی و انفعال شوه
ای را به تجربه لیال  کششی درونی  بیند.  می  هادر موقعیت انضمامی و نه در قلمرو ایده   ی این شکل را مردساالرانه 

 است.  ی مدرن ی تداوم درک سنتی از زن در جامعه تجربه  دهد که هماناسوق می 
شدن سبک زندگی  بورژوایی  رغماز زن به  و فرودستانه  فراخوانی ایماژ سنتی  لیال ی  به این ترتیب مسأله

که لیال  را  توان تناقض درونی سبک زندگی جدیدی  . در نتیجه نمیقدیمی و اصیل مذهبی است  هایخانواده
شوند با های عصر حاضر دیر یا زود ناگزیر می های کلی تقلیل داد که »انساندرگیر آن است به این گزاره

شوند برای  شوند، در نتیجه مجبور میاست مواجه    ها را در بر گرفته تضادها و ابهاماتی که افکار و زندگی آن 
(. سکوت  13۶  همان:)  جویی کنند«های پیشین چاره ناکارآمدی ابزارها و رفتارها و طرز فکرهای سنتی دوره

نشان از درک حسی او از   بلکه   (13۸  همان:)  نهایی او نیز ابزار سنتی زنی نیست که به جنگ نظم سنتی رفته
ها خانواده بورژوایی دارد. حتی قدرت لیال بیش از آنکه ناشی از قدرت   اتتناقض  ترسیم  روزمره درزبان  ناتوانایی  

یابد و دیگران را نیز ای باشد که با تأمل و تفکر و قضاوت سنجیده، عینیت می ی انسانی های بالقوهو توان 
هنگام    د درهای خو ی منفی بر ناخشنودیشیوه (، قدرت فردی است که به 140)همان:  دهدتأثیر قرار می تحت

 رسد. حقیقت می حدی از  واسطه به کند و بدینداری پافشاری میی سرمایهتناقضات جامعه  مواجهه با
کند و تسلیم  کند اما مقاومت نمی دهد، قهر می اما در سوی مقابل شوهر لیال به این بازی تحقیرآمیز تن می 

شود.  زندگی مشترک آنها در روز عروسی زده میهای نهایی به  شود. ضربه ی مادر خود میخواست مردساالرانه 
 گیرد و ماشین عروس به های خانه، ضرب پایکوبی میمراسم کامل و آبرومندانه است، لباس عروس بر پله 

 کند.  گریزد و تا زمان نامعلومی سکوت اختیار میاست. لیال از خانه می  زیبایی تزیین شده 
گشاید و عامل تغییر  ای متفاوت میم و مطیع، وجود خود را بر تجربهگرچه لیال در این فیلم در قالب زن آرا

شود.  ماند و مستقل نمی ها در آنجا میبرد و سالی پدری پناه میشود اما مجدداً به خانهمناسبات خانوادگی می
تنش و اشکال کشد چرا که از همان ابتدا مبنای اقتصادی کل این  این پایانی است که بیننده انتظارش را می

ابهام و وابستگی متفاوت دارایی هر دو در پرده ابهام است. تسلیم شدن شوهر در مقابل مادر نیز از این  ی 
در  کند.  جدا نیست اما فیلم کمک چندانی به آشکارسازی آن نمی   سابقی  شناختی به خانوادهاقتصادی/روان 
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ی تواند به هسته یی و مردساالری درونی آن، نمی باوجود آشکارسازی تناقضات سبک زندگی بورژوا  لیال   نتیجه 
 ی شکل دینی و سنت سیاسیواسطه به شناختی آن نفوذ کند. در واقعیت اجتماعی نیز این سطح  اقتصادی/روان 

 .  مانداین خانواده پوشیده و مبهم باقی می لیبرالی 
هایی تغییر مهمی در ساختار خانوادهتغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بعد از انقالب،  هر ترتیب  به

خانواده عموماً  که  کرد  می ایجاد  خوانده  اصیل  مبادله های  از  تبعیت  و  از  شوند  آنان  تمایز  مبنای  نمادین  ی 
جریان  در  را  ها  ادهسرنوشت این خانو ،  سلطانو  لیال  و    روسری آبییعنی    بورژوازی است. سه فیلم این دوران

 اند. بازنمایی کرده دارانه ی نظام مالکیت سرمایهغلبه 
را براساس  هستیم که کارخانه   مدیریمالک  لیریِشاه شاهد سرنوشت شبه    روسری آبیفیلم  در   ی خود 

ی زمینه »دهد:  گونه شرح می آصف بیات مدیریت سنتی پیش از انقالب را این کند.  مدیریت سنتی اداره می 
داری برای  های پیشاسرمایهداری بورژوازی صنعتیِ داخلی باعث شد تا روش اجتماعی اقتصادی پیشاسرمایه

ناظران، مالکاستثمار   از  این کارخانه نیروی کار مازاد وارد صنایع شود. طبق اظهار یکی  تر  ها پیشمدیران 
بازا  را  رتاجران  کارخانه  و عملکرد  بودند  به ی  گامصرفاً  نه چندان  عنوان  آغازین  به های  فروش  سوی  جالبی 

«  سود باال برسند  یدادند تا به هدف خود یعنی منفعت سنتیِ بازدهی سریع با حاشیه محصول مدنظر قرار می 
 .  (۶2: 1400)بیات، 

ی دختران  ی سوداگرایانهدر تقابل با روحیه اما فیلم روسری آبی برخالف این تحقیق، مدیریت سنتی پدر را  
و خبری از انتقادات اینچنینی نسبت به گذشته نیست: »در این گونه واحدها،    کندستایش میو نسل جدید  

نیروی کار و سرمایه وجود نداشت. روابط  ای بین  مراتبیِ واسطه کنترل مستقیم حاکم بود و هیچ عنصر سلسله 
ر صنایع  این  در  غالب  می صنعتی  مشخصها  رابطه توان  نوعی  زمین ی  دانست.  فئودالی  به  ی  که  سابق  دار 

تر  های زیردست که ملزم بودند بیشتر و سختمدیر تبدیل شده بود، کارخانه را روستا و کارگران را رعیت مالک
  مدرن استفاده های  زدن و تنبیه فیزیکی و زندانی کردن حتی در کارخانه تردید از کتک دید. بیکار کنند، می 

 (.  ۶3شده است« )همان: 
در ایران و  داری  ی سرمایه این فیلم متأسفانه شاهدی از غفلت برخی از طبقات متوسط جدید از نقد گذشته 

بی  است.  دولت  نقد  بر  و  تمرکز  عرفان  نوعی  به  ایرانی  آثار  از  بسیاری  همچون  فیلم  این  که  نیست  دلیل 
شود تا مثالً تقریر  منتهی می  (هاقصه ی نابرابر )در فیلم قعیت جامعه و سپس پذیرش وا گزینی با معشوق عزلت

جایی است که   «خانه و کاشانهانسان بی »گوید واقعیتِ عریان و ترسناکِ  برمن از شکسپیر: شکسپیر به ما می
واقعی می  اجتماعی  است که  زمینی  یگانه  این  بنا کرد،  بر رویش  را  برافرازد باید خانه  قد  بر روی آن   تواند 

 . (1۶0)برمن،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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به    وارثان   مواجهیم.داری/ اشرافی  ی زمینبا زمینه   های اصیلنیز با سنخ دیگری از خانواده  سلطاندر فیلم  
تا مفید شهرسازی مدرن که همانا شهرسازی    بفروشندسازان  به برج قدیمی پدر را  ی  دنبال آن هستند که خانه 

ی آن  شده در شکل کاالییی پدری را  نولیبرالی است، واقع شود. واحد همکف این برج نیز شکل سابق خانه
تواند به تعهد به سبک تعهد به سنت و امر قدیمی می رغم فروپاشی اقتدار سنت،  در نتیجه بهحفظ خواهد کرد.  

است و با کاالیی کردن و منتزع نمودن    ها را تضمین کرده ی آن هایی بدل شود که بازار انتخاب آزادانهزندگی 
وند موجب رضایت تضادهای آنان را با نظم فعلی خنثی کند. این ر ها و  تواند تنش می ها از کلیت اجتماعی  آن

های خود را نمایندگان هویتی سیاسی و قلمرو فرهنگ  که در عرصه های اجتماعی مختلفی شد  خاطر گروه 
 کنند.  معرفی کرده و می و متضاد اجتماعی مختلف

سازی زمین و ملک تنها به تنش میان  کیمیایی،کاالیی سلطان  ی فیلم  بدین ترتیب برخالف روایت ساده
طور . شهرسازی نولیبرالی همان شودیا حرص و آز فرادستان و طرد فرودستان منجر نمی   زادهاخانه   بااربابان  
و خود به    باری داشته فاجعه محیطی  پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و زیست  اکنون شاهد آن هستیم که هم 
 است.  و متأثر از آن بوده زده سازی دامن سازی فرهنگ و صنعت فرهنگ کاالیی 

 تجسدیافته  تر خواهد بود چرا که صنعت فرهنگِتر و سهل از این نقطه به بعد روند تغییرات نولیبرالی سریع 
براساس  گوید:  می  درنو آطور که  همان   کند.می   مشتری را تأمین   سمیبا قدرت بیشتری شمات   در معماری شهری 
ای  یش به شیوه پ   واسطه را ازهای بی مکانیسمی سرّی در روان آدمی نهفته است که دادهشماتیسم کانتی،  

است. اگر چه    شده   امروزه این سرّ افشا  ها را در نظام عقل ناب جای داد. امای آن بیند که بتوان همهتدارک می 
های کنند که داده ریزی می ی ظواهر حاکی از آن است که عملکردهای این مکانیسم را همان کسانی برنامه همه

ای بر صنعت تحمیل  جامعه  ریزی را لختیِ سازی، ولی این برنامه کنند یعنی صنعت فرهنگ تجربه را عرضه می 

 ، غیرعقالنی باقی مانده  ]کردن بگوییم دموکراتیک[  کردن آن ها برای عقالنیی تالش رغم همه کند که به می
 . (179 139۶)آدرنو،  است

تنها    های نولیبرال(مرور ظهور سوژهو به )   فردی شناسی  ی صنعت فرهنگ و تغییر روان با این حال غلبه 
حتی در  ی مدنی تأکید بر تقابل دولت و جامعه  است.  محقق نشده  مذکور  میانجی تغییرات عینی و اقتصادیبه

های مختلف  انقالب و آنانی که مدافع برابری و آزادی زنان در عرصه میان نمایندگان سیاست انتقادی پیش از  
ناخودآگاه آنان با برخی از ی فمینیسم لیبرال و سپس نولیبرال و در نتیجه همراهی  اجتماعی بودند، به غلبه 

 .  است  تغییرات نولیبرالی شده 

 

 سم نولیبرالی تغییر جنبش رهایی زنان همزمان با بسط 
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  و تهمینه میالنی در این دو دهه رخ داده  اعتمادآثار کارگردانان زن و از جمله رخشان بنیتغییراتی که در  
برای    است، سرنخ  به   اتتغییردرک  خوبی  زنان  رهایی  میجنبش  نمی  دهددست  نقصاناما  تحقیقات    تواند 

   .ی در این زمینه را مرتفع کندترکامل 
اقتصادی اجتماعی  تغییرات    برخالف بسیاری از کارگردانان مرد، در ابتدا به اعتماد  بعد از انقالب، رخشان بنی 

است، بر    که در زمان جنگ اکران شده   زرد قناری عنوان نمونه فیلم  بهپردازد.  در ایران میداری  نظام سرمایه
خوبی  به و    متمرکز است های اقتصادی حوزه کشاورزی  و سیاست  منبعث از آنومی بعد از انقالب  روند سوداگری

شهرنشینانبهره سودای   تجاری  را    نشینان(پایتختخصوصاً  )  برداری  روستا  امکانات  خاطر    – از  به  احتماالً 
   کشد. به تصویر می - حفر چاه   جدید  زدایی و امکاناتهای محرومیت سیاست 

پردازد که  یای مکم و بیش به تبعات اجتماعی مسأله   پول خارجی از سوی دیگر او در این فیلم و در فیلم  
»دولت اسالمی پس از انقالب قادر به تعریف موضع خود در برابر    است:  گونه شرح داده این آصف بیات آن را  

نتوانسته ، هنوز  ها مناقشه و برگزاری سمینارهای گوناگوننبود. پس از سال   ی صنعتیویژه سرمایهسرمایه به 
یا سرمایه مالکیت خصوصی  ناامنی سیاسی،  بود چگونگی  و  این موضوع  به سبب  تعیین کند.  را  ی مشروع 

پس از سقوطی گذاری صنعتی  گذاری کند. ارزش سرمایه ی خصوصی راغب نبود در بخش تولید سرمایهسرمایه 
  13۵7و    13۵۶های  سال   هنوز یک سوم ارزشش در  13۶2و    13۶1های  جدی در طول آشوب انقالب در سال

کارگاه اما  به بود.  کوچک  بیمه های  حق  از  معافیت  مانند  محافظتی  اقدام  بزرگ،  صنایع  بحران  ی  سبب 
قابل پرداخت تولید، رشد  استاد شاگردی در  احیای روابط  ایدئولوژی این سیاست توجهی کردند.  نشده و  را  ها 

موقعیت مناسب برای  ایج بود، حمایت کرد. کمبود  ست که در میان روحانیون حاکم را گرای کوچک زیبتوده
به شکوفایی سرمایهی صنعتی، به سرمایه  یا  ناچار منجر  تقریباً در هر موقعیتی، در جنگ  ی تجاری شد که 

 . (199: 1400)بیات، داری، ماهیتی عملگرا داردسرمایهقحطی یا در تشکیالت اجتماعی پیش 
یابد اما پیوند آن با مناسبات کار  اعتماد تجلی می های کوچک در آثار بنیی تجاری و کارگاهی سرمایهغلبه 

مالیِ  ی  ی سرمایه )محدود شدن آن بعد از انقالب و غلبه   های صنعتیگذاری صنعت و سرنوشت سرمایهدر  
شکل نوعی بیش بهو در نتیجه کم ها( این دوران روشن نیست و  سازی منتج از روندهای نولیبرالی و خصوصی 

در فیلم روسری آبی به ستایش مدیریت سنتی  گونه است که  . این کندجلوه می ای ساختاری  لهأفساد و نه مس 
های  های قانون کار و نظارت های کوچک )که از محدودیتنیز پیوند کارگاه  زیر پوست شهر فیلم  پردازد و در  می

نمایاند که بیش  نشانگان فسادی بازمی مثابه  را به اند( با بازار سیاه )قاچاق مواد مخدر(متناسب با آن معاف شده 
 کند.  از همه فرودستان را قربانی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1


  نقد اقتصاد سیاسی 

 

 

 

خواسته یا ناخواسته، نگاه دیالکتیکی به طبقه را هم تاحدی    زیر پوست شهرفیلم  اعتماد در  متأسفانه بنی 
ژانری که در فضای روشنفکری و آکادمیک   ؛کندی ژانر مطالعات فرودستان را اعالم می غلبه و    کنار گذاشته 

 شود.  بیان مینظریات پسااستعماری  ا زبان نیز ب
سازنده و ساختاریافته در  دهد که  ارجاع می ای  به تجربه   زیر پوست شهر رغم تحسین فیلم  الجوردی به 

ها تن از افراد در درون مرزهای جغرافیایی  که میلیون رغم این علی »زعم او  است. به   گفتار جدیداین    چارچوب 
ی ملت، چنان افکار و نحوهکنند، ولی زنان و مردان بخشی از این  زبان مشترک زندگی می  واحد و با داشتن
های دیگری از افراد این ملت دارند که گویی نه فقط در پایین  متفاوتی از بخشها و نیازهای  زندگی و خواسته 

می  زندگی  دیگر  جهانی  در  بلکه  )الجوردی،کنندشهر،  میان    .(143:  1400«  مذکور  شکاف  پیامد  به  او  اما 
فقر تجربه ی طبقات  تجربه  یعنی  ی طبقات متوسطمختلف و خصوصاً  انقالب  از  مطالعات    ژانر  یغلبه   بعد 

در همین   ساختاری رنج طبقات کارگر و های اقتصادیگفتاری که میانجی  ییعنی غلبه پردازد. نمیفرودستان 
بینی کند که  ای را پیشگیرد و قادر نیست آیندهنادیده می  ها و غیره( زداییمقررات ها و  سپاری دوران را )برون 

، تنها از بیمه و حق بازنشستگی و مسکن سخن  طوباشوند همچون  می   ناچار  نیز  طبقات متوسط  سیاری ازب
 گویند. 

سینمای انتقادی نیز قادر نیست به کلیت زندگی طبقات کارگر و سایر اقشاری بپردازد که پیش از طبقات  
های این زندگی به پاره  وبیشحال برخی کم با این  اند.  ی نولیبرالیهای توسعه تخریبی  متوسط، در حال تجربه 

این طبقات ایماژی از کلیت زندگی  ،  های کنونیو یادآوری  نشینی این تصاویر همو شاید از خالل بر   اندپرداخته 
 آشکار شود.  

پردازد و مشکالت  می  است(  کارگر  یزن  )که  طوباگرچه به زندگی    زیر پوست شهر  فیلم  اعتماد نیز دربنی 
شد، اما برای او طوبا بیش از آنکه کارگر  کی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او را به تصویر میتنیده همدر

ی کلیت شخصیت اوست،  که سازنده  باشد، زنی فرودست اما مدرن و خردمند و توانمند است. بنیان تجربیاتی 
  شهرزندگی در کالن ها  و سال  شین(های سیاسی پیها و آگاهیحساسیت   )با بقایای  ی مدرن یعنی کار در کارخانه 

با   آنان   تر زنانی چون طوبا عموماً منبعث از آشنایی طوالنی شود. حال آنکه خرد پرورانده نمیاعتماد  در آثار بنی 
های و اقتصاد پولی غالب در شهر )در قیاس با سایر مهاجران از روستا( و سنت   شهرکالن حیات ذهنی و عینی  
 شده در نهادهای مدرن شهری است. نشستسیاسی و فرهنگی ته 

هیچ ردی از خودآگاهی طبقاتی کارگران و شکلی    شود و نهشهر بازنمایی مینه کالن اعتماد  اما در فیلم بنی
چ  به  آنان  میان  همیاری  و  مشارکت  میاز  باشد، شم  شده  امر  این  مانع  سیاسی  دالیل  اگر  )حتی  خورد 

بازیگران  ی  ماهرانه پردازی  شخصیت  از  استفاده  و  میکارگران  برای  مطرح،  امکانی  بلوغ توانست  بازنمایی 
شهر اجتماعی و سیاسی این طبقه فراهم آورد(. از سوی دیگر پیوند مدرن بودن طوبا با تاریخ زندگی او در کالن 
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  را در تاریخ   استانیدهای  توان وجوه مدرن شخصیتخوبی میشود، حال آنکه در سینمای کیمیایی به نمی روشن  
دلیل غفلت از اقتصاد، قادر نیست  ردگیری کرد. البته سینمای کیمیایی نیز به   شهر تهرانزندگی آنها در کالن 

نتیجه  زنانی چون طوبا تشخیص دهد و در  را در  او همچنان حول غیرت مردانه   سینمای  بلوغ و مردانگی 
 آید.  نظر میگذشته به گردد و قدیمی و تاریخ می

جامعه و تاریخ و حتی بقایای آن حضور کمرنگی دارد، حال آنکه    زیر پوست شهر، از سوی دیگر در فیلم  
مهرجویی، گرچه شکلی نوستالژیک دارد   مهمان مامانگونه نیست. فیلم  در سینمای کیمیایی و مهرجویی این

بقایای امر اجتماعی و نمادین و تاریخ زوال افراد و طبقات  ، اما  گیردو مانند بسیاری از آثار او اقتصاد را نادیده می
 .  کشدتصویر می مختلف را در بازنمایی زندگی طبقات پایین دیده و به 

  بانوی اردیبهشت  اعتماد یعنی در فیلم دیگر بنی  پوست شهر  زیر به هر ترتیب مفهوم مادر/زن توانمند فیلم 
است تا   ی فیلمی مستند از زندگی مادران نمونهرصدد تهیه زن فیلمسازی به اسم فروغ د  شود.ظاهر می نیز  

او به همراه پسر خود به دیدار تعداد زیادی از زنان و  عنوان مادر نمونه برگزیند.  ها، یکی را بهبتواند از میان آن
به    کشند. آنهامیرا به دوش    زندگی خانوادگی  تنه بار مسئولیترود که در نبود همسر، یکمادران نمونه می

ناراحت و  نام هم میسراغ زنان و مادران موفق و صاحب  از میان آنها  انتخاب یک نمونه  از  اما فروغ  روند، 
خود فروغ نیز مادری است که ظاهراً    کند.اعالم می   دکتر رهبر/ی کار به مافوق خودانصراف خود را از ادامه 

اکنون  . او هم است  و شوهر او از ایران مهاجرت کرده  بعد از وقایع سیاسی دوران انقالب از شوهر خود جدا شده
دکتر رهبر است و از خالل ساخت مستند، در حال تأمل در مفهوم مادری در جهان  ی عاشقانه با  درگیر رابطه 
 مدرن است.  

های اجتماعی  ها و حمایتجهانی است که خانواده  مادری است،   مفهومی تأمل او در  زمینه اما جهانی که  
فشار    ، های حقوقی و اجتماعیو نابرابری   های اجتماعی و فقر و زندان و انواع مختلف آسیب   سنتی فروپاشیده

   کند.تحمیل می مضاعفی را بر مادران  
شود اما انتقاداتی از این دست حول مفهوم  و مادران نقد می   در این فیلم نبود چتر حمایتی قانون بر سر زنان

اند  نحوی قربانی شده ی این فیلم، زنانی هستند که به . مادران نمونهشودو فرم فیلم تاحدی خنثی می مادر نمونه  
از مهلکه  اعی  های اجتم. در این فیلم/مستند، فقر و آسیب ی فقر و اعتیاد و غیره برهانندتا فرزندان خود را 

   شود.می   کنندهستایش قربانی جایگزین نقد منطق و ساختار قربانی آیند و  نظر می تاریخ بهو بی شده  اموری داده
کردن همواره مبین تالش برای بقای جامعه و صیانت    قربانی   آموزد کهحال آنکه دیالکتیک روشنگری می 

یافت. اما همزمان با تر در طبیعت تجلی می است که پیش   نفس در مقابل نیروهای فرافردی و مخربی بوده 
زدایی از طبیعت در علم مدرن و فراگیریِ ناعقالنیِ عقالنیت صوری، کلیت اجتماعی حیثیتی مشابه اسطوره

و طبیعی    مثابه امری خودسامان و فرافردی و در واقع نوعی طبیعت ثانویه، خواهانِ قربانی انسانییافته و به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
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، قربانی آرمان پیشرفت نظم  طبقات پایین و فرودستان شهریگونه است که رنج جسمانی و طبیعی  است. این 
شود که در اصل بر انتزاع استوار است و انتزاع نیز چیزی نیست مگر قربانی کردن امر خاص ای میاجتماعی 

 در پای تکنولوژی.  در پای امر کلی، حال در پای آینده، غریزه در پای عقل، فرد در پای جمع و طبیعت 
  شناسی پوزیتیویستی مواجه هستیم که قادر نیست پیوند میان آنچهمتأسفانه در این فیلم نیز با نوعی جامعه 

و بازار و اقتصاد  داری  ا کلیت اجتماعی و اقتصادی جهان سرمایهشود بهای اجتماعی خوانده می آسیب   را که
تا  ی آن در گفتارهای سیاسی  این فیلم و قرینه   یاژ مادر نمونهانتزاعی نولیبرالی روشن کند. در نتیجه از ایم

در زمان که ماند. جز اینمیی چندانی باقی ن تالش نولیبرالی برای توانمندی زنان ذیل گفتار کارآفرینی فاصله 
چنان پیشرفت نکرده بود و برخی از زنان سرپرست سازی دانش و سالمت آن این فیلم روند کاالیی  یتهیه 

با کمک نهادهای عمومی به موفقیت تحصیلی و کاری فرزندان خود کمک کنند. اما زنانی خانوار قادر بودند تا  
کارآفرینی،  بناست  اکنون  که هم  گفتار  موفقیت حول  برای  دیگر  نهادهای عمومی  از حمایت  توانمند شوند، 

اند و در نتیجه ناخو استه مفاهیمی چون مادر نمونه  ت اجتماعی فرزندان خود محرومتحصیلی و ارتقای موقعی
 است.   از یادها رفته 

مفهوم مادری را بکاود    ی مستند،تهیه خالل  از    عنوان زنی مدرنیست،ست که فروغ به بناترتیب    این  به
ادران طبقه متوسط با فرودستان شهری  تمایز ساختاری رنج زنان/م  داری وبدون آنکه پیوند آن با تاریخ سرمایه

خانواده ایماژهای  تکرار  با  نتیجه مجدداً  در  مواجهیم.  آشکار شود.  لیبرالی  گفتار  و  بورژوایی  زن همچنان  ی 
تصویر شده نیز ی اقتصاد. عشق  معشوق است و مظهر زنانگی و عاطفه و فرهنگ است و مرد عاشق و نماینده 

ستاید که معشوق  بیند و می ندارد، عاشق همان خصایصی را در معشوق میهیچ معما و پیچیدگی در آن وجود  
در اینجا نیز ردی از میل زن و سوژگی او در دهد.  نشان می   آن را  خود را وقف آن کرده و به بارزترین شکل

 میان نیست. 
)نسل جدید    پسرشی او با  شود که مردساالری چگونه از خالل رابطهخوبی متوجه می با وجود این، فروغ به 

اکنون بیش از گذشته  هم شود که  ختم می   ایدر حال تکرار است و فیلم به بازنمایی مسأله  متوسط(  یطبقه 
. مسایلی که هم ی متوسطنسل جدید طبقه شناختی و اجتماعی و سیاسی  است، یعنی مسایل روان   آشکار شده 

  اندان انتقادی در همین دوران به آن اشاره کردهشناسگرایان قدیمی و هم منتقدان فرهنگ و هم جامعهتوسعه 
مسایل نسل   ،اعتمادو در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت. اما در بسیاری از آثار فمینیستی، از جمله آثار بنی 

 ی چه در حکومت و چه در خانواده طرح و نقد شدهای فرهنگمثابه پدیدهی مردساالری به زاییده جدید عموماً  
 است.  

ی تدریجی فمینیسم لیبرال و  تهمینه میالنی نیز از این امر مستثنی نیست و متأسفانه سیر آثار او غلبه  آثار
است، بر  ساخته شده  13۶۸در سال که میالنی  های طالقبچه فیلم   دهد.خوبی نشان می را به سپس نولیبرال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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ی  مردانه ی لیبرال  ظهور سوژه در این فیلم  .  بورژوایی بعد از انقالب و جنگ متمرکز است  یمسائل خانواده
غفلت    ؛ اماآیدبه تصویر در می   -فرزندانچه در حق زن خانواده و چه در حق  -سته از آن  خازخمی و خشونت بر 

و خشونت  نهاد خانواده    های اجتماعیِدر مورد مسائل و آسیبی پوزیتیویستی  سشنا جامعه نوعی  به از اقتصاد  
 شناختی و نه اقتصادی(و روان  ای فرهنگی له أعنوان مسی مردساالر ایرانی )به علیه زنان و کودکان در خانواده

بازنمایی  . این غدهدمیدان می  اقتصادی این سالانگارانه خام و سادهفلت در کنار    ، های واقعیت اجتماعی و 
 کند. تقابل مرد سنتی )مانده( با زنِ خواهان استقالل و هویت مدرن را مؤکد می 

، پرستاری است مهربان  افسانه شود. زن/می   نیز ظاهر  عشق و مرگ تقابل مرد و زن در فیلم بعدی او یعنی  
  مهربانی   و دوستی  به جای نقد اجتماعی و سیاسی ظاهراً رادیکال و مردانه، از »نوعکه در دوران جنگ  و فداکار  

گوید، و نجابت و ایمان و هوش و ذکاوت و حد باالی سالمت روان و قناعت و صبوری مردم ایران« سخن می 
داکاری  دهند و در زمان جنگ فزعم او در زمان مقتضی امتیازات اخالقی خودشان را نشان می مردمی که به 

فرهنگ  و پوزیتیویست او که ظاهراً انقالبی و چپ است، مردم ایران را بی   شناس در مقابل نامزد جامعه  کنند. می
. در ادامه رقابت مردانه و میل به تخریب )همزمانی گالویز شدن مردان کند قلمداد می   ماندهو نامتمدن و عقب 

  گون فیلم اما جالب آن است که زن فرشته گیرد.  زنانه قرار می دوستی  با انفجار بمب( در تقابل با همکاری و نوع
  شده است با نوع دوستی قادر نیست تنش پیش آمده بین خود و سر پرستار را که ظاهراً زنی سرکوب   حتی 

 آید. ی پزشکِ بخش به میان می خردمندانه حل کند و ناچاراً پای قدرت مردانه 
خواه  )برابری   انتقادی  ها نقد سیاستو متناقض فیلم، زمینه اصلی این تقابل   انگارانههای سادهجدا از تقابل 

آزادی  آن استو  رادیکال خواندن  و  انقالب  از  پیش  پزشک بخش که سابقه خواه(  دارد  .  فعالیت سیاسی  ی 
ر من در تمام عمر دنبال حقیقت بودم و برای آن هر کاری کردم، حقیقت را در سیاست نیافتم، د»گوید:  می

و همچنان در جستجوی آن هستم«.    ...ی پزشکی ندیدم و باالخره در تنهاییعشق نیافتم و بعد هم در حرفه 
نسلی   یعنی  داند،دهد و او را مشابه نسل پیشین می او در ادامه نسبت به قدرت تخریب نامزد پرستار هشدار می

  ورزی و در نتیجه در نگاه او سیاست است.  شده زعم او با بیماری شک و یأس و ناامیدی و بدبینی بزرگ  به که  
و سیاست قلمرو   کند پیدا می  شناختی شناختی و روان تعبیری آسیب  پیشین، های سیاسی یأس ناشی از سرکوب 

   شود.معرفی میگر مردانگی تخریب
را در آثار    داری هیجانی گیری سرمایه شکل ایوا ایلوز در کتاب  های  توان رد تحلیل مرور می به این ترتیب به

کند  اشاره می   )خصوصاً در میان طبقات متوسط(   کاوی و فمینیسم میالنی یافت. ایلوز در این کتاب به پیوند روان 
سازیِ  نهادینهشناسی در فرهنگ آمریکا، تصویری قرینه در  سازی کامل روان بر این باور است که نهادینهو  
اندازه کامل فمینیسم در دهه به از آنجایی که فمینیسم موج دوم در    داشت.  1970ی  همان  از سوی دیگر، 

داد،  ها قرار می تری داشت، و چون رهایی خود را در این حوزه خانواده و در قلمرو سکسوالیته حضور بسیار پررنگ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88_%D9%85%D8%B1%DA%AF_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B9)
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داشتقرابت درمانی  روایت  با  طبیعی  به .  (4۵:  1399)ایلوز،    هایی  نیز  میالنی  آثار  سیاست  به   مروردر  جای 
ارتقای سکسوالیته به رهایی با  و تأکید بر صمیمیت هیجانی و جنسی    ی رهاییی عرصه مثابهبخش پیشین 

 . مواجه هستیم
با دفاع از کودکان آزاردیده، تاکتیک جدیدی در روان    19۸0ی  در دهه  فمینیسم زعم ایلوز  از سوی دیگر به

آزاری فمینیسم را قادر ساخت تا مقوالت  ی کودکدرمانی برای انتقاد از خانواده و پدرساالری یافت؛ زیرا، مقوله
ی تروما ها از مقولهفمینیست   تری داشتند بسیج کند... تر و جهانی فرهنگی، مثل کودک را که جذابیت گستره

از کودک، تصویب قوانین جدید و م بارزه با خشونت مردانه علیه زنان و کودکان  برای نقد خانواده، حمایت 
ی آسیب هیجانی با گسترش نقد سیاسی خود از خانواده و با پذیرش تمام و کمال مقوله کردند. آنها  استفاده می 

 . (۸9  -90)همان:    شدندشدت وابسته میشناسی بهناگزیر به زبان روان 
نزدیک است اما نقد مردساالری و پدرساالری    گفتار به این    وبیشکم   های طالقبچه نگاه میالنی در فیلم  

ی هشتاد با خصوصاً در دههایرانی    و کارگردانان  هادر آثار فمینیست  ی سیاسی()چه در خانواده و چه در عرصه 
بر مسایل روان  باد  :شودظاهر می   )نه کودکان(  شناختی نسل جدیدتمرکز    پوران   یای خیسؤرو    شمعی در 

ام این موارد اند. در تماز این جمله   داریوش مهرجویی  سنتوریعلی  رخشان بنی اعتماد و    بازیخوندرخشنده و  
و نقد مردساالری در خانواده داللت بر نقد مردساالری و پدرساالری    نیز نقد اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شده

 .  داردی سیاسی در عرصه 
به  تغییرات  این  بازنمایی  آثار میالنی،  اهمیت  این حال  از  همراه  با  پیش  مبارزات سیاسی  و  نقد سیاست 

رغم غیاب  میالنی نیز به   دو زن و سپس نولیبرالی است. فیلم    شناسی لیبرالیهستی ی  انقالب و بازنمایی غلبه 
( هالیبرال شده )در این سال   شناسی و فمینیسمِفرهنگی صمیمیت ایدئال، پیوند روان در ارائه مدل    شناسی،روان 

آل که شاید به نظر  »این تیپ ایده:  که  این گونه تعبیر کرد  . زندگی زناشویی رؤیا را شاید بتواندهدرا نشان می 
برابری زنان و مردان در سطح قانونی  دهد که اگر در حال حاضر  اتوپیایی دست نیافتنی بیاید، این نوید را می

اما با نگاهی .  (120:  1400« )الجوردی،  میسر نیست، ولی در سطح زندگی خانوادگی این برابری میسر است 
دهد که شامل  ئال صمیمیتی را تجلی میاید  ،یاؤتوان گفت که زندگی زناشویی ربه آثار قبل و بعد میالنی می

نمادهای اصلی دو مسلانگیزه  و  زنان شکل می   عمده ک فرهنگی  ها  به هویت  بیستم  داد است که در قرن 
های خنثی، ارتباطات هیجانی، سکسوالیته، غلبه و بیان  رویه برابری، انصاف،    شناسی و فمینیسم لیبرال(:)روان 

 .  (۵0: 1399)ایلوز،   اند، همگی در قلب ایدئال صمیمیت مدرن گری زبانیهیجانات پنهان و محوریت خودبیان 
اما آنچه ایلوز    شود.آشکارا بیان می  بسآتش ی این تلقی از صمیمت زناشویی در فیلم  کاوانهوجوه روان 

ها زبانِ داری هیجانی است. به زعم او اگر در شرکت سرمایه ظهوردهد پیوند این تغییرات با خوبی نشان میبه
آغاز کرده بود، در خانواده زنان را نیز های زنانه از خود  دهی مجدد مردانگی را پیرامون برداشت درمان سامان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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شناسان ها روان در شرکت کرد. اگر  های خودآیین )مردانه( و مسلط بر نفس ترغیب میبه ادعای منزلت سوژه 
های وری را به امری هنجاری تبدیل کردند، در قلمرو صمیمیت، لذت و سکسوالیته را منوط به تحقق رویه بهره 

زور قصد داشتند  شناسان به تر، روان بیان دقیقدانستند. به  و تصدیق و صیانت از حقوق اساسی زنان می   منصفانه
ی قدیمی قدرت و عدم تقارن آزاد ی سالمت هیجانی یا روابط سالم از سایه روابط صمیمی را از طریق ایده

 .  (۵0همان:  )  کنند
به شهادت فیلم دو    همچنان  یابد کهدر شرایطی تفوق می شناسی بازاری مذکور  جاست که روان مسأله این 

ی واحد،  قانون، پدر، شوهر و مزاحم با چهار زبان و چهار نوع ادعای خیرخواهی ولی در نهایت با یک شیوه زن،  
و تواناترین هشیارترین  و  .(11۵:  1400)الجوردی،  گیرند ها( می)و فرشته  حق انسانی زندگی کردن را از فرشته

باشند خا   نیز ـ چنانچه   متوسط  یزنان طبقه  فرودستی داشته  به نمی  ـ  ستگاه خانوادگی  از سد توانند  سادگی 
 .کند که هم سنت و هم مناسبات اقتصادی جدید بر آنها تحمیل می گذر کنند  ی حقوق نابرابر 

شناختی  م قادر نیست وجه روان ، فیلهاشناختی در این سال روزافزون نگاه روان   یافتن   اهمیترغم  اما به 
توانست  پذیرفتنی و روشنگر می   با تغییراتی، کامالً  دو زن حال آنکه روایت    . ی زنان ناآزاد را تصویر کندتجربه 

  همزماندهد اما  باشد. آزارهای عاشق اسیدپاش و سمج، گرچه حد نهایی ضعف حقوق قضایی را نشان می 
های  در پس ساختارهای اجتماعی و نهادها و خانواده  را   ی مردساالریگذشته شناختیِ  گون و روان حضور شبح 

های بازگشت  شناسی فردی و جمعی زنان یکی از میانجی روان . با این حال در شرایطی که  دارداعالم میسنتی  
ایت  و هست، فیلم به رو   ی سنتی بودهبه آغوش خانواده  (های تحصیلی و کاریدوباره آنها )بعد از موفقیت 

 . کند رئالیستی بسنده می 
توان  ی اجتماعی اقتصادی ضعف تخیل اینچنینی را در خود فیلم و در مناسبات میان دو زن نیز میزمینه 

کرد.   درک  )نماینده تاحدی  فرشته  گذشته دوست  مدرن(  متوسط  طبقات  اسطوره ی  خشونت  دورتر  ای ی 
  دوست خویش است.  کند ولی دلسوزی فردی دیگری قلمداد میلهأ را فراموش کرده و آن را مس  مردساالری 

جویی خردمندانه است. این شکل از دوستی  دنبال چاره و به   تاحدی تجربه کردهتر را  ی نزدیکگذشته فرشته  
ی خود را تاحدی  نده کنطبقات متوسط مدرن، رسالت یادآوری برخی از  دهد که هنر و ادبیات در میان  نشان می 
 ورزی بالغانه/خردمندانه و حمایت برادرانه/خواهرانه )نه از روی دلسوزی(واسطه امکان سیاست بدینوانهاده و  

 است.  کرده  محدودرا 
ی دفاع از عرصه یعنی    د:کن بخشی دیگر از پازل تغییرات این دوران را نمایندگی می   نیز  پنهانی  نیمه فیلم  

ی  ای که نتیجه آن دوران. مسأله ی عمومی سیاسی  ومی فرهنگی و ادبی پیش از انقالب در تقابل با عرصه عم
ی طبقات متوسط جدید با گذشته  دو دهه است و خصوصاً در مواجهه زدایی این  سازی فرهنگ و سیاست کاالیی 

است. البته در این فیلم برخالف ایدئال صمیمیت لیبرالی، درکی از عشق و بلوغ    تر سازمشهودتر و سرنوشت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
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ولیبرالی  نوعی قوانین جذابیت نشود اما متأسفانه در آثار بعدی او فراموش شده و در نهایت به  فردی برجسته می 
 شود.منتهی می بسفیلم آتش در 

ی فضای شبه  غلبه پردازد که همانا میی مهمی به مسأله زن زیادیفیلم  میالنی در  ،بسآتش اما پیش از 
( در میان طبقات  اثر میالن کوندرا  دارهای خنده عشق)خصوصاً فضایی مشابه با مجموعه داستان    کوندرایی

زنان با    های حقوقیمیالنی در این فیلم به جای تأکید بر نابرابری   .و پیامد آن برای زنان است متوسط مدرن  
. با این تفاوت که در نگاه ند کمطرح می فردی  ی زنان را در نسبت با مفهوم خوشبختی و سعادت  ، مسأله مردان

زن/ شود.  تحقیر زنان در خانواده و روابط جنسی جدید برجسته میو    او ایده صمیمیت لیبرالی سابق رنگ باخته 
و   شودمتحد می ی جدید  مردساالری سوداگرایانه  زنان قربانیِطلب با  معلم این بار در تقابل با مردانگی نفع 

. با این حال گیردشکل می   های جنسی نولیبرالی نوعی همدلی ارتجاعی در نقد آزادیمیان او و پلیس نیز    حتی
مهم  از  یکی  معلمان  مجدداً  اقتصادی  و  اجتماعی  موقعیت  نزول  یعنی  دوران  این  اقتصادی  تغییرات  ترین 

شود و  ی دیگر کنار گذاشته می از سو   طلبی نولیبرالیی نفعاز یک سو و غلبه   سازی دانشی کاالییواسطه به
 . شودتنها بر تحقیر زنان در نظام مردساالر جدید تأکید می 

فیلم   راهکار  بسآتشحال  ناخواسته  یا  ارائه    خواسته  مردساالر جدید  نظام  در  زنان  تحقیر  برای  بازاری 
دارد. عنوان این فیلم    جذابیتقوانین    فیلم   ی هالیوودی آن یعنی فضای فیلم شباهت بسیاری با نمونهکند.  می

توان سادگی نمیبه کند. اگر  پیوند راهکار مذکور با فضای نولیبرالی را آشکارتر بیان می   ،بستشدر قیاس با آ
در ساحت روابط بینافردی، زنان   ،های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی زنان را در سطح اجتماع حل کردنابرابری 

  ،شناسی بازاری و حدی از استقالل و تمکن مالییزی و چه با کمک روان صورت غرتوانند چه به مدرن می 
آزادی فضای  در  تا  بیاموزند  را  جذابیت  نشوندقوانین  تحقیر  نولیبرالی  جنسی  شریک   های  انتخاب  در  و 

یابی جایگزین  دوست   بدین ترتیب آزادی انتخاب و برابری فرصت   باشند.عاطفی/جنسی امکانات برابری داشته  
برای حفظ شود و آنان را درگیر بازی کودکانه ولی ظاهراً مهیجی  زنان می  شناختی روان ایدئال بلوغ و رهایی  

 کند. میجدید  ی بورژواییخانواده
نگاه روان میالنی   نقد میاز  را  بازی  این  بودن  اقتصادی آن    کند شناسی فردی، کودکانه  بنیان  یعنی  اما 

،  در جهان نولیبرالگذارد.  تحلیل نشده باقی می گیری بازار ازدواج را  و شکل داری  ی شکل جدید سرمایهغلبه 
برابری    آزادی به و  اجتماعی و کاریمعنای کسب موقعیتزنان  آزادی  های  و  با مردان  انتخاب سبک   برابر 
ی  واسطه . در نتیجه به شودعرضه می   در بازارهای مختلف   یی است که کاال  نیز   زندگی  . اما سبک است  زندگی 
در یک حوزه،    برای زنان  هاهای حیات اجتماعی، نقصان برابری فرصتتمامی ساحت و برابرسازی    سازی کاالیی 

ح تحصیالت  عنوان نمونه چنانچه زنان نتوانند با توجه به سطشود. به پذیر ظاهر می های دیگر جبران در حوزه 
توانند آن را در بازار ازدواج های خود در بازار کار موقعیت برابر و مناسبی برای خود فراهم کنند، میو توانمندی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
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ی موقعیت کاری و تحصیلی واسطه پذیرتر شوند و حتی به گذاری کنند و در آنجا رقابتو روابط دوستی سرمایه
ازار کار منتقل کنند و در این جریان قیمت باالتری نیز کسب ی خویش را مجدداً به بدوستان خویش، سرمایه 

 کنند.  
گری  ورزی و کسب حقوق برابر میان مردان و زنان، به محاسبه جای سیاستبدین ترتیب حیات اجتماعی به

می  اختصاص  به افرادی  که  مختلف یابد  بازارهای  در  افزوده  ارزش  کسب  نابرابری   دنبال  فردی  حل  های و 
تر به دنبال رقابت کاری و تحصیلی برای کسب ی متوسط که پیشاند. خصوصاً دختران و زنان طبقه واقعی 

بر و مکمل پیشرفت  های میان راه شوند که  های اجتماعی بهتر بودند، ناخواسته به این سو متمایل می موقعیت
 کنند. و عاشقانه پیگیری   یرا از طریق روابط دوست

ی فیلم  های کودکانهشدن روابط دوستی و عاشقانه و ناخشنودی مالزم با آن، نشان خود را در رقابتبازاری 
در سیاست تغییری کیفی  ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، خبر از  جای نقد  . اما بهگذاردبه جا می  بسآتش

در میان طبقات متوسط )خصوصاً اقشار باالیی آن( و   شناسی نولیبرالو هستی ی فمینیسم  فمینیستی و غلبه 
با بورژوازی جدید می  آنان  اقتصاد و سرمایه   دهد.اتحاد  اتحاد که درونی  نولیبرال استاین  ، در دوران  داری 

و امکانات سیاست را    شودمیپنهان    یا تقابل سنت و مدرنیته   ی مدنیاصالحات حول تقابل دولت و جامعه 
 .  کندتضعیف می  شدتارآفرینیِ در حال رشد به برای نقد گفتار ک

ی صنعتی بعد از انقالب  ی متوسط با بورژوازی جدید با فراموشی نقد توسعه اتحاد برخی از اقشار طبقه 
اغلب طبقات  شود اما  اقتصاد ایران نفتی و رانتی معرفی و نقد می   رغم اینکه در این دوران به   مان است. أتو 

. حال آنکه خّواجیان در  کنندمثابه کلیتی اجتماعی اقتصادی فراموش می را به  صنعت نفتمتوسط حتی خود 

اگر این گونه به نظر رسد که نفت در کشورهای  می   شرح خوبی  مقدمه کتاب دموکراسی کربنی به  دهد که 
یابی د، این خود را در ساخت لوله، مکان شو تولیدکننده عمدتاً پس از تبدیل آن به جریان پول تأثیرگذار می 

دهد که از آغاز، در تالش برای دور زدن  ی مالکانه و دیگر ترتیباتی نشان می پاالیشگاه، مذاکره بر سر بهره
نفت به درآمدهای هنگفت یافته، در پیوند با مسائل دموکراسی کربنی بودند. تبدیل  مطالبات نیروی کار سازمان 

بی  برای دو  نه سبب اندازه  نتیجه ولت  نفت، که  و  راهساز مشکل دموکراسی  ویژه ی  روابط های  ی مهندسی 
 .  (17:  139۵)خواجیان،  سیاسی از درون جریان انرژی است

از یک سو و    و سایر صنایع مادر  ی فاوستی در صنعت نفتهای توسعه اجرای طرح   متأسفانه همزمان با
به  کار  نیروی  استثمار  مقررات سپاری برون ی  واسطه افزایش  و  موقتیزداییها  و  دیگر،   هاسازی ها  سوی  از 

ی مدنی یا سنت و مدرنیته است. سرکوب مشغول تقابل دولت و جامعه ی عمومی سیاسی و فرهنگی دلعرصه 
شناختی آن  و پیامد روان   (های فنی مهندسیو به تبع آن دانشگاه)طبیعت درون و بیرون در کل نظام صنعتی  

ی عمومی  ندرت در عرصه آن به محیطی  مسایل اجتماعی و زیستو همچنین  ان و مهندسان و مدیران  بر کارگر 
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ی تکنولوژی خصوصاً  ی فلسفه اغلب به حوزه شود و انتقادات مطرح شده  فرهنگی و هنری به بحث گذاشته می 
های های محیطها و تنش ها و اضطراب در سینما نیز خبری از ترس   .ماندآن محدود می  ی هایدگریشاخه 

 محیطی های اقتصادی و سیاسی و حتی زیستگذاری حال آنکه متأسفانه اغلب سیاست در میان نیست.    صنعتی 
ی اجتماعی غالب آنان  تجربه   که   )یا شاید کماکان رقم بخورد(  است  دست افرادی رقم خوردهبعد از انقالب، به 

 .  است هان مدرن، فضای صنعتی بودهاز ج 
خود را در تصاویر    یات توانستند تجربمینگرایان  در نتیجه هم کارگران و هم مهندسان و مدیران و و توسعه 

. حتی هنرمندانی که برخالف روند غالب، در شهرهای نولیبرال، جهنم انسانی را  بازشناسند   این دوران   هنری 
های  تر در تأسیسات عظیم نفتی در جنوب ایران یا کارخانه جهنمی که پیش اند، به  بینی و تصویر کرده پیش

   اند.، نپرداخته است برپا شده  صنعتی مشابه 
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