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 ی پروندهدرباره
 

 

نها بخشی از قتل سالیانه، رقمی بیشتر از تعداد روزهای سال! این ت ۴۵۰تا  ۳۷۵
های ایران است، یعنی همان بخشی که گزارش شده و ثبت کشیآمار هولناک زن

شود. هرچند نمی هها سرپوش گذاشتشوند و تحت عناوینی چون خودکشی بر آنمی
های رسمی و غیررسمی های دلخراشی که هر روز از تریبونرسد قتلبه نظر می
اند، به زعم ما هر شوند هرکدام بنا به نیتی محلی و اختصاصی رخ دادهگزارش می

تر هستند. ما، گروهی کدام قطعات جورچینی از تصویری بزرگتر و به مراتب هولناک
غاز کردیم که این آکار خود را با این سوال محوری ی تجریش، از اعضای حلقه

پیوندند و در پی ساختن کدام های به ظاهر منفرد و گسسته در کجا به هم میقتل
ف ایران را کلیت ارتجاعی هستند؟ ما از خود پرسیدیم چه چیزی زنان مناطق مختل

کند؟ اساسًا یی اسکاندیناوی مرتبط مبه زنان مکزیک، آرژانتین، آمریکا و حتی حوزه
کشیدگان جهان را به تمام رنج کشیدهای زنان رنجشناختیی جامعهچه مشخصه

 زند؟پیوند می

ای از شدهتر دیدهی مقاالت مهم و کمدر پاسخ به سواالت باال به ترجمه
هایی از باتلر و فدریچی را مرور های مکزیک و آرژانتین پرداختیم، مصاحبهفمینیست

ها در فرهنگ و کشیبه مدد هنر و ادبیات به جستجوی ردپای زنکردیم و سپس 
تاریخ رفتیم. به بازخوانی نقدی بر داستان کهن شهرزاد پرداختیم و آثار اجراگر ایرانی 
ساکن آمریکا )آمیتیس متولی( را بررسی کردیم. خوانشی از کتاب روبرتو بوالنیو، 

تصات مکزیک ارائه کردیم و با ی شیلیایی، در پیوستاری با تاریخ و مخنویسنده
ی پور رفتیم. دست آخر دو چهرهی فوکو سر وقت رمانی از شهرنوش پارسینظریه

شان بررسی های زنانهبودگی سوژهشاخص سینمای دانمارک را به دلیل خاص
 کردیم.

ماهه نصیبمان شد چیزی بیش از مقاالتی  آنچه در پایان این تالش و همکاری سه
آورد های دیگری سربرشود. با یافتن هر پاسخ، پرسشن جا منتشر میبود که در ای



 

طلبد. ما این پرونده را دستاورد همکاری ی مطالعاتی جدیدی میکه هر کدام پروژه
دانیم و ضمن دعوت شما به ی زنان میای برای مطالعات بیشتر در حوزهدالنههم

د.خواهیم کررم استقبال ی آن، از نظرات خوانندگان محتمطالعه
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 کشیی زنتاریخچه

 

در شیلی توسط  1کشیی زنهای از کتابچهی بخشخالصه

 2ه نویسندگان رد چیلناگرو

 ترجمه: زهرا نعیمی
 

ها و نمودهای مختلف آن به اشکال مختلف سرکوب خشونت علیه زنان و دختربچه
مری همچون سواستفاده، خشونت و کشتار چند دهه است که در جوامع مدرن ا

ی مسائل خصوصی عادی ولی پنهان شده است. دسته بندی این اعمال در رده
اَ از نیمه قرن بیستم ماندن آن در فضای عمومی بود. اخیر ها سبب مسکوتمدت

از این خشونت خاص   های تجارب شخصی و به ویژه فمنیستزنان خود به پشتوانه
ف زدند و به به عنوان بازتاب عدم توازن موجود در روابط قدرت زنان و مردان حر

قابل جنس ی سازوکار تابعیت جنس مونث و بی ارزش شدن او در معنوان ثمره
 مذکر بر آن تاکید کردند.

تعریف زن کشی به معنای قتل زنان تنها به دلیل زن بودنشان پیشرفتی بزرگ در 
درک سیاسی این پدیده ایجاد کرد، زیرا این ساختار نظری شرایطی را که این جرائم 

شود خبر سازد، از خشونتی که علیه زنان اعمال میدهد آشکار میدر آن رخ می

                                                                                                              
1 Femicidio en chile 
2 www.nomasviolenciacontramujeres.cl 
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دارد های نمادینی بر میها و نمایشها، و روشی شیوهو پرده از مجموعه دهدمی

و بستر اجتماعیِ آماده برای بروز چنین   شودکه سبب تضعیف جایگاه زن می
 کند.جنایاتی را مهیا می

ی حقوق بشر بود در وین پیشرفت مهمی در مسئله 199۳  کنفرانس حقوق بشر
امری عمومی و خصوصی در خشونت شدید  مثابهچرا که خشونت علیه زنان را به 

ها ی جهانی با این پیشرفت تازه از حکومتعلیه حقوق بشر قرار داد. اکنون جامعه
 ار خود قرار دهند.کانتظار دارد تا کنترل و ممانعت از خشونت علیه زنان را در دستور 

ت قانون های عمومی و اصالحامفهوم خشونت درون خانوادگی که زیربنای سیاست
ان گذاری است عملکرد سیاسی نامرئی سازی مکرر خشونت جنسیتی را دوچند

کند. از یک سو سبب نامرئی سازی/ محو سوژه ی زن در یک نفع مفروض می
شود که خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندان و می "خانواده "جمعی به نام 

ی خانواده ستههب قدرت درون آنکه به سلسله مراتدهد بیناتوانان را برابر قرار می
یب از منشا خشونت ی زنان در رابطه با مردان اشاره کند. به این ترتو جایگاه وابسته

 کند.ه خالی میعلیه زنان و در ادامه از تغییرات الزم برای ریشه کن کردن آن شان
لیه زنان از سوی دیگر تعریف خشونت به عنوان مفهومی درون خانوادگی خشونت ع

ی دیده شدن همین خشونت را در کند و اجازهه فضای خصوصی محدود میرا ب
تی شکل خیابان، محیط کار و تمام ساختارهایی که بر اساس همین الگوی جنسی

اهمیت و دهد و در نتیجه خشونت علیه زنان همچنان نامرئی، بیگرفته اند، نمی
 آید.امری شخصی به حساب می

 ی تئوریک و مفهومیپیش زمینه
اولین بار توسط دیانا به دلیل زن بودنشان گذاری قتل زنان کشی برای نامی زنواژه

استفاده شد. نام  19۷6در دادگاه جهانی جرائم علیه زنان در بروکسل سال  1راسل
ها به عنوان خشونت بردن از این جنایات و مشخصات آن سبب شد تا این مرگ

و گستردگی جهانی این خشونت وحشیانه  و ابعاد  هاعلیه زنان مطرح شده و ویژگی
 در حقوق بشری آشکار شود.

                                                                                                              
1 Diana E.H.Rusell 
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ساختارهای قدرتی یافت می÷خ شود که روابط اجتماعی میان شونت علیه زنان در 
کند، این های بیولوژیک میان دو جنس تعریف میزنان و مردان را بر مبنای تفاوت

ساساختارها نقش سله مراتب اوزها و  سل ساس   جتماعیکار آن، جایگاه و  را بر ا
سیتی تعیین می ست ککند. نوعی بهشرایط جن شونت ا صوص از خ شهخ هایی ه ری

نیددده هنددگ دارد ت فر چیددده در  ی پ عی  تمددا ج نیسدددم ا مکددا چون  م ه ای و 

کند و این گونه موقعیت زنان و فرمانبرداری آنها از مردان عمل می  تضعیف  برای
 شود.ب میاست که اعمال قدرت میراث جنسیتی آقایان محسو

ای از تجربیات فیزیکی و فرهنگی که با قدرت و خشونت برای مردان در شبکه
گیرد و نوعی جامعه پذیری مردانه است. بنابراین مردانگی مرتبط است شکل می

است. از سوی اعمال خشونت برای آنان امری عادی و از نظر اجتماعی پذیرفته شده
رفتاری را که با توجه به انتظارات اجتماعی دیگر زنان از طریق تبعیض و سرکوب هر 

تلقی شود، بی هیچ مقاومتی به شکل ضعیف بودگی، قربانی بودن  "نامناسب"زنانه 
و وابستگیً درونی میکنند. در این روند است که خشونت مشروع اجتماعی علیه 

کند و در مراحل مختلف های آنان عمل میزنان همچون ابزار کنترل بدن و خواست
شان ادامه دارد که در شدیدترین و خشونت بار ترین شکل خود به مرگ ختم دگیزن

از سلطه و کنترل بر جنسیت تمام زنان است.   کشی به نوعی حاکیشود. زنمی
ها که در شدیدترین ابراز خشونت جنسیتی توسط مردان علیه زنان و دختر بچه

 کند.ارا میاست و حکومت و جامعه با آن مدفرهنگ عادی سازی شده
های جمعی شوند به قتلکشی محسوب میها که اکنون زنانواع بسیاری از قتل

گردد، شکار و زنان به عنوان نوعی از کنترل اجتماعی بر آنان به قرون وسطا برمی
اند در محیطی شکل کشتار ساحره هایی که تابع هنجارهای مذهبی و پزشکی نبوده

کشی می نامیم. این پدیده خشونت علیه زنان و زناست که امروزه آن را گرفتهمی
در دوران ما به شکل تجاوز، شکنجه، قطع عضو، بردگی جنسی، رابطه با محارم و 

ها درون و بیرون خانواده و بدرفتاری فیزیکی و سواستفاده جنسی میان دختر بچه

ت در ی خشونکند. به نوعی ادامهدیگران بروز می  عاطفی و گاهی جنسی در مورد



  کشیزن  / 12

زندگی هر زن و هر دختربچه است. هرکدام از انواع خشونت که به مرگ یک زن 
 شود.کشی محسوب میو یا دختر بچه ختم شود زن

کشی الزم است رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را نوعی اعمال برای درک زن
بین ضای رابطه قدرت به حساب آورد و به این موارد توجه کرد: غلبه و یا کنترل، ف

های قدرت اقتصادی، سیاسی قاتل یا قاتلین و مقتول زن، بستر فرهنگی، نابرابری
ی مقتول زن با عامل ها با جرم. رابطهو اجتماعی، و مدارای حکومت و سایر سازمان

های کلیدی برای های جرم شاخصدرکنار انگیزه جنایت و موقعیت اجتماعی هر دو
 زیرین است.های های قدرت در الیهتشخیص محرک

های برای ساخت این مفهوم از گردآوری شواهد فمنیست 1دیانا راسل و جیل ردفورد
 2کردند. کارلوس اسمارتز ی هفتاد استفادهشناسی دههآکادمیک در کمپین جرم

عنوان قاتل و هم مقتول  ( در این کمپین مطالعاتی تجربیات زنان را هم به19۷6)
دهد. چشم اندازی که تا به حال توسط جرم شناسی مورد تحلیل و مطالعه قرار می

سازی زنان در هر دو موقعیت نوع سرکوبی را هژمونیک سابقه نداشته است. مرئی
ی هر زن را شکل شوند و انگیزهآشکار کرد که زنان در بیشتر مواقع متحمل می

 دهد.می

کامرون بت فریزر ۳از سدددوی دیگر دبورا  یل در تح  ی جنسدددیتشددداخه ۴و الیزا ل
ستماتیک را تحت عنوان  سیتیسی سی  قتل جن شنا صلی مطالعات جرم  به جریان ا

اضددافه کردند. همین امر سددبب عینی کردن شدداخص های قدرت شددد که در این 
 گونه جرایم نقش اساسی دارند.

( قتل جنسیتی سریالی را نوعی خاص از جرائم علیه زنان و 198۷) ۵جین کاپوتی
لقی کرد، جرائمی که شامل شکنجه، قطع عضو، خشونت ها در قرن بیستم تدختربچه

ای که خشونت جنسیتی علیه زنان تبدیل به عالمت شود، آن هم در دورهو قتل می

                                                                                                              
1 Jill Radford 
2 Carlos Smarts 
3 Deborah Cameron 
4 Elizabeth Frazer 
5 Jane Caputi 
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است. تمام قاتلین سریالی مرد و اکثر قربانیان زن هستند. از و محصول تجاری شده
ت بلکه نظر نویسنده قاتل سریالی محصول فشارهای نامعقول و یا سایکوپات نیس

ی منطقی ساختاری بر مبنای برتری مردانه و رابطه نزدیک سکس با خشونت نتیجه
موجود مردانه و لذت در دوران معاصر است. کاپوتی از راه قتل زنان شناخته شده به 

ی دهد که کسانی به دنبال کنترل همههایی بسیار آسیب پذیر نشان میعنوان سوژه
 ستادن پیام تروریسم جنسیتی هستند.زنان و درونی کردن تهدید و فر

ی گفتمان کشی میان برخی نویسندگان با توجه به دامنهاستفاده از مفهوم زن
ی جزئی از روابط نابرابر قدرت تحلیلی در رابطه با خشونت علیه زنان به مثابه

که جرم  شامل شرایط، انواع و بسترهای مختلفی  جنسیتی ونیرویی باالقوه که
 دهد متفاوت است.نها رخ میجنسیتی در آ

های برای تمام قتل  کشی( از ترم زن1998) 2و کارو رانین 1بنابراین ژاکلین کمپبل
کند و سبب کنند. این برداشت فهم سیاسی پدیده را دشوار میزنان استفاده می

 شود تفاوتی میان جرائم معمول و جرائم مختص به خشونت جنسی ایجاد نشود.می
( بر قصد ارتکاب جرم تاکید کردند و 1996) ۴و والتر دکسردی ۳دزموند الیس

کشی بر اساس قصد کشی را فقط شامل موارد عمدی دانسته اند. البته مفهوم زنزن
ی خشونت از سمت مردان بد رفتار همخانه ارتکاب مواردی از قتل زنان در نتیجه

کنند. موارد ستثنی میای از سوی قاتل در کار نبوده مو برنامه ریزی  را که تعمد

  کم نیستند. "از دستش در رفته است"کشی تنها به این دلیل که مرد بد رفتار زن
اند که اکثر جرائم در اند به این نتیجه رسیدهکشورهایی که به قتل زنان پرداخته

دهد. به همین جهت آن را در محیط خصوصی و فضای روابط نزدیک رخ می
هایی گفته کنند و به قتلیکان( طبقه بندی میکشی صمیمی)نزدی زندسته

شود که قاتالن مردهایی هستند که با قربانی روابط نزدیک دارند یا سابقا می
شود. معموال این کشی میاند و در اکثر مواقع شامل خشونت خانگی و فرزندداشته

                                                                                                              
1 Jacqueline Campbell 
2 Carol Runyan 
3 Desmond Ellis 
4 Walter Dekeseredy 
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ند غیرت، یتوای قتل مهای سالیان است. انگیزهی پایانی سلسله خشونتجرائم حلقه
ی آن مفهوم مالکیت و های باشد که ریشهنفرت، ترک شدن، جدایی و یا مشاجره

سلطه و کنترل مردان بر زنان است. قاتل ممکن است، عاشق، شوهر، همخانه، پدر، 

مردهای خشنی که زنان را همچون  باشد.  دوست، آشنا، دوست پسر و یا مزاحم
 شتن آنان را دارند.پندارند حق کیدانند و میمایملک خود م

ارائه شده  (who) خشونت و سالمت سازمان ملل سالمت یگزارش جهانی درباره
های خشونت بار زنان در جهان دهد که نیمی از مرگ، نشان می2۰۰2در اکتبر 

ی سابق صورت گرفته است و خانهتوسط شوهران و یا همسر، دوست پسر و یا هم
ده توسط زوج فعلی و یا سابق به هفتاد درصد در برخی کشورها آمار زنان کشته ش

رسد در حالی که فقط پنج درصد از مردان از سوی زوج خود مورد حمله قرار می می
 دهد.ی جنسیت را در این جرائم نشان میگیرند، آمار به وضوح مسئله

فراوانی این جرائم اما بسیار گسترده تر از فضای خانگی یا درون خانوادگی است. 
کشی به شکل خشونت جنسی شدید هنگامی که خشونت های عمومی زنیطدر مح

کند. در مورد کارگران شود بروز میبه یک زن توسط غریبه ها سبب مرگ زن می
های مسلحانه و افتد. در درگیریجنسی معموال توسط مشتریان آنان اتفاق می

در ارتباطند مورد شرایط غیردموکراتیک، زنانی که به نظر بیاید به نحوی با دشمن 
کشی واقع می شوند این زنانِ ابژه شده و بی حرمت شده مورد سواستفاده، زن

تجاوز و قتل توسط مردان قرار می گیرند تا نوعی شکست گروه مردان جبهه   حمله،

این جنایات   در مورد کلمبیا، رواندا و یوگسالوی سابق  ی مقابل را به رخ بکشند،
و یا بر اساس  کشی غیر نزدیکزنرم در دسته بندی بر اساس فضای ارتکاب ج

کشی زنی او در دسته ی خشونت بر بدن زن، چه بدن زنده و چه مرده
 شوند.تقسیم بندی می  جنسیتی

کشی در هر کشور با توجه به تحقیقات در بسترهای  تعریف پدیده ی زن

 های متفاوتی دارد. ی معانی و دسته بندی گستره  متعدد
 women in law andانجام شدددده در جنوب آفریقا توسدددط مطالعات 

development in Africa (WiLDAF) هد عالوه بر نشددددان می د
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کشی توسط نزدیکان و یا زن کشی جنسیتی که به آن اشاره شد، نوع دیگری زن
ست. اکثر این قتل شده ا ستایی گزارش  سیتی با هااز قتل زنان در مناطق رو ی جن

ت و قطع اعضای بدن زنان همراه بوده است. این زنان محکوم انواع افراطی قساو
شوند یا مثال در زیمبابوه و  سوزانده می  ستند، در آفریقای جنوبی  به جادوگری ه

شاندهنده شوند. همین مطالعات ن سار می سنگ شورهای منطقه  شی ی زنسایر ک ک
این زنان به های جنسددی زنانه ارتباد دارد. آئینی اسددت که با باور به قدرت ارگان

مدارک وجود چنین  WiLDAFشددوند. های زنانه کشددته میدلیل داشددتن ارگان
 جنایاتی را در زامبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی ثبت کرده است.

های آبا و اجدادی برای کنترل جمعیت هکشی عظیم دختران در چین، شیوکودک
ده ی عواقب مرگبار در امپراتوری چین، ژاپن و اروپا بوده است که نشان دهن

ها و رسوم آن برای زنان است. این ساز و کار فرهنگهای غالب پدرساالر و ارزش
شود هنوز عمدتا بر اجتماعی که امروزه به عنوان جرم در تمام جهان شناخته می

دختربچه ها اعمال می شود زیرا آنان ارزش کمتری نسبت به پسران دارند؛ موارد 
ادر است. در واقع در آخرین سرشماری چین در سال کودک کشی پسرها بسیار ن

بوده است در حالی که  119به  1۰۰وولد دختران نسبت به پسران ، نسبت زاد2۰۰۰
دهد که ( پیشنهاد می2۰۰1) 1است. شارون هوم 1۰۳به  1۰۰نُرم بیولوژیک آن 

کشی اجتماعی بازتعریف شود تا بنیان این کشی زنانه در دسته بندی زن کودک
جرائم جنسیتی در نظم اجتماعی موجود آشکار شود، نظمی که سبب بی ارزش شدن 

 شود.زندگی زنان و مرگ آنان می

ت مردانه ی سلطه و قدرهای زنان و دخترانی را که نتیجهدیانا راسل تمام مرگ
ثر اچ اکند، مواردی همچون مرگ بر است تحت عنوان زنکشی عام دسته بندی می

 ه، تجاوز و جرائم ناموسی.آی وی/ ایدز، ختن
شیوع باالی ایدز در زنان و دختربچه های کشورهای کارائیب و سایر نقاد جهان 

( 2۰۰۰) 2ی جنی رلیی اعمال قدرت است. طبق گفتهبه شکلی معنادار نشان دهنده

                                                                                                              
1 Sharon Hom 
2 Jeannie Relly 
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باگو ، گزارش کرده است که هفت نفر از هر هشت ودر ترینیداد و ت  وزارت بهداشت
ساله هستند. زنان جوان متاهل یا  19تا  1۰ه ویروس ایدز زنان بین نفر زنِ مبتال ب

غیر متاهلی که از طریق زوج های بی بند و بار جنسی خود به این ویروس مبتال 
می شوند، مردانی که حاضر به استفاده از کاندوم نیستند و در اکثر مواقع زنان از 

 خطرات موجود ناآگاهند.
ند که از جانب پدر، برادر و شوهر به عنوان مجازات هایی هستجرائم ناموسی قتل

اند و یا خارج از ازدواج رابطه ی جنسی برقرار کرده  شود که قبلزنانی اعمال می
ها در اردن، یمن، اند. این قتلهمچنین شامل زنانی است که مورد تجاوز قرار گرفته

قتل عام زنان و دختران  افتد.مصر، ایران، پاکستان و بسیار کشورهای دیگر اتفاق می
کشی زنی ختنه و یا جرائم جنسیتی در پوشش اعمال مذهبی و فرهنگی در نتیجه

کشی در راستای حفظ و بازتولید سلطه و کنترل خوانده می شود، این نوع زن عام
 بر جنسیت زنان است.

کشی ی زنهای عمومی زنان که باید در مسئلهبه جاست که از سایر وضعیت
ه شوند بپرسیم. دیانا راسل مرگ هایی را که تنها پاسخ ممکن به سرکوب گنجاند

خانه ها، عاشق، شوهر، مزاحم به عنوان تنها راه فرار در مقابل زنان از جانب هم
 نامد.می کشانهنخودکشی زمرگ قریب الوقوع وجود دارند 

لها را مطالعات زنکشی پویایی قدرت زن ستیزانه یا سکسیستی موجود در این قت
آشکار میکند و فهم قتل زنان و دختران را از جنبه ی خصوصی و حاصل احساسات 
ناگهانی و یا شاخص های آسیب شناسانه از سوی سرکوبگران به کل رد میکند. 

ها به مثابه نتایج رانه های منحرف شده مانع از شناخت ساختار ارائه ی این مرگ
یل اصلی نابرابری جنسیتی و قدرت جامعه شناختی مردانگی میشود که دل-روان

 ی جایگاه اجتماعی قربانیان است.تعیین کننده
دهد الزم است کشی نشان میتحقیقات انجام شده برای شناخت مفهوم زن

هایی موثر در خشونت علیه زنان عالوه بر روابط جنسیتی مدنظر قرار بگیرد، شاخصه
ر سایر ساختارهای های همچون جایگاه طبقاتی و یا جایگیری دشاخصه

تاثیرات زنانه شدن و جهانی شدن فقر و همچنین نقش ساختارهای مذهبی   قدرت،
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و ایدئولوژیک که به نحوی در مشروعیت بخشی، توجیه و یا عادی سازی افزایش 
ها و رویه هایی که زنان را مستحق خشونت علیه زنان موثرند. در واقع تمام گفتمان

های اهلی سازی، کنترل و تولید نند همچون دستگاهعقوبت و قربانی شدن می دا
بدنهای مطیع برای ساختار انواع زنانگی و جنسیتی که روابط پدرساالرانه را تحکیم 

 می بخشد.
کشی خشونت جنسیتی علیه زنان به عنوان موضوع عمومی درک سیاسی زن

لتها ی تمام جامعه ضرورت دارد و همچنین این امر موجب تعهد دودربرگیرنده

رفع مصونیت جنایی و گسترش تغییرات فرهنگی با افزایش سیاستها و برنامه   به

تمامیت   های مختلف برای تغییر روابط اجتماعی جنسیتی و در نتیجه ضمانت حق
 شود.جسمانی و روانی و زندگی زنان می





 

19 

 2کشینسل_ و زن 1کشیزنانگی

 

 هگردآوری دو مقاله از ریتا سگاتو و مارسال الگارد

 

 ترجمه: زهرا نعیمی

 

التین مطرح در مورد ی پیش رو گردآوری دو ترجمه از دو فمنیست امریکایمقاله
کشی از کشی و زنانگیی زنای از مقالهی نخست ترجمهکشی است. مقالهزن

ی مارسال الگارده است و متن دوم بخشی از کتاب جنگ علیه ایسابل گومس درباره
برده به این دلیل از میان آثار متعدد و قابل است. متن نامبدن زنان به قلم سگاتو 

های پیشین و ای از آرای او در کتاباست که چکیدهتوجه سگاتو انتخاب شده
 های او به منتقدان خود است.جواب

اند. مورد برداشته یهای موثرها گامکشیهر دو فمنیست در جریان شناخت زن
های زیادی را به ر مکزیک فمنیستدخوارس دهای سریالی زنان شهر سیوداقتل

 کشی و دالیل آن بپردازند.ی نوع زننظر دربارهاین منطقه کشاند تا به تبادل

حزب و سپس  حزب کمونیست مکزیکالگارده که پیش از این از اعضای  
است.  حزب انقالب دموکراتیکبوده است، اکنون از اعضای  سوسیالیست مکزیک

کند کند. تالش میهای رسمی حقوق بشری دنبال میدر ارگان او مطالبات خود را

                                                                                                              
1 feminicidio 
2 femi-geno-cidio 
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المللی به تا تغییرات الزم برای حقوق زنان را با اصالح قوانین در سطح ملی و بین
انجام برساند. اگرچه آرای فمنیستی او  را نمی توان لیبرال ارزیابی کرد ولی عملکرد 

 است. طلبانهاو عملکردی اصالح

فمنیست آرژانتینی با رویکردهای بومی به منطقه است. او اگرچه با الئورا سگاتو  
ی حقوق بشری کامال های همتایان خود برای پیگیری مطالبات در حوزهتالش

کشی همدل نیست ولی همچنان از دستاوردهای مارسال الگارده در قرار دادن زن
ی مربود به الهکند. در مقکشی و جنایتی ساختاری استفاده میدر مفهوم زنانگی

بشری توضیح های رسمی دولتی و حقوقهای سازمانسگاتو او نقد خود را به روش
ی کلیدی بحث سگاتو استعمار است در جایی از همین مقاله ذکر دهد. کلمهمی
باره دارد های درخشانی در ایناست. دیدگاهّکند که اولین مستعمره بدن زن بودهمی

حرف زد و تنها جنسیت را مدنظر داشت. سگاتو جنسیت را  توان از استعمارولی نمی
مراتب بیند ولی سخنی از کارکرد این سلسلهمراتب مردساالرانه میدر سلسله

هایی خارج کشیکند پرداختن به زنهای سگاتو را متمایز میچه نظریهگوید. آننمی
های ناموسی کشیزن از فضای خانگی است. در اکثر کشورهای خاورمیانه مسئله

های خارج از کشییی بسیار حائز اهمیت است ولی کمتر از زنمطرح است، مسئله
های مرتبط با کشیهای مافیایی، حکومتی، زنکشیرود. زناین فضا سخن می

 خیز و...فضاهای بزه

است که تالش ی زنان نیست رویکردی به تاریخ اندیشهمعتقدیم که فمنیسم مسئله
 آن را بردارد و جهان را از نو تعبیر کند.دارد کورجنسی 

 بخشهای مقاله

 مارسال الگارده -1

 ریتا الئورا سگاتو -2

 کشی-نسل-کشی و زنزنانگی ●

 قربانی شدن زنان در جنگ ●

 نابرابر ولی متفاوت ●

 دربارهی نقش محول به دولت ●
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 ی جنسیت را گتو نکنیدهمسئل ●

 
 1مارسال الگارده-1

بار گذاری خشونت قتلکشی: درآمدی بر نامگیکشی و زنانی زنهایی از مقالهبخش

 2جنسیتی علیه زنان

 ۳ایسابل سولیسکو گومس

ی رسمی فدرال و یکی از شناس مکزیکی، نمایندهمارسال الگارده انسان
  "اسارت زنان "های مهم فمنیسم معاصر آمریکای التین است. مفهومتئوریسین

کشی، ده از سوی اوست. او  کتاب زنیکی از مفاهیم  قابل ارجاع و بااهمیت مطرح ش
سیاست قتل زنان از دیانا راسل و جیل ردفورد را به اسپانیایی ترجمه کردهاست و 

های تصویب قانون عمومی دسترسی زنان به همچنین یکی از موثرترین چهره
کشی در این قانون زندگی رها از خشونت و همچنین وجود مفهوم خشونت زنانگی

ای که خود او از این واژه ترجمه -۴کشیآن برای مفهوم زنانگیبود و عالوه بر 
کند که تمامیت کشوری مکزیک را در اندازی سیاسی ترسیم میچشم -دارد

 گیرد.برمی

ی دهد که با دیانا راسل در مورد جایگزینی ترجمهالگارده توضیح می
است. ( صحبت کردهfeminicidioکشی)به زنانگی (femicidio)کشیزن

( جنایی homicidioکشی )واژه با آدممیان این   تمایز ایجاد علت این نامگذاری
کشی است و در عین حال الگارده و یا صرف قتل زنان و یا زنانه کردن مفهوم آدم

بندی خشونت علیه زنان باشد. خالصه به معنی قرار خواهد این مفهوم در ردهمی
ی اوج کشی نقطه. بنابراین زنانگیی جرائم جنسیتی استدادن قاتالن در زمره

                                                                                                              
1 Marcella lagarde 
2 Femicidio y feminicidio:  Avances para nombrar la expresión letal  

de la violencia de género contra las mujeres 
3 Izabel Solyszko Gomes 
4 feminicide 
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خشونت حاصل از نابرابری و "کشی خشونت علیه زنان است... یعنی  باید به آدم
. این مورد آخر عالوه بر دالیل ذکر شده گامی برای "کرد کیفرناپذیری را نیز اضافه

کشی در راستای عینیت بخشیدن به کیفرناپذیری این پدیده و درنتیجه تمیز زنانگی
 مسئولیت حکومت در مواجهه با آن است.

شرایط تاریخی "دهد که کشی شدیدترین ابراز خشونت است و زمانی رخ میزنانگی
کند که پیشرفت، سالمتی، ای را ایجاد میرفتارهای اجتماعی تهاجمی و خصمانه

 ."کندآزادی و زندگی زنان را تهدید می

است که با برتری جنسیتی  انداز خشونت جنسیتی امری ساختاریدر این چشم
کند. در حال حاضر پدرساالرانه راه را برای اعمال قدرت مردان بر زنان هموار می

باورانه و تغییر تهای متعددی جریان دارد که به این فهم از خشونت پاسخی ذابحث
دهد گویا هیچ درکی از چرخهی قدرت و مقاومتهای ممکن ندارند. مفهوم ناپذیر می
ی نیز با تغییراتی که در قرن بیستم ایجاد  و در قرن بیست و یکم تثبیت پدرساالر

است مورد انتقاد است. با این حال وقتی  جرائم علیه زنان و روند نامتغیر آن را شده
گیرند یا کنیم برای مثال این که زنان به ندرت در جایگاه قاتل قرار میتحلیل می

دشوار است  -شوندو یا تجاوز به بدن میهایی چون مثله کردن مرتکب قساوتگری
که متوجه ساختاری سیاسی نشویم که همچنان بر زنان، حتی در بستر مقاومتی و 

 با امکانات جدید، تسلط دارد.

 رسد:بندی خشونت جنسیتی ضروری به نظر میبنابراین استدالل الگارده در دسته

وکار کنترل، انقیاد، سرکوب، ی جنسیتی مردان... به مثابه سازبرتری پدرساالرانه 
رسان است که خود سبب ایجاد قدرت برای مردان و تنبیه و پرخاشگری آسیب

شود. تداوم پدرساالری بدون نهادهای رسمی و غیر رسمی مربود به آنها می
 گوییم ممکن نیست.خشونتی که امروزه به آن خشونت جنسیتی می

ری و درک متنوعی از شرایط دهد هوشیاکش اجازه میمفهوم خشونت زنانگی
ی بیست باشیم. مادهها زن در طول زندگی خود داشتهلیونیی مآمیز تجربهخشونت

 گوید:و یک قانون عمومی دسترسی زنان به زندگی رها از خشونت مکزیک می
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شدیدترین نوع خشونت جنسیتی علیه زنان و ماحصل نقض حقوق بشر در 
ستیزانه ی رفتارهای زنمجموعه کل ازهای عمومی و خصوصی است، متشمحیط

ی ر دستهکه ممکن است با کیفرناپذیری اجتماعی و حکومتی همراه شود و یا  د
 آمیز زنان قرار بگیرد.خشونت خانگی و سایر اشکال مرگ خشونت

است: یکی کش مطرح شدهدر مکزیک دو تحقیق گسترده در مورد خشونت زنانگی
. (ONU)دیگری از سوی سازمان ملل متحد زنانتوسط الگارده و  2۰۰6در سال 

شود که آمیز دیگر میهای خشونتاین تحقیقات هم شامل قتل زنان و هم  قتل
 طیر در تمام کشور است.ی آن نمود وضعیت خنتیجه

ستیزانه و کند، بسیاری از رفتارهای زنطور که راسل اشاره میبه این ترتیب همان
ی شود که در دستهرایط خشونت حداکثری میگیری شسکسیستی منجر به شکل

کشی شامل تحقیقات در مورد ناپدید شدن گیرد. مفهوم زنانگیمرگ و میر قرار می
های مادرانه، مرگهای ناشی از سقط ناایمن زنان، تحقیقات در مورد خودکشی و مرگ

 شود.هایی که رفتار و حذف جنسیتی مسبب آن است، میو تمام وضعیت

رتاسر امریکای التین هنجاری در س -ات و چهارچوب نظری و قضاییاین ارجاع
است. مکزیک به دلیل مورد سیوداد خوارس و قتلهای فراوان زنان در مطرح شده

 است.کشی در جهان شدهاین شهر مرجعی برای تحقیقات زنانگی

 1ریتا الئورا سگاتو-2

 بخشهایی از فصل ششم کتاب جنگ علیه زنان

 ی خشونت علیه زنان.فمنیستی. موضوعاتی برای بازتاب دیگرگونه پنج اختالف نظر

منتشر کردم.  این کتاب  ساختارهای بنیادین خشونتکتابی با نام  2۰۰۳در سال 

تر در بیند. در واقع به دنبال جوانب دیرینهمی 2خشونت جنسیتی را  جهانشمول
ی نوع بشر قدمت به اندازهام که جنسیت جا اثبات کردهام. در آنساختار جنسیت بوده

تر از قدمت تاریخ تفکر. قدمتی بلورین دارد، قدمتی بسیار طوالنی، حتی طوالنی
]کهنه و شفاف[  دارد، گویی قدمتی طبیعی باشد. از همین جهت است که رهایی از 
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خشونت جنسیتی چنین دشوار است. همچنان بر این باور هستم ولی اکنون جنسیت 
 کنم.ی عطفی بنیادین تعریف میا نقطهرا تاریخی  و آن ر

های دیرینگی جنسیت امروزه آشکار است. با وجود تمام مبارزات، قوانین، سیاست

جنسیت همچنان رو به افزایش است. هم  1باریهای مختلف، قتلعمومی و سازمان
است. همین افزایش در مورد تعداد جنایات و هم میزان خشونت آنها افزایش یافته

بار علیه زنان نیز وجود دارد و کسی یارای توقف آن را ندارد. لقت غیر خشونت
توان گذشته را با اکنون کنند که نمییی که با رویکرد ما مخالفند استدالل میاعده

دهند. در مورد خشونت مقایسه کرد چرا که امروزه زنان بیشتر خشونت را گزارش می
دک ضریب اشتباه نه تنها از کاهش خشونت های عینی با انبار ، اجساد و مرگقتل
دهند. در برزیل در بار که از افزایش تعداد آن در نسبت با جمعیت کل خبرمیقتل

شد. این تعداد در قیاس با جمعیت یهر دو ساعت یک زن کشته م 2۰12سال 
برزیل رقم بسیار باالیی است.ُ سال بعد  در هر یک ساعت و نیم یک زن کشته 

های اخیر در امریکای مرکزی نیز صادق است. در ن جریان در سالشود. همیمی
بار اگر خوشبینانه بپذیریم که امروزه زنان های غیر قتلمورد دیگر یعنی خشونت

دهند، پس در گذشته این بیشتری خشونت و خشونت خانگی را گزارش می
ست و جزئی اشده بودهها برای اکثریت زنان در اکثر مناطق امری پذیرفتهخشونت

ی آن گزارشی آمده از همین روی زنان دربارهاز عادات و رسوم به حساب می
ها را ایم خشونتبندی نیز مسئله پابرجاست  ما نتوانستهاند. در این صورتدادهنمی

ساز این ها و زمینهای که در پس این خشونتمتوقف کنیم؛ تصویر جنسیتی
عالئمی وجود ندارد که حاکی از توقف  ها است همچنان باقی است. هیچخشونت
ی قوانین حکومتی بار توسط قوانین و یا مبارزات ما در حوزههای غیرقتلخشونت

 باشد.

بنابراین جنسیت بلوری شکننده نیست بر عکس شکستنش بسیار دشوار است. ظاهرًا 
ت هاست به جنسیقدمتی ندارد. یکی از امور دشوار برای من به عنوان کسی که مدت
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ندیشد قرار دادن تاریخ درون جنسیت است. چرا که باید اذعان کرد جنسیت امی
امری نه طبیعی که امری فرهنگی و کامالً تاریخی است ولی قرار دادن تاریخ درون 

 جنسیت بسیار دشوار است،کار ساده ای حداقل برای من نبود.

ی اخیر ی من در دهههاهایی در همین راستا، یادداشتآنچه پیش رو دارید تالش
و شاید بیشتر از آن یعنی بعد از چاپ کتاب مذکور، است. از آنجا که معتقدم انسان 

ها را در قالب پنج تواند بیندیشد، این یادداشتدر تبادلِ نظری طوالنی بهتر می
ها گوهایی که ایدهودهم، گفتارائه می  2۰۰۳مباحثه با فمنیستهای مختلف از سال 

ها انسان را هوشیار شود. مخالفتی مباحث مختلف شامل میدرباره را و نظراتم
 شود که بسیار مفید است.انگیزاند و باعث تفکر بیشتر میکند، فکر را بر میمی

 کشی-نسل-کشی و زنزنانگی

های مرا ها برای کسانی که تحلیلترین آنشدهاولین بخش این مباحثات و شناخته
ی سیوداد خوارس مواجه شدم. از سوی گردد که با مسئلهر میاند به زمانی بخوانده

برخی از سازمانهای این شهر به دلیل خوانشی که از مردانگی به عنوان ابزاری برای 
داشتمُ دعوت شدم.  ساختارهای بنیادین خشونتفهم جنایات علیه زنان در کتاب 

ی قدمت دربارهطور که قبالً اشاره کردم این کتابی است جهانشمول که همان
ای، مدرن و معاصر را در یک سطح و با طوالنی این پدیده است و جوامع قبیله

کند. یکی از مباحث مطرح شده این است که بدن زن روشی یکسان تحلیل می
است. کتاب پیش ی تاریخ انسانی بدن زن بودهاولین مستعمره است، اولین مستعمره

پیمانی مردانه، برادری مردانه یمان مردانه، از همگوید از پاز هر چیر از مردانگی می
خواهد. زن به دلیل جایگاهش نقش اساسی ایی که قربانی میهپیمان نامه به مثاب

که پیمان مردانه در درون خود ساختاری مافیایی دارد، ساختار گعده، دارد. خالصه آن
 پیمان.برادرانه و هم

هایی بر بدن زنان یادداشتی ه در مقالهدر سیوداد خوارس با موردی مواجه شدم ک
تفاوتی تعمدی از سوی رسانه ها، مقامات، آن را بیشده در سیوداد خوارس کشته

تفاوتی تعمدی به قوه ی قضایی، پلیس و پزشک قانونی نامیدم. در این مقاله با بی
توان اطالعاتی راجع به کشف اجساد با است. میی مسائل پرداخته شدههمه
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دهای های مشترک ببینیم. مرگ توسط همسران غیرتی، بدهی به بانیویژگ
های مشابه و جسدهای زنان سیوداد خوارس که همه به یک شکل موادمخدر، مرگ

 اند.اند. بله همه ی گربه ها در تاریکیِ شب خاکستریشوند و در هم ریختهنگاه می

شدند گروه اول که می ی سیوداد خوارس افراد به دو گروه تقسیمدر بررسی مسئله
تری ی واحد نگاه می کردند و گروه کوچکبه قربانی شدن زنان به عنوان یک پدیده

بندی در معنای معمول آن. گفتیم ولی نه طبقهبندی سخن میاز ما که از لزوم طبقه
کشی و جرائم جنسیتی در قانون اکثراً معنی طبقه بندی را در قراردادن زنانگی

ها کردیم بگوییم باید انواع، انگیزهاین مورد با این گروه اقلیت تالش میدانند. در می
افتد تفکیک شود. تمام جرائم علیه زنان و بسترهایی که قتل زنانه در آن اتفاق می

ی ی آنها مسئلهی همههای جنسیتی و ساختار پدرساالرانه دارند، در پس زمینهنشانه
ین غلط اندازی باشیم تا بتوانیم انواع قتل زنان جنسیت وجود دارد ولی باید مراقب ا

های متمایز بررسی کنیم. چرا؟ زیرا در غیر این صورت بررسی و ردیابی را با ویژگی
 آن ناممکن است.

توانیم جرائمی چون باشیم نمیهای ویژه نداشتهمسئله این است که اگر دستورالعمل
های پلیسی توان با روشکنیم. نه میموارد سیوداد خوارس یا مناطق دیگر را ردیابی 

های قضائی یکسان برای قضّات آنان را ردیابی و قضاوت کرد. یکسان و نه روش
ها نبوده است. مطالب زیادی تحتی جنبش فمنیستی نیز قادر به درک این تفاو

شود که درست تفاوت این خوانم یا حتی در این مورد با من تماس گرفته میمی
 شوند.را متوجه نمی کشیگیزنانه

های جرائمی علیه زنان است که در محیطی غیر نزدیک بدون بحث بر سر ویژگی
ی طور مواردی که هیچگونه انگیزهفتد. همینافردی اتفاق میگونه روابط درونهیچ

توان یافت مانند موارد سریالی. باید بفهمیم که زنانی هستند شخصی از قتل نمی
های پرداختن میرند و به همین جهت تمام دستورالعملمیکه در فضای خصوصی ن

به آن باید جداگانه بررسی شود. این موارد بیشتر به جرائم جنگی و یا جرائم مربود 
های خاص و یا به جنگ نزدیک است. در این موارد محله، روابط زن با گروه

همیت دارد. اگر مانند مورد آفریقا در کنگو( ا ۰ی جغرافیایی خاص، یا قبیلهمنطقه
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توانیم آنان را به روشنی درک، تحقیق و قضاوت این نوع جرائم را جدا نکنیم نمی
 کنیم...

زمینه و ساختار جنسیتی ... مسئله اینجاست که اگرچه تمام جرائم از بستر، پیش
شوند و گیرند ولی امروزه زنان بیشتری در محیط عمومی کشته مینشئت می

های شخصی برای آنان ا انگیزهیل روابط درونفردی دانست و توان آنان را شامنمی
رک این تفاوت یافت. به دالیلی نامعلوم که باید بررسی شود برای جنبش فمنیستی د

د بتوانیم دشوار است. ولی عمال درک این موضوع بسیار اهمیت دارد چرا که بای
های دستورالعملهای تحقیقاتی و اداری را باال ببریم. های دستورالعملظرفیت
 باید تغییر کند. پلیسی -قضایی

ی کشی به معنای تمام جرائم علیه زنان با هدف قتل و از واژهی زنانگیمن از واژه 
فردی استفاده های غیرشخصی و غیر درونانگیزه کشی به معنای-نسل-زن
اع ترین آن مربود به اقنشود. مهمکنم. با این تعریف مسائل مختلفی مطرح میمی

جه است و سیاسی برای مشمولیت تمام جرائم جنسیتی است چرا که ارقام قابل تو
ی شترند. مسئلهحجمی غیرقابل انکار دارند. عالوه بر این جرائم خانگی به وضوح بی

مان تمایل داریم هر چه را که به های ذهنی همیشگیدیگر این است که ما با قالب
ی روابط نزدیک یطهحانگی کنیم و در شود خصوصی و خمسائل زنان مربود می

سازی و ی خصوصیقرار دهیم.   این مسئله حتما ارتباطی با مدرنیته دارد، مدرنتیه
 سازی امر زنانه.خانگی

... 
 قربانی شدن زنان در جنگ

شود با مورد اول در ارتباد است و با تر میدومین اختالف عقیده که هر بار پررنگ
ی اصلی مشاهدات من به گواتماال تعلق دارد دارد. هسته انواع جدید جنگ ارتباد

توان در سیوداد هرچند که از مورد سیوداد خوارس هم اصال گسسته نیست. می
کرد، شاید بتوان گفت جنگی که هنوز چهارچوب زده مشاهدهخوارس جهانی جنگ

است. امروز الزم است از اشکال جدید جنگ سخن بگوییم. من آن مشخص نشده
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است گویم که بر تمام کشورها سایه افکندهسخن می 1دولتی شبهفضای گسترده از
دولتی و اشکال متنوعی دارد. در گذشته دیکتاتورها در انواع مختلفی رفتار شبه

شود در نتیجه است و دولت مضاعف  میداشتند. امروزه این نقش به مافیاها رسیده
 شود.یافته نیز مضاعف میاشکال مختلف کنترل، زور و خشونت سازمان

سازی عمل گیرد درون همین مضاعفهنگامی که دولت دست نهانش را به کار می
ند مثل اگامبن ای حکومت پرداختهکند. مقصودم نویسندگانی است که به مسئلهمی

ی قضایی کارل به مسئله 2و بقیه. مثالً در مورد آلمان قاضی معاصر گونتر یاکوبز

است و معتقد است که باید برای اعراب قانون جداگانه وضع کرد. بازگشته ۳اشمیت
های پنداریم که اروپا از این دست ایدهکند و ما مییاکوبز در آلمان زندگی می

است. در جهان نازیسم قوانین همگانی همان است که بود ولی نازیستی رها شده
هایی که داد و ستد ها وضع شد. مردم معمولی، آلمانیقوانین جدید برای یهودی

گذاری همگانی کنند، تضاد منافع دارند و غیره شامل همان قانونکنند، ازدواج میمی
ی دشمن گذاری جدید برای یهودیان وجود دارد. در مقالهشوند ولی یک قانونمی

، قاضی آرژانتینی تحلیل بسیار خوبی از ۴در حقوق کیفری، ائوخنیو رائول سافارونی
 دهد.کوبز ارائه میتفکر گونتر یا

دولت همیشه میل به مضاعف شدن دارد. هر وقت که الزم باشد دست نهانش را 
ی دیگر رو می کند، تقریبا هر روز. یک پلیس در هر دولتی و در آورد و چهرهدر می

کند چرا که جایگاه قاضی را دارد و در دولتی عمل میهر کشوری در جهان، شبه
توان اند و نمیای مثال در انگلیس جوانی برزیلی را کشتهکند. برخیابان قضاوت می

پلیس را مقصر دانست زیرا در خیابان قاضی اوست، اوست که خطر را تشخیص 
کشد کند. و اگر حکم کند که خطر وجود دارد میدهد و این کار را به تنهایی میمی

گی در تمام دولتی همیشتوان او را دادگاهی کرد. این یک وجه  امر شبهو نمی
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ی که همیشه در ساختاری اهای قانونی دولتی در سراسر جهان است. عرصهخشونت
دهد وجود دارد، در بسترهایی خود را بسط می« قانونی»، «مدنی»، «مدرن»دولتیِ 

 کند.تر از فضای خود قانون در نظم موجود ایجاد میو فضایی گسترده

توان در این متن بدان ه نمیطبیعت مضاعف دولت موضوعی بسیار مهم است ک
رویم، ایمانی پرداخت. با این تفاسیر ما به سمت ایمان دولتی شدید و پرشور می

ی آزمایش است، در بوتهراسخ به مدنیت داریم، ایمانی که هیچگاه زیرسوال نرفته
است. شایسته است که از خود بپرسیم آیا این قرار نگرفته، و به دقت امتحان نشده

 های اجتماعی صحیح است.های ما و تمام جنبشدر جنبش روندهولتی پیشایمان د

یم که برخی از نویسندگان آن را ای جنگی پراکندهدر امریکای التین شاهد عرصه
دانند. در های نوین و یا اشکال غیرمتعارف جنگ میاشکال نوین جنگ و یا جنگ

بینیم و در معنایی عام تر میردهکشورهایی با خشونت باالتر این حوزه را بسیار گست
نامم. جنگی غیر رسمی مقابل چشمان ماست که ابتدا دولتی میی شبهآن را حوزه

های ی باندها و گنگی آن در دورههای استبدادی و بعداً ادامهی حکومتدر دوره
توان آنها را هایی وجود دارد که میاست. بخشامریکای مرکزی ادامه یافته

های ثروت را در دست ی مسلّح نامید که کنترل، حفظ و نگهداری جریانهابنگاه
دارد. این مورد که به مورد پیشین ارتباد دارد باعث شد که اذعان کنم ما به تعاریف 

 جدیدی برای جنگ نیاز داریم.

های مسلح در جریان تاریخی و همچنین شخصی میان گروه هایهرابطدر جهان ما 
امی، مقامات دولتی و مافیاهای کنونی وجود دارد. بسیاری از دولتی نظسرکوب شبه

اند، به اند و بازوی کمکی دولت بودهافراد که پیش از این در دولت فعالیت داشته
پیوندند یعنی جزئی از های امنیتی خصوصی و همچنین جنایتکارانه میبخش
زنند... ه میشوند که امروز دست به اقدامات جنایتکارانهای مسلحی میبنگاه

ی هشتاد مربود به جنگ بود امروزه مربود به باندها بنابراین اقداماتی که در دهه
 شود، باندهای قاچاق که باید توجه کرد که فقط کارشان قاچاق نیست.می

... 
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های جنگی و خود جنگ بود؛ های پیشین آسیب به زنان برآمده از آسیبدر جنگ
ی قلمرو، آبستن کردن و اسارت به زنان به مثابهآوردن برای غنائم جنگ، به چنگ

ی جنسی و غیره. من و این نویسندگان معتقدیم که در امریکای عنوان معشوقه، برده
پذیرد. آنچه که پیش از این امر مرکزی جنگ از طریق قربانی کردن زنان انجام می

ید تاکید است. باجانبی بود اکنون در مرکز است و تبدیل به شکلی از جنگ شده
کرد که این دو نویسنده فمینست نیستند. من فمنیست هستم ولی آن دوی دیگر 

ی جنگ معاصر هتک گوید که شیوهمی 1متخصص جنگ هستند. مری کالدور
توان تخریب حرمت است، به خصوص هتک حرمت اماکن مقدس. با این تفسیر می

افغانستان را فهمید.  های سنگی عظیم بوداییان درشناختی، مجسمهاماکن باستان

در معنایی مشابه  2شود. مونکلردرنتیجه بدن زن نیز به همین شکل هتک حرمت می

بدن زنان  ۳کشی،  حمله به پیوندهای مشترکگوید روش ویرانسازی بدون نسلمی
ای از جنگ است. شواهد آن به وضوح است، یعنی هتک حرمت زنان. این خود شیوه

 راهنمای جنگ وجود دارد. یدر گواتماال در کتابچه

توانم به بخش دوم اختالف نظرات بپردازم. بخشی از جنبش به پیروی از اکنون می

گوید، برای جنسیت ی جنایات جنگی و جنایات صلح می، از ادامه۴کاترین مکینون
است. این ی صلح ندیدهی صلح وجود ندارد، جنسیت تا کنون به خود زمانهزمانه

های نوین های معاصر، در شیوهآمیز در جنگند که اقدامات خشونتگروه زنان معتقد
افتد. برای ی خانگی است که در خانوارها اتفاق میجنگ، ادامه و بسط همان تجربه

مثال در مورد گواتماال بر اساس یک گفتمان پنهان زیرزمینی، مشکل خانوارهای 
زنند، جهانی صراحتاً را میمایایی این است که مردان نامتمدن هستند، همسران خود 

البته برای من  -مراتبی دارند، همچون ما الگوهای مدنی جنسیتی ندارندسلسله

                                                                                                              
1 Mary Kaldor 
2 Münkler 

3Comunitario:  این واژه مفهومی فراتر از اشتراک دارد. به معنای پیوندهای اشتراکی در جوامع
 بومی است.

4 Catharine MacKinnon 
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یرسد ساختاری که وقتی جنگ به گواتماال م -آید که مگر ما داریمسوال پیش می
ی همان شکل یابد،  ادامهاست گسترش میبار بودهاز پیش درون خانوارها خشونت

 دهد.ن در خانوارها در جنگ رخ میشدن زناقربانی

گویند حتی در البته نویسندگانی که با آنها دیدار داشتم به خصوص مونکلر می
است باز هم جزئی آمیز امری غیر عادی و نادر بودهای که اقدامات خشونتجوامعه

گیرند. در گواتماال این مورد از دستورالعمل جنگ و بخشی از مشق جنگ قرار می
توان سلسله مراتب جنسیتی را در خانوارهای گواتماالیی دید، زن ست. میآشکار ا

مراتب جنسیتی بر مبنای تفاوت جنسیتی  اند و سلسلهو مرد ارزش یکسانی نداشته
ای داریم است. همان نقدهایی که به جوامع قبیلهدر کار، اجتماع و غیره وجود داشته

 است.تهولی درست مانند جهان عرب خشونت وجود نداش

گذاری در رابطه با خیلی مهم است که ریز شویم و دقیق ببینیم. عدم تفاوت
شود که بیهوده چیز در کنار هم گاهی سبب میهای جنسیتی، قراردادن همهخشونت

دور خود بچرخیم و راه حلی نیابیم دقیقا مانند این نویسندگان در مورد اروپای شرقی 
زی، امریکای جنوبی و در کل امریکای ما، و یا مورد جهان ما، امریکای مرک

ی زنان تا سر حد مرگ است و این امر به همان شدت استراتژیِ جنگ شکنجه
هایی مانند سیوداد خوارس یعنی هایی از جنس سرکوب]خانگی[  در جنگجنگ
شود. نظامی نیز یافت میدولتی و شبهی شبههای مافیایی در فضای گستردهجنگ

از خانوار به جنگ باید راه را برعکس از جنگ به خانوار رفت،  رویدر عوض پیش
های خاصی از جمعیت را تحت کند و گروهاین جنگ خشونت خانگی را تشدید می

دهد، البته در برخی از کشورها مانند گواتماال، هندوراس و السالوادور تاثیر قرار می
آمیزی که ی صلحرغم وجههدهد. برزیل نیز علیتمام جمعیت را تحت تاثیر قرار می

تواند در همین گروه قرار بگیرد چرا که قربانی شدن و دهد مینشان می
خانگی بین هر صدهزار نفر  آمار باالیی است و ارقام خبر از وضعیت جنگی خشونت

دهد. بنابراین در برخی مناطق بسیار گسترده است و زندگی را تحت تاثیر قرار می
جمعیت قابل لمس است؛ ولی در برخی کشورها فقط در ی دهد و برای همهمی

دهد. های خاص با آمار قتل باال  خود را نشان میهایی در گروهها و گرهشکاف
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ی زیست خانگی ها اشکال مختلف جنگ ادامهموضع من این نیست که در این گروه
است برعکس معتقدم که همان شکل جنگ است که بر نابودی بدن زنان متمرکز 

 برد.شود و با این کار اعتبار زندگی کمونیتاری را از بین مییم

ام. تا چندی پیش از نابودی با توجه به این توضیحات موضع خود را کمی تغییر داده
گفتم. امروز بعد ی دشمن سخن میابزاری برای نابودی روحیه بدن زنان به مثابه

ام که مسئله ام. فهمیدهغییر دادهاز چند ماه کار در گواتماال دیدگاه خود را کمی ت
گسستن پیوندهایِ اعتبار بافت کمونیتاریا است. شکلی از جنگیدن است که به 

ای مردساالرانه وجود دارد. گردد. در جنگ معادلهشود و برمیفضای خانگی وارد می
شود. جنگ از ساختارهای ای است که یکی به دیگری تبدیل میبه نظر من  چرخه

شود و از آن برای انحالل اجتماع و اشغال قلمرو بدون انه تغذیه میپدرساالر
کند. این تعریفی است که نویسندگان اروپای شرقی برای کشی استفاده مینسل

کشی استفاده روشهای اشغال قلمروهای مختلف و فروپاشی یک ملت بدون نسل
بدن زن است. کنند. نقطهی ثقل و مرکز این بحران و بطن این بدن اجتماعی می

توان مقاالت ها و راهنمای جنگ که پیش از این به آنها اشاره کردم میدر کتابچه
هایی یافت که به وضوح از کاهش توبیخ سربازان هنگام آسیب به و دستورالعمل

شود. چرا به زنان حمله یی مطرح میشود. این جا مسئلهزنان سخن گفته می
 یوداد خوارس با من است. چرا زنان؟های سشود؟ این سوال از پژوهشمی

زن دشمن جنگی، سرباز دشمن یا منابع تسلیحاتی پایگاه دشمن نیست. مردان 
کشند، تناسبی میان میزان شوند ولی به همان اندازه میمیخیلی بیشتر کشته

خشونت منجر به قتل در قاتالن و مقتولین وجود دارد. زنان در تناسب نسبت به 
گیرند. چرا در اشکال جدید بیشتر از مردان مورد قتل قرار می ارتکاب قتل خیلی

کنند همان طور شود چرا آنان را بارور نمیجنگ چیزی به زنان تحمیل و اضافه نمی
ای تا جنگ جهانی دوم شاهد آن که از شواهد برآمده از اولین جنگهای قبیله

در آن هدف  است که زنایم؟ از گذشته تا کنون روندی مشخص طی شدهبوده
است. همیشه به مثابه یک ضمیمه مورد خشونت واقع شده، به عنوان نابودی نبوده

ی ثانوی جنگ است ولی همیشه نتیجهشده یا به بردگی گرفته شدهمعشوقه دزدیده
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است. بنابراین ماجرا بعد از یوگسالوی و یا رواندا از چه قرار است؟ چه اتفاقی بوده
شود؟ در دهد که زن خود شکلی از جنگ میمایه رخ میی مدرنیته و سردر بازه

ی شود. با پدیدهشدگی مینظامیرواندا و یوگسالوی جنگ دچار شبه
ها بود، در جنگ یم. پیش از این جنگ بین دولتشدگی جنگ مواجهنظامیشبه

ی سربازان نگه هایی بود که روحیههای نظامی و روشلباس نظامی، نشان
چیز آیین و قواعد خود را داشت جنگ یک مکتب فکری بود. از  شود. همههداشت
 ای شبه نظامی شدند.ها پدیدهی دوم قرن بیست جنگنیمه

ی روانشناسی، اجتماع، جنگ امروزه یک تکنیک است، متخصصان مختلف در حوزه
زبانی وجود  -کنترل سیستم عصبی دارد. همان طور که یک کنترل سیستم عصبی

مطالعاتی است که  .مشهود است 1جنگی-یزی برای سیستم عصبیردارد، برنامه
که به دنبال  ی تخصص مهندسی هم دارد. نوعی از مهندسی اجتماعیگویا مرحله

مرکز ثقل اساسی بافت یک اجتماعی و یا بافت یک کمونیتاریا است که تا با نابودی 
را نابود کرد. تر و موثرتر و به شکل مستقیم بدون هدر دادن گلوله آن آن سریع
ی ثقل دهد که حمله به زنان حمله به همان نقطههای موجود نشان میپژوهش

کند. زنان نقش مرکز ثقل است، درست مانند کسی که یک ساختمان را ویران می
دارند و جهان را بازتولید کنند این را ما توانند جهان را سرپا نگهرا دارند می

 دانیم.ها خوب میفمنیست

ی طرح کمپین گواتماال یکی از زیربناهای اساسی تفسیرهای من است. در محتوا
است؛ سربازانی که قربانی کردن زنان در جنگ ی راهنما نوشته شدهمتن دفترچه

برایشان امری عادی نیست باید آگاه شوند تا قبح آن برایشان بریزد و بتوانند زنان 
ه و آنچه در آرژانتین بعد از یک را بکشند. قرابت عجیبی وجود دارد بین این مسئل

 های بیست و سی چند نفر پای چهل اتفاق افتاد. در دههی منع فحشا در دههدوره
آوردند و خودشان بر آن اسم بردگان سفید انداز فرانسوی و یهودی روسپی می

                                                                                                              
1 linguistic programming-Neuro:  هایی که ادعای قابلیت شبه علم

 ریزی ذهن انسان از طریق زبان را دارندبرنامه
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 بودند که سالها بعد برای مدتی ممنوع شد. هایی باز کردهخانهروسپی بودند.گذاشته
هایی که به شکل قانونی افتتاح شد در خانهدر پایان این دوره نخستین روسپی

ها بودند. این موضوع در اسناد  آن دوره به عنوان یک قانون مجاورت پادگان
 است.آمده

شود. برای مثال شهر می اخیراً شواهدی از نوع همین رخداد در مناطق دیگر دیده
های صنعتی اقیانوس اطلس در پاتاگونیا که منطقهکومودورو ریواداویا که در ساحل 

برداری و برخی از صنایع زیربنایی های بهرهنفت در جنوب آرژانتین است. این شرکت
آورند. همان نزدیک به ای را میخانهبزرگ دیگر همیشه با خود تجهیزات روسپی

ان بسیار شوجود دارد که همچنان زندگی 1ها، روستاهای بومی و مستیسوسمت کوه
است. برخی از هایی آنجا بنا شدهناست. همچنین پادگاای ماندهبومی و قبیله

های پژوهشگران منطقه معتقدند این سربازان تحت عنوان کار در  مناطقی با  پادگان
شوند. اولین خانه  به این مناطق اعزام میساحلی، استخراج نفت و دارای روسپی

شود بردن آنها به روسپی خانه  ظامی آنها انجام میکاری که به عنوان معرفی ن

های زنان از روش 2ردوکسیوناند که است. برخی از این سربازان شهادت داده
است. این بدان های آموزشی آنان نبودههای آنان یا فعالیتجنسیتی بخشی از فعالیت

ود ندارد. مراتب و یا اشکال سرکوب در آنجا وجمعنا نیست که که جنسیت و سلسه
 به این معناست که اشکال قربانی کردن نوع، معنا و سازوکار یکسان ندارد.

توان سازوکار ای نظامی در جنگ است. اینجا میبنابراین قربانی کردن زن مواجهه
سددازی جنسددیتی را در سددتم بر جسددم زن در  میدان جنگ دید، میدانی که قربانی

اسدددت و انحالل الگوهای کومونیتاری ی مسدددتحکمی در آن برقرار پیمان مردانه
ای که در باال آورده شددد، موجود نیز حیاتی اسددت. با شددواهد تاریخی و شددخصددی

دولتی سددرکوبگر شددده امروزه از ترفندهای جنگی شددبهسددازیِ سددازماندهیقربانی

                                                                                                              
 های اروپایی و بومی امریکادورگه 1
داد ی امریکا برای تغییر بافت زیستی بومیها انجام میهای قارهسیستمی که کشور اسپانیا در مستعمره 2

فرهنگی و مذهبی توسط کلیسا و جا به جایی زیستگاه بومیان بود. مشابه کاری که  راتتغییشامل انواع 
 رضا خان در ایران در مورد عشایر انجام داد
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جوید. در کشدددور ما] آرژانتین[ نیز بهره می راهنمای گواتماال،ی همچون دفترچه
 شود.مینارکوهای موادمخدر دیده این ترفندها در

... 
سئله ستی اول اینبنابراین م شتر فمنی ست که بی ست تمام ها میجا پندارند الزم ا

ید نوعی دیگ با قدم  ید. من معت یا نار هم ب نان ک تل ز به ق به انواع جرائم منجر  ر 
های ارتکاب خصددوصددی ندارند و و با کشددی نگاه کرد که انگیزهمختلف زنانگی

صورت میانگیزه سئلههای  غیرخصوصی  ست که عدهگیرند. م ای از ی دوم این ا
پندارند انواعی از جنگ وجود دارد، به خصددوص انواع ها هسددتند که میفمنیسددت

ی امر خانگی، و خشونت خانگی و خشونت جنگی است. جنگ غیررسمی، که ادامه
جسم زنان  بینم، یعنی انواعی از خشونت جنگی و ستم برولی من یک گسست می

 گردد.ی خانگی بازمیاست و دوباره به عرصهشدهریزیکه برنامه

 نابرابر، ولی متفاوت

ها بداینم که قدمتی ساختاری به قدمت اگر پدرساالری را اولین عنصر تمام خشونت
آید، بنابراین هیچ منعی وجود ندارد که نوع بشر دارد و به نظر ساختاری طبیعی می

است و ساختاری تاریخی است. در طول زمان دچار تغییراتی شدهبیندیشیم ساختار 
ای که توضیح آن از همه دشوارتر ولی شود، مسئلهی سوم مطرح میحال مسئله

خواهم یپیچیدگی آن از همه کمتر است و فقط کمی دقت الزم دارد. آنچه که م
 وی در گذر تسلط رمطرح کنم نوع سومی از گسست است. گسست در پدرساال

ا اثبات کرد، تغییری که آن رتوان تغییر شکل پدرساالری پندارم که میاستعمار. می
بارترین پندارم که قتلاست و من میرا به پدرساالری مدرن امروزی تبدیل کرده

 نوع پدرساالری است.

های برزیل داشتم[...یکی از سواالتی مطرح از آن ... ]بعد از تجربیاتی که با بومی
در   -در معنای تیپ ایدئال وبری آن -ه حال این بود که چه بر سر مردانزمان تا ب

آمد. در مناطقی که روستاهایی هنوز به شکل کمونیتاری و  1«دهکده-جهان» 

                                                                                                              
1»aldea-mundo«   یا در انگلیسیvillage -world  اصطالحاتی است که هم معنای دهکده

 ی جهانی است.



 کشیزن  / 36

کلکتیو وجود دارند، جوامعی با ترفندهای کنترل انباشت، کنترل تمرکز، با 
تاریخی متفاوت های های اجتماعی که مختص به خودشان هستند و پروژهفنآوری

ی افتد وقتی جبههبا سرمایه، در این جوامع جنسیت چگونه است؟ چه اتفاقی می
های عمومی، مدارس، نهادهای بهداشت و ها، سیاستبا انجمن دولتی خیرخواه

شود؟ جواب این هایی برای زنان بومی و غیر... وارد این جهان میسالمت، و فعالیت
ی وسیع یابد. این یک مسئلهارد خشونت افزایش میی این مواست که در کنار همه
ای قابل توجه برای اندیشیدن است. چرا با ورود شود؟ پدیدهاست. چرا چنین می

ی دولتی و ائتالفات تجاری، پزشکی و مسیحی آن همزمان اشکال سرکوب جبهه
ت یابد؟ این امری قابل مشاهده است و واقعیزنان بومی ادامه دارد و افزایش می

دارد. زنی که شوهرش یک دستش را با قمه قطع میکند، و دیگری که زیر مشت و 
است و غیره. این اشکال خشونت خانگی، این اشکال ستم بر زنان، لگد فلج شده

های ساختار کمونیتاری پیشین نیست، باید آن را نفرت نسبت به زنان، جز شاخصه
 انداز مردانی درون جهان استعمار دید.از چشم

نقش دولت و قوانین در مقابل  ،1جنسیت و استعمارخواهم  از دو متن اکنون می

گیری کنم. این یک تز بسیار بزرگ یک نتیجه 2تغییرات خشونت جنسیتی ساختار و
ی ی تحلیل که باید خیلی بیش از اینها به آن پرداخت. مسئلهاست، یک هندسه

ی هستم، سالهای طوالنی واژهی اصلی روی هم افتادگی چند چیز است. من آرژانتین

، «کریولو» اندیشم که است. ولی امروز میای باشکوه بودهبرای من واژه ۳«کریولو»
اند. جهان کریولی ما برای واژگانی مترادف« زنستیزی» و « هموفبیا»، «تعصب»

ی استعمار رابطه دارد. من تنها بار است و البته این مسئله با جبههزنان جهانی قتل

                                                                                                              
1 Género y colonialidad 
2 El papel del Estado y de las leyes frente a la estructura y las 

transformaciones de la violencia de género 
اروپاییها، عمدتا اسپانیاییهایی که در کشورهای امریکای التین به دنیا میآمدند. این اشخاص در دوران  3

علت این سخن سگاتو د. داشتن ی جایگاه باالتری از بومیان و یا دورگههااعاجتممراتب  استعمار در سلسله
 های دیگر که بومیهاین است که در فرهنگ مردم گاه کریولها را نماد پذیرش قاره میدانند. مردمانی از قار

 .اندشده
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ی سی نیستم که این ادعا را میکند، پژوهشگران فرانسوی همین اعتقاد را دربارهک
جنگد کریولو است، خواه ها میجوامع آفریقایی دارند. مردی که با مستعمره

مرزی از خاک خود ما، یک مامور دولتی، مرزی باشند خواه درونی برونمستعمره
 یک مامور دولتی است.

ما  شود که کشور گرفت هنگامی که گفته می نتیجه تواناز این مشاهدات می
های برون مرزی است.  و گسست عظیم با جهان دستگاه ی  انقطاعی بزگنمونه

است که  ای شریف زنند، حتی افسانه نیست، افسانه واژه از یک افسانه حرف می
را که دول این موقعیت الیق آن نیست. این یک فریب است که از آن در رنجیم، چ

های ستگاهدی جهان استعماری و بیشتر ادامه ،رهای ما، حکومتهای کریولی ماکشو
ر رویکرد مرزی هستند تا توقف، گسست  و انقطاع از آن. این مسئله را د برون

 کرد.توان مشاهده های ما می دولتها به جهان درون خود، جهان درون ملت

... 
گیرد؛ هدف انجام می شده با دوی دولتی، کریولسازی مردان اسیر روی جبههدر پیش

ی صلح. این مردان نخست برای دفاع جنگجویانه از فتوحات و سپس برای مناقشه
انداز اند. چشماسیرند و توسط اربابان سفید، با الگوهای جنسیتی سفید تسخیر شده

ر تغییر و کند و مرد کریولی شده عمیقاً دچاو معنای  تنانگی به کل تغییر می
وست، دشود. چرا که مجبور به انتخاب است، انتخاب بین همجنس، یسازگاری م

 سفید ایجاد می اش. تعلیقی که مردانگی برادر، مرد سفید یا زنش، فرزندانش و خانه
تسلیم دستورات  کند بسیار پررنگ است چرا که این مردانگی پیروز و برنده است. مرد

 شود.یل میرگر درون خانه تبدشود و خود به استعماقالب جنسیت و قدرت سفید می

این روایت من از تاریخ است ولی از دیدگاه فمنیسم سه رویکرد به این موضوع 
توانیم آن را اروپامحور انگارانه است و میوجود دارد. اولین رویکرد که رویکردی ساده

بدانیم، معتقد است که جنسیت اینجا یا آنجا یکی است و حتی گاه از آن هم بدتر 
بدتر هم هست، البته که منظور پیرامون اروپا «  پیرامونی» شود در جهان می مدعی

از نگاه یک اروپامحور است. رویکرد دیگر گروهی از نویسندگان هستند که از میان 
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، استاد دانشگاه در ایاالت 1ی آرژانتینی ماریا لوگونستوان به نویسندهآنان می
دانم. او با مقاالت و متون او را ارزشمند میمتحده، اشاره کرد. علیرغم عدم توافق، 

ارجاع به شواهد قومشناسانه و تاریخیِ برخی از نویسندگان مدعی است که در جهان 
ترین منابع او پیشااستعماری چیزی به نام جنسیت وجود ندارد. یکی از مهم

حده که او هم در ایاالت مت 2نویسندهای نیجریایی است به نام اویرونکه اویه وومی

اختراع استعمار  ۳استاد است. اویه وومی معتقد است که جنسیت در جهان یوروبایی
ی از ااست. این خالصهانگلیس است که تا پیش از استعمار انگلیس وجود نداشته

 رویکردهای نویسندگان طیف مقابل اولی است. من در میان این دو طیف قرار دارم.

رج باالتر امراتب جنسیتی، ساالری، سلسلهمعتقدم که در جهان پیشااستعماری پدر
است، چرا برای مردان و وظائف مردانه و نوعی به خصوص از خشونت وجود داشته

بار حفظ و های خشونتباشد ناچار باید به شیوهمراتب وجودداشتهکه هرجا سلسه
 به افول بازتولید شود ولی این پدرساالری همچنان در مناطق مختلف اگرچه رو

 است یک پدر ساالری کمهنوز وجود دارد و پیش از این نیز وجود داشته امااست 
رد از زن بیشتر محافظت است. هر جا که اجتماعی وجود داتاثیر بودهجان و یا کم

یرسفید و غافتد گسست استعماری مرد شود. آنچه در گذر به مدرنیته اتفاق میمی
 گی است.سقود ناگهانی ارزش و جایگاه سیاسی فضای خان

در جهان کومونیتاریو دو فضا داریم. یکی فضای عمومی. یعنی قلمروی مردان؟ بله. 
اعتبار بیشتر دارد؟ بله. در این فضای عمومی فقط مرد سخن میگوید؟ بله. در 

ای چنین است و از سوی دیگر فضای خانگی، اعتبار کمتر بسیاری از جوامع قبیله
سیاسی است نه فضایی خصوصی و شخصی.  دارد ولی فضایی سیاسی با ویژگیهای

ای فضای خانگی سلولی هسته چطور فضای خانگی سیاسی است؟ در خانواده تک
دهد. پیش زدایی رخ میسیاست شود این گونهچهاردیواری مادر، پدر و فرزندان می

ها نفر. ده ران زندگیها فضای خانگی، فضایی بود برای گذدر جهان بومی این، از

                                                                                                              
1 María Lugones 
2 Oyeronke Oyewumi 
3 yoruba 
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که برای ما وجود دارد برای آنان وجود نداشت مسائلی چون زندگی چیزهایی 
ی خصوصی که به خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی و این ارزشمندی مسئله

ی شخصی و نزدیک وجود نداشت، گرا است. مسئلهکل امری مدرن و  فردیت
ای  هی هستگونه نبود. این قلب جمعی در خانوادهدیدگاه کنونی ما به همه چیز این

ها ای شدن خانواده، تمام اینگرایی، هستهاز بین رفت. مدرنیزه شدن و فردیت
موجب سقود ناگهانی  فضای خاص در فضای خانگی شد و آن را به فضای 

 خصوصی و شخصی تبدیل کرد. پیش از این چنین نبود.

ی نیست اتفاوت مهم دیگر این است که فضای عمومی در جهان کمونیتاری حوزه
ای در کار نیست، دو چیز دو چیز  شمول باشد. جهان شمولیسائل آن جهانکه م

زنیم. با روند مدرنیته این ساختار دوگانه به ساختار حرف می 1است، از جهان دوگانه

تبدیل شد. امر دوگانه و دودویی یکسان نیست دو چیز مجزاست. ساختار  2دودویی
نی سیاسی سخن بگوییم، اگر دودویی ساختاری تکی است. اگر بخواهیم به زبا

ی صریح سیاسی گیر، یک بیانیهشمول، با منافع همهبخواهیم گفتمانی جهان
باشیم باید آن را در فضای عمومی مطرح کنیم، یعنی فضایی دو تایی. در داشته

ها ی عمومی تنها فضایی است که گفتهجهان مدرنیته فضای تکی حاکم است، حوزه
خواهد در این حوزه ظاهر شود  فراد دارند. هر کس که میتاثیر سیاسی در کلیت ا

مندی، اشکالی از لباس های خاصی از بدنباید سازگار شود، رفتار کردن، شکل
پوشیدن را بیاموزد. شاید با خودمان فکر کنیم که این حقیقت ندارد. زنان، سیاهان، 

مجبورند تالش  شوند بله ولیی عمومی ظاهر میهمجنسگراها و معلولین در حوزه
زیادی خرج کنند تا همرنگ جماعت شوند، و تالش کنند تا یادبگیرند چگونه در 

گیرد، چرا ی عمومی ظاهرشوند. هیچ کس با روپوش کار مورد تایید قرار نمیحوزه
بخشد و سایرین تنها ضایعات که این حوزه امر سیاسی را در انحصار دارد کلیت می

 آن هستند.

                                                                                                              
1 dualismo 
2 binarismo 
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ا دگرگون ، بارتر چرا که زندگی زنان ریته است، از همیشه قتلاین ساختار مدرن
لیل است که ددهد. به همین کند و همه چیز ما را تغییر میای میخانواده را هسته

ه از نظر کمی گذرد سخن بگوییم، نه به این دلیل کباید از آنچه بر ما در جنگ می
ان میگذرد تغییر ورد آنچه بر زناهمیت دارد، بلکه به این دلیل که تفکر ما را در م

ی کامال عمومی اتواند مسئلهگذرد میدهد که آنچه بر ما میدهد، نشان میمی
د آنیم، تمام ی مسائل است، چرا که تمام سازوکارهایی که شاهباشد. این کلید همه

یمی و امر های رسمی درباب زنان، زنان را به میدان امر خصوصی، امر صمگفتمان
بندی آن در ی دستهرانند. همین تفاوت میان امر کلی و امر جزئی و شیوهجز، می

 است.مدرنیته از ساختار دودویی بر آمده

این یکی دیگر از اختالفات بزرگ است، یکی دیگر از مباحثات فمنیستی که به نظر 
ی مناقشه برانگیز هایم از جملهمن بسیار مهم است. در متنی که در یکی از یادداشت

1pater le bourgeoise ام، زیرا باید تمام مسائل محتاطانه که استفاده کرده
اندازد به چالش بکشیم. حرف من این است. اگر شعار ی باطل میما را در چرخه

که خیالی باطل در ساختار دودویی  است، زیرا  -«متفاوت ولی برابر است» مدرن 
در جهان  -ی تابع یکی استدر ساختار دودویی جایی برای دیگری نیست، دیگر

 است. 2، جهان به راستی متکثر«نابرایر ولی متفاوت» ای شعار این است: قبیله

، به گفتمان مدرنیته «متفاوت ولی برابر» وقتی این شعار پرمعنا را مطرح میکنیم؛ 
اعتقاد داریم، بله این گفتمانی برابری طلب است، ولی فقط در حد یک گفتمان 

ی قاضیان اند، یکی از نقدهای عمدهور که قاضیان زن همیشه گفتهماند. همانطمی
طلب دارد که بر نابرابری نقاب میزند. فمنیست این است، مدرنیته گفتمانی برابری

 ثروت  است.گاه در تاریخ بشریت تمرکز و نابرابری بیشتر از این زمان نبودههیچ
گاه . هیچاست ی بشریتبقیه نیمی از ثروتنفر در جهان  برابر با  هشتاد و پنج

است و این بدان معنا نیست که نابرابری فقط به تمرکز ثروت تا به این حد نبوده

                                                                                                              
آن ممکن نیست، معنای ضمنی آن  دقیقاست ترجمهفرانسوی که بودریار به آن بسیار پرداخته جمله 1

 ی متوسط را رسوا کنید.یعنی طبقه
2 plural 
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شود بلکه نابرابری در قدرت است، این افراد قدرت اعمال ی پول ختم میمسئله
 زندگی و مرگ بر دیگران دارند.

شمولی برابر جهان یای مرد و زن دو طبیعت مختلف هستند. پذیرهدر جهان قبیله
شود. شمول وجود ندارد پس تمام مسائل برآمده از آن نیز حذف میو انسان جهان

در سلسله مراتب برابر نیستند ولی در این نابرابری وجودی، تفاوت و هر آنچه که 
هستند کامل است. جهانی از آن خود دارند. بنابراین نابرابرند ولی در جهانی متکثر. 

یک هشدار و چالش است. در این جوامع مردان و « بر ولی متفاوتنابرا» ی جمله
شناسانه کامل و جامع هستند. زنان دو مجموعه، دو گروه انسانیِ به لحاظ هستی

ها، ورزی، اتحادهای آنان در درون تباینها، اشکال سیاستی تاریخی، پیمانپروژه
زره دارد، جامعه فضای سیاست ورزی هر کدام به نحوی کامل وجود دارد. زن 

محافظ اوست. او قلب کلکتیو است چرا که فضای خانگی مملو از افرادی است که 
 گذرند.از آن فضا می

کند. زنان کنم چرا که به درک اشکال متنوع بودن کمک میبر تفاوت تاکید می
ی امریکای ما نیز صادق است. با نزدیک اند و دربارهعرب در این باره زیاد گفته

بیند که زنان رفتاری به کل ی زندگی کمونیتاریو میها و مشاهدهه حاشیهشدن ب
ای روستایی در آرژانتین به اسم لوس متفاوت از زنان شهری دارند. من در ناحیه

ی اتر از زنان شهر هستند. این پدیدهکنم. اینجا زنان بسیار قدرتمندآندس زندگی می
ای شدن و شدن، پیشرفت تودهعینی و ملموس است که با پیشرفت شهری

 شهروندی، رو به خاموشی است.

تفاوت برای جهان غربی و جهان اروپایی مشکلی است که باید به هر نحو برای آن 
شمول برای ازایی جهانپیدا کرد، باید به نحوی دست به دامان مابه« زاییاما به» 

شود. امروز گفتمان ایجاد برابری شد. و در همین روند بسیار چیزها قربانی می
های داخلی خود جوامع، جهان کمونیتاری را برابری، گفتمان حقوق بشری و بحث

کنند، برای مثال در ها یک راه تاریخی ایجاد میاست، این گفتماندر برگرفته
شود. کمونیتاریاها چیاپاس شعارهای خوب برگرفته از جهان مدرن استفاده می

 هایی گشوده هستند.جهان
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گرایی یکی از زنم چرا که فرهنگبر سر رسوم نیست از فرهنگ حرف نمی ثحب
اهد برخی از ای و جوامع بومی شانواع بنیادگرایی است. در برخی از جوامع قبیله

است، ادهاشکال خودکامگی هستیم که کریولی است ولی به اسم رسوم خودی جاافت
م یک . این گفتمان رسواستی سنت بودهمراتب جنسیتی دستنوشتهانگار سلسله

در اسالم و هم  گرایانه است که هیچ تفاوتی با بنیادگرایی ندارد. همگفتمان فرهنگ
ای شاهد لههای آونجلیک و در جهان قبیدر کاتولیسیسم و در برخی از اشکال دین

مجبور به  مگر آن که کنمی فرهنگ استفاده نمیآن هستیم. به همین دلیل از واژه
های تاریخی، تکثرگرایی آن شوم. حرف بر سر رسوم نیست سخن از پروژهاستفاده از 

شه کنکاش های دیگرگونه همیی تاریختاریخی و تاریخی دیگرگونه است. در پروژه
است. این بودهگاه با یکدیگر برابر ناست. بشریت هیچاز درون و تغییر وجود داشته

های دیگر آداب د، اروپایی و ملتتصور که تاریخ، تاریخ ما است، تاریخ مدرن، سفی
ر و دیدگاهی و رسومی متفاوت از ما دارند یک اختراع دودویی، اختراعی اروپامحو

ها هم تاریخ و هم ای است که حقیقت ندارد. تمام ملتاروپامحور به مردمان قبیله
 و را داریم.داند هر دوی اینها با هم. و ما هم به عنوان یک ملت هر رسوم داشته

شود. مطمئنید یی بخشیده میایی ایدئال به امر قبیلهااند که وجههتقدان مدعیمن
داوری ندارید؟ نیاز ای پیشکه مسئله برعکس نیست و شما نسبت به امر قبیله

نیست که اعتقاداتمان را به محک آزمایش بگذاریم؟ آیا این یکی از واجبات دائمی  
جو وات خویشتن هم جستیدر یقینکند نیست که برای هر کس که جستوجو می

در واقع جهان در جهت  -نیافته استگوید که قبیله توسعهکند؟ یقینیات ما می

و  1ای مدرن است، این را هانا آرنتکند و هولوکاست پدیدهخشونت حرکت می

کشی هم نبود. با گویند به عبارت دیگر اگر مدرنیته نبود نسلمی 2زیگمونت باومن
گویم که هیچگاه به قطره قطره جمع شدن شکی به یقینیاتی می علم تام برای
مان وجود دارند. الزم است شک کنیم زیرا ما اند اما در تفکر و اعمالاثبات نرسیده

                                                                                                              
1 Hannah Arendt 
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ی خود برای کاهش ایم جنبش فمنیسم در مبارزهی شکست رسیدهبه مرحله
 خشونت در حال شکست است.

است زیرا ما دچار کورشهری هستیم، بوده نتیجهاین انذار، این هشدار همیشه بی
ایمانی شهری که واقعیت جهانی را که در آن ساکنیم و واقعیت ایمانمان را دور از 

طلبانه است، ولی برابری دارد. گفتمان مدرنیته گفتمانی برابریدیدگانمان نگه می
مّ خود را قضایی، لیبرال، کلی، نقابی برای جهان به شدت نابرابر است. و ما تمام ه

ی دولت ایم، جنبش اجتماعی تمام انرژی خود را در عرصهدر عرصه موجود نهاده
است؟ ها چه شدهی این تالشاست. سوال من خیلی ساده است؛ نتیجهمتمرکز کرده

 ایم کجاست؟ی برابری فراچنگ آوردهمان در پروسهدستاوردهای ما که با تالشهای

هایی را که از آن سخن گذاریست تمام تفاوتچالشی بزرگ است. اگر ما قرار ا
ها یک گویم اجرا کنیم  در عین حال اذعان کنیم که زیربنای تمام خشونتمی

ساختار مشترک است، یعنی پدرساالری نمادین، چه باید بکنیم؟ راه حل در تاریخی 
مان، مان، تفکراتنگاه کردن است.  ضرورت دارد که دیواری میان تئوریهای

مان مرتکب اشتباه بزرگی مان حائل نکنیم، ما با گتو کردن مبارزاتاتمبارز
ایم. گویم اشتباه است؟ چون دستاوردهای قابل اعتنایی نداشتهشویم. چرا میمی

سازی برای ظلم در آن آشکار است. به م که تربیت و آمادههیامروز با جهانی مواج
تلویزیون ببینید. نگاهی به  های پرطرفدار دیگر گوش کنید،رگیتون یا موسیقی

ی ما مدام در معرض تربیت برای شویم که همهتبلیغات بیندازید آنگاه متوجه می
 ای غارتگر و هتاک است. نمایش تلویزیون صفحه ظلم هستیم. صفحه

در پایان باید از خودمان بپرسیم چرا زنان فمنیست تمایل به مبهم گذاشتن تاریخ و 
های فمنیسم امروز است. این خود  این یکی از ویژگیتمدن دارند؟ به نظر من 

 شود، اشکال سلطه و نابرابری وضعیت می سبب ایجاد ابهام درون جنبش فمنیستی

دانند باید دارد ولی همانطور که همه میهای درون خود جنبش را پنهان نگه می
 ترر و مهمدرون خود جنبش هم مبارزه برقرار باشد مبارزه برای کنترل، تاثیر، اعتبا

ها باید نخستین کسانی باشیم که ویژگی جمعی تجارب را ها. ما زناز همه گفتمان
 های تاریخی را داشته باشیم.کنیم و توان دیگرگونه اندیشیدن به پروژهدرک می
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 ی نقش محول به دولتدرباره

مربود به ادبیات که  پردازمبه چهارمین اختالف نظر فمنیستی به اختصار می
ها که امروزه ی این بخشهای فمنیستی در باب سازمانهای رسمی است: مسئلهبحث

روی درون نظام در اکثریت قرار دارند این است که تمام ایمان و همّ خود را بر پیش
های عمومی بیشتر، اند: برای تصویب قوانین بیشتر، سیاستحاکم گذاشته

ه راهکارهای سازمانی رسمی است کهای بیشتر؛ در حالی که فمنیسم دیدهسازمان
بار و در اشکال های قتلاست به خصوص در مواجهه با خشونتثر بودها بسیار کم

شده است در واقع به زنان  های وارد بر زنان و هر بار هم که این امتیازها دادهستم
اند خود را است که در مسیر مبارزات توانستهسفید و طبقات متوسط تعلق گرفته

قوانین با  علیی عمومی عمل کنند. بخش اول به روابط ند و در عرصهمشمول کن
 ام.پردازد که پیش از این نقدهایی به آن کردهعمل می

... این مبحث مربود به تقابل فمنیسم اروپایی و فمنیسم غیرسفید یا فمنیسم 
یخی گیرد که به دالیلی تارهای اروپامحور نشئت میشود و از دیدگاهامریکای ما می

ی دولت و جامعه برای در رابطه با دولت و جامعه واقعیتی متفاوت از ما دارد، رابطه
ی ما و فضاهای استعماری فرق دارد. در جامعه در قاره -ی دولتها با رابطهغربی

مرزی است که رویکرد بیرونی جمهور وارث عامالن برونفضاهای ما، دولت
است. کسانی که و جامعه حفظ کرده استعماری را در رابطه با قلمروی ملی

های هیچ کنکاشی فرض را بر ناکامی ی این رویکرد غربی هستند بیدهندهادامه
سازمانی به دلیل اجرای نامناسب هنجارها از سوی عاملین دولتی و قصور مجریان 

های مناسب نواقص جزئی گذارند. بنابراین معتقدند با راهنماییخدمات عمومی می
تواند برای عملکرد بهتر در قبال جامعه اصالح شود و خود دولت هم میبرطرف می

های امریکای شود. این اعتقاد همان طور که باالتر اشاره کردم از تاثیرات فمنیست
هایی های خود را با تصور شباهتشمالی بر ما است. اصرار دارند غایات و سیاست

ی آنان معنادار است و هیچ تالشی هایی که در جغرافیابر ما اعمال کنند، سیاست
استعماری ندارند.  ی دولت در بستر پساهای تاریخی  و شاکلهبرای فهم حساسیت

گیری توسط نخبگان های آن شکلای که وارث دول قاره است و از مشخصهشاکله
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های کریولی و همچنین ضمانت هماهنگی دائمی و فیزیکی با جمهوری
مانطور که گفتم این نقصی اساسی است، چرا که کنندگان خود است.  هتصاحب

های گری بخشاست که توان تصحیح عملکرد تصاحبگاه نشان ندادهتاریخ هیچ
مختلف را در قلمروی سرزمینی توسط عامالن نخبه که خود را به شکلی درونزا در 

ن ی عاملیکنند، دارد. نخبه را در معنای تمام گروهها و یا شبکهفضا بازتولید می
ی این موارد باید مهارناپذیری و عدم پیگیری کنیم. به همهدولتی استفاده می

را نیز اضافه کرد که گفتمان حقوق بشری  1های دولتیقضایی روزافزون شرکت
 هیچ دستاوردی همچنان در حال تالش برای توقف آن است.بی

ام چه چیز را ن انجپرسیم: دولت تواایم و از خود میدر مقابل این جریان ما ایستاده
گردیم. در ی دولتی به دنبال جواب آن میدارد که ما نداریم؟ درون و بیرون عرصه

امریکای  همین حین بدون آن که متوجه باشیم به سمت ترفندها و اهداف فمنیسم
ی دولتی به کار هیچ استثنایی در عرصهرویم، که تمام همّ ما را بیشمالی می

 رساند.مان نمیها و مطالباتما را به هیچ یک از خواسته گیرد، ولی این تالشمی

این بدون خالی ی جهات به کارگیریم بنابرالبته که نیاز است نیروی خود را در همه
های فرادولتی، از طریق ی دولتی باید اهداف خارج از ساختار را  از راهکردن جبهه

ه و دردسترس های همچنان زندی پارهتجدیدساختار تاروپود کمونیتاریاها به وسیله
نامم که به می« های اجتماعتکه چهل»ها را من اجتماع پیگیری کنیم. این پاره

م نمادین آن هیچ وجه اموری انتزاعی نیستند چرا که اجتماع در میان تاریخ و حج
راهنمای آن در  وی از آنِ خود دارد تا یکپارچگی خود را حفظ کند یهانیاز به منظوم

 ی تاریخ باشد.پروسه

 فمنیسم را گتو نکنید

پنجمین اختالف نظر پیش از این در بخش تفاوت جهان دوتایی در جوامع 
شد ولی با این وجود این کلکتیویستی و ساختار دودویی در جوامع مدرن توضیح داده

مسئله سزاوار پرداخت جداگانه نیز هست. در این مورد آخر به طرح دودویی روابط 
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یعنی پلتفرمی که مربود به  جهانشمولی و منافع عمومی  عمومی یحوزهبین 

« اقلیت»که به آن  1خصوصمنافع بهیعنی مسائل مربود به  حواشی آنشود، و می
ی تقاطع جنسیت و استعمار و نتایج ها به نقطهپردازیم. در تحلیلگویند، میمی

که در آن تمام  اماستعماری/ نوین پرداخته پدرساالری حداکثریاضطراری یک 
اموری که به روابط جنسیتی و اموری که بر زندگی زنان تاثیرگذار است به قلمروی 

شود یا شاید بتوان ورزی رانده میی صمیمی، خصوصی، و تهی از سیاستحوزه
زنان « شهروندیت»یابد. این ساختار دودویی که سرنوشت و گفت تنزل و تقلیل می

کشد، رویکردهای جنسیتی دی و جزئی به بند میخصوص، موررا در فضای امر به
کند، یعنی تمام مسائل روابط جنسیتی میگتو راند و آن را های زیرین میرا به الیه

 شود به مثابهی ناهنجار خوانده میها و تمام آنچه سکسوالیتهو قربانی شدن زن
زنان مسئله است. های مردان و ی روابط ، تاثیرات و بازنماییامری که فقط در حوزه

 پذیرم. این موضع را به عنوان یک تئوریسین و اکتیویست نمی

های ثابت ها و شیوهبندیبه جنسیت از رویکردها، دسته گتو کنندهموضع 

های و قائل به سازمان 2«مولدگرا»توانیم آنها را فمنیستهای اروپامحور است که می

خواهند موضوع روابط مرد و زن می ۳«تخصصگرا» رسمی بنامیم. این فمنیستهای 
تر بستر و روابط قدرت مربود تر و کلیرا ایزوله کنند و آن را از  مالحظات گسترده

 ای تاریخی جدا کنند.به خود در برهه

کند با ی اول تالش میدر مقابل این رویکرد فمنیسم دیگر وجود دارد که در وهله
انداز تاریخی ببیند، را درون این چشمتاریخ درگیر شود و سرنوشت زنان  اندازچشم
ی یک خوانش اساسی برای تشخیص جایگاه ی حوزهانداز تاریخی به مثابهچشم

ی ابزار سنجش قدرت و تحلیل اشکال اعمال آن. این رویکرد جنسیت را به مثابه
شدن در پرتوی بستر ای برای خواندن و خواندهمدنظر دارد. سنجشی که عرصه

کند. ده توسط سرمایه، سیاست و تمام عملکردهای اجتماعی ایجاد میوسیعِ ایجاد ش
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گشاید که فقط از اندازی تاریخی میوضعیت جنسیت راه را برای تشخیص چشم
 های آن فهم حوادث مربود به جنسیت ممکن است.تحلیل قیطر

توان فهمید چرا بیرون کشیدن زن از این موقعیت تنها با چنین نگرشی می
روزافزون موجود در تمام جهان دشوار است. آن هم علیرغم کثرت قوانین  پذیرآسیب

و تمهیدات سازمانی برای محافظت  ارتقای جایگاه زن. چرا که این دیدگاه برآمده 
گرا نسبت به و تخصص گتو کنندهاز قرار دادن جنسیت در وضعیتی فرعی و تحلیل 

 ساختار پدرساالرانه است.
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 جودیت باتلر: وقتی کشتن زنان جرم نیست

مبارزه جهانی برای توقف خشونت علیه زنان در پیوند با 

 هاست.مبارزه برای برابری انسان

  1کننده: جورج یَنسیمصاحبه

 

 : سکینه بزرگترجمه

گذشته وقتی که به جودیت باتلر مراجعه کردم مدت زمان زیادی نبود که  سال
، چرا که جنبش «هستم سکسیست یک من»عنوان با نوشته بودم ای مقاله

ای دربارۀ کندهک و پوستبه شدت در جریان بود. امیدوارم بودم که نقد رُ 2هممن#
مقاله دریافت کنم، ولی بیشتر از آن نصیبم شد: تبادل نظر مفرح و عمیقی که به 

، شاین مصاحبه انجامید و یادآوری اینکه خشونت علیه زنان، در اشکال گوناگون
 یک تراژدی جهانی است.

اکتیویسم و  ،ها فعالیتش در حوزۀ فلسفه، فمنیسمجودیت باتلر بخاطر دهه
در سراسر جهان شناخته شده است. پروفسور گروه ادبیات تطبیقی و ]کنشگری[ 

برنامۀ نظریۀ انتقادی در دانشگاه کالیفورنیا، برکلی، است و نویسندۀ چندین کتاب 

و کتابی که  ۳هایی دربارۀ یک نظریۀ اجراگری اجتماعدداشتیاتأثیرگذار از جمله 

                                                                                                              
1

George Yancy : گاه جورج یَنسی استاد فلسفه در دانشEmory  .واکنش تند: وقتی در مورد است

 عنوان آخرین کتاب اوست. ،نژادپرستی در آمریکا صادقانه صحبت می کنیم چه اتفاقی می افتد
 

2  #MeToo movement 
3  Notes Toward a Performative Theory of Assembly 
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. این مصاحبه از طریق 1پرهیزی-خشونت نیرویِ ، یعنیبزودی منتشر خواهد شد
 نگاری الکترونیکی انجام شد. نامه

 Ni Unaدانم که شما با جنبش اکتیویستی چندملیتی می جورج یَنسی:

Menos2 کشور را در آمریکای التین  آشنایی دارید. این جنبش که چندین
طور خاص پردازد، بهگیرد، به مبارزه علیه اشکال مختلفی از خشونت مییدربرم

کشی، که به معنای قتل عمدی زنان و دختران به سبب جنسیتشان است )مثال زن
البته ما در  .رسد(ساعت یک زن به قتل می ۳۰شود که در آرژانتین هر گفته می

هم را داریم. نظر شما دربارۀ این دو بسیج مشابه من#جنبش  ریکاام ایاالت متحده
 ولی مختلف چیست؟

های زیادی کید بر این مسئله مهم است که همین حاال فمنیستأت جودیت باتلر:

اند( و آنها باتوجه به نقطه تمرکز و حوزه نکه همیشه وجود داشتهوجود دارند )چنا
( جنبشی است که Ni Una Menosنوس )فعالیتشان متفاوتند. نی اونا مِ

ها زن را در سراسر امریکای التین برای مبارزه با خشونت علیه زنان، افراد میلیون
یعنی حتا یک زن « not one less»ها آورد. شعار و بومیان به خیابان ،ترنس

 دیگر هم نباید قربانی خشونت شود. 

این  ،زنان طبقه»: کالکتیوحائز اهمیت است که این فراخوانی است از سوی یک 
کس هیچ د،کنمقاومت میخود  دربرابر خشونت علیهکه درحال گسترش  اجتماعِ

دیگری را از دست  زندگی ،بعنوان زن ،ما» : بلکه« دیگری را از دست نخواهد داد.
این جنبش مبتنی بر ایدۀ محدودی از هویت نیست، بلکه ائتالفی « نخواهیم داد.

عضو  پردازد کهی میاز زنان و افراد ترنس کارگربه حمایت قوی و عمیق است که 

                                                                                                              
1 The Force of Non-Violence  

ست جنبش   2 سی اولین مانیف صاحبه  i Una MenosNترجمه فار ست این م به پیو
 در وبگاه حلقه تجریش در دسترس است. م
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ها در ارتباد باشند یا با دانشگاه فارغ از اینکه احتماالً، هستند ها و کلیساهااتحادیه
  نه. 

اعتراض جمعیِ خشمگین علیه کشتار زنان مهم است، اما این خشونت علیه افراد 
، و همینطور علیه گیردنیز انجام میطور خاص علیه زنان تراجنسیتی تراجنسیتی، به

«las travestis »دانند(. سیتی نمین)یعنی کسانیکه همواره هویت خود را تراج
 1«کُشیزنانگی»به همین دلیل است که گاهی از این جنبش بعنوان جنبشی علیه 

شمار بهیا زنانه  اندشده زنانهدارای خصوصیات یعنی همه کسانی که  –شود یاد می
. این مسئله مهمی است چون این قتل صرفاً از روی جنسیت صورت یندآمی

قربانی است. خشونت  یِگیرد؛ ]بلکه[ خشونت علیه زنان راهی برای تثبیت زنانگنمی
توان ای است که میهدرصدد جا انداختن و مستحکم ساختن طبقه زنان بعنوان طبق

است برای تعریف کردن  این تالشی [یعنی]؛ آنها را کشت و از آنها چشم پوشید
از سوی مردان تعیین تکلیف  که به چیزیمثاخودِ وجود داشتن حیات زنان به

 قانونی مردانه.   امتیاز بعنوان یکشود، می

جنین و  سقط این جنبش همچنین مبارزه برای آزادی و برابری است، و برای حقِ
رال یعنی اقتصاد نئولیب ای است علیهکند، و مبارزهبرابری دستمزد مبارزه می حقِ

سقط  طور خاص برای زنان، بومیان ]آمریکا[ و فقرا. حقِثباتی، بهتشدید کردن بی
ا این نتیجۀ مبتنی است بر حق هر زنی برای مطالبۀ آزادی بر بدن خودش، ام نجنی

دانه، بدون دخالت مطالبات جمعی زنان است برای اینکه بتوانند امیالشان را بطور آزا
 و زندان زندگی کنند.  ،بدون ترس از خشونت، مجازات حکومت و

های فردگرایانۀ فمنیسم که مبتنی بر آزادی شخصی و این جنبش خود را از صورت
های حقوق سوژۀ منفردند متمایز کرده است. این به آن معنا نیست که روایات و تاریخ

درگیر نقد  هایی از فمنیسم کهفردی اهمیتی ندارند. اهمیت دارند، ولی صورت

                                                                                                              
1 feminicidio 
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شوند مایلند فردگرایی را بعنوان یک امر عادی بازتولید کنند. داری نمیسرمایه
کلکتیوها از رهگذر آگاهی به یک وضعیت اجتماعی مشترک و تعهد اجتماعی شکل 

دهد، اعم از خشونت، یابد که آنچه برای زندگی دیگری رخ میگیرند، فرد درمیمی
رانه، برای دیگران هم اتفاق خواهد افتاد. گرچه بدهی یا انقیاد مرجعیت مردساال

این الگوها وجود دارند، و ]ولی[ اینها ممکن است به اشکال مختلفی اتفاق بیفتند، 
 اند. هایی هم برای همبستگیبنابراین زمینه

در افشاگری خصلت فراگیر آزار و اذیت « هممن#»]جنبش[ در ایاالت متحده، 
توان بسیار قدرتمند بوده است. به هیچ وجه نمی ،کار در هر شکلی از فضای ،جنسی

جویی و از دست اند از مزاحمت، انتقامچشم فروبست بر اینکه چقدر زنان رنج برده
که اغلب  ]به سبب[ مخدوش شدن اعتمادشان به کسانی –دادن مشاغلشان

یست، هم با کالکتیو ما یکی نمن#در « من»شغلشان وابسته به آنهاست. اما ]واژۀ[ 
های افراد نیست. مبنا برای همبستگی، برای ای از روایتو یک کالکتیو صرفاً سلسله

فرض فردگرایی است؛ در ایاالت متحده عمل کالکتیو، مستلزم گذر کردن از پیش
به هزینۀ پیوندهای کالکتیو پایدار و است،  میل به تأیید مکرر آن اصل لیبرالیسم

به نوعی از سرگرفتن تعهد سیاسی و  Ni Una Menosمحکم. در آرژانتین 
است که در پیِ دیکتاتوری ایجاد « دوباره هرگز!»یا « !Nunca Mas» اخالقیِ

. نابودی زندگی و ناپدیدشدن هزاران دانشجو و فعال چپ به مخالفت شدید با شد
و خشونت انجامید. کشتار زنان به همان اندازه هولناک  ،ممیزی حکومتی، سرکوب

ی[ که اغلب پلیس و دادگاه با سر باز زدن از به رسمیت شناختن جرم، است، ]کشتار
شان در و دولت با امتناع کردن از پشتیبانی از حقوق برابر زنان برای زیستن زندگی

 آزادی و بدون ترس از قتل، در واقع  در آن ]کشتار[ معاونت و همدستی می کنند. 

ند با ساختارهای اقتصادی و گیری[ این دو جنبش در پیودالیل ]شکل یَنسی:

کنند. ساختارهای اقتصادی ای است که زنان را به حاشیه رانده و سرکوب میسیاسی
هویت  ماچیسموست، مفهوم مسمومِ ابدر پیوند ناپذیری طور جداییو سیاسی به
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ۀ ؛ درواقع ]این موضوع[ به مسئلشودترجمه میمردانه بر بدن زنان  حقمردانه که به 
گی زنان گره خورده است. لطفا درباره ابعاد اجراگری ماچیسمو صحبت گ و زندمر

 کنید. 

آید، اما از دید من دیگر مطمئن نیستم که چه چیزی اجراگری به شمار می باتلر:

دانند که بنابر صالحدید خودشان از شرّ زندگی من دلیلی که مردان خود را مجاز می
چندان ناگفتۀ( اخوت عهد ناگفتۀ )یا نهزنان خالص شوند، این است که آنها در یک 

کنند و معافیت بینند، همدیگر را تأیید میپیمانند. آنها جور دیگری میبا یکدیگر هم
کنند. در بسیاری جاها خشونت علیه زنان، از جمله از مجازات همدیگر را تضمین می

ند و این «وراعمال پرش»یا « تلقی دگر از عالم»شود. آنها تلقی نمی جرمقتل، حتا 
دهند که خشونت علیه زنان را طبیعی ای را نشان میشدهعبارات رویکردهای نهادینه

کند که بنظر برسد خشونت از اجزاء طبیعی یا عادی کرده است، یعنی کاری می
شکنند، در که مردان فمنیست آن پیمان همبستگی را میزندگی است. هنگامی

گیرند، و در عین حال این شکل قرار می هامعرض طرد شدن از برخی باهمستان
 رویگرداندن از این صفوف دقیقاً همان چیزی است که الزم است.   

به تظاهراتی فمنیستی  نیستنیتی به من گفت که او محق در بارسلونا مرد خوش
علیه خشونت بپیوندد. اما من با او مخالف بودم. البته، شاید با او موافق باشم که 

ک حق نیست؛ یک تعهد است. اما مردانی که به این مبارزۀ مهم برضد مشارکت ی
الزم است که از رهبری زنان  پیوندندخشونت علیه زنان و افراد تراجنسیتی می

دهد، در برابر این عهد مرگبار اخوت که مجوز میاینکه آنها برای پیروی کنند. 
هایی ول از همه باید با تشکیل گروه، ابا هم بایستند سازدکند، و تبرئه میمنحرف می

کنند به مقابله دربرابر دیگر زنند و برابری رادیکال را تأیید میکه خشونت را پس می
ای، نشان همه گرفته شدن جان زنان و اقلیت ها از هر دستهمردان بپردازند. با این

در خشونت  د. مبارزه بانشویک اندازه ارزشمند تلقی نمی هدهد که آن جانها بمی
 .ستمبارزه برای برابری پیوند با
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های به پرسش هاییاز چه راهپرهیزی -کتاب جدید شما دربارۀ خشونت یَنسی:

 پردازد؟پذیری زنان میمربود به آسیب

پردازد ، مطمئناً به زنان هم میپرهیزی-نیرویِ خشونتاین کتاب، باعنوان  باتلر:

به حساب  وبیش اصالًشان کمکه زیستنش همۀ افرادی است ااصلیاما دغدغۀ 
آید. من نه فقط برای نشان دادن اینکه چگونه حیات انسانها متقابالً به یکدیگر نمی

چگونه تعهدات اخالقی ما برای حفاظت برای نشان دادن آن که بلکه  ،وابسته است
ارتباطی »از ایدۀ  ،شودکردن از جان یکدیگر از آن وابستگی متقابل ناشی می

کنم. ممانعت از خشونت راهی است برای دفاع کردن و استفاده می 1«ودنب
ها، اما این یک اصل صوری و انتزاعی برابر جان زشِ بزرگداشت آن پیوند براساس ار

نیست. ما برای زیستن به یکدیگر نیازمندیم و این موضوع به همان اندازه که در 
در مورد پیوندهای جهانی و فراملی مورد روابط خانوادگی یا خویشاوندی صادق است 

اندیشۀ مارکسیستی و هر دو نیز صادق است. انتقاد از فردگرایی جزء مهمی از 
در جستجوی شود چون ما است، و اکنون این موضوع اضطراری می فمنیستی بوده

ای هستیم که به دیگر موجودات انسانی و مثابه موجودات زندهادراک خودمان به
ایم. انحاء پیوند خورده ،های حیاتها و شبکهبه تمام سیستمیعنی  غیرانسانی،

قیدی ، بیُکشیزنانگیخشونت حکومتی،  شکلِتواند مختلف تهدید به نابودی می
دربرابر مسئله مهاجران، گرمایش جهانی زمین و... را به خود بگیرد. ما برای پی 

وقت تشدید خصومتها، حتا بهمان در قبال مبارزه با خشونت بردن به چرایی وظیفه
یا ]بعبارتی[ دقیقا به وقت تشدید این خصومتها، باید به بازاندیشی پیوندهای حیات 

 بپردازیم.     

یج پرهیزی از چه طریق عادات فرهنگی را-بحث شما دربارۀ خشونت یَنسی:

 دهد؟درخصوص خشونت، بطور خاص خشونت مردانه را هدف قرار می

                                                                                                              
1  relationality 
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ست. من طرح کردید. برای من خشونت، مردانه یا مذکر نیپرسش خوبی م باتلر:

پرداختۀ  کنم که خشونت برآمده از اعماق وجود مردان است یا ساخته وفکر نمی
مردانه، یا  ۀتوانیم دربارۀ ساختارهای سلطتعریف ضروری مردانگی است. ما می

خ آنهاست اریمردساالری، صحبت کنیم و در این موارد این ساختارهای اجتماعی و ت
توان اعمال یمکه باید برچیده شوند. پی بردن به این مسئله دشوار است که چگونه 

ای درک کرد که آن را تشویق آمیز را درون ساختارهای اجتماعیفردی خشونت
ای موجودات اجتماعی کند. شاید مادهد و آن را تبرئه میکند، به آن مجوز میمی

زیند که قدرتی برای تغییر ای میارهای اجتماعیشان را در ساختکه زندگی هستیم
توانند برای بهانه کنم مردان فرد به فرد نمیدادنش دارند. بنابراین من فکر می

سلطه مردانه  ساختار اجتماعی»ارجاع دهند، یعنی « ساختارهای اجتماعی»آوردن به 
 «مرا به ارتکاب این خشونت سوق داد.

این ساختارها را  هاست که از خود بپرسیم چگونتک مدر عین حال این وظیفۀ تک
کنیم. بنابراین اگرچه تغییر کنیم یا دربرابرشان ایستادگی میزییم، بازتولید میمی

گویند که به ما می 1تواند در سطح فردی اتفاق بیفتد، الگوهای عدالت ترمیمیمی
ست که ساختارهای کنند، و اینگونه اها و روابط تغییر میافراد در بستر باهمستان

د. به این ترتیب، نشوها برچیده میگرفتن ساخته شده و قبلینسبت ی برایجدید
ها در یعنی اخالق باید فراتر از یک پروژۀ فردیِ بازسازیِ خود باشد، چون زندگی

کنند و شود. این روابط هستند که از ما محافظت میمالزمت دیگران بازساخته می
 ه و تعهد اجتماعی ماست.   از این رو شایستۀ توج

  

 

 

                                                                                                              
1. restorative justice models  



 کشیزن  / 58

 

 

 

 

 Ni Una Menosاولین مانیفست 

 



 Ni Un Menos / 59 یفستمان یناول

 

 Ni Un Menosاولین مانیفست 

 ترجمه: نسترن اسدی

 
 یک 

یک  ساعت ۳۰هر  در 2۰1۴سال  کشته شد؛ساعت یک زن  ۴۰هر در  2۰۰8سال  
. در انددادهکشی خبر مورد زن 18۰8 ازها ، رسانهگذشته سال ۷. در زن کشته شد

دانیم دانیم. اما میچند زن فقط به خاطر زن بودن به قتل رسیدند؟ نمی 2۰1۵سال 
دختربچه و پسربچه را  1۵۰۰کشی حدود ها، زنبس است . در این سال دیگرکه 

زندگی کنند. مشکل  ی ]مادرانشان[هایتیم کرد و تعدادی از آنها مجبورند با  قاتل
برای حل را باید با هم بسازیم. باید اهمردان است. ر یزنان و همه یمتعلق به همه

مصرفی و دور انداختنی و  ءتغییر فرهنگی که تمایل دارد زنان را به عنوان یک شی
 پیمان شویم.هم در نظر بگیرد مختار/نه به عنوان یک فرد مستقل

طبقات اجتماعی، عقاید و  یترین شکل این خشونت است و همهکشی افراطیزن
 ییک مقوله "کشیزن"کلمه عالوه بر این گیرد: اما ر بر میها را دایدئولوژی

کند که در آن چیزی ای را محکوم میوضعیت اجتماعیسیاسی هم است، این کلمه 
ی یتو خشونت جنس ییت: خشونت جنسنیست[ طبیعی]دهد که را طبیعی جلوه می

 یک موضوع حقوق بشری است.
کنیم. ما در مورد مردانی بت میخشونت علیه زنان صح بنابراین از یک فرهنگِ

که  ]مردانی ،کنند زن مال آنهاست و بر او حق دارندکنیم که فکر میصحبت می
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بگوید  "نه"خواهند بکنند و زمانی که زن توانند هرکاری میکنند[ میفکر می
 .را بگیرندگفتنش  "نه"جلوی کشند تا او را می و زنندکنند، کتکش میتهدیدش می
تهدید برای زنان  تا به مثابهبدن زنان با خشونت تاثیرگذاری بر ن است: زن کشی ای

 .دست بکشندل خود : برای اینکه نتوانند نه بگویند، برای اینکه از استقالباشد دیگر
نشان به قتل کنیم توسط مردی از نزدیکااگرچه اکثریت زنانی که در اینجا ذکر می

ی و خشونت اجتماعیک بلکه حاصل  ،نیست امر خصوصیکشی اند، اما زنرسیده
 "هفاحش"ای هر بار که زنی را های عمومی و رسانهفرهنگی است که گفتمان

آزادانه به  بخشند، هر بار که به زنی برای اینکهکند به آن مشروعیت میخطاب می
اندازه  گویند، یا هربار که به خاطرکند فاحشه میتمایالت جنسی خود عمل می

دار شود با ظن به او خواهد بچهکنند، هربار که برای اینکه نمیمیبدنش قضاوتش 
ک مرد مقدر نگرند، هربار که جایگاه او را به همسر یا مادری خوب که برای یمی

 دهند.شده تقلیل می
کشی نوع خاصی از خشونت است: یک موضوع خصوصی یا خانگی یا فقط زن

 این جازاتمرای هم ب فرزندان زنها، کشیمربود به زنان نیست. در بسیاری از زن
 ند.اهشان در زندگی بخشیدن کشته شدزنان و توانایی خاص

. هر زنی که جسارت دارد بگوید دیگر بس است، هر 1، سیاسی استخصوصیامر 
، کل تبدیل شودیافته نجاتبه شدن دست بردارد تا خواهد از قربانیزنی که می

ی پذیرترین لحظهکشد. اما این آسیبمیی را به چالش یتساختار خشونت جنس
و در همین  مجازات کنندکنند او را اوست، اینجا زمانی است که با غیظ سعی می
مردان دارد تا به تصمیم خود  زنان و زمان است که بیشترین نیاز را به کمک دیگر

 قدرتمندهای عاطفی، اجتماعی، یاری دولت و یک فعالیت سیاسی پایبند باشد: شبکه
بس "به او بگوید که تنها نیست و او مقصر نیست. برای اینکه این  انهکه مصر

گذر زمان پایدار بماند. این همان  بیان کند درآن را که سرانجام توانست  "است
 دهیم.کاری است که ما امروز، اینجا، در این میدان عمومی انجام می

                                                                                                              
ست" 1 سی ا سیا صی،  شخ شاخص "امر  ست ها در یکی از  شعارهای جنبش فمنی ترین 

 بود. 70و  60سال های 
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ه باید در حوزه سیاست ک خوردهبا مسائل اجتماعی پیوند  هر محیط خاندخشونت 
 توان در یک زنجیرهکشی را میهای دیگر، زنمورد بحث قرار گیرد. برخالف جرم

 .بینیمکشور می کلرا در  مشابه: جنایات تقریباً بررسی کرد
کنیم: شریک گفتن به آنچه که مطلوب نیست تاکید می "نه" بر حقِ  رای همینب

 "نه"بر حق شده. ندگی از پیش تعیینی ززندگی، بارداری، عمل جنسی، یک شیوه
 "نه"کنیم. و چون گفتن به تسلیم و اطاعت در برابر الزامات اجتماعی تاکید می

مان، جنسیتمان، هایمان، زندگی عاطفیدر مورد بدن توانیم به تصمیمگوییم، میمی
 ها آری بگوییم.ی بخشمشارکتمان در جامعه، در کار، در سیاست و در همه

 دو
ها نباید به عنوان مشکالت امنیتی تلقی شوند و مبارزه با آنها مستلزم یک کشیزن

قوای حکومتی و تمام مصادیق ملی، استانی، شهری  ، از سوی همهجانبهپاسخ چند
 . مخصوصاً اما همچنین نیازمند یک پاسخ از سوی جامعه مدنی است - آن است

 ،[زن و مرد] صین علوم ارتباطاتمتخصو  نگاران زن و مردوزنامهپاسخی از سوی ر
 دهند.بازخواست های عمومی را شکل میکسانی که همان 

 26۴8۵ملی قانون حمایت همه جانبه از زنان، قانون شماره  ینگرهک 2۰۰9در سال  
عنوان گامی مهم در مبارزه به رای ممتنع( ۳رای موافق و  1۷۴با اکثریت قاطع )را 

، از جمله هاقانونماده با این حال، هنوز برخی ازی تصویب کرد. یتبا خشونت جنس
در "کن کردن خشونت علیه زنانبرنامه ملی اقدام برای پیشگیری، کمک و ریشه”

 تنظیم است. انتظار 
الزم  یهای جامع و تخصیص بودجهبدون تنظیم کامل قانون، طراحی سیاست

 .است برای کاهش خشونت ناکافی 2۰۰9دستاورد سال برای اجرای آن، 

های تلفن و دفاتر تخصصی برای راهنمایی و کمک به قربانیانی که در کشور خط
های جامع همراه گر با سیاستوجود دارند که ابرند رنج می ماچیستیاز خشونت 

 .برندیبه جایی نم راه نباشد
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هایی که در اینجا ها وجود ندارد. دادهکشیای از زندر آرژانتین هیچ ثبت رسمی
 "1کاسا دِل اِنکوئنترو" کنیم سال به سال توسط سازمان غیر دولتیذکر می

 است. خیلی مهمیک آمار رسمی  ارجاع بهآوری شده است. جمع
 ر بسیاری ازدارد. ددر کل قوه قضائیه نقشی ناکارآمد در پاسخگویی به قربانیان 

ایتی کای شقضایی، این قربانیان هستند که باید شکایت کنند و سپس بر هایحوزه
دوباره بنا را  ایتِ ارائه کنند. این سیستم شک ادله ،اندکه در مرکز پلیس انجام داداه

کند. می زنان گذاشته و به مصونیت متجاوز کمک ربدستگاه قضا اعتمادی بر بی
نجام ندهند، ای قربانیان است و اگر آن را به عهده شواهد کامالًمدارک و ارائه 

ت قضایِی شوند. این مدل از مدیرید و بعد بایگانی میماننها مسکوت میپرونده
ی اقدامات کنندهدهد و تضمینآسیب پذیری آنها را افزایش می خشونت علیه زنان

بر شونت را خمتجاوز، قوه قضاییه نوع دیگری از  کردن نیست. با مصون تاثیرگذار
ی قبال بارها کشکند: خشونت نهادی. بسیاری از قربانیان زنشاکی اضافه می دوش

. این اندتفاوت بودهیعنی به شکایت این همه زن بی از قاتل شکایت کرده بودند
 تواند ادامه یابد.انفعال نمی

ند. زنان اهدند یا کشته شاههایشان کتک خوردزنانی هستند که به خاطر بیان تصمیم
ری که اکشی جنسی یا کبهرهاند، قربانیان جرائمی با هدف دیگری ناپدید شده

های ه طرحبسرنوشتشان همچنان نامعلوم است. راجع به برخی از این زنان گمشده 
رود. برای آنها هم شک می مافیایی با مشارکت سیستم قضایی و نیروهای امنیتی

 خواستار اجرای عدالت هستیم.
ها هم با این معضل باید به طور کلی تغییر پیدا کند: در طرز برخورد بیشتر رسانه

اندازند: از لباس به گردن قربانیان می این سرنوشت راری موراد گناه بسیا
[ خودشان]حتما "در نهایت . کنندمیپوشیدنشان، دوستانشان و تفریحاتشان صحبت 

 و] ها،های متعهد به تدوین پروتکلما به رسانهکنند. را مطرح می "اندکاری کرده

                                                                                                              
1  Casa Del Encuentro:  سی ست  "محل مالقاتخانه/"به فار سازمان غیردولتی ا یک 

 با هدف دفاع از حقوق زنان در آرژانتین شکل گرفت. 2003که در ابتدا در اکتبر سال 
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 گونهخالقی برای پوشش خبری اینو کدهای ا های موجودمتعهد[ به رعایت پروتکل
 موارد نیاز داریم.

عدم تساوی،  کنند که زنان را در موقعیتتلویزیون تصاویر و کلماتی را تکرار می
ای در قبال کند. رفتار رسانهها را تکرار میدهد. کلیشهسلطه و تبعیض قرار می

ریم خصوصی حبه های دختران و زنان کشته یا ناپدید شده، همراه با تجاوز پرونده
کشی یا تبدیل شدن شدن زن عادیقربانیان و اصرار بر افشای شیوه عمل قاتل، به 

به همین کند و ادامه یابد کمک می نمایشآن به یک ورودی برای اینکه این 
 کند.بازتولید آن کمک می

 Ni una) "1 کمتر[ زن] یک نه " گوییمتمام قربانیان میی فزایندهما ، با درد 

menos) 
کپارچه و متعهدانه، یک فریاد ی وسیع، این مشارکت اجتماعی عظیماین جنبش 

 است.
 با رک،مشت درد با بسیج همگانی،  با کشور میادین همه در که است راهی این

 معضل ه بابرای مقابل هماهنگی اندازی اقداماتاضطراری برای راه نیاز و دغدغه
 زن: زنجیره آخر تا و -مردساالرانه فرهنگ- ریشه از یابیم؛می [خشونت جنسی]

 .شدهکشته زن خورده،کتک
ابزارهای مبارزه  به همراهی با شهروندان باید به تکمیلواقعی های دولت و قدرت

های های جدیدی به تالشبا خشونت علیه زنان متعهد بشویم، باید تالش
هاست مدت هد کههای غیردولتی و افراد متعها، سازمانهای زنان، فمینیستسازمان

 کنند، بپیوندد.در این زمینه کار می
ی افراد است. حفاظت از از زنان، حقوق همه برخیست که حقوق ا اینمسئله 

زندگی و تصمیمات زنان یعنی گسترش آزادی برای همه زنان و مردان دیگر. بیاییم 
ن تار و راهکارهایی برای هر بار بهتر بافتهای جدیدی برای همزیستی، با هم راه

                                                                                                              
سی   1 سی  "Not One Less"به انگلی شونت جن یعنی حتی یک زن دیگر هم نباید بخاطر خ

ن زنان به سبب کشته/کم شود. این شعار در آرژانتین علیه خشونت و برای اعتراض به کشته شد
 جنسیتشان شروع شد.



 کشیزن  / 64

خواهیم بلکه پیشرفت نمی های جاری از درددیگر اشکپود زندگی جمعی بیابیم. 
کشی ی زندر نتیجه مُردهخواهیم. دیگر زن بیشتر برای جشن گرفتن می

)نی اونا  NiUnaMenos#همه را،  خواهیم.خواهیم. همدیگر را زنده مینمی
 مِنوس، نه یک زن کمتر(.

 سه

ر خواستا (Ni una menos)"کمتر[ زن] یک نه"ه سمت ب حرکت بنابراین برای
 غیر قابل اجتناب هستیم: مواردی
 قانون حمایت همه جانبه برای پیشگیری، مجازات و"اجرای کامل  .1

روابط بین ]خشونت[ هایی که کنی خشونت علیه زنان در محیطریشه

 26۴8۵ ی و تخصیص بودجه بر اساس قانون شماره "کندرشد می فردی

 .از آن اجرای طرح ملی و پس

آوری و انتشار آمارهای رسمی خشونت علیه زنان که شامل جمع  .2

 کشی است.زن هایشاخص

ندازی کامل دفاتر مبارزه با خشونت خانگی دیوان عالی در اافتتاح و راه .۳

ها با هدف تسریع اقدامات حفاظتی پیشگیرانه. فدرال کردن تمامی استان

 .11۳۷خط 

یکی بر ت از قربانیان خشونت. اجرای نظارت الکترونتضمین برای محافظ .۴

های نزدیک شدن به مجرمین برای اطمینان از اینکه به محدودیت

 کنند.قربانیان که توسط دادگستری وضع شده تجاوز نمی

دیده پرسنل آموزش رسیدگی توسطتضمین دسترسی قربانیان به عدالت.  .۵

یان ایجاد چرخه میس. کز پلاو مرها برای دریافت شکایات در دادسرا

ر تمام . حمایت قانونی رایگان برای قربانیان ددادرسی مدنی و کیفری

 طول فرآیند قضایی.

                                                                                                              
 .ساعته ملی و رایگان در آرژانتین برای پاسخ به قربانیان خشونت خانگی یا جنسی 2۴خط تلفنی  1
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ضمانت بر اجرای حقوق کودکان با حمایت قضایی تخصصی و  .6

 .زمینهدیده در همین آموزش

 "1های روزخانه"برای مواقع اضطرار،  یهای بیشتر. ایجاد خانه/ سرپناه .۷

از منظر  سازمانیهای میانهای مسکن، با کمکن، و یارانهبرای قربانیا

 جنسیتی.

 آموزشی هایدر مادهو صحیح  قرارد دادن و درونی کردن آموزش جنسی .8

جاد ی خشونت ماچیستی و ایدر سطوح مختلف با رویکرد جنسیت، مسئله

 عاطفی هایی برای جلوگیری از رابطهیتخشونت جنسهای دوره

 بار.خشونت

ایی و جباری کارمندان دولتی، ماموران امنیتی و متصدیان قضآموزش ا .9

ور در موارد مختلف به شکل رسمی در تمام کش همچنین متخصصانی که

 به نحوی با موضوع خشونت سر و کار دارند.

. ندسته تمامی اقدامات نیازمند ایجاد موارد نظارت و پیگیری برای اجرای موثر آنها
 نه"ان می تواند سخت باشد اما غیرممکن نیست. کن کردن خشونت علیه زنریشه
، شددیده نمیست که قبالً یک فریاد جمعی است، ورود به جایی "کمتر[ زن] یک

مان به یکدیگر، است، شروعی است برای نگاه متفاوت خویشهای بازنگری رویه
 است. "2نونکا مس"یک تعهد اجتماعی برای ساختن یک 

 :کنیمتکرار می

تک زنان را زنده کشی باشند. ما تکم زنان بیشتری قربانی زنخواهیما نمی
 کمتر.[ زن] یک نه #خواهیم. همه را. می

 

                                                                                                              
 مراکز تخصصی برای پشتیبانی و کمک به قربانیان خشونت جنسی.1
2  Nunca Más  به انگلیسدددیNever again ها و برای حرکت سدددیاسدددی شدددعار یک عنوان به

 اسلحه کنترل ترویج آرژانتین، 19۷6  کودتای های متفاوت اجتماعی و سیاسی از جمله بزرگداشتضاعترا
 .است شده استفاده جنین، سقط حقوق یا
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دادن نداریم مگر چیزی برای از دست»بخشی از کتاب 

 1«هایمانترس

 

 . 3با سیلویا فدریچی 2ی فیونا جفریسمصاحبه
 

 : طلیعه حسینیترجمه
 

تان سیاسی هایاجازه دهید به الگوی مرکزی آثار و کنشفیونا: خانم فدریچی 
اید که برگردیم: داستان شکار ساحرگان. شما مطالب بسیاری در این باره نوشته

پشت داستان شکار ساحرگان فرمی از خشونت  ستیزانه درچگونه خشونت زن
داری، شاهد افزایش خشونت ی کنونی گسترش سرمایهسیاسی بود. ما در دوره

فراطی علیه زنان هستیم. هرچند این خشونت سراسر جهان را فراگرفته است اما ا
داری است تمرکز بیشتری خصوصی که اتفاقاً محل استثمار سرمایههای بهدر مکان

. گرچه این خشونت ۵و جمهوری دموکراتیک کنگو ۴یافته است مانند سیوداد خوارس
شود اما آثار شما وضیح داده میشده تمعموالً با اصطالحات فرهنگی بسترزدایی

ی مبتنی بر نقدی سیاسی از این مسئله است. داستان شکار ساحرگان در آغاز دوره
 گوید؟ی ماهیت سیاسی خشونت علیه زنان به ما میمدرن چه چیزی درباره

سیلویا: بله، این مسئله خشونتی سیاسی است. متاسفانه شکار ساحرگان در 
ه شروع شده است. خشونت علیه زنان سیاسی است چرا هایی از جهان دوباربخش

رود عملکرد خاصی داشته شود که از زنان توقع میکه همواره در مواردی اعمال می

                                                                                                              
1 Nothing to Lose but our Fears: Fiona Jeffries 
2 Fiona Jeffries 
3 Silvia Federicci 
4 Ciudad Juarez 
5 Democratic Republic of Congo 
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خصوص را بازی کنند. این خشونت ابزاری برای تحمیل آن باشند یا نقشی به
معرض عملکردها به زنان است. حتی امروزه نیز یکی از دالیل اصلی اینکه زنان در 

بودن برای عمل ی کار خانگی، در دسترسبا مسئله رابطه خشونت مردان هستند در
ی وابستگی زن به مرد است. این خشونت سیاسی است چرا جنسی یا کل مسئله

که خشونتی است که مرد مجاز به انجام آن است و به نوعی به آن مشروعیت هم 
ی علیه آن وضع شده است. اما در بخشیده شده حتی با اینکه امروزه قوانین بیشتر

لیل مشروعیت یافته است که به داری خشونت علیه زنان به این دتاریخ سرمایه
ای برای اینکه زنان نوعی بخش محوری تنظیم نیروی کار زنان بوده است، شیوه

خصوصی کنند و مجبور کنند تا کار مشخصی انجام دهند، را وادار به انجام اعمال به
این کار دستمزدی هم نداشته باشد. هرچه درآمدی که مردان برای  مخصوصاً که

شان، در اختیار داشتند کمتر بوده، بیشتر به مبادله با زنان، در عوض کار خانگی
توانید به تجاوز هم به همین صورت نگاه خشونت متوسل شدند. در واقع شما می

بدون پرداخت  جنسی را کنند تا خدماتکنید، خشونتی که طی آن زنان را وادار می
هیچ دستمزدی فراهم کنند. این مسئله سیاسی است زیرا دولت از این نوع 

کند، و به نوعی مشروعیت دارد و حتی جزئی از پوشی میخشونت چشم
بندی جنسی و اجتماعی کار و خدمات رایگانی است که مردان در ازای تقسیم

آن ی است که طی کنند. خشونت مکانیسمحمایت اقتصادی دریافت می

 شود.عملکرد این رابطه تضمین می

خصوصی بازگشته است و که این نوع خشونت در جاهای بهفیونا: در مواجهه با این
ستیزی و خشونت منجر رشد باالیی هم دارد چه تحلیلی دارید؟ امروزه الگوهای زن

ی شیوه شناسیم. آیاشده میجنسیتی کشییا نسل 1کشیبه قتل را با عنوان زن
کشی وجود دارد که بتواند به ما شمار زنخاصی برای فکرکردن در مورد تعداد بی
های سیاسی معمول این توانیم در چارچوبدر توضیح این پدیده کمک کند؟ آیا می

 موضوع را تحلیل کنیم؟

                                                                                                              
1 femicide 
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کنم حق با شماست و این خشونت طی بیست سال گذشته ابعاد سیلویا: من فکر می
خواهم نشان دهم ساختار کلی عملکرد ود گرفته است. آنچه اکنون میای به ختازه

های اخیر کنم در سالیابی کار و انباشت است. اما فکر میمانروابط جنسیتی در ساز
کنم شاهد رشد تصاعدی خشونت هستیم. نه فقط به لحاظ کمی، بلکه حتی فکر می

تر شده است. خشونت نوعشواهدی وجود دارد که اشکال خشونت علیه زنان نیز مت
ی گذشته رشد کرده است و معتقدم چندین دلیل برای این موضوع در دو یا سه دهه

 وجود دارد.

یکی از دالیل این است که تعداد بیشتری از زنان در برابر فرمان تأمین خدمات 
های خودمختاری کنند. زنان از راه گسترش حیطهرایگان برای مردان مقاومت می

اند در برابر وابستگی به مردان مقاومت کنند. اگر شما شغل لشان توانستهو استقال
گیرید ازدواج کاهید. تصمیم میدومی اختیار کنید، از حجم کارتان در منزل می

نکنید. فقط روابط موقت با مردان برقرار کنید، به تنهایی صاحب فرزند شوید و حتی 
ای که زنان برای مردان گذاری احساسیایهشوید. قطعاً سرمبا زنان دیگر وارد رابطه 

دادند به شکل چشمگیری تقلیل یافته است و این موضوع و کارهای خانه انجام می
خشم زیادی را برانگیخته و البته بعد دیگری از این مسئله نیز ترس مردان از رقابت 

اسًا آوردن شغل است چرا که زنان دستمزد کمتری دارند. اسبا زنان برای به دست
 شوند.بینند که زنان از کنترلشان خارج میمردان می

توان کنم بعد دیگری از این خشونت هم وجود دارد که بسیار مهم است. میفکر می
ی اقتصادی به دستمزد این خشونت را به عنوان پاسخی به تعدیل ساختاری و حمله

ی و نیز حمله ی گذشته در همه جای دنیا صورت گرفته استمردان که در سه دهه
ها استفاده از نه تنها کار زنان داری به امرار معاش مردم فهمید. یکی از پاسخسرمایه

هایشان به عنوان راهی برای مبادله است، بنابراین اگرچه مردانی که بلکه حتی بدن
توانند تشکیل خانواده دهند اما هنوز قادرند از کار زنان و دستمزد کافی ندارند نمی

توانیم یشان به عنوان راهی برای مبادله استفاده کنند. مثالً این موضوع را میهابدن
فروشی که در این بستر ظهور کرده است ببینیم. اما در برخی از اشکال مختلف تن

کند و مصداق همان ای از خشونت را ایجاد میاین موضوع خودش سطح تازه
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تا زنان را وادار به کار خانگی  شدندخشونتی است که مردان اغلب به آن متوسل می
 کنند.

ها مردی بینیم که در آنهای جهیزیه هم میما همچنین این مسئله را در قتل
کشد تا بتواند دوباره ازدواج کرده و جهیزیه به دست آورد. در نتیجه همسرش را می
ی متوسط پایین بسیار شایع است. ها به خصوص بین مردان طبقهاین مدل قتل

مثابه راهی برای انباشت شخصی می بینند. یا شکار ساحرگان همسرانشان را به هاآن
دهد در نظر آورید. در بسیاری موارد را که اکنون در بعضی مناطق آفریقا رخ می

ی شکار ساحرگان همین موردی است که اشاره شد. فهم این مسئله اهمیت انگیزه
های خارجی در همدستی با شرکت های قدرتمند محلیزیادی دارد. رهبران و چهره

های معدن و موارد مشابه گذاریهای اشتراکی جهت سرمایهسعی در فروش زمین
های مردم از اتهام ی زمینها برای ایجاد شکاف در دل اجتماع و مصادرهدارند. آن

کنند. اما عالوه بر آن، بخشی از شکار ساحرگان نیز به دست جادوگری استفاده می
شود. زنان متهم ]به ان اجتماع و یا مردان خویشاوند قربانی انجام میافراد هم

شان سفت کنند و به قطعه زمینساحرگی[ عمدتاً پیرزنانی هستند که تنها زندگی می
ها در خواهند از آن دست بکشند، یا به نسل بعدی واگذار کنند. آناند و نمیچسبیده

بسیاری رواج دارد. در تانزانیا تخمین زده مظان اتهام هستند و این مسئله در نواحی 
دهند. شود که هر سال بیش از هزار پیرزن به همین طریق جانشان را از دست میمی

آید دهد. هر روز شواهد بیشتری به دست میاین موضوع در هند و نپال نیز رخ می
ارند های اشتراکی دسترسی دکه پیرزنانی که زمین بسیار کوچکی دارند یا به زمین
شوند هایشان بیرون رانده میدر معرض اتهام جادوگری قرار دارند و در نتیجه از خانه

 رسند.یا به قتل می

دانم. پیرزنی که دیگر زدایی کلی از کار زنان میمن این موضوع را جزئی از ارزش
گیرد. او قادر به تأمین نیاز جنسی و نیز بازنمای دارایی نیست هدف قرار می

شود. فروشی کند و به او به چشم یک مانع نگاه میتواند تنری نیست. نمیفرزندآو
شود و این مسئله امروزه به خاطر مصادیق ارزش تلقی میحضورش در اجتماع بی

روابط پولی آشکارتر نیز شده است. این مصادیق که پیشتر در بحث تعدیل ساختاری 
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خصوص پیرزنانی گذاشته که درگیر بهای بر زنان و نیز به آن اشاره کردم تأثیر ویژه
شوند. زنان زراعت برای امرار معاش هستند و به شکلی فزاینده نامولد دانسته می

شوند چرا که نه تنها موجب دسترسی به جهان زدایی میهرچه بیشتر و بیشتر ارزش
شود نیستند و بلکه حتی راهگشای مسیری برای تر میکاال که هر روز گسترده

شود نیز ه جهان روابط پولی که بیشتر و بیشتر بدل به شرطی برای بقا میرسیدن ب
 نیستند.

بینم که ارتباد تنگاتنگی ی بنیادین را در خشونت علیه زنان حاضر میمن دو انگیزه
یک بر دیگری غلبه کند بسیار بستگی به بسترش هم با هم دارند و این که کدام

داری است. های زنان در سرمایهزندگی، کار و بدنزدایی از ها ارزشدارد. یکی از آن
جیره و مواجب باشند، زدایی در انتساب این تقدیر به زنان که کارگران بیاین ارزش

خصوصی از کار کارکرد دارد. دومین مورد نیاز به اجبار زنان برای انجام انواع به
رود و نیز ارزش ش میاست. این مسئله به طور کلی کاری را که از زنان انتظار انجام

کمی که برای آن کار و همینطور زندگی این زنان در نظر گرفته شده است، مطرح 
کنم خشونت علیه زنان سیاسی است چرا که از همان ابتدا حول کند. من فکر میمی

اش را با آن نزاعی در جریان بوده که تا حدودی دولت را وادار کرده است تا رابطه
های جدیدی گذاریجنش زنان این تغییر را تحمیل کرد که به قانونزنان تغییر دهد. 

 ای از این مسئله است.انجامید. کل کارزار سازمان ملل متحد به نفع زنان نیز نمونه

 کنید؟فیونا: شما نقش دولت را چگونه ارزیابی می

در ای با زنان خلق کند. دولت ی بالواسطهسیلویا: دولت تالش کرده است تا رابطه
ی مردان اش با زنان به واسطهی مستقیمی با زنان نداشت. رابطهنظام گذشته رابطه

بود و این رابطه کارکردش را از دست داد چرا که نزاع زنان آن را وارد بحران کرد. 
تری با زنان برقرار کند و ی مستقیمبنابراین به تعبیری دولت تالش کرد تا رابطه

های زنان بود. در این مورد شکی نیست که یامدهای نزاعاین مسئله قطعاً یکی از پ
تری ی بالواسطهتری کسب کردند و در این فرآیند به رابطهزنان خودمختاری بیش

در خانه کار  که عمدتاًبا سرمایه و دولت رسیدند. امروزه زنان نسبت به زمانی
زمان قدیم که عمدتاً در  شوند.تر با سرمایه مواجه میکردند، به شکلی بالواسطهمی
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مشغول کارهای خانه بودند با سرمایه و دولت به شکلی غیرمستقیم و از رهگذر 
شدند. البته زنان هنوز هم مردان، دستمزد مردان و نیز تولید نیروی کار مواجه می

ها هستند. این مسئله ناپدید نشده است و این که چه میزان از مشغول این کار
محل پرسش است. اما واقعیت این است که زنان بر سر  پویایی آن کاسته شده

ای بالواسطه با دولت و سرمایه دارند که پیش کارهای دستمزدی حاضرند و رابطه
از این نداشتند. همزمان زنان از اساس موضوع اصلی بازتولید نیروی کار هستند، 

 چه در فرمی سوسیالیستی چه در خانه و بدون دستمزد.

در مورد زنان که ماهرانه این دو نقش ]نیروی کار و بازتولیدگر  بنابراین ابهامی
کنند وجود دارد. قانون هنوز هم بازتاب این تناقض است. نیروی کار[ را بازی می

ی قانون علیه زنان، در کاستن از حق دار و سبعانهاین مسئله را در حمالت دامنه
ها در برابر خشونت مردانه آنپذیری هایشان که منجر به آسیبزنان بر کنترل بدن

ای که جان زنان را مدام در تر ساخت شرایط اقتصادیشده است و از همه مهم
بینیم، مثالً قوانین مهاجرتی که جان زنان را به شکل دهد میمعرض خطر قرار می

اندازد. چرا که در میان تمام خطراتی که مهاجرین با آن دست ای به خطر میفزاینده
کنند، زنان با خطر حمله به بدنشان نیز مواجهند. مسئله تنها تجاوز رم میو پنجه ن

 جانبه به زنان است.ای همهنیست. بلکه حمله

« مداخالت بشردوستانه»گری و فیونا: و جنگ؟ شما راجع به ویرانی ناشی از نظامی
ری اید. در همین ارتباد از ریاکادر مورد زنان به خصوص در آفریقا بسیار نوشته

سازمان ملل در ادعایش مبنی بر ایستادگی برای حقوق زنان آن هم در شرایطی 
اید. این مسائل چگونه به کند بسیار انتقاد کردهکه مداخالت نظامی را تأیید می

ی متغیر میان زنان و دولت تحت نظام نئولیبرالیستی مربود تعریف شما از رابطه

 .شودمی

نان است. ما سازمان ملل را داریم که از یکسو مدعی ای به زسیلویا: جنگ نیز حمله
ها را یکی پس از دیگری تحریم که از سوی دیگر جنگحقوق زنان است در حالی

های امروزی زنان و داند در جنگکند، آن هم در شرایطی که به خوبی میمی
شوند. خبر جدیدی نیست که در زمان کودکان اولین افرادی هستند که کشته می
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درصد کسانی که کشته شدند شهروندان عادی بودند که  8۰گ ویتنام جن
رسد نهادهایی مانند سازمان پذیرترینشان هم زنان و کودکان بودند. به نظر میآسیب

های جدید کار، ملل متحد تا زمانی مروج حقوق زنان هستند که این حقوق در فرم
چه -ته باشند و اکنون دولتخواهد به زنان معرفی کند، کارکرد داشکه سرمایه می
به دلیل بحران حاصل از تسلط مردان بر زنان، بحران دستمزد  -المللیمحلی چه بین

ی مردانه با زنان، باید خود زمام امور را در دست بگیرد: مردان و نیز بحران رابطه
نگهبان تغییر کرده است. دولت در این فرآیند تغییر نگهبان، نقشی را بر عهده 

دارش بود چرا که مرد به شکل رو به گسترشی د که پیش از این مرد عهدهگیرمی
شغلش را از دست داده و از اجتماع نیز به خاطر مهاجرت غیب شده است و همینطور 

ای که شدن به خطر افتاده است و جایگاه اجتماعیجایگاه مردانه به دلیل صنعتی
رفته است. اکنون دولت مردان داشتند از طرق گوناگون آماج حمالت قرار گ

ای از قوانین مکمل وضع کرده و دست به ابتکاراتی مانند اعطای تسهیالت مجموعه
جزیی زده است تا رسماً کنترل مستقیم اوضاع را در دست بگیرد. در نتیجه 

 .داردتری های به مراتب کمتر و تسلط به مراتب مستقیممسئولیت
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 پوشب هزار دومِ شهرزادِ ادگار آلن

 

سفر شهرزاد: ی تطبیقی فصل هفتم کتاب مطالعه
با داستان کوتاهِ  های گوناگون حرمسراهای گوناگونفرهنگ

 از ادگار آلن پو ی هزارو دوم شهرزادقصه

 

 نویسنده: زاهره دنیادیده
 

های فاطمه فصل کوتاه نوشته شده حاوی چالش 1۴که در  سفر شهرزادکتاب 
هایی از شهرزاد است. او در این کتاب ردپای مرنیسی، فمینیست مراکشی با خوانش
کند. به عالوه شب را در غرب دنبال میشهرزاد، قهرمان داستان هزارویک

شود برای که روایت شهرزاد در آن نقل می جستجوی معنای حرمسرا، مکانی
ها، ها، تئاترها، نقاشیبه درون فیلم شناسانه است. اومرنیسی سرآغاز کاوشی جامعه

رود تا اوال ردپایی از شهرزادِ صادر شده ی غرب میادبیات، فلسفه و فرهنگ روزمره
ای به غرب بیابد و دوما به این سوال پاسخ دهد که آیا حرمسرا، صرفا محدوده

 مکانی و منحصر به شرق است؟ و البته در اثنای این جستجو مکررا به معنای زن
پردازد. در و زنانگی، بدنِ زن در فرهنگ غربی و شرقی و مسائل متعدد دیگر می

نویسنده به داستان کوتاه ادگار « خرد در برابر زیبایی»فصل هفتم کتاب با عنوان 
کند که بحث اصلی ما در این نوشتار حول این فصل صورت آلن پو رجوع می

 پذیرد.می
کند. شب شهرزاد را نقل میاستان هزارویکادگار آلن پو هزار و دومین شب از د

پو روایتی فکاهی است اما مرنیسی به طنز کتاب توجهی ندارد و داستان کوتاه آلن
یابد. الزم به های به ظاهر سطحی کتاب به نتایج مهمی دست میبا شکافتن الیه

ذکر است که نویسنده پیش از پرداختن به این فصل مختصاتی از شهرزادِ تالیف 
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غرب را برایمان ترسیم کرده است: شهرزاد غربی به شدت اروتیک شده است، چرا 
ی جنسیِ افسارگسیخته است. که تعریف غرب از حرمسرا مکانی برای ایجاد رابطه

از خردمندی سیاسی به  191۰گئی دیاگیلف در ی روسی سربعالوه شهرزاد در باله
با بدنی » ی روسینویسد: شهرزاد بالهرقاصی صامت بدل شده است. مرنیسی می

ای جنسی بلکه خودِ برنزه، لبخندزنان و پوشیده از جواهر و مروارید نه شبیه ابژه
توانست تدارک جنس با تمام رخت و پَختِ منحرفی که تخیالت پایان قرنی می

و  (68: 1۴۰۰)مرنیسی، ظاهر شده بود « ند: نامتعارف، دو جنسیتی، برده و خشنببی
مرنیسی را بیشتر به داستان کوتاه های اینچنینی از شهرزاد است که دقیقا خوانش

شهرزاد مجبور شد تا » ی کتاب نوشته: از مطالعهکند. او پیش آلن پو عالقمند می
مجبور بود از این سو  ]او [ ...شناخته شود منتظر بماند تا ادگار آلن پو 18۴۵سال 
سوی اقیانوس اطلس برود تا مردی را پیدا کند که به او عقلی رشد یافته اعطا به آن

پاید که (. اما دیری نمی6۴)مرنیسی:« توصیف کند "دختری سیاسی"کند و او را 
ار و شود، چرا که آلن پو در هزی طبع بلند پو نیز عوض مینظر مرنیسی درباره

 کشد!  گویی، شهرزاد را میدومین شبِ قصه
کند که دنیای ادبیات تا کنون شود که آلن پو ادعا میداستان از جایی آغاز می

ی سرنوشت شهرزاد به خطا رفته است. او برای تغییر سرنوشت شهرزاد به درباره
شب یکسرنوشتی که در هزارو»گوید: کند و میارجاع می 1کتاب بمنبگو همینهیانه

کم آنطور که باید، کامل بیان رقم خورده گرچه در مجموع نادرست نیست دست
شب شهرزاد از جایی آغاز (. داستان هزارویک69: 1۳9۴)آلن پو، « نشده است

ی خود در همخوابگی با غالمان شود که پادشاهی مستبد پس از خیانت ملکهمی
بندد کند، عهد میتلقی می شدهمراتب ساخته که آن را نوعی شورش بر علیه سلسله

بگیرد. پادشاه هر شامگاه دختری را به عقد  های کشور خود انتقاماز تمامی باکره
او این کار را ادامه داد تا دیگر »گیرد. دم جان او را میآورد و در سپیدهخود درمی

آنچه در دختری نماند، مادرانشان سوگوار شدند و فریاد پدران و مادران بلند شد... 

                                                                                                              
، این Tellmenow Isitsoornotبمنبگو )به من بگو( همینهیانه )همینه یا نه(، معادل  1

 کتاب در واقعیت وجود ندارد و آلن پو این نام را صرفا برای این داستان اختراع کرده است. 
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حکم جنگی میان دو جنس آغاز شد به یک غوغای سیاسی تراژیک تبدیل شد، 
پدران داغدار بر ضد شاه شوریدند. اینک فقط یکی از پدران درباری، وزیر پادشاه، 

« ترش دنیازادمجری احکام اعدام، دو دختر باکره دارد: شهرزاد و خواهر کوچک
گیرد جان خودش را فدا کند به این ی(. بدین ترتیب شهرزاد تصمیم م۵1)مرنیسی:

شبی که کُشی پادشاه شود. در هزارویکناپذیر زنی تمامیامید که جلودار سلسله
شود و پادشاه که ای ناتمام روایت میکند هر شب قصهشهرزاد با پادشاه سپری می

ی شنیدن پایان داستان است، پی در پی مجبور به عهدشکنی در کشتن او تشنه
گذرد و پادشاه به تمامی عهد خود شب بدین منوال میتا اینکه هزار و یک  شودمی

 کنند. گان شهر نجات پیدا میکند و شهرزاد و تمامی باکرهرا فراموش می
کند: شود. پو نقل میداستان کوتاه آلن پو از شب بعد یعنی شب هزار و دوم آغاز می

 که این مشکل کوچک یعنی شب هزار و دوم شهرزاد گفت: خواهر عزیزم حاال»
بار ختم به خیر شده، عذاب وجدان دارم، چون از اعدام حل شده و این تاوان نفرت

ی ماجرای سندباد بحری را از تو و پادشاه )که با عرض شرمندگی مباالتی بقیهسر بی
)آلن « زاده نیست( دریغ کردمکشد و این کار در شان یک نجیبدارد خرناس می

فحوای داستانْ  کند.پس شروع به نقل غرایب سفرهای سندباد می( و س۷2پو: 
شباهت به اکتشافات علمی، های خیالی است که بیعجایبی از سرزمین

 1های تکنولوژیکی، حقایق فیزیولوژیکی، مستندات جغرافیایی و ... نیست.پیشرفت
ها را بتدا روایتکند. او ااما در طول روایتِ شهرزاد، رفتار پادشاه به مرور تغییر می

پردازد و آنها را مهمالت و خواند، به مرور به مضحکه کردن آنها میغریب می
 بس است!»آورد که: انتهایی داستان بانگ برمی داند و در پاراگرافخزعبالت می

دیگر نه تحملش را دارم، نه تحمل خواهم کرد. با این اباطیل سرم را بدجور درد 

                                                                                                              
استان قرار داده ی داستان شهرزاد آلن پو به فارسی، پانویسی برای برخی از غرایب ِذکر شده در ددر ترجمه 1

ای قابل هضم کند. برای مثال در پانویس این پاراگراف های مالیخولیایی پو را به گونهشده تا پاراگراف
اش در نبوغ باید پیش او لنگ بیندازد، زیرا از قدرت ساحر دیگری موجودی ساخته بود که حتی سازنده»

داد ای انجام میات چنان گستردهبود که ظرف یک ثانیه محاسب تحلیل چنان باالیی برخوردار
)آلن  جیحساب باب نیماشنوشته شده: « جمعی پنجاه هزار مرد سرزنده طی یک سال بودکه معادل کار دسته

 .ها تالیف نویسنده است یا توسط مترجم اضافه شده است(. برای نگارنده روشن نیست این پانویس8۵پو: 
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باز عذاب -ایم؟  ه زده است. چند وقت است ازدواج کردهآوردی. به گمانم سپید
بافی؟ خیال ی شتر یک کوهانه به هم میتازه داری قصه -وجدان به سراغم آمد

( و اینگونه است ۷2)همان: « ای من احمقم؟ باالخره باید بروی اعدام شوی!کرده
 شود. که شهرزاد در پایان شب هزار و دوم اعدام می

گوید نقد مرنیسی از پو رفتار پادشاه را نشانه گرفته است. مرنیسی می ی ابتداییسویه
رسد، به همین دلیل برای مردان عامی اکتشافات علمی پیشرفته موهوم به نظر می

)مرنیسی: « تر از تخیل استحقیقت عجیب»عنوان فرعی معروف پو این است: 
های علمی و پیشرفت (. در واقع پو با مضحکه کردن پادشاه شرق در نپذیرفتن۷۷

گذارد و به ماندگی شرق از غرب صحه میتکنولوژیکی به صورت ضمنی بر عقب
تر پیشرفت داد مسلمانانِ جهان سریعقول مرنیسی اگر شهریار گوش فرا می

یافت. به عالوه مرنیسی منتقد نوع کردند و شهرزادِ ما نیز نجات میمی
در ابتدای داستان خود برای اینکه ما را  پردازی آلن پو از شهرزاد است. پوشخصیت

کند؛ همان ی ماکیاولی معرفی مینسبت به شهرزاد بدگمان کند او را خواننده
گرایانه و البته مستبدانه ی شهریار که سرآمد سیاست واقعماکیاولیِ بدنام، نویسنده

ِث است. به عالوه او، شهرزاد را واربرای به دست آوردن و حفظ قدرت در جهان 
به هر حال شهرزاد فرزند خلف حوا، وارث هفت سبد سخن شد، هفت »داند: حوا می

( و به این ۷2)آلن پو: « دانیم حوا از پای درختان باغ عدن چیده بودسبدی که می
و بعد پو، »نویسد: ی مکر زنان را نیز پیش کشیده است. مرنیسی میترتیب ایده

جلوه دادن حوا در جایگاه آغازگر، توان  طوری که انگار این کافی نبوده است با
نظر به اینکه شهرزاد وارث هفت سبد »کند: ی اهریمنی شهرزاد را برجسته میبالقوه
وگو بوده است، باید این را هم بگویم که شهرزاد این سبدها را با هم ترکیب گفت
پو ما را (. از نظر مرنیسی وقتی ۷8)مرنیسی: « رسدکند و به هفتاد و دو سبد میمی

ردیف ماکیاولی و حتی بدتر، همچون حوا ببینیم به دارد که شهرزاد را هموامی
گو عجیب نیست شهرزاد خیانت کرده و با گذاشتن چنین باری بر روی دوش قصه

تر این است که گوید: اما برای من عجیبرود. مرنیسی میکه او به باد فنا می
کوشد شوهر کند یا با کلمات نمیفرار نمی پذیرد! اوشهرزادِ پو مرگ خویش را می
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پذیرد. در متن اراده مرگ خویش را میاحوالش را از این کار بازدارد. او بیناخوش
بر اساس همینهیانه، شهرزاد با این »داستان پو پس از شکایت پادشاه آمده است: 

ان خبر ها هم ملول شد، هم مبهوت؛ اما از آنجا که از پایبندی وسواسی سلطگفته
دانست او کالم خود را پس بگیرد، با طیب خاطر به تقدیر خود داشت و بعید می

خاطر بود، زیرا انداختند آسودهگردن نهاد. وقتی طناب دار را دور گردنش می
رحمش با این اخالق دانست هنوز قسمت اعظم تاریخ ناگفته مانده و شوهر بیمی

انگیز نصیب از شنیدن ماجراهای شگفتنصیب بماند، بی گند، همان بهتر که بی
کشد که بر مبنای آن (. مرنیسی باوری فرهنگی را پیش می89)آلن پو: « شماربی

کلمات تنها سالحِ زن برای مبارزه با »داند: زن مسلمان را بسیار شبیه شهرزاد می
توانند قضا و قدری باشند شود. مردان مسلمان میخشونتی است که بر او اعمال می

توانند. حرف شهرزاد هم این است که زن مسلمان پیش از ولی زنان مسلمان نمی
 (. ۷8)مرنیسی: « آنکه به مرگ تن در دهد باید مبارزه کند

کند. زنی که مرنیسی کشتن شهرزاد توسط پو را مجازاتی در برابر خرد تلقی می
ی ن مجادلهساخت شود. او برای روشنجرات کند و خردمند باشد درجا مجازات می

کند. کانت زنانگی را مرتبط ی کانت ارجاع میمیان خرد و زیبایی در غرب به فلسفه
کند و مرد داند، زن احساس میبا زیبایی و مردانگی را مرتبط با واالیی می

های انتزاعی یا زن باید از فهم عمیق، حدس و گمان»اندیشد. او معتقد است: می
ها را به مردان بسپارد... یاد انش دست بردارد و آنروح ولی مفید دهای بیشاخه

های متناسب با گرفتن پر زحمت، حتی اگر زنی در آن بسیار موفق باشد شایستگی
که زن با کمک هایی جذابیت ]خرد[برد ... در عین حال جنس زن را در او از بین می

)همان: « هد کردتواند قدرت زیادی را بر جنس دیگر به کار بندد ضعیف خواآنها می
پردازد و تالش های شهرزاد میاز قهرمانان قصهتوؤدّه (. مرنیسی به ذکر مثال 8۴

ای زنانه ها و خرد خویش، استراتژیاو را در جلب توجه خلیفه از راه معرفی توانایی
زن حرمسرا راهی ندارد جز اینکه بر روی عقل و خرد »گوید: کند و میتلقی می

مایگی ی کانت و قرار دادن خود در میانکند. دنبال کردن توصیهگذاری خود سرمایه
(. به همین ترتیب شهرزاد نیز اگر کنش 86)همان: « فکری نوعی خودکشی است
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شد. مرنیسی گرفت یقینا به سرنوشت آنان دچار میزنان پیش از خود را پیش می
تیه هم در رمان ی فرانسوی تئوفیل گوشود: سه سال قبل از پو نویسندهیادآور می

( جان شهرزاد را گرفته بود. گوتیه شهرزاد را کشت چون 18۴2شب هزار و دوم)
بخشی شهرزاد تمام شده بود. اما پو شهرزاد را کشت چون شهرزاد زیاد نیروی الهام

دهد از داستان کوتاه ادگار آلن پو به دانست. این استدالل به مرنیسی اجازه میمی
چرا مردان شرقی و غربی »هایی بپردازد: و به طرح پرسش ی کانت پل بزندفلسفه

ی یک فرهنگ به آل زیبایی دربارهاند و ایدههای زیبایی متفاوتآلدر تمنای ایده
مشغول پیشرفت گوید؟ چرا مرد غربی پیشرویی مثل کانت، که بسیار دلما چه می

اسالم خشونت  خواست؟ آیا ممکن است در جهانتمدن بود، زنی با مغری فلج می
شود، در علیه زنان به این دلیل باشد که توان تفکر زنان به رسمیت شناخته می

)همان: « دانند؟که در غرب اغلب زنان را قادر به تفکر عمیق یا تحلیلی نمیحالی
88 .) 

مرنیسی در طول فصلی که از نظر گذشت از سویی به تحلیل چرایی کشتار شهرزاد، 
پردازد و از سوی دیگر نقدی بر شب توسط پو میهزارویکقهرمان شرقی داستان 

ی مردان، دار متفکران غرب در انحصار دانش )و طبعا قدرت( به حیطهتفکر دنباله
آورد. اگرچه روش نظری مرنیسی در طول تالیف این کتاب تا حدی تندروانه وارد می

توان رب به شرق میهای او با نگاه غرسد اما از خالل جدلو متعصبانه به نظر می
های فراوانی کسب کرد. او پی در پی به فرهنگ شرق و آنگونه که خود، به آموزه

کند تا به یادآوری این عنوان زن مسلمان، مستقل و جسور پرورش یافته رجوع می
و البته بدیهی است که  "رسد.جا نمیزنی که احمق باشد به هیچ"نکته بپردازد که 
داند محکوم به مرگ است! از حصار دانش، زنی که زیاد میی اندر تفکر پوسیده

این منظر داستان کوتاه آلن پو از حکایت شب هزار و دوم شهرزاد برای مرنیسی 
ای ترسناک است که با باورهای صرفا داستانی فکاهی و ساده نیست بلکه ایده

 ارتجاعی آمیخته شده است.
 

 منابع: 
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های گوناگون حرمسراهای د: فرهنگسفر شهرزا .1۴۰۰مرنیسی، فاطمه. -
 . ترجمه شیرین کریمی. نشر کراسه. تهران.گوناگون

پریسا . ترجمه زیبا گنجی و های کوتاه ادگار آلن پوداستان. 1۳99آلن پو، ادگار. -
 یلی. موسسه انتشارات نگاه. تهرانسلیمان زاده اردب
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 بدون مردان کشی در داستان زنانزن 

شهرنوش  یدر داستان بلند زنان بدون مردان نوشته یکشزن

 پوریپارس

 

 حسینینویسنده: نازیتا شاه

 

 .شودیاز خودِ مرد مجازات نم شتریب کسچیاسارت زن، ه با

 -کارل مارکس-

 
غالب گفتمان قدرت  انیمرد/زن  جر یتیجنس یگرا، دوگانهجوامع سنت در

  یهاو اختصاص نقش یتیجنس یهانقش مین، همواره با تقسگفتما نیبوده است. ا
 یعموم یبه مردان، زنان را عمالً از عرصه یعموم یهابه زنان و نقش یخصوص

صورت گفتمان  نی. بدستنموده ا فیتضع ایرنگ و کم ز،یحذف و حضورشان را ناچ
 یاراد ،یعموم یمردان را صاحبان فضا ،یجوامع نیمردساالر شکل گرفته در چن

اجتماع  و زنان  را متعلق  یخانواده در عرصه یگرتیهدا تیو با صالح ت،عقلیدرا
 یکنترل و نظارت دائم معرف یفاقد منطق، مجنون منفعل ابژه ،یخصوص یبه فضا

 نموده است. 



 83 / در داستان زنان بدون مردان یکشزن

 کشی در داستان زنان بدون مردانزن

شهرنوش  یدر داستان بلند زنان بدون مردان نوشته یکشزن

 رپویپارس

 

  یلیاسماعشاه تایناز : نویسنده

 

 .شودیاز خودِ مرد مجازات نم شتریب کسچیاسارت زن، ه با

 -کارل مارکس-

 
غالب گفتمان قدرت  انیمرد/زن  جر یتیجنس یگرا، دوگانهجوامع سنت در

  یهاو اختصاص نقش یتیجنس یهانقش میگفتمان، همواره با تقس نیبوده است. ا
 یعموم یبه مردان، زنان را عمالً از عرصه یعموم یهاقشبه زنان و ن یخصوص

صورت گفتمان  نی. بدستنموده ا فیتضع ایرنگ و کم ز،یحذف و حضورشان را ناچ
 یدارا ،یعموم یمردان را صاحبان فضا ،یجوامع نیمردساالر شکل گرفته در چن

را متعلق   اجتماع  و زنان یخانواده در عرصه یگرتیهدا تیو با صالح ت،عقلیدرا
 یکنترل و نظارت دائم معرف یفاقد منطق، مجنون منفعل ابژه ،یخصوص یبه فضا

 نموده است. 
چه که گرا هر آنزنان در جوامع سنت یفرد تیبا حذف هو گرید یاز سو  

زن به  تی. فردشودیبر بدنشان، از آنان گرفته م اریاخت ریهاست، نظمتعلق به آن
در قبال  تشیکه هو شودیصحبت از زن م ییو تنها جا ستین رفتهیعنوان پذ چیه

در  دیو ناموس او، که با رتاست، عو یشود. او جزو متعلقات مرد فیبازتعر یمرد
 خانه محافظت و حصر شود.

. مینیب میتوانیرا در آثار معلمان و بزرگان اخالق به وضوح م شهیاند نیا ریتأث
در خبر است که »آمده است:  یغزالسعادت امام محمد  یایمیبه طور مثال، در ک
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 یاست و دارو یخاموش شانیضعف ا یاند. دارو دهیزنان را از ضعف و عورت آفر
 (1۰1.)«تزندان کردن اس شانیخانه را بر ا شان،یعورت ا

اند تا با پا به عرصه گذاشته یسندگانینو ،یدگاهید نیهرچند در برابر چن    
 ن،ینچنیا یزنان، به مقاومت در برابر تفکرات یشدهخاموش یگفتن و نوشتن از صدا

آنان  نیرگذارتریاز تاث یکیمعاصر،  یداستان اتیبپردازند. به طور مثال در ادب
ها و انواع دادن سرکوبتنها بر نشان هن شیهاتیپور است که روا یشهرنوش پارس

اش  متمرکز است، بلکه دغدغه رانیجامعه ا یزنان در بافت سنت هیعل ضیتبع
است که دست در دست هم در برابر هرگونه  یزنان و مردان دنیکشریتصوبه

در  پوری.هرچند  پارس اندستادهیا یتیجنس یهایاز جمله نابرابر ،ینابرابر
است، اما نوشتن  یناراض شدنشدهینام ستیبه صراحت از فمن لفمخت یهامصاحبه

با فرهنگ و سنن غالب  یازنان در جامعه یهاها و چالشدغدغه نیتراز کوچک
 کرده است. یاجتماع شاتیبا گرا ستیفمن یا سندهیخود، او را نو یخودمردساالر به

متحده است. داستان  التیساکن ا یرانیا یسندهینو پوریشهرنوش پارس  
رمانش، سگ و زمستان بلند در سال  نیآغاز نمود. نخست یسالگ 1۳را از  یسینو

شب  یو معنا یآثارش دو رمان طوب نیتررچند شناختهه د،یپنجاه و سه به چاپ رس
به  یازنان در جامعه یاهو زنان بدون مردان هستند. هر دو اثر مسائل و چالش

است. در  یتیجنس یهاها و قالبنقش یکنندهنییکه سنت تع شدهدهیکش ریتصو
نگ و سنت، فره یو نقش گفتمان مردساالرانه به پشتوانه یرگذاریآثار، تاث نیا

 یگفتمان تخط نیرا که از قواعد ا یزنان هیدر کنترل، مراقبت و تنب یقانون مدن
که  ،ییجادو سمیبا انتخاب سبک رئال پوریپارس نیشود. همچنیمشاهده م کنند،یم

به اصطالح به  ایمقاومت  طردشدگان  دنیرکشیآن به تصو یهدف غائ
 یاست، به طور ضمن جیاز امور را ییزداییبا تمسک به عنصر آشنا هاشدهراندههیحاش

 کند.یم یاسیس یبه امر لیرا تبد تیو جنس پردازدیبه نقد گفتمان قدرت م
 نیرگذارتریاز تأث یکیکه  پوریداستان بلند زنان بدون مردان شهرنوش پارس  

از  یکیکه به  یتیاست. روا ییجادو سمیو به سبک رئال یخط یتیآثار اوست، روا
به بهانه حفاظت از  ،یتیجنس هیانواع تنب نیترکنندهو مشمئز نیزتریآمخشونت
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. به شودیمحسوب م یکشزن نواعاز ا یکیکه  یقتل ناموس کند؛یناموس اشاره م
 یم یرو یبا نظام سلسله مراتب یدر جوامع یگفت قتل ناموس دیطور خالصه با
 نی. بدشودیناکامل مرد انگاشته م «یگرید»که زن فرودست و  یدهد. در جوامع

جمله زنان، اعمال و رفتار فرودستان، من شه،یشکل مبنا و سنگ سنجش اند
گفتمان مردساالرانه است و هرگاه خواسته و  دییمورد تأ یهااستانداردها و چارچوب

. شوندیدانسته م هیسزاوار تنب رد،یصورت گ شانیاز جانب ا یناخواسته تمرد ای
 .شودیم دهینام یبه اصطالح قتل ناموس هیه تنبخون متمرد به مثاب ختنیکشتن و ر

در داستان بلند زنان بدون مردان، پنج زن، مهدخت، فائزه، مونس، خانم فرخ  
 گذارندیم یریمتفاوت قدم در مس یانهیشیبا  پ کالهنیگلچهره و زر نیلقا صدرالد

 شان است. هرنهفته یهاتیو قابل شیخو یشدهگم تیهو داکردنیکه هدفش پ
« من»شکستن  یبرا یتلنگر ازمندین ،یسفر معنو نیکردن اشروع یپنج زن برا

زنان توسط  نیاز ا کیاز خود برسند. هر  یفیهستند تا به تعر شانشدهفیتعر
که  رهیو غ طهیسل فه،یدختر، فاحشه، ضع ریچون پ یگفتمان مردساالرانه با  الفاظ

 فیاست تعر یس یدهه رانیا یاجتماع یحاکم بر فضا یشهیاند یدهندهنشان
 اند. شده

جستار خارج است  نیزنان از حوصله ا نیا یتمام تیآنجا که شرح روا از
 تیخواهد بود. روا یقتل ناموس تیمونس با مرکز تیتمرکز بر روا نجایدر ا نیبنابرا

او در داستان مربود به فصل  یهی. حضور اولشودیمونس با داستان فائزه آغاز م
خان است. او برادر  ریام یباختهاست. فائزه دل1۳۳2مرداد  2۵عد از ظهر دوم و ب

گپ و  یو ط رودیمونس م شیگرد است. فائزه پ یساده با صورت یمونس، دختر
با همسر برادرش بر سر نحوه  یجدال یدر راستا کندیدوستانه، اعتراف م یگفت

فرهنگ  سرکوب شده به دست یقتیحق ،یبه سبک فرنگ لهیکردن فدرست
که با برادرش  کندیبرادرش او را متهم م سرشود. هم یمردساالرانه، برمال م

خوانده بود  ییبکارتش کند و فائزه که جا یبرا یبرود فکر دیدارد و با یسروسر
چه بنا به آن نیاز ا شیداده است. مونس که تا ب انیبه جدل پا ستیبکارت پرده ن

 نکه ممک ستیاست بکارت پرده ا کردهیر مبه او گفته بودند، فک انشیکه اطراف
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پشت بام به  یبکارت، خود را از باال تیبه ماه بردنیپاره شود، با پ یاست به راحت
در  ماهکیو به مدت  شودیاما دوباره زنده م ردیمی. او مکندیپرتاب م نییپا
 یهادر خارج از چهارچوب ی. سرانجام با لمس زندگزندیپرسه م هاابانیخ
بدن خود را  ای یجنس یهایابیراز کام امبا ن یخانه و خواندن کتاب یحصورکنندهم

او  یماهه کی بتیکه از غ رخانی. برادر مونس، امگرددیبه خانه باز م م،یب شناس
به قلبش، او را به قتل  یبا فروکردن کارد دنشیاست، به محض د نیخشمگ

خانه به  یو مونس را در باغچه زدیخیبرم رخانیام یاری. سپس فائزه به رساندیم
با  شمارد،یسر مسبک یدخترکه فائزه را  رخانیبعد ام ی. چندسپارندیخاک م

 یاتفاق شی.در شب دامادکندیازدواج م دهیبه قول خود آفتاب مهتاب ند یدختر
. او اکنون کندیو طلب آب م زدیخیخاک برم ری. مونس از زدهدیم یرو بیعج

با  ییارویرا دارد. پس از رو گرانیخواندن افکار د ییه و تواناصورتش درازتر شد
که برادرش را به ورطه وحشت و  یو افشا نمودن راز دامادفائزه و نوعروس و 

به سمت  یاهمراه با او در جاده ادهیپ یو با پا بخشدیفائزه را م اندازد،یم یدرماندگ
ها تجاوز به آن یونیکام یهراننده و کمک رانند  ری. در مسگذارندیکرج قدم م

مغموم و  دانست،یم یاختگس یبکارت را امر شتری. فائزه با وجود آنکه پکنندیم
. کندیراه دعوت م یو به ادامه دهدیم یمونس فائزه را دلدار. اما شودیسرافکنده م

 اند.     کشته شده یعیتصادف فج یراننده و کمک راننده ط شودیتر مشخص مبعد
دارند،  یداستان در آن سکن گریکه زنان د شوندیوارد م یو فائزه به باغ مونس

به  نشیباغ که ساکن نیکرد. در ا هیرا به باغ عدن تشبآن  توانیباغ فرخ لقا که م
 دیگویاش به نورشدن ماند مونس از عالقهزن ینفر، باغبان مهربان، همگ کیجز 

 رساندیم یاری. باغبان به مونس گذاردیم انیم اش را با باغبان مهربان درو خواسته
 چرخدیم شیصورت مونس به دور خو نیکند. بد دایشدن پکه نورشدن را در انسان

و پس از گذشت هفت سال و پشت سرگذاشتن هفت  کندیو به آسمان پرواز م
 .شودیگشته و معلم ساده مدرسه مبه شهر باز ابانیب
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به  ،ییفوکو یبازگو شد، در ادامه با خوانش مونس تیکه به اختصار روا حال
  تیبه دست برادرش در روا یشدن مونس تحت عنوان قتل ناموسکشته یبازخوان

 پرداخت. میمذکور خواه
را فرهنگ  دهایو نبا دهایبا یگرا، تمامعمدتاً سنت یجوامع سلسله مراتب در

. شوندیمحسوب م مردان خانواده ملکیو زنان جزو ما کندیم نییمردساالرانه تع
مسائل مربود به خود، همانند بدن و  نیتریاز ازدواج درباره شخص شیزنان پ
کسب اجازه از اشخاص مذکر خانواده، عموماً  پدر و برادر  ازمندین ،یجنس یرابطه

معناست  که آنان مالک و صاحب جسم  نیبد نیاند. ااشخاص مذکر خانواده گریو د
که شوهر  یگریجسم و جنس زن به شخص د ارین اختو جنس او هستند و پس از آ

 تواندیم ،یاجتماع_یفرهنگ یبه عنوان برساخت زی. بکارت نشودیاوست منتقل م
 یکس اریاز آن در اخت شیمثابه کاال( دست اول است و پ)به زنمتضمن آن شود که 

واج از ازد شیکاال با محافظت و مراقبت از بکارت او پ_نبوده است. حفظ ارزش زن
 .ردیگیصورت م

گان را برعهده سه قانون تهیمراقبت از سکسوال تهیسکسوال خیدر کتاب تار فوکو
 گریکدیراستا با و هم دییکه همواره در تأ یمدن نیو قوان یگ: سنت، شبان رمهداندیم

 .کنندیعمل م
منظر  نیاز ا یگشبان و شبان رمه یبحث الزم است که معنا یاز ادامه شیپ
 .میینما یرسرا بر

سنتبلدان، قانونراه شبانان شبانان  سانینوگذاران و  ستند.   ینیقیجوامع ه
بت توده یمعرفت ند و آن را در راه ارشددداد و مراق کار مدار به  ندیگیها  ها . تودهر

ها فاصله دارند. فرسنگ نشیو آفر شیکه از زا شوندیم عیوابسته و مط یموجودات
 .ندیمایپیم شبان ینیبو راه ها راه را بنا به مصلحتآن

اجازه را دارد که  نیانسان است و بنا به قدرتش ا یگفت شبان متول توانیم
است، خود  ییمرتع نها یکند. او چون عهده دار حرکت رمه به سو یها را راهبرآن

.او  داندیمشخص و خاص تک تک افراد رمه م یازهایرا آگاه  و مطلع نسبت به ن
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وچرا و چون یخارج نشوند و ب ریساست تا افراد رمه از م اریهوش همواره مراقب و
 .ندیایاو ب یاز پ یبدون هرگونه حواس پرت

به  یفرافرد یروین کی یخدمت از سو نیاو خدمت است و ا یبرا راندنحکم
 او محول شده است.

 یگاهیجا م،یرا در راس هرم سلسله مراتب بدان یفرافرد یرویآن ن تیموقع اگر
 افتهیدست نیقیاست. او به  یمعرفت و آگاه تیمرجع گاهیدارد جا اریان در اختکه شب

امروزه با عنوان  ،یسخن براند. شبان یزیقدرت را دارد که از هر چ نیا نیو بنابرا
شکل، هر فرد در خود  نیشده است. بد یفکنو درون افتهی تیموجود یگشبان رمه

ها نداده و آ صیح نابهنجارش را تشخبه اصطال یرفتارها وستهیدارد که پ یشبان
 .کندیم بیرا کنترل و تهذ

 یایمتعلق به دنمواجهند که زن خوب را  یگرا، زنان با هنجاردر جوامع سنت 
از خانه،  رونیبه جهان ب تیدادن عقالنبا نسبت گرید ی. از سوداندیم درون خانه

. شوندیمتهم م یفرافرد یرویبه ن یداشتن چراغ معرفت و دسترس ها به عدمآن
مراقبت شوند  دی. از آنان بادهندینم صیتشخکه راه را از چاه  شودیادعا م نیبنابرا

 نیکرده است. ا نییشبان، که گفتمان مردساالر تب نیهم توسط هنجارها و قوانآن
 شهیبر کردار و رفتار و اند گرید ی. به عبارتشودیم یفکنهنجارها در زنان درون

و  نیقوانمجموع  یعنی ،یرونیب یدارند. شبان یدائم یمواره دو شبان، مراقبتزنان ه
که  یگگان شبان رمهفوکو قانون ریبه تعب ای یدرون یمردساالرانه و شبان یهاارزش
 .کندیپررنگ م شانیرا برا دهایو نبا دیروابط درست و نادرست و با نیمرز ب

که گفتمان  یاریبا اخت زین پوریدر زنان بدون مردان شهرنوش پارس رخانیام
 استیخواهرش مونس است. او که مرد س یرونیشبان ب است،دهیقدرت به او بخش

(. خواهرش ۳۳زن ) میو خانه را حر داندیمردان م یبرا ییرا فضا رونیب یاست فضا
 رخانیام رایحبس کرده است ز انهوار. او خود را در ختوده یاست. اطاعت عیمط زین

 1۳۳2مرداد  2۷نه. اما  در عصر  ایبرود  رونیامر کند خواهرش  ب تواندیاست که م
آنچه  تواندینم گریکه د شودیفائزه و مونس، مونس متوجه م نیب یبعد از مکالمه

 دیبه آن باور داشته هضم کند. او با زیرا که سنت تاکنون به او باورانده و خود ن
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جربه کند. او پس از کشتن خود دوباره زنده زنانه را ت یزیدوباره متولد شود و رستاخ
. بدون آنکه چشدیرا م ستهیناز یو طعم زندگ دیآیم رنیاز خانه ب شود،یم

و  شناسدی. انسان را مندیبیداشته باشد، اجتماع را م یرونیو ب یدرون یگرسرکوب
 رای( او دست به مقاومت زده است ز۴۰. )ابدییبودن د ست ماز زن یگرید یبه معنا

 یدر نظر گرفته شده است. او اکنون به معرفت شیاست که برا ییخارج از  فضا
. او خود ستین ی. رمه کسستین یناموس کس گریاست. د دهیمختص به  خود رس

 متعلق به خود اوست. او، مونس است. زیاست. بدنش ن
قدرت  هیخطرناک عل یمقاومت یگشبان و شبان رمه نیقوان تیانکار حقان نیا 

کرده و خود  انی. مونس طغکندیرمه را از اعتبار ساقط م بودنعیمط رایست زا
 عملش است. یسوژه

 ستیتر در انحصار زکه قبل یگاهیکه مونس به جا یشکل هنگام نیبد
زن و به پرسه کندیم دایپ یخارج از خانه( دسترس یمردانه بوده است )فضا یاجتماع
مورد ضرب و شتم  نیتمرد از نظم نماد لیدر بازگشت به دل شودیبدل م یبودلر

 .شودیکشته م تیبرادرش قرار گرفته و در نها
 خیاز تار ستیاو ترجمه صیتلخ الواقعیفوکو در اراده به دانستن )که ف شلیم 

 یجوامع نی. در چنداندیم یخون یرا جوامع یمراتباش( جوامع سلسله تهیسکسوال
 شیروزیو مرگ با پ رشیم آن را با شمش. حاکدیگویخون سخن م قیقدرت از طر

 (1۵۵. )کنندیآن را اعمال م یبر زندگ
 دنیحق بخش رد،یگیدر رأس هرم قدرت قرار م یکه فرد یشکل، هنگام نیبد
باشد در قدرت،  ی. ممکن است آن فرد حاکمداندیرا از آن خود م یزندگ ایمرگ و 

شخص  ایفرزند  ،یعشق پدر باشد که با وجود یایپدر/ ول ایباشد راهبر  یشبان
پروراند. در  یآن م اتیقتضم یبازار و تمام یازهایتحت مراقبتش را مطابق با ن

گفتمان  یهاو تداوم ارزش نیقوان اتینظم و ح یموارد آنچه که بقا نیا یهمه
تمرد  گرید انیفرودست است. به ب یبرداراطاعت و فرمان کند،یم نیقدرت را تضم

را به  نیکه نظم نماد یزیبه هر آن چ دادنانیپا یت برااس یفرودست، مجوز
گفتمان قدرت بر  یامر برابر است با پافشار نیگرا اسنت مع. در جواکشدیچالش م
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شود  یمنجر به مرگ تواندیکه م یهی. تنبیشخص خاط هیبر تنب ازشیداشتن امت
ست که ا نگونهیصورت گرفته است و ا یاز هنجارشکن یریجلوگ یکه به بهانه

 .داندیخود را موظف به کشتن خواهرش م رخانیام
دادن معضالت و تنها به دنبال نشان پوریکه در قبل گفته شد، پارس چهچنان

دارد  یاز پ زین یاز اعمال قدرت، مقاومت ی. هر نوعستیزنان ن یتیجنس یهاچالش
 است.  پوریپارس گرید یدغدغه نیو ا

 یکه سع داندیم یو مقاومت در برابر نظام یاسیس یرا هدف یزندگ زین فوکو
 یهمه افتنیرا  با حق باز یاو حق زندگ گرید یانی( به ب166دارد کنترلش کند. )

 .داندیشخص برابر م کی یهست
شدن در شدن به دست برادرش و چالاست که مونس بعد از کشته گونهنیا

بار با  نی. او ازدیخیهمان برادر، شبح وار از خاک برم یخاک، در شب عروس ریز
 یاز آن به عنوان قسمت یخاک ستینوع ز نیکه در ا زیبا هر چ یداشتن حق زندگ

 یولو به شکل یاز زندگ ترباال یو چه مقاومت شودیزنده م شودیم ادی یاز زندگ
که سنت  یکه خاستگاهش اعمال قدرت است. خواه اعمال قدرت یمرگ هیعل نینماد

و خواه  شودیو موجب مرگ اول او م کندیم لیتحم بر او شدهیبه شکل درون
 یهاشدنش به دست برادرش که جامعه با توسل به ارزشچون کشته یاعمال قدرت

. کنندیم لیقدرت بر او تحم یگراگفتمان سنت انیجرم یمردساالرانه و به واسطه
 کهیدر حال گرداندیبازم یاز مرگ دوباره او را به زندگ ییزداییبا آشنا پوریپارس

 شهیاز هم شتری. او اکنون بکندیم میترس گرانیچون خواندن افکار د یقدرت شیبرا
در  یفائزه پا یراهنور شدن و با هم یاست، در جستجو یو سرشار از زندگ داندیم

را به  نشیشیپ یشدهیدرون یهاها و چهارچوبکه تمام ارزش گذاردیم یریمس
 پنداشتهیکه تاکنون م ستین یزیآن چ تشیوه داندی. مونس مکشدیچالش م

دادن از دست یاگر به بها یخود را ابراز کند حت یو سوژگ تیهو دیاست. او همواره با
 باشد. شیزندگ

کرد، مونس با باورداشتن  ریتعب یآن را به آگاه توانیبه نور که م دنیراه رس در
آنطور که  ایکند. اما آ قیوتش تشیهو داکردنیدارد فائزه را به پ یسع یبه خواهرانگ
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با  یپور مردان را از همراه یکند، شهرنوش پارس یاسم رمان ممکن است تداع
 رخان،یچون ام ییهاتیکه شخص چند. هرریگفت خ دیزنان طرد نموده است؟ با

 یانکار کرد پارس توانیمردان در جاده و... وجود دارند، هرگز نم ،یتاکس یراننده
با زنان در  یچون باغبان مهربان آنان را به همراه یمردان دنیرکشیپور با به تصو

 یمونس که در سفر خود به جستجو خواند؛یزنان فرام هیعل یزدودن ستم طبقات
و راه نورشدن را از او  شودیدر باغ فرخ لقا با باغبان مهربان مواجه م است،نور 

برو، به  یکیتار یجستجوبه  م،یگویبه تو م نکیا»: دیگوی. باغبان تنها مپرسدیم
نور را در اوج، در  یدیبرو، به عمق برو، به ژرفا، به ژرفا که رس یکیجستجو در تار

شدن است، برو انسان . آن همان انسانیابییدستان خودت، در کنار خودت م انیم
 (1۳6«.  )شو

و  زندیحرف نم کند،یاو تجربه نم یگفت باغبان مهربان جا توانیواقع م در
کند و راه نورشدن را  ینقش شبان را باز خواهدی. او نمکندیوضع نم دیو نبا دیبا

که انسان شود و خودش  خواهدیشده به دست خودش بداند. از مونس م نییراه  تع
 یبرا شودیم ادآوریمونس و به او  یبرااست  یاو همراه گرید یانیتجربه کند. به ب

چراغ  تیو چه بهتر که در نها یه انسانشد از تجرب زیلبر دیبا یبه آگاه دنیرس
 یمعلم شد. معلم زیبعد منتقل کرد، چنان چه که مونس ن یهارا به نسل یآگاه

 یاز جستجوگران نسل بعد آگاه یدانش آموزانش که نماد یبرا یساده با چراغ
 هستند.

 منابع
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احمد آرام،  حیسعادت، تصح یایمیابوحامد امام محمد، ک ،یطوس یغزال
 1۳۷1ناشران، 
 





 

 

  روبرتو بوالنیو 2666نگاهی بر رمان 

 نویسنده: زهرا نعیمی
 

به   ی فارسی اثری شیلیایی است، ترجمهآخرین رمان روبرتو بوالنیو نویسنده 2666
 ی چنین اثر گستردهقلم محمد جوادی از نشر کتابسرای اندیشه موجود است ترجمه

و حجیمی بسیار دشوار است و باید همت مترجم را ارج نهاد اگرچه نمی توان 
 .گرفتایرادهای ترجمه را نادیده

توان گرفت ولی نمی والنیواین رمان را قبل از مرگ از ب بردنانیپابهبیماری فرصت  
شود.. رمان براساس واقعیت چه که تمام نمیپایانی برای این کتاب متصور شد جز آن

 ظاهر به فصل پنج  شده در سیوداد خوارس است ودرهای زنان کشتهقتل

 صفحات آخرین تا خواننده ،است ربطبی ظاهر در و چندپاره معمایی همچون  مجزا
 بوالنیو. باشد هم با هابخش این ارتباد سرنخ دنبال به کارآگاه یک مثل باید رمان
است. در این رمان هم اش سخن گفتهر بورخس بر نویسندگیتاثی از بارها خود

هزارتوهای بورخسی را به نوعی دیگر شاهدیم. هزارتوهایی که به شکل اجزای 
رسند. نام این بزنگاه گیرد و در بزنگاهی به هم میناهمگون کنار هم قرار می

ترساست. سانتا ترسا نامی است که بوالنیو به شهر سیوداد خوارس  جغرافیایی سانتا
اجتماعی و یا همان رمان  -است. بسیاری رمان را در ژانر جناییدر رمان خود داده

به موضوعات جنایی و جنسی  عمدتاًپسند که دانند. انتخاب این فرم عامهسیاه می
های برای زنکشی تواندیم فرمی است که یک نویسنده نیترهوشمندانه پردازدیم

ی پرباری دارد سیوداد خوارس انتخاب کند. در امریکای التین رمان جنایی سابقه
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پلیسی اروپا دست به قلم بردند. اوراسیو -نویسندگان التین با الهام از آثار جنایی
. بعدها نوشتیمپو نویس بود که تحت تاثیر النچهرهی جنایی نیترمعروفکیروگا 

ند در ادبیات بوم امریکای التین به سوی رئالیسم جادویی و اجتماعی همین رو
کدام این این نویسندگان را بیشتر از بورخس در این حرکت کرد. ولی ردپای هیچ

هایی های خود، روایتدید. بورخس در برخی از داستان کوتاه توانینمرمان بوالنیو 
های عینی و واقعی ستانهایی با ریشه، داکندیمهای بزهکار آرژانتین روایت از محله

کننده، چرا که باید ردپای پایان یا پایانی ناراضیو مثل تمام کارهای بورخس بی
 های بعدی گشت.روایت را در روایت

 مواجه مالحظات این با اسپانیایی دانشگاه استاد گوییتک در رمان از بخشی در 
 :میشویم

، برای اینکه کم هاسندهینوو  کنندیمرفتار  هاینظامدر شیلی مردان نظامی مثل 
 هاسندهینومدارن) از هر جناح( مثل . سیاسترندیگیمرا پیش  هاینظامنیاورند رفتار 

. کنندیمها رفتار ماندهمانند عقب هاینظامهم مثل  هاپلماتیدو  کنندیمعمل 
آخر، سرسخت در دکترها و وکال رفتاری شبیه درزدان دارند و به همین ترتیب الی 

 .( ۳1۳. )صفحه یبرابر ناامید
خاطر تنها از آسوده تواندینمی امریکای التینی در این جغرافیا این که نویسنده

به  هی فردمحوربا گرایش و دردهای خود سخن بگوید. ژانرهای ادبی هاشکست
و  دهندیمتغییر شکل  ندیآیمدار از اروپا به این خطه شکلی عجیب و گاه خنده

که فقط کنکاشی تاریخی ممکن است بتواند روند آن را دنبال  نندیآفریمچیزی نو 
یی دیگر از روایت به این کند. این اولین بار نیست که ژانری پرداخته برای شیوه

ی بارز دیگر را در نقاشی دیوارهای . نمونهشودیمو منقلب  رسدیمسرزمین 
دید،  توانیم ایتالیااسی قرون وسطایی مکزیک) مورالیسم( برگرفته از هنر کلیس

  های مذهبی کلیسایی ندارد.هنری سیاسی و بومی که هیچ ارتباطی با نقاشی
 برای پرداخت به خود کتاب اول باید به شرحی از فصلهای آن بپردازم:

 ایتالیایی  فصلی دربارهی منتقدان: چهار منتقد ادبی اسپانیایی، فرانسوی، .1
 هویت از کسی که هستند آلمانی شهیر یویسندهن دنبال به آلمانی و
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 نام که نویسنده این جستوجوی در منتقدان. ندارد خبر او راستین
. وارد هزارتوی ذهن و رسندیمت به مکزیک اس آرچیمبولدی مستعارش

 عشق پیچیده  . روابطمیشویمروابط عاطفی و کاری آنها با یکدیگر 
 .منتقد زن به مرد منتقدان یسه هر زمانهم

ی آمالفیتانو. استاد دانشگاه اسپانیایی که دست سرنوشت او فصلی درباره .2
است. مردی که همسرش او را را به مکزیک و شهر سانتا ترسا کشانده

است و دختری نوجوان و زیبا دارد و قتلهای سانتا ترسا او را ترک کرده
نی و . دختر جوان با باندهای قاچاق انساکندیمنگران دختر جوان 

فرزندش را به شکلی  شودیمو پدر مجبور  شودیمگری درگیر روسپی
 از مرز به سوی اسپانیا خارج کند. ترعیسرغیرقانونی هر چه 

پوست امریکایی ی فیت. اسکار فیت خبرنگار ورزشی سیاهفصلی درباره .۳
ی بوکس به ی گزارشی از یک مسابقهبعد از مرگ مادرش برای تهیه

از  شودیمهای سانتاترسا خبردارد ، آنجا از جریان قتلودریمسانتاترسا 
تا در مکزیک بماند و گزارشی از  خواهدیممدیرمجله فرصت بیشتری 

  .ردیپذینمتهیه کند ولی مدیر مجله  هاقتلاین 

های متعدد به ی جنایات: فصلی تکان دهنده با ذکر قتلفصلی درباره .۴
طور که اخت درست همانشکل یک گزارش. نویسنده با لحنی یکنو

، فهرستی از نام پردازندیمو پلیس به مسئله  هاروزنامهدولت، 
دالیل مرگشان و هویتشان صفحات زیادی را به خود ،شدگانکشته

 خواهدیم. اگر چه فرم گزارش مانند این صفحات دهدیماختصاص 
ش رزشی مرگ این زنان و دختران نوجوان را همچون خواناهمیتی و بیابی

فاجعه  هانامی این رسمی نشان دهد ولی نویسنده با آوردن حجم گسترده

. کندیم زنان این یکایک هویت  و خواننده را متوجه کشدیمرا به رخ 
و چند روز بعد  شوندیماه کارخانه ناپدید ر در که کارخانه کارگر زنان

ان هویت که هیچ گزارش مفقودی از آن، زنانی بیشودیمجسدشان پیدا 
های غیرتی و بزهکار در دسترس نیست، زنانی که همسران و یا معشوق
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اند اند و روابط پنهانی شاید داشتهکردهاند، زنانی که تنها زندگی میداشته
اند و مردانه رفتار و شاید این روابط شایعه باشد، زنانی که شبیه زنان نبوده

وار ماشین مدل باال ، دختران نوجوانی که در برگشت به خانه سکردندیم
اند و بعد ناپدید و جسدشان بعد از چند روز پیدا دودی شده هاشهیشبا 

 ی دیگر ...ست و صدها نمونهاشده

های ی پنهان رمانی آرچیمبولدی. آرچیمبولدی که نویسندهفصلی درباره .۵
موفق در آلمان است و نام مستعار گزیده است تا کسی او را نیابد. بوالنیو 

و ناگهان خود را در آلمان  دهدیمهایی از این نویسنده هستگی سرنخبه آ
هایی ، قتلعام یهودی به شیوههایناز، نسلکشی مینیبیمجنگ جهانی دوم 

تکاندهنده و آرچیمبولدی که سرباز جنگ است. پای آرچیمبولدی نیز به 
اش در این شهر محکوم به چرا که خواهرزاده شودیمسانتاترسا باز 

 های سریالی شدهاست.قتل

یکی از المانهای مشهود کارهای بوالنیو که در این رمان نیز به تعدد دیده 
ای از آینده دارند؟ چیزی را در گذشته نشانه هاخواب، خواب است. آیا شودیم

را بیابیم؟ رمان  هاتیشخصهای پنهان ذهن ؟ قرار است الیهدهندیمنشان 
ی فکرهای پراکنده ادامه هاخوابست ار دهندهست که واقعیتش آزآنقدر واقعی

 هیچ ولی بار این دارند را خود هزارتوی. هاستشخصیت ینیامده  و به زبان
 .میکنینم پیدا هم با عطفشان نقطه ی آوردن چنگ به برای بزنگاهی

 
های رمان زیاد است هر کدام های رمان نیستند شخصیتاینها تنها شخصیت

، پلیسی جوان با نام اللوکورا) دیوانگی(، دهندیماختصاص صفحاتی را به خود 
ی نظامی در جنگ چهانی دوم که هزاران فلوریتا آالماده زنی ساحره مانند، فرمانده

است. قاتل یهودی را در شهر کوچکی در آلمان به نحوی فجیع به قتل رسانده
 کشد،یمرا  هاشیکشو  کندیمدر محراب ادرار  رودیمای که به کلیساها زنجیره

های سانتاترسا توسط  کارآگاه و کارگردان مشهور آمریکایی که برای کشف قتل
. کالوس که به قتل زنان سانتاترسا محکوم شودیمدولت مکزیک استخدام 
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های فراوان و جغرافیایی که ما را از این سو به آن سو پرت است، شخصیتهشد
رزی که قاتل یا قاتلینی برای آن زن در یک شهر کوچک م ۳۷۰و مرگ  کندیم

زند؟ برای توضیح بهتر . این رمان سرسام آور چیست؟ از چه حرف میشودینمپیدا 

 بین زن ۳۷۰  گویند شاید الزم باشد به واقعیت خارج از رمان برگردیم. آمارها می
اند. شهری مرزی در شمال مکزیک هم مرز رسیده قتل به 2۰۰۵ تا 199۳ سالهای
 خیز:متحده، شهری فقیر، صنعتی و بزهایاالت 

ای با برنامه 1961سیوداد خوارس ششمین شهر پرجمعیت مکزیک است از سال 

آن اجرا شد. هدف اصلی این برنامه پیشرفت  در nacional  fronterizonنام 
اجتماعی مرز شمالی مکزیک بود. از اهداف دیگری که برای این برنامه  -اقتصادی
ی مناسب اجتماعی برای توریسم، بهبود ظاهر ایجاد زمینه توانیماست ذکر شده

 ی مکزیک، باال بردن فرهنگ منطقه و... است.سازی وجههفیزیکی شهر برای به

 بیایند اینجا به هاییاروپا و هایانکی است قرار دیگویم برنامه این کالم یک در 

برای ورود آنان آماده شود،  با نیروی ارزان قیمت ما کارخانه بزنند پس شهر باید  و
باشد و فرهنگ جامعه به نفع فرهنگ غربی تغییر کند. پسندتر داشتهی غربیچهره

به اقتصاد حاکم  لیتبد 8۰ی در دهه بعداًو  شودیماین برنامه با روندی کند آغاز 
 .شودیممرز 

، از سوی دیگر حضور قدرتمند نارکوهای موادمخدر که برای خود قدرت افتصادی
ی مهمی است. بسیاری از نیروی مسلح، پشتیبانی دولتی و جهانی دارند نیزمسئله

نه قابل پیگیری هستند  هاگروهدر ارتباطند. این  هاگروهشهروندان به نوعی با این 
است و هیچ قدرتی یارای مقابله و نه کیفرپذیر. جرائم اینان به کل از دست در رفته

 با آنان را ندارد.

 هزارتوی. آن یگسترده جغرافیای و کتاب این در زنکشی موضوع به برگردیم 
. است مکانی هزارتویی 2666 در بوالنیو هزارتوی و است زمانی هزارتویی بورخس

 شده، تحقیر سپرده،جان بدن بر و نورددیم  را استعمارزده سرزمین بوالنیو هزارتوی
هر کس از این سرزمین گذشته  .ردیگیمد تاریخ و جغرافیا را پی ر او یشده تجاوز

است. الئورا سگاتو فمنیست آرژانتینی در جستوجوی خود در است و ردپایی گذاشته
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او معتقد است سطوح باالی خشونت  رسدیمای درخشان سیوداد خوارس به نتیجه
دستاورد استعمار است. این فرهنگ غربی،  شودیمکه منجر به مرگ زنان 

غربی با ورود خود به  یهای خیریهاجتماعی، انجمنفمنیستهای غربی، مصلحان 
مراتبی ساختار جامعه را که البته پیش از این پدرساالرانه و سلسله عمالًمنطقه 

. او معتقد است تمام کشتارهای وسیع زنان در کشاندیماست به خشونت باالتر بوده
ی خانگی هی خشونت در حوزی زمانی خاص فقط مسئلهچنین شهر کوچکی در بازه

مراتب های ساختاری برآمده از سلسله، خشونتهاخشونتنیست. هرچند تمام 
ی خشونت فضای عمومی به عرصه هاقتلاند ولی برخی از این مردساالرانه

های جنگی نگاه و بررسی کرد. شواهد چون نسلکشیگردد و باید آنان را همبرمی
هایی اخص برای که دستورالعملهد دمتعدد سگاتو از کشورهای مختلف نشان می

. شودیمخشونت نسبت به زنان وجود دارد. استعمار بر بدن زن است که اعمال 
 :کندیمهای دیگر را چنین توصیف با قتل هاقتلبوالنیو در روایت خود تفاوت این 

های قابل انتظار، مردمی که جشن و مرگهای عادی وجود داشت، بله قتل
قتلهای غیر سینمایی، مرگهایی از جهان  شدیمکدیگر ختم پایکوبیشان به کشتن ی

 (۷2۳. )صفحه ترساندینمفولکلور، نه مدرن: مرگهایی که هیچ کس را 
دعواهای  هایعروسگویند که این جامعه خشونت دارد، در بوالنیو و سگاتو هر دو می

لی سانتا ترسا . قتلهای سریاترساندینمکسی را  هاقتلولی این  افتدیمخونین به راه 
جنسی از  هاقتلاست. این ی مردم شهر را ترساندهاز جنس دیگری است همه

و  شوندیم، از دیدگان پنهان ابندییمی استعمار ادامه استعمار دارند و با ادامه
 .شوندیمکیفرناپذیر 

 توانینمهای سگاتو در نوع خود در فمنیسم بومی یگانه است ولی هرچند که نظریه
هری که چنین در حال صنعتی شدن است تاثیر سرمایه را بر کلیت ساختار آن در ش

چنین کوچک شمرد. دشوار است آرای فدریچی در ساحره و کالیبان و روند قتل 
گرفت. البته که فدریچی از تاریخ ی کاپیتالیستی را نادیدهساحرگان در گذر به جامعه

این  عمدتاًولی  ابدییمجهان نیز  و تشابهات اندکی در سایر نقاد دیگویماروپا 
 توانیمی گذار مختص اروپاست. با این وجود همچنان و این مرحله کشی عامزن
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فدریچی پیش  مثالًهای تفکرات سگاتو را از کتاب ساحره و کالیبان یافت. سرچشمه
ولی  دیگویمداری از او از تقسیم جنسیتی کار در جوامع پیشامدرن یا غیرسرمایه

ی قدرت و هم سبب محافظت این تقسیم کار هم برای زنان سرچشمه دیوگیم
. سگاتو آن را گرفتیمای زنانه نیز شکل هبستگیعالوه بر اینکه هم شدیمآنان 

ی خانگی فضایی امن برای حوزه دیگویمو  کشاندیمی عمومی و خانگی به حوزه
نان قدرت داشتند. فدریچی از آن فضایی غیرسیاسی نبود یعنی ز ترمهمزنان بود و 

 گفتیمارزشی بدن . زهدباوری کلیسا از بیدیگویمی بدن سخن از مرگ آهسته
این که این بدن تنها کالبدی برای جان انسان است، فدریچی معتقد است ولی این 

تا نیروی کار زنده بماند.  مردیمبرای گذار به سرمایه کافی نبود پس بدن باید 
داری حتی بعد از ی میکانیکی سرمایهپیش از زهدباوری و مرحلهبنابراین بدن که 

ی نبود تبدیل به بدنی شد که حتی امرگ هم قدرت داشت و جسد چیز منزجرکننده
و  کندیمکار  دوقتی زنده است مرده! بدن همچون ماشینی است که تا وقتی توان

اولین ماشینی  دیگویم. فدریچی شودیمبعد درست مثل هر ماشین دیگر اسقاطی 
که انسان ساخت ماشین بخار و یا ساعت نبود نخستین ماشین بدن انسان است. 

ی مکانیکی که مغز را ارزشمند و بدن را پست های فلسفهفدریچی از تحلیل
به همان الگوی نسبیتی بین  داندیمی مغز و کنترل بدن را بر عهده شماردیم

ی پرولتاریا را به زنجیر بکشد هدایت بدنه . حکومت بایدرسدیمپرولتاریا و حکومت 
 هاساحرهعنصر نامطلوب این بدنه بودند؟  هاساحرهکند تا از آن کار بکشد. حاال چرا 

زنانی پیر یا از کار افتاده یا زنانی بودند که زنان دیگر را به نافرمانی تشویق  احتماالً
یعنی جلوگیری از تولید نیروی مسئله نافرمانی از بازتولید است.  نیترمهم، کردندیم

  ی این نظام است.ی محرکهکار که قوه
ی تاریخی شدن این شهر کوچک را در بازهجهانی توانیمبنابراین با این دیدگاه 

کوتاه دید و ماحصل فاجعه آمیز آن با سرعت و شدت باور نکردنی را شاهد بود. 
به میان  هایهودیهای شیجهانی و نسلکفهمید چرا سخن از جنگ توانیماکنون 

، چرا که خشونت همچون کشدیم، چرا جغرافیا ما را از این سو به آن سو دیآیم
همه را در خود  شودیم تربزرگبزرگ و  نورددیمرا در  هانیسرزمخیزد بادی برمی
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. پس نباید به دنبال قاتل یا قاتالن بود؟ درست برعکس. مسئله جرم زدایی بلعدیم
نیست برعکس دست گذاشتن بر کیفرناپذیری قاتالن، سکوت دولت،  از قاتالن

 هاقتلهاست که منجر به باال رفتن تعداد این مطبوعات و ساختار نسبت به این قتل
که چگونه پرونده ای با  دهدیمهایی رمان به دفعات نشان . در بخششودیم

توالن قش کنند. مکه فرامو دهندیمانگار همه ترجیح  شودیمالنگاری بسته سه
ای بیصدا، فقیر، گاه بینام و نشان که دستشان به جایی بند نیست. در رمان گاه پرونده

و باز بنبست. این یک رمان  رسدیمای اصلی دولتی به مراحل خطرناک به مهرهه
 های قضایی و پلیسی نگاه کنید:جنایی است. به این جمالت در مورد پیگیری

 شمار های بیکس سرنخستوجو نکرد و هیچکس محل جنایت را جهیچ
 موجود در محل را کنار هم نگذاشت.

  
  ماه اکتبر جسد زن دیگری ... پیدا شد. جسد در حال فساد بود و

تا علت مرگ را  کشدیمکارشناسان پزشکی قانونی گفتند روزها طول 
هایش داشت که باعث شد اولین تعیین کنند. قربانی الک قرمز روی ناخن

 -هایشاست. از روی لباسحاضر در صحنه نتیجه بگیرد بدکاره پلیس
های نتیجه گرفت زن جوانی است. اگرچه زن شدیم -شلوارجین کوتاه

. وقتی گزارش پوشندیمی زیادی به همین شکل لباس شصت ساله
پزشکی قانونی به دست پلیس رسید) که علت مرگ را به احتمال زیاد 

بودند و جسد بود( همه پرونده را از یاد بردهدهی چاقو اعالم کرنوعی ضربه
 (698بدون تشریفات بیشتر در گورستان عمومی دفع شد. )صفحه 

شدن دو خواهر پانزده و سیزده ساله در راه مدرسه مقابل چشمان در ربوده
تا به  روندیمی همسایه خواهران کوچکترشان، وقتی خواهران به خانه

 هند روایت چنین است:مادرشان در کارخانه خبر بد
  همسایه( سعی کرد والدین دخترها را پیدا کند. اپراتور گفت تماس ( ...

شخصی ممنوع است و گوشی را گذاشت. زن دوباره تماس گرفت و این 
بار نام و عنوان شغلی پدر دخترها را داد چون به نظرش رسید مادرشان 
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. دیآیمه حساب ب ترنییپاردهی  احتماالًمثل خودش کارگر عادی بود 
او را  توانندیمدلیل یعنی کسی که هر لحظه و با هر دلیل یا حتی شبه

هایش اخراج کنند. این بار اپراتور آنقدر او را پشت خط نگه داشت که سکه
تمام شد و تماس خود به خود قطع شد. پول بیشتری نداشت .... مدتی 

تظاری که با غفلت چهار نفری برزخ را تجربه کردند انتظار طوالنی. ان
تجربهی امریکای التینی و خیلی  اتفاقاًکه  شودیمشروع و با غفلت ختم 

، میکنیماش هر روز تجربه مینیبیمآشناست. چیزی که اگر فکر کنیم 
ای کرکس ی مرگی که مثل دستهالبته به استثنای درماندگی و سایه

و آنها  کشدیم ی امور عادی پردهو روی همه کندیمباالی محله پرواز 
 (۷۰۷. )کندیمرا واژگون 

پدر و  شودیمدر این روایت کوتاه دو دختر ربوده و بعد جسدشان پیدا 
امریکایی هستند) ماچن گروپ( مادر  احتماالًیی مادر هر دو کارگر کارخانه

 شودیمتری دارد و کارگری بی هیچ حقوق انسانی محسوب ی پایینرده
ی طول روز ندارد. به قول بوالنیو تجربهی که حتی حق تماس شخصی در

ی ی مرگ بر این شهر است. شهری که نمونهآشنا تنها تفاوت سایه
های اقتصادی و فرهنگی غرب است و اعمال شدیدترین سواستفاده

شدگی برای جهانی غیر از غرب معنا یی آشکار از آنچه جهانینمونه
 .دهدیم

چگاه که شاید هی کشاندیمبه معرکه ی ما را آنچنان ماهرانه پای همه 
مانیم که دیگر نتوانیم پا پس کشیم برای همیشه خوانندگانی کارآگاه می

. برای همیشه مشغول این پرونده یمتفاوت فاجعه نیستگران بیفقط نظاره
 خواهیم ماند.

ی قتلهای سیوداد خوارس همچنان حل الزم به توضیح است که مسئله

 را موضوع تا اندشده دعوت  ای زیادی به این منطقههاست. فمنیستنشده
 خطر در زنان به کمک برای نیز فراوانی سازمانهای و هاانجمن. کنند ارزیابی

 Ni una هایسازمان از توانیم. استشده ساخته زنان قتل پیگیری و
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menos, Nuestras hijas de regreso a casa,  casa 
amiga  برد. نام 

 منابع

 ی محمد جوادی.نیو، ترجمهوالوبرتو بر2666  -

کالیبان و ساحره زنان، بدن و انباشت بدوی، سیلویا فدریچی،  -
 ی مهدی صابری.ترجمه

 ی مقاالت الئورا سگاتومجموعه -
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  رزها ظریف نیستند!

از  گلستان بازنگری شدهی یافتهنگاهی به پروژه توسعه

 متیس متولیآ
 

 نویسنده: زاهره دنیادیده

 
رد فضای وا« یا رومینا»ی هنرمند با پوششی یکدست سپید و سربندی با نوشته»

کند ا آغاز میرشود. فردی که مسئولیت خون گرفتن از او را دارد کار خود گالری می
دار خواننده در یابد. همزمان صدای خشو خون دریافت شده به ظرفی انتقال می

ناست که کند. صدا گویی بازسازی صدای مادر رومیزمینه آغاز به زمزمه مییشپ
ای کند. موسیقی زندهآمیز را به زبان گیلکی برای دخترش زمزمه میعباراتی محبت

ا نواخته های آیینی همچون طبل و سِنج، در طول مدت اجرنیز با ادوات موسیقی
ای هشیشکه  LACEی گالری هاشود. هنرمند در مجاورت یکی از درگاهمی

کند. متریال، خونِ هنرمند یکپارچه رو به بلوار هالیوود است ایستاده و اجرا را آغاز می
ی تصویر شده بر روی شیشه، گل رز بزرگی است که از پیش است و سوژه

نگارد به تکمیل گذاری شده و هنرمند با کلمات التینی که با خون خود میعالمت
ومینا اشرفی رزمینه به روایت داستان قتل زد. صدای خواننده در پسپردافرم آن می

پایان تکمیل  پردازد. اجرا تاکُشی در ایران میهای اخیر زنیکی از قربانیان سال
ایستد یمی مییابد و در انتها هنرمند روبروی گل ترسی گل رز ادامه میکردن سوژه

 «کند.زمزمه می و نام تعدادی از قربانیان کشورهای مختلف را
آمتیس  2۰2۰سال 1پیشنهادی برای شرافتسطور فوق توصیف موجزی از اجرای 

متولی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکاست. متولی هنرمندی مهاجر است که با 

                                                                                                              
1 An offering of honor 
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، یطراح ی،، نقاشیساز، مجسمهپرفورمنس ،های مختلفی از جمله چیدمانرسانه
شناسی هنر د. از قول هنرمند زیباییپرداز... به تولید اثر میچاپ، منسوجات و 

ی ثقل ادراک هنری اوست و گفتگو با نمادهای اسالمی و عرفان صوفیانه نقطه
هنر ایرانی و اسالمی یکی از اهداف اصلی هنرمند در خلق اثر است. به عالوه برای 

ی خانوادگی و خاطرات کودکی او توان به پیشینهشناخت فرم موردنظر هنرمند می
ی متولی است. خانواده« حافظ حرم»تناد کرد. نام خانوادگی متولی مترادف با نیز اس
ها در دوران اند و هنرمند دیدار از زیارتگاهها سرپرست زیارتگاه شیعیان بودهنسل

کند. شناسی خویش یاد میگیری زیباییکودکی را به عنوان عامل مهمی در شکل
ی هنرمند ی توسعه یافتهباید درون پروژه را پیشنهادی برای شرافتبه عالوه اجرای 

 آغاز شده است.    1«گلستان بازنگری شده»با عنوان  2۰18پی بگیریم که از سال 
آغاز کرد. هنرمند  2۰1۷ای است که متولی از سال مجموعه گلستان بازنگری شده

هاست و به در زبان فارسی به معنای سرزمین گل« گلستان»شود نام یادآور می
 یهاباغبه  گل رز اغلب»کند: ستان سعدی نیز ارجاع دارد. به عالوه اشاره میگل

ها در داند که بسیاری از این گونهارجاع دارد اما کمتر کسی می ی اروپاییرسم
 شده به اروپا وارد ییقرون وسطا یتوسط خاندان سلطنتهای صلیبی جریان جنگ

گل رز را جایی در نزدیکی عراق، ی متولی سرچشمه« اند.هشد زده وندیسپس پ و
داند اما معتقد است گل رز به عنوان کاالیی سوریه، پاکستان، افغانستان و ایران می
ی تاریخ فرهنگی و ادبیاتی خود را از دست استعماری با ورود به اروپا تمامی پیشینه

اعالم داده و بنابراین استعمارزدایی از گل رز را یکی از اهداف اساسی این پروژه 
های اخیر، ای از زنان کشته شده در جنگکند. همچنین گل رز برای او استعارهمی

خواند. می« های صلیبی جدیدجنگ»های خاورمیانه است که آنها را خصوصا جنگ
به این سو تهیه  2۰1۰به این ترتیب هنرمند فهرستی از کشته شدگان جنگ از سال 

پردازد. برای گذاری رزها مینام و نشان به نام کرده و برای یادبود این قربانیان بی
ها ادای احترام به زنانی است که نامشان هر روزه در ی گلمتولی نامگذاری دوباره

                                                                                                              
1 Golestan Revisited 
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کند و حتی شود. او داستان هر زن را به دقت دنبال میهای خبری ناپدید میچرخه
 کند. یبر اساس نوع سرگذشتِ قربانی، گل رز مورد نظر را برایش انتخاب م

ها غالبا ظریف ها هستند. گلهای گلترین گونهگوید: رزها از مقاوممتولی می
ه عنوان اسیر بتصویر گل سرخ »به عالوه از نظر او  هستند اما رزها ظریف نیستند.

های معاصر ی ورودی است به واقعیتبه معنای واقعی کلمه و معنای نمادین، نقطه
 « اِشغال و مقاومت.ناپذیر، از جمله جنگِ پایان

با عنوان:  2۰19-2۰18در سال  گلستان بازنگری شدهی اولین نمایشگاه مجموعه
 2در کالج اکسیدنتال 1"ی رزهاگلستان بازنگری شده؛ نمایشگاه و نامگذاری دوباره"

ی پیشنهادی هانامهپردازی و شجرهکالیفرنیا اجرا شد. این نمایشگاه شامل نقشه
ی رزهاست. نام زنان قربانی به ای رز و نیز نامگذاری دوبارهههنرمند برای گل

بر روی پالکاردهای گیاه شناسی ای از محل پرورش و احیای رزها تاریخچههمراه 
 (  1)تصویر  ی کالج حک شده است.محوطه

 

 

                                                                                                              
1 Golestan Revisited : exhibition and rose renaming  
2 Occidental College 
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ی ی گلستان بازنگری شده؛ نمایشگاه و نامگذاری دوباره، از پروژه1تصویر 

 2019-2018رزها، 

 

نیز از این مجموعه  2۰19در سددال  2ماسددولو  1ی رقیهمویههای جرای پرفورمنسا
 2۰19در شددب اول سددپتامبر  ۳نوحه برای فطینرقیه که با عنوان  یهسددتند. مویه

قمری( اجرا شدددد، ادای احترامی اسدددت به روایت  1۴۴1)مصدددادف با اول محرم
های داعش انیان جنگو یکی از قرب قربانیانی چون فطین. فطین کودکی ده سدداله

اش را ترک کرد، شکنجه شد و سپس های موصل خانهاست که در جریان درگیری
خوانی و زنجیرزنی است کشته شد. بازسازی مراسم عزاداری آیینی که شامل نوحه

دهد. هنرمند سربند سبز رنگی با متن یا فطین اجزای اصلی این اجرا را تشکیل می
سفید بل سته و لباس  سر ب شت لباس تا میانهبه  ست. پ ی بدن ندی بر تن کرده ا

آید. ی او فرود میبرهنه است و ضربات متوالی زنجیرِ آهنی مستقیما بر بدن برهنه
شددود. در طول این مراسددم نیز نام قربانیان توسددط اجراگر و مخاطبان تکرار می

به شهدای جویانه توان آن را پیشوندی توسلکه می "یا"متولی با تاسی از پیشوند 
کند. او این اجرا را به زنان و دخترانی دینی به شدددمار آورد، از قربانیان زن یاد می

اند. ی قربانی شدددنشددان به فراموشددی سددپرده شدددهکند که به واسددطهتقدیم می
 (2)تصویر

 

                                                                                                              
1 Roqayya’s reverberation 
2 Masoul 
3 Nohe for Fatin 
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 2019ی رقیه، نوحه برای فطین، اجرا در کلوپی شبانه، ، اجرای مویه2تصویر

 
 

سول اجرای  سالما ستان بازنگری  یی دیگری از مجموعهنیز حلقه 2۰19 در  گل
ست.  شده سول ا سئلهما شی تمرکز دارد اما اینی زنهمچنان بر روی م بار نه کُ

گیرد. های مبتنی بر جنسددیت را نیز دربرمیشدددگان جنگ بلکه قتلفقط کشددته
ستانک سطهسرگذشت زنان کشته شده به صورت دا ی هایی کوتاه درآمده و به وا

تبلتی در دسدددت هنرمند در فضدددای گالری چرخانده و به مخاطبان نمایش داده 
سپس هنرمند با خون خود که پیشمی سیم گلشود.  شده به تر های رز تر گرفته 

شه شی شده را با خود حمل ی گالری میروی  شته  پردازد. هر گل نام یک زن ک
 (۳ست. )تصویر ی گل رز در این اجرا نیز جاریکند. بنابراین استعارهمی



 109 / !یستندن یفرزها ظر

 
 Track 16 Gallery ،2019 ، اجرای ماسول،3تصویر 

 
ی برای پیشنهادهای نمایشگاهی و اجرایی، درک اجرای پس از مرور این مجموعه

اول  مصادف با رقیه یمویهشود. متولی این اجرا را همچون تر میسهلشرافت 
ایت داستان یما به روبار مستق( اجرا کرد و این2۰2۰آگوست  21قمری ) 1۴۴2محرم 

ی گیالنی ساله 1۳قربانی کوچکی از کشور خودش پرداخت: رومینا اشرفی نوجوان 
ه قتل ببه دالیل مبتنی بر غیرت و ناموس، توسط پدرش  1۳99است که در سال 

ی یک قتل در این اجرا من در حال مستندساز»کند: رسیده است. متولی عنوان می
ای قانونی نهر کشتارها توسط شهروندانی که از پشتواشماناموسی هستم، یکی از بی

ای شرافتشان وری از قدرت، بربرای قتل دیگران برخوردارند تا فقط به دلیل بهره
ی ر روزههکند که شهدای هنرمند این اجرا را به زنانی تقدیم می« آدم بکشند.

 درت گرفتار قع کند که در نزااطرافش هستند و نیز خون خود را تقدیم به دختری می
خود را  ی این اجرا شرافتگوید قصد دارد به واسطهشده است. به عالوه او می

خشونت  کنند آبرو و شرافتشان از دست رفته وتسلیم کسانی کند که احساس می
 (۴آورند. )تصویر علیه اطرافیان خود را راهی برای بازیابی این شرافت به شمار می
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 Gallery LACE  ،2020دی برای شرافت، ، اجرای پیشنها4تصویر 

 

گلستان بازنگری ی یافته ی توسعهمتولی در پروژه پردازیی اصلی مفهومهسته
کشِی مورد نظر متولی طیف وسیعی از قربانیان را کُشی است. اما زن، زنشده

گری کند و همزمان به روایتگیرد. او یادبودی برای قربانیان جنگی برپا میدربرمی
ی مشترک تمامی این رسد سویهپردازد. به نظر میهای مبتنی بر جنسیت میتلق

کند است. متولی در هر اجرا و نمایشگاه از زنانی یاد می« به یاد آوردن»ها روایت
اند، پس از کشته شدن به فراموشی که به نحوی در خبرهای روزمره ناپدید شده

بدل  ی قربانی شدن به شهدایی روزمرهطهاند و یا به قول هنرمند به واسسپرده شده
اند. بخش مهمی از اجراهای متولی سوگواری است. او سعی دارد سوگواری را شده

 آورد.های از میان رفته سخن به میان به آیین گره زند و بدین وسیله از جان
به طرح  «پرهیزینیرویِ خشونت»جودیت باتلر در اثر متاخر خود با عنوان 

زندگی "پذیری. او از پرسشِ پردازد: برابریِ دادخواهیانگیزی از برابری میبرجنجال
ی محافظت کند و این پرسش را الزمهآغاز می "آید؟چه کسی زیستنی به شمار می

آورد که به کند. اما بالفاصله پرسش دیگری سر بر میاز زندگی دیگری تلقی می
به گروهی تعلق دارد که محافظت مآبانه است: چه کسی تعبیر باتلر پرسشی قیم

بایست محافظت شود تصویر ای که میکند و چه کسی به مثابه صاحب زندگیمی
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ست پرسند شبیه زندگی کسانیگردد؟ آیا زندگی کسانی که این پرسش را میمی
(. از این منظر باتلر 6: 2۰2۰شود؟ )باتلر، ی آنها پرسیده میکه این سوال درباره

هایشان در خطر قدرت حفاظت از زندگی دارند و آنانی که زندگی میان آنانی که
پذیر پذیر و غیرآسیبشود و دو گروه آسیبمحافظت شدن قرار دارد تفاوت قائل می

اندازهای تاریخی مشخص به ها از چشمگیرد. او معتقد است زندگیرا فرض می
خود را از دست  شوند یا ارزشکنند و ارزشمند میمعانیِ مشخصی دست پیدا می

پذیری و دادخواهی ناپذیری را مبتنی بر ی دادخواهیدهند. او دوگانهمی
داند که بر این مبنا برخی ها میگذاری بر زندگیهای ضمنیِ ارزشوارهطرح

پذیر( و برخی عاری از های دادخواهیکنند )زندگیها ابعادی نمادین پیدا میزندگی
 پذیر(.ناهای دادخواهیگیاند )زندگذاریهرگونه نشانه

انگارد: باتلر لزوم سوگواری به مثابه اعتراض را بسیار با اهمیت میدر این میان  
بایست از رفته نمیکند که زندگیِ از دستاعتراض سوگوار این دعوی را طرح می»

دید، ای نمیپذیر است و اگر صدمهرفت، بنابراین به این معنا دادخواهیدست می
اگر نهادها مطابق با اصلِ »کند: باتلر پیشنهاد می(. 12)همان، « بودی میطوالن

ست که در پذیری ساخت یافته باشند، به این معنیایِ دادخواهیبرابریِ ریشه
ای ارزش محافظت شدن دارد و از دست دادنش های نهادی هر زندگیالعملدستور

ی این یا آن زندگی که فقط درباره انگیزد و این امر نهشود و تاثر برمیبرجسته می
های مشخصی ای صحت دارد. این اصل به پیشنهاد من داللتدر قبالِ هر زندگی

ریزی سالمت، زندانی کردن، جنگ، اشغال و برای چگونگی اندیشیدن به برنامه
های کمتر یا کشد؛ اموری که تمایزات مشخصی میان جمعیتشهروندی پیش می

( از این رو باتلر لزوم محافظت کردن 1۴کند.)همان: برقرار میپذیر بیشتر داخواهی
ایم و دیگری در هم تنیده کشد؛ چرا که من و دیگریاز زندگیِ دیگری را پیش می
ام سهم ایفا شده« من»چگونه « من»بریم در اینکه بیش از چیزی که گمان می

 کند.   می
قادر است برای  ردیگیسش قرار مباتلر مورد پر یکه از سو یامآبانهمیق دگاهید

به چالش  ،مومتیعنوان گروه تحت قهزنان ب یزندگ یدر نسبت با مسئلهمثال 
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 هاجان یمندبرآمده از نگاه مردساالرانه به ارزشتواند میکه  یدگاهید؛ شود دهیکش
 تمناسب نیاز ا رونیکه ب یگروهیی زندگی و موجودیت واقع گو درتلقی شود. 

. البته ارزش محافظت ندارد ،دنشومی فیتعر )مردساالری/پدرساالری( مابانهمیق
موردنظر باتلر نیست، « ی زنانجامعه»به  ی جهانیی یکپارچهمحدود کردن جامعه

ای فراتر از جنسیت مدنظر دارد. اما باتلر نیز سخن گفتن از چرا که او جامعه
داند و این نکته را طرح را ضروری می یا مردساالری مردانه یسلطهساختارهای 

ساختارهای »توانند برای بهانه آوردن به مردان فرد به فرد نمی»کند که می
مردانه مرا به  یِسلطه ساختار اجتماعیِ»بگویند ارجاع دهند، یعنی « اجتماعی

 (.  ۳: 2۰19)باتلر،  «..ارتکاب خشونت سوق داد
سوگوارانه توجه خود را به رسد آمتیس متولی سعی دارد با اجراهای به نظر می

ی متولی به جای گروه گستردهناپذیران معطوف کند. پذیران و دادخواهیآسیب
ملیت، سن، عقیده، کند اما در این جامعه، ی زنان تمرکز میموردنظر باتلر، بر جامعه

دیده جزو قربانیان موردنظر علت کشتار و ... برای او اهمیتی ندارد. تمامی زنان رنج
ی زنان های از دست رفتهشمار زندگیلی هستند. بدین ترتیب او برای بیمتو

ها از شدگانی که دیر یا زود در روزمرگیکند و با مستند کردن کشتهسوگواری می
کند که با مفهوم روند به روشی برای سوگواری/یادآوری دست پیدا مییاد می

 پوشانی دارد. مورنظر باتلر هم
هایی مشخص اجراهای خود را به هم متصل رفتارها و نشانهگیری متولی با پی

در غالب اجراهای این مجموعه قابل ردیابی « بدن، تاریخ و نشانه»کند: مثلث می
ی خلق اثر استفاده است. هنرمند از بدن/خون خود به عنوان متریال یا کارماده

بدن او اشاره کرد.  ی درست از میمیک وتوان به استفادهاز حُسن اجراها می کند.می
خورد اما هرگز گونه اگرچه با احساسات گره میبدن هنرمند در اجراهایی مازوخیست

با دستاویزی به تاریخ  دهد. به عالوه متولیصالبت و سرسختی خود را از دست نمی
ی گل رز، به پردازد و همچنین نشانهبه مستندسازی دقیق زنان کشته شده می

ی اوست. یکی از مفاهیم موردنظر متولی مفهوم مورد استفاده عنوان سمبلی از زنان
کند. روش سوگواری او را نیز مشخص میگره خورده و « آیین»شهادت است که به 
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یابند. متولی در دو اجرا ها به اجراهای هنرمند تسری میهای موجود در آییننشانه
عنوان یک تاریخ  هشب اول محرم را ب( ی رقیهمویهو  پیشنهادی برای شرافت)

های عزاداری آیینی یعنی هر دو اجرا نیز مستقیما از سنتو در  گزیندآیینی برمی
کند. به عالوه موسیقی آیینی که با ادوات مخصوص زنی تقلید میزنجیرزنی و سینه

رسد بخشی از این آید. به نظر میشود به کمک بیان آیینی هنرمند مینواخته می
شود. ی آیین به اجرای او منتقل میگردد که به واسطهازمیانتخاب به مفهومی ب

ترینِ این مفاهیم است. برای متولی زنان کشته شده مفهوم شهادت یکی از اصلی
به مثابه شهدایی هستند که سوگواری برای آنها باید همچون معصومان مذهبی 

کند ن متصل میکه به ابتدای نام قربانیا "یا"ی جویانهپیشوند توسلانجام شود و 
ی اوست. همانطور که پیشتر ذکر شد هنرمند نیز بر همین اساس مورد استفاده

و  یهنر اسالم شناسیزیبایی های آیینی در آثارش را برگرفته ازی نشانهسرچشمه
ی شوند و البته پیشینهداند که مستقیما به آثارش منتقل میعرفان صوفیانه می

ی دیگری بر پرست زیارتگاه شیعیان نیز ادلهخانوادگی متولی به معنای سر
توان گفت فرم نهایی متولی هرگز از شود. اما میتاثیرپذیری او از آیین معرفی می
ی فرم هنری متولی بینانه است اگر مسئلهرود. کوتهتقلیدی فرمال از آیین فراتر نمی

مهمی از هنر اجرا را به استفاده از آیین تقلیل دهیم؛ برعکس استفاده از آیین بخش 
ای در فرم نهایی دارد. ی هنرمند نقش تعیین کنندهگیرد اما طرز استفادهرا دربرمی

مارینا آبراموویچ در کتاب خاطرات خود به چالشی جدید از هنر اجرا در اواسط 
کند. او از تعدد اجراها و کیفیت پایین غالب آنها و اشاره می 19۷۰های سال

گوید. آبراموویچ در این برهه عامل دوام آوردن ر اجرا میمشکالت بر سر راه هن
داند که های جدید میشان )آبراموویچ و اوالی( را گرایش به تجربهگروه دونفره

من و اوالی در این اثنا دنبال »بخش مهمی از آن استفاده از آیین در هنر اجراست: 
م دیگر تمایلی به نقاشی کداگشتیم. هیچهای جدید برای خلق اجراهای جدید میراه

« گردی، برویم کویر را ببینیم.بیا برویم طبیعت»یا عکاسی نداشتیم. به هم گفتیم: 
کردیم که موسی، محمد، عیسی و بودا همه دست خالی همیشه با هم شوخی می

سر به بیایان زدند و دست پر برگشتند. پس حتما باید یک چیزی در این بیابان 
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(. آبراموویچ در این برهه سفر چالش برانگیز 128: 1۳99یوارها، )عبور از د« باشد...
داند. پرفورمنس ی هنری خود میبه استرالیا را سرآغاز فصل جدیدی در کارنامه

اجرا شد برگرفته از این  1981که برای نخستین بار در  «گذر از دریای شب»مهم 
ه شرق و گذراندن ها بعد و پس از تجربیات سفرهای عرفانی بسفر است که سال

بازاجرا شد.  «هنرمند حاضر است»با عنوان  2۰1۰ های طوالنی مراقبه در سالدوره
ها سازی کردن آنکند و به شخصیدر واقع آبراموویچ الگوهای آیینی را اخذ می

گونه را از فردیت به سمت تعامل با جهان تغییر پردازد. او غالبا رفتار مراقبهمی
تیب به جای استفاده از فرم ابتدایی آیین، به تالیف خود از آیین دهد و بدین ترمی

  1یابد.دست می
پردازد. ی رفتارهای آیینی مییافتهاما متولی در اجراهای خود به بازسازی عینیت

شود، زنی مطابق ساختارهای آیینی بازاجرا میمراسم عزاداری، زنجیرزنی و سینه
شود اما فرم نهایی چیزی جز تقلید ان افزوده میبه اسامی قربانی« یا»حتی پیشوند 

که اجراها برای -تصنعی از آیین نیست؛ تقلیدی که اگرچه برای مخاطبان غربی 
گرایانه ای تقلیلتواند به عنوان نشانهنماید اما میجذاب می -ها تدارک دیده شدهآن

اها قادرند تصنعی از سوگواری آیینی در شرق مورد نقد قرار گیرد. بنابراین فرم اجر
و سنتیمنتال به نظر برسند. به عالوه استعمارزدایی از گل رز که یکی از اهداف 

یا  برانگیز است. متولی بر اساس کدام برههای سوالهنرمند معرفی شده نیز مقوله
ای از کند؟ آیا صرف ورود ابژهسند تاریخی گل رز را کاالیی استعماری تلقی می

ست نقشی استعماری در تاریخ سیاسی به آن ببخشد؟ و آیا این شرق به غرب قادر ا

                                                                                                              
نشیند میز و دو صندلی است، هنرمند روی یک صندلی می «هنرمند حاضر است»برای مثال مواد اجرای 1

وقت به ها هیچگوید: آدمی این اجرا میآبراموویچ درباره شود.و به چشمان مخاطب روبروی خود خیره می
کرد؛ بار شرایط فرق میکنیم از رویارویی فرار کنیم اما اینی ما سعی میکنند. همهدرونشان نگاه نمی

شان بود. از ها متوجهنشستند تمام نگاهشدند تا روبروریم بنشینند، وقتی هم میها منتظر میساعت ]مردم[
ای نداشتند جز ها را زیرنظر داشتم. جایی برای فرار نبود و چارهشد. من هم آنآنها عکس و فیلم گرفته می

کنند اینکه به درونشان نگاه کنند. کانون اجرا هم همان بود. مردم دردهای زیادی دارند اما همیشه سعی می
گردد. )عبور ه شود به درد جسمی تبدیل میها را نادیده بگیرند. درد روحی اگر مدت طوالنی نادیده گرفتآن

 (۳2۴: 1۳99از دیوارها، 
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هنر »ی کالن بندی مقولههای خودساخته، اجراهای متولی را در دستهشناسینشانه
 دهد؟  شناسانه و ارتجاعی آن جای نمیو ارجاعات شرق« خاورمیانه

ی ژهی دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد تعدد معناشناسی در یک ابمقوله
کننده است! او گاه از شناسانه توسط هنرمند است که برای مخاطب سردرگمنشانه

گوید، در جایی دیگر گلستان سعدی را به عنوان منبع الهام رز استعماری سخن می
 ای ازاستعاره عنوانکند، گاه رز را به خود برای انتخاب رز در این پروژه معرفی می

از انتخاب  در جایی دیگرگیرد و در نظر میها رهنگعشق در ف ینمادها نیترزنانه
کند. آیا مسئله صرفا بر سر ها یاد میرز به دلیل عدم ظرافت نسبت به سایر گل
 ی توسعهپروژهتمرکز رسد خیر، چرا که چرایی انتخاب یک نشانه است؟ به نظر می

شمند هست که قدر ارزآن کُشیی مهمِ زنبر مقولهگلستان بازنگری شده ی یافته
ی هنرمند را به کناری نهیم و بر پیام نهایی اجراهای او مدارانههای مفهومتالیف

های از این منظر چه بسا تالش امثال متولی در مستند کردن زندگی تامل کنیم.
 پذیر کردن آنها بینجامد! ناپذیر زنان روزی به دادخواهیدادخواهی

 
 منابع:

ی سحر دولتشاهی، نشر اورکا و ، ترجمهعبور از دیوارها، 1۳99آبراموویچ. مارینا،  -
 نشر نظر، تهران.

ی مهسا اسداله ، ترجمهیگرید یمحافظت کردن از زندگ، 1۳99باتلر. جودیت، -

 (.www.problematicaa.comنژاد، وبسایت اینترنتی پروبلماتیکا )
ی جورج همصاحب! ، وقتی که کشتن زنان جنایت نیست، 2۰19باتلر، جودیت، -

ی اول ی سکینه بزرگ )قابل دسترسی در پروندهینسی با جودیت باتلر، ترجمه

 (.www.tajrishcircle.orgی زنان تجریش، حلقه
www.amitismotevalli.com 

www.welcometolace.org 

www.riotmaterial.com 
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  ی دانمارکیدو سه گانه

 2تریهو فون 1هایی از درایرنقدی بر فیلم

 

 نویسنده: طلیعه حسینی

 
ی کارل ی ساختهگانهی زنانه به بررسی دو سهدر این یادداشت با تمرکز بر سوژه

شده، خواهیم پرداخت. تریه، دو کارگردان دانمارکی شناختهتئودور درایر و الرس فون

شکستن از درایر و  ۵گرترودو  ۴کالم ،۳روز خشمهای گانه شامل فیلماین دو سه

تریه است. علت انتخاب این شش از فون 8رقصنده در تاریکیو  ۷هااحمق ،6امواج
های مفهومی و ی دوم شباهتی زنانه و درجهی اول محوریت سوژهفیلم در درجه

 موضوعی این دو است.
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 ی دانمارکی دو سه گانه

 2تریهو فون 1هایی از درایرنقدی بر فیلم

 

 نویسنده: طلیعه حسینی

 
ی کارل ی ساختهگانهی زنانه به بررسی دو سهت با تمرکز بر سوژهدر این یادداش

شده، خواهیم پرداخت. تریه، دو کارگردان دانمارکی شناختهتئودور درایر و الرس فون

شکستن از درایر و  ۵گرترودو  ۴کالم ،۳روز خشمهای گانه شامل فیلماین دو سه

تریه است. علت انتخاب این شش از فون 8رقصنده در تاریکیو  ۷هااحمق ،6امواج
های مفهومی و ی دوم شباهتی زنانه و درجهی اول محوریت سوژهفیلم در درجه

 موضوعی این دو است.
هاست: وجه اشتراک این شش فیلم این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این پرسش

اند؟ و اساساً چرا شخصیت اصلی هر شش چیست؟ حول چه موضوعی شکل گرفته
ظر بوده است ن( زن است؟ چه کیفیتی مد کالمیلم )با اندکی اغماض در مورد فیلم ف

وجه به موضوع این تیابد؟ با ی زنانه امکان بازنمایی نمیکه جز از رهگذر سوژه
 ای در عشق و ایمان وجود دارد؟شش فیلم اصالً چه ویژگی زنانه
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های این دو کارگردان وت فیلمدر ابتدا اجازه دهید به بحث کوتاهی در مورد فرم متفا
ی توان در شیوههای فرمی متضاد این دو کارگردان را میبپردازیم. بارزترین ویژگی

شان مشاهده کرد. دوربین درایر سنگین و پردازی، نورپردازی و صحنهبرداریفیلم
ها و تصاویر تحرک است و صحنه عاری از هر زایده و تجمل اضافی. قابکم

اند و صحنه نما طراحی و نورپردازی شدهبههای کالسیک نمایهمچون نقاش
از دیدگاه بسیاری از »ای خالی شده است. باوسواس فراوان از هر عنصر اضافی

 1های خود تحت تأثیر مستقیم نقاشی چون ورمیرمنتقدان درایر در نورپردازی فیلم

 ۳کند. دیوید بردولهای او را به هنر عکاسی تشبیه مینقاشی 2است که پل کلودل
نقاشی خاصی نزدیک  های خود بهاز فیلم هریک عقیده است که درایر در این نیز بر

و مینیاتورهای قرون وسطایی، در  ۴به بروگل مصائب ژاندارکاست. برای مثال در 

 گرترودو  کالم و استادان اهل فالندر و در ۵رامبراند« درس تشریح»به  روز خشم

نقاشی آمریکایی. مسلماً  ۷نقاش دانمارکی و جیمز ویستلر 6هامرشوی به ویلهلم
خود به یاد تابلوی کنیم خودبهداخلی فیلم گرترود توجه می زمانی که به نورپردازی

مرد در کنار زنی در حال اجرای »هامرشوی و تابلوی  «آفتاب صبحگاهی در اتاق»
نیز از شباهت تصاویر درایر با  ( شریدر۷۴، )جهانبگلو«. افتیمورمیر می« کالوسن

کند. هر قاب درایر فضا را تقسیم می»نویسد و معتقد است هنرمندان گوتیک می
کند. درایر همانند ی توجه دارد و ناآرام و در تضاد با خود جلوه میچندین نقطه غالباً

 (1۴8و  1۴۷)شریدر: «. کندهنرمند گوتیک فضا را تقسیم می
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خصوص در ریه با آنکه اذعان دارد بسیار متأثر از درایر است و بهتدر مقابل اما فون
نویسد و سپس ی مفصلی از کار میی او است، یعنی ابتدا نسخهنوشتن پیرو شیوه

کند، کند، دوربینی سبک و پرتحرک دارد که روی دست حرکت میآن را کوتاه می

 19۵کنند. دگما یروی میها تا حد امکان طبیعی هستند و از اصول دگما پنورپردازی

دو  2تریه و توماس وینتربرگیک سبک سینمایی است که توسط الرس فون
وسخت ها یک مانیفیست سفتایجاد شد. دگمایی 199۵کارگردان دانمارکی در سال 

گراترکردن سینما بود. دوربین روی در باب فیلمسازی داشتند که هدفش هرچه واقع
های تجهیزات نوری و لنزهای خاص از ویژگیدست متحرک و عدم استفاده از 

 دگماست.

ی رغم تضاد مشخص فرمی این دو کارگردان، نقطهبا توجه به اصول دگما و علی
های بازیگران است که بسیار  پرتکرار های چهرهمشترک هر دو کارگردان کلوزآپ

 هاست که به جهان درونی هرکدام ازو گویاست. در واقع از راه این کلوزآپ
 کنیم.ها نفوذ میشخصیت

خصوص بازیگران زن، های بازیگران، بههای پرشمار و بیانگر درایر از چهرهکلوزآپ
« ی قدرتمنداستخراج اجراهای زنانه»های اوست. او به ی فرمی فیلمشاخصه

ی درباره»گوید: باره میهایش معروف است. درایر در این( در فیلم1۴9)کارنی: 
ی بازیگران حتی یک کلمه هم نگفتم، اما ام ولی دربارهیار گفتهتصویر و فرم بس
های مرا دیده باشد خواهد فهمید چه اهمیت عظیمی برای کار هرکس که فیلم

ی انسان قابل قیاس باشد ... شوم. هیچ چیز نیست که با چهرهبازیگران قائل می
ی حساس ک چهرهی شاهدبودن نیست ... بیان یتر از تجربهای بزرگهیچ تجربه

)کارنی: « شود.گیرد و تحت قدرت اسرارآمیز الهام به شعر تبدیل میاز درون نیرو می
کنند و خیره به یک اطوار خاصی حرکت می ( بازیگران درایر عموماً با آرامش و1۴۷

کنند. این آرامش و سکوت، ها را بیان میترین حاالت چهره دیالوگنقطه با عمیق
خواند. گویی رد های بازیگران میبه کنکاش بیشتری در جزییات چهرهتماشاگر را 
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تریه هایشان دید. فونتوان در لبخند، برق چشمان یا لرزش دستهر کلمه را می
دهد هایی از بازیگرانش را نشان مینیز در لحظات حساس با وسواس باالیی کلوزآپ
توان دید. هرچند از آرامش شان میو اثرات شادی، غم یا جنون را در خطود چهره

و سکون دوربین درایر خبری نیست اما در لحظات پرهیجان، دوربین، هراسیده به 
تریه یعنی برده شده از فوندود. سه فیلم نامشان میدنبال بازیگرها و اثرات چهره

به تمامی از اصول دگما پیروی  رقصنده در تاریکیو  هااحمق ،شکستن امواج
گرفتن در هر فرم صلبی است. دوربینی که اساساً در پی گریز از جایکنند و او نمی

ی از اتاق اکند در گوشهدود یا انگار سعی میهراسان در پی شخصیت اصلی می
بودن وپا کند بیش از هرچیز در پی القای واقعیبرای خودش جایی دست

زنان( به  شدن بازیگر )عموماًهاست، هرچند در بعضی لحظات خاص با خیرهصحنه
شود اما کل سازمان شود و با گسست مواجه میدوربین این سیر واقعی شکسته می

فیلم در پی تأکید بر این موضوع است که رویدادها در حال اتفاقند و تماشاگر از 
چرانی( را یافته چشمکشیدن )یا شاید ای به زحمت و دزدانه فرصت سرکگوشه

که این قاعده تنها در این سه فیلم کاربرد دارد، چرا  است. )البته نباید فراموش کرد
ای کلی تر از آن است که بتوان قاعدهتریه متنوعهای کاری فونکه آثار و دوره
 برایش نوشت(.

ای کشد، بلکه عمدتاً محجوب و باوقار در گوشهدر مقابل اما دوربین درایر سرک نمی
مشخصی در نسبت با آن انجام  ایستاده و بازیگران حرکات خود را طبق قواعد

ی کند که تمام بازیگران درایر با قاعدهدهند. کارنی حتی به این نکته اشاره میمی
کنند و برایشان حرکات عمودی و افقی نسبت به دوربین مشخصی حرکت می

ی جالب توجه این است که تنها کاراکترهایی که نظم طراحی شده است اما نکته
زاگ نسبت به دوربین دارند شکنند و حرکات اریب یا زیگحرکتی درایر را می

ها هستند و معتقد است درایر های اصلی یعنی همان کاراکترهای زن فیلمشخصیت
وسخت فرمی خودش از رهگذر کاراکترهای زن به نوعی در پی رهایی از قواعد سفت

 است. 
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 1کاتی که پل شریدراجازه بدهید برای بحث بیشتر در مورد سبک کارهای درایر، به ن
م. شریدر به وجود سه یکند بپردازمطرح می سبک استعالیی در سینمادر کتاب 

کند: اکسپرسیونیسم، کامراشپیل سبک اساسی و متضاد در آثار درایر اشاره می
 های مجلسی( و سبک استعالیی. )نمایشنامه

کالسیک  هایپردازی مفصل و نمایشی درامکامراشپیل واکنشی است علیه صحنه
ها هم از یلمفو بانیان آن خواستار آفرینش تئاتری صمیمانه بودند. الگوهای این 

سازند که در آن به کاووش در نظر فیزیکی و هم از نظر مضمونی چارچوبی را می
شد. گرترود آشکارا کامراشپیل است. فیلم کامراشپیل اعماق روان انسان پرداخته می

توان های درایر میناسانه است... در هر یک از فیلمشبیش از هر چیز فیلمی روان
های داخلی ثابت، عناصر کامراشپیل را یافت: درام خانوادگی صمیمانه، صحنه

پردازی، استفاده های طوالنی با تأکید بر صحنهپیرایه، برداشتدکورهای ساده و بی
 (11۷و  116یدر: حد. )شرو وقار بی تکلف و متانتشناسانه، زبان بیاز حاالت روان

بخشد و اما اکسپرسیونیسم درام ظریف و درونی کامراشپیل را صورت خارجی می
سازد و ظاهر آرام و نمادپردازی ی مبهم آن را به طور کامل آشکار میشالوده

کند ... من ی آن را به اشکال عجیب و غریب و تصاویر تخیلی دگرگون میسنجیده

(egoاساسی )درواقع اکسپرسیونیسم  سپرسیونیستی است وترین جزء جهان اک
پوش است حال گرا و پردهداند ... کامراشپیل واقعمی« من»جهان عینی را بازتاب 

گوست، ولی هر دو بیش از هرچیز سرشت گرا و زیادهآنکه اکسپرسیونیسم اغراق
 کاوند ... اکسپرسیونیسم در ترکیب با کامراشپیل نقشیی درون بشر را میپیچیده

شناسی فردی را از نظر موضوعی و تصویری کند: این سبک رواناساسی ایفا می
 (118سازد. )شریدر: ای همگانی مبدل میکند و آن را به اسطورهمنتزع می

                                                                                                              
1 Paul Schrader 



 کشیزن  / 122

 2های گوناگون برای بیان امر قدسیاست که فرهنگ 1اما سبک استعالیی سبکی
وگو ی دوربین، گفتزاویه–ادی اند. سبک استعالیی از ابزار دقیقِ ماز آن بهره برده

 (8برد. )شریدر: برای مقاصد از پیش معین استعالیی بهره می -و تدوین

 البته استعال برای متفکران مختلف معانی مختلفی دارد برای مثال:

مطلقاً  ۳چه رودولف اتویا آن« کمال مطلوب»یا « مقدس»، «متعالی» ●

 نامد.می ۴غیر

کنند. میرچا را بیان می« متعال»وجهی از اعمال یا آثار هنری بشر که  ●

ی تطبیق مذاهب، آن را ی خود بر پایهشناسانهدر مطالعات مردم ۵الیاده

 خواند.تجلیات قدسی می

ی آن ممکن ی دینی بشر که انگیزهبه معنای تجربه« استعال و تعالی» ●

« رغی»( یا نیرویی خارجی یا 6نژندی )فرویداست نیاز عمیق روانی یا روان

 ( باشد.۷)یونگ

کوشد تا رمز و راز وجود را به حداکثر برساند و از تفاسیر قراردادی سبک استعالیی می
گرایی، رمانتیسم، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و گرایی، روانواقعیت همچون: واقع

ترین نکته این است ( اما مهم1۵و  1۴گرایی اجتناب ورزد. )شریدر: سرانجام عقل
ستعالیی خردستیزی را بر خردگرایی، تکرار را بر تنوع، مقدس را بر سبک ا»که 

گرایی بصری، نگاه گرایی ذهنی را بر واقعگرایی، واقعکفرآمیز، خداگرایی را بر انسان
بعدی، سنت را بر تجربه و گمنامی را بر فردگرایی ترجیح دو بعدی را بر نگاه سه
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ژگی سبک استعالیی پرداختن به امر ترین وی(  برجسته1۵)شریدر: « خواهد داد.
کند و به سوی امر مقدس حرکت ناهمگون است. امری که از خردگرایی فرار می

های درایر از همه مفیدتر باشد. اینکه کند. شاید این توضیح برای ورود به فیلممی
ن گیرد بیانی از ایمادوربین او وقار و آرامشی دینی دارد و اساساً آنچه او در پیش می

بر مبنای شکلی از خردستیزی و جنون است که با عقل سلیم و ابزاری در تضاد 
تریه با کارهای اوست یعنی بزرگداشت گاه کارهای فونهمینجا گره است. دقیقاً

 عقلی مستتر در عقل و نیز نقدی بر خردگرایی.شکلی از جنون و بی

 را جداگانه بررسی کنیم.ها شویم و هرکدام اجازه دهید وارد بحث موردی این فیلم

 :کالم

 محنت بر شما باد ای ریاکاران

 شکنانمحنت بر شما باد ای پیمان

 از درایر( کالمایمان نیاوردید )یوهانس، فیلم « مسیح»که به من، به 

 
 کالمتر فیلمی چنین صریح به بحث بر سر ایمان نشسته است. حتی درایر نیز در کم

ست مردی به نام یوهانس است که ایمان دارد مسیح رستاخیز زنی به نام اینگر به د
که دختر اینگر )گویی امتداد دهد مگر زمانیی رستاخیز او رخ نمیاست و معجزه

کند کند و از او درخواست میوجود اینگر( ایمانش را به عمویش، یوهانس، ابراز می
 که مادرش را به زندگی برگرداند.

ستم. هرکه به من ایمان آورد اگر مرده باشد عیسی بدو گفت من قیامت و حیات ه»
زنده گردد و هرکه زنده بود و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد، آیا این را باور 
میکنی؟ او گفت: بلی ای آقا من ایمان دارم که تویی مسیح پسر خدا که در جهان 

ید در گیومه های مستقیم باقول( نقل2۵و  2۵، 11)انجیل یوحنا فصل «. آینده است
آوردن ما رستن از مرگ است. یوهانس نیز قرار گیرد در این کالم عیسی نیز ایمان

کردن اینگر وقتی تحقق خواهد یافت که به او ایمان داشته ی زندهداند معجزهمی
 (۷۷، باشند. )پایداری
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تأکید فیلم از الوهیت یوهانس به  کالمدر »نویسد: ی این فیلم میشریدر درباره
( اینگر و دختربچه تنها کسانی هستند 1۳۷)شریدر: « گردد.سمانیت اینگر باز میج

ادرش ایمان مکه از سر صداقت به یوهانس ایمان دارند و دختربچه که به رستاخیز 
چه را مصرانه سعی آن»گوید: خواهد که معجزه کند. درایر میدارد از یوهانس می

ی روزمره انکاهی است که در پس زندگیداشتم برجسته کنم، تنش بالقوه و رنج ج
های این تنش که میان کامراشپیل )صحنه«. ی کشیش قرار داردخانواده
ی دوربین( نیز به شدههای طراحیگرایانه( و اکسپرسیونیسم )زوایا و موقعیتطبیعت

ی سبک استعالیی سازد. ناهمگونی مشخصهخورد ناهمگونی را برمیچشم می
هیچ دلیل روانی چون یوهانس که با طراحی شخصیتی هم المکدر »است. درایر 

ی خود ندارد و شخصیتی است که به کننده)درونی یا بیرونی( برای شور منزوی
ی مرسوم در سبک استعالیی پدید راستی شیدای خداوند است ناهمگونی را به شیوه

 ( 122)شریدر: « آورد.می

هایش نی غفلت درایر از جسمانیت شخصیتاما تأکید بر سبک استعالیی نباید به مع

نویس )نمایشنامه 2به روایت کای مونک 1ای با کایهتعبیر شود. درایر در مصاحبه
من هنگام ساختن »گوید: که درایر از او اقتباس کرده است( اشاره کرده و می کالم
وقتی خودم را به تصورات کای مونک نزدیک حس کردم بسیار شاد شدم. او  کالم

گوید. مقصودم عشق به طور کلی است، عشق واره به خوبی از عشق سخن میهم
ها و نیز عشق در ازدواج، ازدواج حقیقی. کای مونک عشق را صرفاً میان انسان

داند، بلکه تواند مرد و زن را به یکدیگر پیوند دهد نمیزیبایی و افکار خوبی که می
ظ میان عشق آسمانی و عشق زمینی داند و بدین لحاآن را پیوندی بسیار عمیق می

او مرده... دیگه اینجا »گوید: نگاه کنید. پدر می کالمشود. به تفاوتی قائل نمی
بله، اما من تن او را هم دوست داشتم »دهد: و پسر پاسخ می« نیست. در بهشته...

 (۷۰، )کاشانی...«.« 

                                                                                                              
1 Cahiers du Cinema 
2 Kaj Munk 
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مانطور که در روز ی بسیاری از آثار اوست. هتأکید بر پیوند تن و روان، مشخصه
خشم هم خواهیم دید تأکید بر سوزاندن تن هرلوفس مارته به جرم ساحرگی، 

گیری و موارد مشابه یادآور آن است که برای درایر هرگز ی او حین اعترافشکنجه
اند. شاید همین مسئله نیز از عشق و ایمان اموری معنوی و روانی نبوده

در مورد جدایی روان و تن  1. سیلویا فدریچیهای او باشدترین نکات فیلمدرخشان
یافتن روان و نقش این دو در سرکوب زن و پیروزی و سرکوب تن و برتری

دادن نوع جدیدی از فرد، بورژوازی در تالش برای شکل»نویسد: داری میسرمایه

ی اخالقیات ، اصالح بدن در هسته2ی ماکس وبرسرگرم نبرد با بدن شد... به گفته

نیز بیگانگی از بدن را ویژگی متمایز مناسبات کاری  ۳ازی است... مارکسبورژو
دانست... کارگر باید مدام نیروی کارش را دارایی خود، کاالی خود داری میسرمایه

ای شود و به ابژهواره میانجامد که شیبداند، این نیز به حس گسست از بدن می
واسطه یکی دانسته شود... در چارچوب این تواند بییابد که فرد با آن نمیتقلیل می

ها به نیروی کار در ها و تبدیل آنفرآیند عظیم مهندسی اجتماعی ]سرکوب بدن
گیری مفهوم جدید بدن و داری از قرن شانزدهم[، شکلگیری سرمایهآغاز شکل

اش در این بود که به بدن همچون های نوین مرتبط با آن آغاز شد. تازگیسیاست
( بدن 22۵و  22۳و  222)فدریچی: « شد.ها حمله میی تمام شرارتسرچشمه

کشی در تبدیل به همان عنصر پستی شد که بعدها کلیسا به اسم جنبش ساحره
ظاهر برای نبرد با شیطان ولی عمالً برای انقیاد هزاران زن شورشی که به نظم 

بدن و ترفیع روان  آمدند، به آتش کشید. تنزل جایگاهداری درنمیموردنظر سرمایه
داری و نتیجتاً اعمال تنبیه و نظارت بر های سرمایهو روح قدم اول بسیاری از بنیان

درآوردن آن است. اما اولین مقاومت در این مورد از سوی زنان بدن به هدف به نظم
ای با بدن خود داشتند. این بحث بسیار یادآور ی ویژهشکل گرفت چرا که رابطه

های مختلف عرصه ۴ی[ زنانه است. زیملحول طبیعت ]برساخته های زیملبحث
                                                                                                              
1 Silvia Federici 
2 Max Weber 
3 Karl Marx 
4 Georg Simmel 
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ها آزمود؛ یکی از را در تالش برای گذر از بحران علوم انسانی و خودسامانی ابژه
فرهنگ »ی های جنسی است. زیمل در مقالهی سوژهها حوزهمهمترین این عرصه

های با اتکا به سویه کوشدی مردانه و زنانه میبا طرح تمایزهای میان سوژه« زنانه
گیری فرهنگی زنانه ارائه دهد. از نظر ی دومی پیشنهاداتی در راستای شکلسازنده

او به دالیل مختلفی که اهم آن درگیری کمتر زنان در تقسیم کار اجتماعی و روابط 
( است، جدایی سوژه و ابژه در 2۰اقتصادی و پولی پیچیده )مخصوصاً در اوایل قرن 

ها برای زنان هنوز دارای ارزش ه طور کامل رخ نداده است و اشیا و ابژهزنان هنوز ب
اند. نتیجتاً بدن زنانه ذاتی هستند و مصنوعات آنان به خودسامانی مطلق نرسیده

رسد. شود و به خودسامانی نمیی زنانه جدا نمیگاه به طور کامل از سوبژکتیویتههیچ
شاهد  کالمکند. در مختلف بروز پیدا می های درایر به اشکالهمین نکته در فیلم

 خشمروز اش( هستیم. در رستاخیز بدن زنی به مدد ایمان دخترش )امتداد زنانگی
پروا شود و گویی از خاکسترهای او زنی بیبدن زنی به جرم ساحرگی سوزانده می

نش زنی در اثر ایما گرترودشود که او نیز محکوم به سوزانده شدن است. در زاده می
سپارد و از مردانی دیگر ندادن جز به عشق، بدنش را به مردی میبه عشق و تن

شود. در تریه نیز به آن اشاره میی مشترکی که در آثار فونکند. نکتهحذر می
کند با این تصور که معشوقش از مرگ نجات زنی بدنش را قربانی می شکستن امواج

از سر ایمان به حقیقت و عشق محض به بدن زنی  رقصنده در تاریکییابد. در می
شود. شاید این اولین پاسخ به چرایی مرکزیت کاراکتر زن در این دار آویخته می

ای با جسمانیت دارند و به تنیدهی درهمها باشد. زنان و اساساً زنانگی رابطهفیلم
 قول درایر عشق و ایمان هرگز از ابعاد جسمانی فارغ نیستند.

 :گرترود

 نگاه کن آیا من زیبایم؟به من 

 امنه ولی عشق را شناخته

 به من نگاه کن آیا من جوان هستم؟

 امنه ولی عشق را دریافته

 ام؟به من نگاه کن آیا من زنده
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 از درایر(  رترودگکنم )گرترود، فیلم نه ولی عشق را حس می

 
سایر  انندگرترود زنی که گویی کالمی خوابزده دارد در پی عشق است. او نیز م

آتنی دارد و  هایهای تراژدیهای درایر، شباهت عجیبی به شخصیتشخصیت
نگاه درایر به »دهد. درگیر تقدیر و سرنوشتی است که به کالم و رفتارش معنی می

به مثابه کاوشی است درون ذهنیت آدمی. به همین دلیل، در  واقعیت عینی جهان
زمان خود  روح یابیم که بایتی را میشخص درایر، وجدان شوربخت فیلم هر پشت

ارنی بلوغ شخصیت ( گرترود که به تعبیر ک۷۴، )جهانبگلو« در مقابله و برخوردار است
پای  است، سیمای زنی است که به عشق خود ایمان دارد و روز خشمدر « آن»

گذرد و به بلوغ و ایستد و از سر همین ایمان، از معشوق خود نیز میایمانش می
ی ی محوری گرترود ایمان به آزادی فردی و فردیت زنانهرسد. مسئلهنیت میعقال

 بخشد.اوست که عشق به آن معنا می

تواند رسد گرترود صرفاً کسی است که نمیدر لحظاتی به نظر می»نویسد: کارنی می
گرایی بلکه این است ی سلببا مردان پیرامونش زندگی کند. دلیل این امر نه روحیه

ها ]زنان[ منتقدان افراطی جوامع خودشان هستند و از همین روست که به آنکه 
که به سوی چیزی بروند دارند از چیزی رسد قهرمانان زن درایر بیش از آننظر می
ها اصل و بنیان حرکت )یا نفی اکنون( به سوی جستجوی امر کنند. آنفرار می

وان به این پرسش پاسخ داد که تممکن یا ایجاب آینده هستند. به این خاطر نمی
( شاید این 1۰۳)کارنی: «« خواهندچه می»[ در نهایت روز خشمگرترود یا آن ]در 

 1ی مشهور فروید به ماری بناپارتانداز نوشتهکالم کارنی بیش از هرچیز طنین
رغم سی سال تحقیق و پژوهش در پرسش بزرگی که علی»نویسد: باشد. او می

رگز موفق به پاسخ به آن نشدم این بود که یک زن چه چیز مورد روح زنانه، ه
دادن هیستری به زنان از همان آغاز روانکاوی امری شایع بود. نسبت« خواهد؟می

                                                                                                              
1 Marie Bonaparte 
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نوسید: می 2از قول لوس ایریگاری« زنان، جنون و پزشکی»در کتاب  1دنیز راسل
مدن غرب میل در زنان پیوسته به تمامی سرکوب شده است، سرکوبی به قدمت ت»

گوید که میل که در زبان مجسم شده است: میل زنان به همان زبانی سخن نمی
مردان، و منطقی که از زمان یونانیان بر غرب مسلط بوده سرپوشی بر این واقعیت 

( پس زنان به نوعی همان امر ناهمگونی هستند 2۰1و 2۰۰)راسل: « گذاشته است.
جهت نیست که حد اعلی اند. بیته شدهاند و از تمدن بیرون گذاشکه سرکوب شده

دادن آن است تنها در مقاومت در برابر انقیاد خانواده و قانون که درایر در پی نشان
 یابد. ای زنانه تجلی میسوژه

پرسد اش میگرترود از همسرش، معشوقش و مردهای قرارگرفته بر سر راه زندگی
ی حیات کافی نیست؟ این امهآیا من برای شما کافی نیستم؟ آیا عشق برای اد

اعتنایی او به مناسبات رسد بیانگر اوج بیکننده به نظر میسوال که ابتدای امر شوکه
ای وبژکتیویتهاجتماعی و ناتوانی در درک این مناسبات از سوی اوست. شاید تنها س

بردن همان که از همان ابتدا با حذف و سرکوب مواجه شده قادر به زیرسوال
 ی است که توان تخریب تمام محذوفان را دارد.مناسبات

 :رقصنده در تاریکی

ی نابینایی مطلق به دلیل یک بیماری ژنتیکی، سلما، زنی مهاجر در آمریکا در آستانه
فرسایی را با برای جلوگیری از کورشدن فرزندش نیاز به پول دارد. او شغل طاقت

هایش و نجات برای حفظ پول کند. در نهایتاش انتخاب میتوجه به شرایط جسمی
رساند. اما یپسرش از نابینایی مردی که قصد دزدی از او داشته است را به قتل م

شود راز مگوی مرد مقتول را فاش ترین کنش سلما آن است که حاضر نمیعجیب
اش به رغم تمام تلخی زندگیکند و از این طریق خود را نجات دهد. سلما علی

ماند. او این پایبندی بند قولش و همینطور اخالقیات باقی میآمیز پایشکلی جنون
 ی دار.وبهبرد حتی تا پای چرا تا انتها پیش می

                                                                                                              
1 Deniz Russell 
2 luce irigaray 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIOUB_rDKOMTfHWcPMktyTcUbD23w:1638516308345&q=luce+irigaray&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwitvpH0jMf0AhVRqxoKHUqNC6QQkeECKAB6BAgBEC4
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اش اش را از دست داده است برای فرار از رنج زندگی شخصیسلما که تقریباً بینایی
ها )که اتفاقاً چندان هم شخصی نیست و معلول عواملی بیرونی در صدر آن

های موزیکال است برد. او عاشق فیلمست( به رقص و موسیقی پناه میعدالتی ابی
های موزیکال را خلق ها و آوازهای فیلماش همان رقصو در تنگناهای زندگی

شود. اگرچه به ظاهر ی اساسی در تخیلش غرق میکند. سلما در هفت مخمصهمی
شکند. نیز در هم می تریه قواعد موزیکال رابا فیلمی موزیکال طرف هستیم اما فون

های موزیکال مرزبندی دقیقی میان واقعیت و تخیل نیست. حال آنکه سلما در فیلم
آوریم[ به رقص و آواز پناه آورد ]نمیدقیقاً در لحظاتی که دیگر تاب واقعیت را نمی

ی قبل از رقص ی صحنهتر از قبل به ادامهای تلخبرد و بعد در لحظهمی
شود تا به ما یادآور شود این داستان شی و مرزبندی دقیقی میکگردیم. خطبازمی

 تر از آن است که بتوانیم به سراب رؤیاهای سلما پناه ببریم.تلخ

رغم مردان در گوید. او معتقد است زنان علیی زنان میزیمل از طبیعت یکپارچه
خالقشان های خودمختاری که از حیات سوبژکتیو محیط اجتماعی مجبور به خلق ابژه

تر دارند که در آن اجزا از کل جدا زنان( طبیعتی یکپارچه»)اند. یابد نشدهرهایی می

در »(. از همین رو Simmel :۷۰« )انداند و حیاتی خودمختار پیدا نکردهنشده
« ی شدن استی بودن و مرد نمایندهنمادگرایی مفاهیم متافیزیکی، زن نماینده

ی اکنون است. او در پی ارای حیاتی در پیوند با لحظهی زنانه د(. سوژه88)همان: 
ای خودسامان و در نتیجه تغییر و تبدیل به چیزی خارج از خودش نیست. خلق ابژه

 ی مردانه مدام در پی ساختن و نابود کردن و بازسازی است. درمقابل سوژه

متفاوت،  های زنانه معتقد بود که زنان به دلیل طبیعت روانیی ژستزیمل درباره
ی گیرند. به دلیل طبیعت یکپارچههای متفاوتی نیز نسبت به مردان به خود میژست

ترین حالت بروز پیدا واسطهزنان، طبیعت روان و حاالت درونی زنان در ژست در بی
زنان در حالتی همگن با  یکند. رقص از جمله هنرهایی است که سوبژکتیویتهمی
های گیرند و سائقآید و در امتداد یکدیگر قرار میشده درمیی هنری خلقابژه

 یابند.روانی مجال ظهور می



 کشیزن  / 130

شود. خصوص در هنر رقص است که حس ذاتی زنان از ریتم ابژکتیو میبنابراین به»
ناپذیری به بازی آزاد های سنتی مجال قیاسدر رقص ویژگی شماتیک فرم

 (.Simmel :8۴«  )شدبخهای حرکت بدن میهای فردی، وقار و گونهسائق

تواند ود اوست و گویی شخصیت اصلی این فیلم نیز نمیهای سلما امتداد وجرقص
ی زنی مهاجر از کشوری کمونیستی است جنسیتی غیر زن داشته باشد. سلما چهره

چیز در شود، گویی همهرحمی و سنگدلی او تأکید میکه در دادگاه مرتباً بر بی
ما با  شود.تماشاگر متوجه جنون سلما در رازداری میواقعیت وارونه است، ولی 

شویم و برای همین اعدام او در انتها تا این اندازه آزارنده روایت سلما همدل می
شود، پسرش را هم به نام است. سلما که گویی هرگز با واقعیت تماماً همراه نمی

نووی، معرفی های موزیکال کشورش، اولدریچ اش، رقاص معروف فیلمپدر خیالی
ی ژنتیکی بیماری منجر به نابینایی او کند. جف )عاشق سلما( که متوجه زمینهمی

خواستم یه می»گوید: سلما می« دار شدی؟چرا بچه»پرسد: شده است، از او می
کردن سلما به عقالنیت در همین جمله پشت«. ی کوچیک رو در آغوش بگیرمبچه

توان دید. سلما در واقعیت مستتر در عقل را میآمیز ی جنونشدن سویهو برجسته
زند، پس اینک نوبت دولت و قانون است که گنجد و به قواعد آن پشت پا مینمی

ترین راه به نظم به حساب او رسیدگی کنند. اعدام و خالصی از شر او، روشن
 آید.ای است که به نظم در نمیدرآوردن سوبژکتیویته

 هااحمق

پا گروهی از افراد است که به عمد به مناسبات اجتماعی پشت داستان هااحمق
دادن نوزادش را ندارد تنها راه التیام رنج زنند و زنی که توان پذیرش از دستمی

یابد. این جمع که متشکل از گروهی از زنان جانکاه خود را تمارض به دیوانگی می
د که نهایتاً ارزشمندی شوخوش تغییراتی میو مردان است، با ورود این زن دست

رفتن نوزادش به نوعی عقیم شود. این زن با از دستها یادآور میشان را به آنکنش
اش را از دست شده و به تعبیری امتداد وجودش از دست رفته است، او خودبیانگری

برد. این فیلم قیدی پناه میدهد و برای جبران این خسران به دیوانگی و بیمی
تر به نظر جذابی دارد اما در مقایسه با پنج فیلم دیگر بسیار ضعیف هرچند پیرنگ
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آور برداری سرسامتوان آورد، از فیلمرسد. برای این ضعف دالیل بسیاری میمی
تر به رفتن از پرداخت مستقیمشده و حتی طفرهگرفته تا آشفتگی تصاویر بازنمایی

ها. حتی خیلی دیر پی به شخصیت زن اصلی فیلم و رهاکردن او در آشوب صحنه
پنداری و درک ذاتبریم و به همین دلیل فرصت همدلیل کنش نامعقول زن می

ای اضافه بر بحث ما ندارد و به شود. این فیلم نکتههای او از ما گرفته میکنش
 کنیم.همین دلیل از آن گذر می

تریه بپردازیم ز فونا شکستن امواجاز درایر و  روز خشماکنون اجازه دهید به دو فیلم 
 چرا که نگارنده معتقد است این دو به لحاظ مفهومی بسیار به هم نزدیک هستند.

 
 

 روز خشم

داسدتان سدوزاندن پیکر زنی به نام هرلوفس مارته به جرم سداحرگی و روز خشدم 
اسددت، « آن»سددپس گویی حلول روح عصددیانگر او در جسددم دختر جوانی به نام 

شتر می سیمای زنی عاشق که به حکم سوزانده شود. هرچه بی گذرد آن دینی باید 
ساحره نزدیک سیمای یک  ست تر میبه  شریدر معتقد ا شمشود.  دو نیمه  روز خ

گر  ی می د ی ن یی و  عال ت بق بددا سدددبددک اسددد ط ن م عمدددتدداً  می  ی ن دارد، 
( بخش مربود به مارته در روز خشم 129شناسانه. )شریدر: اکسپرسیونیستی/روان

شود. از این لحظه ی بخش بعدی میشناسانهیونیستی/روانی درام اکسپرسانگیزه
ی نخسددت یابد. در نیمهشددناسددی تغییر میبه بعد توجه فیلم از جادوگری به روان

ست:  سش محوری این ا صلی « آیا جادوگران وجود دارند؟»فیلم پر سش ا اما پر
ست: نیمه ست؟چرا آن می»ی دوم فیلم این ا شریدر: « پندارد جادوگر ا ( آن 1۳1)

شددنود که مادرش جادوگر بوده اسددت و حاال این نیرو را به تدریج در از مارته می
 کند.خود احساس می

نیز « شر»زند ولی نشانی از ی جادوگری به قضاوتی اخالقی دست نمیدرایر درباره
شود، های آتش سپرده میگاه که پیکر مارته به شعلهآن»بیند. برعکس در آن نمی

( درایر با 1۳1و  12۰)شریدر: « ویران شده است.« جهانیآن»چیزی کنیم حس می
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ی آن، به او هیبت یک استفاده از نورپردازی سایه روشن و نماهای درشت از چهره
ی او روشن و نیمی دیگر در تاریکی است و بخشد. غالباً نیمی از چهرهساحره را می

کند. وقتی آن مورد زی میهای او باهای کنار تابوت آبسالون در چشمنور شمع
ها دیده اش تصویر مضاعفی از شکل متغیر برگشود بر چهرهپرسش واقع می

ی مارته نیز پیش از آنکه سوزانده شود شود یعنی همان تصویری که بر چهرهمی
( گویی ناهمگونی مارته و نتیجتاً سرنوشت تلخ او اینک 1۳2ظاهر شده بود. )شریدر: 
 . به آن منتقل شده است

ی کشی برای کاوش رابطهی ساحرهدرایر از استعاره»نویسد: باره میکارنی در این
کند ... زعمای کلیسا گر جامعه استفاده میهای آزاد با نیروهای سرکوبتکانه

ها را ازمیان ها و شروشور آنی آنها، رازآمیزی زنانهخواهند جنسیت فعال آنمی
چیزی هستند که باید از آگاهی پس زده شود:  بردارند. آن و مارته نشانگر هر

ی امکان گریز ها بازتابندهرازآمیزی، زنانگی اغواگر و احساسات سرکوب نشده ... آن
ها تجسم روح امان اعضای کلیسا هستند ... آناز دانایی تحمیلی، جانبدارانه و بی

( بنا 1۳۰و  1۳۴و  1۳۳های سانسور و سرکوب نشده هستند. )کارنی: آزاد و حس
)به « حرکات غیراخالقی»به همین تعریف آن تنها کسی است که در طول فیلم به 

ی کنندههای تحریکخواند، بخشزند: روز یکشنبه آواز میزعم کلیسا( دست می
خواند و ... گویی جنسیت او به تازگی بیدار شده است و خبر را می« سرود سرودها»

ترین حرکات را در به همین سبب نیز او آزادانهدهد که در راه است. از آشوبی می
شود که در قاب ای میی دوم فیلم بدل به دختر سرزندهصحنه دارد. آن در نیمه

یابد چرا که کلیسا گنجد. اینجاست که ظن ساحرگی او قوت میزندگی کشیش نمی
ند پذیرای او تواته، مادر آبسالون( نمیو پدر )آبسالون(، دولت و قانون و خانواده )مره

آنچه در هردوی هرلوفس مارته و آن قابل رؤیت است شور بیانگری جنسی »باشد. 
تحقیقی است در سرنوشت  روز خشمهاست... ی آننشدهگرایی سرکوبو تخیل

)کارنی: « کنند.های آزاد در دنیاهایی که آزادی را عقیم گذاشته و انکار میتکانه
1۳۰) 
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ی سه جایگاه اصلی نمادین است: کلیسا و پدر هآبسالون در آن واحد نمایند
اقرارنیوش، قاضی دادگاه ساحرگان، شوهر و سرپرست خانواده )در کنار مادرش که 

گیرد تا کند و کلیدهای کمدها و درها را از آن مینظم آهنین خانه را حفظ می
 های خانه در امان بمانند(. هزارتوهای اموال و دارایی

اری یا پدرساالری سلب قدرت شد، این دو به به یاری هم شتافتند دهرکجا از سرمایه
با »و یکدیگر را پشتیبانی کردند، کلیسا، دولت و آداب زندگی خانوادگی بورژوایی 

کنند تا احساسات و باورها را به صورت متعارف درآورند و یکدیگر همدستی می
بندی و کنترل ن، دستههای بیاغایتشان آن است که هرچیزی را که در برابر قالب

داری، مذهب ( سرمایه1۳1)کارنی: « کند، سرکوب یا حذف کنند.ها مقاومت میآن
های عاطفی نظارت دقیقی ها و انرژیها، داراییو نظام اخالقی بورژوایی بر بدن

ها ی اینجهت نیست که هر سهدارند تا نظم نمادین همواره حفظ شود. بی
کتوبی برای انقیاد زنان دارند. اجبار در انجام کارهای های دقیق و مدستورالعمل

خانگی، بازتولید نیروی کار )از تولید نیروی کار رایگان گرفته تا خدمات جنسی و 
مراقبتی( و درعین حال ترویج اخالقیات مذهبی )که در صورت سرپیچی با اشد 

زنان برای  های تحمیلی بهای از نقشمجازات مواجه خواهند شد( همه تنها گوشه
گرفتن راه و رسم مقدرشان است. در این راه سکوت زنانه تحمل نخواهد در پیش

های ساحرگان در کلیسا زنان باید به آیین گفتار گیریشد و بنابراین در اعتراف
ی جالب توجه روز خشم مردانه لب باز کرده و به گناهان خود اعتراف کنند. اما نکته

)زنی که به نظم قالبی « ایساحره»گاه که است. آن حلول روح مارته در جسم آن
ای دیگر اینک شود گویی از خاکسترهای او ساحرهآید( به آتش کشیده میدرنمی

پروا عاشق خیزد که زبان خود را یافته است و بیی قاضی دادگاه برمیدر خانه
ده بشتابد شود، حتی اگر معشوق او )مارتین( جا بزند و به آغوش کلیسا و خانوامی

هایی همچون آن در حقیقت بیان ماند. زنباز هم آن به میل خود وفادار می
 های نهادی یا اجتماعی هستند.بسترفت از بنبرون

ی دوم فیلم و تمایز مشخص نورپردازی های آن در نیمهتغییرات فرمی حرکت
)آن  ها حضور داردهای پرکنتراست( و حتی نماهایی که او در آنروشن)سایه
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ها را های خیالی و اروتیکی است که جامعه بورژوا اصرار دارد آنی انرژینماینده
های بازتر و ی دوم فیلم با حضور آن قابسازماندهی یا حذف کند، در نیمه

گیری از مارته های اعترافبینیم( و همینطور صحنهتری میهای روشننورپردازی
های سراسر الخصوص در برابر لباس)علیکه تأکید واضحی بر جسمانیت او دارد 

رساند که گویی ی اعضای کلیسا( همگی کارنی را به این نتیجه میسیاه و پوشیده
اعضای کلیسا »کند. درایر از رهگذر این دو شخصیت از نظام فرمی فیلم فراروی می

اند دنبال آن هستند که به خاطر نجات روح که از بدن و مراسمی که برپا کرده
است بدن را خنثی یا انکار کنند ولی درایر واقعیت برتر قلمرو حسها را تایید جد
کنند بدون ی او مطرح میهای عمدهپرسشی که فیلم( »1۴2)کارنی: « کند.می
که کامالً قادر به پاسخگویی بدان باشند چنین است: تا چه اندازه قادریم آن

های مادی برگردان کنیم؟ را به قالبها و احساسات خود ترین و آزادترین تکانهعالی
ساز های درایر حداقل یک هیئت وجود دارد که نمود تالش فیلم... در هریک از فیلم

تر در سبک هم فیزیکی و واقعی مسائلی است که به شکل انتزاعی« تجسم»برای 
شود که سبک را زندگی کند و سبک را با اند. از یک هیئت خواسته میمطرح شده

 (129و 11۳)کارنی: « آن به شکل کالمی و اجتماعی تحقق بخشد.اجرای 

... آه ... روز ماتم ... این اخطار پیامبران است، آن را به خاطر  روز خشم»
داشته باش و بدان که آسمان و زمین  خواهند سوخت و در زیر خاکستر 

 ، درایر(روز خشم)« ها پنهان خواهند گشتاز دیده

 آسمان و زمین هم خواهد سوخت.« آن»کشیدن با به آتش

 :شکستن امواج

 روز خشمطور که آن و مارته در کند. همانتریه خلق میای است که فونبث ساحره
نشانگر هر چیزی هستند که باید از آگاهی پس زده شود: رازآمیزی، زنانگی اغواگر 

ایستد یو احساسات سرکوب نشده، بث نیز در برابر کلیسا، قانون محلی و خانواده م
تا به معشوقش برسد. از همان ابتدای فیلم بارها بث از سوی کلیسا و خانواده ناتوان 

ای که باید کنترل شود و به نظم دربیاید ولی یان شود، سوژهو ضعیف خوانده می
کند نهایتاً خودش بث را )شوهر و معشوق بث( که با تمام این تعابیر مخالفت می
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های یان کند. بث در راه ارضای فانتزییالش میبدل به راهی برای تجسم ام
ای رخ خواهد داد. کند با این تصور که معجزه)همسرش( جسم خود را قربانی می

لوح و ناهمگون ی سادهشدن او، این ساحرهگیرد و با قربانیفیلم طرف بث را می
با تمام افتد. بث که رهد و سِحر بث کارگر میتریه، دست آخر یان از مرگ میفون

 شود.مناسبات اطرافش بیگانه است، دست آخر از جانب همان نهادها نیز طرد می

اش ناقوس )صدا( داشته باشد و زنان نیز در خواهد کلیسای محل زندگیبث می
مجذوب صداهاست.  رقصنده در تاریکین سلمای جا صحبت کنند. بث نیز همچوآن

و پس از خاکسپاری  پیامبر خداستگوید گویی بث حتی از جانب خدا نیز سخن می
 آیند.های آسمان به صدا درمیاندازند( نیز ناقوسپیکرش )البته پیکر او را به دریا می

ای تهی است و هم شمایلی تماماً هم نشانه« زن»معتقد است  1کلیر جانستون
کند بلکه از رهگذر نوعی فرآیند جابجایی، زن خودش را بازنمایی نمی»شده: همرنگ

رغم تأکید فراوان ازنمای فالوس مردانه است. احتماال درست است که بگوییم علیب
« مثابه امر تماشایی در سینما، زن به مثابه زن بیش از هر چیز غایب استبر زن به

(Butler :۵اما آنچه این شش فیلم را متمایز می .) کند حضور کاراکترهای زن
شان بازنمایی ون با محیط اجتماعیبسیار تأثیرگذاری است که به شکلی ناهمگ

ها در اوج خورد. زنان این فیلماند و عموماً نیز سرنوشت تلخی برایشان رقم میشده
های بودن بازنمای چیزی فراتر از تسکین اضطرابات مردانه هستند. فیلمتماشایی

ن ها زن هماهای سینمایی است که در آنتریه اتفاقا از معدود نمونهدرایر و فون
ماند، زن همان عنصر هیستریکی آید باقی میعنصر ناهمگونی که فراچنگ نمی

ی فالوس مردانه که به نوعی فراتر است که میل به حقیقت دارد. او دیگر نه نماینده
آمیز دارند که نظم نمادین شود. این زنان فاعلیتی جنوناز درک و تحمل او ظاهر می

کلیسا، دولت و -مادین ساختارهای اجتماعی زند و تمام نیروهای نرا بر هم می
 آیند. ها برمیدرصدد انتقام از آن -خانواده

                                                                                                              
1 Claire Johnstone 
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ی جالب توجه این است که با اینکه درایر با دوربین آرام و باوقار خود همواره اما نکته
تریه در مقابل با حرکات دوربین کند و فونی تماشاگر با موضوع را حفظ میفاصله

برد و نتیجتاً احساسات سازد تماشاگر را به دل ماجرا میه میای کو فضای واقعی
تر رستاخیز مارته و حلول روحش در انگیزد، اما درایر بسیار هنرمندانهبیشتری برمی

تریه بعضاً صریح و حتی شاید زمخت به نظر دهد. اشارات فونجان آن را نشان می
مزارش لعن و نفرینش  ی بث از سوی کلیسا )بر سررسد. تکفیر بالواسطهمی
هایش و همینطور کنند(، بیان صریح یان و درخواستش از بث برای تجسم فانتزیمی

گفتن و شادی در کلیسا در مقایسه با بیان هنرمندانه اشارات مستقیم بث برای سخن
کند. در فیلم درایر، ی درایر به نظر تا حدودی تصنعی و نخراشیده جلوه میو استادانه
کند، ناهمگونی ای که در دل اثر ایجاد میط در کالم که در گسست فرمیآن نه فق

شدن در دوربین انگار سعی در گذارد. البته بث چندبار با خیرهرا به نمایش می
 ماند.شکستن فضای فیلم دارد، اما نهایتاً اسیر سبک فیلم باقی می

 
 

 منابع

رنی، ترجمه رضا صحبت به زبان میل؛ فیلم های کارل درایر، ریموند کا ●

 انتشارات نقد فرهنگ 1۳9۷خلیلی، چاپ اول 

کالیبان و ساحره، سیلویا فدریچی، ترجمه مهدی صابری، چاپ دوم  ●

 ، نشر چشمه1۳9۷

سبک استعالیی در سینما، پل شریدر، ترجمه مجمد گذرآبادی، چاپ اول  ●

 ، بنیاد سینمایی فارابی1۳۷۷

انه طاهری، چاپ اول زنان، جنون و پزشکی، دنیز راسل، ترجمه فرز ●

 ، انتشارات ققنوس، تهران1۳۷۵

در جستجوی دنیای نامرئی )نگاهی به سینمای کارل ائودور درایر(  ●

 (28۷تا  281از ) 6۷شماره  - 1۳۷۴نویسنده: رامین جهانبگلو؛ کلک مهر 
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 - 1۳۷۷اردت، درایر و کرکگور نویسنده: سید احمد پایداری، فارابی پاییز  ●

 ( 1۵8تا  1۵۴از ) ۳۰شماره 

گفتگو با فیلمساز )کارل درایر(، مترجم: سعید کاشانی؛ مصاحبه شونده:  ●

 ( ۷9تا  ۴6از ) 1۰شماره  - 1۳۷۰کارل درایر؛ فارابی بهار 
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