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آنچه آمده است، نیست جز انجامی ضروری بر  ]

ضرورتی آغازشده است آنچیزی که روزی بنا به

انجامِ کاری تواند باشد جز آغازی برای و نمی

ن که ممک؛ سترگ و ضروری  بر پایة منطقی نو

جای تصاحب، شود جز با همراهی، رهایی بهنمی

 [ ...و ایثار
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 درجزءماندگیِ مقدسمنطقِ 

 

 ؟شوندفعال زنان با هم متحد نمی های مختلفکه چرا گروه این پرسش مطرح است

 .کرد تقویت را زنان سنگر باید که باورند این بر همه که شرایطی در آنهم

 ها،وهپرنفوذتر در گر افراد از برخی شخصیتی هایویژگی ها،پاسخ تریندستیدم

 که اولی از. است عمل و مبانی در نظراتفاق نبود انحرافی، هایایده واردشدن

 مفه از پیش اما. دارد بررسی و توجه جای عمل و ایده در اختلاف مسألة بگذریم،

 آنجا یحت زن،. بدهیم «زن» یعنی ای،پایه اشتراک از روشنی تصویر باید اختلاف،

 وعیتموض )به بیانی جنس(سطوح  ترینشناختیزیست در جنسیتش و بدنش که

 ند،شومی لحاظ و دیده هم کنار در اشوجودی مختلف سطوح که وقتی تنها یابد،می

  .زنانگی و زنیت بودن،زن یعنی است؛ اشتراک موضوع

ودن بواقع از آنجا که در نسبت با مرد بودن به چه معناست؟ زن بودن دراما این زن

ترین کند، جنسیت است و اگر چه جنسیت در سطح زیستی، سادهموضوعیت پیدا می

یابد، اما دارای سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ترین تعریف خود را میو مشخص

دهد. نسبت با همان سطح زیستی معنای جامعی به آن میایست که در فرهنگی و غیره

اما خود جنسیت چیست؟ جنسیت، از این منظر برای ما موضوعیت دارد که تعین، 

لوحانة برخی )و حتی به باور ساده ایست که به شکلی تاریخیتجسم، و تجسد سلطه

ر در تغییهای این گروه ، غیرتاریخی که البته آن هم بعد از تلاش7"هارادیکال"

آن، تاریخی خواهد شد( بر بدن، ذهن، زبان، نهاد، نظام و مناسبات انسانی رسوب 

                                                           

. پلملا ابوت و کلر والاس. ترجمة یستیفمن یهانگرش یشناسجامعه بر یدرآمد به. نک7 
 .7911مادر  یای: دنتهران. یاحمد دیحم و یخراسان میمر
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ترین سطوح مدنظر قرار گرفته شود، کرده است. آنگاه که این تجسد در زیستی

بودن، بودن و محمل بازتولیدسلطهسلطهی و بارداری به معنای سوژهمادرانگ

وزبودن تجابودن و درمعرضگی، ضعیفول بودن به معنای پذیرندفرورفته و مفع

شود. سلطه و تعین به معنای زیربودن، و مواردی از این دست موضوع اصلی می

ها، ها، اشعار، اسطورهها، جُکالمثلهن و زبان، خود را در کلمات، ضربسلطه در ذ

د. دهها، آداب معاشرت، پوشش، سلیقه و ... نشان میذهنیت فردی و جمعی، بازی

سلطه در سطح نهادی، خود را در خانواده، دستگاه قضا، سیاست، آموزش، تجسم 

توان در نظام دانش، نظام حقوقی، نظام دهد. سلطه را همچنین میکار و ... نشان می

 .های مختلف اجتماعی ردیابی کردبندیاقتصادسیاسی، گفتمان غالب، و در صورت

کشف،  توانیم، تصور، تصویر، شناسایی،بنابراین ابعاد، سطوح و اکنافی از سلطه را می

سو این برجسته، و مسأله کرده و برای تغییر آن دست به عمل مشخصی بزنیم. از یک

های های اصلی اختلاف آرا در جریانابعاد، سطوح و اکناف هستند که یکی از پایه

جریان ه توان باند، به این معنی که با ایستادن در هر بُعد میفمنیستی را شکل داده

مشخصی از فمنیسم متعلق بود و در برابر جریان دیگر موضع گرفت، و از سوی 

ی، تصور، تصویر، شناسای»دیگر تفاوت و تمایز خود را در برابر دیگری در شیوة 

بُرد و بازتولید کرد. نشان داد، پیش« کردن، مسأله و عملساختنکشف، برجسته

ها ناشی از آن است که در این گیریترتیب بخشی از اختلافات و موضعبدین

از  شود و، موضعِ خُردتر و البته مشخص و محدودی انتخاب می«کلیت ِتصویرشده»

آن جایِ محدود است که کل مسأله و موضوع فهمیده و فرافکنی و تعیین و تکلیف 

«ِ تکلی»یک سطح یا یک شیوه ماندن است، بدون آنکه  شود. این در یک جزء یامی

ماندن موضوع و جریان در اختیار باشد یا در اختیار گرفته شود؛ این یعنی کوچک

]و برخلاف/ یا در جزءماندن، یا درخودماندن و از این افق بسته جهان را فهمیدن 

 و تلاش به تغییر آن داشتن.عکس ادعا[ سطحی بودن و غیردقیق بودن 
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-توانم یک فمنیستِ سوسیالیستیِ هارتمنی باشم و همة توجه و شناخت و فعالیتمن می

طوف ها معیابی آنهایم را به زنانِ کارگرِ افغانیِ جنوبِ کرمان و تلاش برای تشکل

کنم، یا یک فمنیست رادیکالِ چپ که سلطة مردانة بیولوژیکی و نورولوژیکیِ نظام 

وندم های سفید بپیتوانم به چهارشنبهد. من حتی میکشداری را به چالش میسرمایه

ها و یا در اینستاگرام تابوشکنی کنم، و یا تنها به عنوان یک فرد حساس در مهمانی

و هنوز یک فمنیست باشم.  برافروخته شومها هرجا صحبت زن و مرد شد و دورهمی

خوبی برح است. بودن مطبودن انواعی از فمنیستفمنیستخودِ پس در اینجا غیر از 

فمان به اشکال ها تکلیدر هر جریانی از فمنیسم بایستیم، درنسبت بقیة جریان دانیممی

ستنِ تر آن با دانتر و باتجربهایکه در شکل حرفهنحویشود. بهمختلف تعیین می

 دِ نوعی پدافنمسلح و به ،ها و موضوعات مورد بحث یکدیگرها و پرسشکلیدواژه

اتاق "شویم. مثلاً اگر کسی در اولین ورود خود مسألة زنان را از می عامل مجهز(غیر)

دانیم که به کدام جریان تعلق دارد طرح کند، قبل از آنکه ادامه دهد می "خواب

و احتمالاً با چه کسانی دمخور است و چه متونی را خوانده یا خواهد خواند و در 

موضوع مشخصاً به  نیا. داشت نهایت چه راهکارها و پیشنهادات و عاقبتی خواهد

خودمان  یما برا «یماندگدرجزء»و  «یدرخودماندگ» نیمعناست که ا نیا

 دفاع )ها(آن از و میداریم پاس را، چراکه آندارد یاساس یتیو اهم تیموضوع

-نییتع هم یبرا یجزئ شدةیوندر امنِ  یسنگربند نیهم ةواسط به تنهاو  میکنیم

 چالش به را یدرخودماندگ نیا خودِ هنوز ما گرید یانیب به .میکنیم فیتکل

هر جریانی از فمنیست که سلطة گرنه کدامیک از ماست که نداند و. میادهینکش

ها و مصادیق مشخص و جنسیتی را موضوعِ پیش یا پسِ ذهن خود دارد، به نمونه

اع انوافتادگی ملموسی از سلطه اشاره دارد. پوشش، زبان، خشونت جنسی، برهم

های اجتماعیِ مردانه از فیزیولوژی بدن، نابرابری و فرودستی، تعبیرها و برساخت

توان یکی را مهمتر از مواردی هستند که بسادگی نمی ،ناامنیِ ساختاری و غیره

 دیگری دانست. 
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 گیرد،اصرار و پاسداشت این مواضعِ درخودمانده قوت و قدرت خود را از خلاء نمی

د توانمی "سلطه"ها علاوه بر اینکه در خود مسألة ات و جریانچندپارگیِ موضوع

سلطة مردان بر زنان نیز به اتحاد رسیده  منطقِ طرحِ مسألةبه اتحاد برسد، بلکه در 

 دهد کهدستیِ پرتکراری نشان میهای دماست. چراکه هریک از ما سلطه را با نمونه

این یاد بیاورد. را هرجورشده به ای از آنتواند نمونههر زنی در هرجای جهان می

ردی روی فدستی پیشکند که یک گزارة عام را با مثالی دممنطق اینگونه عمل می

دارد. در این منطق بر این گذارد و او را به فکرکردن در مورد آن وامیخاص می

ان توعلت حسِ همراهی و تصدیق درونیِ یک مثال میشود که بهموضوع تاکید می

تاکید کرد و به آن مهر شناخت انضمامی و گزارة عام مرتبط با آن بر صحت موضوع 

ات با مردی مواجه بودی که نوعی عنوان یک زن در زندگیتو به»مثلاً اینکه  زد.

زدن، تجاوز، تعرض، نگاهِ بد، از خشونت را بر تو اعمال کرده است؛ شامل کتک

قطة آخر در این است که این امکان را به من اهمیت سه ن...«. زورگویی، تحقیر و 

های خشونت متناسب با وضعیت خودم را بتوانم پیدا کنم و یا دهد که نمونهمی

عنوان یک زن با مردی مواجه تو به»توانست اینگونه باشد که این جمله می 2بسازم.

                                                           

 واندتیم یاریبس موارد در دارد، یروانکاو منطق با یاریبس اشتراکات که را منطق نیا 2 

 در. "یخانگ خشونت منع کارزار" تلگرامیِ کانالبه  دینمونه نگاه کن یبرا. کرد دنبال
 وبازگ آنقدر خشونت از زنان مختلف یهاتجربه منطق نیا مکرر تکرارِ بر علاوهآنجا 
ونت و خش بودنمداوم خود شده است و زن دییو تأ رتکرا یبرا یبه سندرم لیکه تبد شده
 آن زا یفرارو امکان عملاً تنها نه که کرده یبزرگ یهامطلق و هاکیزیمتاف به لیتبدرا 
 اتموضوع یحت ای و خشونت گرید اشکال یبرو را چشم بلکه انداخته، تیموضوع از را
 به و شده کنده خود یهانهیزم از زنان خشونت مسألة یمعن نیا به. است بسته هم گرید
 با مداح سارا کتاب به توانیم آن تردهیچیپ نمونة در. است شده مبدل یعصب کیت کی

 قِیادمص داکردنیپ تنها نه آن در که کرد اشاره «یستیفمن یِزندگ کی ستنِیز» عنوان
نت و مقابلة خشو یابیمصداق تِیکل بلکه است شده سندرم کی به لیتبد زنان هیعل خشونت

 لیبداست ت یستیفمن یکه همان زندگ یاز زندگ یفرم عموم کیبه  زیبا آن ن لحظههر 
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ی، رات تأثیرگذار بوده است؛ شامل احساسی، کابودی که به نوعی بر تو و زندگی

ای برای خودم پیدا کنم. توانم بالاخره نمونهدر این مورد هم من می...«. فکری، 

را به یک مرد هم بگوییم او هم برای شاید اگر جای زن و مرد را عوض کنیم و آن

کند و در یکی است و یکجور عمل می منطقهرحال هایی بیابد. بهخودش نمونه

 کند.مردانه از این منطق تبعیت میفراخوانی و یادآوری ما از سلطة 

متولد  زنان» نظر کرد. مثلاً اینکه، "فال" توان در منطقبرای فهم بهتر این منطق می

لی خاص وادا و اص زبان، گاه پرحرف و پایبندِرو، خوشاین ماه عموماً خوش

رفاه و آسایش دست  باشند و در زندگی وباشند. این زنان دارای طالع نیکو میمی

اگر از عصبانیت خودداری نکنند، آسیب  کنند. اما اینان زود خشم هستند وپیدا می

 کنند که بایستی مراقب باشندپش قلب پیدا میتاهند دید. اینان به وقت عصبانیت خو

شوند که . همسرشان با آنها مهربان است. اینان با سه خطر در زندگی مواجه می...

 ماه اینمردان متولد ... مر طبیعی خواهند داشت. اگر به سلامت از آنها بگذرند، ع

دارای طبعی گرم و تر هستند. عموماً خوش خلق، جوانمرد و مورد توجه مردم  نیز

یند، صدمه خواهند دید. از وهستند. در قضاوت منصف بوده و هرگاه دروغ بگ

ت سازگار نیست. با هرکس شراک با آنها د برد. اما شراکتنتجارت سود خوبی خواه

این فال  .9«تکنند، ضرر خواهند دید. همچنین مال حرام با آنان سازگار نیس

تواند برای یک روز، یا ماه یا برای تمام عمر فرد باشد، تنها کافی است که فرد می

                                                           
 هک است یزندگ ینوع خود ،یسندرم با منطقِ یاست که زندگ نیاآن  یشده است. معن

 یرگید موارد با ای و افتهین را نیا فرصت احمد احتمالاً. کنند ستیز را آن دیبا زنان
-ستیز یِزندگ کی ستنیز» شامل را یزندگ گرید کِیسندرم انواع که است نداشته برخورد

-قوقحمدافع ای یکودکحقوقمدافع ای یبشرحقوقمدافع یزندگ کی ستنِیز» ،«یطیمح

 و "یشصتدهه " ،"هنری" ،"یفوتبال" ،"راست" ای "چپ" یزندگ کی ستنِیز ،«یوانیح
 کند.    زیتجوتجربه و را  دستنیا از

9  http://www.alamto.com/horoscopes/monthly/mehr 
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-برسد تا از آن پس بتواند در شرایطی خاصی از زندگی به این گزاره "عقل"به سنِ 

احساسات، تجربیات و  ،کند. در این همراهیهای عام رجوع کرده و با آن همراهی 

 اش.شود برای درک کلیت زندگیمسائل و مشکلاتِ جزئی و محدود مبنایی می

ل یا دهد که چگونه یک مثاخوبی این منطق را نشان مینگاهی به گلستان سعدی به

شود برای یک گزارة عام اخلاقی یا خردمندانه. کسی لازم نیست مبنایی می ،حکایت

کلیت شرایط را بسنجد تا در آن رابطة مثال با گزارة عام را استخراج کند. تنها تا 

شده یک همراهی اولیه داشت کافی است که نخست با حکایت و تجربه و مثالِ آورده

تا پس از آن بتوان با خیال راحت گزارة عام را تکرار کرد و در موارد مختلف بکار 

فالگیری زن و مردبودن با چنین منطقی  برد. تفاوت در اینجاست که اگرچه در

د، ولیکن در آن شوتبدیل به کلیتی انتزاعی در نسبتِ تخیلی با جزئیات انضمامی می

را در متافیزیک زندگی، شود و آندر نهایت دعوت به پذیرش وضع موجود می

داند. رمالّی در بهترین حالت برای تغییر وضعیت، منبعث از تقدیر و سرنوشت می

-های انتزاعی اخلاقی را با مفاهیم رایج زمانه )خودداری از عصبانیت، خوشهگزار

کند. اما در گویی، مال حرام و ...( تجویز میخلقی، جوانمردی، انصاف، دروغ

سطوحی از فمنیسم حکایت متفاوت است، چراکه آنچه را مثلاً برای زن در متافیزیک 

کمک تجربیاتِ و نظریات به زندگی مقدر و مسلم و درونی شده است، )عمدتاً 

بال بیشتر گیری، اقدهد. به این معنی خودِ فالغربیان( پروبلماتیک کرده و تغییر می

ی که برای ها و صفاتگیری )البته اگر چنین چیزی درست باشد(، خصیصهزنان به فال

 ةشود، بازتولید سلطة مردانه در سرشتِ قدرگرایانها لحاظ میمردان و زنان در فال

توانند موضوع مباحث فمنیستی باشند. با این حال منطقی که در رمالّی و غیره می

کند در هر دو یکی است، چرا که همراهی با یک پرش آن مخاطب را فراخوانی می

شود. در از گزارة عامِ از قبل موجود به تجربیات و خاطرات روزمره ممکن می

است. از تعبیرخوابهای دم دستی  روانکاوی نیز این منطق در سطوح مختلف فعال

تا جلسات « ایمخواب که همه ما تا به حال دیده 27۲تفسیر و معنی واقعی »درباره 

تواند بر قبولِ پدیداری یک حس مشترک سوار شود. اینکه سالة مشاوره، میچندین
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 اهشویم و از شنیدن لطیفههای زبانی میبینیم یا همة ما دچار لغزشهمة ما خواب می

تواند ثابت کند که نوع انسان دارای فطرت یکسانی است که در بریم، میلذت می

جدال خیر و شری فراتاریخی ]جدال اصل لذت/اصل  همه اعصار خود را به شکل

-ها و استرسها و اسطورهعقده واقعیت، اروس/تاناتوس، خودآگاه/ناخودآگاه[، در

های اقتصادی، سیاسی ها، بحرانجنگهای اجتماعی، ها و حرکتها، فیلمها، داستان

تواند و بسیاری مسائل دیگر نشان داده است. در این منطق همانگونه که یک فال می

تواند درست از آب دربیاید، و جواب دهد، تعبیر خواب و روانکاوی هم می

 هایتوان ستم تاریخی یک قوم، نژاد و جنسیتی خاص را با مثالهمانطور هم می

ترین چاه و هموارترین راه برای تاریک ،انه به چشم آورد. این منطقدستی روزدم

نبش ج -جنبش محیط زیست -جنبش کارگری-های جنبشی )جنبش زنانفعالیت

جنبش دانشجویی و ...( است. طوری که هرکسی به محض احساس تعلق  -حقوق بشر

ویر فدای تصبه یک جریان یا جنبش، در اولین گام، امکان فهم تمامیت انضمامی را 

 که دیگر نیازی به "مشخص"فرض کند که با چند پیشای میانتزاعی پدیداری

یرد گبررسی ندارد، خود را طرفدار یا درگیر مسائل آن جریان کرده و آن را پی می

و در طول روز و در تمام فضاها دائماً مباحثی حول موضوع مورد نظر شنیده، 

-مشخص و به پرسشازپیش که تکرار یک اصلِکند و این روال، خوانده، و طرح می

ها و مصادیق فراوان است، همچنان و همیشه ادامه خواهد داشت. درنیامده با نمونه

یابد. هر فردی که خود را در عرصة سادگی خاتمه نمیاما مسأله به همینجا و به همین

گزیر از اکند، نتنگ هر جنبشی )به معنایی که در اینجا مورد نظر است( تعریف می

 هاهای عملی و نظریِ عصرِ خود شرکت کند. این جدالآن خواهد بود در جدال

گرفته، فعال شوند. ها در آن شکلتوانند خارج از منطقی که هریک از جنبشنمی

از پیش معلوم و در اختیار  که شودهای عامی میترتیب موضوع جدال، گزارهبدین

یت وضع مرتبط با آن است.دست و تکرارشدة ی دمهاها و نمونهاست و سلاحِ آن مثال

کارِ زنان در قرن نوزدهم یا در یکی از روستاهای افغانستان و در مقابل آن موقعیت 

شود برای پسند میزنان در فنلاند یا در عصر هخامنشی، ابزاری همهاجتماعیِ 
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-بدین اند وپشتیبانی از این گزارة تاریخی که زنان در تاریخ همیشه مظلوم بوده

های المثپندارد به مبارزه بر سرِترتیب هر رویکرد مخالفی را که مردان را مظلوم می

ای هطور مشابه نمونهتوانند بههای قومی هم میطلبد. جنبشتری میبهتر و فراوان

را در اعصار  «ستم تاریخیِ خلقِ کرد»فراوانی را پیدا کنند که در آن برای مثال 

 ها فراخواند.و رویکردهای مقابل یا رقیب خود را به جنگ مثال مختلف نشان دهد

گرفته شود که آیا مردم کردستان بیشتر مورد تواند جدی پییعنی این بحث می

یا آتوان پرسید می، و مشابه آن و یا حتی بانکوک یا تهران بلوچاند یا مردم ستم

 دة سنتی.مانا مناطق عقبزنان در شهرهای پیشرفته بیشتر مورد ستم و استثمارند ی

ئل مختلف یافته نسبت به مسانظری و تقلیلِ تعمیمها علاوه بر اینکه تنگاین پرسش

ها و راهکارهایِ خود دارد، در فهم و دریافتش از انسان و را در بن خود و پاسخ

آیا رهایی انسان، محدود و منوط  یافته و درخودمانده است.رهایی انسان نیز تقلیل

ای که جایگاه طلب چنین رهایی 4؟ردرهایی انسانِ زن یا رهاییِ انسانِ کُ به است 

                                                           

در این خصوص مطالعة این کتاب روشنگر است: دربارة مسأله یهود، گامی در نقد فلسفة  4 
 .7937حق هگل: مقدمه، نوشتة کارل مارکس. ترجمة مرتضی محیط. تهران: نشر اختران: 

های مختلف مورد نقد در این کتاب علاوه بر اینکه وضع و موضع درخودماندة گروه
ا، و هها، جریاناست، شرایطی تصویر و تحلیل شده است که در آن درخودماندگیِ گروه

-شود. این شرایط همان دولتاقتصادی تثبیت می-حقوقی-ها در یک نظامِ سیاسیجنبش
ا هها و جنبشها و گروهآلِ غربی است که حقِ فعالیتِ همة جریانملتِ دموکراتِ مدرنِ ایده

ها تشود. یعنی فمنیسدر آن، تا آنجایی که کلیت نظام را زیر سؤال نبرد، پاس داشته می
توانند برای حقوق زنان مبارزه کنند، سبزها برای محیط زیست، کارگران برای شرایط می

دولتی، سوارکاران برای مانژهایی با  امتیازهای بیشتردارانِ برای بهترِ کاری، سرمایه
کترها و مهندسان برای توجه بیشتر، نخبگان برای اختیارات تامه و ... . کیفیت بالاتر، د

ف های مختلها و دانشگاهافتد که در دانشکدهاین وضعیت در حوزة نظری آنجا اتفاق می
رویکردهای مختلف این امکان را دارند که به بررسی یک موضوع بپردازند و در 

ها به نقد یکدیگر بپردازند. نگاهی کتابچارچوب اخلاق آکادمیک و در سمینارها و 

ش ایهم"و  "اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان"سرسری به مقالات دو همایشِ اخیرِ 
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ویژه، مطلوب یا برابری را برای گروهی مشخصی، مثل زنانِ ایرانی یا کرد بدست 

تواند منجر به رهایی انسان بشود؟ یعنی بعد از رهایی زنان از دهد، چگونه میمی

اید دار اندیشید و یا آیا بگر از زنان سرمایهسلطة مردان، آیا باید به رهایی زنان کار

اصلی  ؟ پرسشپرداخت پایین زنان تهران یا لندنرد از نگاه بالابهبه رهایی زنان کُ

ل تواند و نباید خواستی کامکه چرا خواست رهایی انسان نمی استاز هر جنبشی این 

                                                           

دازی ان، فارغ از اینکه فلسفه وجودی و انگیزة راه"یبین المللی زنان و زندگی شهر
-علوم انسانی و چرب رونقِکردنِ بازارِ بیها، گرمها در پرکردِن رزومهگونه همایشاین

-خوبی این موضوع را روشن میکنندگانش است، بهکردنِ ناِن برگزارکنندگان و شرکت

یزد: رکند. سخنان دبیر علمی همایش نیز آبِ صراحت را بر صورتِ گردگرفتة موضوع می

یکی از اهداف کلیدی ما این است که اساساً بدانیم، مسائلی که در حوزه مسائل زنان "
های بعدی نیز به یک موضوع ویژه تبدیل خواهد شد و در واقع شود در سالیمطرح م

 2۵۲شود، هایی که برگزاری می... در استاندارد همایش .این همایش شکار مسئله است
ند های کلان چخواهم اسم ببرم و با بودجههایی هست ولی نمینظیر است، همایشمقاله بی

شوند که شاید مجموعه تمام مقالات ارسالی به همایش آنها صد میلیون تومانی برگزار می
]تا جایی که من اطلاع پیدا کردم هزینة برگزاری خوِد این رسد. مقاله هم نمی 7۲۲به 

... تلاش کردیم تا این ششصدمیلیون تومان بوده است[  7931در بهار همایشِ دورروزه 
همایش به صورت علمی و آکادمیک باشد و همایش جنبه سیاسی پیدا نکند ... رویکرد ما 

گذاران برسد و یکی از حامیان مالی این ای است که مباحث به دست سیاستبه گونه
ه بتواند به پیشنهادات مقالات دسترسی داشتهمایش نیز با ما اینطور قرارداد بسته است که 

 .ل کنندنامه اجرایی تبدیشود را به دستورالعمل و آیینهای که پیشنهاد میباشند و سیاست
بهترین تضمین برای اینکه گفتمان و صداهای متفاوت و مختلفی در این همایش شنیده ... 
 امرانکنندگان، عشرکتشود، گشودگی نسبت به همه جریانات است و اگر به لیست می

ی بینید طیف متنوعو حامیان مالی و معنوی نگاه کنید، می ]احتمالاً منظور آمران بوده[

 ".اندهای متخاصم در این همایش شرکت کردههای رقیب و حتی گفتماناز گفتمان

http://spwf.atu.ac.ir/news?newsCode=7۲93  تأکید از نگارنده
 است.



 

04 
 

دها و یعنی چرا بن باشد؟گرایانه و غیردرخودمانده( نظرانه، غیرتقلیل)غیرتنگ

زنجیرهایی که در یک نظام اجتماعی، انسانی را مسلط و انسانی را تحت سلطه قرار 

 شناخته و گسسته شود؟  ،داده، نباید تمام و کمال و در یک کلیتِ انضمامی

در ذهن یک فعال حقوق زنان چنین صورتبندی ممکن است شکل بگیرد که برای 

دام از قوانین، هنجارها و ... که آزادی آنها را رهایی کامل زنان مخالفت با هر ک

کند ضروری است. لذا اگر برای مثال به مخالفت با منع قانونیِ تحدید و تهدید می

خروج زنان از کشور بدون اذن همسر بپردازیم و در این راستا فعالیت کنیم در 

می است این گاتوانیم این قانون را تغییر داده و نهایت و به کمک مجاری قانونی می

تی کند، مددر مسیر طولانی رهایی کامل زنان. با این صورتبندی شروع به کار می

-تنویسد، از ممنوعیباره میها دراینبه عنوان یک کنشگر، خبرنگار و ... در رسانه

های زن استفاده و به موقع به مواضع مخالفین ازکشورِ تعدادی از ورزشکارخروج

نهایت، زنان نخبه اجازة خروج از کشور را بدون اذن همسر کند و در حمله می

آورند. اما آیا این نشان از صدق گزارة اولیه، یعنی رهایی کامل زنان، بدست می

دارد؟ فارغ از اینکه آیا رهایی کامل بدست آمده و آیا این موضوع برای همة 

 این قانون را یکزنان محقق شده یا خیر )احتمالاً فعالان حقوق زنان با خوشحالی 

ین کنند که اای اعلام عمومی و خصوصی میلوحانهدانند و با غرور سادهدستاورد می

قدم اول برای حذف کامل قانون ممنوعیت بوده و در ادامه باید برای این تلاش 

ین در متن ا "نخبه"که صفت کرد که این حق در انحصار نخبگان نباشد، گو این

ی ات که باید حذف شود و نه مظهری از ساختار پیچیدهای اس"کلمه"قانون تنها 

کنندة حقوق انسان است(، مسأله دیگر نه صدق و کذبِ گزارة از سلطه که تعیین

تر آنجا که حامل و محمول آن عبارت دقیقنخستین که تغییر آن میدان است. به

آن دیگر  اند، صدق و کذب اولیةو فعال حقوق زنان( خود را تغییر داده )گزاره

انة خواهها و تجربیات عدالتموضوعیت ندارد. به این معنی که برای مثال نظریه

 داری از بین رفته یا شکلگرایانة نظامِ سرمایهبرابری زن و مرد، ذیلِ منطقِ فایده
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خود گرفته است که در آن مسأله حولِ حقِ داشتنِ شرایط مساوی برای جدیدی به

لف های مخترابرِ زنان و مردان برای حضور در عرصهدستیابی به موفقیت و حق ب

تِ دادن مشروعیاجتماعی و اقتصادی مطرح شده است. ذیل این تغییر، برای نشان

کند، چرا که از این پس حقِ مطالبه، حق پایمال شدة زنانِ ورزشکار اهمیت پیدا می

ر دنِ براببرهای مختلفِ کاری، پیششدن، حضور در عرصه "موفق"ها برای انسان

-مراتب اجتماعی موجود از رئیسهای تولید و جاگرفتنِ آن در همة سلسهچرخه

جمهور تا نگهبانِ شب مشروع و مطلوب است. فعالِ حقوق زنان تلاش دارد به کمک 

مشروعیت موفقیت برای یک فرد، به همراه پیامدهای سیاسی آن برای دولت یا 

ی فرد مورد نظر اعتباری کسب کند و آن پیامد اقتصادی آن برای نظام تولید، برا

کند که لیاقت داشتن حقوقی را دارد. لذا سایر حقوق را تبدیل به موجودی می

مربوط به چنین شخصی که بالقوه قهرمان ملی یا کارآفرینِ برتر است، مشروع بوده 

و برای پیگیری ضروری است و از آنجمله است حق خروج او از کشور. پر واضح 

 دهند و فعال حقوقر این تحول، رهایی و برابری معنای اولیة خود را نمیاست که د

انِ بخشِ تواناییِ زنبخشِ زنان که نیرویِ رهاییزنان نیز دیگر نه نیروی رهایی

شدن، شدن، کارگرصنعتیشدن، خلبانشدن، کارآفرینتوانمند برای قهرمان

 تمام و کمالِ نظام سیاسی وشدن و ... است که برای تحقق و پشتیبانی هنرمندملی

بار زن در موضعی گذارد. در واقع اینآل آن کم نمیاقتصادیِ حاکم در شکل ایده

تواند به شرط داشتنِ کیفیتی ویژه حقوقی را طلب شده که همچون مرد میقرار داده

رین تترتیب است که این شکل از جنبش زنان در راهِ رهایی به ارتجاعیکند. بدین

-ن، حقوقِ زنان را برابر با حقوقِ مردان برای استثمارشدن/کردن، بهشکل ممک

تر بودن/نبودن در نظام اجتماعی موجود، انقیاددرآمدن/درآوردن، برتر و موفق

 کند.احقاق می
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 سکة رایج ضرب حقیقت به

 

 همهرف ص" یعنی] نیا"که  کندیم انیب نگونهیاای در مصاحبه یچیفدرسیلویا 

 یاررستگ و ییرها راه که فرضشیپ نیا با یدستمزد کار حول هاستینیفم یانرژ

 نه شد،یم محسوب تیمحدود کی من یبرا[ "است خانه از رونیب کار زنان

 هک خاطرنیابه بلکه باشد، غلط یکارگر جنبش به آوردنیرو که لیدلنیابه

 دو ثال،م عنوانبه. شدیم غفلت دیبازتول هیعل مبارزات انواع از یاندهیفزا شکلبه

 شجنب رفت، یعال دادگاه به مانیزا یمرخص حهیلا یوقت ،7311 سال یعنی بعد، سال

 نیچن دنبال الان اگر که بود آن از ترس. نکرد تام تیحما آن از یستینیفم

 یمساو اختپرد و یاسیس یبرابر یبرا تا بود مینخواه محق گرید میباش ییازهایامت

 رفاه یتوقـ  افتاد هم یرفاه یهاتیحما درباره اتفاق نیهم. میبجنگ مشابه کار یبرا

 که فتنگر صورت آن هیعل یستینیفم حرکت چیه شد، واقع حمله مورد زنان یبرا

د، گویاشتباه وحشتناکی که فدریچی از آن می ".بود یوحشتناک اشتباه نیا

ف های مختلگروههایی که گیریعبا مسامحه از او بپذیریم که موض درصورتی که

 اند نه از سر تحلیل وضع موجود و آگاهی سیاسی و اجتماعیدر آن زمان انجام داده

بوده است، اشاره به  "غفلت"و  "ترس"نوعی  از کلیت شرایط بوده، بلکه از سر

خودماندگی دارد که خود را در پرداختن/نپرداختن به مسائل مختلف درشکلی از 

-های ازپیشدر این وضعیت بسته دهد.مبارزه بروز میهای مختلفِ و اتخاذ شیوه

دادن، به همراه راهکارهای مشخصی از مسائلِ ضروری برای موضوعیت و اولویت

تغیر گیرد تا پایبندی خود را نه به شرایط مشده در اختیارِ فعالان قرار میتعیینازقبل

ی ااز بستهبلکه  عصرانشان نشان دهند،های اجتماعیِ خود و همتاریخی و ضرورت

این وضعیت  اند، تا آخرین لحظات دفاع کنند.که خود را در آن تمام کرده

عنوان ملکِ طِلق جریانِ مشخصی، از ای را بهدرخودمانده و کانالیزه، عرصه و بسته
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کند. هر جریانی در چنین وضعیتی چنین کاری را با خودش دسترس خارج و تابو می

ترتیب حامل و بازتولیدکنندة خودش و د و بدینکنو دیگریِ مثل خودش می

-فدریچی را همچنان درخودمانده نگه میامثال آنچه  البته .استوضعیتِ خودش 

دارد این است که رابطة میانِ مسائل مختلف را نه با همة ابعادشان و در سطحی 

 اجتماعی بلکه با یک تقلیل ساده، یعنی آنجا که مسأله باید هرطور شده به زنان

-درتاریخشده و ازقبلرو یک خطِ سادهدهد. فدریچی از اینمربوط شود، انجام می

ود ختواند رنگ و بوهایِ مختلفی بههایش میکه با توجه به توانایی شودمیمشخص 

و ترس از عبور از آن  یشکل از درخودماندگ نیا ،سطح کیاگرچه او در  بگیرد.

 از هک ییمعنا به بودن،ستیخود را از فمن نکهیامکان ا کنیول آوردزبان میرا به 

 هک یمعن نیا به. است داده ازدست را کند، مرتفع راآن ای و برهاند کردم، مراد آن

 ودخ کردنمرتفع و کردنبزرگ یبرا یستیفمن مختلف یهاشاخه انیم در او خودِ

 لطهس هیعل مبارزه در فعال مختلفِ یهاگروه انیم در که دادیم صیتشخ را یترس

 ،یچیدرف ترساده انیب به. دارد وجود زین گریکدی با نسبت در ینابرابر و ستم و

 هدد نشان مشخص سطح کی تا را خود شهامت تواندیم تنها گرید یاریبس همچون

 یسطح در مصاحبه همان در او  ۵.است بودنستیفمن قرمز خط همان که کند، خرج و

                                                           

 فرودستِ  نانز مسائل سمیفمن ینوع تینها در اشکه با تمام تلاش صادقانه نمونه نیا به. نک۵ 
 غرب-اروپایی یا ایرانی پرو احتمالاً رفرودستِ یغ احتمالاً زنانِ  سمیفمن مقابل در را یرانیا

 و دخو کرده، با "ینستاگرامیا ستیفمن کالت"آنچه با  ینیدر واقع سارا حس نهد،یم ارج

ه همانطور که گفت ،ینستاگرمیا ستینفم": دیگویماو  نکرده است.ی کل طور به ستیفمن با
 یفرهنگ دارد. او اما از تماشا یکردن در روبناجادیرخنه ا یانجیبه م رییتغ یشد، سودا

که با  یخود را درون کالت تیهو یهاهیروز پابهتر عاجز است. او روزبزرگ ریتصو
ود خ ینییکالت به مرور واژگان آ نی. اکندیتر مداده، مستحکم لیتشک شیهامسلکهم

 گاهِیجا از اام ینستاگرمیا ستیفمن.  …و  یقاعدگ ،یبدن، باکرگ ی: موکندیرا تصاحب م
دارد. در  یغالباً سطح یادراک ،یاسیس-یاقتصاد-یخیکانتکست تار در هابدن کیپروبلمات
تابوست  سراسر زیهمه چ شود؛یم نییذات تب کیاو، از قضا تنها  یرذاتگرایغ یِبندصورت
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]مصادرة جنبش[ را سر  بلا نیهم شیپ دهه کی قاًیدق"که  دهدیم صیتشخ گرید

 یتعماراس ضد مبارزه توانندینم بردند یپ کهیوقت. آوردند یاستعمار ضد جنبش

 آن یاستعمار ضد ندیفرآ رهبر تأیه در و شد وارد مللسازمان دهند، شکست را

 انتخاب و ینشیگز یکشته شدند، مثل لومومبا، و افراد یاعده. کرد تصاحب را

کرد که رفع  جادیرا ا نانیاطم نیگفت، سازمان ملل ا توانیمنصوب شدند. م

ود و حفظ ش یالمللنیب هیرخ خواهد داد که قاطعانه منافع سرما یقیاستعمار به طر

از دوره استعمار نو صحبت  نیهم یتکان نخورد. برا یدارهیآب در دل سرما

 یاستعمار هرگز پاره نشده، بلکه حالا توسط طبقه حاکم بوم ریچراکه زنج م،یکنیم

مداخله  یابتدا سازمان ملل در جنبش ضد استعمار .شده است میو تحک دییمجدداً تأ

 از یدیجد طبقه آنها. داشت تجربه زنان جنبش با برخورد یبرا خاطرنیهمکرد، به

 یالمللنیب ینهاد یهاییگردهما به آنجا و نجایه اک ساختند «یجهان» یهاستینیفم

 هاآن. شدیم اسناد یبرا یسازعبارت صرف یاریبس یروزها که ییجا رفتند،یم

 یوامحت اما بود، هاستینیفم زبان با متناسب که ساختند یدیجد دستورجلسات

 تخشون از صحبت ملل سازمان اتیادب در مثلاً،. بود انداخته دور را آن براندازنده

 آن لمسئو و شده جادیا چگونه خشونت نیا نکهیا از یصحبت اما هست، زنان هیعل

                                                           
ها را نو ز میها را مطلع کنو آدم میکن تیتابوها فعال نیا هیو عل میکن انیطغ دیو ما با

)که از کثرت کاربرد  یهمچون سبک زندگ یپسندنما و عامهنخ می. او به مفاهمینجات ده
مرا  دیوتا بگ شودیدارد( متوسل م شرویو پ یانتقاد یهاهیبه ندرت سو گرید ح،یناصح

 یزندگ سبک نیکه ا شودیسرشار از تناقض م ییاما ماجرا آنجا د،یو الگو قرار ده دینیبب

 سمینفم ."زن فرودست( ندارد ژهیو)به یرانیزنِ ا روزمره یبا زندگ یعنوان نسبتچیهبه
 . دانیم تی. ساینیسارا حس دهی. سینستاگرمیا

۵1۲13https://meidaan.com/archive/ . 

https://meidaan.com/archive/57068
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 تاس توانسته یبخوب نکهیا با بازهم اما 1."شودینم هستند، یایاجتماع یروهاین چه

در سازمان ملل بزند،  یمبارزات یهاانیجر ریدر کنار سا را خودش مقابلِ  انِیجر ردِ

 در. شودیم مشغول سمیفمناز  انتیبه ص رد،یگیم یکه پ یدر منطق ریبازهم ناگز

 وجه و ملع عرصة یبرا فیتکل و نییتع که شود دهیچیپ تواندیم آنجا مسأله واقع

. است رحمط استثمار و سلطه و ینابرابر برابر در یستادگیا و مبارزه فعل یِ انضمام

 مقابل و کنار در ،یشناخت چه با یخیتار لحظة هر در که شود طرح پرسش نیا یعنی

 نیا کرد؟ مبارزه دیبا یابرنامه چه با و یمشخص موضوعات چه حول ،ییهاگروه چه

 ،معلومشیازپ خود، تیجزئ و تیکل در شیهاجواب که یالحظه آن تا سوال

 یسؤال د،نباش نشدهیشیبازاند شدةدادهازقبل عامِ یهاگزاره با منطبق و دهیشیاندین

 مبارزة شهامت کردم اشاره که ییموردها در اما. مبارزه یبرا یاتیحضروری و  است

 رفتهسؤال  ریز عام یهاکه خود گزاره رودیم دست از یهنگامآن درست یانضمام

 .  باشد

ای هرا در منطق استدلال های مختلف فمنیسمی از طرد میان شاخهشکلاگر بخواهیم 

یم، نتیجه چنین خود برای توجیه سلطة مردانه در مورد زنان، هضم و جذب کن

گزارة عام خود را با یکدیگر به اشتراک خواهیم گذاشت، اگر و ما خواهد بود که 

یعنی یک  های خاص خود را پاسداری کند.فقط اگر هر کس بتواند مصداق

در شکل  بودنزنچیستیِ گیرد که در بخش اول آن )موجودیت دوپاره شکل می

ودن بچگونگی زناما در بخش دوم آن )( همه فمنیستیم، اششدة غیرتاریخیداده

 و هرکسبرود  دینبا یجو کیبا هم در  آبمان( در شکل متعین موجودش در تاریخ

تواند تشکیل دهد. مشکل در واقع نه فقط ای از فمنیست را میبرای خودش گونه

                                                           

 زوج نقش تنها زن آن در که میبود آمده ییایما از دن :یچیفدر ایلویبا س یوگفتگپ1 

 . یمیشکوه مق و یریمهرسا مع ترجمة ،هانا هِر. داشت را مرد

۵1414https://meidaan.com/archive/ 

https://meidaan.com/archive/author/hannaher
https://meidaan.com/archive/author/hannaher
https://meidaan.com/archive/author/mehrsamoayeri
https://meidaan.com/archive/author/shokuhmoghimi
https://meidaan.com/archive/57464
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-در بخش اول گزارة منطقی و نه فقط حتی در بخش دوم آن، بلکه اساساً در کنارهم

نِ این دو در دو سطح کاملاً انتزاعی است؛ یکی خیلی عام انتزاعی و دیگری قرارگرفت

های مختلف فمنیستی در واقع در این خیلی خاص انتزاعی. آبشخورِ منطقِ جریان

شکاف است.  مهمترین کارکردهای این شکاف آن است که درخودماندگی را با یک 

 ششمتر چد، یا به بیان دقیقکنتوجیه می -«برابری»همچون -گزاره یا مفهوم عام 

 بندد. ، میبه وضعیتی که در آن گرفتار آمده و را به خود

شود که یک ترِ این منطق، وقتی اعمال میحال سادهتر و در عینشکل پیچیده

دارد. کار یک جدی که در صحنة عمل و نظر حضور  دباشی "ایفمنیست حرفه"

شه در را همی "سنسور نابرابری جنسیتی"ای این خواهد بود که یک فمنیست حرفه

اش کار گذاشته باشد و این سنسور را بتواند گوش و چشم و سایر حواس تجربی

یک فیلسوف علم، باید چیزی  در ردایجا روشن و فعال نگه دارد. مثلاً همیشه و همه

از طریق پاشیدگی جهان انداموار و "شبیه این را نشان داد که علم و دانش جدید 

شده و یا توضیح داد  1"مذکرسازی"توسط دکارت  "دینة قرون وسطا و رنسانسما

 "("دست، مغز و قلب"وحدتِ فعالیت یدی، ذهنی و عاطفی )"که بدلایلی همچون 

میان کار بورژوایی/مردانه و کار زنان، به این دلیل که کار "در میان زنان و اینکه 

خودآگاهانة محیط طبیعی/محیط بخش و تر با پردازش لذتزنان پیوندی بنیادی

اجتماعی ]منظور تربیت کودکان است[ در زندگی روزمره دارد، فعالیت متمایز 

هایی از طبیعت و تواند درکانداز فمنیستی میتحقیق از چشم"، 3"انسانی است

                                                           

 سمینمدر از. در یگزلقزه تورج ترجمة. بوردو سوزان شه،یاند یِدکارت یِمذکرساز به. نک1 
 میعبدالکر یفارس یِ راستاریو کهون، لارنس راستاریو و یگردآور ،سمیمدرنپست تا

    .7934 ین نشر: تهران. انیدیرش

ندرا س ،یستیفمن دگاهید یدارا یِهایشناسشناخت تا یستیفمن ییگراتجربه از 3 
 ،سمیمدرنپست تا سمیمدرن از. . در دهیجهاند نیسرخوش و افش کویترجمة ن نگ،یهارد
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 پذیرانداز فعالیت و تجربة مردان امکانزندگی اجتماعی فراهم کند که از چشم

توانیم با بافتنِ آسمانِ مارکس و ف پسااستعماری باشیم می. اگر فیلسو3"نیست

زنانِ هندو نتیجه گرامشی و دلوز و فوکو و دریدا به ریسمان خودسوزیِ بیوه

یری ابژه گمابین پدرسالاری و امپریالیسم، تقویم سوژه ]قانون[ و شکل"بگیریم که 

 بکر به نوعی نیستیِصورتی که بدل هم نه بهشود، آن]سرکوب[، تصویر زن محو می

ة امان که تصویر جابجاشدرفتنی بیوپیشصورت پسنخورده شود بلکه بهو دست

عنوان توانیم به. یا می7۲"سازی استگرفتار بین سنت و مدرن« زن جهان سومیِ»

گرداننده یک کانالِ تلگرامی فمنیستی هر خبری مربوط به موفقیت، تحقیر، 

زنان، و درواقع هر خبری که به نحوی به یک زن سرکوب، توجه یا عدم توجه به 

داری نمایشی، حمایت واقعی ورزش زنان بجای پرچم"ربط دارد را بارگذاری کنیم: 

یستند اخواهد؛ طرفداران دوآتشة تیم لاتسیو که در جایگاه خاصی در استادیو میمی

ر ین جایگاه داند. دلیل این امر را تقدس! اخواستار عدم ورود زنان به جایگاه شده

میلیاردی  77اند؛ سهم زنان از نمایندگی مجلس در دنیا؛ ضرر استادیوم عنوان کرده

دارشدن؛ درساژ تنها ورزشی است که دلیل بچهژاپن از استعفای زنان شاغل به

. این شکل از تقرب و 77"دهند؛ ...تفکیک جنسیتی ندارد، همه با هم مسابقه می

. همان اسلوب پیشین است طقی دقیقاً روی دیگر سکةه لحاظ منمواجهه با موضوع ب

-گیری خود ، بدون آنکه به منطق شکل"عام"بدین معنا که در اولی یک گزارة 

                                                           
 نشر: انتهر. انیدیرش میعبدالکر یفارس یِراستاریو کهون، لارنس راستاریو و یگردآور

 .7934 ین
   .همان 3

مة مسعود ترج واک،یاسپ یچاکراورت یاتریگا ند؟یسخن بگو توانندیم ردستانیز ایآ7۲ 
 یِ ارراستیو کهون، لارنس راستاریو و یگردآور ،سمیمدرنپست تا سمیمدرن از. در ایعل

  .7934 ین نشر: تهران. انیدیرش میعبدالکر یفارس

 .یدارزنیب یتلگرام کانال به. نک77 
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 شد،ارجاع داشته با -اندای را منتزع ساختهیعنی منطق مناسباتی که چنین گزاره

 و مصادیق مشخصترین شکل ممکن آن، ترین و ایزولهدر انتزاعی ،برای هر فرد

و همدلی  گیردشکل میترین سطح انتزاعی رو تقلیلی در پایینیابد و از اینفردی می

ها، و همراهی فرد را در پی خواهد داشت و در دومی آن گزارة عام خود را در نمونه

سطح  ترتیب تعمیمی در بالاترینکند و بدینها، موضوعات مختلف، تصدیق میعرصه

در هردو، تقلیل و تعمیم بر پایة یک منطق، گزارة  گیرد.انتزاع در آن صورت می

 کنند. عام اولیه را تکرار، تشدید، مبسوط و لقلقه می

جستجوگری و نظرورزی وقتی که گزارة عام، از پیش در اختیار ماست، کاری این 

کافی است که ما  72 نه چندان سخت ولی به غایت جذاب و سحرآمیز و خلاقه است.

روی جهان اطرافمان در ابعاد و سطوح مختلف بازکنیم. آنگاه به چشم تیزبینِ خود را

ها، هایِ شهری، شکل توالتتوانیم تئوری فمنیستی خود را در فضاسازیمی

رفتارهایِ شغلی، مفاهیم و ابزارهای بکاررفته علوم طبیعی در مقایسه با مفاهیم و 

                                                           

-وبانات و هاجاده که کردیم لیتحل یدوست م،یرفتیم شمال به که ییسفرها از یکی در72 

 و یبکر که هستند یمذکر یِهادال واقع در اند،، که شبیه به مارهای خزندهشمال یها
 ورود یبرا را راه بیترتنیبد و شکافندیم را خطه نیا زندة نةیماد عتیطب یِدگیپوش

 از تهران. کنندیم باز تهران در متمرکزشده گرِسرکوب یِمرکزگرا مردسالارِ یدارهیسرما
-اتوبان-مار بر ادشیبن که است الوقتابن یِسروپایب کنندةیروسپ یِبورژوا مردِ او نظر

 دهیکش اطرافش یِشهرها همة یِسو به که خودش از رونیب در و خودش در است ییها
 تینها در و شکافت خواهد هم را هوا و داده بسط را خود هم نیزم رِ یز به یحت و است شده

 و مترو و اتوبان و ابانیخ و جاده ماند، خواهد یباق او از که یزیچ تنها خود تیغا و

 ردستانیز" گفتیم واکیاسپ که همانطور. است مردانه عنصر و سمبل و عصاره هر و اتوبوس

 ادعا اشیاتوبان-مار لِیتحل آخر در توانستیم هم ما دوست نیا "ندیبگو سخن توانندینم
 در تهران( مرددرآمدةابتذالِ  و ادیانق به زنِ یعنی)احتمالاً  شدةیروسپ جهانِ» که کند

 فروخواهدفزاینده اضمحلالیِ هردمبه ابتذال و  مداوم، یوآمدرفت در ،وشمار یِسکوت
 .«رفت
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مپیوتری، رنگ و های کاشده برای فونتهای علوم انسانی، اسامی انتخابروش

های ساعت و هرچیز دیگری بیابیم. این عقربههای سنتی، مفهومِ زمان و لحنِ آئین

های مختلف و متعددِ متعارف و تواند ما را از یک حیطه به حیطهمنطق اگرچه می

 ،گزارة عام اولیة و در همین منطق بنیادیننامتعارف بکشاند، اما بازهم ما را در همان 

 دارد. نگه میدرخودمانده 

ند اکه دربارة آن بسیار نوشتهاین درخودماندگی  ی ازدیگربه ظاهرِ مترقیِ شکل 

-طا محیی های کارگری(که زنان )جنبش زنان( باید به کارگران )جنبش این است

ائتلافات که در جهت عبور از  دستدست بپیوندند. اینازاین ، معلمان وهازیستی

را خواهد گشود، همچنان تقلیلفمنیستی آورده می گاهِنظریافته نظریِ تقلیلتنگ

ه و د، مرتفع نکرچه که مبنای ائتلاف استچرا که هنوز این عدم تفاوت یا آن ماند،

در ائتلاف قرار با حفظ استقلال ماهوی و مفهومی با آنهای کارگران را مای زنها 

بدست  ولین گام وا برداشتنِ  محضِبه تواندمی که همین دلیل استبه است. دقیقاً  داده

در این مواقع  79شود.ها آغاز میخواهی، جنگ بر سر سهمآوردآوردن اولین دست

                                                           

خواهی در نخستین لحظات پس از نخستین دستاوردها، بیش از هرفرد این شکل از سهم 79 
موضوعیت دارد که تا قبل از این هنوز چیزی،  ایو گروهی برای آن جریان و طبقه

، در یک ترسانمانده و دادن دارند. این وضعیت میانهرچند کم یا متوسط برای ازدست
باشند. فاز  ترانقلابیضدتر و بلافاصله بعد از آن ازهمهانقلابیهمهتواند ازفاصلة کوتاه می

ادِن دماندن از تحولات درجریان و ازدستروست که ترسِ عقببودنشان از آناول انقلابی
ند را ندارناشان از این جهت است که جرأت ایضدانقلابی را دارند و فاز دوم هایشانداشته

م کار بازهو ترسان و لرزان و محافظه )یا دارند( باشند که چیزی بیش از اینکه هستند
ایستند، چراکه به هیچ چیزی جز هایشان مقابل هر تحول بنیادینی میبرای حفظ داشته

زی یعنی همان چی خطر نیاندازد اعتماد ندارند.اشان را تضمین کند یا بهباریکهکه آبآن
-کم هایشانرو همچون داشتهاز این کند.اشان هم میکند، ضدانقلابیکه آنها را انقلابی می

 ها برایاین داشته .اندافقشان به خود و جهان، خوار و ذلیلاند و همچون مایهمایه و میان
زاری برگ فالوور،مخاطب و تواند گردآوردن تعدادی از افراد بعنوان عضو یا ها میجنبش
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صاحبان "، "هابازاری"، "روحانیون"، "کارگران"، "معلمان"، "هازن"است که 

سهم خود را از سفرة  با همان ماهیت سابقشانها و سایر گروه "کارمندان"، "صنایع

 یک نتوانسته ازشود و روزی از نو ولی هیچروز از نو میکنند. می طلب "انقلاب"

ده قبل شفراتر برود، هرچند که میزان سهم توزیع اششدهعرصة تنگِ ماهیتِ تعریف

اساساً مسأله سهم آنجا موضوعیت  از واقعه لزوماً معادل با میزان سهم پس از آن نباشد.

به این معنی که دیگر  محکم شده است.ها بندیمشخص و جبهه دارد که مرزها

 ]و در جهت میل به ارتفاع آن[ ترها در سطحی وسیعامکان بازآرایی مرزها و جبهه

صورت این در و برپایه تضادهای بنیادین تاریخی اجتماعی را از خود گرفته باشیم.

بیشتر  تر یادرخودماندگی خود هربار با سهم کم وضعیتِ  است که ناچار به بازتولید

که خود مرزها هر بار به شکل نتیجه در سطح محتوایی چنان خواهد بود  شوند.می

شوند و در سطح فرمی سنتز تر میآورند و پررنگتری سربرمیو پیچیده جدید

-شهمة جنبگیرد که گر شکل میآن، یعنی یک دولت یا فرهنگ دموکراتِ مسامحه

ا دهد تآنها میدان و عرصه و سهم کافی میشناسد و به رسمیت میها را بهها و جبهه

یچ ترتیب است که نه تنها هتر کنند. به اینتر و پیشرفتهخودشان و خودش را کامل

اشان لحاظ شده است، منتفی ها چنانکه در غایت و رسالت تاریخییک از این جنبش

ن شوند، بلکه هربار خود را و نظامی را که موجب و علت وجودیشاو مرتفع نمی

نِ زکنند. تر میتر و متکاملزند، فربهای دامن میبوده و به چنین درخودماندگی

-های حاشیة نیویورک در این شرایط چیزی نیست جز کنارهمپوستِ کارگرِ محلهسیاه

نشین و از این پس نیز چیزی نخواهد بود جز آمدنِ زن و سیاه و کارگر و حاشیه

                                                           
 نوشتن چند بیانیه و مقاله واندازیِ سایت و راه نشست و اعتراض و کمپین،چند جلسه و 

  باشد. دستو ازاین احتمالاً تصویب چند بند یا تبصرة قانونی
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-تواند سهم خودش را در هریک از جنبشبار میاینها با این تفاوت که همین تقلیل

  74های مربوطه تا ابدودهر پیگیری کند.

سلطة خدایگان بر بنده، به هر شکلِ تاریخی که ظهور کرده  مسأله این است که چرا 

ر طور طلب شود که داست، نباید آنطور زیر سؤال برود و فروریختنِ آن نباید آن

اعیان و ساختارها برافتد و نه آنکه آنچنان مسأله و ها و اذهان و غایتش از زبان

ر اش، هربایافته و معینخواهی محدود و تقلیلخواهی و حقلقلقه شود که با سهم

الحفظ جنبش مخالف خودش را تحت ی پیدا کند که در دل خودترشکل جدید

ات نرمِ و تغییریافته تقلیلخواهی بپرورد و از آن تغذیه کند و به اندازة همان سهم

ها در عدمِ درکِ کلیتِ این گروهدر سطح ساختاری . مانده به آن میدان دهددرجزء

ای خود ند برنتوامیکلیتی که و  انددر آن موجودیت یافتهای که اجتماعی-انسانی

. آنجا که علم اقتصاد از وم استای در علرشتههایِ بین، شبیه ظهور شاخهدنبساز

وم کند با علحل آگاهی یافته و سعی میشناخت و رسیدن به راهانی خود در ناتو

-برقرارکند. اما آنچه به وجود می ی، علوم سیاسی و ... پیوندشناساجتماعی، زیست

یت درکی از کلدر پیداکردنِ تقلیل یافته است و هنوز  شاخة آید ائتلاف بین دو

ین فراخوانی از سوی های بیشتری را فراخوانی کند. انیازمند آن است تا شاخه

ها به نفع کلیت موجود های مختلف برای ائتلاف، از انتفای هریک از گروهگروه

های سابق در مقاطع مختلف تواند شاخة جدیدی را به شاخهناتوان است و تنها می

 شود برای گرایشِ ، موضوعی میاخلاق در تکنولوژیِ لقاح مصنوعیاضافه کند. 

                                                           

دهد که هم )یعنی نشان می ایهای کارگریدر جنبشخود را بخوبی این وضعیت  04 
ی برسِر زنپیگیری و چانه اندوه گذشته( خود را معطوف بهنگرانیِ آینده( و غم )یعنی 

-توانند به سراغ نیروهایِ حاکمها بعد از هر انقلابی مییعنی این .اندکرده "حداقل حقوق"

 ،تعیین شده است هاترین حداقل دستمزدشده بروند و محاسبات خود را که در آن دقیق
که اگر اجرایی نشد دوباره فعالیت  کنندای به دولت موقت یا دائم تقدیم همچون لایحه

   . سر بگیرند خود را از
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های محاسبه و آزمون و ، و تکنولوژیشناسییا جامعه تکنولوژی در فلسفه اخلاقِ

ناسی شعصبشود در شاخة تکنولوژیِ تنظیم رفتارهای اخلاقی در بازار موضوعی می

 «الفِ »ص شود و تخصترکیب می «ب» با تخصص «الف»یعنی تخصص  .علوم شناختییا 

 ها نیز در اینآورد. در جنبشبوجود میروزتر هرا با موضوعات ب «الف» «بِ »یا  «ب»

شود تا با حفظ استقلال خود را روز میهب «الف» «بِ»یا  «ب» «الفِ» حالت جنبشِ

درخودماندگی،  تضاعفِ است. درخودماندگی مضاعفاین در واقع  تثبیت کند.

 لقبدونِ تعلق و تع یکی لقو تع هاست، آنجا که تعلقائتلاف درخودماندگی

دو جریان، دو جنبش یا دو تخصص  آمدنشان، ممکن است.علیرغم کنارهم، دیگری

 ند و بسته به اینکه حول چه موضوعِ مشترکیآیبسته به ضرورت تاریخی کنارهم می

قویت تثبیت و تبرعکس توانند خود را منتفی یا و چگونه کنارهم آمده باشند می

ولِ گرایی و فمنیسم حزیستگرایی، محیطلی از ملیشک کنند. آنجا که برای مثال

جدالِ نیروهای سیاسی و اقتصادی حاکم و برای براندازی بخشی از یک نظامِ حاکم 

و  نداگیرند، در تثبیت و تقویت خود در سطحی بالاتر گام برداشتهکنارهم قرار می

حولِ فهمِ وضعیتی  برای مثال . اما آنجا کههمچنان درمانده از رفع درخودماندگی

-ترا در گسترة وسیع ابعاد سیاسی، زیسدرکنار یکدیگر قرار گرفته و آن، بحرانی

ح مختلف ومحیطی و اجتماعی ترسیم و به کلیتی دست یافتند، که دیگر ابعاد و سط

-بحران در آن قابل تفکیک به ابعاد آن )یعنی هر بعد سیاسی، اجتماعی، زیست

 ها خود را منتفی ساخته استها و تخصصمحیطی و ...( نبود، آنگاه هریک از جریان

حیطی مکند دیگر نه سیاسی، نه زیستو آنچه را که برای تغییرِ وضعیت مطالبه می

واهد خ« چیزی»و نه جنسیتی و اجتماعی )به معنای سابقِ هریک( خواهد بود بلکه 

بود که همة مطالبات را دربرداشته و تحقق همه را در یک کلیت با انتفای هریک 

-ها در این شکل از کنارهمها و جنبش. بنابراین جریاندنبال داردبه صورت مجزابه

وضعیت ِدرخودماندگیشان. یکدیگر خواهند بود و نه متضاعفِ  متضایف ،آمدن

اند، در یعنی یکدیگر را با آغاز از موضوعِ مشخصی که مورد بررسی قرار داده
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ل کرده است، قوام سطحی بالاتر و در کلیتیِ که هردو طرف تضایف را در خود ح

 .ریزندو دوام خود را در گسستِ از ماهیتِ پیشینشان پی می بخشندمی

پیش از اینکه بخواهیم به این مسأله  شد؟ رها یدرخودماندگ از توانیم چگونه اما

 لطهو نه لزوماً ساسیم که بر مسأله سلطه )هایی را بشنبپردازیم ضروری است، گروه

ای سبز، هاند. جریانمتمرکز شده و یا موضوعات مشابه تبعیض، استثمار، جنسیتی(

طة های چپ که بر سلزیست تأکید و توجه دارند، جریانکه بر سلطة انسان بر محیط

رکز بر )یا م های پسااستعماری که بر سلطة فرهنگیِ غرب بر شرقطبقاتی و جریان

هر یک از این  ها هستند.هایی مهم از این گروهگذارند، نمونهدست می حاشیه(

راحتی با یکدیگر کنار اند که نه بههای متعددی تشکیل شدهها از شاخهجریان

های دیگر کنار بیاید. هگل تواند با جریانآیند و نه کل جریان براحتی میمی

ای هدرست و نادرست به اندیشه"دربارة شیوة شناختِ حقیقت بر این باور است که 

ند که نمایهای مستقلی میحرکتی خویش در حکم ذاتمعینی تعلق دارند که در بی

شود، ثابت و جدا از هم، بدون ارتباط هرجا یکی بود دیگری هم در برابرش پیدا می

ی نیست اشدهمتقابل. در حالی که در باب حقیقت باید دانست که حقیقت سکة ضرب

سو این به این معنا از یک 7۵."زدن باشدکه آماده برای خرج کردن یا به جیب

شدة فمنیسم، مارکسیسم، های ضربتواند به سکهدرخودماندگی در دو سطح می

ل شدة فمنیسمِ رادیکال و فمنیسمِ لیبرال و غیره تبدیهای ضربیا سکهو... لیبرالیسم 

شود. و از سوی دیگر، امکان خروج از این درخودماندگی جز با برقراری ارتباط 

 موجود بهشده و ازپیشحقیقت همچون امرِ داده ایِ انتفها و متقابل با سایر حوزه

ر از غیموجود، متصور نیست. پسشده و ازاینانتفاع حقیقت همچون امری ساخته

ت فعلی حاکمی ،گرافمنیستِ پسااستعماریِ چپاین، چنین خواهد بود که برای نمونه 

                                                           

. 7931 آگاه،: تهران. پرهام باقر ترجمة هگل،. ف. و. گ جان، یدارشناسیپد شگفتاریپ7۵ 
 .1۲-۵3 صص
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مردسالاری در همة مایة داری با بننژادگرایِ مرکزگرایِ سرمایه-را یک نظام دین

داند که انحلال آن در تحلیل نهایی جز با انحلال مردسالاری در همة ابعادِ ابعادش می

هگل در ادامة همان . 71اش ممکن نخواهد بوددینی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی

در اصطلاحاتی چون وحدتِ سوژه و ابژه، وحدت متناهی "کند که بحث استنتاج می

وجود و اندیشه، این اشکال هست که هر کدام )سوژه یا ذهن، و نامتناهی، وحدت 

اند؛ پس در کاررفتهابژه یا عین، ...( در معنایی که خارج از وحدتشان دارند به

در واقع حقیقتی که هگل  71."آیداند که از اصطلاحشان برمیوحدتشان فاقد معنایی

های مختلف و حتی آورد در وحدت جریاناز آن در یک کلیت سخن به میان می

ها را در بر نخواهد داشت و بنابراین مشخصِ سابق آندیگر معنایِ از پیش ،متضاد

نژادپرستِ مرکزگرایِ -)دینهایشبه محمول (مردسالاری) شکل حامل دتواننمی

را داشته باشد، هرچند که همة اینها را در خود مرتفع کرده و  ...( داریسرمایه

 دارد.

 

 انکشاف مصادره در برابر

سیاسی، -آید که در شرایط بَلبشوی اجتماعینمونة دیگر چنین بحثی وقتی پیش می

راخورِ فهای مختلف بخواهند در یک ائتلاف )نا(نوشتة فکری و سیاسی و بهجریان

                                                           

ولت آید که دگرایِ فمنیست بوجود میهنگام که مثلاً یک پسااستعماریِ چپحتی آن 71 
-متمرکزِ استعماری معرفی میبورژوازیسالاریِسفیدپوستنوع مردسالاریِ ایران را یک

ها را محمول اصلِ کلیِ خود که در جریان پسااستعماری پیش کند، در واقع سایر جریان
ها را به نفع خود و در دهد. به این معنی سایر جریاناز این تعریف شده است، قرار می

ارهایی در لحظة نهایی بخواهد ارائه تر مصادره کرده است و هنگامی که راهکشأنی پایین
 معلوم پسااستعماری خواهد بود.دهد این راهکار حکماً راهکارهاِی ازپیش

 17-1۲ صص همان،71 
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ک اند در برابر ییکباره کسب کردهطلب( که بهذهن استراتژیکی )نه لزوماً فرصت

در آغوش بکشند و هرچیز را  اًاحتضار همدیگر را موقتدشمن مشترکِ ظاهراً روبه

ش کپیش در این راستا برای خود مصادره کرده و یا خود را برای مصادره به هرجایی

د بیاید که تواند اینگونه به وجکنند. برای نمونه یک نفر با اولویت غیرفمنیستی می

و  رانهیدل ع،یگونه که در حرکت بدآن ،یحجاب اجبار هیجنبشِ مبارزه عل"

 ینیآتش یهااز گدازه یکی کند،یانقلاب جلوه م ابانیفروتنانهْ شکوهمند زنان خ

 یاسیآسمان سدر تب و تاب به شهْیهم یآتشفشان یاز ژرفا ماهید زشیاست که خ

ه کارگر ب یزنان طبقه شودیچطور م"تر: یا به شکلی صریح .73"استپرتاب کرده

                                                           

 یهابه تلاش یابیدست یبرا [.Naghd.com] نقد. تیدختران انقلاب در سا مقالة. به نک73 
 ،یرانیک اترسنا سمیپوپول: یمائده هژبرنک. به  ییهامصادره نینچنیا با تقابل در یمورد

 یهاتکاز لعب یسازقهرمان"را  انیجر "نیمنتقد راست" سندةی. هرچند که نویمانیا نرگس

 ازهمب دهد،یم صیتشخ "مرز یدر آن سو ستادهیبه قصد مقاومت در برابر قدرتِ ا هیماکم

رباز س یهژبرمائده ": گرددیبازم آمادةشیازپ عام گزارة همان به خود یمنطق عادت به بنا
 گوریف کیبه  یغاتیتبل یِجنس گوریف نیا ریی. تغیحقوق زنان و آزاد یراه مبارزه برا

 لیدارد که در آن پتانس یانشان از جامعه ،یاشانتاژ رسانه یمبارز از خلال سازوکارها
ارز مب یگورهایبه ف هیماکم یهاشاخ تیو قلب ماه یستیپوپول یهاانیافتادن جرراه

خواهانه، از  دلرحم و مساوات سمیپوپول نیبه ا ندگانیگرا فی. طاستیمه شدتهب
 یاالهدادن هبا شکل ،یآب ورنیگرفته تا روشنفکران منتقد ا یورِ آبآن خواهانیبرابر
 ،یغاتیتبل انه،یگرامصرف یهاهیتمام سو ،یاسیرسیشدت غبه گوریف نیدور ا نینماد
 یةومافر یزنانگ» ةدکنندیکارانه و بازتولمحافظه تیغابرقضا بهو دست زانهیستزن

 مائده اندتویما نم نیمنتقد راست یعنی. "سپارندیم یبه فراموش کبارهیرا به  «یارسانه
 استادِ کی ایزرد  شةیهنرپ کی ای یغاتیتبل ستِ یفوتبال کی آن یبجا و بردارد را یهژبر

-سنهنوزبه لعبتکِمطلوِب(  یاعده یبرا ایمحکومِ ) یِشومن دانشگاه بگذارد و از زنانگ

 و استاد آن یِشومن همراه به را او یزنانگ بتواند تا برود، فراتر(مبارز ری)غ دةینرسیقانون
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زنان  نیا یژهیاحقاق حقوق زنان )اعم از آنچه خاص و و یمبارزه برا شاهنگیپ

 رگیعبارت دشوند؟ به لیطبقات( تبد یهیاست تا آنچه مربوط به زنان کل

چه  ستیبایاستعداد بالقوه در زنان کارگر م نیا یسازفعال یبرا هاستیکمون

-سترکسیما"برای مصادرة  "هافمنیست"از سویِ  برعکس این پرسش نیز 73"کنند؟

 یمبارزه برا شاهنگیبه پ انِ زنکارگر شودیچطور م»اینچنین خواهد شد:  "ها

است تا آنچه  کارگران نیا یژهی)اعم از آنچه خاص و و کارگراناحقاق حقوق 

 یبرا هافمنیست گریعبارت دشوند؟ به لی( تبداز هر جنسیتی کارگرانمربوط به 

ن نوع بنابرای« چه کنند؟ ستیبایم انِ زناستعداد بالقوه در کارگر نیا یسازفعال

دستی در آن یابد که هریک برای پیشکردن رواج میاز مصادره ایلوحانهساده

قدمی در واقع همان صیانت و پاسداری کند. این پیشدری میقدم شده و جامهپیش

 واقع دررا مرتفع کند.  از همان درخودماندگی است که نتوانسته است هنوز خود

که سعی دارد تا جهان خود را با بادکردنِ ، است یدرخودماندگ کردن،مصادره نفسِ 

ر تتر و تهیشدة خود، که همان ماهیتِ جهانِ خودش است، بزرگدباغیپوستة ازقبل

 کند. 

کردن به این معنی که از آن گفتم، انکشاف قرار دارد. انکشاف، در مقابل مصادره

دهد. های بنیادینش سرایت میفرضدهد و خود را درپیشخود را بسط می منطق

 هایهنگام که سلطه، ستم و استثماری توانسته است خود را در عرصهیعنی آن

مختلف، به اشکال مختلف و با پویایی تمام منکشف کند، ماندنِ در یک عرصه یا 

آن باشد. چرا که شکلی زدن به پویایی تواند جز دامنشکلِ مشخص از سلطه، نمی

                                                           
-هامتش و کند مرتفع عناصر، نیا همة داشتننگاه با گرید یسطح در شهیهنرپ آن یِزرد

 نشیراست شهیهم عامِ گزارة از یپاسدار در نه را خود منتقدبودن و بودننیراست داشتن،
 .  کند محقق خودش ارتفاعِ به و آن ارتفاعِ به آن از گذرکردن در که

 نقد.  تی. سایشکر لی. جلکارگر و زنان طبقه یحجاب اجبار. به مقالة نک73 

an-vUft3https://wp.me/p . 

https://wp.me/p9vUft-an
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از مبارزه در یک عرصة مشخص و محدود، هنگام کارزار با منطقِ پویایِ درحال 

های محدود انکشافِ سلطه، سلطه را در برابر همین شکل از مبارزه در سایر عرصه

دیگر، واکسینه خواهد کرد یا خود را با ایزوله و در خودمانده کردن مخالفانش 

بنابراین جریانی که به مبارزه با آن برخواهد خواست، اگر  2۲مصون خواهد ساخت.

ورده خدر برابر منطق آن، یعنی منطقِ انکشاف و بسط آن نیایستد، ازپیش شکست

کردن و درخودماندن، جز آبی رو مصادرهافتاده است. از اینخوددشمنِ دامانِ به و

 شود، نخواهدریخته می کننده و شونده همزمانکه به آسیابِ دشمنِ مشترکِ مصادره

آنچه در راه مبارزه با سلطه و نابرابری باید شناخته و ساخته و پرداخته  پسبود. 

تواند شود، فارغ از آنکه از چه حوزه و عرصه و موضوعی شروع کرده باشد، نمی

مبنایِ خود را بر انکشافِ منطق خود و در نفیِ نفیِ وضعیت کنونیِ خود، که همان 

 27و نابرابری است، نگذارد و محکوم به شکست نباشد.وضعیتِ سلطه 

                                                           

اشاره کرده دربارة سازمان ملل  موضوع نیاز ا یاتجربه به یچیفدرچنانچه آوردیم 2۲ 
 است. 

در  کند. یعنیداری خود را منکشف میشده( است که سرمایهمعروف )تعریف و تبیین 27 
صورت بالقوه مبتنی بر گیری، بسط خود را در خود دارد و همة جهان را بهلحظة شکل

سعه توان تاریخ تورآمدن را میمنطق سرمایه درنوردیده است. از حالت بالقوه به بالفعل د
-های مختلف دانست. در ایران نیز مناسبات سرمایهها و مکانداری در زمانو بسط سرمایه

ها و تحولات بسیاری را اش تاکنون نیروها، حوادث، قیامدارانه از زمان تعّینِ تاریخی
فراخوانده است. از اش، خود و برای خود، چه در پشتیبانی و چه در مبارزه علیهبه

و جنگ و جنبش سبز  ۵1تا انقلاب  هبزرگترین مبارزاتی که در مشروطه سر و شکل گرفت
خشی ب با عناوین عام و خاص مختلف، های کنونی، در پس هر قیام و مبارزهگیریو موضعی

 داری را منکشفهای جدیدی از سرمایهشده و جنبه)و تنها بخشی( از نظام به نقد کشیده
کند و داری، تاریخ مبارزات را تاریخ انکشاف خود میه است. براین مبنا سرمایهکرد

کند. از آرایی میروی خود صفنیروهای مختلف را حول منطق خود و در جهت پیش
هنگام که صحبت از مدیریت درست/غلط، )عدم( شفافیت، رسیدن به حقوقی رو آناین



 

32 
 

 مان،خود دست به سرنوشتمان برداشتن در این راه و برای در اختیارگرفتنِبرای گام

 انخودم یانضمام و مشخص طیشرا در یانضمام و مشخص امر کی با دیبا دیتردیب

راهش است و  ابتدایِ  که معنا نیبد است، نیآغاز امر مشخص، امر نیا. میکن آغاز

 با یدردسترس حوزة هر به را خود یپا و شودیم گسترده و ابدییپس بسط م نیاز ا

 اریاخت در که را یاشدهضرب سکة دیبا رونیا از .گشود خواهد خود توان تمام

 موضوعِ  بسطِ  راه در میشناسیم که یاشدهضرب یهاسکه ریسا همراه به م،یدار

ه ک میبساز ییهارابط ،سنسورها کیمعنا که از هر نی. بدمیکنخود خرج  مشخص

 نیا. گردانند بازتر دم هرکرده و دست ما را  ترروشن و ترگشوده ما بر راعرصه 

 تنِ ارداشیدراختشیازپ که همانطور است، ما خود بسط واقع در موضوع بسط از شکل

 دهشداده یِدتیعق پرچمِ و اصل کی همچون ،یو عمل ینظر رِیو راهکار و مس قتیحق

 است یاسکه حداقل همان در تاًینها ما شدنتمام ای ما قبض واقع در ان،یجر کیدر 

 و میآن در که یجهان گرفتن. بسط ما، بسط موضوع ما و شکلمیداشت اریاخت در که

                                                           
انتی بودن/نبودن، عادلانه بودن یا نبودن سیستم بالاتر از حداقلِ حقوقِ مصوبِ کارگری، ر

ازی بهتر سدست و به تبع آن پیگیریِ پیادههایی ازاینقضایی، و بسیاری نقدها و خواسته
در ادامة  ...، همچنان و کننده، کارفرمالید، تولیدقانون، مدیریت بهتر، حمایت بیشتر از تو

رتیب، تشود. به همینایه فهمیده و تفسیر میداری و در منطقِ سرمانکشافِ مناسباتِ سرمایه

منطق با که مورد حمایت اپوزیسیون خارج و داخل است، هم "خواهیسرنگون"پروژة 
فاه، رگرایی، سوسیال دموکراسی، دولتگرایی، نهادگرایی، اصولتوسعه ،یطلباصلاح

 سیاسی و های اجتماعی، اقتصادی،نئولیبرالیسم و بسیاری دیگر که هر کدام بحران
اری و دکنند، در واقع در نسبت با سرمایهایران را به نحوی تفسیر و تبیین می فرهنگیِ

بندی و آن جبهه "ترافسارخورده"و یا  "ترمعقول"، و "ترکامل"، "بهتر"در انکشاف 
گیرند. آنچه در این مثال در اینجا موضوعیت دارد این است در برابر یکدیگر موضع می

روبرو یا داری و نه در الغای آن، یادشده در تداوم منطق انکشاف سرمایه که نیروهایِ
هایِ یادشدة بندیکشند. لذا هرگونه مقاومت و مبارزه در جبههیکدیگر صف می کنارِ

را در پی نخواهد داشت، بلکه در جهتِ انکشاف آن تنها شکستن منطق آنموجود، نه
 است.
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 دخو ریمس به ما. شودیم ساخته که رودیم شیپ به یریمس در م،یپردازیم بدان

 بدان نیا. دهدیم شکل ما به میاداده شکل بدان که یریمس و میدهیم شکل

-صهعر بازکردن با را موضوع از فهممان میاستادهیا که یاآستانه هر در که معناست

 صورت نیهم به زین را خود یعمل یراهکارها و میکنیم متقن خود عمل و نظر یها

 در شیازپ آنچه تکرار به یاآستانه هر در که هرجا گر،ید یانی. به بمیکنیم ادهیپ

 نه رارتک نیا که میدانست و م،یپرداخت بود، شده ضرب مانیبرا مشخص انیجر کی

 بلکه ،است یعمل و یشناخت و یموضوع بسط و یشرویپ کی در ای گرید یسطح در

 در شدهضرب و مرده و ثابت و بوده اول از که است یزیچهمان مطلقِ تکرارِ

و  میاشدهتمام و شدهضرب و درخودمانده که میبدان دیبا است، بوده ارمانیاخت

-حیرص یانیب. بهاست خودمان مثلِ کردنِمصادره میبکن میتوانیکه م یحداکثر کار

 را است، درخودمانده و بسته یگرید و خود بر راه که یانیجر هر توانیم تر،

 موجودوضع بخشِتداوم ادیز احتمالبه و مرتجع کار،محافظه شده،تمام یانیجر

 یموضوع چه با نکهیا از فارغ را، یفراشد درحالِ انِ یجر هر آن مقابل دردانست و 

و مبارز دانست.  نیراست زنده، رو،شیپ یانیجر است، کرده آغاز یاحوزه چه از و

ممکن خواهد شد اگر منطق آن منکشف شده و ضرورت آن در  ریاخ انیجر نیو ا

 ،آن آتشِ و شود ورشعله و دهیکششیپ مختلف یهاانیجر انیم عیوس یسطح

از  آغازکردن یعنی ،نیا همة. بسوزاند را اول یهاانیجر یِدرخودماندگ خرمن

اخت شن بسطِو  انکشاف یبرا ،مشخص است یمشخص که دغدغة مشترکِ گروه ییجا

 .   گرگونید یمعطوف به ساختن و پرداختنِ جهان یرییو تغ

ه ما آنجا ک ،شودیم یگرید یسطح در ییپاسخگو به ملزملاجرم  ما نیآغاز پرسش

د و اتحاد و ائتلاف و پیون میاتحاد و اشتراک و ائتلاف و مصادره عبور کن انیاز جر

و  در خود یافتهگونه که از آن یاد کردیم، بلکه به شکل آگاهی بسطرا نه بدان

 نکهیز اج ماندینم یباق ما یبرا یریگز و زیگر سطح نیا در. محقق کنیمبرای خود 

 یهااخهش با و (میهست که سمیفمن از یاشاخه هر در) خودمان با فقط نه را خود نسبت
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 «سلطه»و  «یرابرناب»که بر مسأله  ییهاانیجر ریسا با بلکه، میکن نییتع سمیفمن گرید

 چند ما که یمعن نیا به. میکن برقرار نو یمنطق ةیپا بر نو یِنسبت زیتمرکز دارند ن

 گرید ،میشناسیم ستیفمن عنوان به را خود و میاشده جمع گریکدی دورِ که ینفر

 و هر جنبش اینه به عنوان جنبش زنان،  گریدو  یهاعنوان ایعنوان  نینه با ا

ود خ جهانبا  یمشخص یهانسبت یکه دارا یافراد عنوانبهبلکه  ،یگرید عنوان

فروریخته و خود را  ،هستند ها، رویکردها و جریانمیمفاه نیهم در فضایِو 

ظه از لحبهاره در حال انتقاد از خویش باشیم. لحظههم به این معنی که. میبازشناس
پردازیم و برسد انجام یافته است دوباره نظر میحرکت بازایستیم تا به چیزی که به

ین ها در نخستها و ناکامیها و ناتوانیبه نخستین دودلی تلاش را از سر بگیریم.
-را بر زمین نزنیم مگر برای فرصت رحمانه بخندیم. دشمنهای خویش بیکوشش

 تر از پیشصورتی دهشتناکدادنِ به وی تا نیرویی تازه از خاک برگیرد و به
ارها های خویش بکرانیِ نامتعینِ هدفدر برابر عظمت و بی رویارویش قد علم کنیم.

-ی رسد که دیگر هرگونه عقبای که کار به جایو بارها عقب بنشینیم تا آن لحظه

سیاهی »اوضاع و احوال فریاد برآورند که  نشینی را ناممکن سازد و خودِ
روح  دست چراغی در برابرت به جنگش برو. زنگارِهمینجاست، چراغی به

-نهئی برابر آیهمینجاست، خود را صیقل بزن، چراغی در دست چراغی در دل، آینه

  22«ابدیتی بساز. تات بگذار و از خود

 7931مهرماه 

 

 

                                                           

مر لوئی بناپارت. کارل مارکس، ترجمة باقر پرهام. اقتباس و تلفیقی از هیجدهم برو22 
؛ و شعر زمان ما. احمد شاملو. از محمد حقوقی. تهران: 71. ص 7911تهران: نشر مرکز

 .727-773. باغ آینه صص 7911نگاه 
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