








نوشتن متون این شماره ی فصلنامه ی زنان حلقه ی تجریش، چندین 
روز پیش از کشته شدن مظلومانه و معصومانه ی مهسا )ژینا( امینی به 
پایان رسید. در شرف انتشار بودیم که به سوگ مرگ مهسا نشستیم 

و همزمان طنین اتحادی کم سابقه به گوشمان رسید. 

را  خیابان  که  شجاعی  مردان  و  زنان  به  می شود  تقدیم  شماره  این 
جان تازه ای بخشیدند. زنان و مردانی که خون تازه ای را در رگ های 

مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی به جریان انداختند.

تقدیمنامه



مقدمه

شهر به ظاهر بخشی از فضای عمومی ست که باید متعلق به همه ی شهروندان باشد. 
تفاوت در جنسیت، نژاد، رنگ پوست، طبقه ی اجتماعی، موقعیت اقتصادی، وضعیت 
جسمانی و ... اساسا نباید تاثیری بر مطالبه ی حق شهروندان از شهر داشته باشد، اما 
همه آگاهیم که مسئله به این سادگی ها در بایدها و نبایدها خالصه نمی شود. عوامل 
پیچیده ای در شکل گیری سهم شهروندان از فضای شهری موثرند که در شماره ی دوم 
از فصلنامه ی مطالعات زنان حلقه ی تجریش قصد داریم با تمرکز بر جنسیت )زن( بر 

این حِق نادیده انگاشته شده تاکید کنیم.
لیندا پیک تولد دیدگاه های فمینیستی در مطالعات شهری قاره ی اروپا را متعلق به 
اوایل دهه ی1870 میالدی می داند اما جغرافیای فمینیستِی انگلیسی-آمریکایی از 1970 
و با ظهور موج دوم فمینیسم ظهور کرد و همزمان به جهان جنوب نیز سرایت یافت. 
موضوعیت غالب این مطالعات تاکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جنسیت در 
شهر است. اما پیک بر تفاوت دیدگاه های انگلیسی-امریکایی با جهان جنوب تاکید 
بر  انگلیسی-امریکایی  فمینیست های  مطالعات  »تمرکز  که:  صورت  این  به  می کند. 
توسعه ی نظریه انتقادی شهر است در حالیکه محققان جهان جنوب دل مشغول زندگی 

زنان فقیر در شهرها و شهرستان ها هستند« )پیک، 2009: 2(.
شهری،  مطالعات  حوزه  در  جنسیت  مباحث  آغاز  نقطه  شده1  جنسیتی  فضای 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. این مفهوم برای اولین بار در دهه ی 90 میالدی 

1.  Gendered space 
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توسط جغرافی دانان فمینیستی مانند: مسی، رز، اسپاین، لیندمن و دیرگان مطرح گردید 
که نگرشی فرهنگی و انتقادی در زمینه ی علم جغرافیا بود. فضای جنسیتی بر روابط 
این  از  بعضی  اگرچه  می شود.  متمرکز  جنسی  واقعیت  ساختار  و  فضا  میان  عمیق 
متفکران و مشخصا مسی به تاثیر تفاوت های فرهنگی دیگری از جمله طبقه، قومیت 
و زبان نیز اشاره می کنند -و از این طریق از سایر نظریه پردازان فضای جنسیتی متمایز 
می شوند- اما همه به طور مشخص به تاثیر گفتمانی جنسیت بر چگونگی دسترسی 

فضایی می پردازند. )علی نقیان، 1395(.
تقسیم بندی فضا به دو حوزه ی عمومی و خصوصی تقریبا نظرگاه انتقادی مشترک 
محققان فمینیست است که بر سهم نابرابر جنسیت ها در استفاده از فضای شهری تاکید 

دارد.
بدین ترتیب مرد به فضای عمومی تعلق دارد چرا که کلیشه ی پایدار کار در فضای 
عمومی بخشی از هویت وی تعریف شده است. شهر، مکان مردانگی، تولید، مبادله 
و کار دستمزدی است. متقابال فضای خصوصی )خانه یا حومه ی شهرها( جایگاه زن 
تعریف می شود، چرا که به گفته ی تمی کوویچ »زنان در نسبت با فعالیتی که بیشترشان 
بازتولید  آن  تبع  به  و  مثل  تولید   - هستند  آن  اجرای  به  قادر  همگی(  نه  اگرچه   (
بازتولید  زنانگی،  مکاِن  عرصه ی خصوصی  بنابراین  می شوند«.  تعریف  کار-  نیروی 
اجتماعی و کار غیردستمزدی است. علیرغم اینکه این تقسیم بندی وجهه ای تاریخی-
است.  انکار  غیرقابل  دوگانه  این  تداوم  و  حفظ  در  دولت ها  نقش  اما  دارد  سیاسی 
طراحی و برنامه ریزی شهری که در درجه ی اول از ساختار دولت سرچشمه می گیرد 
با حذف گروه های به حاشیه رانده شده از جمله زنان، فضاهای عمومی را کدگذاری 
شهری  برنامه ریزی  ساسن  و  فالو  قول  از  دیگر  عبارت  به  می کند.  نشانه گذاری  و 
نمی تواند دانشی با جنسیت خنثی باشد، همانطور که نویسندگان تاکید می کنند طراحی 
و برنامه ریزی شهری باالخص از آغاز مدرنیسم تنها پاسخگوی نیاز شهروندانی جهانی 
است: مرداِن جواِن سفیدپوسِت کارآمد. بر همین اساس حتی جنسیت نیز امری است 
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که توسط فضا به ما تحمیل می شود. نیز از قول جانا نخال : »کیفیت فضاها توسط 
سیستم حاکم تعیین می شود و بدن، ذهن و حتی سالیق ما را تحت تاثیر خود قرار 
القا شده توسط سیستم های حاکم می توانیم  با شکستن خط مشی های  تنها  می دهد. 

ابزار دیگری از نظام سرمایه داری و پدرساالر را در هم شکنیم.« )نخال، 2015: 7(.
به عالوه دوگانه ی فضای عمومی/خصوصی با مشروعیت بخشیدن به دوگانه های 
دیگری نظیر محترم/ آلوده و کنترل شده/ کنترل نشده به سرکوب سکسوالیته ی زنان 
می انجامد. بر همین اساس حضور مداوم زن در فضا مصونیت فضا را خدشه دار می کند؛ 
گویی زن ها تنها حامالن نظم اخالقی جامعه هستند. بنابراین زنانی که حضوری مداوم 
در فضای عمومی دارند نه تنها محترم تلقی نمی شوند بلکه همچون موجودیت هایی 
مازاد بر فضا، مستحق اذیت و آزارند. بدیهی است که اتخاذ استراتژی ترس از فضای 
عمومی یکی از مهمترین تاثیرات دوگانه سازی عمومی/خصوصی در زندگی روزمره ی 
زن هاست: هشیاری و توجه به ساعت ورود و خروج، ترجیح سکونت و کار در مراکز 
شهر نسبت به حاشیه ها، استفاده ی بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و یا طی کردن 
از حضور در فضاهای  اجتناب  امنیت،  نقلیه صرفا جهت  با وسایل  مسیرهای کوتاه 
تاریک و حاشیه ای خیابان ها، اجتناب از عبور و مرور شبانه، خودآگاهی در پوشش 
و آرایش و بیشمار تدابیری که در ایجاد امنیت زن در فضای عمومی ضروری به نظر 
می رسند. این تدابیر اگرچه ممکن است همچون راه حل هایی نمود پیدا کنند اما در 
واقعیت بر فقدان فضای برابر جنسیتی صحه می گذارد. به این ترتیب حضور زن در 
فضای عمومی مستلزم مراقبت هایی اینچنینی است که طبعا انرژی و هزینه ی بسیاری 

را بر او تحمیل می کند. 
بسیاری از فمینیست ها راه حل را در ساخت فضایی عاری از جنسیت یا فضایی 
بینابینی تصور می کنند. یکی از پایدارترین راه حل های دولت ها )خصوصا کشورهای 
جهان سوم( ایجاد کردن فضاهایی اختصاصی به بهانه ی حفظ امنیت و تلقیِن احساس 
آرامش است. برای مثال پارک های تفکیک جنسیتی شده، اتوبوس و متروهای حصارکشی 
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آواز  برای  ، سالن های کنسرت خصوصی  برای ورزشکاران  شده، سالن های سرپوشیده 
دوگانه ی  بر حفظ  تنها  نه  تک جنسیتی شان  ماهیت  دلیل  به  فضاهایی  چنین  و...،  بانوان 
خصوصی/ عمومی پافشاری می کنند بلکه مسائل زنان را محدود به جامعه ی ُخردِ زنان 
می کنند. به واقع در چنین وضعیتی سهم اعطا شده به زنان از فضاهای شهری بسیار کمتر 
از سهم مردان است؛ چرا که پیش فرض و البته دستور کار دولت، حضور کمتر زنان در 
فضای شهری است. بنابراین ایجاد فضاهای بینابینی که عاری از جنسیت و متعلق به همه ی 
شهروندان است، هم به زنان و هم به مردان آزادی تحرک بیشتر و اجازه ی بروز طیف 
وسیع تری از رفتارها را می دهد. دافنه اسپین در پژوهش خود با مثال آوردن از سه فضای 
خلق شده ی جنسیتی توسط زن ها )منطقه ی بگینج در قرون وسطی، خانه های اسکان در 
اواخر قرن نوزدهم و مراکز مادران در جوامع پساسوسیالیستی( مسئله ی تفکیک جنسیتی 
اجباری در مکان را زیر سوال می برد: »تحقیق من نشان می دهد تفکیک جنسیتی اجباری 
در حالی که  کاهش می دهد،  را  به عرصه ی عمومی  زنان  منفرد، دسترسی  مکان های  در 
تفکیک داطلبانه موجب افزایش دسترسی زنان می شود« )اسپین، 2008: 1(. به عالوه مسائل 
گسترده ی دیگری را نیز می توان جزو مطالبات جامعه  ی زنان ذکر کرد: مثال دقت در طراحی 
شهری نظیر ایجاد روشنایی مناسب معابر جهت افزایش امنیت عبور و مرور زنان، افزایش 
ظرفیت و ساعت کاری وسایل حمل و نقل عمومی همزمان با کاهش هزینه های حمل 
و نقل عمومی1، ایجاد بسترهایی برای حضور زنان در فضاهای عمومی شهری2، آموزش 
و فرهنگ سازی مواجهه ی جامعه ی مردساالر با حضور زن در اجتماع3، رفع کنترل های 
تک جنسیتی پوشش و آرایش توسط ارگان های دولتی چون گشت ارشاد، رفع محدودیت 
و منع استفاده از وسایل نقلیه ی ارزان، سریع و در دسترس تری همچون موتورسیکلت 

و دوچرخه که یکی از جنجالی ترین مطالبات زنان در سال های اخیر بوده است و ...
1.  نیمی از جامعه ی زنان ایران فاقد شغل و به طبع درآمد پایدار هستند. کاهش عجیب سهم حمل و نقل عمومی که در بودجه ی 

سال 1401 جنجال برانگیز شد، نخستین تاثیر خود را بر قشر کم بضاعت جامعه از جمله زنان خواهد گذاشت.
2.  برای مثال یکی از پایدارترین بهانه های منع حضور زنان در ورزشگاه ها، فقدان زیرساخت های مناسب برای حضور زنان است 

که حتی در پایتخت هم به سختی فراهم می شود، چه رسد به شهرهای دور از پایتخت! 
3.  در موراد بسیاری صرف حضور زن در خیابان مجوز متلک پرانی، دست درازی جنسی و در موارد فاجعه بارتر بروز انواع تجاوزهای 
جنسی است. وجود حفره های قانونی بسیار در اثبات یا پیگیری آزارهای خیابانی متاسفانه عامل مهمی در کاهش ساعات حضور 

زنان در خیابان هاست. 
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ما قادر خواهیم بود این لیست را تا ابد ادامه دهیم! اما بی شک موارد پوشیده  از 
نظِر فراوانی در این میان وجود دارد؛ چرا که اوال به دلیل تفاوت های قومیتی دسترسی 
به دلیل  ثانی  ایران غیرممکن است و در  به تمامی مطالبات شهری زنان در سراسر 
کمبود روایت های مکتوب یا تجربه های زیسته ی زنان تا فهم تمامی این مطالباْت راه 
بسیار درازی در پیش داریم، اما قدم اول همینجاست؛ مکتوب کردِن هرچند محدودِ 
تجربیاتمان، گشت و گذار در تاریخ و تجربیات فرهنگ های مختلف، سرک کشیدن 

به ادبیات و هنر و سینما و یادآوری پایه ای ترین حقوق شهروندی زنان در شهر.  
در این شماره نیز به سیاق شماره های پیشین از خالل مقاله های تألیفی و ترجمه ای 
سعی کردیم به ابعاد مختلف حضور زن ها در شهر ها بپردازیم و از زوایای مختلف و 

دیدگاه های متنوع مسائل مربوط به آن را بررسی کنیم.
در مقاله ی اول »گزیده ای از شهر فمینیستی: مطالبه ی فضا در دنیای مرد ساخته« 
این پرسش ها را پیش می کشیم که جامعه بر اساس چه معیارهایی فضاهای ایمن و 
ناامن را برای زنان تعریف می کند؟ ترس های زنان چیست؟ چه چیزهایی استفاده ی 
انواع  از  برخی  از فضاهای زندگی محدود می کند؟ چگونه است که وجود  را  آنان 
خشونت نسبت به زنان در وجود ما نهادینه شده است؟ مزد ترس زنان به دست چه 
کسانی می رسد و این قشر از جامعه باالجبار چه هزینه ای را برای دستیابی به حداقل 
ایمنی می پردازند؟ در راستای دستیابی به ایمنی زنان چه کسانی سود می برند و چه 
کسانی آسیب بیشتری می بینند؟ آیا فمینیسم کارسرال پاسخ مناسبی برای دستیابی به 
شهر فمینیستی است؟ شهری که در آن زنان با مخاطرات زن بودن مواجه نشوند و یا 
فمینیسم اینترسکشنال می تواند با ارائه ی راه حلی تقاطع محور همه ی اقشار را در نظر 
بگیرد و با شنیدن روایت های همه ی انسان ها کالنشهری ایمن را ترسیم نماید. لزلی 

کرن در مقاله ی زنان، ترس ها و شهرها به دنبال پاسخگویی به این سواالت می رود.
مقاله ی »زنان به عنوان فضا / زنان در فضا: بازیابی بدن  و بازنویسی جنسیت در 
فضا« نوشته ی جانا نخال به مانیفست های مرتبط با فضای تحت سیطره ی دوگانه های 
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مردان  توسط  که  می پردازد  فیزیکی  و  رفتاری  هنجارهای  بر  تمرکز  با  جنسیتی 
با بررسی  احیا شده اند. همچنین،  سفیدپوست ساخته و توسط محصوالت فرهنگی 
فضاهای جنسیتی که توسط سیستم سرمایه داری پدرساالر شکل گرفته این گونه فضاها 
را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده با قرار دادن بیروت به عنوان جغرافیای مورد 
مطالعه ي خود، خواننده را مطلع می کند که تنها با شکستن خط  مشی ها القا شده توسط 
سیستم حاکم می توان ابزار دیگری از نظام سرمایه داری و پدرساالر را در هم شکست.
مقاله ی »تحوالت اقتصادی دوره ی پهلوی و تأثیر آن بر بازنمایی »زن شهری« در 
دو بخش به تحوالت اقتصادی دو دهه ی منتهی به انقالب 57 می پردازد. در قسمت 
آن رشد  تبع  به  و  بی سابقه ی شهرها  آغاز رشد  نقطه ی  درمقام  را  انقالب سفید  اول 
حاشیه نشینی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. انقالب سفید منجر شد به مهاجرت 
خیل عظیم روستایی هایی که در سودای رفاه، آسایش و زندگی شهری پا به شهرهای 
بزرگ گذاشتند. همین طبقات فرودست بعدتر به یکی از نیروهای تأثیرگذار انقالب بدل 
شدند، حاشیه نشین هایی که به ندرت در زندگی شهری مرفه طبقات باالتر ادغام شدند 
و مخاطب اصلی محصوالت فرهنگی ای قرار گرفتند که از سوی روشنفکران وقت با 
سخت ترین عناوین مورد عتاب قرار می گرفتند. در بخش دوم به مسئله ی فرهنگ عامه 
در عصر پهلوی و بازنمایی های صورت گرفته از زن شهری برای همان طبقه ی فرودست 
شهری فعال در انقالب خواهد پرداخت. فیلم فارسی که به عقیده ی برخی منتقدین از 
دل جریان انقالب سفید و برای تبلیغ دستاوردهای آن زاده شد، به مدت تقریباً دو دهه 
بی وقفه تصاویری از شهرنشینی، دسیسه های شهری و طبقات مرفه، زن شهری، صفا و 
صمیمیت روستایی، لزوم بازگشت به ارزش های سنتی و ... ساخت که گویی هم چون 
الگویی بود برای حداقل آن دسته از انقالبیون 57 که متعلق به طبقه ی فرودست بودند و 
می توان آن را از عواملی شمرد که منجر به اتفاقات هولناکی شد که در سال های بعد از 
آن به خصوص در مورد زن ها رقم خورد. آن چه از پس انقالب 57 ظهور کرد، هم دستی 
حیرت انگیز اکثر گروه های مشارکت کننده در انقالب )به رغم اختالف نظرهای بنیادین( 
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در نادیده انگاشتن و سکوت در برابر تضییع حقوق زنان بود.
مقاله ی بعدی »جنسیت پشت سنگرها: سیاست و امکان های شورش« است. در 
تقسیم  متکی ست  آن  به  که جنسیت  اصلی  از ستون های  یکی  جوامع سرمایه دارانه، 
و  عمومی  فضای  میان  از جمله جدایی  مجزاست.  به حوزه های  اجتماعی  عرصه ی 
“تثبیت کننده ی  عنوان  به  شکل  بهترین  در  جنسیت  اندنوتز  نظر  به  بنا  خصوصی .  
 )2013:78( اجتماعی”  فعالیت های  از  مشخصی  درون حوزه ی  در  افراد  از  گروهی 
بازتولید دو  به تولید و  تثبیت کننده دست  این پروسه ی  ادامه،  فهمیده می شود و در 
جنسیت جداگانه می زند. با تکیه به حوزه ا ی مشخص، “جنسیت  خودش را  به عنوان 
می بخشد”.  عینیت  ‘زنانه’،  یا  ‘مردانه’  مبین  ایده آل  خصوصیت های  از  مجموعه ای 
)اندنوتز 2013:78(. تمایز میان حوزه ها را می توان  با اصطالحات متفاوتی از جمله 
غیراجتماعی  اجتماعی/  یا  غیرمزدی  مزدی/  بازتولید،  تولید/  خصوصی،  عمومی/ 
طرح بندی کرد.  جدا از ترمینولوژی استفاده شده، نکته ی کلیدی در  استقرار بدن های 
جنسی در حوزه های مشخص است. در چنین چارچوبی، طبقه بندی زن با محدود شدن 
به فضای خصوصی ترسیم می شود. زنان در نسبت با فعالیتی که بیشترشان ) اگرچه نه 
همگی( قادر به اجرای آن هستند- تولید مثل و به تبع آن بازتولید نیروی کار- تعریف 
می گردند. در حالی که تولید برای مبادله در فضای عمومی انجام می شود، بازتولید 
تولیدکنندگان به فضای خصوصی واگذار شده که عموما برعهده ی زنان است. تحت 
چنین شرایطی، ساخت جنسیت در لحظاتی چون شورش دچار چالش می شود، یعنی 
در جایی که زنان از این شکاف عبور می کنند و روانه ی فضای عمومی می شوند، با 
درهم شکستن یا دستکم ضعیف شدن این شکاف عمومی/ خصوصی ناگهان امکان های 

متعددی خلق می شوند.
 مقاله ی »فالنوز پنهان: زنان و ادبیات مدرنیته« به این موضوع می پردازد که تاکنون 
تغییر و تحول جهان عمومی، توسط نویسندگان و صاحب نظران متعددی، به عنوان 
این  در  زنان  نقش  عمدتًا  کالسیک،  شناسی  جامعه  منابع  در  و  تلقی  مردانه  امری 
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تحوالت نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر از حدود قرن نوزدهم با رشد صنعت 
و پدید آمدن مشاغل گوناگون، شکاف بین عرصه ي عمومی و خصوصی بیشتر شده 
و زنان به قلمروی خصوصی و زندگی در حاشیه شهرها محدود شدند. محدود کردن 
آنان از تجربه ی زیست عمومی، منجر شد تا تجربه ي مدرنیته   نیز که با تجربه ي 
شهرنشینی رابطه ي تنگاتنگی دارد، نادیده گرفته شود. زنان حاضر در عرصه ي عمومی 
که توسط نویسندگان ادبیات مدرنیته به تصویر کشیده شده اند، از فرودست ترین اقشار 
شهرنشین و عمدتا کارگران جنسی، قربانیان قاتل ها، زنان بیوه و غیره هستند. در غیر 
یابه طور کلی حذف  نادیده گرفته و  این صورت حضور زنان در عرصه ي عمومی، 
به سراغ  ژانت وولف  مدرنیته،  ادبیات  و  زنان  پنهان:  فالنوز  مقاله ی  در  است.  شده 
ادبیات مدرنیته می رود و با بررسی آرای یکی از مهم ترین نویسندگان آن، بودلر که 
در هیبت پیامبر مدرنیته است، و با در نظر گرفتن سه ویژگی مهم آن؛ یعنی دارا بودن 
ماهیت گذرا، ناپایداری و تاثیرگرفتن از زندگی شهری، به امکان خلق نسخه ي زنانه ي 
شخصیت مهم و البته همیشه مرد حاضر در ادبیات مدرنیته می پردازد: فالنور. امری 
که بدون اتفاق افتادن آن مدرنیته ی به تصویر کشیده شده  ناقص و ناکامل خواهد بود.
متن »در جستجوی تصویر زن در شهر« همان گونه که از نامش پیداست داعیه ی 
جستجو و تامل در حضورِ ناحضورِ تصویر زن در شهر )تهران( را پیش می کشد. متن در 
ابتدا با توصیف تاریخچه ای از جنسیت در شهر آغاز می شود. سپس  مختصاتی از تصویر 
جنسیتی در شهر را ترسیم می کند و با مسئله مندِی قدرت حاکم بر تصویر در بازنمایی 
کلیشه ای تصویر زن در شهر به پیش می رود. در بخش انتهایی با گره زدن تصویر به 
کنش سعی در به رسمیت شناختن تصویر مخابره شده از زنان به واسطه ی رسانه دارد 

که جایگزینی برای تصویِر بازنمایی شده توسط حکومت از زن در سطح شهر است. 
گزارش »قدم های زنان هنرمند در خیابان« به آثاری از هنرمندانی می پردازد که با 
تاکید بر بدن زنانه، مطالبات زنان را از مسیر فرم زیبایی شناسانه و در فضای عمومی 
آنتین، مونا حاطوم، رجینا خوزه  النور  مطرح می کنند. قدمهای مریل لدرمان اوکلیز، 



14 درخیابان |||

گالیندو و الینا شوه در خیابان، علی رغم تفاوت های بنیادین در سیاست جغرافیایی شان، 
با حضور بدنهایشان یا با اشاره به غیاب بدنهای زنانه، فضا را برای گفتگو در خیابان 
باز کردند. هریک از این هنرمندان به نوعی به مطالبات سیاسی، اجتماعی یا جنسی  
اشاره می کنند و با انتخاب زباِن اجرا )پرفورمانس(، هنر را به ابزاری عملی در زمان 

حقیقی برای اشاره به تبعیض در زندگی  روزمره  بدل کردند.
فاتحی و هنرمند  تارا  ایرانی،  از دو هنرمند  آثاری  بررسی  با  دیگران«  »قصه های 
اهل افغانستان، رضا حیدری شاهبیدک به روایت های چندصدایی می پردازد. در پروژه 
دیگر  به  اتصال  برای  که  هستیم  روبرو  آرشیوی   با  فاتحی  تارا  پاره پاره«ی  »آرشیو 
روایت ها، دیگر بدن ها و دیگر قصه ها در خیابان تکه تکه می شود. در تمام مسیر پروژه، 
هنرمند زبان و مدیومی جدید و در حرکت می سازد؛ نقشه ای نو از فرم های غیرمترقبه 
که در واقع گذشته را به تخیلی از آینده پیوند می زنند. در این تجربه قصه های دیگران 
با قصه های عابران ِدیگر شهرها درهم می آمیزند، روایت ها از قید سرنوشتی محتوم 

رهایی می یابند و تصاویرجدید، فضایی دیگر برای زیستن می یابند. 
رضا حیدری شاهبیدک، عکاس و بوجود آورنده ی گروه عکاسان »هر روز گلشهر« 
است. این گروه متشکل از عکاسان جوان زن و مرد اهل افغانستان و مهاجر در ایران 
است. به قول رضا شاهبیدک »در جهانی که اخبار و روزنامه ها از ما، از مردم واقعی و 
از اقلیت ها نمی گویند، خودمان باید روایت کنیم«. گروه گلشهر، عکاسان خیابان اند، 
راویاِن هرروز که ناگفتنی ها را در تصاویر جاودانه می کنند. پروژه دیگری از همین 
طالبان  دوباره ی  هجوم  از  پیش  افغانستان  مدنی  جامعه  زنان  چهره های  به  هنرمند 

اختصاص دارد؛ به زنانی که از خیابان های افغانستان محو شدند. 
به  تبهکار«  فم فتال  از  وایمار  تلقی های  تبهکار جنسی:  به مثابه  »زن  آخر،  مقاله ی 
سازه ی فرهنگی زن جنسی-تبهکار می پردازد که در گفتمان های پزشکی و اجتماعی 
اوایل قرن بیستم آشکار شد که بخشی از جریان فرهنگی آلمان وایمار است. فم فتال 
به مثابه هیوالی تبهکار در روزنامه نگاری جریان اصلی این دوره و نیز در مطالعات 
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علمی وایمار یافت می شود. در رساله های روانشناختی و اجتماعی حول زن تبهکار، 
فیلم های  برمی انگیزد.  را  تهبکارانه  عمل  او  ذاتی  مازاد جنسی  و  زن  ذاتی  خودبینی 
خیابانی وایمار مانند خیاباِن  کارل گرون  و آسفالِت جو می  نیز به زن تبهکار عالقه 
نشان می دهند زیرا که زن بدیل شیاطین شهر است. بازنمایی ها از زن تبهکار، به طور 
کلی افشاگر ناراحتی جامعه ی وایمار از مدرنیته شامل هراس از آزادی زنان، اهمیت 

تازه ی شهر و جمهوری آلمان نوپا است.
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گزیدهایازشهرفمینیستی:مطالبهیفضادردنیایمردساخته1
زنان،ترسهاوشهرها2

نوشتهیلزلیکرن
مترجمفاطمههمتی

نبایدها ناشی از اتفاقات و تجربیات رؤیت پذیر و تلخ کامی های زیسته اند. دستیابی به 
راه حل بیش از هر چیز نیازمند درک مسئله است. زنان به طور مستمر از فضایی ناامن 
به فضای نا ایمن دیگری در حال حرکت اند. در متن پیشرو لزلی کرن این مخاطرات 

را برشمرده است.
که  اما می دانیم  نظر می رسد،  به  دقیقًا چگونه  امن  ندانیم یک شهر  است  ممکن 

متکی بر پلیس نیست. 
بارها به ما هشدار صریح داده شده است تا از غریبه ها و فضاهای عمومی، شب هنگام 
جنایات  درباره ی  هیجان انگیز  گزارش های  طریق  از  خبری  رسانه های  کنیم.  اجتناب 
شریک  خشونت  مورد  در  گزارش  نسبی  فقدان  و  زنان  علیه  غریبه ها،  خشونت آمیز 
جنسی، در این راستا نقش بزرگی ایفا می کنند. کل ژانر نمایش های جنایی _ پلیسی 
حول به تصویر کشیدن اِعمال خشونت فجیع علیه زنان می چرخد، که در هر فصل نیز 
نسبت به فصل پیشین وضوح صحنه های جنایت بار را تشدید می کنند. تجاوز جنسی 
یک موضوع رایج در فیلمها، کتابها و تلویزیون است که اغلب توسط نویسندگان برای 

1.  Feminist City
Claiming Space in a Man-made World: Leslie Kern
https://www.versobooks.com/books/3842-feminist-city
2.  Women, Fear, and Cities
https://www.versobooks.com/blogs/5024-women-fear-and-cities
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نشان دادن لحظه ای مهم در رشد شخصیت یک زن استفاده می شود. در مجموع، این 
تصاویر نشان می دهد که غریبهها با نیت خشونت و تجاوز جنسی همواره در گوشه و 
کنار به کمین نشسته اند. کمدین تیگ نوتارو1 تا حدودی در نشان دادن این تأثیرات 
موفق است. هر بار که مردی در جمع باعث ناراحتی او می شود، از خود می پرسد: »آیا 
این بار نوبت تجاوز به من است؟«2 و ما با تعذب می خندیم چرا که حقیقت دارد. و 
به نوعی معتقدیم که »تجاوز به عنف« برای همه ما به صورت بالقوه در همین لحظه 

وجود دارد، امری اجتناب ناپذیر، که در سایه ها به انتظار ما ایستاده است. 
محارم،  با  زنای  آشنایان،  توسط  جنسی  تجاوز  خانگی،  خشونت  مقابل،  در 
کودک آزاری، و سایر جرایم »خصوصی« که بسیار شایع تر هستند بسیار کمتر مورد 
باعث هدایت ترس  تفاوت در توجه،  این  فمینیستی،  منظر  از  قرار می گیرند.  توجه 
زنان به بیرون، دور از خانه و خانواده، تقویت نهادهای مردساالرانه، مانند خانواده ی 
امنیت می شود. در  اتکای زنان به مشارکت دگرجنس گرایان برای ظهور  هسته ای و 
یک چرخه ی معیوب، خشونت تجربه شده در فضای »ایمِن« خانه لکه ی ننگی است 

بر اعتبار امنیت این فضا و همین  دلیلی است برای پنهان کردن خشونت رخ داده.
با سنجیدن همه ی این عوامل - گزارش کم، آزار و اذیت، اجتماعی شدن، رسانه ها - 
پارادوکِس ترس زنان شروع به از بین رفتن می کند. فمینیست ها به جای تالش برای یافتن 
علت یا توضیحی درونی برای ترس زنان، بیشتر عالقه مند هستند که آن را در ساختارها، 
سیستم ها و نهادهای گسترده تر قرار دهند. و این منجر به این سوال می شود که »چرا ترس 
زنان از نظر اجتماعی و فرهنگی این قدر عمیق است؟« تنها توضیح این است که تابع 

نوعی کارکرد اجتماعی است.
این مطالب الفبای »مطالعات زنان 101 3« است، اما باید تکرار شود: کارکرد اجتماعی 
1.  Tig Notaro
2.  “Is this my rape?”
3.  WMST 101

تاریخچه، نظریه ها و روش ها، مسائلی که حوزه ی  بر مطالعات زنان،  دوره ی آموزشی مطالعات زنان 101، مقدمه ای است 
مطالعات جنسیت را از زمان پیدایش آن در اواخر دهه ی1960 میالدی تشکیل می دهد معرفی می کند. با کاوش در تجارب 
فردی زنان در سطح شخصی آغاز می شود و با تأکید بر تفکر انتقادی، مسائل مختلف زنان را درسطح محلّی، ملّی و جهانی 
در نظر گرفته و آثار مربوط به زنان، نقش جنسیتی و مسائل معاصر و استدالل های پیرامون وضعیت زنان را بررسی می کند: -م.



19گزیدهایازشهرفمنیستی:مطالبهیفضادردنیایمردساخته |||

ترس زنان، کنترل زنان است. ترس، زندگی زنان را محدود می کند. استفاده ی ما از 
فضاهای عمومی را محدود می کند، انتخاب های ما را در مورد کار و سایر فرصت های 
اقتصادی شکل می دهد، و ما را در چیزی که شاید یک پارادوکس واقعی است، وابسته 
به مردان به عنوان محافظ نگه می دارد. همه ی اینها برای تقویت یک نظام سرمایه داری 
دگر جنسگرا کار می کند که در آن زنان به فضای خصوصی خانه گره خورده و مسئول 
کار خانگی در نهاد خانواده ی هسته ای هستند. این سیستمی است که به نفع مردان به 

عنوان یک گروه است و وضعیت موجود را به طور مؤثر حفظ می کند.

بهایترس

هزینه های پنهان زیادی ناشی از ترس وجود دارد - هزینه هایی که زنان را از زندگی 
کامل، آزاد و مستقل در شهر باز می دارد. پیامدهای اجتماعی، روانی و اقتصادی قابل 
توجه است و بار بزرگی را بر دوش زنان می گذارند: ما »دو شیفت« کار با دستمزد و 
بدون مزد، عالوه بر تبعیض جنسی در »سه شیفت« با نبرد نژادپرستی، همجنس گرا 
 هراسی، سالم ساالری1، و غیره و مسئولیت دیگری با عنوان مدیریت مداوم ایمنی خود 

را داریم.
اقدامات پیشگیرانه ی بی پایان، زمان و انرژی ارزشمندی را به سرقت می برد. هر 
زنی روایتی از زمان هایی دارد که از مترو یا اتوبوس در ایستگاهی دور پیاده شده، چرا 
که نگران بوده او را تعقیب کنند، یا مسیری طوالنی و پر پیچ و خم را به خانه طی کرده 
تا مطمئن شود که واقعًا تنهاست. ما از میانبرها در جاده ها و پارک ها اجتناب می کنیم. 
مسیرهای سفر خود را تغییر می دهیم و کلیدهای خود را در مشت می گیریم. وانمود 
می کنیم که مشغول صحبت تلفنی هستیم، به طور کامل از مکان هایی خاص اجتناب 
می کنیم. همه ی اینها افزوده می شود به مجموعه ای طاقت فرسا از تصمیمات ایمنی 

1.  Ableism

به معنای جهت گیری، تبعیض و تعصب اجتماعی به نفع افراد غیر معلول است: -م.
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که هم به شکل برنامه ریزی شده و روتین رخ می دهند و هم به صورت فی البداهه نیاز به 
آگاهی و توجه مداوم به مسائل ایمنی دارند.

استرس ناشی از یک وضعیت ناآرام مداوم، حتی در میزان اندک، به صورت روزمره 
ناسالم است و می تواند پیامدهای طوالنی مدت داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان می  دهد 
که سطوح باالی استرس بر طول عمر تأثیر می گذارد و حتی ممکن است به عنوان آسیب 
بر DNA ثبت و نشان داده شود. رد کردن مهمانی ها و رویدادها یا ترک زودهنگام آن ها 
ناراحت کننده است زیرا هیچ راه امن و مقرون به صرفه ای برای بازگشت دیرهنگام به خانه 
وجود ندارد. از نظر روانی خسته کننده است که نتیجه ی انتخاب های خود را پیش بینی 
کنیم، به این فکر کنیم که اگر اتفاق بدی بیفتد آیا ما سرزنش خواهیم شد. متأسفانه، ما 
حق داریم در این مورد نگران باشیم. مطالعات گزارش های رسانه ای درباره خشونت علیه 
زنان - عمومی و خانگی - نشان داده است که رسانه ها به طور ضمنی اَعمال، سالمت روان، 
تاریخچه و عادات قربانیان را زیر سؤال می برند، به ویژه اگر وی سیاه پوست، بومی و یا به 

 طرقی دیگر به حاشیه رانده شده باشد.
از نظر اقتصادی، این ترس ها پیامدهای مادی قابل لمس دارند. یک شیفت شب با درآمد 
از  به ظاهر خطرناک ممکن است رد شود. ممکن است  یا شغل در یک منطقه ی  بهتر 
کالس های شبانه که منجر به آموزش بیشتر و مشاغل با درآمد باالتر می گردد اجتناب شود. 
مسکن مقرون به صرفه اگر در یک منطقه ی ناامن باشد، گزینه ی غیر قابل مذاکره ای است. 
این هزینه ها به ندرت محاسبه می شوند، حتی در زمان محاسبه ی مواردی مانند »مالیات 
صورتی«1. شاید بدیهی تر، اگرچه هنوز کم شمارش می شود، هزینه هایی است که زنان 
1.   Pink Tax

محققان نابرابری جنسیتی اغلب به چیزی که به عنوان »مالیات صورتی« شناخته می شود، اشاره می کنند. برخی کاالها و خدمات 
که به صورت زنانه و مردانه به بازار عرضه می شوند علیرغم اینکه از کیفیت و کارکرد مشابهی برای هر دو جنس برخوردار هستند، 
مردان برای خرید آن محصوالت و خدمات هزینه ی کمتری می پردازند، از جمله ی این کاالها و خدمات می توان به محصوالت 
بهداشتی، اسباب بازی ها، پوشاک نوزادان، خدمات اتوکشی، آرایشگاه ها و غیره اشاره کرد. این تفاوت قیمت از این رو به عنوان 
مالیات صورتی نامگذاری شده است که به دلیل هدف گذاری تبلیغاتی برای جلب توجه زنان و دختران در بسته بندی و ارائه، از 
رنگ های بنفش و صورتی و رایحه های شیرین و وانیلی استفاده می شود. مالیات صورتی با توجه به وجود شکاف دستمزدی میان 
زنان و مردان به نابرابری اقتصادی بیشتر می انجامد. نکته ی حائز اهمیت این است که مالیات صورتی گرچه کارکرد همسویی 
با »مالیات تامپون« )مالیات قانونی وارد بر محصوالت بهداشتی مختص زنان( دارد اما از وجهه ی قانونی برخوردار نیست. )از 
بازار  بدنه های رنگی، در  با  تلفن های همراه  تفاوت قیمت  از  برای خوانندگان می توان  مالیات صورتی  قابل لمس  نمونه های 

محصوالت دیجیتال ایران نام برد( : -م.
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برای تردد متحمل می شوند؛ چرا که اگر پیاده روی یا دوچرخه سواری را انتخاب کنند 
با آزار و اذیت مواجه خواهند شد. تحقیقات نشان می دهد که در اکثر کشورها، زنان 
به طور قابل توجهی به میزان کمتری در روز نسبت به مردان راه می روند. این موضوع 
با بررسی زنان در شهرهایی مانند  تالیاشادول 1روزنامه نگار  ناشی از تنبلی نیست.
جاکارتا، سمارنگ، بریستول و واشنگتن دریافت که زنان اغلب هنگام پیاده روی به 
مدرسه یا محل کار با تونل وحشتی از آزار مواجه می شوند که باعث می گردد هزینه ی 
تاکسی، کرایه وسیله ی نقلیه به صورت اشتراکی و اتوبوس را حتی برای فاصله های 
کوتاه پرداخت کنند. پرداخت هزینه ی ماشین، تلفن همراه یا ساختمانی با امنیت نیز 
تحمیل دیگری بر هزینه های زنان است. در حالی که ممکن است این مخارج برای 
برخی از مردان نوعی امتیاز رفاهی به نظر برسد برای بسیاری از زنان ضرورت است. 
و البته، دسترسی به این نیازها  بسته به درآمد، نژاد، رنگ پوست، توانایی و وضعیت 

شهروندی بسیار متفاوت است. 
در پایان روز، این محدودیت ها، هزینه ها و استرس ها به یک برنامه ی غیرمستقیم 
اما بسیار مؤثر کنترل اجتماعی تبدیل می شود. ترس های ما که از نظر اجتماعی تقویت 
شده است، ما را از سکونت کامل در شهر و استفاده ی روزمره از زندگی خود باز 

می دارد.
چه کسی از این همه سود می برد؟ آیا این ظالمانه و حتی غیرمنطقی به نظر نمی رسد 
که جامعه، زنان را تا این حد محدود کند؟ از این گذشته، ضررها صرفًا توسط افراد 
ایجاد نمی شود. می توان بهره وری اقتصادی از دست رفته ی زنان را به دلیل انتخاب های 
بر  جامعه  اما  دید.  جامعه  بر  را  آن  گسترده تر  تأثیر  و  کرد  محاسبه  ترس  بر  مبتنی 
اساس یک منطق صرفًا اقتصادی، یا حداقل منطقی که میدان بازی برابر را برای همه 
فرض می کند یا می خواهد، عمل نمی کند. منطق اقتصادی یک جامعه ی جنسیت گرا، 
نژادپرست، ترنس هراس و همجنسگرا هراس و سالم ساالر بر این فرض ناگفته عمل 
می کند که قدرت اقتصادی و سایر اشکال قدرت ابتدا باید برای مردان سفیدپوست، 
1.  Talia Shadwell
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دگرجنسگرا، همسوجنسیت1، و بدن توانمند مردانه به حداکثر برسد.

اینترسکشنالیتی2وخشونت

در حالی که خشونت مبتنی بر جنسیت ممکن است یک مخرج مشترک باشد، سایر 
نشانگرهای موقعیت اجتماعی همیشه انواع خاصی از خشونت، آزار و اذیت و خطری 
را که زنان با آن مواجه می شوند شکل می دهند و این ها قابل تفکیک نیستند. از زنی 
که حجابش از سرش کشیده شده است، نمی توان خواست که انتخاب کند که آیا این 
خشونت جنسی است یا اسالم هراسی. مقیاس عظیم و طول عمر تاریخی خشونت 
علیه زنان بومی فقط به نژادپرستی، استعمارگری یا تبعیض جنسی قابل تقلیل نیست. 
خشونت  کرده اند،  استدالل  مدت ها  رنگین پوست  زنان  و  بومی  زنان  که  همانطور 
جنسیتی ابزار کلیدی استعمار شهرک نشینان است، خشونتی که هم توسط دولت و هم 

توسط ملت همچنان اعمال می شود.
به عنوان مشکالتی  از جرم و جنایت اغلب  در شهر، خشونت عمومی و ترس 
عنوان شکل های  این  زنان«.  قرار می گیرد، »مشکالت  توجه  مورد  عنوان  تحت یک 
به شکست هستند  آن ها محکوم  از  برخی  ایجاد می کند که  را  از مداخله  محدودی 
زیرا موقعیت های اجتماعی متعدد زنان را در نظر نمی گیرند. تالش ها برای افزایش 
پلیس، اضافه کردن روشنایی و نصب دوربین های مداربسته احتماالً خیابان ها را برای 
پلیس  و خشونت  دستگیری  تنها خطر  نه  زیرا  می کند،  کارگران جنسی خطرناک تر 
آن ها را تهدید می کند، بلکه برای کار به مکان های ناامن تر نیز رانده می شوند. زنانی که 
1.  Cis

همسوجنسیت یا سیس به کسی گفته می شود که جنسیتش با جنسیتی که در زمان تولد بر اساس فیزیک بدنی به او نسبت 
داده اند هم سو است.

 برای مثال شخصی که از ابتدای تولد اندام جنسی نرینگی دارد و در ذهن و باورش خود را مرد هویت یابی می کند، یک مرد 
سیسجندر و همسوجنسیت نامیده میشود: -م.

2.  Intersectionality
ماهیت به هم پیوسته طبقه بندی های اجتماعی مانند نژاد، طبقه و جنسیت که در مورد یک فرد یا گروه خاص اعمال می شود، 

که به عنوان ایجاد سیستم های تبعیض یا آسیب های همپوشانی و وابسته به یکدیگر تلقی می شود.
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وضعیت رسمی مهاجرت ندارند یا به زبان محلی به خوبی صحبت نمی کنند، ممکن 
است در دسترسی به خدمات یا فضاهایی که برای ایمن تر کردن زنان طراحی شده اند 
احساس راحتی نکنند. حتی درخواست برای پیاده شدن از اتوبوس در بین ایستگاه ها 
می تواند مشکل دیگری باشد. و فقدان گسترده فضاهای قابل دسترس فیزیکی برای 
افراد معلول به این معنی است که زنان معلول در انواع انتخاب هایی که می توانند در 
مورد ایمنی انجام دهند بسیار محدود هستند. بنابراین، پیش از اتخاذ هر گونه سیاست،  
تغییر رویه و طراحی به منظور افزایش ایمنی، باید به نحوه ی تأثیرگذاری آن بر اعضای 

مختلف جامعه نگاهی دقیق داشته باشیم.
اما  باشد،  غیرممکن  مشکالت  همه ی  برای  واحد  راه حل  یک  یافتن  است  ممکن 

همچنان باید در جستجوی یک رویکرد اینترسکشنال باشیم.
امن جلوه دادن شهرها برای زنان همچنین باعث می شود که برای سایر گروه های 
حاشیه نشین کمتر ایمن شوند. تالش برای »پاکسازی« مناطق مرکزی شهر و »احیای« 
مناطق مسکونی و خرده فروشی معموالً از طریق ترکیبی از اقدامات زیبایی شناختی 
)پروژه های زیباسازی( و حذف فعال گروه هایی از مردم که به عنوان نمادهای بی نظمی،  
کل  تاریخی،  لحاظ  از  می شود.  انجام  شده اند،  بیماری مشخص  یا  و  جنایت  خطر، 
جوامع رنگین پوست، به ویژه سیاه پوستان، به نام نوسازی شهری نابود و محو شدند، 
از جمله آفریکوویل هالیفاکس1 و کوچه هوگان ونکوور2. امروزه، شیوه های غیرعلنی 
هدف قرار دادن افراد بی خانمان و کارگران جنسی از طریق مجرم انگاری آنان است. 
1.  Halifax’s Africville

آفریکوویل، دهکده ی آفریقایی-کانادایی واقع در شمال هالیفاکس، نوا اسکوشیای کشور کانادا در اواسط قرن هجدهم تأسیس و به یک 
جامعه ساحلی مرفه تبدیل شد، اما شهرداری هالیفاکس آن را در دهه 1960 در اقدامی نژادپرستانه پس از دهه ها بی توجهی و ارائه ی 
خدمات نامطلوب تخریب کرد. شهردار منطقه ای هالیفاکس در سال 2010 بابت تخریب آفریکویل عذرخواهی کرد. برای بسیاری از 

مردم، آفریکوویل نشان دهنده ظلم و ستم سیاه پوستان کانادایی و تالش برای اصالح اشتباهات تاریخی است: -م.
2.  Vancouver’s Hogan’s Alley

کوچه هوگان نام محلی و غیر رسمی پارک لین بود، کوچه ای که در شش دهه اول قرن بیستم از گوشه جنوب غربی استراتونکا در 
ونکوور، بریتیش کلمبیا می گذشت. بین خیابان های یونیون و پریور از خیابان اصلی تا خیابان جکسون حرکت می کرد.

در حالی که کوچه هوگان و اطراف آن، محله ای از نظر قومیتی متنوع در طول این دوره بود، خانه بسیاری از کانادایی های ایتالیایی، 
چینی و ژاپنی، تعدادی از خانواده های سیاه پوست، مشاغل سیاه پوست و تنها کلیسای سیاه پوست شهر، کلیسای کوچک فواره اسقفی 
متدیست آفریقایی، در آن واقع بود. به این ترتیب، کوچه هوگان اولین و آخرین محله در ونکوور با جمعیت سیاه پوست قابل توجه 
بود. یکی از دالیل احتمالی اسکان این خانواده ها در آنجا، نزدیکی به ایستگاه های قطار بود، زیرا باربرهای واگن خواب، عمدتاً مردان 

سیاه پوست بودند.
بیشتر کوچه هوگان حدوداً در سال 1970 توسط دولت مدنی انجمن غیرحزبی در ساخت پل راهرو جورجیا، اولین مرحله از 
یک آزادراه برنامه ریزی شده بین شهری که در ابتدا قصد داشت تمام کوچه هوگان را از بین ببرد و محله چینی ها را به نصف 
برساند، ویران شد. این آزادراه توسط فعاالن جامعه استراتونکا متوقف شد، اما نه قبل از اینکه کوچه هوگان عماًل نابود شود. 
امروزه، بلوک باقی مانده از خود کوچه هیچ نشانی از حضور سیاه پوستان در آنجا ندارد و بخشی نامشخص از استراتونکا است: -م.
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جوانان، به ویژه جوانان رنگین پوست، به شدت از طریق ایست-بازرسی تحت کنترل 
محروم  جوامع  به  که  فضاهایی  می شوند.  دستگیر  افراطی  طور  به  و  می گیرند  قرار 
و  کارگر  طبقه ی  فقیر،  طبقه ی  راندن  بیرون  هدف  به  می کنند،  خدمت  مهاجران  و 
یا  می شوند،  جابه جا  می شوند،  بسته  بازسازی«  حال  در  »مناطق  این  از  تبعیض شده 

تقلیل منابع می یابند.
آمادگی سفیدپوستان، به خصوص زنان سفیدپوست برای فراخوانی پلیس برای 
رنگین پوستان، آن ها را به بازوهای مؤثر پلیس تبدیل می کند. در این راستا می توان 
خواستار  که  ضدخشونت  کار  از  نسخه ای  کرد:  سرزنش  را  کارسرال1«  »فمینیسم 
مجازات های سخت است و برای حل خشونت مبتنی بر جنسیت، به پلیس و سیستم 
عدالت کیفری متکی است. بتریچی2، پروفسور مطالعات آفریقایی آمریکایی، در 
آمریکا3«  زندانی ملت و خشونت سیاهپوست، زنان بسته: دست »عدالت کتاب 
اشاره می کند که در حالی که برخی از زنان در چند دهه ی گذشته شاهد بهبود ایمنی 
خود بوده اند، زنانی که قدرت کمتری دارند »همچون گذشته در خطر هستند. دقیقًا به 
دلیل جهت گیری ایدئولوژیک و استراتژیک که جنبش ضد خشونت در طول تشکیل 
کیفری  عدالت  سیستم  که  شرایطی  در  است«.  گرفته  پیش  در  آمریکا4  ملت-زندان 
به تعمیق  تنها می تواند  نژادپرستانه و طبقاتی است، رویکرد سیستم کارسرال  عمیقًا 
نابرابری ها و انگ مجدد و هدف قرار دادن بیش از حد خانواده های سیاه پوستان و 
بومیان و رنگین پوستان کمک کند. فمینیسم کارسرال ناخواسته در سیستمی شرکت 
می کند که در آن پلیس و شهرها عماًل برای بهبود ایمنی زنان کار بسیار کمی انجام 
اقداماتی  و  سیاست ها  برای  توجیهی  عنوان  به  زنان  ایمنی  از  می تواند  اما  می دهند، 
1.  Carceral feminism

علیه  خشونت  اولیه  راه حل  را  زندان  و  قانونی  پیگرد  پلیس،  افزایش  می کند که  توصیف  را  رویکردی  کارسرال  فمینیسم 
زنان می داند. منطق کارسرال اعمال نظم و امنیت بر ذهن ها، ایده ها،  بدن ها و افراد را وابسته به استفاده از شیوه های حبس، 

مجازات، تنبیه و خشونت می داند: -م.
2.  Beth Richie
3.   Arrested Justice: Black Women, Violence, and America’s Prison Nation
4.  America’s prison nation
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استفاده کند که سایر گروه های آسیب پذیر را هدف قرار می دهد و آن ها را بیشتر در 
معرض خشونت دولتی و خیابانی قرار می دهد. 

متوجه شدم  تورنتو،  کاندومینیوم1در  توسعه ی  و  مورد جنسیت  در  تحقیقاتم  در 
که سازندگان و مشاوران امالک و مستغالت با این ایده که کاندوها دربان 24 ساعته 
دوربین  انگشتی،  اثر  قفل های  مانند  فنی  ویژگی های  همچنین  و  امنیتی  کارکنان  و 
مدار  بسته و سیستم های هشدار را دارا هستند، کاندو را به عنوان امن ترین گزینه برای 
سکونت زنان ساکن در مرکز شهر به بازار معرفی می کنند. این ویژگی ها زمانی که 
کاندوها به محله های »در حال رشد« می رسیدند که قباًل بدنام بودند یا به  عنوان مناطق 
متروکه و صنعتی دیده می شدند، بسیار مورد تبلیغ قرار گرفتند. سپس من استدالل 
کردم که با »ایمن کردن« کاندوها برای زنان، توسعه دهندگان مسیر خود را به محله هایی 
هموار می کنند که در غیر این صورت ممکن بود سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در 
امالک و مستغالت باشند. این گسترش مطمئنًا زندگی را برای زنانی که به دلیل این 
شکل از اعیان نشینی آواره می شوند، ایمن تر نمی کند. همچنین به هیچ وجه با خشونت 
خانگی مقابله نمی کند. عالوه بر این، درخواست از زنان برای »خرید« امنیت خود از 
طریق مالکیت آپارتمان، به روند خصوصی سازی کمک می کند، جایی که افراد مسئول 
رفاه خود، حتی ایمنی خود در برابر جرم و جنایت هستند. تبدیل ایمنی به یک کاالی 

1.  Condominium
یک کاندومینیوم، ترکیبی بین یک واحد آپارتمانی و یک خانه است، در واقع ملکی است که می توان آن را خرید و مالکیت آن را مستقیما 
به عهده گرفت. به طور معمول کاندو  واحدی از یک ساختمان است که برای ورود به آن باید از یک فضای مشترک مانند راهرو عبور 
کنید. معموال کاندوهای مسکونی یک طبقه ی )بدون پله( می باشند و در هر طبقه تقریبا 4 الی 10 واحد دیگر وجود دارد. همچنین 
 در طبقه های باال و پایین خانه ی شما نیز واحدهای دیگری وجود دارند )مگر اینکه در طبقه ی همکف یا پنت هاوس زندگی کنید(.
 با توجه به نحوه ی منطقه بندی و یا تراکم شهر، کاندوهای کم مرتبه  )معموال 3 تا 7 طبقه( و یا بلند مرتبه  )10 تا 50 طبقه( را پیدا خواهید کرد.

در یک کاندو، مالکیت مشاعات ساختمان بین تمام واحدها به صورت مشترک )مشاعی( است. شاید مشاعات ساختمان شامل 
سالن بدنسازی، استخر و سایر امکانات رفاهی باشد. البته برخی از مکان های ساختمان به عنوان مشاعات محدود در نظر گرفته 
می شود. به عبارت دیگر، یک فضای مشاعی برای استفاده ی منحصر به فرد مالک تهیه شده است، اما هنوز تحت نظارت و 
کنترل هیئت مدیره قرار دارد )مانند بالکن و پارکینگ(. مالکان کاندو ماهانه مبلغی را به عنوان شارژ پرداخت می کنند که 
صرف تعمیرات و نگهداری از ساختمان می شود. سهم هر واحد از مشاعات تابعی از متراژ اختصاصی آن واحد تقسیم بر کل 

متراژ اختصاصی آن ساختمان می باشد و معموال سهم هر واحد بابت هزینه ی جاری براساس این ضریب محاسبه می شود: -م.
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خصوصی در شهر به این معنی است که کمتر و کمتر در دسترس کسانی قرار می گیرد 
که فاقد امکانات اقتصادی برای تامین امنیت خود هستند. این موضوع قطعًا با دیدگاه 

فمینیستی اینترسکشنال از شهری امن تر برای زنان فاصله زیادی دارد.
اما می دانیم  نظر می رسد،  به  امن چگونه  ندانیم که یک شهر  دقیقًا  ممکن است 
از  کافی  تحقیق  یا  پیشگیری  برای  نمی شود.  را شامل  ایمنی خصوصی  اقدامات  که 
جنایات، به پلیس متکی نیست. کارگران جنسی، رنگین پوستان، جوانان یا مهاجران 
زنان  و خواسته های  نیازها  بر  کند.  ایجاد  امن  تا ظاهری  نمی اندازد  اتوبوس  زیر  را 
سلطه ی  فیزیکی  تغییرات  ندارد  انتظار  و  شد.  نخواهد  متمرکز  ممتاز  سفیدپوست 

پدرساالرانه را خنثی کند.
حداقل یک رویکرد اینترسکشنال که از نیازها و دیدگاه های آسیب پذیرترین قشر 
شزوع می شود، مورد نیاز است. گوش دادن به زنان و ایمان آوردن به آن ها یک تمرین 
استاندارد خواهد بود. درک ارتباط بین خشونت خصوصی و عمومی افزایش خواهد 
یافت. اسطوره های تجاوز فرهنگ تجاوز برچیده خواهد شد. ترس یک تاکتیک کنترل 
اجتماعی نخواهد بود. در یک شهر امن و فمنیستی، زنان مجبور نخواهند بود که فقط
برای بیرون رفتن از در، شجاع باشند. انرژی ما برای هزار و یک اقدام احتیاطی هدر 
نخواهد رفت. در این شهر که یک شهر فمنیستی است، می توان به همه ی چیزهایی که 

زنان به جهان عرضه می کنند پی برد.







زنانبهعنوانفضا/زناندرفضا:بازیابیبدن
وبازنویسیجنسیتدرفضا1

نویسنده:جانانخال2
مترجم:نازیتاشاهاسماعیلی

مغازه های  ویترین  وطن.  جهان  خریدارانی  و  جهانی  بازارهای  با  سرزمینی  بیروت 
وسالن های  آرایشی  لوازم  فروشگاه های  و  لباس  و  کفش  مغازه های  حمرا،  خیابان 
زیبایی و نیز لوازم خانگی، فضای خرید پر از رنگ صورتی و قرمز با طرح های گلدار 
از فضاهای عمومی  استفاده  برای مشتریان زن، رقم زده اند. تجربه ی قدم زدن و  را 
پرده از وجود یک هویت فضایی مردانه/ زنانه بر می دارد که در مسیر تولید فضایی که 
خود را به صورت سرکوب گر، تقلیل دهنده و همگن ساز نشان داده  به وضوح قابل 

رویت است.
 ایده ی موجود در پشت طراحی این گونه فضاها )فضاهای نیمه عمومی( با استفاده 
را  زنان  مغازه ها  نمایش گذاشته شده در ویترین   به  اشیای  از رنگ ، جنس، طرح  و 
یکسان ساخته و آنان را با عناوینی چون؛ یک گروه نوجوان عاشق رنگ صورتی، زنان 

1. 1. متن حاضر ترجمه ای است از:
Jana Nakhal."Women as Space/Women in Space: Relocating our Bodies and Rewriting 
Gender in Space". Kohl: A Journal for Body and Gender Research Vol. 1 No. 1 (2015): pp. 
15-22. (Last accessed on 09 September 2022)
2. Jana Nakhal 
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کاسب و یا حتی بانوان جا افتاده معرفی می کند. در حالی که رنگ های سیاه و آبی، 
ونیز ظریف کاری های فلزی در فضاهای به اصطالح مردانه یا زوایای خشک شهری، 
مردان تماما آلفا1 را جذب خود می کنند. در زیر بنای چنین فضاهای به شدت جنسیتی، 
شبکه ای از سیستم پدرساالر وجود دارد که در آن پارادایم های طبقاتی و جنسیتی تماما 

بازسازی شده است.
دوگانه های  سیطره ی  تحت  فضای  با  مرتبط  مانیفست های  به  مقاله  این  در   
جنسیتی با تمرکز بر هنجارهای رفتاری و فیزیکی خواهیم پرداخت که توسط مردان 
با بررسی  احیا شده اند. همچنین،  سفیدپوست ساخته  وتوسط محصوالت فرهنگی 
فضاهای جنسیتی که توسط سیستم سرمایه داری شکل گرفته و با مشاهده ی مشارکتی 
و آنالیز استانداردهای انسان شنا سی تقلیلی،  به بحث درباره ی این گونه فضاها خواهیم 

پرداخت.
 فضاهای مورد بحث ما، عمدتا فضاهایی خصوصی و یا نیمه خصوصی هستند. 
فضاهای خصوصی به فضاهایی گفته می شود که در تملک اشخاص هستند.)خانه ی 
شخصی، بالکن ها، باغ ها، پشت بام ها، ماشین های شخصی و غیره(. در مقابل، فضاهای 
عمومی غالبا در اختیار دولت ها هستند. خیابان های ساخته شده، پارک های عمومی، 
میادین، نمای بیرونی ساختمان ها، زمین های اشتراکی و سیستم حمل و نقل عمومی 
تملک  در  که  را  به حساب می آیند. همچنین  فضاهایی  از فضاهای عمومی  جزئی 
اشخاص هستند اما توسط عموم مردم مورد استفاده قرارمی گیرند، نیمه عمومی می دانیم. 
گورستان ها  و  مذهبی  اماکن  سینماها،  کافه ها،  رستوران ها،  هتل ها،  نظیر  فضاهایی 
تعبیر  ناکجا  را  فضاها  این  آگه2  )مارک  می آیند.  حساب  به  نیمه خصوصی  فضاهای 
می کند(. این فضا ها به واسطه ی یکسان سازی نیازمندی ها و الگوهای مصرفی بوجود  
می آیند که استانداردسازی فضاهای معماری را ممکن می کند. پدیده ای که فضاهایی 
1. یادداشت مترجم: گویا مردان آلفا در معنای سنتی خود، برجسته ترین، قوی ترین یا با اعتماد به نفس ترین فرد در گروه 
خود می باشند. نویسنده ی مقاله ی حاضر به چنین دسته بندی هایی اعتقاد ندارد و تنها برای ترسیم فضای تحت سیطره ی 

مردانی که طبق استانداردهای مرد سفید پوست اروپایی، مرد کامل دیده می شوند از این اصطالح استفاده کرده است.
2. AUGE, Marc. 1995, P.15
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نامناسب برای ما می سازد. فضاهایی که به آن ها حس تعلق نداریم و نمی توانیم در 
آن ها تغییری ایجاد کنیم1. این گونه استانداردسازی نمی تواند موجب افزایش امنیت و 
ایمنی ما شود. از سوی دیگر اتمسفر حاکم بر چنین فضاهایی موجب پویایی قدرت 

و بازآفرینی ماهیت پدرساالرانه ی فضا می شود.
بنا بر تفاوتی که مفهوم حریم خصوصی در این سه فضا دارد) از آن جا که بر   
رسیده ایم(،  توافق  به  شده  توصیف  فضاهای  از  یک  هر  در  قوانین  سری  یک  سر 
رابطه ی فضا- بدن باعث گسستن ساختارهای قدرتی می شود که آن هارا احاطه کرده 

و موجبات پدید آمدن سیستم پدرساالری را فراهم می آورد.
 در ابتدا، روزمرگی وجود دارد که امری است خودمانی و در عین حال کاربردی 
زندگی  به  مربوط  امور  نیز خانواد گی می باشد. سپس  و  فردی  فعالیت های  و شامل 
جمعی و یا شهروندی در مقیاسی وسیع تر و سرانجام رویدادها ی اجتماعی با ماهیتی 
مشخص وجود دارند که توسط سه نوع قرارداد تعیین می شوند: قراردادها ي محلی 
)در فضاهایی نظیر معابد، گورستان ها و غیره( جهانی )هتل ها، فرودگاه ها و غیره( و 

در نهایت فضایی- اجتماعی.
 فضاها جنسیت زده اند. هرچه بیشتر فضا محصول فرهنگ ما باشد، بازتاب بیشتری 
در  ناخود اگاه  یا  و  ایدئولوژی های خود  آگاه  به همراه  درونی ترین خواسته هایمان  از 
خود جای خواهد داد. مارتینا الو2 می گوید: فضا و جنسیت هر دو نتیجه ی آنی فرآیند 
همیشگی اختیارات و ترتیباتی هستند که موجب شکل دهی و یا بازتولید ساختارها 
به تجربه ی هر روزه ی  تاباندن هنجا ر های اجتماعی  با  می شود. فضا و زمان هر دو 

زندگی  مشابه یکدیگر عمل می کنند.
برهم  را  قدرت  موازنه ی  پدرساالری،  نظام  از  استفاده  با  سرمایه داری،  سیستم   
نتیجه،  اجتماعی ضعیف  جلوه داده است. در  به لحاظ موقعیت  را  زده است و زنان 
رام  اجتماعی  اقتصادی  پارادایم های  زنان تحت  بازتولید شده است.  قدرت در فضا 

1. Ibid
2. Low Martina. 2006, p. 71
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می شوند و فضاهایی چون خانه، خیابان، و کافه  ها نیز به  این امر دامن می زنند.
 در تالش برای درک چگونگی طراحی فضاهای مختص به زنان مصاحبه ای غیر 
ترتیب  بیروت  دانشگاه های  از  یکی  معماری  و  طراحی  رشته  دانشجویان  با  رسمی 
دادیم. سواالت بیشتر بر روی اجزای فیزیکی این فضاها نظیر؛ شکل، طرح، رنگ و 

غیره به عنوان ویژگی هایی عمومی، متمرکز بودند.
 به طرز شگفت آوری، درتمامی پاسخ ها بر ضرورت وجود مکان هایی با رنگ های 
زنده )به ویژه رنگ های گرم( و نیز استفاده از منحنی ها و اشکالی چون دایره که یادآور 
فضای درونی رحم و موجب حس صمیمیت می شوند، تاکید شده است. لسلی کانز 
وایزمن در مقدمه ی کتاب خود می گوید: زنان با ویژگی هایی نظیر مهرورزی، هم یاری، 
فردیت، عاطفه گرایی و تخیل به تصویر کشیده شده اند. این در حالی است که دنیای 
مردان، دنیای رویدادهای عمومی، فعالیت های معنادار و با عینیت و محل رقابت و 

امور همگانی ای است که با منطق، سروکار دارند.1
 چنین تالشی می تواند با تکیه برنحوه ی استفاده و بهره برداری زنان از فضاهای 
فیزیکی، تحقیقات وسیع تری  را در زمینه ی فضای زنانه ممکن کند و از طرف دیگر 
از تعمیم دادن این فضاها به همه ی زنان اجتناب شود. از طریق استنتاج به سه قیاس 
و  )نیازمندی(  کاربری، جنسیت  و  زنانه(  )بدن  بین جنس  رابطه ی  منطقی می رسیم: 
کاربری، و ارتباط بین انسان و درک فلسفی اش از فضا. همچنین این مبحث باید در 
نهایت به یک سوال پاسخ دهد: ما به عنوان موجوداتی دارای جنسیت، چگونه در 

فضاها وجود داریم؟
 به اندازه گیری و قیاس استاندارد درخلق اشیا و فضاها که با مقیاس بدن انسان 
طبق  آن  استانداردهای  که  می گویند  آنتروپومتریک2  اندازه گیری  باشد،  هماهنگ 
از مرد  تعیین شده است.  اروپایی  سنجه های بدن مردانه آن هم بدن مرد سفید پوست 

1. Ibid.
2. Anthropomorphic Measurements
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ابداع  لوکوربوزیه3  توسط  که  مدوالر2  مرد  تا  گرفته  داوینچی  لئوناردو  ویترووین1 
شده است، مرد نقطه ی کانونی مطالعات و در واقع تنها گونه ی انسانی مورد مطالعه بوده  
و بنابراین انسان بودگی به مرد آریایی بودن تقلیل می یابد. مطالعه ی چنین مدل هایی 
وجوه یکسانی را برای ما در ارتباط با بدن انسان  آشکار می سازد و فی الواقع بدن 
انسان را باز تعریف می کند: بدن مردانه ی سالم، و مطابق با میانگین مردان اروپایی. 
کرد.  تحمیل  فضا  به  را  تغییری  غیرقابل  بدن  چنین  وجود  الزام  سپس  سنجه  این 
بدین صورت فضای ما ظرفی فیزیکی برای جای دادن چنین بدن هایی است. هرچیز که 
در خارج از مختصات بدن استاندارد قرار می گیرد، یا در فضایی بزرگتر از ابعاد بدنی 

خود، معلق است یا توسط چهارچوب های محیطی این فضا در هم می شکند.

1. Vitruvius
2. Modulor
3. Le Corbusier

مرد ویترووین. ترسیم شده توسط لئوناردو داوینچی
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الو می گوید: کلیت همگن، در جوامع مدرن  وجود دارد تا:
بیگانه، دیگری، و متفاوت را در خود جای دهد. حذف ناهمگن از روزمرگی در 
تشکیل حکومت های تک ملیتی، ساخت جوامع همگن، و هویت هایی یک پارچه و 
بدن های یک شکل شده ، به وضوح  مشخص است. امری که تفکر ما نسبت به فضا 

را شکل می دهد.1
خیابان ها  خصوصی(،  )فضای  مسکونی  واحد های  که  می بینیم  متعاقبا،   
و  زنان  نیازهای  جوابگوی  نمی توانند  عمومی(  )نیمه  کافه ها  و  )فضای  عمومی(، 
نیستند.2  مردانه  شده ی  تعریف  استانداردهای  با  مطابق  که  باشند  مردانی  همچنین 
می توان به طور مثال از ارتفاع سینک های شستشو و کابین های باالیی درآشپزخانه ها، 
اندازه ي تخت خواب ها، محل قرار گیری دستگیره ی درساختمان ها وفروشگاه ها و نیز 

ارتفاع پایه ی صندلی ها و چهارپایه ها در کافه ها و یا بار ها نام برد. 
 درنتیجه، نه تنها کارایی چنین اجسام و فضاهایی کاهش می یابد، بلکه به رام شدن 
بدن زنانه )و مردانه ی غیر استاندارد( به عنوان بدن هایی موجود در فضاهای مذکور، 
می انجامد. بدن ها انکار می شوند و حق حضورشان به شکل پویا و یا حتی منفعالنه، 

1.  Löw, Martina. 2006, p.18
2.  Non-conforming to the white male proportions

مرد مدوالر. طراحی شده توسط لوکوربوزیه
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نادیده گرفته می شود و همواره با تاکید بر نقصانشان، عدم انطباق آنان با جسم های 
به همتای  نسبت  زنانه،  بدن  بدین صورت  یادآوری می شود.  پذیرفته شده در فضا، 

مردانه اش نامتناسب و کمتر توسعه یافته تصور می شود.
 از آنجا که خصائل قلدرمآبانه ی نرینه ارجحیت دارند، زنان و مردانی که حامل 
چنین خصلت هایی نیستند، در فضاها نادیده گرفته شده و یا حداقل نیازمندي هایشان 
با هنجار های  نیازهای زنان و مردانی که  یا تقلیل  انگاری  با یکسان  انکار می شود. 
جامعه ی پدرساالر هم خوانی ندارند، این افراد به امنیت و ایمنی بیشتری در فضاهای 
اندک،  روشنایی  با  خیابان هایی  مشخص،  طور  به  دارند.  نیاز  عمومی  و  خصوصی 
شهرسازی  در  عادی  فضاهای  که  پل ها  زیر  فضای  یا  و  پل ها  تونل ها،  پیاده رو ها، 
این  برای  می شوند،  نقل  و  حمل  مشکالت  کاهش  موجب  و  می شوند  محسوب 
انباشت  طرد شدگان در گروه های سنی مختلف، بسیار مخاطره آمیز جلوه می کنند. 
است مشکل  تاریک، ممکن  و  تنگ  راهروهای  با  باالبر  بدون  شهرک های مسکونی 
مسکن را تا حدودی حل کند. اما برای زنان فضاهایی با امکان آزار جنسی را فراهم 
این  زنان هستند،  کودکان  پرستاران خانگی  اکثر  یا  و  مادر ان  که  آنجا  از  و  می  آورد 

راه حل برای آنان کم کاربرد است.
 همچنین هویت های جنسی و جنسیتی ما در فضای پیرامون، موجب به آگاهی 
رسیدن نسبت به ارتباط بین بدن و فضا در معنای سیاسی آن می شود. مارتین هایدگر، 
در مقاله ی خود با عنوان انسان شاعرانه سکنی می کند1، می گوید که فضا تنها ظرفی 
است که انسان در خارج از بدن خود می شناسد و ما هرگز نمی توانیم بدون و یا خارج 
از آن زندگی کنیم. در واقع  خارج از بدن ما تنها فضای موجود و بنابراین ارتباطی 
که حاصل می شود، اتصالی ذاتی نسبت به فضا است2. در عربی معادل واژه هایی چون 

1.  Poetically Man Dwells
2. Heidegger, Martin. 1951, p.17
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فضا:1مکان، بودن:2یکون و هستی:3 کون می باشند که تمامی این کلمات از ریشه ی کن  
به معنی وجود داشتن و بودن اشتقاق یافته اند. بنابراین، به لحاظ معنایی، بین بودن و 
وجود داشتن در فضایی در هستی، ارتباط وجود دارد. از آن جا که جنسیت در فضا 
ساخته می شود، وجود ما ذاتا مرتبط است با  برساختی اجتماعی)یعنی جنسیت(که 
دائما به ما گوشزد می کند چه باید باشیم. به بیان دیگر در شرایط فعلی از طریق فضا، 

موجودیت ما به شدت تحت کنترل جنسیت ما در  می آید.
 توجه به مفهوم فرهنگی زن به مثابه فضا، که در فرهنگ مدرن و کالسیک تکرار 
شده  است، خالی از لطف نیست. امری که در ادبیات، نقاشی، و موسیقی عامه پسند 
رویت  قابل  نیز  درویش  محمود  و  قبانی  نزار  چون،  عرب  مشهور  شعرای  شعر  و 
است4. در اشعار این شاعران، زن معشوقه ایست که آغوشش، مرد را در بر می گیرد. 
او پذیرنده ی بدن مرد است. آغوشش او را احاطه می کند. دستانش ملت مرد است و 
نقشش آرامشگاه بودن برای او. زن رحم، آغوش و سرزمین است و شاید هم فضایی 
برای تعامالت احساسی. تا زمانی که او خود فضا باشد، در فضایی که پیوسته تحت 
اختیار مردان پرسه زن است، فراموش می شود. او در فضا ناموجود است. باید بپذیریم 

1. Space
2. To be
3.  Universe

4.  آن جا که نزار قبانی می گوید )ترجمه ی اشعار از عربی توسط مترجم مقاله ی حاضر صورت گرفته است(: 
معشوق من، می دانی چه مرا شاد می کند؟ آن که درباغجه ی مژگانت، چون گنجشکی ترسان، پناه  گیرم. تو نخستین بانوی 
منی، نخستین زهدان. نجات غریق من به هنگام طغیان. دست چپت را به من ده تا در آن پنهان شوم و راست را که در آن 

آرام گیرم. 
و یا درویش که می گوید:

من بر در بارگاه سایه ی چشمانت رسیدم...آمدم. تو خانه و تبعیدگاه منی...تو. تو سرزمین منی و نابودگر من...تو. تو سرزمین 
منی و مرا به عرش می بری

یا هنگامی که می گوید:
ای خاک و آسمان من با آن قلب سبزت. جزر دریای عشق، درونت طغیان ست. من آن کودک عشق توام. در آغوش توست 

که می بالم.
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که چه به لحاظ سهم فیزیکی از فضا و چه به لحاظ بهره اجتماعی از فضا، اینچنین 
شده ی  وضع  قوانین  که  می شود  تحمل  فضاهایی  در  تنها  زنانه  بدن  حضور  است. 
آشپزخانه، سرویس های  نظیر  فضاهایی  شوند:  دنبال  ویژه ای  با حساسیت  اجتماعی 
بهداشتی عمومی، محل تعویض کهنه ی نوزادان در مراکز رفاهی و مراکز خرید زنانه.
 به جز این فضاها، اندک فضاهای دیگری اعم از خصوصی، نیمه خصوصی و 
عمومی، وجود دارند که به حضور بدن زنانه هنگام ساختنشان، توجهی نشان داده 
 شده باشد. سنگفرش ها مثالی واضح از نادیده گرفتن بدن زنانه در ساخت فضاهای 
ما است. سنگفرش ها عمدتا مصالحی قطور و ارزان به حساب می آیند که در فرش 
کردن پیاده رو ها و دیگر سطوح کاربرد دارند. با وجود اینکه خیابان های متعددی در 
بیروت سنگفرش شده اند، اما بدیهی است که سنگفرش ها دشمن قسم خورده ی زنانی 

با کفش های پاشنه بلندند.
مولفه  و  عمومی  دوگانه ی خصوصی  در  فضاهای جنسیت زده  از  دیگری   وجه 
های مرتبط با این دو فضا نمود پیدا می کند. ستا. ام. لو1 درباره پارادایم های وابسته به 
فضاهای جداگانه سخن می گوید که تحت تاثیر سیستم پدرساالر سرمایه داری عینیت 
تقابل گرایانه تعریف می شود و  به عنوان سیستمی طبقاتی و  می پذیرند. مفهومی که 
فضای شهری را به عنوان قلمروی مردانه ی تولید و خانه را به عنوان فضای خصوصی 
با  می تواند  لو،  فمنیستی  دیدگاه  به  بنا  که  تقسیم بندی ای  می کند.  معرفی  زادآوری 

بازتولید تقابل دوگانه ای که سلسله مراتبی است، ایجاد مشکل کند. 
هرچند وجود چنین تقسیم بندی طبقاتی، جای تعجب ندارد. ما در جهانی زندگی 
می کنیم که نقش های جنسیتی تحت تاثیر سیستم سرمایه داری پدرساالر از همان ابتدا، 
پدرساالر،  نظام سرمایه داری  فرامین  با  زده  دیکته می شود. فضاهای جنسیت  ما  به 

موجودیت ما را به عنوان یک فرد تحت کنترل خود در می آورند.
 به محض آن که نسبت به تاثیر فضا بر زندگی و نقش استثماری آن بر رفتار و 
درک بدن خود آگاه شدیم، می بایست مقاومت بر علیه چنین فضامندی جنسیت زده ای 
1.  Low, Setha M. 2003, P.4
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شکل گیرد. این مقاومت در دو سطح امکان پذیر است. ابتدا بدنمان را بازیابی نموده 
و سپس جنسیت را در فضا بازتعریف کنیم. از آن جا که تولید فضاها به دست گفتمان 
قدرت حاکم صورت می گیرد که همان سیستم مردساالر سرمایه داری است، باید در 
تولید  که  ثمر می نشیند  به  تنها در صورتی  که چنین مجاهدتی  بگوییم  اول  وهله ی 

فضاها به دست توده ها/ کاربران انجام گیرد.
یا  و  انسانی  مختلف  سطوح  در  فضا  مفهوم  به  رسیدن  راه  در  متعددی  مراحل 
به  ایستا،  یا  و  پویا  فیزیکی  لحاظ  به  الگویی  با  را  فضاها  باید  است.  نیاز  اجتماعی 
بدن هایمان ربط دهیم. زنان و مردان در کشورهای جهان سوم می باید، مکان هایی را 
تولید کنند که به جای بازتولید استانداردهای مناسب با یک فرم و جنسیت، به نیاز 
بدن ها به تناسب، پاسخ دهند. اندازه ی اعضای بدن ما بسیار متفاوت با استانداردهایی 
است که در کتاب های ساخت و ساز، طبق نیازهای مرد سفید پوست اروپایی معرفی 
شده اند. باید بتوانیم استانداردهایی بومی و شخصی ارائه دهیم که بر اساس تناسب و 

اندازه های متفاوت ما تعیین شده اند.
سپس به بازتعریف جنسیت در فضا می پردازیم. ازآن جا که نحوه ی فعالیت ما در 
فیزیکی مشخص شده ی سازنده ها  فیزیکی، توسط چهارچوب های  لحاظ  به  فضاها 
تعیین می شود، حال سوالی که مطرح می شود این است: ما چگونه می توانیم در فضای 
انتظارات جنسیتی اعمال کنیم؟ هر  برپایه ی  تغییراتی  موجود فعالیت کرده و در آن 
دو سطح در حوزه های خصوصی، عمومی، و نیمه خصوصی مطرح  می شوند و در 
تجربیات روزانه   ی ما از فضای عمومی که باید فضای امنیت و وقت گذرانی ما باشد و 
فضاهای نیمه عمومی که برای نیازهای متغیر ما طراحی شده اند، قابل مشاهده هستند. 
به  فضاها  است، جنسیت زدگی  ناخودآگاه  امری  بدن  بر  فضا  تاثیر  که  آنجا  از   
ندرت درک می شود. وایزمن این تاثیر ناخودآگاه را با در نظر گرفتن فضا به عنوان 
ابزار قدرت، توضیح می دهد. او به بررسی عمل سیاسی در تخصیص و استفاده از 
فضا پرداخته ومی گوید: فضا از آن جا اهمیت می یابد که  قدرت محدود کردن وکنترل 
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ما را داراست. الزم است با توجه بیشتر نسبت به ایجاد و طراحی فضاها، پاسخگوی 
نیاز زنان شویم1

 در حال حاضر تولید فضا به دست نظام سرمایه داری پدرساالر انجام می پذیرد. 
بنابراین خواه یا ناخواه، تولید فضاهای خصوصی، عمومی، و یا نیمه عمومی با تقلید از 
نحو ه ی تولید فضای سیستم موجود، انجام می پذیرد. حتی جنسیت نیز امری است که 
توسط فضا به ما تحمیل می شود. بدین شکل، کیفیت فضاها توسط سیستم حاکم تعیین 
و بدن، ذهن و حتی سالیق ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تنها با شکستن خط 
مشی های القا شده توسط سیستم حاکم می توانیم ابزار دیگری از نظام سرمایه داری و 

پدرساالر را در هم شکنیم.
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شهری» »زن بازنمایی بر آن تأثیر و پهلوی دورهی اقتصادی تحوالت

نویسنده:طلیعهحسینی


»گذشته اتفاق افتاده، اما این که چه چیزی رخ داده؛ ما نه می دانیم و نه می توانیم آن را 
بفهیم. بلکه فقط می توانیم تالش کنیم تا آنچه را که احتماال رخ داده بازنمایی کنیم«. 

)نجم آبادی، 1401( 

این مقاله تالشی است برای بازنمایی آن چه طی دو دهه ی سرنوشت ساز در حوزه ی 
اقتصادی،  ساختارهای  از  مجموعه ای  داد؛  رخ  ایران  در  زنان  آن  تبع  به  و  فرهنگ 
کارگر  زن،  از  بازنمایی شده   تصویر  در  که  فرهنگی  سازه های  و  اجتماعی  تحوالت 
افتادند. اما در این مقاله هدف صرفًا جست وجوی اتفاقات تاریخی به ترتیب وقوع 
نیست، بلکه هدف یافتن رشته ی باریکی است که چون نخ تسبیح این روایت ها را به 

هم گره زده و کلیتی را ساخته که در اکثر تحلیل ها از قلم افتاده است.
انقالب سفید نقطه ی آغاز رشد بی سابقه ی شهرها و به تبع آن رشد حاشیه نشینی 
زندگی  و  آسایش  رفاه،  در سودای  که  زیادی  روستاییان  منجر شد  و  بود  ایران  در 
شهری بودند پا به شهرهای بزرگ بگذارند. همین طبقات فرودست بعدتر به یکی از 
نیروهای تأثیرگذار انقالب بدل شدند؛ حاشیه نشین هایی که به ندرت در زندگی شهری 
مرفه طبقات باالتر ادغام شدند و مخاطب اصلی محصوالت فرهنگی ای قرار گرفتند 
که روشنفکران وقت با سخت ترین عناوین آن ها را مورد عتاب قرار می دادند. بررسی 
داشتند،   57 انقالب  در  به سزایی  سهم  که  جدیدی  طبقه های  رشد  و  ظهور  پیشینه، 
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به آن ها را داریم.  پاسخ گویی  پرسش هایی را مطرح می کند که در بخش دوم قصد 
زندگی شان،  اسف بار  وضعیت  و  شهری  حاشیه نشین های  روزافزون  فقر  به  باتوجه 
پیوستن آن ها به این قیام دور از ذهن نبود. ظهور و رشد جامعه ی مصرفی در ایران 
به خصوص پس از دهه ی 50 نیز تصویر دیگری از زن طبقه ی متوسط ساخت، که 
مصرف کننده ی کاالهای مصرفی بود. هم چنین، رشد جامعه ی مصرفی از جمله عواملی 
بود که فقر و تبعیض اجتماعی محسوس دهه ی 50 را بیش از پیش دامن زد و نفرتی 

پنهانی ولی عمیق در دل بسیاری از تهی دستان کاشت. 
گروه های  اکثر  حیرت انگیز  هم دستی  کرد،  ظهور   57 انقالب  پِس  از  آن چه  اما 
و  نادیده انگاشتن  در  بنیادین(  نظرهای  اختالف  )به رغم  انقالب  در  مشارکت کننده 
تضییع حقوق  برابر  در  که  اولین گروهی  بود.  زنان  تضییع حقوق  برابر  در  سکوت 
بار  اسفند 57  در  که  بودند  زنان  نیز همین  زدند  اعتراضی  تظاهرات  به  خود دست 
دیگر خیابان ها را تسخیر کردند. نخستین مقاومت ها، پس از طرح مسئله ی پوشش 
اجباری شکل گرفت. گویی الگویی پیشینی در حال اجرا بود. الگویی که ریشه ی آن 
را به جز در مناسبات اقتصادی مرتبط با مسئله ی پوشش و حقوق زنان )سلب مالکیت 
گسترده  از زن ها در همه  ی عرصه ها به نفع انباشت سرمایه در دست دیگرانی که به 

سهم خواهی آمده بودند(، می توان در مناسبات فرهنگی نیز جست وجو کرد.
و  پهلوی  عصر  در  عامه  فرهنگ  مسئله ی  به  دوم  بخش  در  منظور  همین  به 
بازنمایی های صورت گرفته از زن شهری برای همان طبقه ی فرودست شهرِی فعال 
در انقالب خواهیم پرداخت. فیلم فارسی که به عقیده ی برخی منتقدین از دل جریان 
انقالب سفید و برای تبلیغ دستاوردهای آن زاده شد، به مدت تقریبًا دو دهه، بی وقفه 
و  صفا  شهری،  زن  مرفه،  طبقات  و  شهری  دسیسه های  شهرنشینی،  از  تصاویری 
صمیمیت روستایی، لزوم بازگشت به ارزش های سنتی و ... ساخت، که گویی الگویی 
بود برای کمینه ای از انقالبیون 57 که متعلق به طبقه ی فرودست بودند و می توان آن 
را از عواملی بر شمرد که منجر به اتفاقات هولناکی گردید که در سال های بعد از آن، 
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به خصوص در مورد زن ها رقم خورد. 
هدف این نوشتار تقلیل الگوی زن فیلم فارسی )در مقام موجود صغیری که باید 
به راه راست هدایتش کرد، طفلی فریب خورده، رهاشده و البته موجودی با مازادهای 
جنسی( به یک تصویر صرفًا فرهنگی نیست. هدف کنکاش تصویری است که از دل 
مناسبات اقتصادی و اجتماعی روزگار پدید آمد و بعدتر بدل به انگاره ی مسلط از 

زن شد.
در نوشتن این مقاله یاران بسیاری به عناوین مختلف من را همراهی کردند. از 
محمدرضا مهدوی فر برای هم فکری هایش سپاسگزارم و از طاها رادمنش برای نظرات 

سازنده و منابع گسترده و متنوعی که سخاوت مندانه در اختیارم قرار داد.
*

بخشاول:تحوالتاقتصادیوسیاسی

1.انگیزههاومفادومراحلانقالبسفید

در قسمت اول این متن به مسئله ی انقالب سفید )یا به قول حکومت پهلوی، انقالب 
شاه و مردم( می پردازیم. بحث خود را با بررسی دو انگیزه ی اصلی ای آغاز می کنیم که 

تحلیل گران برای وقوع اصالحات ارضی برشمرده اند.
در  و  قبل  سال ها  در  را  سفید  انقالب  تاریخی  ریشه های  از  یکی  امانت  عباس 
کودتای 1332 جست وجو می کند. از نظر او کودتای سال 1332 پایانی بود بر یک 
دوم  دوره ی  بر  شد  آغازی  و  بود  ناکامل  بسیار  البته  که  سیاسی  مشارکت  دوره ی 
خارج  سیاسی  فرآیند  از  کل  به  تقریبًا  را  مردم  که  پهلوی  تک ساالرانه ی  حکومت 
کرد. متعاقب این کودتا و جو سیاسی بسته و اختناق حاصل از آن نیاز بود تا به قول 
آبراهامیان با انقالبی سفید از انقالبی سرخ جلوگیری شود. جنگ های دهقانی در قرن 
بیستم، جابجایی نیروی پیش برنده ی انقالبی از کارگران به دهقانان در نظریه ی انقالبی، 
اوایل دهه ی  انقالب کوبا، همگی در  مبارزه ی چریکی و چالش های  رواج نظریه ی 
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چهل هراس از انقالب قریب الوقوع دهقانی در جهان سوم را اشاعه داد. )اشرف،210( 
اما به رغم این تحلیل ها، احمد اشرف دهقانان ایران را غیرانقالبی توصیف می کند 
ایران  این که ساختار طبقاتی روستا در  اول  این مدعا چندین دلیل می آورد:  برای  و 
مانع از پیدایش یک جماعت منسجم یا یک جماعت پرولتری می شد-یعنی شرط الزم 
برای وقوع انقالبی دهقانی یا کارگری؛ دوم سازمان کار گروهی تولیدی در روستاهای 
نسق دار )نظام بنه( به نظم و ترتیب کارآمدی میان زمین دار و دهقان به وساطت کدخدا 
و سربنه ها منجر شد؛ سوم پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از پنجاه هزار روستای 
کوچک با متوسط پنجاه خانوار در روستا که در سطح کشوری وسیع و کوهستانی 
پراکنده بودند، مانع از ایجاد ارتباط میان روستاها و عمل متحد دهقانان می شد؛ چهارم 
امکان کاریابی در ساختمان سازی و بازار کار شهری  مفری برای نسل جوان روستایی 
بود که در موقع خود به بی عالقگی آن ها به زندگی روستایی و فعالیت های کشاورزی 
انجامید؛ و در آخر، مفهوم اسالمی حرمت مالکیت خصوصی و نیز قرار و مدارهای 
دهقانان  انقالبی  پتانسیل  مهارکردن  در  اندازه ای  تا  سهم بری  و  نسق داری  به  مربوط 

نقش داشت.  
احمد اشرف معتقد است این بینش ساده انگارانه و کوته بینانه ی دولت کِندی که 
»هیچ گروه اجتماعی از دهقانان خرده مالک محافظه کارتر و هیچ گروه اجتماعی از 
کانون  نیست«،  انقالبی تر  می پردازند  سنگین  اجاره های  که  آنان  یا  کم زمین  دهقانان 
سیاست های راه بردی آمریکا برای پیشرفت در سال های اول دهه ی چهل بود. اشرف 
عالیق شاه برای اصالحات ارضی را این گونه برمی شمارد: جلب رضایت دولت کندی 
پایگاه قدرت طبقه ی زمین دار و کسب  نابودکردن  آمریکا،  با  و عادی ساختن روابط 
حمایت دهقانان، تحت الشعاع قراردادن و سردرگم کردن نیروهای مخالف شهری اعم 
از جبهه ی ملی و گروه های چپ گرا. )اشرف، 215 و 21۶(. به همۀ این ها می توان ترس 
بیمارگونۀ شاه از کمونیسم را نیز اضافه کرد؛ ترسی که ماحصلش یکی نادیده گرفتن 
گروه های اسالمی، و دیگری اقدام جهت سیاست های به ظاهر سوسیالیستی مثل تقسیم 
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اراضی و ... بود که از رهگذر آن، اقبال مردم و مشخصا توده ها از جریان چپ کمرنگ 
شود و شاه بتواند چونان ناجی توده ها ظاهر گردد.

ارضی  اصالحات  اجرای  برای  چپ  تحلیل گران  سوی  از  که  دومی  انگیزه ی 
توسعه ی  ایجاد  برای  بدوی(  )انباشت  اولیه ی سرمایه  انباشت  به  نیاز  برشمرده  شد، 
کاذب  اسطوره ای  نیز  را  نظریه  این  اشرف  احمد  اما  بود.  آن  متعاقب  سرمایه داری 
می داند و رد می کند زیرا از نظر او تحلیلی که اصالحات ارضی در ایران را هم ارز با 
روند تاریخی محصورکردن ]زمین های کشاوری[ در انگلستان می داند که برای انتقال 
از جامعه ی فئودالی به سرمایه داری صورت گرفته است، از چند عامل که ماهیت و 
جهت توسعه ی سرمایه دارانه ی ایران را رقم زد غافل است: »شکل اجتماعی مشخص 
پیش از سرمایه دارانه ی ایران، تجاری شدن کشاورزی مدت ها پیش از اصالحات ارضی 
و نقش آن در انباشت اولیه ی سرمایه، رشد سریع جمعیت، درآمدهای افزون شونده 
از فروش نفت و پیشرفت های فنی در نیمه ی دوم قرن بیستم.« )اشرف، 213( البته 
صمد راد در این باره نظر دیگری دارد و به نیاز مبرم سرمایه داری به رشد و گسترش 
بازارهای جهانی اشاره می کند که موجب مصرفی شدن جامعه ی ایرانی و سرازیرشدن 
کاالهای مصرفی به ایران می شود، که همه ی این ها بدون آماده کردن بستر مناسب از 

رهگذر انقالب سفید ممکن نبود. در ادامه به این بحث خواهیم پرداخت.
نه به عنوان انگیزه ی سوم اما به عنوان عامل شتاب بخش یا حداقل کاتالیزور باید 
این نکته را ذکر کرد که در سایر کشورهای همسایه نیز اصالحاتی پاگرفته بود که 
برای  پهلوی  نظام  طرح  فوریِت  کرد.  ایجاد  منطقه  رژیم های  میان  را  پنهانی  رقابت 
تقسیم اراضی و همچنین دیگر اقدامات اصالحِی دهه ی 1340 از آن رو بود که از 

اصالحات ارضِی انقالبی به سبک مصر و عراق عقب نماند. )امانت، 717( 
اما محتوای این اصالحات یا انقالب شاه و مردم که بنا بود برنده ی آن »شاه  و 

مردم« باشند، در مرحله ی اول چه بود و چه گروه هایی را هدف قرار می داد؟  
اصالحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی  •
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مّلی کردن جنگل ها و مراتع  •
فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه ی اصالحات ارضی  •

سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها  •
اصالح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر       •

سیاسی با مردان
•  ایجاد سپاه دانش

را  از کل جمعیت  ایران حدود دوسوم  آغاز دهه ی 1340 جمعیت روستایی  در 
در برمی گرفت که به سه طبقه ی عمده تقسیم می شدند: دهقانان مالک و خرده مالکان 
]25 رصد[؛ سهم بران و خانوار های مستأجر )به معنی واقعی کلمه رعیت( ]40 درصد[ 
پایین ساختار  به خوش نشین ]35 درصد[ که در  و روستاییان بدون زمین، معروف 
برنامه اصالحات ارضی در  طبقاتی روستا قرار داشتند. )اشرف، 103( هنگام اعالم 
19 دی 1340، اعضای خاندان سلطنتی، صد تن از روسای ایالت و طوایف بزرگ 
زمین دار و چند صد تن از خاندان های دیگر مالک تقریبًا دوسوم زمین های زراعی 
کشور بودند. )همان، 77( برنامه اصالحات ارضی در دهه ی 1340 مالکان را وادار کرد 
همه یا بخشی از امالک خود را به سهم بران بفروشند. در نتیجه »مالکیت ۶-7 میلیون 
هکتار از اراضی کشاورزی )52-۶2 درصد از کل اراضی( به خانواده های سهم بر و 
اجاره دار منتقل شد. )همان، 104( امانت به نحوه ی تقسیم این اراضی و حفره های 
قانونی در این مورد اشاره می کند. او می نویسد: »قانون به ماّلکین اجازه می داد ]تنها[ 
یک روستا را تحت مالکیت خود نگه دارند ولی یک حفره ی قانونی بدنام این امکان 
را به اعضای خانواده ی درجه اول مالک می داد تا هر کدام برای خود یک روستا را 

نگه دارند.« )امانت، ۶47(.  
رهبری  به  اول  مرحله ی  شد:  انجام  مرحله  سه  در  ارضی  اصالحات  برنامه ی 
ارسنجانی، یک جنبش شبه انقالبی بود )ارسنجانی که در زمان اصالحات ارضی وزیر 



47تحوالتاقتصادیدورهیپهلویوتأثیرآنبربازنمایی»زنشهری» |||

کشاورزی بود، اعتقاد به نیروی انقالبی و پیشرو دهقانی در ایران داشت و با سرعت 
و شدتی که برای دربار ترسناک بود دست به این کار زد. در نتیجه پس از عزل او 
بود: »آخرین  نقل قولی مشهور گفته  بهمن 41، در  از همه پرسی ۶  بعد  اندک زمانی 
تابوت شاه کوبیده ام«(. مرحله ی دوم  بر  نیز  ارباب-رعیتی و  تابوت نظام  بر  میخ را 
سرکوب  )دستور  شد  نامیده  ضدانقالبی  ]مرحله ای[  درستی  به  ارسنجانی  حذف  با 
دهقانان، برقراری نظم و قانون، حمایت از زمین داران متوسط و کوچک(. مرحله ی 
سوم اصالحاتی معتدل و از باال بود که طی آن حکومت، مالکیت زمین را بر اساس 

قراردادهای نسق داری و اجاره داری به دهقانان زارع واگذار کرد. )اشرف، 219(
نبود  انقالب سفید چیزی  اصول  مؤثرترین  از  یکی  ارضی،  اصالحات  از  جدای 
نهضت های  و همچنین  کندی  از سپاه صلح  ملهم  زیادی  تاحد  که  دانش  مگر سپاه 
منظِم سوادآموزِی شوروی، ویتنام شمالی و چین بود. این برنامه هزاران فارغ التحصیل 
دبیرستانِی مرد )و سپس زن( را سازماندهی، و به عنوان بخشی از خدمت دوساله ی 
برای  اقدامات  این   )۶55 )امانت،  کرد.  گسیل  کشور  سراسر  روستاهای  به  سربازی 
ریشه کن کردن بی سوادی کافی نبود اما در بافت روستایی تغییراتی ماندگار ایجاد کرد 

که بعدتر به آن خواهیم پرداخت.  
در بهمن 1341، رفراندومی که امانت آن را »صحنه پردازی شده« توصیف می کند 
درباره ی شش اصل انقالب سفید، بیش از شش میلیون رأی آورد. این اولین رفراندوم 
ایران  زنان  داشتند. مسئله ی حق رأی  بود که زن ها در آن حق شرکت  ایران  تاریخ 
که البته با مقاومت شدید بسیاری از علمای وقت مواجه شد، مسئله ی مهمی است 
که باید در نوشتاری جداگانه به آن پرداخت و از حوصله ی این متن خارج است. 
ریخته  مردها  از  در صندوق هایی جدا   1341 در  زن ها  آرای  آن که  توجه  جالب  اما 
می شد. چنان چه جلوتر و به خصوص در بخش وضعیت زن های کارگر دوره ی پهلوی 
خواهیم دید، به رغم این اصالحات، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چندانی برای زن ها 
حاصل نشد و بدتر آن که )در بخش سیمای زن فیلم فارسی نیز خواهیم دید( تصویری 



48 درخیابان |||

به شدت جنسی شده و منحط از زن شهری و متمدن به نمایش گذاشته شد که تبعات 
جبران ناپذیری به همراه داشت. این شکل از تغییر های صوری در وضعیت زنان نه تنها 
کمکی به بهبودِی بنیادین زندگی آن ها نکرد، بلکه برای آن دسته از حاشیه نشین هایی که 
تنها مواجهه شان با مدرنیته، تغییراتی صوری و ظاهری بود، تصویرهایی مضطرب کننده 

برساخت که هستی و هویت شان را تهدید می کرد. 

2.انتقادهابهانقالبسفید

لوایح شش گانه ی انقالب سفید که محمدرضا شاه در ششم بهمن 1341 خورشیدي 
و  سیاسی  جریان هاي  و  سازمان ها  شدید  انتقاد  مورد  گذاشت،  همه پرسی  به  را  آن 
از  از سوی جبهه ی ملی حتا پیش  به آن  انتقادها  اولین  از  قرار گرفت. یکی  صنفی 
برگزاری رفراندوم صورت گرفت. بیانیه ی جبهه ی ملی ایران درباره ی انقالب سفید و 
همه پرسی انقالب سفید ۶ بهمن 1341 که در سوم بهمن 1341 منتشر شد در این باره 
می گوید: »پس از کودتاي 28 مرداد و شبیخون زدن به دولت ملی )همان کسانی که 
امروز می خواهند به وسیله ی رفراندوم ساختگی براي ادامه حکومت غیرقانونی خود 
محملی بتراشند( در آن روز همه نتایج درخشان رفراندوم را از میان بردند و گروهی 
از شریف ترین فرزندان کشور را به عنوان “رفراندوم چی” تحت تعقیب قرار دادند. 
]...[ همان کسانی که با تجاوز و غارت و چپاولی که در تاریخ بی سابقه است کشور 
را به ورشکستگی کشانیدند امروز به فکر رفراندوم افتاده اند و بهانه ی تأمین “حقوق 

کشاورزان” می خواهند به حکومت غیرقانونی خود پایه ی قانونی دهند.«
این بیانیه چهار دلیل عمده برای مخالفت با این اصالحات بیان می کند که دوتا از 
دالیل مبتنی بر غیرقانونی خواندن این رفراندوم است: »در مراجعه به افکار عمومی 
باید یک موضوع مورد پرسش قرار گیرد، و هرگاه چند موضوع یک جا به آراء عمومی 
گذاشته شود و مردم با بعضی از آن موضوعات موافق و یا برخی دیگر مخالف باشند 
چگونه می توانند فقط با یک آري یا نه، نظر خود را نسبت به موارد مختلف اظهار 
کنند؟«. همچنین »طرح اصالحات ارضی که بهانۀ اصلی توسل به رفراندوم است یک 
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سال و چند ماه قبل در هیأت دولت تصویب شده و بنا به ادعاي دولت اجراي آن 
تقریبًا به پایان رسیده است. چگونه براي موضوعی که اجرا شده است، به آراء عمومی 
این  در  که  است  آن  تر  که عجیب  می کند  تأکید  بیانیه  ادامه  در  می شود؟«  مراجعه 
رفراندوم ساختگی که با پیش کشیدن اصالحات ارضی تظاهر به روش سوسیالیستی 
می شود، طرح فروش کارخانجات دولتی به سرمایه داران به صورت رسمی و علنی 

مطرح شده است.
اما انتقادها به برنامه ی اصالحات ارضی کم نبود. یک سوم از جمعیت روستایی از 
برنامه ی اصالحات ارضی هیچ بهره ی مستقیمی نبردند. عالوه بر این، تکه زمین های 
تخصیص داده شده به کشاورزان غالبًا آن قدری نبود که به درد زراعِت سودآور )حتی 
با معیارهای پیشاصنعتی( بخورد، آن هم در کشوری که منابع آِب محدود و بازدهی 
به  آزادشده«  به قوِل رسانه های دولتِی آن زمان »کشاورزان  این  بود.  اندک  محصول 
سرمایه ی کافی دسترسی نداشتند و فاقد تجربه ی کار با ماشین آالت مدرن کشاورزی 
بودند و می بایست به روش های قدیمی تکیه می کردند. مراحل دوم و سوم اصالحات 
ارضی که بین سال های 1347 تا 1348 انجام شد حتا محافظه کارانه تر هم بود و به 
مالکان اجازه داد زمین های زراعی بیشتری را برای خود نگه دارند. به عالوه، دولت 
غالبًا در ارائه ی وام کافی و همچنین فراهم آوردن ماشین آالت برای شرکت تعاونی های 
نوظهور کشاورزی - که قرار بود کار اربابان را انجام دهند- ناکام بود. تا پایان سال 
1347 در سراسر ایران بیش از 8500 شرکت تعاونی روستایی ایجاد شده بود ولی 

تعداد خیلی کمی از آن ها قدرت رقابت اقتصادی داشتند. )امانت، ۶47( 
اگرچه امینی، به غیر از اصالحات ارضی، سیاست های ریاضتی و اقدامات ضدفساد 
بزرگ  وام  یک  ایاالت متحده  از  بودجه،  کسری  پرداخت  برای  و  گذاشت  اجرا  به 
دریافت کرد، رکود جهانی اوایل دهه ی 1340، ضربه ی سختی به اقتصاد ایران وارد 
آورد. افزایش وابستگی کشور به بازارهای غربی، به دلیل صادرات نفت و واردات 
خارجی، نتایج دردآوری داشت. تاثیرات روانِی رکود وقتی به بحران تبدیل شد که 
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امینی اعالم کرد دولت عماًل ورشکسته است و تقصیر آن را متوجه سوءمدیریت ها و 
تقلب ها دانست. بازار اعتباری از هم پاشید و واردات و صادرات متوقف شد. در بازار، 
ورشکستگی های زنجیرواری رخ داد، آن هم در زمانه ای که برنامه ی اصالحات ارضی 
داشت بسیاری از تجار بزرگ را از درآمدهای کمکی محروم می کرد. )همان، ۶50( از 
سوی دیگر باید اشاره کرد که اصالحات ارضی و پیوند با اقتصاد جهانی سبب گردید 
که کشاورزی که پیشتر برگ برنده ی اقتصاد ایران بود و در مرکز فعالیت های تولیدی 
قرار داشت، به حاشیه رانده شود و جایگاه اوالی خود را از دست بدهد. چندوچون 
پیوند با اقتصاد جهانی و نفوذ مناسبات سرمایه دارانه در روستا، نقش بخش تولید در 
محصوالت  گسترده تر  واردات  موجب  عین حال  در  اما  برد،  باال  را  روستا  عرصه ی 
کشاورزی شد که در نتیجه ی آن وضعیت نسبتا خودکفا و مستقل موجود در بخش 

کشاورزی آسیب ببیند و چربِی مصرف بر پیکره ی الغر تولید سنگینی کند. 
قرون  مثل  دیگر  و  بودند  شده  دولت  دوش  بر  باری  روستاها   1350 دهه ی  در 
و  کوچک  دهکده ی  و  روستا  هزاران  نبودند.  کشاورزِی  تولیدی  واحدهای  گذشته 
خودپا و غالبًا منزوی که بزرگترین شان چند هزار نفر جمعیت داشتند و کوچک ترین ها 
شامل چند خانوار می شدند، به آرامی رو به زوال رفتند. روستاها به زودی تبدیل به 
مصرف کنندگان اقالم یارانه ای و خواروبارهای دولتی شدند و نیروی کارِ جوان خود 
شهرها  نزدیک  روستاهای  باشند.  خانواده  خرِج  کمک  تا  می فرستادند  شهرها  به  را 
تقریبًا جزوی از شهر شدند و آن روستاهای بزرگی که از مراکز شهری دور بودند 
مفتخرانه خود را شهر و شهرک نامیدند. )همان، ۶48( بدین ترتیب اصالحات ارضی 
موج گسترش یابنده ی مهاجرت به شهر را به وجود آورد. مهاجرت گسترده ی ناشی 
نیز  اقشار مختلف روستایی، طبقه ی کارگر شهری را  بر  از اصالحات ارضی عالوه  

متاثر کرد. 
 ایران که مدت های مدید متکی به تولیدات داخلی خود بود، از اوایل دهه ی 1350، 
در مجموع تبدیل به یک واردکننده ی محصوالت غذایی شد، از گوشت وارداتی از 
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نیوزیلند و استرالیا گرفته تا غالت و شکر و محصوالت لبنِی اروپا و روسیه و کانادا 
و ایاالت متحده. )همان، 73۶( همه قلم واردات اروپایی و آمریکایی و ژاپنی بازارهای 
تولیدکنندگان خرد و خرده فروشان  بازاریان و  بهای زیان  به  این  پر کرد و  را  ایران 
انجام شد. البته اشرف رشد انفجاری جمعیت، از تقریبًا 19 میلیون نفر در سال 1335 
به بیش از 34 میلیون نفر در سال 1355، را عامل تسریع بخش مهاجرت افراد از روستا 

به شهر و نیاز به واردات می داند.  
انقالب سفید و به خصوص اصالحات ارضی و تمام تبعات ذکرشده، و هم چنین 
کار  نگرانی قشرهای محافظه  به  به طور کلی  زنان در سپهر عمومی،  بیشتر  حضور 

جامعه ی ایران افزود و انتقادها از حکومت پهلوی باال گرفت.  

3.تحوالتنفتیدههی40و50شمسی

از  و  گفت  سخن  دوم  پهلوی  دوره ی  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  از  نمی توان 
تأثیرات رشد چشم گیر قیمت نفت و تبعات ژرف آن بر جامعه ی ایران چشم پوشید. 
در سال 1329 عواید مستقیم ایران از تولید نفت فقط کمی بیش از 45 میلیون دالر 
آمریکا بود ولی کم تر از دو دهه و در سال 1348 بیش از بیست برابر شد و به 905 
میلیون دالر رسید. سهم نفت در درآمد کلی کشور هم افزایش چشم گیری پیدا کرد. 
در حالی که بین سال های 1328 تا 1335، درآمدهای نفتی 37 درصد از کل عواید ایران 
را تشکیل می داد، در سال 1344 این رقم به ۶7 درصد رسید و تا سال 1359 هم سال 
به سال افزایش یافت. در دهه ی 1350 و با افزایش مصرف نفت در جهان، درآمدهای 
 IOP نفتی ایران نیز پیوسته افزایش یافت و یکی از دالیلش آن بود که شاه توانسته بود
را راضی کند به رغم میل باطنی سطح تولید را افزایش دهند. تا میانه ی دهه ی 1340، 
ده ها میلیون دالر وام بالعوض- که به دولِت بی پوِل مصدق قول داده شد ولی هرگز 

پرداخت نشد- به خزانه ی ایران واریز شد. )همان، ۶31 و ۶32(
تغییرات آشکار در اقتصاد ایران همگی با افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه ی 
دولتی رخ نمودند. بین سال های 50 - 1345، بودجه ی ساالنه ی ایران به سرعت از 
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یک میلیارد دالر به هشت میلیارد دالر افزایش یافت. کمی پس از جنگ اکتبر )مصر و 
اسرائیل(، قیمت ها طوری باالرفت که حتی تولیدکنندگان نفت هم حیران ماندند. اما 
وضع سال های بعد ثابت کرد که افزایش هنگفت قیمت نفت آن طورها هم که اوایل 
به نظر می رسید مایه ی خیر نبود، چرا که شوک نفتی اقتصاد ایران را تکان داد و در 
موقِع خود، بی ثباتی اجتماعی سیاسی ایران را افزایش داد. )همان، ۶97 و ۶98( در سال 
1352، ایران دچار تورمی 11 درصدی شد و در سال های آینده نیز وضع به همین 
منوال بود، چراکه هم به اقتصاد با ظرفیت محدود وجوهات هنگفتی تزریق می شد، 
هم این که جهان دچار یک جریان تورمِی بزرگ بود. در اواخر دهه ی 1350، تورمِ 
ساالنه به 25 درصد رسید. )همان، 700( تزریق درآمدهای نفتی باعث رشد نقدینگی 
و پایه ی پولی شد و بر میزان تقاضای انواع و اقسام کاالها افزود. و طبیعی بود که به 

موازات افزایش تقاضا، دولت ناچارا واردات را نیز گسترش داد. 
رونق اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در 15 سال پایانی حکومت پهلوی 
سبب نابرابری های عمیق تر اقتصادی در بین طبقات شد. حتا قبل از افزایش قیمت 
نفت در اوایل دهه ی 1350هم، ایران یکی از نامتقارن ترین الگوهای توزیع درآمد در 
دنیا را داشت. بر اساس ارزیابی دهه ی 1350 نسبت درآمد شهر به روستا معادل 4 
به 1 بود. )اشرف، 107( در سال 1351، 83 درصد از خانوارهای شهری برخوردار 
خانوارهای  برای  ارقام  این  بودند.  لوله کشی  آب  از  برخوردار  درصد   ۶8 و  برق  از 
روستایی به ترتیب 12 و 5 درصد بود. )همان، 109( در سال 1354 سهم هزینه های 
مصرفی خصوصی شهرهای ایران نزدیک به چهار برابر سهم روستاها بود در حالی که 
در 1338، این هزینه ها برابر بوده است. هزینه های مصرفی خصوصی فقط در شهر 
تهران در سال 1354 به تنهایی تقریبًا دو برابر هزینه های مصرفی خصوصی در کل 

روستاهای ایران است.
مشخصه ی دوره ی پهلوی دوم، به خصوص دهه ی 1350، سیاست های جاه طلبانه ی 
شاه بود؛ افزایش عواید نفتی و گسترش طبقه ی متملق تکنوکرات و افزایش بی سابقه ی 
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نیروهای امنیتی و دستگاه پلیس مخفی توانست این تصویر را تقویت کند. )امانت، 
۶29( در میانه ی دهه ی 1350، ساواک پنج هزار نیرو و بودجه ای صد میلیون دالری 

داشت و یکی از کارآمدترین سازمان های کشور به حساب می آمد. )همان، 732( 

4.ظهورجامعهیمصرفی

امانت درباره ی ظهور و رشد جامعه ی مصرفی ایران بعد از دهه ی 40 و به خصوص 
دهه ی 50 می نویسد: »شعار یک تبلیغ تلویزیونی )“به امید روزی که هر ایرانی بتواند 
یک پیکان داشته باشد”( چکیده ی فرهنگ مصرفی ای بود که در دهه ی 1350 داشت 

شکل می گرفت و تا پس از انقالب 1357 ادامه یافت.« )همان، ۶9۶(
تحلیل های  آن،  عواقب  و  ایران  در  مصرفی  جامعه ی  ظهور  دالیل  بررسی  برای 
ارائه شده از سوی متفکران چپ بیش از همه راه گشاست. طبق نظر صمد راد اولین 
قدم پیدایش نظام سرمایه داری، تقسیم جامعه به دارندگان ابزار تولید و کارگران »آزاد« 
است )یعنی همان انباشت اولیه، مرحله ی تکوین سرمایه(. پس از این مرحله سرمایه 
با استخدام نیروی کار و تولید ارزش اضافی به گسترش خود دست می زند )مرحله ی 
خودگستری سرمایه(. پیش شرط های الزم برای آغاز انباشت سرمایه دارانه )مرحله ی 
بعدی انباشت( عبارت است از اول، تمرکز حداقلی از سرمایه در دست عده ای محدود 
ابزار  از  جداشده  تولید کنندگان  دوم،  تولید.  عالی تر  تکنیک های  از  استفاده ی  برای 
تولید )کارگران »آزاد«( که برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارشان هستند. 
کاالیی  تولید  برای  را  مادی الزم  پایه های  که  کاالیی  اقتصاد  مساعد  توسعه ی  سوم، 

سرمایه دارانه فراهم می کند. 
به  سرمایه  صدور  تنها  سرمایه  اشباع  بحران  حل  برای  امپریالیسم  مرحله ی  در 
و  غیرانحصاری  بخش های  تصرف  بلکه  نیست،  راه گشا  عقب افتاده  کشورهای 
انحصاری کردن آن ها )مونوپولی(، نوآوری های شتابان تکنولوژیک )»انقالب« دائمی 
وسائل تولید«(، توسعه ی »بازارها اضافی« )توسعه ی اقتصاد جنگی، بخش خدمات و 
اول، 48 و 49( در همین مرحله  نیز کارآمد هستند. )راد بخش  اجتماعی(  کارهای 
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سرمایه ی صادراتی به کشورهای عقب افتاده هرچه بیش تر به تولید کاالهای مصرفی 
ارضی  اصالحات  طریق  از  راد  نظر  از  شد.  عالقمند  کشورها  این  بومی  بازار  برای 
زمینه ی الزم برای برانگیختن منابع مالی موجود برای تبدیل ایران به یکی از مراکز 
جذب صادرات کاالهای سرمایه ای کشورهای پیشرفته ی صنعتی آماده شد. برای مثال 
در سال 1341 از کل سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران فقط 14.9 درصد در 
تولید کاالهای مصرفی بود )82 درصد در مواد خام و 3.1 درصد در وسایل تولید( در 
صورتی که در سال 1351 رقم مذکور به 53.7 درصد بالغ می شد )38.5 درصد در مواد 
خام، 7.8 درصد در وسائل تولید( )همان، 57(  که دو دلیل عمده برای این موضوع 
به مواد خام و  افزایش سود در بخش کاالهای مصرفی نسبت  یافت، یکی  می توان 

دیگری رشد بازار مصرفی داخلی در کشورهای عقب افتاده. 
نمی توان کاالهای سرمایه ای به کشورهای عقب افتاده فروخت اگر آن ها قادر به 
بانکه های  ایجاد  ارضی،  ایدئولوژی »توسعه« )اصالحات  تمام  نباشند.  از آن  استفاده 
توسعه ی صنعتی و ...( و تبلیغات طبقات حاکم بومی در این کشورها و هیاهوی محافل 
امپریالیستی در این رابطه از همین نیاز اساسی سرچشمه می گیرد و نه از واکنش تاکتیکی 
به جنبش های آزادی بخش ضدامپریالیستی. )همان، ۶1 و ۶2( مهم ترین تغییرات در 
اواخر برنامه ی هفت ساله ی دوم )1334-1341( عبارت بود از تغییرات در مقررات 
ایجاد  مقدمات  آماده کردن  معادن،  و  صنایع  اطاق  ایجاد  ارضی،  اصالحات  گمرکی، 
اعتبارات صنعتی،  بانک  مانند  ایجاد موسساتی  تغییر پشتوانه ی ریال و  بازار بورس، 
بانک توسعه ی صنعت و معدن ایران و صندوق ضمانت صنعتی ایران و آمریکا. )راد 
بخش دوم، 7( در این دوره دولت سیاست »تحدید واردات« و »صرفه جویی ارزهای 
خارجی« را در پیش گرفت و جالب آن که در طی دوره ای کم تر از 20 سال، واردات 
ایران در نتیجه ی همین سیاست 25 برابر شد )بدون در نظرگرفتن واردات نظامی(. 
شکل گیری بانک توسعه ی صنعت و معدن ایران مرحله ی مهمی از تلفیق سرمایه ی 
داخلی و خارجی بود. این بانک در بین بانک های مختلط شکل گرفته، موقعیتی بسیار 
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ایرانی و 15 درصد سرمایه ی خارجی  با 85 درصد سرمایه ی  بانک  پیدا کرد.  ویژه 
هند  و  ترکیه  پاکستان،  در کشورهایی چون  پیشتر  که  مدلی  مشابه  دقیقا  ایجاد شد؛ 
نیز ساخته شده بود. هر چند درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی ها در این نوع 
بانک کم بود، اما دول امپریالیست به مدد وام هایی که اعطاء می کردند، قدرت اصلی و 
کلیدی را در اختیار داشتند که همین، نقش مهمی در رشد تصاعدی جامعه ی مصرفی 

ایران داشت.

5.مهاجرتازروستابهشهروبروزمعضلحاشیهنشینی

روستاییان که بیش از ۶0 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دادند فقط 30 درصد 
درآمدهای ملی را تحصیل می کردند. )امانت، ۶47( مجموعه ی اصالحات دولتی انقالب 
سفید، به دلیل افزایش سطح بهداشت و خدمات درمانی و سیاست های جمعیتی، جمعیت 
مازادی در روستاها ایجاد کرد که به شهرهای بزرگ و کوچک سرازیر شدند. از سوی 
دیگر تخمین زده می شود پس از اصالحات ارضی حدود 47.5 درصد از جمعیت مستقل 
روستایی زمینی دریافت نکرد. )راد بخش دوم، 9( در اواخر دهه ی 1340 مزدهای باالتر 
در شهرها، صدها هزارنفر از روستاییان بی زمین را به وسوسه ی مهاجرت به شهرهای 
بزرگ انداخت. جایی که آن ها اغلب در حلبی آبادها و مناطق خارج از محدوده زندگی 
می کردند. )اشرف، 108( راد نیز در این باره می نویسد: »بررسی آمار رشد جمعیت شهری 
در ایران نشان می دهد که در ده سال اول پس از اصالحات ارضی بیش از 2 میلیون نفر 

از روستاهای ایران برای یافتن کار به شهرها مهاجرت کردند. )راد بخش دوم، 9(  
در سال 1345 هنوز چیزی حدود 85 % جمعیت روستایی بی سواد بود. سال 1349 
در سراسر ایران سه هزار مدرسه ساخته شده بود. در سال 135۶، یعنی پانزده سال پس از 
آغاز طرح، نام نویسی در این مدارس تقریبا هفت برابر شد. آموزشی که روستاییان یافتند 

انگیزه ی دیگری برای مهاجرت از روستا بود. )امانت، ۶55(  
در سال 1350 جمعیت تهران از سه میلیون نفر تجاوز کرد و تا سال 1355 به 
 40  ،1350 دهه ی  میانی  سال های  در   )۶95 )همان،  رسید.  نفر  میلیون  چهار  حدود 
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درصد از کل سرمایه گذاری های ملی و ۶0 درصد از صنایع کشور در پایتخت متمرکز 
بود. )کریمی، 188(

از طرفی مشکل مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ که از مدت ها قبل و درست 
بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود بیش از پیش به مسئله ای غیرقابل حل تبدیل 
شد. روزنامه ها، دولت را به خاطر ناتوانی در حل مشکالت مسکن سرزنش می کردند. 
بحران مسکن بعد از انقالب سفید شاه تشدید هم شد. ]تا سال 1351[ 3۶ درصد 
از فقیران کل کشور در تهران زندگی می کردند. )همان، 212 و 213( به همین دلیل 
در اوج شکوفایی اقتصادی کشور پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در فاصله ی 
سال های 1352 تا 1353، جمعیت زاغه نشین ها در پایتخت مدام بیشتر می شد. )همان، 
فقر رقت انگیز مهاجران روستایی و شیوه ی زندگی تجملی  بین  215( تضاد آشکار 
)اشرف،  کرد.  ایجاد  دولت  برای  را  گرفتاری هایی  شهری  مرفه  خانواده های  برخی 
108( از ذکر این نکته نیز نباید غافل ماند که در ایران مهاجرت روستاییان به حاشیه ی 
شهرهای بزرگ دارای رنگ وبوی ویژه ای بود و با ممانعت حکومت مرکزی روبرو 
می شد. در سال 1355 به موجب قانون »حفاظت از محدوده ی شهری« دولت تهاجم 
تند  واکنش های  با  که  آغاز کرد  مهاجران حاشیه نشین  بیغوله های  به  را  همه جانبه ای 

وخشن »جنبش خارج از محدوده« در سال 135۶ پاسخ گرفت. )قیداری، 202(   
شدند،  جذب  بزرگ  صنایع  در  روستایی  مهاجران  این  از  کوچکی  بخش  تنها 
گروه های کثیری در کارهای ساختمانی و کوره پزخانه ها دست به کار شدند و بسیاری 
زندگی  تناقضات  از  سرشار  را  بی آینده ای  و  بی هدف  زندگی  شهرها  حاشیه ی  در 
شهرنشینی و دردهای شناخته و ناشناخته ی اجتماعی شروع کردند. )سوداگر، 750( 
در رده های پایینی نیروی کار نیز نیم میلیون نفر کارگر خودفرمای تهی دست شاغل 
در »بخش به اصطالح غیررسمی« و کارگران خدماتی بود که حقوق اندک دریافت 
می کردند. بسیاری از آن ها در زاغه ها و در مناطق حاشیه ای شهر در کنار مهاجران فقیر 

روستایی زندگی می کردند. )اشرف، 100(
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محیط  بررسی  در   )1357 شهریور  در  )انتشاریافته  شهری  جامعه شناسی  گروه 
تهران که کم وبیش می تواند  ایران درباره ی خاستگاه کارگران شهر  جمعیت صنعتی 
باشد  نیز  کشور  صنعتی  مناطق  دیگر  کارگران  خاستگاه  نشان دادن  برای  الگویی 

می نویسد:
از هر 3 کارگر  برخاسته اند: زیرا  ایران  از روستاهای   ... پرولتاریای صنعتی  تهران  »در 
فقط یکی در شهر متولد شده است. از این گذشته از هر 10 کارگر تنها یک نفر متولد 
تهران می باشد و از هر 20 خانواده کمتر از یکی از آن ها از 2 نسل پیش به این طرف 
نبوده است.«  از کارگران دارای منشأ عشایری  نفر  در تهران ساکن شده اند... حتا یک 

)سوداگر، 74۶(

6.بررسیوضعیتزنهایکارگر

اما طبق معمول اوضاع برای کارگرهای زن از این هم بدتر بود؛ زن هایی که برای امرار 
معاش به انجام کارهای حاشیه ای و کم سود روی آوردند. اجبار زن ها به کار در بیرون 
از خانه در کنار کار خانه و فرزندآوری و ... آن هم در شرایطی نابرابر و ناعادالنه به 
معنی آزادشدن آن ها )طبق تبلیغات رژیم ها( نبود، بلکه فقط به معنی آزادشدن نیروی 

کار آن ها و به خدمِت منافع طبقات حاکم درآمدن بود.
در سال 51 تعداد کل بی سوادهای کشور ۶0 درصد از جمعیت و بی سوادهای زن 
75 درصد از زنان بودند. )باید این نکته را در نظر آورد که در این آمار زنانی که دو یا 
سه کالس سواد داشتند نیز باسواد محسوب شده اند( بهبود اوضاع زنان نیز که برخی 
نظریه پردازها با اتکا به آمار بیان می کنند، بیشتر در مورد زنان طبقه ی متوسط شهری 
صادق بود تا زنان حاشیه. جالب آن که به شکل حیرت انگیزی بعدتر و در قسمت دوم 
خواهیم دید که به خصوص از سال 1343 به بعد در فیلم فارسی یک لمپن بی سواد 
الکی خوش قهرمان داستان شد و فیلم فارسی به وضوح در مقابل سواد جبهه گرفت 
تا جایی که آدم های باسواد شخصیت منفی، منفعل و یا مضحک داشتند. این آمارها 
به خوبی بر این مدعا صحه می گذارند که فیلم فارسی به میدان آمد تا سرکوب ها و 
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پررنگ  و  نازل ساخته شد  عبارتی سرگرمِی  به  کند.  توجیه  را  پهلوی  شکست های 
گردید، تا فاجعه ی اقتصادی را کمرنگ جلوه دهد.

برای درک عمق تبعیضی که زنان متحمل می شدند بهتر است به ذکر چند نمونه ی 
شاخص از وضعیت زن کارگر بسنده کنیم:

در ابتدای 1320، 29930 کارگر )یک سوم نیروی کار صنعتی( در کارخانه هایی با 
بیش از 500 کارگر مشغول بودند. »در همین دوره نسبت کارگران فصلی به کل نیروی 
کار صنعتی از 15 درصد به ۶.5 درصد کاهش یافت« اما دستمزدها طی دو یا سه دهه 
تنها اندکی افزایش یافت. طی دهه های 1300 و 1310، میانگین دستمزد روزانه برای 
کارگر ساده 3 قران و کارگر ماهر 7 تا 8 قران بود. زنان در کارهای غیرحرفه ای با 

کاری مشابه مردان مزدی معادل 1.5 قران در روز می گرفتند. )اشرف، 97(
متوسط دستمزد کارگران کشاورز مرد در سال 50 و 51، روزی 89 و 98 ریال 
بوده در حالی که متوسط دستمزد زنان در همین سال ها بیش تر از 48 و 52 ریال نبوده. 
یا مثاًل در سال 53 کارگرهای زن کارخانه ی المپ سازی رشت بعد از اعتصاب موفق 
شدند حقوق خود را از روزی 55 ریال به 80 ریال برسانند و این درحالی بود که در 
همان زمان حقوق کارگران مرد روزی حداقل 130 ریال بود. در روستاها و مناطق 
دورافتاده وضعیت حتا بدتر هم بود. مثاًل در رهنان از توابع اصفهان، دختران و پسران 
اطراف  در  و  می گرفتند  مزد  تومان   1 روزی  مجانی،  کار  سال  دو  از  بعد  روستایی 
و  می شدند  خانواده های شان خریداری  از  پول  ازای  در  قالی باف  دختران  پهلوی دژ، 

مادام العمر مجبور به کارکردن بودند.
ساعت کار زن ها در کارخانه های بزرگ 9 ساعت در روز و با احتساب رفت و آمد 
حدود 11 ساعت بود و در کارگاه ها نیز بدون احتساب رفت و آمد تا 11-12 ساعت 
از زنان شاغل  نفر  از 2۶0 هزار  آمار دولتی بیش  کار در روز هم می رسید. »مطابق 

شهری از 3۶ تا 85 ساعت در هفته کار می کردند.« )طواف چیان-جاسمی، 31( 
در روستاها، چه زن و چه مرد شامل بیمه ی اجباری اجتماعی نمی شدند و حتا 
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کارگرهای کشاورزی روستاها نیز از قانون بیمه ی اجتماعی کارگران بهره مند نبودند. 
از  آمار سال 51،  باشند ولی مطابق  بیمه  باید  قانونًا  اینکه  زن های کارگر شهری گو 
89000 کارگر زن تنها 18241 نفر بیمه بوده اند. )تعداد کل کارگرهای زن با توجه 
به تعداد زنانی که در کارگاه های کوچک و یا منازل کار می کنند، بسیار بیشتر از آمار 
رسمی است( )همان، 32( اما نکته ی جالب دیگری که در این آمار وجود دارد این 
آمار وزارت  دانش، مطابق  تبلیغات گسترده ی رژیم در مورد سپاه  به رغم  است که، 
کار از 18241 نفر کارگر زن بیمه شده در سال 51، 9500 نفر بی سواد و 8000 نفر 

تحصیالتی تا پنجم ابتدایی داشته اند. )همان، 35(  
یکی دیگر از مشکالت زنان شاغل همواره مسئله ی نگه داری از فرزندان است، 
وظیفه ای که به طور سنتی و به غلط به عهده ی زن گذاشته شده است ولو این که او نیز 
شاغل باشد. اما حیرت انگیز این که طبق گزارش ها در دهه ی 50 کارخانه ی مینو برای 
حل مسئله ی نگه داری از فرزندان زن شاغل، تنها زن های مجرد را استخدام می کرد و 
از پذیرش زن های متأهل خودداری می کرد. طبق آمار رسمی سال 54 »برای 490000 
نفر کارگر زن و 201000 کارمند زن، فقط 97 مهدکودک و 25 شیرخوارگاه در سراسر 

مملکت وجود دارد )اکثراً هم در تهران(« )همان، 33(
اما رویکرد دولت و خاندان پهلوی به فقِر گسترده و وضعیت زن های این دوره، 
عمومًا خشم عموم و حتا بسیاری از فعاالن زن را برمی انگیخت. هراس رژیم پهلوی 
از بیداری زنان و گردهم آیی آنان به حدی بود که در همان اوایل دهه ی 50، کلیه ی 
تشکیالت زنان را که اکثراً سازمان های خیریه و مرکب از زنان طبقات مرفه بودند، 
منحل، و همگی را منضم به سازمان زنان دست ساخت خود، به ریاست اشرف کرد. 

حتا سازمان های صنفی نظیر انجمن پرستاران نیز از این ماجرا مستثنا نبودند.
در سال 1344، شورای عالی سازمان های زنان که از شماری از سازمان های مستقل 
زنان تشکیل می شد به سود یک پارچگی و همگونی و کنترل سخت تر از باال منحل 
نیابت  و  پهلوی  اشرف  عالیه ی  ریاست  تحت  ایران  زنان  سازمان  ترتیب  بدین  شد. 
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ریاست عالیه ی بانو فریده دیبا )مادر ملکه( تشکیل شد. شورای مرکزی این سازمان 
از یک زن، فرخ رو پارسا، وزیر آموزش وپرورش و 9 مرد که مناصب ریاست سنا، 
ریاست مجلس، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت بهداری، 
اساس نامه ی  در  می شد.  تشکیل  داشتند  را  تهران  پلیس  ریاست  و  تهران  شهرداری 
سازمان زنان تنها به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده بود و جای 
سازمان  این  درباره ی  نجم آبادی  افسانه  بود.  خالی  کاماًل  آن  در  سیاسی  فعالیت های 
می گوید »یک سازمان زنان دولتی تشکیل شد تا راه آزادسازی زنان را هموار سازد؛ 
اما این تحول به دوره ای از فعالیت های مستقل زنان پایان بخشید« )حافظیان، 1387(

7.پایگاهاجتماعینیروهایاصلیمشارکتکنندهدرانقالب57

طبقات اجتماعی عمده در سال 57، طبق نظر احمد اشرف، عبارت بودند از اقشار 
مسلط شامل متخصصان غرب گرا و کارمندان دولت و بورژواهای رو به رشد، اقشار 
متوسط و متوسط پایین شهری )کارمندان بخش دولتی و خصوصی(، طبقات متوسط و 
متوسط پایین سنتی )علما و تاجران خرد، کسبه و پیشه وران و شاگردانشان(. در نیمه ی 
دهه ی 1340 تعداد زیادی از روشنفکران به خصوص آن هایی که از طبقه ی متوسط 
پایین و با پیشینه ی روستایی بودند، ایدئولوژی اسالم انقالبی را برگزیدند. این روند 
به خصوص در نیمه ی دهه ی 1350 در بین دانشجویانی که حدود یک سوم آن ها با 

پیشینه ی بازاری و روستایی بودند، بروز کرد. )اشرف، 88(  
از نظر اشرف سه گروه رهبری، مبانی ایدئولوژیک و پشتوانه ی مالی انقالب را 

تدارک دیدند: )همان، 112(
روشنفکران جوان، علمای مبارز و نسل جوان تر بازاری ها.   •

کارمندان دولت و کارگران صنعتی که در واپسین مراحل انقالب به آن پیوستند )و        •
اقتصاد را تا آستانه ی ورشکستگی پیش بردند(.

تهیدستان شهری و مهاجران روستایی که در تظاهرات توده ای شرکت می کردند )و   •
گه گاه دست به خشونت می زدند(.
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مهاجرت روستاییان به شهر، نیرویی مردمی به وجود آورد که گرچه در ابتدا حامی 
اصالحات پهلوی بودند ولی در نهایت به سمت حمایت از آلترناتیوهای دیگر تغییر 
با عرضه ی  آن که  از  )امانت، ۶42( حاشیه نشین های شهری صرف نظر  دادند.  جهت 
فراوان نیروی کار ارزان مانع باالرفتن سریع دستمزدها شدند، به علت پیوندها، روابط 
خانوادگی، سنتی و فرهنگی و نداشتن تربیت فرهنگی مترقی به زمینه ی مناسبی برای 
تقویت و پیروزی رهبری سنتی در یک بزنگاه بزرگ تاریخی تبدیل شدند. )سوداگر، 
750( هم گرایی موقت نیروهای ناراضی، با اتکا به بسیج طبقات متوسِط رو به پایین 
شهری و بازاری ها، توانست نظام پهلوی را پایین بکشد و ساختار قدرت آن را برچیند. 
)امانت، 792( همان طور که کمی بعد بر همه آشکار شد، انقالب اسالمی به فعاالن 
اسالم گرای عمدتًا رادیکال، فقرای شهری، تجار بازاری و حداقل برای مدتی کوتاه 
شهرِی  زنان  و  مردان  و  حکومتی  دون پایه ی  کارمندان  و  دانش جویان  و  جوانان  به 
فرودست پشت گرم بود. )همان، 793( جالب آن که دهقانان در هیچ یک از مراحل 
انقالبیون  به  نیز  نکردند. طبقه ی متوسط جدید  ایفا  انقالبی نقش برجسته ای  جنبش 
پیوستند اما بیشتر حول طرح خواست هایی برای افزایش حقوق و دیگر مزایای شغلی. 
اما کارگران صنعتی شاغل در بخش خصوصی در طول انقالب نسبتًا غیرفعال باقی 

ماندند. )اشرف، 115(
با این که روستاییان مشارکت فعالی در انقالب نداشتند )تنها 2 درصد از راهپیمایی ها 
شرکت  هم  ضدانقالبی  راهپیمایی های  در  بعضًا  حتا  و  گرفتند(  شکل  روستاها  در 
می کردند، تهیدستان شهری و مهاجران روستایی در بسیاری از تظاهرات توده ای جلب 

شدند و از مهر تا بهمن 1357 نقش پررنگی یافتند.

*
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بخشدوم:نگاهیبهمصرففرهنگیحاشیهنشینهایشهری

1.سیاستگزاریهایدولتیوتحولرادیووتلویزیون

طبق گزارش های رسمی از سال 1321 تا 1357 دولت مجموعًا 2.77 درصد از کل 
بودجه ی کشور را به فرهنگ اختصاص داد. »شورای فرهنگی سلطنتی ایران« و »دفتر 
مخصوص« همواره هزینه هایی خارج از بودجه های مصوب دولت را به حمایت و 
تولید آثار هنری اختصاص می دادند. دیگر بازیگر این دوره، فرح پهلوی و جرگه ی 
روشنفکران و هنرمندان نورسیده ی اطراف او بودند که بر فرهنگ دهه های 1340-
50 سیطره داشتند. اما فرخ غفاری، نقش فرح دیبا را در افزایش هنردوستی این گونه 
توصیف کرده است: »فرح در تمام مدتی که من باهاش تماس داشتم مثل بچه هایی 
بود که یک کاری را که اول اعتقاد زیادی بهش نداشته بود، راه انداخته بود و وقتی 
کار گرفته بود خیلی ذوق می کرد«... در واقع برای بحث از تاریخ هنر مدرن ایران، 
اشاره به نقش فرح، جز آدرسی غلط نیست. دلیل برجسته شدن نقش فرح در تحوالت 
هنری ایران علی القاعده حجم تبلیغات گسترده ای است که گرد او به عنوان شخص 
دوم مملکت وجود داشت. این تبلیغات را باید صرفًا به عنوان بخشی از آن تصویری 
در نظر آوریم که دولت قصد داشت به عنوان زن مترقی ایرانی به جهان نشان دهد. 

)قلی پور، 1۶۶ و 1۶7(
پهلوی سعی داشت با حمایت های دولتی به حیات فرهنگی جامعه جهت گیری 
مدنظر خود را القا کند، اما اکثر سیاست های دولتی صرفًا معطوف به طبقات متوسط 
رادیو  در  که  بود  گلها  معروف  برنامه ی  دولتی،  اولین حمایت های  از  باال می شد.  و 
ایران تولید می شد و هدفش ارائه ی آثار هنرمندانه در زمینه ی میراث موسیقایی ایرانی 
بود، اما این برنامه بیش تر با ذوق طبقه ی متوسط هماهنگی داشت. )امانت، 755( در 
حالی که در میان توده ی مردم تحوالت گسترده و یک سره متفاوتی در جریان بود. در 
دهه ی 1340 تلویزیون های پرتعدادی که باالی تاقچه ی قهوه خانه ها نصب شده بودند 
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و برای مشتریان، فیلم های کم خرِج هالیوودی پخش می کردند، نماد ابزار جدید دولت 
ملی،  تلویزیون  رادیو  گسترش چشم گیر   )755 )همان،  بودند.  مردم  بر  تسلط  برای 
این انحصار قدرت مند را به حکومت پهلوی داد تا نه فقط پیام های سیاسی آشکار 
خود بلکه نوعی برنامه ی ظریف ناسیونالیسم سکوالر را پیاده کند. اما سریال های طنز 
)درباره ی زندگِی همسایگان فقیر، مشکالت مسکن(، خانه های قمر خانمی، کارگران 
رشد  شدند،  بلعیده  شهرها  توسط  که  آن  از  پس  روستاها  چهره ی  تغییر  دوره گرد، 
و  قدیمی  نخبگان  نابجای  تفرعن  قانون،  و  نظم  نبود  و  شهرها  در  جنایت  و  جرم 
بیگانه هراسی آنان گرچه بهداشتی و غیرسیاسی بودند ولی سطحی از آگاهی اجتماعی 

را ایجاد کردند. )همان، 759(
در همین بین بود که یکی از تأثیرگذارترین سرگرمی های تهی دستان شهری ظهور 
کرد؛ فیلم فارسی که از همان ابتدای ورود سینما در ایران بر آن سایه انداخته بود، در 

دهه ی 40 و به خصوص 50 جانی تازه گرفت.

2.فیلمفارسیوتئاتراللهزار

هنرمندان  گریبان گیر  پساکودتا  خفقان  و   1332 تابستان  از  پس  عمیق  سرخوردگی 
می ستاند،  را  ضعفا  حق  که  جوان مردی  الت  شرافت،  ]پیروزشدن  فیلم فارسی  شد. 
برابر  در  که  می پراکند  فضا  در  را  پوچی  امید   ]... و  فقرا  یک شبه ی  ثروت مند شدن 
هر  مخاطبش  و  فیلم فارسی   )1393 )شکیبادل،  داشت.  کاربرد  دوره  آن  عمیق  یأس 
رواج  با  همراه  فیلم فارسی(  )و  الله زاری  تئاتر  گسترش  بودند.  اختناق  زاییده ی  دو 
مصرف گرایی و وعده های رفاه و ایجاد سرگرمی بود که پس از کودتا احتمال بروز 

اعتراضات را کاهش می داد.  
از  بیش  این سینما  بود که  این  فیلم فارسی  بسیار جالب در مورد  نکات  از  یکی 
به محاق رفته  از کودتای 28 مرداد 1332  تئاتری که پس  بود؛  تئاتر  هرچیز وام دار 
بود. اکثر بازیگرانی که در اواسط دهه ی 30 به بازی در فیلم فارسی روی آوردند، در 
اواخر  از  که  حالتی  رفیع  می شدند.  محسوب  تئاتر  مشهور  چهره های  کودتا  از  قبل 
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دهه ی 30 و در طول دهه ی 40 بازیگر نقش های دو و سه »فیلم فارسی« شد، وزنه ی 
معتبری در تئاتر بود. هایک کاراکاش و معز دیوان فکری که فیلم فارسی ساختند هر 
دو کارگردان تئاتر بودند. علی دریابیگی که فیلم طوفانزندگی، نخستین فیلم دوره ی 
دوم فیلم فارسی را در ایران کارگردانی کرد، کارگران تحصیل کرده ی تماشاخانه ی تهران 
بود. لرتا که نقش مادر »فردین« را در همایسعادت بازی کرد، همسر عبدالحسین 
 ،30 دهه ی  اوایل  در  تئاتر  رکود  با  بود.  ایران  تئاتر  کارگردان  معروف ترین  نوشین، 
تولید فیلم فارسی رونق گرفت. به نوعی فیلم فارسی از دل تماشاخانه ی تهران بیرون 
آمد. در اواسط دهه ی 30 وقتی در نمایش »بریمآمریکا« در تماشاخانه ی تهران چند 
دختر موطالیی آلمانی نیمه عریان رقصیدند، آتراکسیون وارد تئاتر شد. یک سال بعد 
تئاتر پارس اولین تئاتری بود که از رقاصه در بین برنامه ی خود استفاده کرد. با ورود 
آتراکسیون به تماشاخانه ها، تئاتر حرفه ای به ورطه ی ابتذال افتاد. مردم چون دیدند 
می توانند با پول کم تر همان داستان های اخالقی، اجتماعی، عشقی و موزیکال را در 
سینما ببینند کم تر به تئاتر رفتند. در نتیجه پس از مدتی از تعداد تماشاخانه های تهران 
کاسته شد و در اواسط دهه ی 40 تماشاخانه هایی که در الله زار باقی ماندند )پارس، 
نصر، دهقان، جامعه باربد( بیش تر با رقص عربی و آواز خوانندگان بازاری ارتزاق 

می کردند. )جیرانی، 111(
هوشنگ کاووسی که نام فیلم فارسی ابداع او بود در تعریف این سینما می نویسد: 
»فیلم فارسی به آن دسته از آحاد سینمایی گفته می شود که در مجموع تکنیک ساخت 
فیلمی و در پرداخت و پیش برد یک داستان فیلم غلط های فاحش دستوری و امالیی 
قائل  سینما  در  ارزشی  “صفر”  نقطه  یک  برای  حدی  اگر  می شود.  دیده  انشایی  و 
مضمون  و  فرم  در  که  ساختمانی  و  بیانی  ناقص  تکنیک  به علت  فیلم ها  این  گردیم 
خود دارند در زیر این حد واقع می گردند و به این جهت آن ها را “زیرفیلم” می نامیم 
و این اصطالح از ما نیست از فرهنگ و دایره المعارف جهانی سینما و تقسیم بندی 
فیلم هاست« . )کاووسی، 1348( امانت نیز از این سینما می نویسد و معتقد است این 
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فیلم ها را »آبگوشتی« می نامیدند، چراکه در آن ها خانواده های فقیری که زندگی سخت 
ولی شرافتمندانه ای داشتند غالبًا دور کاسه ی آبگوشت جمع می شدند.  

برخی ویژگی های فیلم فارسی از نظر آذین به این شرح است: )آذین، 1387(
تمام فیلم فارسی ها فاقد فیلم نامه اند.  •

افراد تیپیک اند و فاقد شخصیت.  •
گفت وگوها بی مایه است.  •

از چاقو و قمه و ... استفاده می شود نه اسلحه.  •
ضرب و شتم حتمی است.  •

حتمًا دو زن حاضر است )یکی خوب یکی بد(.  •
رقص و آواز دارد.  •
پایانی خوش دارد.  •

سکس حتما حاضر است از کالمی تا تصویری.  •

برخی فیلم فارسی های ساخته شده عبارت بودند از: »آبرامدرپاریس»، »آقایقرن
بیستم«، »گنجقارون«، »قهرمانقهرمانان«، »خوشگلخوشگال«، »موطالییشهرما«، 
»شمسیپهلوون«، »ازدواجایرونی«، »بسترهایجداگانه«، »مردبیستاره«، »عروس

تهران«، »زنیبانامشراب«، »نانجیب«، »رقاصه«، »خاطرخواه«، »دودلویکدلبر«.
آن چه اکثر منتقدین و پژوهش گران بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که فیلم فارسی، 
حاشیه ی سینمای ایران نیست بلکه از همان ابتدا متن و مرکز آن بوده، و بعدتر بعضی 
فیلم سازها توانستند تحت شرایط خاص و منحصر به فرد، تجربه های جدیدی را خارج 
از این جریان خلق کنند. همین امر گواهی است بر اهمیت و محبوبیت فیلم فارسی در 
ایران، به خصوص در سال های ابتدایی سینما. برای مثال فیلم گنجقارون در سال 1344 
بیش از دو میلیون نفر را روانه ی سینما کرد و فیلم 53 میلیون ریال )حدود 7.5 میلیون 

دالر( درآمد داشت که در تاریخ سینمای ایران عدد چشم گیری بود. 
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درصد  که  است  این  بیان گر  مخاطب پژوهانه  بررسی های  شکیبادل  گفته ی  به   
سایرین  از  بیش تر  اغماضی  قابل  غیر  طرز  به  فیلم فارسی  غیرفرهیخته ی  مخاطبان 
است. )شکیبادل، 1393( فریدون جیرانی نیز در مقاله ای نسبتًا مفصل که حاوی نکات 
درخشانی است به فیلم فارسی می پردازد و در مورد پایگاه اجتماعی مخاطب های این 
نوع سینما معتقد است که مخاطب فیلم فارسی با آغاز دوران استبداد در دل تناقضات 
این  با  با تقسیم بندی شهر به شمال و جنوب شکل گرفت.  جامعه ی شبه مدرن شاه 
تقسیم بندی کارگران شهری و اقشار کم درآمِد پایین شهر، مخاطبین اصلی فیلم فارسی 
شدند. در جو اختناق، فیلم فارسی برای ارتباط با مخاطبش تفاوت فرهنگی دو منطقه 
را اصل قرار داد و درمقابل طرز رفتار، منش و نوع زندگی شمال شهری ها که متأثر از 
فرهنگ غربی بود موضع گرفت. وقتی که شاه در سخنرانی اش از دوران امید، اعتماد 
و کار و خالقیت در راه سازندگی ایران آباد حرف می زد، فیلم فارسی هم گام با این 
تبلیغات دوران امید و سازندگی را در جنوب شهر جست وجو می کرد. به همین دلیل 
فیلم فارسی به رویاپردازی پرداخت و با زبان خود آن ها حرف زد. بخشی از کارگران 
از  گرفتند.  قرار  فیلم فارسی  توجه  مورد  بیش تر  نشدند  ادغام  فرهنگ شهری  در  که 
آن جاکه رژیم هم زیستی مسالمت آمیز طبقات را تبلیغ می کرد، تقابل این دو طبقه در 
فیلم فارسی شکل خشن و طبقاتی پیدا نکرد و در آخراالمر با تفاهم این دو طبقه پایان 
می یافت. فیلم فارسی بازتاب این جامعه و مختص ایران بود؛ جامعه ای آشفته، مبهم، 

شکل نیافته و پر از تضاد بعد از انقالب سفید. )جیرانی، 89(
در شدت یافتن جریان »گریز از واقعیت« در این نوع فیلم ها، هدف اصلی چیز 
دیگری است. کسب لذت مخاطبی که با هم ذات پنداری سطحی غرق در اوهام می شود 
و از این پس به خود می قبوالند که هر حادثه ای در روند زندگی اش قابل ر خ دادن و 
پذیرفتنی است. در این فیلم ها شخصیت های روستایی همواره پاک و ساده دل هستند 
و درمقابل، کاراکترهای شهری افرادی نیرنگ باز و فریبکارند. در فیلم های فردین مردم 
فرودست خالص تر و پاک تر تصویر شده اند و اصوالً آثار او با این تلقی که فقر یکی از 



67تحوالتاقتصادیدورهیپهلویوتأثیرآنبربازنمایی»زنشهری» |||

راه های فساد و جرم و تباهی در جامعه است، به کلی بیگانه است. )شکیبادل، 1393( 
اما خود فیلم فارسی نیز چرخش های محتوایی داشت. فیلم فارسی تصمیم گرفت برای 
فیلم اخالق گرایانه ی دهه ی چهل صرف نظر کند  از  از بحران  جلب مشتری و گذر 
ادامه  تا 1357  از 1340  ابتذال طی 17 سال  این  بغلتد.  دامن هرزگی  به  و یک باره 
داشت. )گیتی، 1387( از سال 1343 به بعد در فیلم فارسی در مقابل شمال شهری های 
فرنگی مآب یک لمپن بی سواد الکی خوش الگو قرار گرفت. در واقع از سال 43 به 
بعد فیلم فارسی در مقابل سواد جبهه گرفت و در طول دهه ی 40 و حتا دهه ی 50 در 
باسواد شخصیت  آدم های  بودند. برعکس  آدم های بی سواد قهرمان قصه  فیلم فارسی 
منفی، منفعل و یا مضحک داشتند، و این درحالی است که تا مرداد 52 فقط 2 درصد 
از فرزندان طبقه ی کارگر شهری و یک درصد از روستاییان به دانشگاه راه یافته بودند. 
)جیرانی، 93( این امر بیان گر تالش بی وقفه ی این سینما برای جلب رضایت مخاطبان 
خود بود که پیش  تر نیز به آن اشاره شد. البته این بازنمایی دروغین از فقر به این مسئله 
نیز مرتبط بود که تصویر واقعی از فقر و محالت فقیرنشین معموالً منجر به توقیف و 
سانسور فیلم ها می شد. مانند فیلم »جنوبشهر« ساخته ی 1337 فرخ غفاری و »قاصد

بهشت« ساخته ی ساموئل خاچکیان و ...
ایران، مجله ی »فیلم  در آغاز سال 1343 به دنبال تشکیل اتحادیه ی صنایع فیلم 
و هنر« برای حمایت از فیلم فارسی به صورت هفتگی منتشر شد. این مجله با شعار 
حمایت به میدان آمد، اما چون نویسندگانی که با این مجله هم کاری می کردند ریشه 
مجله هم  این  در  نبود،  فیلم فارسی  مخاطب  طبقه  این  و  داشتند  متوسط  طبقه ی  در 
نشستند  به مصاحبه  فیلم فارسی  وقتی دست اندرکاران  حتا  انتقاد شد.  فیلم فارسی  از 
چون با مخاطب دیگری سروکار داشتند از خودشان انتقاد کردند. )همان، 114( مانند 
محمدعلی فردین که در مصاحبه ای بیان کرد از تماشای فیلم های خودش شرم دارد. 
به رغم رشد و فروش باالی فیلم فارسی در اواسط دهه ی 40، احساس شرم ساری میان 

فیلم فارسی سازان از میان نرفت. 
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فرهنگی  سیاست گذاری  نوعی  تنظیم  به  مجبور  دولت   134۶ از  پس  سال های  در 
می شود که در برابر موج سینمای عامه پسند برنامه ریزی تازه داشته باشد، زیرا فیلم فارسی 
و فروش آن برای منتقدان سینما و کارگزاران فرهنگی فعال در نیمه ی دوم دهه ی چهل و 
پنجاه، ملموس ترین نشانه ی ذوق پرورش نیافته ی جامعه بود. )قلی پور، 201 و 203( جالب 
این که ضدیت منتقدین با فیلم فارسی به حدی رسید که به خدمت سانسور درآمدند، 
اما هیچ گاه در مقابل فیلم وارداتی موضع نگرفتند. )جیرانی، 10۶( کمپانی های فیلم 
سبب  همین  به  و  می کردند.  جست وجو  شمال شهر  در  را  خود  مخاطب  آمریکایی 
کمپانی ها  معروف  نمایش محصوالت  برای  باالی شهر  در  ممتاز  سینماهای  ساخت 
کلیه ی  اروپایی  و  آمریکایی  مبتذل  فیلم های   40 دهه ی  اواسط  در  یافت.  گسترش 

سینماهای باال و مرکزشهر را اشغال کردند. )همان، 107( 
رضا صفایی پرکارترین فیلم ساز آن دوران درباره ی رابطه ی دولت و فیلم فارسی 
می نویسد: »قبل از انقالب مشکالت سینما فقط بر روی شانه های تهیه کننده سنگینی 
می کرد. اداره ی امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر کوچک ترین کمکی به تهیه کنندگان 
بود.«  فعال  معنوی. بخش خصوصی خود  نه کمک های  و  وام می داد  نه  نمی نمود- 
پی سودِ  در  سینماگران  که  می شد  موجب  مسئله  همین  او  زعم  به   )203 )قلی پور، 
بیش تر به کارهای عامه پسند و پرفروش روی بیاورند. از نظر قلی پور نمایش اعتراض 
در این فیلم فارسی ها نیز نتیجه ی طبیعی نوعی استقالل اقتصادی بود. فیلم فارسی سازان 
مشکالت معیشتی را پوششی در برابر فقدان شم مشروع زیباشناختی قرار می دادند و 
در برابر انتقاد ها اعتراض می کردند که اگر دولت به تولید فیلم فارسی کمک کند، آن ها 

قطعًا فیلم های بهتری خواهند ساخت.

3.فیلمفارسی:آبتوبهبرسرزنگناهکار

در  »زن«  بازنمایی  یعنی  بازمی گردیم:  مقاله  این  اصلی  هسته ی  به  قسمت  این  در 
رسانه های فرهنگی و فضای اجتماعی آن دوران، مختص طبقات متوسط و تهی دست. 
در طی تمام تحوالت اقتصادی و اجتماعی ای که ذکر شد، زن طبقه ی متوسط عمومًا 
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در هیئت زنی مصرف کننده به دلیل رشد و ظهور جامعه ی مصرفی ظهور کرد و زنی 
که برای طبقات فرودست تصویر شد نیز، زنی بی هویت و گمراه بود که جوان مرد 

داستان باید او را به راه راست هدایت می کرد.
تبلیغات  مخاطب  مصرفی  جامعه ای  در  که  مصرف کننده  زن  مورد  در  ایلوز  ایوا 
کاالهای بازار مصرفی بود و نیز تأکید بیش از حد سرمایه داری بر امر جنسی و سکسوالیته 
می نویسد: »پس از دهه ی 19۶0 و به سبب اشباع بازارها از اجناسی “قابل اطمینان” و 
استاندارد ، سرمایه داری با نیاز به توسعه ی مرزهایش مواجه شد، در نتیجه نقش ابژه ها 
در ساختن جوهایی اروتیک نیز هرچه بیش تر برجسته شد. سرمایه داری با الحاق خود 
به نفس، به زندگی خودمانی و عواطف گسترش یافت، یعنی همه ی آن جنبه هایی که به 

شدت آغاز به تجاری شدن کرده بودند.« )Illouz, ۶9( به قول ولفگانگ اشتریک:
بازارهای  کابوس  از  نجات سرمایه داری   ]...[ اجتماعی  زندگی  تجاری سازی  از  هدف 
 1980 و   1970 دهه های  این،  بر  عالوه   ]...[ بود.  عطف اش  سال های  از  پس  اشباع، 
دست  از  را  قدرت شان  سرعت  به  سنتی  اجتماع های  و  خانواده ها  که  بودند  دوره ای 
را  اجتماعی  روزافزون  که خأل  می کردند  بازارها عرضه  به  را  فرصت  این  و  می دادند 
پر کنند، خألیی که نظریه پردازهای آزادی خواه معاصر، آن را با آغاز عصر جدیدی از 

خودآیینی و رهایی اشتباه گرفتند. )همان(

هیلز در مورد تبلیغ تصویر زن مدرنی که پیش از هرچیز مصرف کننده ی کاالهای 
مصرفی است می نویسد: »میل ژورنالیستی به پوشش مسائل و تجربیات زنان، “که زنان 
با محبوبیت مراکز خرید شهرهای  را به فرم های لذت بخش مصرف پیوند می زند”، 
بزرگ جور درمی آید که زن را تشویق به تبدیل شدن به مصرف کننده ی مدرن می کنند«. 

)هیلز، 199۶(
ایرانی در دهه ی  پس بی دلیل نیست که در اوج روزهای مصرفی شدن جامعه ی 
50، الگویی جنسی از زن ارائه می شود که بناست بازارهای جدیدی را به روی سرمایه 
بگشاید، اما از قضا شکل نازل و مبتذلی که بنا به اقبال گیشه به خود می گیرد، همان هایی 
را مخاطب قرار می دهد که سرمایه از پیش غارت کرده است؛ حاشیه نشین هایی که از 
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زرق وبرق شهری احتماالً تنها لوتی گری با سودای دست یابی به زن زیبای ثروت مند 
نصیب شان شد.

پیرنگ  یک  غالبًا  خود  مصری  و  هندی  همتایان  مانند  ایران  عامه پسند  سینمای 
ساده داشت: مرد )یا به ندرت یک زِن( شریف اما تهی دست که از یک محله ی شهری 
پول و سکس و  مانند  بزرگ  آمده در معرض وسوسه های یک شهر  یا روستا  فقیر 
از سیاه روزی می شود.  پر  یا  قرار می گیرد و غرق در زندگی خطرناک  خالف کاری 
او فقط به واسطه ی نوعی رستاخیز اخالقی - که منجر به یک پایانی شاد می شود - 
نجات می یابد و این رستاخیز اخالقی غالبًا به شکل وصلت با یک زن پاکدامن تصویر 
معموالً  پایین،  کاباره های سطح  در  غالبا  رقاصی،  و  ترانه خوانی  می شود. صحنه های 
با بدمستی و دعوا در کافه همراه است. قهرمان اصالح شده، نماد ارزش های ایثار و 
بخشندگی و مراقبت از والدین و البته غرور مردانه می شود. )امانت، 772( به بیان دیگر 
شهر همواره در هم تنیده با ارزش های ناپاک و متعارضی بود که قهرمان قصه علیه  آن 
به پا می خواست و فضا را از آلودگی پاک می کرد و در این بین زنی گناه کار را نیز 
با خود همراه می کرد و به پاک دامنی و نجابت تشویق می نمود. برای مثال محمدعلی 
فردین که ستاره ی بی مثال فیلم فارسی بود با آن اندام ورزیده و آوازخوانی و رقاصی و 
شیطنت هایش باعث می شد »دختر خوشگل های پولدارِ« فیلم عاشق او شوند و درهای 
امتیاز و ثروت به رویش باز شود، ولی این چیزها باعث نمی شد قهرمان فیلم اصالت 
فقیرانه ی خود را فراموش کند؛ پیامی که به خصوص برای بینندگان خوشایند بود. 
)همان، 773( میل به بازنمایی زِن عمدتًا ثروت مند و زیبایی که به بی راهه کشیده شده، 
اما در عین حال دل پاکی دارد که با کمک قهرمان »ارزش واقعی« خود را درمی یابد، 
می شد.  بازنمایی   50 و   40 دهه ی  زن شهرنشین  از  همواره  که  بود  تصویری  همان 
تصویری مخدوش از زنی که هرچقدر هم سرکش بود، در برابر عشق فردین و وثوقی 

قد خم می کرد و به راه راست بازمی گشت.
ارائه  فیلم فارسی  زن  شخصیت های  درباره ی  توضیحی  جاسمی  و  طواف چیان 
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می کنند. آن ها بیان می دارند که مجالِت مخصوص زنان و جوانان از مبتذل ترین نوع 
در  است.  مرد  و  درباره ی روابط جنسی زن  داستان ها  کثیف ترین  مجالت و حاوی 
آن و  برانگیزنده ی  و  ارضای شهوت  برای  به عنوان وسیله  را  فیلم های سینمایی زن 
موجودی حقیر و سبک مغز و فتنه انگیز معرفی می کنند. در صفحه ی مخصوص زنان 
در مجالت و روزنامه ها فقط صحبت از چگونگی آرایش و یا مدهای لباس است. 
زنان درباری و زن های دیگری که به عنوان نمونه ی پیشرفت زن در این جا و آن جا 
گمارده شده اند همیشه به کامل ترین وجهی آراسته هستند. )طواف چیان-جاسمی، 39( 
در ادامه ی این سبک ترویجی زندگی نباید از اشاره به کاخ های جوانان و خوابگاه های 
مختلط و تشکیل مجالس رقص و تفریح در مراکز رفاه خانواده - الگوبرداری های 
تصنعی از سبک زندگی اروپایی- غافل ماند؛ همه ی چیزهایی که در الیه های اقشار 
فرودستی که هیچ راهی به آن ها نداشتند، جز خشم و نفرت برنمی انگیخت. پروژه ی 
به فروش  البته  اروپایی که  مدرن سازی پهلوی خالصه  بود در ترویج سبک زندگی 

کاالهای مصرفی مثل لوازم آرایش و لباس و... به زنان بسیار کمک می کرد.
زن های فیلم فارسی ها در طی دوران رونق این سینما هویت های متفاوتی می یافتند. 
برای مثال در فیلم  های دهه ی 30، هویت زن خالصه بود در هیئت دختر روستایی 
که گول جوان شهری را می خورد یا در هیئت زن شهری که به فساد کشیده می شد و 
زندگی اش را می باخت. برعکس در »فیلم فارسی« دهه ی 40 در عصر انقالب سفید، 
فرهنگ  دو  میان  که  بود  بی هویتی  چهره ی  جدید،  سرمایه دار  دختر  هیئت  در  زن 
سرگردان مانده بود. اگر زن مثبت فیلم های دهه ی 30 نه مشروب می خورد و نه سیگار 
می کشید و نه برهنه در مجامع ظاهر می شد، زن نقش مثبت »فیلم فارسی« دهه ی 40 
زن ولنگار و بی بندوباری بود که در هر صحنه یک لباس تازه می پوشید و به تنهایی تا 
آخر شب ول می گشت، عریان می شد و به راحتی مشروب می خورد و در پایان فیلم 
برای عشق لمپن سنت گرا روسری به سر می کرد و پیراهن چیت می پوشید و به جنوب 

شهر می رفت. )جیرانی، 102 و 103(
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از آن جا که در فیلم فارسی شخصیت ها در حد تیپ به نظر می رسند، متحرک اند و 
به طور ناگهانی تحول می یابند و به سادگی تغییر می کنند، از قضا مؤلفه هایی کلیشه ای 
را در پرداخت شخصیت های نوعی می توان دید. برای مثال زن های سال خورده عمومًا 
مادرانی پاک دامن هستند که البته به حال خود رها شده اند، در مقابل زنان جوان در 
این فیلم ها موجوداتی منحرف، تزئینی، آزادی طلب و قربانی ارضای تمایالت انحرافی 
مردان اند و سرنوشت شان آن است که در بهترین حالت از حیطه ی نفوذ یک جاهل 
به درآیند و به سواستفاده ی جاهل دیگری که فیلم ساز او را مثبت معرفی می کند تن 
بدهند. شکیبادل چهار نوع زن را در فیلم فارسی های مختلف شناسایی می کند: مادر 
آسانی  به  زن ها  این  از  هریک  بدکاره.  زن  نجیب،  دختر  شیطان صفت،  زن  فداکار، 
می توانند به تیپ های دیگر تبدیل شوند. زن های بدکاره با آب توبه ای که بر سرشان 
ریخته می شوند پاک می شوند و دختران نجیب به سادگی بازیچه ی تمایالت جنسی 

مردان می شوند. )شکیبادل، 1393(
تفاوت های  با وجود  می شوند،  ظاهر  فیلم فارسی  در  که  زنانی  مختلف  تیپ های 
صوری، در یک ویژگی قدر مشترک دارند و آن، همان نقشی است که در بازنمایی 
اضطراب ناشی از شهرنشینی و جلوه های جنسِی متعاقب آن در شخصیت های مرد 
نیز  فیلمفارسی  آشنای  دوگانه های  دیگر  انواع  در  که  اضطراب  این  می کنند.  ایجاد 
مجسم می شود )شهر و روستا، شمال شهر و جنوب شهر، فقیر و غنی، باسواد بی سواد، 
دوگانه  این  ارتجاعی  نفع قطب  به  فیلم  ها  این  در  غالبًا   )... و  بی غیرت  و  جوان مرد 
»جوانمردی«  که  فیلمفارسی(  معیارهای  با  )البته  اغواگر  زن  می شود؛  رجوع  و  رفع 
و صفا و صمیمیت شخصیت مرد را دچار اخالل کرده است، به راه راست هدایت 
می شود. اخالقیات ریاکارانه ي فیلمفارسی دقیقًا در همین چرخش است که به طور 
البته چشم چرانی  )و  مرد  نهایتًا  یا هرزه  اغواگر  متبلور می کند؛ زن  را  کامل خودش 
تماشاگر( را به کام جویی می رساند و اضطراب اولیه را فرومی نشاند، اما باید همزمان 
از جلوه گری و نمایش گری دست بکشد و در پوشش و سلوکی مطیع و رام شده و به 
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فضای خانه و خانواده بازگردد و فضای شهر را »پاکیزه«  کند.
البته این شکل از حضور برهم زننده و اضطراب آور شخصیت های زن در سینمای 
جمهوری  دوران  در  آلمان  سینمای  مقایسه ی  اما  دارد،  پرشماری  نمونه های  جهان 
با بحث مورد نظر ما می تواند روشنگر  تاریخی  تناظرات  از  وایمار به جهت برخی 
ایرانی  فیلم فارسی های  با  این دوره  فیلم های  کیفیات هنری  مقایسه ی  البته که  باشد. 
محلی از اعراب ندارد،  اما مقایسه ي شرایط ظهور شخصیت های مشابه )و البته تفاوت 

بازنمایی و سلوک آن ها( می تواند مفید باشد.

4.اضطرابهایشهری:ظهورفمفتالدرسینمایوایمار

بازنمایی شود،  ایران  آن که تصویر زن شهری در سینمای عامه پسند  از  پیش تر  بسیار 
آلمان در دهه ی 20 و 30  اغواگر در سینمای دوره ی وایمار  از زن  تصویر دیگری 
میالدی ظهور کرده بود که نیای فم فتال سینمای نوآر بود و اگرچه ظاهر و سرنوشتی 
متفاوت با زن فیلم فارسی داشت اما میلی وسواس گونه به بازنمایی انحطاط زنانه را 

نشان می داد که در فیلم فارسی ها نیز تکرار می شد.
دالیل زیادی برای ظهور و بروز این شخصیت ذکر شده است، اما آن چه این موضوع 
را به بحث ما گره می زند برخی شباهت های معنادار در پیمودن مسیر مدرنیته از سوی 
آلمان است. آلمان بسیار دیر وارد فرآیند صنعتی شدن شد و برخالف انگلستان و فرانسه 
بسیار سریع و قهری آن را طی کرد. این ورود ناگهانی جدا از عقب ماندگی هایی که در 
اقتصاد و سیاست ارضی و کشورگشایی برجای گذاشت، عواقب و شوک های فرهنگی 
شدید و بعضاً  هولناکی برای آلمان به همراه داشت که مورخان و متفکران، فراوان به 
آن پرداخته اند؛ گسست ناگهانی از ارزش ها و اخالقیات اشرافی و فئودالی و ظهور 
کالن شهر های صنعتی مدرن با انواع زرق وبرق های کاالیی و جنسی و تفریحی، چنان 
ذهن منظم آلمانی را آشفته می کرد که بخش عمده ی محصوالت هنری این دوره ي 
آلمان به واکنش در برابر این تجلیات معطوف شد. مارشال برمن در این باره به گسست 
تاریخی شخصیت فاوست گوته اشاره می کند و این که روشنفکران آلمانی عصر گوته 
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در مقایسه ی کشورشان با انگلستان، فرانسه و آمریکای روبه رشد، هویتی توسعه نیافته 
را درک می کردند که گاه موجب شرم ساری شان می شد و گاه )از دیدگاه محافظه کاران 
رمانتیک آلمانی( مایه ی غرور و مباهات. بعدتر گفتمان های ملی گرایانه ای در آلمان 
غالب شد که خود بستر ظهور فاشیسم قرار گرفت. نه به معنای تقارنی یک به یک اما 
به  دامن زدن  و  سایر کشورها  از  عقب ماندگی  احساس  عناصر  از  بعضی  در  حداقل 
بحث های ملی گرایانه همگی بیانگر اضطرابی هستند که نیاز بود به نوعی تسکین یابد.
را  عمده ای  تغییرات  جدید،  کارگر  زن  پیدایش  و  صنعتی شدن  انقالب،  جنگ، 
برساخت که به مذاق توده ی مردمی که آشوب سیاسی و تورم متعاقب آن  ها را به 
وحشت انداخته بود خوش نیامد. در همین دوره انگاره ی سقوطی که تمایل اروتیک 
آن را برانگیخته است در آثار بسیاری از دانشمندان و محققان وایمار تکرار می شد. 
تا  که  وایمار  جمهوری  تورمی  دوره ی  طی  آلمان  متوسط  طبقه ی  اقتصادی  تنگنای 
اواخر دهه ی 1920 و اوایل دهه ی 1930 ادامه داشت، پدیده ای است که بر بسیاری از 
برساخت های فرهنگی آن دوره سایه افکنده است. حتا مرد هنرمند نقاش وایمار نیز با 
خلق بدن های تکه تکه  و مثله شده از شخصیت های زن در تابلوهایش )مانند کالنشهر1  
که طی جنگ  چیزی  همان  یعنی  می کرد؛  احیا  دوباره  را  نرینگی اش  دیکس2(  اوتو 

جهانی اول به شدت زیر سوال رفته بود.
در تالش جهت ریشه یابی شناخت علت تبهکاری زنانه، دوباره میان امر جنسی و 
زن تبهکار ارتباط ایجاد شد. برلین آن زمان درمقام کالنشهری شهوانی فضایی خطرناک 
آن  بود که در  بودند. هم چنین فضایی  مرتبط  با روسپی  آن جرم و مرگ  بود که در 
نقل وانتقاالت پول، مبارزات سیاسی، توسعه  ی صنعتی و انحرافات جنسی محسوس به 
بافت جامعه ی بورژوایی سنتی یورش برده بود. زن تبهکار یک دال است، یک بدن بیش 
از حد بازنمایی شده که برای ساخت انگاره ی شیطان محض استفاده شده است. )هیلز، 
199۶( انگاره ی زن تبهکار، گناه کار و در عین حال بسیار جنسی، انگاره ای پرطرف دار و 

تاریخ مند است که در بسیاری از فیلم های سینمایی نمود یافته است.
1.  metropolis
2.  Otto Dix



75تحوالتاقتصادیدورهیپهلویوتأثیرآنبربازنمایی»زنشهری» |||

بی شمار  دارای جاذبه ی جنسی در  زِن  وایمار،  نشریات  به  اشاره  به قول هیلز و 
فرم هایش، َمجازی است از شهر، جمع، توده و خطاکار بالقوه. زن شیطان صفت بدکاره، 
مظهر ناخرسندی جامعه ی وایمار از مدرنیته به طور کلی و ظهور زن جدید به طور 
خاص بود. بنا به ادعای هیلز درگیری وسواس گونه با تبهکاری در نشریات وایمار و نیز 
در مجالت جرم شناسی آن زمان، هیچ تطابقی با افزایش واقعی آمار تبهکاری نداشت. 
بلکه ترسی بود از تغییر و تهدید سبک زندگی شهری و صنعتی شدن که دهه ی 1920 
و اوایل دهه ی 1930 آلمان را توصیف می کرد. سازه ی زن تبهکار دالی شد بر ترس از 

آزادی زنان، از اهمیت تازه ی شهر و نیز از طبیعت نوپای جمهوری آلمان. 
چهره ی فم فتال از نوع سینمای وایمار و نوآر هرگز در ایران ظهور نکرد، یعنی 
زن  درعوض  ایران  سینمای  در  می کشاند.  تباهی  به  و  می داد  فریب  که  زنی  آن 
فریب خورده ای در سینما تکرار می شد که به عشق لمپن فیلم به راه راست هدایت 
می شد و به سنت ها و سبک زندگی جنوب شهری احترام می گذاشت. ظاهراً ترس از 
زندگی شهری و کشمکش های آن، به عوض فرافکنی در زنی اغواگر، جایش را به 
زنی فریب خورده داد که لوتی داستان او را به راه راست می کشاند و این لکه ی ننگ 
را پاک می کرد. میلی به اصالح به سبب دلزدگی از زندگی شهری و در آخر پناه بردن 

به آغوش سنت های کهن.  
حتا در پرداخت ظاهری زن های فیلم فارسی هم تفاوت عیانی با نمونه های فم فتال 
غربی قابل مشاهده است. فم فتال زنی زیبا، اغواگر و واجد تمام ظرافت های زنانه بود 
که مقاومت را ناممکن می ساخت اما زن های فیلم فارسی یا اغلب دخترکانی معصوم 
و فریب خورده اند که حتا به لحاظ فیزیکی نیز واجد آن جذابیت های زنانه نیستند، یا 
زنانی بدذات و تباه شده که در تمام حرکات، گفتار و رفتارشان می توان زمختی حاصل 

از محیطی مسموم را یافت.
*
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نتیجهگیری:میلبهتکرارالگوهایفیلمفارسی

حسین یزدانیان در سال 1347 در کتاب دکانیبهنامسینما نوشت: »بی گمان روزی 
و  آیند  تنگ  به  کنونی اش(  )به سان  تلویزیون  و  سینما  از  مردم  که  رسید  فراخواهد 
بیزاری خود را با فیلم سوزان نشان دهند... بی گمان روزی فراخواهد رسید که توده ها 
به سررشته داران خود فشار آورند که این دکان های نیرنگ و فریب را ببندند« )به نقل 
از قلی پور، 218( پیش گویی او کم وبیش صحیح از آب درآمد و سینماهای بسیاری در 

آستانه ی انقالب در آتش سوختند. 
اما سوختن سالن های سینما کم ترین تاوانی بود که برای سال ها تبلیغات سخیف 
علیه زن های شهری پرداخته شد. تبلیغاتی که ساده لوحانه به هدف توجیه تبعیض ها 
انقالب  آن که شعله های  می گرفت حال  تزریق خوش باشی صورت  و  و سرکوب ها 
خیلی پیش تر روشن شده بودند. به سبب تمام این مظاهر فرهنگی، نفرتی عمیق از زن 
شهری و هر شکلی از تجدد در دل به خصوص تهی دست های شهری کاشته شد که 
سال هاست بر سرنوشت زنان سایه انداخته است. شاید بتوان ریشه ی این نفرت را در 
تمام مظاهری یافت که به زور به مردمی تحمیل می شد که عمدتًا در تأمین معاش اولیه 
نیز مشکل داشتند. مردم روستاهایی دورافتاده و پرت که به واسطه ی طرح های سپاه 
دانش و بهداشت مواجهه ای عموماً  ناگهانی با مظاهر شهری داشتند به خوبی متوجه 
شکاف فرهنگی عمیق خود با مرد و زن شهری می شدند، شکافی که حتا طی سال ها 
مهاجرت و غربت نشینی هم، به این آسانی پر نشد. حاشیه نشین هایی که هرگز در نظم 

شهری ادغام نشدند و شهر و اضطراب هایش مدام آن ها را پس می زد.  
اولین گروهی که پس از انقالب به محاق رفتند زنانی بودند که بسیاری از آن ها نقشی 
فعال در وقوع انقالب داشتند. جالب تر آن که در این حذف و سرکوب، اکثر گروه های به 
ظاهر متفاوت عقیدتی، هم دستی پنهانی به خرج دادند. بسیاری از این مبارزین زن ها را 
به سکوت تشویق کردند؛ سکوت در برابر خطری که زن ها به وضوح احساس می کردند 
و برای اعتراض علیه آن به میدان آمدند اما از سوی بسیاری از هم سنگرها نیز حذف و 

طرد شدند.  
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با اوج گرفتن جنبش انقالبی در ایران، شریف امامی پست وزارت امور زنان را از 
کابینه ی خود حذف کرد. این مسئله نشان گر این است که به سبب برخی اقداماتی که 
وزارت امور زنان انجام داده بود و از نظر اکثریت مردم غیراسالمی به شمار می رفت، 
از خود نشان دهد و ظاهراً  تا سیمایی طرف دار مذهب  امامی در صدد بود  شریف 
مؤثرترین اقدام برای جلب حمایت انقالبیون را حذف فیزیکی زنان می دانست. همان 
عملی که بعدتر نیز از سوی انقالبیون اسالم گرا تکرار شد. فارغ از این مهم، باید اشاره 
داشت از آنجا که شریف امامی یکی از مهره های اصلی باشگاه روتاری در ایران بود، 
با قوانین  باشگاه  این  بر مغایرت داشتن  فتوای مجمع فقهی مسلمانان مبنی  متعاقب 

اسالم، از نظرگاه شخصی نیز مجبور بود خود را ظاهرالصالح نشان دهد.
آرنولد هاوزر در کتاب »فلسفه ی تاریخ هنر« درباره ی تأثیر رسانه های جمعی بر 
ناخودآگاه مخاطبین می نویسد: »ساختار جامعه ی صنعتی جدید، نظم ماشینی زندگی 
شهری و انطباق اجتناب ناپذیر عمدتًا غیرارادی و ناآگاهانه ی فرد با شکل های مشترک 
حالت  این  می کند.  ترغیب  توده ای  یا  دسته جمعی  ذهن  داشتن  به  را  انسان ها  رفتار 
در اثر فعالیت مطبوعات، رادیو، سینما، انواع آگهی، پوسترها و درواقع آن چه چشم 
قرار  توجه  مورد  باید  که  واقعیاتی  می شود.  تشدید  دائمًا  می شنود،  و گوش  می بیند 
باید  که  راه حل هایی  و  شود  گرفته  آن ها  دربار ه ی  تصمیمی  باید  که  مسائلی  گیرند، 
بلعیده  اختیار مردم گذاشته می شوند که یک جا  به شکل یک کل در  پذیرفته شوند 

شوند.« )شکیبادل، 1393(
و  فیلمولوژیک  »آزمایش های  می نویسد:  سینما  مخاطب  مورد  در  کاووسی 
تست های روانی مربوط به آن ثابت می کند که سینما در کودکان یا در بزرگ ساالنی 
که توسعه ی مغزیشان در حد کودک متوقف مانده است نقش مدل زندگی و راهنما 
اما هدف این مقاله توبیخ و تحقیر مخاطب های فیلم فارسی به  را دارد.« )کاووسی( 
سبک منتقدینی چون کاووسی نیست. بلکه برعکس در نظر دارد از تقبیح این طبقه 
گذر کند و به مناسبات اقتصادی و اجتماعی ای بپردازد که مجالی برای شکل دیگری 
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از زندگی به این طبقه نمی دهند و همین طور نظامی که به طور غیرمستقیم از همین 
بیمار  سازوکار  سمت  به  را  اتهام  انگشت  می شود.  فربه  و  می کند  تغذیه  مناسبات 
اجتماعی ای می گیریم که فرصت رشد و توسعه ی مغزی را از بسیاری از افراد ربود و 
از قضا از همین مسیر هم ارتزاق کرد. هم چون انبوه شبکه های خارجی حال حاضر که 
با مخاطبان خود به مثابه طفل هایی صغیر برخورد می کنند، از دکورپردازی های کودکانه 

و رنگارنگ گرفته تا کالمی که تا سرحدات ساده سازی شده است.
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گزیدهایازمقالهی»جنسیتپشتسنگرها:سیاستوامکانهایشورش1»

نویسنده:تمیکوویچ
مترجم:مائدهمیرزایی

مقدمه:ازخاکستر
دست به شورش زدن تالشی  ست پرشور و ناگهانی برای ساختن و واساختن جامعه در 
آن واحد و برای بسیاری تبدیل به نقطه ی اوج روند اجتماعی شدن سیاسی شده است…

)ترونگ2 2017:574(

ارتباط میان انهدام و خلق دغدغه ی کالسیک تفکر انقالبی ست. برای مثال میخائیل 
باکونین3  محتمال با طرح چنین بحثی شناخته می شود: “ اشتیاق برای انهدام در آن 
واحد اشتیاقی خالقانه ست. ) نقل قول شده از لیر4 2009:111(. از آنجایی که وقایع 
پرآشوب از بنیان شامل تخریب می شوند، بنابراین شورش ها تجسم گفته ی باال  هستند. 
استیون شوکتیز5 عنوان می کند که برآمدن آنتاگونیسم سیاسِی عمومی مثل شورش ها 
موجب خلق موقعیت هایی می شود که “در آن فرم های دیگری از زندگی اجتماعی 
مجال بروز می یابند.” )2009:223( اگرچه شورش ها اغلب  از نظرگاهی سلبی و پوچ 

1.   متن پیش رو ترجمه ای ست از مقاله ی زیر:
Kovich, Tammy. (2020). GENDER AT THE BARRICADES: THE POLITICS AND POSSIBILITIES OF 
THE RIOT. Coils of the Serpent , 7, 113–145.
https://coilsoftheserpent.org/2020/12/gender-at-the-barricades/ 
2.  Truong
3.  Mikhail Bakunin
4.  Leier
5.  Stevphen Shukaitis
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درک و تصویر می شوند، اما در عین حال می توانند بازنمایی کننده ی لحظاتی از تصدیق  
و امکان نیز باشند. باوجود زودگذر و ناپایدار بودن، شورش ها می توانند فرصت هایی 
عرضه و لحظاتی استثنایی خلق کنند که در آن قوانین معمول دیگر به اجرا در نمی آیند 
امکان ها به ویژه در  از راه می رسند. این گسترده شدن  پتانسیل های رهایی بخشی  و 
ارتباط با ساخت و کارکرد جنسیت قابل توجه است. با تامل بر قیام های معاصر در 
هویت های  و  “هنجارها  می کنند:  پرت1 خاطرنشان  و  میری  سعید،  ال،  جهان عرب 
جنسی و جنسیتی شده به طور کلی و به خصوص در دوره  ی آشوب های اجتماعی و 
سیاسی  قابل انعطاف  هستند”. )2015:8؛ یادداشت نویسنده( براساس استدالل آن ها 
لحظه ی آشوب نه تنها به دگرگونی اجتماعی و سیاسی  از جهت ایجاد تغییر در نهادها 
و مشارکت زنان در آنها دامن می زند بلکه باعث برانگیختن تغییراتی در “خودسازی 
زنان از جمله پرفورمنس های جسمی شان” می گردد )ال،سعید،میری و پرت 2015:12( 
به بیان ساده تر، دوره های کنش آشوبگرانه می تواند محرک تغییراتی در میان جبهه های 
مختلفی باشد - و دامنه ی تاثیراتش محدود به قلمرو نهاد ها و تشکیالت رسمی نیست. 
با گسترده شدن  افق های زندگی روزمره و بازسازی چشم اندازهای شهری، نهاد های 
سیاسی، هنجار های فرهنگی، روابط اجتماعی و خود مردم می توانند دگرگون شوند. 
 با در نظرداشتن چنین امری، بحث مرکزی این مقاله این است که نشان دهد پی آمد
شورش ها می تواند ایجاد سرآغازی باشد برای به چالش کشیدن انتظارات جنسیتی  از 

پیش موجود و تشویق به  اقداماتی  براندازگرانه در دو سطح فردی و جمعی. 
طبق تعریف هکرت2، جنسیت “یک نظام طبقه بندی کننده از خودمان و یکدیگرست 
)که شامل بدن ها، امیال و رفتارها نیز می گردد( که در تمامی صور فرهنگ و جامعه 
نفوذ می کند و با دیگر طبقه بندی ها و سلسله مراتب ها )نژاد، طبقه، سکسوالیته  و... ( در 
هم تنیده است”. )2012:1( گستردگی مفهوم سازی جنسیت به حدی ست که چگونگی 
تجربه   شدن و طبقه بندی بدن ها و اختصاص معنی به آن  را در برگرفته است و اساسا 

1.  El, Said, Meari, and Pratt
2.  Heckert
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دنیای ما را شکل داده است و به طبع آن ایده هایی کنترلی که متوجه رفتار، نقش ها 
جمعی  و  فردی  زندگی  به  و  می کند  بازتولید  و  تولید  را  اجتماعی ست  ساخت  و 
شکل می دهد. کالکتیو پینکو1 اینگونه  شرح می دهد: “جنسیت از طریق یک زیربنای 
مادی تحمیل، تثبیت و بازتولید شده است که در سرتاسر امر اجتماعی توزیع شده، 
از مکان های شخصی  چون خانواده یا صمیمیت جنسی گرفته تا مکان های عمومی 
همچون خیابان و در لحظاتی همچون دسترسی به بازار کار و در ارتباط با خشونت 
جنسی”. )2019( به طور خالصه جنسیت به شکل یک ساختار اجتماعی با بنیان های 
مادی وجود دارد. جنسیت در سطوح گوناگونی عمل می کند و می توان آن را  از لحاظ 
امر ساختاری/مادی؛ جمعی/ پیوندی؛ ایدئولوژیک/ استداللی و فرد/ خود  مفهوم سازی 
کرد. در این مقاله من  به روش های مختلفی که به واسطه ی آن شورش ها با عملکرد 
جنسیت در هرکدام از این جبهه ها درگیر می شود و در مواردی حتی آن ها را تغییر 

می دهد، می پردازم.
امروز،  به  تا  بیستم  قرن  ابتدای  شورش های  از  نمونه   هایی  گزیده  به  نگاهی  با 
را  به یکدیگر  وابسته  پدیده ی  چهار  با  ارتباط  در  شورش  دگرگون  کننده ی  پتانسیل 
بررسی می کنم: یک( تضعیف تفکیک فضای عمومی و خصوصی و ساختن روابطی 
در هم شکستن  مراقبتی؛ سه(  بدیل  اقتصادهای  اجتماعی و ظهور  بازتولید  دو(  نو؛ 
کلیشه ها و بازنگری در انتظارات، هنجارها و  نقش ها و در نهایت چهار( تحوالت 

شخصی و تشکیل سوبژکتیوهای نوین سیاسی.
آنچه در ادامه می آید ترجمه بخش  اول و دوم است ]مترجم[:

1.  The Pinko Collective
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شکافعرصهعمومیدربرابرعرصهخصوصی:بیرونازخانهوبهسویخیابان

)کالکتیو  تجربه جمعی ست.  در سازمان دهی  ما  توانایی   از  برآمده  قدرتی  کاربست هر 
پینکو 2019(

بنابر تصوری بورژوایی، تقسیم جنسیتی جامعه به دو عرصه ی جداگانه ی خصوصی و 
عمومی، به طرز ننگینی با انقالب فرانسه 1789 تحکیم پیدا کرده است )ر.ک گودینو1 
به اعالمیه ی حقوق  پویا و فعاالنه در آن وقایع، زنان  1998:28(. علیرغم مشارکت 
بشر و شهروندی؛ که در پی آن حاصل شد، راه داده نشدند. با بی بهره شدن از حقوق 
فضای خانگی  در  زنان محصور  سیاست،  از حوزه ی  و طرد شدن  فعال  شهروندی 
شدند تا بر نقش های همسری و مادری متمرکز شوند)ر.ک گودینو 1998:28(. این 
تنزل زنان به فضای خصوصی، نه مختص فرانسه بود و نه صرفا روایتی از گذشته. 
یکی از مکانیسم های اصلی تولید و بازتولید جنسیت، تقسیم افراد به دسته  بندی های 
مختلف است. در جوامع سرمایه دارانه، یکی از ستون های اصلی که جنسیت به آن 
میان  از جمله جدایی  مجزاست.  به حوزه های  اجتماعی  عرصه ی  تقسیم  متکی ست 
فضای عمومی و خصوصی .  بنا به نظر اندنوتز2 جنسیت در بهترین شکل به عنوان 
“تثبیت کننده ی گروهی از افراد در درون حوزه ی مشخصی از فعالیت های اجتماعی” 
)2013:78( فهمیده می شود و در ادامه، این پروسه ی تثبیت کننده، دست به تولید و 
بازتولید دو جنسیت جداگانه می زند. با تکیه به حوزه ا ی مشخص، “جنسیت  خودش 
را  به عنوان مجموعه ای از خصوصیت های ایده آل مبین ‘مردانه’ یا ‘زنانه’ ، عینیت 
می بخشد”. )اندنوتز 2013:78(. این ویژ گی ها ممکن است در طول زمان دستخوش 
تغییر شوند یا در جایی از جهان متفاوت از جای دیگر باشند، مع الوصف همواره به 
صورت دوگانه ای نسبی، وجود دارند. تمایز میان حوزه ها را می توان  با اصطالحات 
متفاوتی از جمله عمومی/ خصوصی، تولید/ بازتولید، مزدی/ غیرمزدی یا اجتماعی/
در   کلیدی  نکته ی  شده،  استفاده  ترمینولوژی  از  جدا  کرد.  طرح بندی  اجتماعی  غیر 
1.  Godineau
2.  Endnotes
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استقرار بدن های جنسی در حوزه های مشخص است. در چنین چارچوبی، طبقه بندی 
زن با محدود شدن به فضای خصوصی ترسیم می شود. زنان در نسبت با فعالیتی که 
بیشترشان )اگرچه نه همگی( قادر به اجرای آن هستند- تولید مثل و به تبع آن بازتولید 
نیروی کار- تعریف می گردند. در حالی که تولید برای مبادله در فضای عمومی انجام 
می شود، بازتولید تولیدکنندگان به فضای خصوصی واگذار شده که عموما برعهده ی 
زنان است. بدیهی ست که این به معنای زیست زنان تنها در فضای خصوصی نیست 

بلکه هدف پررنگ کردن جایگاه غالب آنهاست1.
تحت چنین شرایطی، ساخت جنسیت در لحظاتی چون شورش دچار چالش می شود، 
یعنی در جایی که زنان از این شکاف عبور می کنند و روانه ی فضای عمومی می شوند، با 
درهم شکستن یا دستکم ضعیف شدن این شکاف عمومی/ خصوصی ناگهان امکان های 
متعددی خلق می شوند. ورود زنان به فضای عمومی به طور مشخص دو پیامد جدا اما 
همچنان مرتبط دارد. اول از همه ما با گسترش دسترسی زنان به نقش ها و کنش هایی 
متعدد روبه رو هستیم. در شورش فضاهای جدیدی از راه می رسند که به زنان فرصت 
دستیابی به موقعیت ها و مکان هایی را می دهند که در نظم معمول برایشان میسر نبود. 
بنا بر بحث روباتم2  “تنها در شرایط استثنایی  شورش سیاسی ا ست که اجرای کنش 
 غیرمعمول برای زنان فراهم می شود” )2014:204(. با بررسی قیام واهاکا3 در سال 
1.  مطمئنا زنان در کار مزدی نیز فعال اند اما این درگیری به شدت جنسیت زده است. کارمزدی زنان “در فرم های مشخصی 
سازمان دهی شده است-بخش های مشخص، سلسه مراتب اداری )سقف شیشه ای( و پایه های دستمزد” )ریف رف 2011:160(. 
زنان معموال در فعالیت هایی با قابلیت تعدیل، پاره وقت و متمرکز در صنایعی به خصوص مشغول به کارهستند. به بیان گانزالز 
“زنان اغلب خدمات خانه داری یا داخلی در خانه ی دیگران یا در دفاتر و هواپیماها را انجام می دهند.  در کارخانه ها، آنها جداگانه 
به کار های فشرده ای که نیازمند کاردستی و ظرافت است گماشته می شوند، به خصوص در صنایعی مثل نساجی، پوشاک و 
مونتاژ وسایل برقی” )2011:228(. ماهیت خاص شرکت زنان در کارمزدی به خودی خود داللتی بر “ورود و نفوذ در عرصه ی 
عمومی ندارد چرا که موجودیت آن عرصه را به چالش نمی کشد”)ریف رف 2011:160(. کارمزدی زنان به نوعی رام شده است 
و “به آن بخشی از عرصه ی عمومی سپرده شده است که به واسطه ی آن تبدیل به پیوستی برای عرصه ی خصوصی شود”)ریف 
رف 2011:160(.تحت چنین شرایطی، تنها  در لحظاتی که “دیوار های پیرامونی این پیوست شکسته شده باشد )برای مثال 

در اعتصاب( کارگران زن روانه ی عرصه ی عمومی می شوند”“ )ریف رف 2011:161(.  
2.   Rowbotham

3.  ایالت واکاها در مکزیک درگیر مبارزه ای شد که بیش از هفت ماه به طول انجامید و در پی آن واکاها، شهر پایتخت، توسط 
مجمع مردمی واکاها اشغال گردید. این مبارزات در می سال 2006 آغاز شد، زمانی که پلیس در واکنش که به اعتراضات غیر 

خشونت آمیز اتحادیه ی صنفی معلمان شروع به تیراندازی به آنان کرد-م.
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200۶، باروچا پلر1 نشان می دهد که چگونه این واقعه وضعیتی را فراهم کرد که در 
آن زنان قادر به ترک فضای خانگی )اگرچه موقت( شدند، یعنی فضایی که در آن 
زیر منت همسران و خانواده هایشان بودند. در طول این قیام، مشاهده ی زنان در حال 
برپاکردن سنگر  پلیس، ساختن کوکتل مولوتف و  با  مبارزه  پیشرو،  ایفای نقش های 
امری معمول بود )ر.ک پلر 2012:129(. زنان رادیو ی ملی و شبکه های تلویزیونی را 
در دست گرفتند و به پخش برنامه، برگزاری کارگاه ها و تشکیالت در میان خودشان 
پرداختند. در پاسبانی ها و شب زنده داری ها، زنان ساعت هایی طوالنی را در کنار هم و 
به گفتگو سپری می کردند. فضای خودمانی که در پی این قیام ایجاد شده بود با خود 
میزانی از استقالل را همراه داشت که بحث و گفتگویی را ممکن می ساخت که بدون 
آن هرگز رخ نمی داد. برای پالر، گفتگویی که میان زنان شکل گرفت “شاید مهمترین 
نتیجه ی این تصاحب قدرت بود” )2012:133( او تشریح می کند که “آنچه تا پیش 
از این‘خصوصی’ و ‘شخصی’ بود خود تبدیل به محلی برای مقاومت شد.  در میان 
چنین گفتگوهایی بود که زنان برای اولین بار فضایی را تجربه کردند ]...[ که در آن 
آزادانه به سازماندهی و روایت تجربیاتشان می پرداختند” )پالر 2012:133(. از آنجایی 
پیدا کردند، شروع به  با یکدیگر را  بیشتر فرصت صحبت بی پرده  که زنان بیشتر و 
درک “گستره ی حقیقی استثماری که تجربه می کنند و ماهیت مبارزه ی سیاسی ای که 
در جریان بود” )پالر 2012:133( کردند. این قیام لحظات مواجهه ای را فراهم کرده 
بود که همراهان واقعه می توانستند با یکدیگر مالقات کرده و در این میان شروع به 

درک مبارزه ی مشترک شان کنند.
با  ارتباط   پیامد عالوه بر مشغولیت زنان در شکل های جدیدی از کنش، دومین 
فضای عمومی معطوف به گسترش روابط و جستجوی جمع های جدید است. کمیته ی 
نامرئی2 که به طرح و بحث کنش سیاسی در جهان امروزی می پردازد  ، شورش را به 

عنوان امری با قابلیت خلق فرم های نوینی از زندگی تئوریزه می کند. آنها معتقدند:

1.   Barucha Peller
2.   The Invisible Committee 
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شورش سازماندهی شده قادر به ایجاد چیزی ست که این جامعه نمی تواند خلق 
کند: پیوند هایی زنده و بازگشت ناپذیر. کسانی که تنها انگشت روی تصویر خشونت 
می گذارند، قادر به درک همه آنچه که در جریان است )درهم شکستن، دنبال کردن 
شورش اش،  اولین  تجربه ی  از  پس  هیچ کس  بازگشت  نیستند.  پلیس(  با  مواجهه  و 
ساختی  دوستی ها،  تصریح  و  تشکیل  از  نوعی  در شورش  بود...  نخواهد  بی  تغییر 
مرکزی از جهان، امکان هایی روشن برای عمل و منابعی در دسترسی نزدیک وجود 

دارد )کمیته ی نامرئی2017:14(.
در واکاها با رفتن زنان به خیابان ها، آنها در واقع یکدیگر را پیدا کردند و دریافتند 
“که تجربه های آزاری که در خانه به واسطه ی گرفتاری اقتصادی و سرکوب ساختاری 
داشتند، در کالم زنان دیگر هم منعکس شده است و به درک مشترکی از جنسیت و 
هویت از عرصه ی عمومی تا خصوصی رسیدند”)پالر 2012:134(. زنان با یکدیگر 
از تجربه  ی خشونت و زیردست بودن سخن می گفتند و به وضوح می دیدند که همه 
روایات مشترکی دارند. اوا یکی از شرکت کنند گان در این قیام می گوید: “فهمیدیم که 
ما همه داستان مشترکی داشتیم، داستان مشترکی از آزار توسط شوهر، برادر، تجاوز 
توسط کارفرما ]...[ وجه مشترک همه ی ما، درخواست سرنگونی سیستم به منظور 
تغییر جامعه  و تبدیل آن به جایی ست که در آن زنان صاحب قدرت و اختیار هستند” 
)پالر 2012:133(. به واسطه ی فرآیند شورش و ایجاد روابط جدید، زنان توانستند 
به درک روشنی از موقعیت اجتماعی خود برسند تا در نهایت دریابند که مبارزه  بر 
ضد سرمایه داری و نظام حاکم، درهم تنیده با “عصیان علیه شوهران و خانواده هایشان 
در فضای خانگی ست”)پالر 2012:128(. به عبارت دیگر، این قیام به زنان درگیر در 
آن امکان برپایی )یا در حداقلی ترین حالت ممکن تجسم خود به عنوان( یک نیروی 

جمعی و کنش متعاقب آن را فراهم ساخت.
در همین اواخر، زنان در اعتراض به خشونت جنسیتی در مکزیک، به صورت 
چشمگیری به حوزه ی عمومی ورود پیدا کردند. زنان خیابان ها را از آن خود کردند، 
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به  شدند،  ]عمومی[  اموال  تخریب  ]و[  وندالیسم  درگیر  و  کردند  برخورد  پلیس  با 
با  )ناشناس 2019(.  از شرکت کنندگان “هرچه می توانستیم سوزاندیم”  یکی  گفته ی 
درنظرگرفتن چنین کنش هایی و به منظور تشریح انگیزه ی پشت آن، همان شرکت کننده 

در ادامه می گوید:
من در این بدن به دنیا آمده ام، بدنی که در سرتاسر تاریخ و تمامی سرزمین ها به عنوان 
چیزی که آنها آن را زن می نامند، بر من نشانه گذاری شده. آنها من را آفریده اند تا مطیع، 
لگدمال شده، تجاوز شده، مادر آینده، پرستار آینده، پیشخدمت دیگران، منتظر دیگران، 
تحمل کننده ی همه چیز، ساکت، خدمتکار  پیشکار رئیس و خود رئیس باشم و به همین 
خاطر است که این همه ی ما بود که آنجا حضور داشت و به همین خاطر ما هیچکس را 

پشت سر جا نمی گذاریم و کنش همگی را جشن می گیریم. )نا شناس 2019(.

بدن  چنان  در  زیست  تجربه ی  که  شد  کسانی  آمدن  کنارهم  موجب  واقعه   این 
کنار یکدیگر  فراهم کرد که در  را  زنان فضایی  برای  را داشتند، و  نشانه گذاری شده ای 
مبارزه کنند. در اعالمیه ی اصلی که به وقایع آگوست 2019 ارجاع می داد، نویسنده به طور 
مشخص به چنین دینامیکی اشاره می کند. او از بازشناخته شدن خودش “در نگاه دیگری” 
می گوید و در ادامه ی آن تشریح می کند که “وقایع دیروز به ما اجازه داد تا یکدیگر را 
با نگاه هایی آشوب گرانه و همدستانه، در بدن هایی درخشان، برهنه و زنده بازشناسیم و 
دریابیم که تنها نیستیم ]...[ و حاضر نیستیم؛ چه به عنوان زن و چه به عنوان انسان، به پنهان 
و جاودانه شدن یک نظام اجتماعی مرگ آفرین ادامه دهیم”  .)ناشناس 2019(. به همین 
منوال شرکت کننده ی ناشناس دیگری در ناآرامی های مختلف پاریس از چنین لحظاتی 
به عنوان گشایشی برای بازیابی دیگر زنان و غلبه بر محدودیت ها ی اعمال شده بر آنها 
می گوید. او توضیح می دهد : “با وجود اینکه قصد نابودی جنسیت را داریم، اما از 
طرفی خود آن باعث دور هم جمع شدن کسانی می شود که احساسات مشترکی دارند، 
کسانی که معنای زن نامیده شدن بر بدن شان را حس می کنند و در عین حال می خواهند 
ناآرامی هایی  نویسنده، چنین  برای  از چنین حصاری رها شوند”.)ناشناس 2017:1( 
فرصتی در اختیار زنان قرار می دهد تا “بر جایگاه شان در جهان حمله ور شوند تا از 
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آن جدا و رها شوند” )ناشناس 2017:1(.  با شرکت در فضای عمومی  آشوب، زنان 
می توانند جایگاه تبعیدی فضای خصوصی را به چالش بکشند و تفکیک جامعه به 
قلمروهای مجزا؛ به  منظور اجرای فعالیت های مشخص، را مختل سازند. این پروسه 
در سطح اجتماعی وسیع تری به عنوان یک توسعه ی بیرونی رخ می دهد که موجب 
آرایش نوینی از روابط اجتماعی و ظهور همبستگی های جدید می شود و در عین حال 

در پروسه ای درونی، زنان جایگاه پیشین خود را به طور کلی به چالش می کشند. 
وقایع آشوبگرانه می توانند مجال حضور برای فرم های نوینی از تعامل اجتماعی 
باشند و به شکوفا شدن روابط جدیدی کمک کنند اما در عین حال چنین لحظاتی 
اینجاست که چگونه می توان به چنین رخدادهایی تداوم  بنابراین سوال  زودگذرند، 
بخشید؟ به گفته ی جکی وانگ1 : “شورشیان می دانند که همدستانشان می توانند به 
راحتی بدل به خبرچین شوند، اما تحت چه شرایطی می توانیم دوست باقی بمانیم؟ 
همبستگی ها به صورت خودکار در اکنون تشکیل نمی شوند، بلکه در طول زمان و با 
ایجاد ریتم های جدیدی از بودن؛ که ریشه در بازتولید زندگی روزانه دارند، ساخته 
می شوند. به چه فرم هایی از زندگی در ساخت همبستگی در طول زمان می توان اتکا 
کرد؟” )2018(.   یک شورش می تواند نیرویی رهایی بخش را آزاد کند اما می بایست 

پس از واقعه و فراتر از آن به مراقبت و پرورشش اهتمام ورزید.
 

بازتولیداجتماعی:ازغارتبهسویکمون

گمان می کنم که به طور کلی شورش ها و کنش نظامی خشونت آمیز به غلط به مردانه 
چنین  می خواهند  هم  ما    مرد رفقای  از  بسیاری  و  می  شوند  شناخته  بودن  برادرانه  و 
که  معتقدم  حقیقت  در  اما  می افتد  اتفاقی  چنین  هم  قطعا  و  دهند  اشاعه  را  تصویری 
شورش ها به شدت و به طرزی باور نکردنی  زنانه هستند... بحث بر سر لذت و بازتولید 
اجتماعی ست. به یکدیگر عشق می ورزید، آنهم با خالص شدن از چیزهایی که آن را 
می کنید  حمله  چیزی  به  شما  مالکیت خصوصی.  و  پلیس  یعنی  می سازند،  غیرممکن 

1.  Jackie Wang
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تا آن چیز ها را  که توجه و مراقبت کردن را غیرممکن می سازد، به آن حمله می کنید 
بدیهی ست که  از لذت و خوشی سهیم شوید.  باشید و در خیابان ها  به رایگان داشته 
شورش ها به خودی خود انقالب نیستند اما وعده ای در خود دارند به سوی جهانی که 
در آن خیابان فضایی ست آزاد برای در کنار هم و خوشحال بودن و مراقبت کردن از 

یکدیگر . )اوستروایل1 2020(

یکی از راه های کارکرد جنسیت؛ که خود ارتباط زیادی با تفکیک جامعه به عرصه های 
در  اجتماعی  بازتولید  مسئول  کسی  چه  که  است  این  تعیین  دارد،  فعالیت   مختلف
  جامعه ماست) و چه کسی نیست(. این نه تنها شامل بازتولید انسان ها بلکه تامین 
مراقبت مادی و عاطفی نیز می شود.  سیلویا فدریچی2 بازتولید اجتماعی را اینگونه 
توصیف می کند: “تمامی فعالیت هایی که زندگی روزانه مان را تولید و در عین حال، 
در جامعه ای سرمایه دارانه، نیروی کار را نیز بازتولید می کند ]...[ از یک طرف ما را به 
مثابه ی مردم و از طرفی دیگر به مثابه ی کارگرانی با قابلیت استثمار بازتولید می کند”. 
مسئله ی  که  می کند  پافشاری  موضوع  این  بر  فدریچی  شرایطی،  چنین  در   )2018(
کلیدی برای فمنیست ها “تبدیل کار بازتولیدی به بازتولید مبارزه ی ماست”. )2018(

با تبعید حضور زنان به فضای خصوصی، آنان با اختالف زیادی عهده دار تولد، 
پرورش و مراقبت از فرزند تا بزرگسالی و  به عالوه پرستاری از هرکس دیگری در 
درون خانه هایشان هستند. درعمل این به معنای مدیریت خانه، آشپزی کردن، نظافت، 
تربیت و مراقبت از اعضای بیمار و سالمند خانواده در کنار چیزهایی دیگر است. در 
برابر چنین وضعیتی، لحظه ی قیام سیاسی می تواند راهکار متفاوتی به مسئله ی بازتولید 
امراشتراکی  سوی  به  و  گرفته  فاصله  خانواده  از  که  راهکاری  دهد،  ارائه  اجتماعی 
حرکت خواهد کرد. شورش ها به هیچ وجه نمی توانند نماینده ی یک راه حل پایدار 
آنها  مواقع،  از  بعضی  در  حال  این  با  باشند.  سازوکاری  چنین  کردن  برطرف  برای 
امکان  جایگزینی در مواجهه با مایحتاج مادی و سازماندهی سرپرستی و مراقبت ارائه 
می دهند. دیالن تیلور1 اینگونه شرح می دهد: “پتانسیل شورش در پس آنچه در لحظه 
1.  Osterweil
2.  Silvia Federici
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رخ می دهد نیست،  بلکه در آن چیزی ست که ممکن است  بشود: تکانه ای که راه 
به سوی فرم های غیرسرمایه دارانه از بازتولید اجتماعی دارند. شورش سیاستی از شدن 
فرصت هایی  آن  در  که  می کنند  ایجاد  وضعیتی  آشوبگرانه  وقایع  است”.)2019:84( 
استثنایی امکان بروز پیدا می کنند تا در واقع با مسئله ی بازتولید اجتماعی مواجه شوند. 
کردن  اشتراکی  و  غارت  طریق  از  مادی  کاالهای  مالکیت  شامل  فرصت هایی  چنین 

بازتولید در قرارگاه ها یا دیگر فضاهای اشغال شده است.
برای  فرصت هایی  که شورش ها  است  مسئله  این  واضح تر  همه  از  شاید  و  اول 
یک  از  استاندارد  مشخصه ای  غارت  می کنند.  فراهم  را  مادی  کاالهای  به  دستیابی 
شورش است، فرصت هایی را خلق می کند که تا پیش از  آن برای تملک کاالها وجود 
نمی داشت. کلور1 متذکر می شود: “اقدامات ]آشوب گرانه[ در درجه ی اول کاربردی 
برای  در تالش  و  نیازها  کردن  برآورده  منظور  به  اشتراکی،  محافظت  هستند: تحت 
می دهند”.)2019(  رخ  بینواسازکننده  آپاراتوس های  و  زیرساخت ها  شکستن  درهم 
وعده ی سرمایه داری در دسترسی به کاالها ی نامحدود برای بیشتر مردم به حقیقت 
نمی پیوندد. کاالهای لوکس پشت شیشه ی ویترین ها محصور می مانند و بسیاری حتی 
از عهده ی نیاز های اولیه ی مادی خود هم برنمی آیند. غارتی که به واسطه ی شورش 
مهیا می شود یا  آنچه اندنوتز از آن به عنوان “خرید پرولتاریایی” یاد می کند، می تواند 
به شکل یک ابزار برابرسازکننده ی فوق العاده عمل کند که از طریق آن مردم می توانند 
از چیز هایی که از آن منع شده اند برخوردار شوند. )2013:148( در بحث شور ش های 
واتس2 19۶5 ، گی دوبور3 در سقوط و افول اقتصاد نمایشی-کاالیی4 عنوان می کند 
که کنش غارت کردن می تواند به مثابه ی چالشی برای خود منطق سرمایه داری باشد. 

او می نویسد:
1. Dylan Taylor
2.  Clover
2.  Watts Riots
3.  Guy Debord
4.  The Decline and Fall of the Spectacle-Commodity Economy
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منطق  فورا  که  می  کنند  پیدا  دست  کاربستی  به  بخشیدن  و  دزدیدن  واسطه ی  به  آنها 
سرکوب کننده کاال را رد و باطل می سازد و نشان می دهد که مناسباتش و حتی تولید ش 
غیرالزم و قراردادی ست ]...[ وقتی که کاال دیگر خریداری نشود، ماهیت اش مورد سوال 

قرار می گیرد و می تواند به هر فرم دیگری تغییر پیدا کند. )19۶5(

مثل  ندارد،  هم  روشنی  سیاسی  خواستگاه  هیچ  که  شورشی  زمینه ی  در  حتی 
شلوغی هایی که به واسطه مسابقات ورزشی ایجاد می شوند )برای مثال شورش جام 
استنلی ]هاکی روی یخ[ در ونکوور 12011(، غارت امری رایج است که تقدس فرم 
کاال و به تبع آن همان منطقی که اقتصادمان را تعریف و بازتولید می کند را به چالش 

می کشد. 
فراتر از آنچه در ارتباط میان غارت و فرم کاالیی در نظر گرفته می شود، مهم است 
که نسبت آن با نژاد را هم دریابیم.  ثروت ملکی و مادی متکی بر ساخت اجتماعی، 
برای  بعالوه  می شود،  بازتولید  نیز  طریق  همان  از  و  است  نژاد  سیاسی  و  اقتصادی 
ریون  نژاد سفید ضروری ست.  برتری  سازوکار سراسری  و  و جدید  قدیم  استعمار 
راکیا2 در این باره می نویسد: “از زمان تجارت برده آتالنتیک، ثروت سفید به پشتوانه ی 
کار سیاهان، استثمار منابع و بدن آفریقایی توسعه یافته است”)2013( به جای چشم 
دوختن به نهادهای رسمی برای جبران غرامت، سیاهانی که دست به غارت می زنند آن 
را پس می گیرند )عمال در اندازه ای کم( و بدینگونه غارت موجبات بازتوزیع  مستقیم 
 ثروت را ممکن می سازد. ویکی استروایل با واژگانی ساده اینگونه توضیح می دهد: 
“وقتی رنگین پوستان مغازه ای را غارت می کنند،  سهمی جزئی از آنچه که به شکلی 
تاریخی از آنها دزدیده شده است را پس می گیرند ، از تاریخ و زبان آبا و اجدادی شان 
گرفته تا تامین ابتدا یی ترین امنیت برای فرزندانشان در خیابان ها.” )2014( این حتی 
برای زنان سیاه مصداق بیشتری دارد، زنانی که “اسارت، کار غیرمزدی، کارتولیدی 
بادستمزد پایین و کاربازتولیدی شان” برآمده از ماهیت درونی سرمایه داری سفیدمحور 

1.  Vancouver Stanley Cup Riots
2.  Raven Rakia
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است  “و به شکل مضاعف و ویژه ای به واسطه ی سیاه  و زن بودن استثمار می شوند.” 
)سامودزی و اندرسون1 2018:79(

از زمان گذار سرمایه داری به این سو، شورش ها و به خصوص شورش های غذایی 
به تکرار در سرتاسر اروپا و بعضا در آمریکای شمالی رخ می دادند. باید خاطرنشان 
کرد که چنین وقایعی اغلب توسط زنان آغاز و شامل زنان بسیاری می شدند. )تامسون2 
1971:115( زنان در کنار مردان در شورش علیه حصارکشی شرکت کردند و پیشگام 
فعالیت هایی  کنار  در  آتش  انداختن  راه  و  دروازه ها  بازکردن  حصارها،  تخریب  در 
تدریج  به  غذایی  دوره، شورش های  این  از  پس   )1984:129 )نیسون3  بودند.  دیگر 
به هنجار جدید تبدیل شد و حضور زنان چنان چشمگیر بود که بسیاری حتی آنها 
از  بعضی  اینکه  باوجود   )2004:80 )فدریچی  می نامیدند.  زنان”  “شورش های  را 
تاریخ نگاران حقیقت این موضوع را به خاطر کمبود منابع معتبر زیر سوال می برند، 
اما هیچ کدام تردیدی در ادعای حضور زنان در چنین وقایعی را نداشتند. )مالکوم و 
توئتز4 1982:32(. مناقشه ای اگر باشد بیشتر بر سر میزان مختلط بودن شلوغی هاست 
و   مرد(  و  زن   از  ترکیبی  شامل  یا  می شد  زنان  شامل  غالب  بطور  آیا  عبارتی  )به 
همچنین این مسئله که  آیا زنان نقش های رهبری و کلیدی در این وقایع داشته اند 
یا نه )ر.ک  بوستد5 1988(. در هرصورت حقیقت هرچه که باشد باید قبول کرد که  
زنان در درجاتی مختلف در چنین وقایعی شرکت فعالی داشته اند. به واسطه ی داشتن 
وظایفی چون سرپرستی از خانواده و به خاطر داشتن پول کمتر و دسترسی محدودتر 
قیمت  افزایش  با   ]...[ پایین تر،  جایگاه  “]علیرغم[  زنان  مردان،  به  نسبت  اشتغال  به 
خورد و خوراک یا با پخش شدن این شایعه که اذوقه غالت از شهر منتقل شده، به 
سرعت  روانه ی خیابان می شدند.” )فدریچی 2004:80(  در اوج جنگ داخلی آمریکا، 
1.  Samudzi and Anderson
2.  Thompson
3.  Neeson
4.  Malcolm and Thwaites
5.  Bohstedt
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به خصوص در ایالت های کنفدراسیون، شورش هایی به سرکردگی زنان امری متداول 
و شایع بود. )ویلیامز و ویلیامز1 2002:51( با طوالنی شدن جنگ، کشاورزان جنوبی 
همچنان به ارجحیت دادن به تولید پنبه به  جای  کشت غالت و سبزیجات ادامه دادند 
فقرشدید  با  حاال  که  زنان  شد.  قیمت ها  باالرفتن  و  غذایی  مواد  کمبود  موجب  که 
روبه رو بودند، در سرتاسر کنفدراسیون دست به شورش در خیابان زدند. در خالل به 
اصطالح “یورش زنان” گروهی از زنان  مغازه ها، انبار های دولتی و حتی کانتینر های 
قطارها را خالی می کردند و به واگن های حاوی خوراکی حمله می کردند. )ویلیامز و 
ویلیامز2002:۶9(. زنان که مجهز به هفت تیر و چاقو بودند، اقالمی چون آرد، شکر، 
انبارها را آتش می زدند. )ویلیامز و  برنج و ذرت را غارت می کردند و در مواردی 
ویلیامز 2002:78( در سراسر جنگ جهانی اول و  درست تا پیش از انقالب فوریه 

شورش های معیشتی رخدادهایی معمول در روسیه بود. 
این وقایع که قسمت مهمی از بحران گسترده ای بود که در نهایت موجب سرنگونی 
تزار شد به کرات توسط زنان جرقه می خورد. با  فراخوانده شدن پدران و شوهران  به 
جنگ، رابطه ی زنان با حوزه ی عمومی و نظام حاکم دیگر به شیوه ی قبل کار نمی کرد 
و به همین خاطر “زنان چاره ای نداشتند جز اینکه  خود پا به میدان بگذارند” .  )انگل2 

)1997:707
با بررسی بیشتر قرن بیستم می توان دید که در میانه ی رکود بزرگ3 شورش های 
غذایی در بسیاری از مکان ها شایع بودند. در این راستا ال ساندینه4 می نویسد: “اگرچه 
بیشتر شورش های غذایی  گزارش نمی شدند آنهم از ترس از اینکه چنین اخباری، 
پتانسیل تحریک بیشتر برای اقدام به اجرای عدالت غذایی خودسرانه را داشتند اما 
مصادره غذایی امری سازمان یافته در سرتاسرکشور بود”. )2009:2۶(  درطول دوره ی 

1.  Williams and Williams
2.  Engel
3.  Great Depression
4.  Al Sandine
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)و  بزرگ  شهرهای  در  که  دادن شورش هایی  رخ  آمریکا،  در  مدنی1  حقوق  جنبش 
دیگرجاها( امری معمول بود و مکررا شامل اقدامات مبتنی بر مصادره و غارت بودند. 
در پی شورش های 1992 در لس آنجلس که اکنون دیگر از آن به عنوان اتفاقی ننگین 
یاد می شود، مقاله ای خبری در واشنگتن پست، داستان چهارزن را روایت می کند که 
از فرصت پیش آمده برای غارت استفاده می کنند تا مایحتاج خانواده شان را تهیه کنند. 

شرح مقاله چنین است:
به  تبدیل  مادران  بود.  خانواده هایشان  برای  مایحتاج  پیداکردن  ماموریت شان 
غارت گر شدند. ونسا کولمن در کیف خریدش پوشک های دزدیده شده، سیب زمینی 
از محصوالت آرایشی، هات داگ و  و کنسرو داشت. سیلویا وایت ماشین اش را پر 
چیزهایی دیگر کرده بود. جنت با چیپس های سیب زمینی و هله هوله به خانه و پیش 
بچه های وحشت زده اش بر می گشت. و ربع قرن پس از اینکه مادربزرگ اش در واتز2 
دست به غارت زده بود،  پاتریشا آن دست دختر 14 ساله اش را گرفت و به سراغ 

دزدیدن شیر و بقیه مایحتاج رفتند. )دوک و اسکوبار3، 1992(
با اشاره به این وقایع، یکی از مشاهده گران  احساساتش را  چنین توصیف می کند :
 “زن سیاهی مثل من رو خیلی سربلند می کرد، اینا بچه های ما بودند  و درست تربیتشون 
کرده بودیم ]...[ فکر می کنم که 500 سال کار مجانی باید به هر روش ممکنی پرداخت 
بشه و اونا داشتن پمپرز و خوراکی برمی داشتن، کیه که بتونه اونا رو برای غارتی که به 

خاطر بچه هاشون میکردن سرزنش کنه.” ) فیسک و هنکاک1 201۶:200(

 غارت امری هم سیاسی و هم کاربردی بود تا جایی که به برآورده شدن نیازهای 
شورش های  مثل  معاصرتر،  نمونه های  در  می کرد.  کمک  ضروری  مادی   و  واقعی 
2011 لندن که به خاطر کشته شدن مارک داگن4 توسط پلیس جرقه خورد و به خاطر 
1.  Civil Rights Movement

دیگر  و  واتس  ساکنان  و  لس آنجلس  پلیس  بین  خشونت آمیز  درگیری های  از  مجموعه ای   ،1965 واتس  شورش های    .2
محله های عمدتاً آمریکایی آفریقایی تبار در جنوب مرکزی لس آنجلس بود که از 11 اوت 1965 آغاز شد و به مدت شش 

روز ادامه داشت.
3.  Duke and Escobar
4.  Mark Duggan
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حضور  از  ناظران  از  بسیاری  شد،  معروف  داد  رخ  آن  در  که  زیادی  غارت  میزان 
چشمگیر زنان در درون شورش خبر می دادند. باید خاطرنشان کرد که در این مورد به 
خصوص و در بسیاری از موارد دیگر ، اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار دشوار است 
که به حدسی حتی نزدیک از میزان تقسیم جنسیتی شورش ها و از این دست وقایع 
دست پیدا کرد و دریافت که دقیقا چه تعداد زن در این وقایع شرکت کرده اند. ماهیت 
یک شورش )به این معنا که مردم درگیر کنشی بزهکارانه یا خشونت آمیز می شوند 
را هم سخت  افراد  را می پوشانند( شناسایی  بدنشان  و  به شکل هدفمند صورت  و 
ایدئولوژی جنسیتی و تصورات جنسیت زده، بر  و هم ناخوشایند می سازد. به عالوه 
شکل  وقایع  از  آنها  تفسیر  و  درک  به  نهایت  در  و  می اندازد  سایه  افراد  مشاهدات 
می دهد. لیز کلی و آیشا گیل1 شرح می دهند: “بعالوه  موضوع حضور زنان و دختران 
ابدا امری تازه و بی سابقه نبوده ، با این حال همواره ارزش خبری داشته است چرا که 
جرم و جنایت و استفاده از خشونت همچنان خارج از بیشتر ساخت های هنجاری 
زنانگی قرار دارد”.2 )2012:219( اگرچه برجسته ساختن این موضوع مهم است اما 
هیچ کدام از میزان درگیری زنان با شورش ها به طور کلی یا در رابطه با نمونه هایی 
به خصوص نمی کاهد. بر همین اساس حاال می توانیم به بحث بیشتر در رابطه با غارت 

در زمان شورش های لندن و نمونه هایی دیگر بازگردیم.
در سرتاسر شورش های لندن، غارت امری شایع بود و زنان هم در این جشن و 
سرور شرکت داشتند. مقاله ای در گاردین شرح می دهد که زنان در حال “برداشتن 
پوشک، غذای بچه و بسته های برنج” “ دیده شده اند. )تاپینگ، دیسکی و کلیفتون3 
2011( در همان مقاله شرکت کننده ای که با او مصاحبه شده از دیدن زنی در حال 

1.  Liz Kelly and Aisha Gill
2.  مجله زنان Marie Clare نمونه ای درخشان از این سازوکار را ارائه می کند. نویسنده در مقاله ای با عنوان »دختران 
وحشی شده: غارتگران  زن لندن«، صحنه های مفصلی از غارت زنان را توصیف می کند و این فعالیت ها را تکان دهنده ترین و 
مسلماً نگران کننده ترین عنصر شورش ها می داند. نویسنده برای پایان دادن به این مقاله می گوید: “شاید به همان اندازه که 

افزایش جرایم با اسلحه نگران کننده است، افزایش جنایات دختران نیز باشد”. )نایت 2011(
3.  Topping, Diski and Clifton
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یاد  به  را  ماجرا  چنین  او  می گوید.  لباس شویی  ماده ی  از  بزرگی  بسته ی  برداشتن 
می آورد: “بهش گفتم ‘چرا پودر صابون برداشتی؟’ و اون بهم گفت، ‘چون الزمش 
دارم’، من فقط بهش نگاه کردم و به خودم زحمت خندیدن یا گفتن اینکه ’یکم عزت 
نفس داشته باش‘ رو ندادم چون که می فهمیدمش”. )نقل قول شده از تاپینگ، دیسکی 
و کلیفتون 2011( در شورش ضدپلیس دیگری این بار در فرگوسن، میسوری و در 
واکنش به قتل مایکل براون1 غارت بازهم شایع بود. یکی از شرکت کنندگان  روایت 
می کند: “مردم  با پوشک، غذا و  چیزای دیگه ای که واسه گذران زندگی الزمه بیرون 
می اومدن البته صرف نظر از الکل، سیگار و بقیه چیزایی که واسه جشن گرفتن الزم 
داشتن. دختر ده ساله ای که در حال حمل ساک بزرگی از خوراکی بود، همین طور 
که رد می شد گفت که ‘ما’ قراره  فردا تو مدرسه حسابی خوراکی بخوریم.” )ناشناس 
2014( در شورش های اخیر ایاالت متحده که در واکنش به قتل جورج فلوید توسط 
پلیس در 2020 ایجاد شد، شاهد صحنه های مشابهی هستیم. غارت گسترده بود و 
قیام  کننده ای در جریان  توجهی در شورش های گسترده داشت. شرکت  قابل  نقش 

مینیاپولیس چنین می گوید:
ایجاد  با  غارت  اینکه  دوم   ]...[ برسه  غذا  جمعیت  به  تا  شدن  آزاد  کاالها  اینکه  اول 
همبستگی و شوق حاصل از  کنش مشارکتی  عصیان جمعی باعث باال بردن روحیه ی 
مردم شد. کنش هدیه دادن و روحیه ی سخاوتمندی برای همه ممکن شد که این خودش 

تبدیل به نقطه ی مقابل مثبتی برای مبارزه تن به تن با پلیس شد. )ناشناس 2020آ(

با توضیح بیشتر، آنها کل این موضوع را به عنوان بخشی از “ظهور زندگی اجتماعی 
مشارکتی در شورش ها” )2020( قرار می دهند. در یک نمونه، آنها چنین مواجه ای را 
روایت می کنند: “زنی رو دیدیم که چرخ خریدی پر از پمپرز و استیک رو به سوی 
خونه اش می کشه. گروهی که  در گوشه ی خیابان مشغول خوردن و نوشیدن بودند با 

رد شدن زن شروع کردن به دست زدن براش”. )2020(
باالتر و فراتر از صرف تصاحب کاال، لحظه ی شورش می تواند به گشودن فرصت 

1.  Michael Brown
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زمانی که  به خصوص  منجر شود.  اجتماعی  بازتولید  برای سازماندهی مجدد  هایی 
انقالب  و  ناآرامی  از  طوالنی(  تا حدی  )یا حداقل  طوالنی  دوره هایی  به  شورش ها 
جدید  ایجاد چشم اندازهایی  برای  فرصت هایی  ظهور  امکان  می کنند،  پیدا  گسترش 
با رویکرد مشارکتی بیشتر از بازتولید اجتماعی خلق می شود. اوبرین1 شرح می دهد: 

زمانی که تعداد زیادی از افراد مستقیما با حکومت و سرمایه رو در رو می شوند، 
آنهم به شکلی که در موقعیت مکانی مشترکی برای چندروزی کنارهم قرار می گیرند،  
اغلب روش هایی برای تهیه و تسهیل غذا، آشپزی و خوردن غذا به صورت مشترک، 
از  نگهداری  مسئولیت های  در  مشارکت  یکدیگر،  با  مجاورت  در  خواب  تدارکات 
کار  تا  مشغول اند  همه  می شود.  گرفته  کار  به   کم توان  همراهان  به  کمک  و  بچه ها 
مراقبتی تقسیم شود تا مشارکت متنوع امکان پذیرشود و از یکدیگر در برابر آسیب 

محافظت کنند. )2019(
 مشخصی  از فضای عمومی  پایا  اشغالی  به  نمونه هایی که در آن شورش منجر 
می گردد، برای مثال جنبش اشغال2، می توانند منجر به خلق راه هایی نوین برای تامین 
نیاز های افراد درگیر در آن شوند. با برگشت دوباره به نمونه ی واکاها، زنان درگیر در 
آن توانستند استراتژی هایی برای جمعی ساختن کاربازتولیدی شان ایجاد و مهم تر از آن 
توانستند آن ها را به کار ببندند. پلر شرح می دهد: “منابعی چون غذا، آب، گازوئیل و 
لوازم پزشکی به روشی جدید فراهم و توزیع شد و به همان صورت  اختصاص کار 
بازتولیدی از حوزه ی تخصصی شده ی خانه پس گرفته شده و تبدیل به راه تعیین کننده 
و کلیدی برای بازنگری  زندگی اجتماعی و همبستگی های جمعی شد.” )201۶:72( 
در جنبش ایندیگناتوس3 2011 در اسپانیا، شرکت کنندگان تحت شعار “میدان خانه ی 
فراهم  اشغالی شان همه چیز  منطقه ی  درون  در  و  یکدیگر جمع شدند  کنار  ماست!” 
کردند از آشپزخانه های گروهی گرفته تا مهد کودک، از باغ و باغچه تا کتابخانه و تئاتر 

1.  O’Brien
2.  Occupy movement
3.  Indignados movement
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و فضاهایی دیگر )ر.ک سویال-بوتراگو 2014:97(. شرکت کننده ای در شورش های 
مینیاپولیس توصیف می کند که مردم “چاد ر های حمایتی اشتراکی در سرتاسر خیابان ها 
به منظور توزیع آب و اغذیه ی غارت شده برپا می کردند” و اینکه مردم ساختمان هتلی 
را تصاحب کردند تا برای افراد نیازمند خانه و سرپناهی تهیه کنند )ناشناس 2020ب(. 
و  حمایت  در  مهمی  نقش  اغلب  و  است  فراوان  رخدادهایی  چنین  از  نمونه هایی 

مراقبت از مردم  درگیر در لحظات مبارزه دارد. 
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فالنوزپنهان:زنانوادبیاتمدرنیته1

نویسنده:ژانتوولف
مترجم:نازیتاشاهاسماعیلی

از  ذاتی،  طور  به  ادبیات  این  می پردازد.  مردانه  تجارب  توصیف  به  مدرنیته  ادبیات 
تغییر و تحول جهان عمومی  و آگاهی مالزم به آن سخن می گوید. تاریخچه ی واقعی 
ظهور‘امر مدرن’، در متون مختلف متفاوت است. بنابراین مولفین، ویژگی های متفاوتی 
را در توضیح ‘مدرنیته’ برشمرده اند. اما تقریبا درتمام متون، توجه به جهان عمومی کار، 
سیاست و زندگی شهری به طورمشترک آمده است. و این ها همان فضاهایی هستند که 
زنان اغلب از آن ها محروم ماندند و یا درآن ها عمال، نادیده گرفته شدند  به طورمثال، 
چنانچه که خصلت اصلی مدرنیته  بر اساس دیدگاه عقالنی سازی فزاینده ی2 وبر3 
دفاتر، و بخش های دولتی  ازمدرنیته، کارخانه ها،  متاثر  نهادهای  تعریف شود، عمده  
خواهند بود. اگرچه، از دیرباز زنان درکارخانه ها کار می کردند، اما رشد بوروکراسی 
این  از  می توانیم  دلیل  دو  به  اما  بود.  وابسته  دفتردار  و  کارمند  زنان  ظهور  به  نیز 
جهان با نام جهانی »نرینه« یاد کنیم. اول آن که نهادها به دست مردان و برای آن ها 
)درمقام صاحب، صنعت گر، مدیر و سرمایه گذار( اداره می شدند و در مراحل اجرایی 

1.  مقاله ی حاضر ترجمه ی  است از:
Janet Wolff, The Invisible Flâneuse. Women and the Literature of Modernity, Theory Cul-
ture Society 1985 2: 37
2. Increasing Rationalism
3. Weber
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و ساختاری نیز ساختار سلسله مراتبی شان تحت کنترل مردان بوده است. دوم این که، 
همان گونه که امروزه می دانیم، گسترش کارخانه ها ومتعاقب آن بوروکراسی، با فرآیند 
»جداسازی عرصه ها« و محدود کردن زنان به عرصه ی »خصوصی« و حاشیه نشینی، 
مقارن بوده  است. )هال1981؛ دیویدوف و هال 1983( علیرغم آن که در قرن نوزدهم 
به  خانه  محیط  از  خارج  کارگر  طبقه ی  و  درآمد  کم  متوسط  طبقه ی  زنان  میالدی، 
کار اشتغال داشته اند، ایدئولوژی رایج، دست کم در سراسر انگلستان جایگاه زنان را 
قلمروی خانگی دانسته و شاهد آن این بود که طبقه ی کارگر«دستمزد خانوار« را حق 
مردان می دانست. )لند1980؛ برت و مک اینتاش11980(. بنابراین عرصه ی عمومی، با 
وجود حضور اندکی از زنان  در معدود فضاهای مشخص شده ی آن، قلمرویی نرینه 
‘امرمدرن’ عمدتا در عرصه ی عمومی رخ  از آن جا که تجربه ی  محسوب می شد و 

می داد، تجربه ای اساسا متعلق به مردان به حساب می آمد.
جامعه  مرسوم  شیوه ی  به  را  مدرنیته  که  ندارم  قصد  مقاله   این  در  شک  بدون 
شناختی که طی آن این پدیده به شکل فرآیندی عقالنی درک می شود، تحلیل کنم)و 
حتی فرایند ‘متمدن سازی’ که تاریخ آن به پیشتر برمی گرداند(. در متن حاضر تالشم 
برآن است تا به مقاالت کلی تر و غیر شخصی نویسندگانی بپردازم که ‘مدرن’ را به ویژه 
درچهارچوب زندگی شهری تعریف کرده اند که برخوردی گذرا، ناپایا وغیرشخصی 
درمحیطی شهری و همگام با جهان بینی خاص ساکنین شهرها است. مطالعات جامعه 
شناختی با این شیوه بیگانه نیست همان گونه که جورج زیمل2 )1950( نیز در مقاله ی 
ودرمطالعات  پرداخته  آن  به  روانشناسانه  دیدگاهی  با  شهری  زندگی  درباره ی  خود 
شناسایی  قابل  مدرن،  شهری  شخصیت های  تشخیص  در  نیز  سنت3  ریچارد  اخیر 
نخستین  و  شده  ویژه ای  توجه  مدرنیته  تجربه ی  به  نیز،  ادبی  نقد  در  است)1974(. 

1. ایْدولِوژی جداسازی فضاها که مردان را صاحب منطق و فضای عمومی معرفی می کرد، امروزه نیز درتئوری های جامعه 
شناسی خانواده ی پارسون، مرجعیت دارد

2. George Simmel
3. Richard Sennett
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پیامبر آن را می توان شاعر پاریسی اواسط قرن نوزدهم، چارلز بودلر1دانست. )19۶4( 
مقاله ي والتر بنیامین2، نوشته شده دردهه ي 30 که به بودلر اختصاص دارد، نکات قابل 
تاملی را درباره ی دیدگاه های بودلر نسبت به ‘امرمدرن’ ارائه می دهد )هرچند مقاله 
مذکور، در واقع مجموعه ای از جستارهای تکه تکه و تا حدودی مبهم است(. من به 
عنوان نقطه ي آغازین بحث خود، در بررسی این نوع ویژه از ادبیات مدرنیته، به سراغ  
نقل قول بودلر در مقاله  ی نقاش زندگی مدرن می روم که بین سال ها 1859تا 18۶0 

نوشته است :
مقصود من از مدرنیته، امری گذرا، فانی و تصادفی است که یک نیمه از هنری را 

تشکیل می دهد که قسمت دیگرش جاودانه و تغییر ناپذیر است.
ی  تجربه  درباره ی  )1983،ص15(  خود  کتاب  آخرین  در  نیز  برمن3  مارشال   

مدرنیته که از آن تحت عنوان ‘وحدت متناقض’4 یاد می کند می گوید:
وحدت نایکدستی ها: ما را در گرداب  فروپاشی  و احیا شدن، جدال و تضاد، و ابهام 
و اضطراب همیشگی می اندازد. مدرن بودن،  تبدیل شدن به قسمتی از جهانی است که 
درآن، بنابرگفته  ی مارکس، ‘هرآن چه که سخت و استوار است، دود می شود و به هوا 

می رود‘.

متذکر  ص410-409(  کالنشهری)1950،  شخصیت  به  پرداختن  در  نیز  زیمل 
می شود:

زمینه ی روانشناختی تیپ شخصیتی کالنشهری از شدت یافتن تحریکات عصبی ناشی 
از تغییرات بدون وقفه ی محرک های درونی و بیرونی نشات می گیرد )جمله ی حاضر، 

عینا در متن اصلی به شکل ایتالیک آورده شده است(

همان  یعنی  دارد،  پولی  اقتصاد  با  تنگاتنگی  رابطه ی  موضوع  این  زیمل،  نظر  از 
اقتصاد مسلط اواخر قرن نوزدهم. الزم به ذکر است  با این که شهر، در قرن نوزدهم  

1. Charles Baudelaire
2. Walter Benyamin 
3. Marshall Berman
4. Paradoxical Unity
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مفهومی جدید نبود اما منتقدان )و مدافعان ( مدرنیته بر این باورند که در اواسط قرن 
هرگونه  این  که  با  است.  کرده  پیدا  متفاوتی  بسیار  مشی  شهر، خط  ماهیت  نوزدهم، 
تعیین تاریخ در این زمینه، امری است اختیاری )ناگزیر از پاریس تا لندن و برلین متغیر 
است(1من فکر می کنم در نظر گرفتن این دوره  از شهرنشینی شتاب یافته مفید باشد، 
دوره ای که مالزم با تغییر ماهیت هایی است در شغل، مسکن و رابطه های اجتماعی 
که به سبب ظهور سرمایه داری صنعتی، در مقام سال های حیاتی تولد »مدرنیته«، به 
وقوع پیوستند.  برمن  به مدرنیته پیش تاریخ می دهد و حتی آن را در قالب عنصری 
از امر مدرن در نظر می گیرد که پیش از انقالب فرانسه آغاز و بازنمایی سیمایش را 
مک  و  بردبری3  فصل1(.  )1983،صفحه ی17-1۶،  یافت  می توان  گوته  فاوست2  در 
فارلین4 که بر دوره ای بعدتر یعنی سال های 1890 تا 1930 تمرکزمی کنند، بودلر را 
این دو درباره ی  به نظر می آید  »آغازگر« مدرنیسم می دانند. )19۶7،ص3۶( هرچند 
پدیده ی کامال متفاوت ‘مدرنیسم’ درگونه های هنری سخن می گویند. علیر غم آن که دو 
واژه ی ‘مدرنیته’ و ‘مدرنیسم’  در بسیاری از مواقع به جای یکدیگر استفاده می شوند، 
اما تصور نمی کنم که بتوان بودلررا شاعری مدرنیست به حساب آورد که در شکل 
و زبان شعرگونه دست به بازآفرینی زده است5. تناقضی درمکان یابی تجربه ی اولیه ی 
مدرنیته اوایل قرن نوزدهم میالدی و مورد استفاده ی آن در هنر اواخر قرن نوزدهم 

وجود ندارد.
ماهیت گذرا،  داشتن  نظیر  فردی  به  دارای ویژگی های منحصر  مدرنیته  بنابراین، 
ناپایداری در مواجهه و تاثیرپذیری از زندگی شهری  است. یک جامعه شناس مدرنیته 

1.  بنیامین شرایط این سه شهر را به صورت معناداری، متفاوت دانسته است. )1973،ص ص 131-128(
2. Faust
3. Bradbury
4. McFarlane

5. جوآنا ریچاردسون، مترجم آثار بودلر در مقدمه  ی خود بر روی منتخب اشعار بودلر، می نویسد: گل های مالل به لحاظ 
تکنیکی فاقد نوآوری است. تنها در شعر دعوت به سفر وزن بودلری پدید می آید. ابداع انقالبی او در قافیه پردازی است.آنجا 

که او تمامی مکث های شعری قابل شنیدن را در سطرهای مشخصی، حذف می کند )1975، ص20(.
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باید بتواند در نهایت، الگوهای جدید رفتاری و تجربه ی »مدرنیته« را در ابعاد مختلف 
مادی و اجتماعی جامعه ی معاصر تشخیص دهد. همان طور که گفتم، زیمل شخصیت 
کالنشهری و آنچه که واقعیت تلخ شهرنشینی )نگرش بالزه(1 می نامد را با اقتصاد 
مبتنی بر پول درهم می آمیزد. مارشال برمن همزمان با در نظر گرفتن چشم انداز مارکس 
درباره ی دود شدن معانی2، به تحلیل مارکس از یافتن ریشه های این دود شدگی در 
تغییرات رادیکالی که توسط بورژوازی و نظام سرمایه داری در جامعه اعمال می شود 
توجه می کند. از سوی دیگر کلیت این پدیده بدون درنظر گرفتن دالیل آن مورد توجه 
بودلر قرار گرفته است. در این مقاله قصد آن را ندارم که مدرنیته را از منظری جامعه 
شناسانه واگویه کنم. بدین ترتیب به ارزیابی موارد چالش برانگیز اقتصادی و اجتماعی 
که منجر به پدید آمدن تجربه ی مدرن شده اند نیز نخواهم پرداخت. حتی از بررسی 
دقیق بسندگی مفهوم »مدرنیته« اجتناب خواهم کرد. قصد دارم تا مطالب عنوان شده 
را که کم و بیش از دیدگاه جامعه شناختی، تجربه ي مدرن شهری را توصیف کرده اند 
مورد بررسی قرار داده و آن ها را با توجه به شکاف جنسیتی موجود در قرن نوزدهم 
مطرح کنم. بنابراین خوانش کامال تاریخی-اجتماعی دوره و پیوستگی درونی مباحث 
اهمیت چندانی ندارد. برمن نیزنشان می دهد که بودلر در شرح »مدرنیته« برداشت های 

متفاوت و ارزیابی های متغیری داشته است. )1983، ص42-133(
نیز  و  اشعار  در  همچنین  و  او  هنری  نقدهای  در  مدرنیته  درباره ی  بودلر  آرای 
پاراگراف آخر  در  مفهوم  این  به  او  اشارات   آمده است. نخستین  منثورش   شعرهای 
نقاشی  بودلر  آن که  با  این جا  در  آمده است.  بازنگری  قسمت  در   1845 سالن  کتاب 

معاصر را ستوده است از نگرانی خود نسبت به عدم توجه آن به زمان حال می گوید:
هیچکس به ندای فرداها گوش نمی سپارد. واکنون، این دالور بی باک زندگی مدرن، ما 
را محاصره و بر ما سایه افکنده است. آن قدر دستخوش احساسات حقیقیمان شده ایم 
است  موضوع  کمبود  نه  شاهکار،  یک  خلق  برای  دهیم.  تشخیص  آن هارا  بتوانیم  که 
1. : Blasé Attitude '

2. عنوان ‘هرآن چه که سخت و استوار  است  دود می شود و به هوا می رود’ نقل قولی است که در مانیفست کمونیسم آمده 
است .
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که  است  می گردیم، کسی  دنبالش  به  که  هنرمند حقیقی  آن  نقاش،  رنگ.  کمبود  نه  و 
بتواند شاهکارش را با چنگ زدن به موضوعات و مسائل جاری در عصر حاضر خلق 
کند. کسی که بتواند با قلم و یا قلم مویش، ما را وادار به دیدن و درک این کند که ما 
به نظرمی رسیم.  در کراوات ها و چکمه های چرمی رسمی خود، فوق العاده و شاعرانه 
امیدوارم درسال آینده، جویندگان حقیقی به ما شور و شعفی وصف نشدنی حاصل از 
زایش امری نوین هدیه دهند. )19۶5،ص 31-32 این بخش توسط نویسنده ي اصلی 

ایتالیک شده است(

سال بعد تغییری حاصل نشد و بودلر مجددا از عدم وجود هنر معاصر حقیقی که 
موضوعی مدرن و ویژگی هایی شبیه به رمان های بالزاک داشته باشد ابراز تاسف کرد. 
این بار او صفحات بیشتری را بخش آخر بازنگری سالن 184۶ به مبحث “ قهرمانی در 
عصر مدرن” تخصیص داد. در اینجا عصر مدرن به تدریج ویژگی هایی قابل تشخیص 
می یابد: رنگ های خسته کننده ی یک شکل در لباس مردم، پدیده  ای با نام »دندی1« که 
به شیوه ای متفاوت لباس می پوشد و ظهور »سوژه ی خصوصی« که بودلرستایش کرده 
و بیش ازسوژه های رسمی و عمومی نقاشی، قهرمانانه می داند)19۶5، ص 19-118(:
نمایش زندگی مطابق با مد روز و هزاران موجودیت متغیر نظیر تبهکاران و زنان نشانده 
 Gazetteشده ای که درشهرهای بزرگ به دنیای اراذل رانده شده   اند و نیز ژورنال هایی نظیر
de Tribunaux  و Moniteur ، همگی نشان می  دهند تنها باید چشم هایمان را باز کرده تا 
روح قهرمانی را درک کنیم. زندگی شهری ما لبریز از ظرافت و موضوعات حیرت آور 

است.

این  به  بیشتری  تفصیل  با    ۶0-1859 نسخه ي  مدرن  زندگی  نقاش  مقاله          ي 
موضوعات پرداخته است. بودلر این بار نقاشی با نام کنستانتین گایز2، سوژه ی بعدی 
برابری  مدرن  زندگی  کشیدن  تصویر  به  با  هنرش  او  زعم  به  که  می یابد  را  مقاله 

1. Dandy  
درسطحی ترین تعریف ممکن، دندی بودلر شخصی است خوش لباس و مقبول در ظاهر و رفتار. داریوش شایگان در نوشته های 
خود درباره ی آرا و اندیشه ی بودلر، دندی را به همان صورت آورده است. مترجم مقاله ی حاضر نیز به دلیل آنکه باور دارد 
دندی تنها مفهومی یک بعدی چون خوش تیپ و ژیگول )چنانچه که در برخی از ترجمه ها به چشم می خورد ( نمی باشد، به 

شایگان تاسی نموده و کلمه ی مذکور را ترجمه نشده باقی می گذارد. 
2. Constantin Guys
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می کند. نقاشی که طراحی ها و آثار آبرنگش، نشان از استعداد او دارند، اما در عین 
حال در تاریخ هنر، سطحی و کم اهمیت ارزیابی شده اند. هرچند چنین ادعایی، نیاز 
به بررسی دقیق تر شیوه ی ارزیابی هنری این آثار دارد. برمن با رد خوانش سطحی 
گایز از زندگی “مردمان زیبا و دنیایشان” ازآن که بودلر هنری را ستایش می کند که به 
آگهی های Bonwit ویا Bloomingdale's شباهت دارد، شگفت زده  است.)19۶5،118-
19( با این وجود مقاله  به دلیل پروراندن معنای »مدرنیته« بسیار خواندنی است. گایز 
»نقاش زندگی مدرن«، به میان جمعیت می رود و خوانش های متعددی را از شب و 

روز ارائه می دهد.
او رفت و به تماشای رودخانه  ی باشکوه از زندگی در حال گذر نشست. به منظره ی 
شهر بزرگ خیره شد؛ منظره ی سنگ که مه آن  را در آغوش کشیده و شاید هم خورشید 
با ضرباتی آن را نواخته بود. درکالسکه   های مجلل خود که بر پشت اسبان با    ابهت بسته 
شده بودند، حظ وافر می برد. برایش دیدن جالل خیره کننده ی مهتران، چابکی پادوها، 
حرکت خرامان زنان و زیبایی کودکان لذت بخش بود. اگر مد و برش لباس ها دچاراندک 
تغییراتی شده است، اگر کوکادها1 جایگزین جعدها و ربان ها شده اند، اگرباوله ها2 بزرگتر 
شده اند و بخشی از شنیون  موها به پشت گردن آمده است و کمر لباس ها باالتر در نظر 
گرفته شده و دامن ها پرحجم ترشده اند، مطمئن باشید چشمان چون عقاب او، تمام این 

چیزها را از دورترین نقاط ممکن، رصد می کند.)بودلر 19۶4، ص11(

تقلیل داده است.  تبلیغاتی«  این همان متنی است که برمن آن را به یک »نسخه ی 
نکته اصلی این است که حتی اگر با گزارشی اجمالی و مطابق با مد روز روبرو باشیم، 
آگاهی و خرد مدرن در استنباط کلی از دیگران یا به عبارتی دیگر زیبایی مناسب با 
عصر مدرن، موجودیت می  یابد. مهم تر آن که در همین متن، بودلر تعدادی از اجزای 
یک ذهن مدرن را برمی شمارد که قادر به دریافت امر فانی، زود گذر و محتمل الوقوع 
1. Cockade

 کوکادها گره ای از روبان ها  و یا نمادهایی مدور هستند که با رنگ های مختلف به روی کاله می پوشند.کوکادها عمدتا به طور 
سمبلیک نمایانگر گرایشات مختلف سیاسی نیز بوده اند.

2. Bavolet
نوعی کاله زنانه که بیشتر در فرانسه رایج بوده است.
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است. دندی دوباره ظاهر می شود تا با گای مقایسه شود. به لحاظ ظاهری و اصالت 
فردی هر دوشباهت هایی به یکدیگر دارند. اما دل زدگی و کرختی حاصل از واقعیت 
شهری، امری است که گای از آن پرهیز می   کند. )براساس بودلر-19۶4صفحات9و 
از جمعیت در مرکز جهان و درعین حال  2۶-29-گای همان فالنور است، جزئی 

پنهان از دید جهان(.
فالنور یا پرسه زن، شخصیت محوری در رساله  ی بنیامین با موضوع بودلر و پاریس 
قرن نوزدهم است. خیابان ها و مراکز خرید شهری، جایگاه فالنورها هستند. کسانی که 
به گفته ی بنیامین »بر آسفالت خیابان ها می رویند«)1973،ص3۶(.  بیگانگی با جمعیت 
بنیامین هم  نقطه؛  این  در  می آورد.  پدید  را  پناهی  در حاشیه ی جوامع،  افراد  برای 
بودلر را یک فالنور می داند و هم تمامی شخصیت های داستان های آلن پو در نقش 
قاتل و یا قربانی که بودلرآن ها را به فرانسه ترجمه کرده است1. به لحاظ تاریخی، شهر 
فالنورهای بنیامین نسبت به بودلر محدود تر بوده است. نه لندن و نه برلین آن میزان 
از مشارکتی را که فالنور پاریسی در آن پرورانده شده است را تجربه نکرده اند. حتی 
می توان پاریس سال های بعد را در نظر آورد که به واسطه ی وجود »سیستم پیوسته ای 
 .)47  ،128  ،49 ص   ،1973 ساخت)بنیامین  ناممکن  را  بودن  گمنام  مراقبت ها«  از 
)بالعکس، بودلر و برمن )19883، صفحات 150-155( اعتقاد داشتند که پاریس به 
واسطه ی بلوار اوسمان2 به طور چشمگیری رشد یافته است که منجر به از بین رفتن 
شکاف اجتماعی و جغرافیایی بین طبقات اجتماعی و پدید آمدن شیوه اي مدرن در 

نگریستن کنجکاوانه  شده است؛ قلمروی فالنور(.
تا جای  او آزاد است  با گای دارد.  فالنور قهرمان دنیای مدرن، تجربه  ای مشابه 
کند  مشاهده  باشد،  داشته  تعامل  کسی  با  آن که  بدون  و  بکشد  شهر سرک  به جای 
از  بیگانه است. یکی  با فالنور،  ادبیات مدرنیته، چهره ی مرتبط  و مشاهده شود. در 

1.  اگرچه بنیامین در جای دیگر، بودلر را مدل آرکی تایپ فالنور نمی داند )1972،69(
2.  Haussmann's Boulevard
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اشعار منثور بودلر در مجموعه ی مالل پاریس، بیگانه1 نام دارد. شعر در واقع دیالوگ 
کوتاهی است که در آن از مردی مرموز پرسیده می شود که چه کسی را دوست دارد؛ 
پدر، مادر، خواهر و یا برادرش را؟ شاید هم دوستان و کشورش را یا زیبایی و طال 
را  ابر در حال گذر  تنها  است و می گوید  منفی  این سواالت  تمام  به  او  را. جواب 
دوست دارد2. از دیدگاه زیمل بیگانه مردی بدون دغدغه و دلبستگی نیست. او یک 
تدریج در مکان  به  اما  نبوده  ابتدا عضو گروه  از  دارد.  به گروه  »غیرسازمانی«  تعلق 
می ماند«  فردا  و  می آید  »امروز  که  است  کسی  همان  او  شده است.  مستقر  جدیدش 
)زیمل 1950،ص402(  بدین شکل بین فالنور و بیگانه ی بودلر تفاوت قائل می شود. 
هیچکدام از این دو شخصیت در یک مکان ثابت نمی مانند و با اشخاص اطراف خود 
ارتباط برقرار نمی کنند. اما بیگانه ی زیمل »بالذاته سرگردان« است )1950، ص402(. 
با وجود آن که هنوز عبور نکرده است، اما همچنان نمی تواند کامال آزادانه بیاید و برود. 
1. L'etranger

 .2
 چه کسی را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد معمایی؟

پدرت، مادرت، خواهرت یا برادرت را؟
نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری و نه برادری.

دوستانت را؟
واژه ای را به کار می بری که تا به امروز برایم گنگ مانده.

وطنت را؟
نمی دانم کجای زمین است.

زیبایی را؟
دوستش می داشتم اگر که الهه و جاودان بود.

طال را؟
آن گونه از آن بیزارم که شما از خدایان بیزارید.

پس دلبستۀ چه چیزی هستی ای غریبۀ عجیب؟
دلبستۀ ابرهایم…

ابرهایی که در گذرند، آنجا، آن باال…
ابرهای شگفت انگیز

مترجم: داریوش شایگان
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این قهرمانان مدرنیته که همگی مرد هستند از امتیازاتی نظیر سفر انفرادی، بی خانمانی 
خودخواسته و ورود ناشناس به مکانی جدید بهره می برند.

زنانوزندگیعمومی

سنت  ریچارد  کتاب  عنوان  انتخاب  در  نمی تواند  پدرساالر  گفتمان  زبان  از  استفاده   
اتفاقی و نابخردانه باشد. کتاب او غروب مرد عرصه ی عمومی1 نام دارد و تجربه ی 
مدرنیته ی انسان در قرن هجدهم و حتی پیشتر از  آن را در عرصه ی عمومی به تصویر 
می کشد. انسانی که خیابان ها را قرق کرده است و زندگی اش با رفتن به قهوه خانه ها، 
خیابان ها و آمفی تئاترها جریان دارد. کسی که غریبه ها را به طور آزادانه درخیابان ها 
صدا می زند و مشخصا یک مرد2 است. )هرچند بنا به گفته ی سنت )19747ص8۶( 
تا وقتی که پاسخ زنان موردخطاب قرار گرفته در خیابان ها و پارک ها بدین معنا تلقی 
نمی شد که آنان در حریم خصوصی مورد خطاب قرار گرفته اند، مشکلی در این باره 
وجود نداشت. همچنین شواهدی دال بر آن که نشان دهد زنان نیز غریبه                             ها را مورد 
خطاب قرار می دادند، وجود ندارد.( در شهر قرن نوزدهم که دیگر عرصه ي آن شکل 
از زندگی عمومی نبود، فالنور ظهور کرد البته نه برای مورد خطاب قرار گرفتن بلکه 
برای تماشا شدن.)سنت1974، ص125 و 213( در زیست عمومی زنان و مردان؛ تا 
حدودی خود خصوصی شده، غریبه بودن و عقب نشستن از عرصه ی اجتماعی را 
تجربه کرده اند اما شکاف بزرگی که بین عرصه ي عمومی و خصوصی وجود داشت 
را  آزادی خود  مردان،  تبدیل کرد و  انحصاری فضای خصوصی  به ساکنان  را  زنان 
همچنان برای حرکت درمیان جمعیت و رفتن به کافه ها و میخانه ها حفظ کردند. تنها 

تفاوت شاید تبدیل شدن قهوه خانه ها به کالب های مردانه بوده است.
هیچ یک از نویسندگانی که تا بدین جا مورد بررسی من قرارگرفته اند، نسبت به 
تجربه ي متفاوت زنان در شهر مدرن ناآگاه نبوده اند. به طور مثال، سنت متوجه شد که 
1. The Fall of Public Man
2. Man

این کلمه در زبان انگلیسی مشترکا برای مرد و انسان استفاده می شود 
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»حق پناه آوردن به حریم شخصی در فضای عمومی به طور برابر توسط جنسیت های 
مختلف درک نمی شود«. )1974،ص217( حتی تا اواخر قرن نوزدهم زنان به تنهایی 
نمی توانستند به کافه های پاریس و یا رستوران های لندن بروند.1 به گفته ی او: »جمع 
تنها« مقر آزادی هایی انحصاری است و مردان چه برای سلطه بر این فضا و چه بنا بر 
دالیل دیگر، امکان بیشتری برای نقب زدن به آن داشته اند. او باور دارد که درسال های 
اولیه ی پیدایش زیست عمومی، زنان به ناچار توجه بیشتری به اشارات لباس های 
خود می کردند. اشاراتی که می توانست مبنای سنجش رتبه ي اجتماعی آنان قرار گیرد 
و در قرن نوزدهم مرزی بین زنان نجیب مورد احترام و زنان بی حیا محسوب شود 
به  او  مقاله وار  جامعه شناسی  از  پیش تر  که  نیز  زیمل   )1۶۶ و  1974،ص۶8  )سنت 
صورت گلچین شده، استفاده کرده ام، در جایی دیگر، نگاهش را به شرایط زنان دوخته 
است. مقاالت او عمدتا درباره ی موقعیت، روانشناسی، فرهنگ و نیز جنبش های زنان 
جزو  او   .)139  ،27  ،17  ،15 )فریزبی1981،صفحات  است  دموکراسی  سوسیال  و 
آنان در  یافتن زنان به دانشگاه برلین، پذیرای  از راه  تا پیش  اولین کسانی است که 
سمینارهای خصوصی خود بوده است. اندکی بعد از او، برمن در صفحه ي 322 کتاب 
خود، تجربه ي زنان از محیط شهری را کامال متفاوت با مردان دانسته ومی گوید که 
جین جیکوب در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا »به خوبی دیدگاه زنان 
مرگ  و  زندگی  1983،ص322(.  )برمن  داده است«  نشان  را  شهری  فضای  درباره    ي 
شهرهای بزرگ آمریکا در سال 19۶1 چاپ شده و در آن جین جیکوب2 از تجربیات 
روزمره اش در مواجهه با شهر، زیست همسایگان، مغازه داران و کودکان و نیز محیط 
اشتغال می گوید. از دیدگاه برمن اهمیت کتاب بدین لحاظ است که به ما نشان می دهد 
»زنان نیز روایت هایی درباره ي شهرها و زیست مشترک با ما، دارند که با بی توجهی  به 

آن ها زیست خود و آنان را، بی قدر و ارزش کرده ایم« )1983،ص323(

1.  در این مورد استثنا نیز وجود داشته است.ر.ک: 
Throne (1980, P243).
2.  Jane Jacob
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مسئله این است که با نادیده گرفتن زیست زنان، ادبیات مدرنیته نیز کم ارزش 
شده است. شخصیت هایی نظیر دندی، فالنور، قهرمان و بیگانه، که تجسمی از تجربه ی 
دارند. در سال 1831 هنگامی که ژرژ  زیست مدرن هستند، همگی شمایلی مردانه 
ساند1 قصد داشت تا  پاریس را لمس کند و از هنر و اندیشه ی غالب بر زمانه ی خود 
آگاه شود، لباسی مردانه بر تن کرد تا از آزادی  بهره برد که پیش از این توسط زنان 

تجربه نشده بود:
من برای خودم ازپارچه ای ضخیم و خاکستری کت ردینگوت-گوئریته ای2 دوختم 
که شلوار و جلیقه  ای همرنگ داشت. با یک کاله خاکستری و کراوات بلند پشمی 
توصیف  را  چکمه  پوشیدن  لذت  نمی توانم  بودم.  شده  اولی  سال  دانشجویان  شبیه 
کنم. می توانستم حتی با آن بخوابم. مثل حس برادرم پس از دریافت اولین چکمه ی 
خود در کودکی بود. من با آن کفش های پاشنه آهنین، ایستاده در پیاده رو، احساس 
شاید  حتی  کنم.  پرواز  دیگر  گوشه ای  به  پاریس  در  گوشه ای  از  می توانم  می کردم 
می توانستم بدون  آن که لباس های من موجب اضطراب من شوند، به سرتاسر جهان 
بروم. من در هر نوع آب وهوایی می توانستم بدوم یا هر ساعت که  می خواستم به 
خانه بازگردم. حتی در آمفی تئاتر می توانستم به روی زمین بنشینم. هیچکس به من 
چشم نمی دوخت. من اتمی پنهان شده، در میان خیل عظیم جمعیت بودم)به نقل از 

موئرز3 1977، ص12(.
پوشیدن لباس مبدل مردانه، زیست به سبک فالنور را برای او قابل دسترسی کرد. 

1. George Sand
آمانتین ارر لوسین دوپن با نام مستعار ژرژ ساند، نویسنده ی فمینیست و سوسیالیست فرانسوی است. او با پوشیدن لباس 
مردانه توانست به جای جای پاریس آن روزگاران سرک بکشد و از نزدیک شاهد زندگی فالکت بار کارگران و مردمان به 
حاشیه رانده شده و زنان باشد. سپس با اتخاذ نامی مستعار و مردانه، موفق به نشر بیش از هفتاد عنوان رمان، بیست و شش 
داستان کوتاه، تعداد زیادی مقاله و بیست و پنج نمایشنامه شد. با ابداع رمان روستایی و ابداعات دیگر در زمینه ی ادبیات 
با وجود جامعه ي به شدت پدرساالرانه  ي فرانسه ي قرن  او را رقیب بالمنازع ویکتور هوگو، دانسته اند. کسی که  داستانی، 

نوزدهم، نامش فراتر از شهرت شریک زندگی اش، فردریک شوپن، رفته است.   
2. Redingote-guerite
3. Moers
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هرچند که ساند به خوبی می دانست چیزی به اسم فالنوز1 وجود خارجی ندارد. زنان 
نمی توانستند به تنهایی در شهر پرسه زنند.

 در اشعار و مقاالت بودلر، غالبا زنان حضور دارند. مدرنیته موجب پدیدار شدن 
گروه های مختلف زنان پرسه زن شهری شده است. زنانی چون؛ کارگران جنسی، بیوه 
زنان، زنان سالمند، زنان همجنس گرا، قربانیان قتل ها، و زنان عابر ناشناس در میان 
بودلر  برای  همجنس گرا  زنان  بنیامین،  برعقیده ی  بنا  شدند.  ظاهر  آن،  اولیه ی  متون 
به مثابه ي قهرمانان مدرنیسم بوده اند. همان طور که می دانیم عنوان شعر گل های شر 
بودلر، درابتدا لزبین ها بوده است)بنیامین1973، ص90: ریچاردسون، 1975، ص12(. 
بنیامین به اشعاری چون دلفینه و هیپولیتهـ که بودلر آنان را قربانیانی ترحم برانگیز با 
فرجامی دوزخی می داند-)1975وص224( و نیز کارگر جنسی سوژه ی شعر گرگ و 
میش عصرگاهان و قسمتی از نقاش روزگار مدرن اشاره کرده )بودلر 19۶7، ص185؛ 
احساس  دو  نشان دهنده ی  شاعر  دیدگاه  که  می کند  استنباط  و   ) 19۶4، ص40-34 
همزمان است؛ حس انزجار و درعین حال تحسین. )در شعر گرگ و میش عصرگاهان، 
تن فروشی یک بار با النه ي مورچگان قیاس شده و بار دیگر با کرمی که غذای مردی 
را می دزدد(. درباره ي حس بودلر نسبت به دیگر زنان در حاشیه، نظیر؛ زنان سالمند 
ابهاماتی وجود دارد. چنانچه زن سالمند را همچون پدری »از دور  نیز  بیوه زنان  و 
دست به آرامی می نگرد« و بیوه زن را با درک غرور، رنج و فقر او. اما هیچ یک از 
این زنان با شاعر برابری نمی کنند. آن ها سوژه ی نگاه خیره  و ابژه ي »مطالعاتی«  او 
جزو  و  نمی برد  سر  به  حاشیه  در  که  زنی  با  بودلر  مواجهه ی  نزدیک ترین  هستند. 
می افتد  اتفاق  رهگذر  زن  یک  به  درشعر خطاب  نمی گردد،  محسوب  تحقیر شدگان 
)بودلر 1975،ص170(. )در اینجا زن مورد خطاب قرار گرفته عزادار است – با دردی 
باشکوه.( زن بلند قامت در خیابانی شلوغ از جلوی او گذر می کند. در لحظه ای کوتاه، 
چشمان آن دو با یکدیگر تالقی می کند و سپس زن به راه خود ادامه می دهد و شاعر 

1. Flaneuse
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از خود می پرسد که آیا در ابدیت یکدیگر را دوباره مالقات خواهند کرد؟ برگرداندن 
نگاه خیره زن به شاعر، در مصراع آخر تایید می شود: »آه، تویی که دوستت می داشتم، 
آه تویی که می دانستی«1 بنیامین عقیده دارد که در این شعر، آن چیز که برای بودلر حائز 
اهمیت است، دست نیافتنی بودن در یک مواجهه ي گذراست )1973،ص45(: »برای 
یک پرسه زن شهری، عشق در نگاه آخر زیباتر از عشق در نگاه اول است«.  مالقات 
1973،ص125؛  است.)بنیامین  »شوک«  نام  به  مدرنی  فرد  به  منحصر  ویژگی  حامل 
نیز ص118و134(. )حتی اگر تجربه ی نادر زنانه ای از تجربه ی شهری در کار باشد، 
نگاه  می توانسته   1850 دهه ی  محترم  اصطالح  به  زن  اصوال  که  است  این  پرسش 

خیره ی مردی ناشناس را به او باز گرداند یا خیر؟(
باورعموم، زنانی که همانند مردان در »محیط های عمومی« حضور دارند،  بر  بنا 
احتماال ویژگی هایی نرینه از خود بروز می دهند. یکی از بیوه زنانی که توسط بودلر 
به تصویر کشیده می شود نیز دارای رفتارهایی نرینه است)19۶7،ص۶4(. چنانچه که 

.1
خیابان پرهمهمه اطرافم زوزه می کشید

بلند و باریک،  سخت عزادار و با دردی پرشکوه
زنی از کنارم گذشت، با دستانی دل ا  نگیز

ریسه ی گل های دامنش را بلند می  کرد و موزون تکان می داد
چاالک و شریف با ساق  های تندیس وارش
و من در هم کوفته و الیعقل می نوشیدم

از چشم هایش، آسماِن کبودی را که توفان به پا می  کرد
لطفی که ِسحر می کرد و لذتی که از پای درمی آورد

 یک آذرخش و دیگر شب! زیبایِی درگریز
که نگاهش ناگاه دوباره متولدم کرد

آیا دیگر نخواهمت دید در فراسوی زمان؟

جایی دیگر، بسیار دور، بسیار دیر، هرگز شاید

چرا که نمی دانم به کجا می گریزی و تو نیز نمی دانی من کجا می روم

آه! تویی که دوستت می داشتم، آه! تویی که می دانستی
ترجمه ي سارا سمیعی
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بنیامین معتقد است این حس تحسین مبهم زنان همجنس گرا توسط بودلر نیز)گویا( 
به دلیل وجود ویژگی های مردانه ی آنان است )1973،ص90(. براساس گفته ی بنیامین  
به  شدند،  کار  به  مشغول  کارخانه ها  در  ناچار  به  نوزدهم  درقرن  زنان  که  ازآن جا 
تدریج ویژگی های نرینه در آن ها نمودار شد. حتی ریچارد سنت )بدون وجود مدارک 
الزم برای صحبت های خود و با وجود مزایای دیدگاه های معاصر درباره ي ساختار 
جنسیت( اذعان کرده است، زنانی که در اواخر قرن نوزدهم، »به لحاظ ایدئولوژیکی 
به دنبال رستگاری بودند«، مانند مردان لباس می پوشیدند و حتی ژست هایی »مردانه« 
می گرفتند )1974،ص 190( اما شاید چنین برداشت »مردانه« ای از زنانی که در دنیای 
مردانه قابل رویت بوده اند، در واقع جایگزین بازشناسی حذف همه جانبه ی زنان از آن 
دنیا است. دیدگاه بودلر درباره ی زنان چه در اشعار و چه در نثر، در قالب شیفتگی 
به »زنان شهری« نمود پیدا می کند. او در نامه اش به یکی از زنانی که همواره مورد 
تحسین اوست، می نویسد: »من تعصب نفرت انگیزی نسبت به زنان دارم. در واقع هیچ 
ایمانی به آن ها ندارم. شما صاحب روح بزرگی هستید اما باید گفت که این روح، 
روح یک زن است«. )نامه ای به آپولونیه ساباتیه ، نقل قول درریچاردسون 1975،14.( 

از زنان در نقاش زندگی مدرن به شکل غیر شخص1 یاد می شود:
برای هنرمندان به طور کلی و آقای جی2 به طور اخص، زنان بیش ازهمسر یک مرد محسوب 
می شوند. زن یک الهه است یک ستاره که بر ادراک مرد به تمامی تسلط دارد. آمیزه ای 
از تمامی زیبایی های طبیعت که در یک موجود تجمع کرده است. دریافت گر  درخشان 
واالترین تمجیدات و ظریف ترین موشکافی هایی که دنیا به اندیشمندان پیشکش می کند. 
زن نادان است و شاید هم تا حدودی احمق. اما درعین حال افسون گر و مسحورکننده. 
او کسی است که در یک چشم برهم زدن، امیال و تقدیر را واژگون می کند. هرآن چیزکه 
زن را بیاراید، هر آن چیز که موجب جلوه گری او شود قسمتی از وجود اوست. هنرمندانی 
که به مطالعه ی این موجود مبهم می پردازند، به جزئیات زیورآالت3 او به اندازه ی خود او 
توجه دارند. کدام شاعر درحالی که به ترسیم لذت دیدن زنی زیبا نشسته است، توان جدا 

دیدن او از  زرو زیور هایش را دارد؟ )بودلر 19۶4، ص  31-30(

1. nonperson
2. G
3.  Mundus muliebris
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تناظر زن گریزانه ی کالسیکی که در آثار بودلر دیده می شود و زنان را آرمانی اما 
مالل آور، حقیقی  و شهوانی اما منفور نشان می دهد )و زندگی نامه نویسان او نیز به آن 
اذعان داشته اند( با نحوه ی به تصویر کشیده شدن زنان در ادبیات مدرنیته مرتبط است.
نسبت  بالعکس  نبوده اند.  زن گریز  کرده ام  ذکر  را  نامشان  که  نویسندگانی  دیگر 
به شرایط زنان و راه های ممکن جهت آزادی زنان و برابری با مردان واکنش نشان 
مدرن،  ادبیات  در  زنان  نشدن  رویت  به  نسبت  تعصب  به جای  است  الزم  داده اند. 
روبروییم.     اصل  سه  با  ما  راستا  این  در  بپردازیم.  مقوله  این  به  عمیق تر  نگاهی   با 
)1( ماهیت جامعه شناختی مطالعات در این زمینه. )2( برداشت سوگرایانه از مدرنیته. 
آثار جامعه شناسان و  این موارد در  از  )3( حقیقت جایگاه زنان در جامعه. بسیاری 
تایخ نگاران فمنیست اخیر، مورد بررسی قرار گرفته اند. شاید خالی از لطف نباشد که 

در این متن نیز به آن ها اشاره ای داشته باشیم.

رویتنشدنزناندرادبیاتمدرنیته

ظهور و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم با رشد و افزایش شکاف بین عرصه ی 
رشد  با  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  اروپا  صنعتی  جامعه ي  در  ‘عمومی’  و  ‘خصوصی’ 
قرن  اواسط  در  شدند.  جدا  یکدیگر  از  کار  و  زندگی  محیط   ادارات،  و  کارخانه ها 
نوزدهم این امر موجب پدید آمدن حاشیه نشینی در برخی از شهرهای اصلی مانند 
تا  با وجود آن که  بیرمنگام شد )اسپایرز197۶؛ دیویدوف و هال 1983(.  منچستر و 
پیش از این نیز زنان برابر با مردان )در فعالیت های اقتصادی، قضایی وغیره( محسوب 
نمی شدند، با جداسازی فیزیکی محیط کار از خانه، اهمیت نقش زنان در فعالیت های 
خانوادگی نظیر تجارت، تولید و یا حتی مشاغل تخصصی، به تدریج کم رنگ شد. 
ایدئولوژی جداسازی  با  نیز حومه                                ي شهر ها  و  به خانه  زنان  تدریجی  محدود شدن 
عرصه ها تقویت شد )هال1979(. همزمان دنیای عمومی جدیدی درحال شکل گیری 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مالی،  ساز مان های  تجاری،  ارگان های  شامل  که  بود 
می شد. تمامی این سازمان ها مردانه بودند. هراز چند گاهی برخی از زنان عضویت 
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به  این ساز مان ها  فعالیت حداقلی، تحت عنوان مهمان را در  یا اجازه ی  افتخاری و 
دست می آوردند. در نیمه ی دوم قرن با افزوده شدن به عناوین مشاغل، زنان از دیگر 
عرصه های در حال رشد حذف شدند. عرصه هایی که زنان یا به طورسنتی در آن به 
فعالیت می پرداختند )مانند پزشکی( عرصه هایی که به تازگی از ورود به آن منع شده 
بودند )نظیر حقوق و یا تحصیالت و مشاغل آکادمیک( و یا عرصه هایی که به تازگی 
پدید آمده بودند )نظیر تربیت هنرمندان(. جامعه شناسی در بدو ظهور به عنوان علمی 
پژوهشی، بر دو امر داللت داشت. اول آن که دانشی در انحصار مردان بوده  ودوم آن که 
توجه آن معطوف بر ‘عرصه  ی عمومی’ چون محیط کار، سیاست و بازار بوده است. 
)استیسی1981؛ دالمونت1980، فصل1(. درحقیقیت زنان تا آنجا  که به واسطه ی یک 
مرد یا در محیط خانواده مورد بررسی قرار گرفته  و یا نقشی ناچیز در محیط عمومی 
داشتند، در متون کالسیک جامعه شناسی ظاهر شده اند. دیوید مورگان درباره ی کتاب 

اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری ماکس وبر می گوید:
اخیر  سال های  در  باالخص  بخصوص،  تاریخ  این  منظر  از  زنان  بودن  مستور  دیگر 
پرواضح است. نقش های اصلی چون فرانکلین، لوتر، کالوین، باکستر و یا وسلی بودن، 
همگی توسط مردان اجرا شده اند و زنان تنها حضوری گذرا و در لباس فرم  کارگران 

آلمانی کارخانه ها و به مبحث اشتغال، گرایشی سنتی دارند.

با نقصان فرآیند جداسازی عرصه ها، همچنان بسیاری از زنان برای کسب درآمد، 
می بایست کار کنند. )هرچند بخش بزرگی از این اشتغال، درحوزه ی خدمات خانگی 
بوده است( و حتی جای همین زنان که در کارخانه ها، صنایع، مدارس و ادارات شاغلند، 
در کتاب های کالسیک جامعه شناسی خالی  است. متاسفانه نهادهای عمومی که زنان در 

آن ها فعالیت می کردند از نظر تحلیل گران جامعه ی معاصر حائز اهمیت نیست.
تجربه ي  با  زیادی  حد  تا  ‘مدرنیته’  تجربه ی  که  معناست  بدین  نیز  موضوع  این 
از  حاصل  شهرها، شوک  سریع  رشد  تنیده است.  درهم  عمومی  عرصه ی  در  حیات 
فاصله ی طبقاتی بین افراد بی نهایت ثروتمند و فقرای بینوا )که توسط انگلس بررسی 
و در برخی از شهرها با پدید آمدن حاشیه ی شهرها کاهش یافته و یا به طور کلی 
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از آن اجتناب شده است(، و نیزنوظهوری پدیده ی برخوردهای غیر شخصی و ناپایا 
‘امر مدرن’، جامعه شناسان و صاحب  نویسندگان  در زیست عمومی، موجب توجه 
نظرانی شده  که ماحصل مشاهدات خود را در قالب مقاالت دانشگاهی، نشریات ادبی 
و یا شعر می آوردند. تا حدودی، این تغییرات که درعرصه ی زندگی اجتماعی روی 
داده ، بر گروه های مختلف سنی، جنسیتی و طبقاتی تاثیر گذاشته است، هرچند توسط 
مدرنیته  ادبیات  که  است  این  مسئله  اما  می شوند.  متفاوت درک  به شکلی  هرگروه، 
زنان  اصلی  قلمروی  بحث  قبال  در  وبنابراین،  گرفته  نادیده  را  خصوصی  عرصه ی 
سکوت کرده است. چنین سکوتی نه تنها برای درک شیوه ی زندگی زنان مضر بوده ، 
با جدا  نیز رقم زده است. امری که   بلکه تحریف بخش مهمی از حیات مردان را 
ساختن بخشی از تجربه ی آنان که حاوی ارتباط بین عرصه ی خصوصی و عمومی 
بعالوه،  هستند.  عرصه ها  این  دوی  هر  ساکنین  مردان  زیرا  است.  داده   روی  است، 
فعالیت هایی  و  نهادها  از  مشخصی  مجموعه ی  عنوان  تحت  تنها  عمومی  عرصه ی 
پدید می آید که بر اساس حذف دیگر عرصه های اجتماعی و تبدیل آن به عرصه ی 
زمان خود،  همانند جامعه شناسی  مدرنیته  ادبیات  گرفته اند.1  پنهان، شکل  خصوصی 
دچار معضلی شده است که امروزه آن را ‘بیش ازحد اجتماعی شدن عرصه ی عمومی’2 
می نامیم )گامارنیکف و پرپیس 1983، ص2(. دیدگاه متعصبانه ی نویسندگان مدرنیته 
به خوبی نشان می دهد که چرا زنان در این نوع از ادبیات تنها به واسطه ی رابطه  خود 
با مردان در عرصه ی عمومی و یا راه یابی غیرعادی و حتی غیر قانونی به این قلمروی 

نرینه )به شکل تن فروش، بیوه زن یا قربانی یک قتل( حضور دارند3.
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم وضعیت واقعی زنان، پیچیده تر از مسئله ي آشکاری 
1. سنت به برخی از تغییرات که در خانه ها روی داده است، پرداخته است.به طور مثال او به دگرگونی و رشد لباس خانگی 
پرداخته است اما تاکید اصلی او بر فضای عمومی است و از بسط دادن مقوله ي خصوصی و یا ایجاد ارتباط بین فضای عمومی 

و خصوصی اجتناب می کند. 
2. Oversocialisation of the Public Sphere
3. قربانیان زن قتل ها از داستان های ادگار آلن پو می آید. داستان هایی که به شدت بودلر را تحت تاثیر خود قرار داده است.

) ر.ک. بنجامین 1973، ص 44-42(.
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چون محدود شدنشان به خانه بود که از طبقه  ای به طبقه ي دیگر و حتی جغرافیای 
منطقه ای تا منطقه     ي دیگر متفاوت و با فاکتورهایی نظیر صنایع محلی، میزان صنعتی 
بودن منطقه وغیره، متغیر بوده است. با وجود عدم دسترسی زنان به خلوت و استقالل 
یک فالنور، آنان به اشکال دیگری در جامعه رویت شدن را تجربه کردند. همان طور 
می کند.  زنان جلب  پوشیدن  لباس  نحوه ی  به  را  ما  توجه  اشاره شد، سنت  قبال  که 

تورشتاین وبلن پیشتر گفته است:
در راستای رشد اقتصادی، زن به نیابت از رئیس خانوار مصرف کننده ی سیر ی ناپذیر، 
البسه اش با چنین کاربردی طراحی شد. به وضوح کار مولد برای زنان متشخص  و 
به  تا  زنانه صورت گرفت  لباس  برای ساختن  تلقی شد. تالش مضاعفی  اهانت آمیز 
ناظران این حقیقت را یادآور شود )هرچند که داستانی بیش نیست( که دوزندگان  در 

کار مفیدی شرکت نکرده و اصوال نمی توانند شرکت کنند.)1970، ص 12۶(
در اینجا نیز رویت پذیری زنان نشانه ای ازموقعیت همسرانشان است. نقش آنان در 

مصرف گرایی این چنین عنوان شده است:
در راستای رشد اقتصادی که زنان همچنان جزئی از دارایی مردان محسوب می شدند، 
آنان شد. زنان صاحب  از  انتظار  از وظیفه ی مورد  خودنمایی و مصرف گرایی قسمتی 
خود نبودند. هرگونه هزینه ی آشکار و تن آسایی از جانب آنان، به حساب صاحبان  و نه 
خود آنان گذاشته می شد. هر میزان که در یک خانوار زنان پرهزینه  و غیرمولد بودند، به 
خانواده و یا روسای خانواده، اعتبار بیشتری می بخشیدند و به همان نسبت ، تاثیرگذار تر 

و محترم بودند.)وبلن ص127-12۶(.

ظهور مراکز خرید بین دهه ي1850-18۶0 امکان جدیدی را برای حضور مشروع زنان 
طبقه ی متوسط فراهم آورد. )تورن1980، ص23۶( علی رغم آن که مصرف گرایی هسته ی 
اصلی مدرنیته به حساب می آید و در تقسیم عرصه ها به خصوصی و عمومی نقش دارد، 
خصوصیات ‘ امر مدرن’ که  شامل برخورد گذرا، برخورد ناشناس و پرسه زنی بی هدف 
می باشد، و پیش تر نیز به  آن ها اشاره کرده ام، در مورد فعالیت های زنان نظیر خرید کردن 

به مثابه           ي اعالن عمومی ثروت شوهرانشان و یا  مصرف گرایی آنان، صدق نمی کند.
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ما اکنون تالش می کنیم تا اطالعات بیشتری درباره ی شیوه ی زندگی زنانی به دست 
آوریم که حیاتشان به ماهیت خانگی حاشیه ي شهرها محدود می شود )دیویدوف و 
خانگی  خدمات  به  مربوط  بخش  در  که  بیشماری  زنان  هال19829(،  1983؛  هال 
می شوند. طبقه بندی  کارگر  زنان  یا جزو گروه  و  )دیویدوف 1974(؛  دارند  فعالیت 
)پینچ بک 1977؛ الکساندر 197۶(. پیشرفت عصر مدرن تمام این زنان را تحت تاثیر 
بهبود تجربه ي  آنان شد.  تغییراتی در تجربه ي خانه و محل کار  قرارداد  و موجب 
زنان، قسمتی از پروژه ي بازیابی امری پنهان و تالشی است برای پر کردن شکاف هایی 
که در روایات کالسیک رخ داده است. بازخوانی فمنیستی جامعه شناسی و نیز تاریخ 
اجتماعی به معنای گشودن تدریجی عرصه های حیات و تجربه ي اجتماعی است که 
تاکنون به واسطه ی چشم انداز جانبدارانه  جریان متعصبانه ی جامعه شناسی، ناشناخته 

مانده است.
هنوز به طور قطع مشخص نیست که جامعه شناسی فمینیستی مدرنیته به چه شکل 
می تواند باشد اما بدون شک نیاز به خلق فالنوزی زنانه است. مسئله ي اصلی این است 
که به تصویر کشیدن چنین شخصیتی با وجود تقسیم جنسیتی رایج در قرن نوزدهم، 
امری ناممکن به نظر می رسید. همچنین انکار ادبیات مدرنیته نیز، ناشایست است زیرا 
تجربه ی زندگی بسیاری از مردان و نیز بخشی از زنان )هرچند انگشت شمار( توسط 
این ادبیات به تصویر کشیده شده است. زندگانی خارج از قلمروی عمومی، هرگونه 
تجربه ی ‘ امرمدرن’  در حوزه خصوصی  و تجربه ی متفاوت زنان اندکی که به فضای 
عمومی دست یافته اند، روایات گم شده ی این ادبیات است. شاید نیاز به‘ زنی رهگذر’ 

باشد تا برخوردش با بودلر را تبدیل به  شعر کند.
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درجستجویتصویرزندرشهر

نویسنده:زاهرهدنیادیده

پینوشتنویسنده:

تالیف پی نوشت اساسا در پایان یک نوشتار کاربرد دارد. من نیز در ابتدا قصد داشتم 
پی نوشتی به انتهای متن اضافه کنم اما بعد به این نتیجه رسیدم که به یقین، خواننده 
باید پیش از مواجهه با بدنه ی اصلِی متن، این نوشتار را بخواند، بنابراین لفظ پی نوشت 
متن  است!  نویسنده  عهده ی  بر  کلمه  انتخاب  قصور  اما  نیست  دقیق  لفظی  اگرچه 
حاضر، پیش از سلسله وقایع شهریور و مهرماه 1401 نوشته شده که تاثیری غیرقابل 
انکار بر گزاره های این متن دارند. تصمیم گرفتم بدون دست بردن در متن اصلی، این 
پی نوشت را به آن اضافه کنم چرا که شور همراهی با این وقایع به قدری پررنگ است 
که هنوز توان تحلیل و تفسیر آن را در خود نمی بینم. اما خواننده به طور قطع منظور 

حقیقِی این پی نوشت را در البالی کلماِت متن پیدا خواهد کرد.
بدنه ی اصلی نوشته ی حاضر پیوند تصویر و کنش است که همچون محور مقاومت 
این معنا که تصاویِر موجود در سطح شهر  به  این متن پیش کشیده شده است.  در 
نماینده ی زندگی حقیقی زنان نیستند بلکه تصویر واقعِی زنان را می توان در کنش هایی 
با  دسترس پذیر  رسانه های  قالب  در  و  می زنند  رقم  شهر  سطح  در  که  کرد  بازیابی 
منتقل  ما  به   ... و  گرافیتی ها  دیوارنوشت ها،  پوسترها،  ویدئوها،  محوریت عکس ها، 
می شوند. در تالیف این متن با تمرکز بر شهر تهران، عمده ی تصاویِر مورد بحْث به 
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کنش دختران خیابان انقالب محدود شده. همچنین گرافیتی ها و پوسترهایی که توسط 
گروه های مستقل، طراحی شده و به نمایش درمی آیند نیز باب گفتگو درباره ی مسائل 
مربوط به زندگی روزمره ی زنان را می گشایند. اما در سلسله وقایع شهریور و مهر 
1401 با ِسیْلی از تصاویر کنش محور و مفهوم مدار مواجه شدیم که حول محوریت 
به کلی دگرگون کرد! قتل مهسا )ژینا(  شعار »زن، زندگی، آزادی« چهره ی شهر را 
امینی که به دست سازوبرگ  سرکوب گشت ارشاد انجام شد در کمتر از چند روز 
اتحادی بی سابقه را در مطالبات زنان رقم زد. بدن های زنانه ای که دیگر در قالب های 
از پیش آماده ی حکومت نمی گنجیدند بر علیه نظم شهر شوریدند، انبوه پرفورمنس ها 
به  اعتراضِی غیرقابل مصادره، در گوشه و کنار شهرها رقم خوردند و  و کنش های 
واسطه ی رسانه به ما منتقل شدند. پوسترهای دست ساز، دیوارنوشت ها و گرافیتی های 
این تصاویر  ایجاد  در  بخشیدند. خالقیت  به تصاویر شهری  تازه ای  اعتراضی، جان 
شهرِی پویا همه روزه ابعاد تازه ای به خود می گیرد و نیز هر روز تصویر تازه ای از 
دیگر  امروز  شهِر  که  است  این  می شود. حقیقت  مخابره  ما  به  شهر  قاِب  درون  زن 
شباهتی به شهری که در هنگام تالیف این مقاله مدنظر نویسنده بود، ندارد! به عالوه 
تصاویر منتشر شده از کنش های حقیقی زنان در بطن خیابان این بار تنها منحصر به 
خیاباِن انقالب تهران نیست بلکه در جای جای شهر تهران )که نمونه ی اصلی مورد 
بررسی این مقاله است( پراکنده شده اند. نیز در مقیاسی وسیع تر گستره ی این تصاویر 
را می توان به وسعت ایران مورد مالحظه قرار داد: از کردستان تا مازندران، از کرمان 
مدام  در سطح شهر  زنانه  غایب  بدن  تصویِر  و...  بندرعباس  تا  تبریز  از  اصفهان،  تا 
با این پی نوشْت رجوع می کنم به تصاویر آغازین این مقاله  بازسازی می شود. حال 
که برشی ست بسیار کوچک از آن چه در این روزها و شب ها از پیونِد تصویر و کنش 

رقم خورد. 
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مقدمه

شهر جایگاه ایماژهای بسیاری است که خواه ناخواه بخشی از حافظه ی ما شده اند. 
این رو همه روزه  از  از شهر تشکیل می دهند.  را  ما  تصاویر شهری آرشیو دیداری 
آغاز می شود: تصاویر  ما  به سمت  به درون خیابان، هجوم تصاویر  پای گذاشتن  با 
بیلبوردهای فرهنگی و تجاری، خرده تبلیغات پراکنده در سطح شهر، گرافیک محیطی، 
دیوارنگاره ها، گرافیتی ها، مجسمه های شهری، میادین یادبود و غیره. اما رابطه ی ما به 
عنوان »شهروند« با »تصویر« تقریبا رابطه ای نابرابر است: شهروند به طور عام باید به 
گونه ای منفعالنه با تصاویر شهری مواجه  شود چرا که هر گونه مداخله ی کنش گر، 
اما سوی دیگر  به مجازات منجر شود.  نتیجه می تواند  نظم شهر است و در  ناقض 
این معادله یعنی تصویر، مطلقا منفعالنه عمل نمی کند، تصاویر تنها عناصری تزئینی 
هدایت کننده ی  باشیم  متوجه  آنچه  از  بیش  بلکه  نیستند  خیابان  در سطح  پراکنده  و 
اذهان شهروندی اند. بنابراین جستجوی تصویر بر مبنای جنسیت  در شهر یکی از ابعاد 
مواجهه با شهر در مطالعات زنان است که تمرکز مقاله ی حاضر را در بر گرفته است. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که تامالت این مقاله به ناچار متمرکز بر شهر تهران 
است زیرا عمال تجسم تجربه ی زیسته ی سایر شهرها امکان پذیر نیست. اما به طور 
قطع نگارنده مشتاق گسترد گی بحث در سایر شهرهای ایران است؛ چرا که مطالعه ی 
جنسیت عالوه بر سویه ی عمومی و کلی، سویه ای به شدت بوم شناسی و قومیتی نیز 

دارد که فقط برای ساکنان آن قابل رویت و تحلیل است. 
پیش از اینکه به ماهیت »تصویر جنسیتی« در شهر بپردازیم باید از ماهیت »جنسیت 
فمینیسم  دوم  موج  ظهور  با  دهه ی1970و  اوایل  از  بگوییم. حدودا  در شهر« سخن 
و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  در  فمینیستی  دیدگاه های  که  بود  )انگلیسی-آمریکایی( 
سیاسِی مطالعات شهری بروز یافت و به مرور به جهان جنوب  نیز سرایت یافت. 
شهری  فرایندهای  با  نظری  درگیری  از  غربی  شهرهای  در  زنان  مطالعات  نخستین 
شدن و ویژگی های جنسیتی فرم شهر سخن می گوید، »به ویژه نگاه به مراکز شهری 
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به عنوان مکان مردانگی، تولید، کار دستمزدی و نگاه به مناطق حومه به عنوان مکان 
که  است  معتقد  پیک  لیندا  اما  دستمزدی«.  غیر  کار  و  اجتماعی  بازتولید  زنانگی، 
پژوهش ها درباره ی زنان در شهرهای غربی و جهان جنوب از مسیرهای جداگانه ای 
نظریه   توسعه ی  دل مشغول  انگلیسی-آمریکایی  فمینیست  »محققان  می کنند:  پیروی 
انتقادی شهر و محققان جهان جنوب عمدتا دل مشغوِل زندگی زنان فقیر در شهرها و 

شهرستان ها بودند«. )پیک، 2009: 2(
بر اساس مطالعات جنسیت فضاهای شهری فضاهایی خنثی نیستند بلکه جریان 
مسلط نهادهای اجتماعی و فرهنگی، نقش های سنتی مبتنی بر جنسیت را برمی سازند. 
بر همین اساس، فضای جنسیتی از پیش وجود ندارد بلکه »تولید« می شود. در این فضا 
»مقایسه ای میان بدن ها صورت می گیرد و هر جنس به لحاظ فرهنگی با مجموعه ای 
از لغات، تصاویر، توصیفات، ایدئولوژی ها و معانی همراه می شود. فضای جنسیتی به 
عنوان نظامی سلسله مراتبی و برساخته در ابتدا از پارادایم حوزه های متفاوت نشات 
بر سلطه گی عرصه عمومی مردانه )شهر( و فرودستی حوزه خصوصی  می گیرد که 
زنانه )خانه( تاکید می کند. این ایدئولوژی، شهر را از خانه، عمومی را از خصوصی، 
تولید را از بازتولید و مرد را از زن جدا می کند. به عالوه این مفهوم گذشته از فضای 
زبانی و  قلمروهای  بدنی، شامل  فعالیت های  اجتماعی و جسمانی، فرهنگ مادی و 
نمادین نیز می شود. فضای جنسیتی زمانی شکل می گیرد که فضاهای عمومی به نحوی 
تعریف  بنابر   )1395 )علی نقیان،  می شوند«.  کدگذاری  مردان  و  زنان  برای  متفاوت 
حاضر تصویری که در شهر مخابره می شود نیز بخشی از فضای جنسیتی است. اما 

مختصات تصویر جنسیتی در شهر چیست؟  

قدرتحاکمبرتصویر

تصویر در مقام بازنمایی، سوژه ای دیداری است اما پیش از صورت بندِی مفهوم تصویر 
در شهر الزم است به این پرسش بپردازیم که آیا می توان ادعا کرد فقط تصویری که 
به چشم درآید سوژه ساز است؟ پس جایگاه سوژه های تصویر پردازانه کجاست؟ هر 
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عنصری که درون خیابان وجود دارد سازنده ی فضای جنسیتی است. به عبارت دیگر 
فضای جنسیتی تنها با تصاویر پراکنده در سطح شهر ساخته نمی شود، بلکه نشانگان 
جنسیتی را در سراسر سطح شهر می توان پیگیری کرد. برای مثال کلمات می توانند 
تصویرساز باشند. در بحث متن حاضر می توان به نام خیابان ها اشاره کرد که اغلب با 
شخصیت های مردان نامی نامگذاری شده اند1 و چهره ای مردانه  به شهر  بخشیده اند. به 
عالوه معماری مکان ، حامل نشانه ها و کدهایی است که در مقوله ی جنسیت نیز قابل 
خوانش هستند. برای نمونه می توان بر روی تقابل میدان آزادی و برج میالد دست 
برج  دروازه گونه ی  و  فرم گشوده  مقابل  در  میالد  فالیک وار ساختمان  فرم  گذاشت؛ 
آزادی کدهایی برای تجسم جنسیتی به ما می بخشند. همچنین عناصر شهری چون 
... همواره موجودیت هایی  معابر و گذرگاه ها، تیرهای چراغ برق، جعبه های برق و 
انواع تصویرها چون:  بستر  اینکه  بر  عناصر عالوه  این  نیستند.  درون خیابان  منفعل 
گرافیتی ، دیوارنوشته ، تبلیغات و ... هستند، قادرند در مثال هایی تاریخ ساز حتی تغییر 
فرمی  به  تهران  خیابان های  برق  جعبه های  مسطح  فرم  تبدیل  مثال  برای  دهند!  فرم 
شیب دار و غیر ایستا پس از کنش دختران خیابان انقالب را به یاد آوریم. در نمونه های 
حاضر، تصویْر تنها نمود بیرونی یا بازنمایی ِصرِف چیزی که به چشم آید نیست بلکه 
تمامی فرم ها و عناصِر به ظاهر ایستا و منفعل خیابان را می توان تصویرساز و در نتیجه 

تاریخ ساز قلمداد کرد. 
بر سر بحث تصویر بازگردیم. تصویر درون خیابان جزوی از فضای عمومی است 
که در تقابل با فضای خصوصی قرار دارد. فضای عمومی یکی از مهم ترین عرصه های 
نمایش قدرت حکومت  است. بر اساس حکمی نانوشته دولت قوانین عرصه ی خیابان 

1.  البته این مسئله صرفا جغرافیایی نیست. میترا زرگر در مصاحبه با مرضیه بهرامی خاطر نشان می کند که پژوهش انجام 
شده در سال 2015 درباره نام گذاری خیابان ها در شهرهای لندن، پاریس، سانفرانسیسکو و نیز چند شهر بزرگ در هند، 
نشانگر این بود که تنها 27.5 درصد خیابان ها دارای نام های زنانه بوده. بعالوه این نام گذاری بر اساس دوری و نزدیکی از 
مرکز شهر انجام شده، خیابان های مرکز شهر عموما با نامی مردانه و خیابان های دور از مرکز با نام  زنان نامگذاری شده اند 
که خود این مسئله نشانگر اجرای سیاست فضای عمومی/ مردانه در تقابل با فضای خصوصی/زنانه است. )بهرامی، مرضیه 

و دیگران، 1400( 
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را تعیین می کند و از استفاده کنندگان فضا نیز انتظار دارد که منفعالنه و مطیعانه آن را 
به اجرا درآورند. از این رو تصویر نمایش یافته در شهر نیز تحت سیطره ی قدرت 
دولت است. به عبارت دیگر »عرصه  ی خیابان بیشتر محل نمایش “قدرت نظام حاکم 

است” تا فضای بازنمایی زندگی روزمره« )بهرامی برومند،1400: 5(.
ناچار  به  و  است  قدرت  مناسبات  در  پیچیده  دولت  توسط  مخابره شده  تصویر 
تصویر،  مقاله ی  در  برایسون  نورمن  می کند.  تبعیت  شده  تعیین  پیش  از  حکمی  از 
گفتار، قدرت از مفهومی با عنوان »کلیشه« برای نمایش تصویِر تحِت سیطره ی قدرت 
بهره می گیرد. او معتقد است تصویر کلیشه، من]به مثابه بیننده[ را مورد خطاب قرار 
منزله ی  »به  یکی  می گیرد.  صورت  سازش ناپذیر  شکل  دو  در  خطاب  این  می دهد. 
کسی که بالقوه سهمی حیاتی در تامین هم بستگی جمعی دارد« و دومی »به منزله ی 
آن حامل بی چهره و عاری از خصوصیت انرژی  سیاسی و اقتصادی )عابر، شهروند، 
مصرف کننده، تولیدکننده(« )برایسون، 1399: 27۶(. بنابراین کلیشه با ادعای همبستگی 
جمعی و عاری بودن از فردیت سیاسی-اقتصادی، حکایت از این دارد که گوینده به 

عنوان مرجِع قدرت در جایی دیگر/ فراتر است.  
تصاویر جنسیتی سطح خیابان ها را به یاد آوریم. تصویر زنان برای دریافت مجوز 
نمایش در سطح شهر باید دربردارنده ی پوشش  مورد تایید حاکمیت باشد، همانگونه 
که در صدا و سیما که صدای حاکمیت است شاهد چنین بازنمایی ای هستیم اما در 
سینما وضعیت متفاوت است. به عبارت دیگر هر جا که ردپای حاکمیت وجود دارد 
کلیشه هم قابل بازیابی ا ست. با مثال آوردن از سینما می توان در پوسترهای سینمایی 
سطح شهر تامل کرد. پوسترهای سینما با اینکه بخشی از بازنمایی تصویر زن در سطح 
شهر را عهده دار هستند اما از قاعده ی  کلی حاکم بر شهر تبعیت نمی کنند، شاید به این 
علت که در فضایی مشخص، به منظوری معین و تحت بازه ی زمانی تعیین شده نصب 
می شوند و سپس جای خود را به پوستر بعدی می دهند. اما نکته ی حائز اهمیت این 
است که این پوسترها نماینده ی محتوای فیلم مورد نظر هستند، فارغ از اینکه محتوای 
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آن فیلم مورد تایید مرجع قدرت باشد یا نه )که البته تایید محتوای سینمایی هم تحت 
بازنمایی تصویر زن در سطح خیابان  تابعیت  اما ضرورت  نظارت حاکمیت است(. 
-چه در پوسترهای فرهنگی و چه تجاری- به این دلیل است که این بازنمایی باید 
نماینده ی محتوای مورد تایید حاکمیت باشد که بناست حاکی از وفاقی جمعی باشد. 
وفاق جمعی سعی دارد فردیت زنان را به نفع نوعی همبستگی گروهی مصادره کند 
و با لفظ »همه« نسخه ای واحد برای این کل صادر کند؛ برای مثال »ما همه طرفدار 
حجاب هستیم«، »ما همه در بحران های ملی طرفدار ایران هستیم«، »ما همه دشمنان 

مشترکی داریم« و مثال هایی از این دست.1  
تصویر عاری از فردیت در نمونه ی دیگری از بازنمایی های مورد عالقه ی حاکمیت 
نیز سربرمی آورد: بازنمایی زن در مقام مادر. مقایسه ی مقام »زن« با »مادر« نزد حاکمیت 
بازنمایی زن در مقام مادر در سطح شهر را روشن  به  تا حدود زیادی علت عالقه  
کنار  در  زن  کلمه ی  از  استفاده  عامیانه  فرهنگ  در  می دانیم  که  همانطور  می سازد. 
کلمه ی خیابان همواره باری منفی را به همراه داشته است. همه ی ما مفهوم اتصاف 
»زِن خیابانی« را می دانیم. برومند با اشاره به گذشته عنوان می کند: »در حالی که هر 
بزند،  پرسه  خیابان ها  در  بیکاری  از سر  یا صرفا  تفرج  منظور  به  می توانست  مردی 
این حضور برای زنان »متشخص« و »محترم« دارای بار منفی بود و عمدتا زنانی که 
این  قواعد  بودند،  را زده  اجتماعی  انگ های  قید  تن فروشی می کردند و در حقیقت 
فضای جنسیتی را زیر پا می گذاشتند« )بهرامی برومند، 1400: 1۶(. کاربرد کلمه ی »زِن 
خیابانی« اگرچه گستردگی معنای سابق را ندارد اما همچنان با بار منفی مورد استفاده 
قرار می گیرد. در واقع فرض تعلق خیابان به مرْد برسازند ی این کلمه است. »زنی که 
به تنهایی در خیابان تردد می کند آماج متلک ها، توهین ها، الفاظ رکیک و خشونت های 
جنسی قرار می گیرد و همواره باید نگران و مواظب رفتار و پوشش خود باشد، زیرا 

1.  البته این نکته نیز جالب است که تعریف »همه« در بحران های تاریخی همواره متغیر است. برای مثال در روز حجاب و 
عفاف »همه« شامل طرفداران حجاب اجباری هستند اما در روزهای انتخابات »همه« شامل تمامی زنان با هر نوع پوشش 

و عقیده ای می شوند! 
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به فضایی پا گذاشته که مالکیت گفتمانی آن را ندارد و در آنجا بیگانه تلقی می شود« 
)علی نقیان، 1395(. تلقی زن به عنوان بیگانه ای درون شهر، علت جایگزینی بازنمایی 
مادرانگی به جای زنانگی است. تقریبا موضوع تمام نقاشی دیواری های سطح شهر 
تهران نمود مادرانگی از جنسیت زن است. موجودیت بخشیدن به زن در مقام مادر 
عالوه بر اینکه او را از فردیت انسانی خویش جدا می کند و به تقسیم بندی کلی تر 
»مادر/ مادران« تقلیل می دهد، جنبه ی تقدس گونه نیز به او می بخشد. تطهیر بدن زن از 
حضور در خیابان با غسِل تقدس مادرانگی ممکن می شود! بنابراین زن در مقام مادر 
از بدن زمینِی زِن خیابانی خالص شده و به امر قدسی پیوند می خورد. به همین دلیل 
است که زیباسازی شهر تهران برای تبریک روز زن که در تقویم ملی ایران با عنوان 
روز زن و روز مادر ثبت شده، از ایده ی تصویر کردن مادرانگی بهره می برد )تصویر 
1(. بازنمایی زن در مقام مادر تا حد زیادی حضور سیاسی- اقتصادی- فرهنگی زن 
در جامعه را توجیه می کند، به این صورت که: نقش مادری از پیش توسط حکومت 
از  سهم  کمترین  و  است  انقالبی  نسل  پرورش دهنده ی  زاینده/  مادر  شده؛1  مصادره 
»سیاست« را به خود اختصاص می دهد. به عالوه در نقش کارگری بدون دستمزد، 
در پایین ترین رتبه ی چرخه ی »اقتصادی« قرار دارد- اگر نگوییم خارج از چرخه ی 
اقتصادی است- و در تلقی های »فرهنگی« نیز ارج و قرب فراوانی دارد چرا که به 
اسطوره  مقام  در  زن  بازنمایی  دارد!  پای خود  زیر  را  بهشت  زحمات خویش،  مزد 
که در مثال های تصویری بسیاری در سطح شهر دیده می شود نیز در تشابه با نقش 
مادرانگی است؛ زِن اسطوره ای سوژه ای بی خطر، فاقد عاملیت و خیالین می سازد که 
حضوری تاریخی/ نمادین و نه »حقیقی« دارد. این تصاویر خیالین مکررا زنان را به 
خودفراموشی دعوت می کنند و به مرور حتی عدم وجود تصویر حقیقی از زن در 

سطح شهر را نیز برایمان عادی جلوه می دهند! 

1.  ذکر این نکته نیز ضروری است که اتحاد مادران خاوران و بعدتر مادران آبان 98 نشانه ای ست بر ابطال مصادره ی نام 
مادر توسط نهاد قدرت.
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به جای زنانگی  مادرانگی  با جایگزینی تصاویر  ایده ی بی حرمت کردن فضا که 
مورد اشاره قرار گرفت را به گونه ای دیگر نیز می توان پی گرفت. یکی از اصلی ترین 
انسانی  ادعای حفظ کرامت  از خیابان،  دفاعیات گروه های موافِق حذف تصویر زن 
و عدم استفاده ی ابزاری از زن است. بنابراین به جای استفاده از تمامیت بدن زن در 
بیلبوردی خیابانی به تصویر بدن قطعه قطعه شده ی او بسنده می کنند.1 بدن قطعه قطعه 
نیز  تنانگی  از  عاری  بدن  است.  تنانگی  از  عاری  نتیجه  در  و  از هویت  عاری  شده 
اغواگرایانه را زدوده است و  تعیین شده ی سکسی/  از پیش  به سادگی خصوصیت 
حکومتی  اپلیکیشن  تبلیغ  است.  شده  وارد  پاکیزه/محترم  تصویر  امن  محدوده ی  به 
آفرید،  بسیاری  جنجال   1400 سال  در  که  تهران  شهر  سطح  در  همدم  همسریابی 
است  الزم  بنابراین  همسر!  مقام  در  سر  بدون  زنانی  است،  الگو  همین  از  برگرفته 
بپرسیم که از نظر این گروه ها، حذف زن چگونه قادر است به حفظ کرامت انسانی 

منجر شود؟
1.  تصاویر ثبت شده از نخستین روزهای حضور طالبان در سطح شهر افغانستان در همین زمینه  نمونه ای تاریخی و قابل 
استناد است. نیروهای طالبان برای مقابله با سوژه گی زن در سطح خیابان تصاویر بیلبوردهای حامل بدن زنان را قطعه قطعه 
می کردند. قطعه قطعه گی بدن های عظیم بدون  سر تا همیشه نماینده ی این مواجهه ی فاشیستی با بدن زن باقی خواهد ماند. 

تصویر 1: بیلبورد تبلیغاتی زیباسازی شهر تهران به مناسبت تبریک روز زن و روز مادر
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به همین ترتیب ادعای عدم استفاده ی ابزاری از زن را نیز به سادگی می توان به 
گونه ای دیگر صورت بندی کرد. از آنجا که مرد خود را مالک فضای عمومی می داند و 
زن را متعلق به فضای خصوصی فرض می کند، با تاکید بر گفتمان استفاده/ سوءاستفاده 
از زن در فضای عمومی، سعی دارد مالکیت فضای جنسیتی را حفظ کند. »مردان باید 
به واسطه ی نحوه ی رفتار و عمل خود، نظم موجود در فضای شهر را تداوم بخشیده و 
از آن حمایت کنند، در حالیکه حضور زنان در این فضا می تواند به اغوای جنسی آنان 
]مردان[ بینجامد و خود زنان را هم مورد تعرض قرار دهد... در واقع مسئله اساسی 
در مالکیت مردانه ی فضای شهری این است که تنها یک جنس- زنان- »حامل نظم 
اخالقی« جامعه شناخته می شود و مسئول هرگونه بی نظمی جنسی یا اخالقی است« 
)علی نقیان، 1395(. پس جای »زن محترم« در خیابان نیست و در صورت مشاهده ی 

تصویر 2: پوستر تبلیغاتی پلتفرم حکومتی همدم در سطح شهر تهران
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بیش از حد او در فضا )چه در مقام حضور فیزیکی، چه در مقام تصویر(، استفاده/
سواستفاده از وی امری بدیهی است.

ایده ی شیلپا فادکه نیز در راستای همین تقدس بخشی به جنس زن است. به زعم 
تقسیم می کند: 1-زنان  به دو گروه  را  زنان  کنترل در جامعه  مراقبت و  نظام   « وی 
محترمی که ممکن است در اماکن عمومی مورد بی حرمتی قرار بگیرند و در نتیجه 
است حرمت  ممکن  که  دیگری  زنان   -2 و  باشد...  هدفمند  است حضورشان  بهتر 
اماکن عمومی را با حضور نابجایشان از بین ببرند. در نتیجه زنان در اماکن عمومی 
زنان و دخترانی که ممکن است مورد بی حرمتی  نگریسته می شوند:  به دو صورت 
یا  آلوده  را  اغواگری شان عرصه ی عمومی  با  بالقوه  به طور  که  زنانی  و  واقع شوند 
تحریک می کنند... این نکته اهمیت دارد که اگر زنان »محترم« از نظارت و کنترل دقیق 
»عرصه ی خصوصی-عرصه ی عمومی« سرپیچی کنند به سادگی ممکن است به گروه 
زنان خیابانی لغزش و فضای عمومی را بی حرمت کنند )کامل:5(. همچنین علی نقیان 
به درستی از دیگر آسیب ایده ی حفظ حرمت زنانه سخن می گوید: »ایده هایی که به 
معصومیت و عزت زنانه مربوط می شود نگرانی ها در مورد بی عزتی و تجاوز به حریم 
امن زنانه را در فضای عمومی تشدید می کند و این نکته را به راحتی نادیده می گیرد که 
ایجاد تقابل میان فضای عمومی که »تهدیدآمیز« خوانده می شود و فضای خصوصی که 
»امن« تلقی می شود، حقیقت خشونت خانگی و آزار جنسی و غیر جنسی که توسط 
خانواده و اطرافیان و حتی دیگر زنان موجود در فضای خانگی ممکن است به زنان 
تحمیل شود را پنهان می کند، زیرا که خشونت و تهدید تنها از جانب یک بیگانه خارج 

از فضای خانه محتمل است )علی نقیان، 1395(.  
اگر به تعریف تصویر کلیشه بازگردیم همچنان قادریم ایده ی فردیت زدایی را پی 
بگیریم. مجسمه های شهری یکی از نمودهای تمام عیار تصویر جنسیتی در سطح شهر 
هستند. اگر دقت کنیم تقریبا تمامی مجسمه های شهری تهران که ارجاعاتی فردگرایانه 
دارند منسوب به مردان است. از نماد میدان های یادبود شهری گرفته تا سردیس های 
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نصب شده در سطح شهر که نمایندگانی معاصرتر در بازنمایی شخصیت های ملی هستند. 
در دو مثال از اصلی ترین مکان های فرهنگی شهر تهران عمق این بی عدالتی آشکار 
می شود: از جمع 22 سردیس نصب شده در فضای ورودی خانه ی هنرمندان تهران، 
تنها یک سردیس زن وجود دارد )سردیس جمیله شیخی(. این آمار در سردیس های 
ورودی کتابخانه ملی ایران فاجعه بارتر است، از جمع 20 سردیس مفاخر ملی ایران 
حتی سردیس یک زن نیز وجود ندارد! آیا مفاخر ملی ایران تک جنسیتی هستند؟ و یا 
بایستی حقیقت را در نحوه ی بازنمایی ایدئولوژیک نظام های توتالیتر جست؟ برایسون 
در ادامه ی بحث کلیشه به این مسئله می پردازد که »اگر بتوان گفت کلیشه چیزی را 
بازنمایی می کند آن چیز احتماال فرسودگی قدرت است« )برایسون، 1399: 27۶(. اما 
در ادامه خود او یادآور می شود که همواره نمی توان از فرض ناکارآمدی کلیشه دفاع 
کرد: »اگر کلیشه را همچون نوعی انتقال شکست خورده در نظر آوریم همچنان بر این 
تصوریم که مقصود کلی تصویر، طبیعی سازی یک جهان بینی است... کلیشه ای موفق 
است که بیننده آن را دقیقا بازنمود ماهیت جامعه اش )مصرف گرایی، تولید( بپندارد، 
کلیشه ای که بر قانون درونِی تناقض فائق آمده، مقاومت را دور زده و به عنوان حقیقت 
از سوی بیننده درون فکنی شده است )همان: 280(. بنابراین تامل در این فرض که 
حتی یکی از مفاخر ملی ایران نیز نمی تواند از جنسیتی غیر مردان باشد، پیش از اینکه 
به  کلیشه  درون فکنی  از  بگوید  برنامه ریزی شهری سخن  سیستم های  ناکارآمدی  از 

عنوان حقیقت در جامعه حکایت دارد.
اما مقاومت در کجای این سیستم قرار می گیرد؟ در ادامه ی متن سعی خواهیم کرد 

با پیوند »تصویر« و »کنش « از مقاومت سخن بگوییم.        

پیوندتصویروکنش

در ابتدای متن از فضای برسازنده ی جنسیتی سخن گفتیم. یادآور شدیم که فضاها به 
خودی خود جنسیتی نیستند بلکه توسط بازوهای قدرت سیاسی-اجتماعی-فرهنگی 
ساخته و سپس حفظ می شوند. اما سهم شهروندان از مطالبه ی شهر چیست؟ گروه های 
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آسیب پذیر و صداهای نادیده گرفته شده که زنان نیز جزوی از آنان هستند چگونه حق 
خود را از شهر بازمی ستانند؟    

 هانری لوفور در دهه ی 1970 میالدی مفهومی را تحت عنوان »حق بر شهر« مطرح 
کرد که با وجود گذشت بیش از 50 سال، همچنان در مفاهیم شهری راهگشاست. 
نیز  ایجابی ترین معنای واژه » بر حقوق شهروندان و شهرنشینان و  حق به شهر در 
تمام شبکه ها  در  آنها  اجتماعی( و حق حضور  روابط  مبنای  )بر  تشکیل گروه  حق 
افراد  کنار گذاشتن گروه ها و طبقات و  دارد.  مبادله داللت  ارتباطات و  و مدارهای 
نیز هست«  تمدن  از  آن ها  کنار گذاشتن  جامعه،  از خودِ  نگوییم طرد  اگر  اوربان  از 
به شهر  نظریه ی حق  لوفور در  مارکسیستی  تمرکز  )ترکمه، شیرخدایی،139۶: 83(. 
مبنای  بر  او  قرار دهد.  بررسی  منظر روابط سرمایه داری مورد  از  را  سبب شد شهر 
می گوید.  سخن  سرمایه داری  درون  تاریخی  چرخشی  از  تولیْد  مارکسیستی  مفهوم 
تولیْد دیگر صرفا در فضا رخ نمی دهد، بلکه به جای آن حاال فضا به واسطه ی فرایند 
پیشرفت سرمایه دارانه تولید می شود. هانری لوفور برای شهروند دو حق را در نظر 
می آورد: حق تملک فضا و حق مشارکت شهری، »حق مشارکت شهری برای ساکنان 
شهری این فرصت را فراهم می آورد تا در تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری 
و  دسترسی، تصرف  نیز شامل  فضا  تخصیص  یا  تملک  باشند. حق  دخیل  می شود، 
الوندی پور، 1395:  )رفیعیان،  نیازهای مردم است  با  منطبق  از فضای جدید  استفاده 
29(. بر همین مبنا لوفور از جنبش های شهری سخن می گوید. شهروندان در حرکات 
سیاسی برای بازپس گیری شهر دست به تولید فضا می زنند. او این حرکات سیاسی 
را »پراکسیس« می نامد. »پراکسیس عملی است که فرد از طریق آن فراینِد شدن و در 
عین حال آفریدِن یک جهان ثابت را به انجام می رساند« )رهبری، شارع پور، 1393: 
123(. در بخش قبل به پیچیدگی های بازنمایی تصویر زن در شهر اشاره کردیم و حال 
قصد داریم با گره زدن »تصویر« با »کنش«، به مصداق هایی از مقاومت و به طبع تولید/

تسخیر فضا توسط زنان دست یابیم. 
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از  یکی  است.  و سرمایه داری  دولت  از  بازپس گیری شهر  بر  لوفور  نظریه  تمرکز 
نقدهای مطرح شده بر نظریات وی عدم پرداختن به مسئله ی جنسیت است. معدود 
اشارات لوفور به جنسیت حاکی از این است که نوعی ادراک پدرساالرانه از نقش ها 
و روابط قدرت در فضا وجود دارد که البته تالشی در جهت به پرسش کشیدن این 
ادراک پدرساالرانه از سوی او نیز وجود ندارد. اما پیش کشیدن مسئله ی پراکسیس 
در عاملیت زنانه نیز روشنگر است. از آنجا که پراکسیس در کل به کنش، فعالیت و 
عاملیت اشاره دارد و به تعبیر مارکس از رهگذر آن است که انسان جهان تاریخی و 
انسانی و حتی خودش را می آفریند و تغییر شکل می دهد، در نتیجه مهم ترین فاکتور 
در تمیز دادن انسان با سایر موجودات است. هنگامی که پراکسیس بر متغیرهای جنسی 
و فضایی افزوده می شود، از شکل متغیر مستقل، به متغیر وابسته تغییر پیدا می کند. 
بدین معنی که این بار در جنسیت زنانه بر چند و چون پراکسیس تاثیر می گذارد و 
دیگر صرفا به عنوان یک کاتالیزور یا تسهیل گر عمل نمی کند و خوْد مهم ترین متغیر 
تلقی می شود؛ متغیری که تمام عاملیِت گرفته شده از زن را به او باز می گرداند تا در 

شکل دهی، تسخیر و بازسازی فضا کمک  کند.  
در تعریف بخش پیش با استناد به »تصویر کلیشه« به این نتیجه رسیدیم که تصویر 
تصاویر  اگر  اما  کند.  عبور  حاکمیت  مجرای  از  باید  شهر  در  ظهور  و  بروز  برای 
حاشیه ای شهر را نادیده بگیریم و تنها به تصاویر بروز یافته توسط نهادهای مسلط 
بر شهر بسنده کنیم به خطا رفته ایم. از این رو جایگاه گرافیتی ها یا دیوارنوشت های 
اعتراضی که به یکباره در سطح شهر پدیدار می شوند و به همان سرعت نیز از دیدرس 
خارج می شوند چیست؟ شعارهای اعتراضی این گرافیتی های جنسیت محور که عموما 
بر نارضایتی های اجتماعی چون تقبیح قتل های ناموسی، حق زن بر بدن خویش )برای 
مثال حق سقط جنین(، اعتراض به حجاب اجباری، نقد کار بدون دستمزد خانگی و ... 
تاکید می کنند، قادرند حق تملک فضا را به چنگ آورند و چونان تصاویر مقاومت در 
عرصه ی خیابان بروز کنند. به عالوه کنش کارزار دیدبان آزار که وظیفه ی داوطلبانه ی 
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انتشار پوسترهای جنسیت محور را بر عهده گرفته نیز از این قِسم است.  این پوسترها 
شامل تصاویر پیکتوگرامی سیاه بر زمینه ی زرد هستند، به همراه جمالتی عامیانه و همه فهم 
اما بسیار کوبنده ! جمالتی ساده چون: »به بدن من دست نزن«، »تو سرگرم می شوی، من 
آزار می بینم«، »احساس امنیت در شهر حق زنان است«، »متلک تعریف و تمجید نیست، 
آزار است« و غیره )تصویر 3(. این حرکت نخستین بار در زمستان سال 139۶ در سطح 
شهر دیده شد اما تا کنون بیش از هزاران بار در شهرهای مختلف ایران چاپ و اجرا شده 
است. به عالوه در وبسایت دیدبان آزار می توانیم روایت گری زنان مختلف از لحظه ی 
انجام این کنش ها را نیز بخوانیم که به گفتگوهایی با مخاطبان مرد در فضاهای عمومی 
منجر شده است؛ گفتگوهایی که از دل آنها واقعیت های تلخ اجتماعی فراوانی سر باز 
می کند اما همین که باب بحث درباره ی حق زن بر شهر را گشوده، کارآمد است و البته 

ثبت این کنش ها همچون مستنداتی از سطح خیابان نیز بسیار ارزشمند است.1

1.  برای مطالعه ی این متون به وبسایت دیدبان آزار به آدرس: www.harasswatch.com مراجعه کنید

تصویر3. تعدادی از پوسترهای طراحی شده توسط دیدبان آزار
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این  در رویت پذیر کردن  مهمی  نقش  بستر رسانه  توسط  این تصاویر  همرسانی 
تصاویر دارد و بحث رسانه از چنان اهمیتی برخوردار است که باید به صورت مستقل 
تا  که  دسترس پذیر   رسانه های  میانجی  به  جدید  عصر  گیرد.  قرار  بحث  مورد  نیز 
حدودی از کنترل اهرم های قدرت در امان است گامی بلند در یاری جنبش های شهری 
برداشته است. مطالبه ای که در زمستان 139۶ توسط ویدا موحد در خیابان انقالب رقم 
خورد اگر در عصری فاقد رسانه های در دسترس اتفاق می افتاد شاید همچون هزاران 
این  اما ویدئو و تصاویر  فراموشی سپرده می شد  به دست  کنش روزمره در خیابان 
اتفاق، جنبش دختران خیابان انقالب را در دیدرس قرار داد و مبارزه بر علیه حجاب 
اجباری و در معنای عام تر مطالبه ی حق زن از بطن شهر را وارد مرحله ی جدیدی 
کرد و همین عامل نیز قدرت رسانه را به عنوان بازویی در خدمت جنبش های شهری 

برایمان عیان می کند )تصویر4(.

در این جا می توان رسانه را نقطه ی اتصال میان کنش و تصویر فرض کرد؛ کنشی 
که منجر به بازتولید تصاویِر اعتراضی شده و از این رو به تملک/تسخیر فضا منجر 
می شود. میترا زرگر در مصاحبه با مرضیه بهرامی برومند کنش دختر خیابان انقالب 

تصویر4. کنش ویدا موحد که با نام دختر خیابان انقالب هم شناخته می شود
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در تملک فضا را از چند منظر مورد بررسی قرار داده که جالب توجه است. به زعم 
او در این اتفاق این نخستین بار است که زنان خودشان در رابطه با هویت و تنانگی 
خود واجد عاملیت می شوند )که البته استفاده از صفت نخستین بار برای جنبش های 
تاریخی،   نمونه ی  یک  در  که حداقل  است چرا  محافظه کارانه  اندکی  ایران  در  زنان 
مستندات تظاهرات گسترده ی زنان بر علیه حجاب اجباری در اوایل پیروزی انقالب 
اسالمی ناقض این ادعاست(. به عالوه حضور یافتن این زن بر سکو، با داشتن وجهی 
شدیدا سمبلیک یکی از سنتی ترین عرصه های مردانه یعنی خیابان را فتح کرد: »زنی 
که قرار بود و قرار است تحت قواعدی خاص در این عرصه حضور پیدا کند امروز بر 
عیان ترین بخش های خیابان، یعنی بر سکویی بلند ایستاده که باعث می شود بر خالف 
هر آنچه تا کنون معمول بوده، دیده شده ترین فرد خیابان شود. دیده  شدنی که در ذات 
خود واجد عنصر دیدن )در نقش فاعل( است و چنین تالش آشکاری برای دیده شدن 
در حقیقت تالشی است برای واسازی آنچه تا کنون دیده است«. زرگر از منظری دیگر 
دیده شدن زن خیابان انقالب را از بُعد جنسیتی خارج می داند چرا که این حضور بر 
دیده شدن به عنوان انسان ورای زنانگی و هویت جنسیِ  زن تاکید می کند اما از وجهی 
از زن در فضای  تا کنون  تازه و اصیل ورای واقعیتی که  این حرکت، هویتی  دیگر 

عمومی وجود داشته نیز به شهر اعطا می کند )بهرامی برومند، 1400: 17(.          
اگر بر سر بحث رسانه بازگردیم باید از کارکرد دوگانه ی آن نیز یاد کنیم. رسانه از 
یک سو به دلیل ماهیت افشاگرایانه ی خویش رهایی بخش است و از سوی دیگر قادر 
است به سهولت توسط بازوهایی نامرئی هدایت و کنترل شود. مریم رضایی در مقاله ی 
»زن، سوژگی و تصویر« که درباره ی بازنمایی چهره ی زن در سینماست اشاره ای به 
بحث رسانه دارد که نقل قولی از این مقاله برای بحث ما نیز روشنگر است: »ذات 
رسانه از یک سو دموکراتیک است، زیرا بالقوه به معنای امکان بازنمایی و دیدنی کردن 
اما  مبارزه  ای علیه پرده  پوشی است.  باشد و درنتیجه  هر و مطلقًا همه چیز می  تواند 
در عین حال، رسانه گستره ی ادراکی و انتخاب  های انسان را به شکلی محدود کرده 
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است که خارج از مرزهای بازنمایی آن، قادر به اندیشیدن نباشیم؛ رسانه سبک زندگی 
الگوهای اخالقی خاصی را  انسانی می  شود.  می  سازد و باعث یکدست شدن جهان 
جهانی می  کند و معیارهای قضاوت عمومی )افکار عمومی( را تعیین می  کند: با متر و 
مقیاس  های خود، خوب و بد جهان را تعیین می  کند و به همین معنا، پرده  پوشی می  کند 

و بخش زیادی از واقعیت را حذف و نادیدنی می کند.« )رضایی، 139۶(
 امروزه به مدد رسانه زنانی در فضاهای عمومی روسری از سر برمی دارند، تصویر 
یا ویدئویی از خود منتشر  می کنند و حق خویش را از بدنه ی شهر مطالبه  می کنند. 
همچنین آشکار کردن آزارهای خیابانی، عیان کردن برخورد نهادهای دولتی همچون 
گشت ارشاد یا یگان ویژه  با زنان، عاملیت زنان در برخورد با سایر شهرونداِن آمر 
و... توسط رسانه به ما مخابره می شود. این همان سویه ی دموکراتیک رسانه است که 
در بحث حاضر از آن به عنوان پیوند تصویر و کنش سخن گفتیم. به عبارت دیگر به 
مدد رسانه، تصاویر شهری تنها شامل تصاویر فیزیکی ثبت شده از مجرای حاکمیت 
در سطح شهر نیستند بلکه کنش هایی حقیقی از زنان در شهر که هر روزه به واسطه ی 
رسانه در قالب تصویر یا ویدئو به دست ما می رسند به مراتب از این تصاویر پوشالی، 
به واقعیت زنان نزدیک ترند. در اینجا عکاسی همچون ثبت کننده ی سوژه ی مقاومت به 
یاری جنبش های اجتماعی می آید. شاید تعداد انگشت شماری از ما حرکت اعتراضی 
ویدا موحد در خیابان انقالب را از نزدیک دیده ایم اما وایرال شدن تک شات   دختری 
سیاه پوش با شال سفیدی بر چوب که در قالب ویدئویی کوتاه نیز منتشر شد، هر روز 
کنش گرانی جدید را به این کارزار دعوت کرد و حال به مدد ثبت رسانه است که 
هیچ یک از ما شکی در تسخیر فضا توسط دختران خیابان انقالب نداریم. اما تمایزی 
که می توان بین حرکت دختران خیابان انقالب )به عنوان نمونه ای از تسخیر فضا( و 
به سویه ی دوم  باید  را  توسط رسانه ها گذاشت  زنان  منتشر شده ی  سایر کنش های 
رسانه مرتبط کرد، سویه ای یک دست کننده و تقلیل دهنده که در ادامه بیشتر به شرح 

آن می پردازیم.
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فعالیت های اعتراضی در قالب کارزارها و هشتگ های مختلف چون: چهارشنبه های 
سفید، دوربین ما اسلحه ی ما، روسری بی روسری و ... اگرچه با ادعاهایی چون آزادی 
زنان از بند اسارت ارائه می شوند، خطر سویه ی دوم رسانه را به ما یادآوری می کنند 
چرا که از بازوهای قدرتی -هرچند به ظاهْر- نامرئی هدایت می شوند. این کارزارها 
الگوسازند، در قالب هایی دستوری آماده می شوند و ماهیتی به شدت طبقاتی دارند. 
زنانه  عاملیت  خاص  هشتِگ  نوعی  به  پیوستن  زنان  از  برخی  برای  متاسفانه  حتی 
محسوب می شود، نه آگاهی از وضعیت رهایی بخش عملی که انجام می دهند! از این 
رو می توان تمایزی میان حرکت ویدا موحد یا مطالبه ی سپیده رشنو با سایر کارزارها و 
هشتگ های برنامه ریزی شده قائل شد؛ گرچه هر دوی این مطالبات در بطن پتانسیلی 
اجتماعی اتفاق افتاد که زمینه ی بروز برای آن  از طریق همین هشتگ ها فراهم شده 
نمادِ هشتگ  پیش ْ  از  بر سر چوب گذاشتن روسرِی سفید توسط ویدا موحد،  بود. 
چهارشنبه های سفید بود، اما به اجرا کشیده شدنش در آن سطح از خیابان، فاصله ای 
جدی میان کارزار چهارشنبه های سفید و حرکت ویدا موحد ایجاد کرد، فاصله ای که 
حتی توسط ایجاد کننده  های این هشتگ نیز غیرقابل مصادره بود! روزبه آقاجری در 
تاملی بر کنش ویدا موحد درباره ی روسری بر سر چوب کردن نکته ی جالبی را طرح 
نبرد  تنها در صحنه ی  می کند: »کنش نمادین “پارچه ای سپید بر سر چوب زدن” را 
می توان تصور کرد. در نبردی رو در رو اگر روسری سپیدی بر سر داشته باشید و 
بخواهید به دشمنان تان پیام صلح دهید مجبورید روسری تان را درآورید و آن را بر سر 
چوب زنید و در هوا تکانش دهید: کنشی نشانه ی تسلیم و صلح. اما کنش ویدا موحد 
که مو به مو چیزی جز همین حرکت نبود، برای حاکمان و الیه های مذهبی اسالم گرا 
هیچ نشانه ای از صلح و تسلیم در خود نداشت. “زن”ی و بدتر از آن “مادر”ی جرات 
کرده بود که روسری اش را درآورد و آن را بر سر چوب بزند و در هوا تکانش دهد 
آن هم وسط خیابان انقالب!« )آقاجری، 1399، وبسایت پرابلماتیکا(. عاملیت موحد را 

باید در این جنبه از کنش ورزی او نیز مدنظر قرار داد.
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نیز در فیلم وایرال شده ی سپیده رشنو که منجر به بازداشت، اعتراف اجباری و 
متعاقبا صدور حکم برای وی شد، زن معترض به حجاِب رشنو با لحنی استهزاگونه 
خطاب به او عنوان می کند که تو این فیلم را برای مسیح علینژاد می گیری و رشنو 
ارسال کنم! در واقع  دنیا  برای تمام  تا  فیلم را می گیرم  این  تاکید می کند که  متقابال 
رشنو مطالبه گری نبود که صرفا بر روی موج هشتگ ها در فضای مجازی فعالیت کند، 
او نماینده ی تصویر روزمره ی زنی از طبقه ی مردم عادی بود که در یک ظهر گرم 
تابستانی در بی آرتی شلوغ، حق خود را از عرصه ی عمومی به پرسش کشید و باید 
متمایز از تصویِر کنش گرانی که در پیاده روی های صبحگاهی/عصرگاهی، شال از سر 

برمی گیرند، با آن مواجه شد!
در  )تصویر رسانه اِی کنش گرهایی چون موحد و رشنو  دو تصویر  این  بنابراین 
مقابل تصویر زنان در قالب هشتگ  های فضای مجازی( را نباید همسان فرض کرد 
چرا که اگرچه هر دو به ظاهر مطالبه ای بر حق و یکسان را مطرح می کنند اما یکی 
سیاست را به اجرا کشیده است و دیگری تنها در فرم هشتگ کارکرد دارد. طبعا به اجرا 
کشیده شدِن مطالبات زنان مسئله ی تمایز میان دو فرم رسانه )رهایی بخش یا کنترل 
شونده( را آشکار می کند و تمایز را باید در مصادره ی این کنش ها توسط رسانه ها دید. 
به این معنا منظور نگارنده دعوت زنان به کنش گری های خطرآفرین نیست؛1 بلکه با 
طرح مثال سعی داریم ماهیت دوگانه ی رسانه  را روشن تر کنیم. کنش دختران خیابان 
انقالب یا کنش سپیده رشنو علیرغم تالش رسانه های مخالف با حاکمیت، به مصادره 
درنیامده است، اما به یقین استفاده از هر هشتگی که توسط بازوهایی از قدرت ساخته 
و پرداخته می شود، قدرت مصادره به مطلوب را در ذات خویش دارد. به همین دلیل 
تصاویر  که  هستند  دارا  را  کلیشه هایی  برساخت  خطر  اینترنتی،  کارزارهای  تصاویر 
حاکمیت نیز داراست: همسان کننده، از پیش طراحی شده، بی چهره، فاقد خصوصیات 
سیاسی-اقتصادی-طبقه ای و... ، بنابراین قائل شدن تمایز میان این دو وجه از رسانه 

1.  کاری که علینژاد و رسانه های همسو با او بارها و بارها گوشزد کرده اند و به معنای واقعی در اصطالح »بیرون گود نشستن 
و دستور لِنگ کردن« است!
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ضروری است. هدف از طرح پیوند کنش و تصویر در این بخش، اعتبار بخشیدن به 
سویه ی رهایی بخش رسانه است؛ سویه ای که قادر است بروز دهنده ی تصاویر حقیقی  

و به دور از کلیشه ی زنان در سطح شهر باشد. 
در نکته ی انتهایی متن نیز الزم است به وجه سلبی زیباشناسانه ی تصاویِر رسانه ای 
بپردازیم. تصاویر رسانه ای عموما فارغ از وجوه هنرمندانه/آرتیستیک ثبت می شوند 
تبعیت  نازل ترین قوانین تجسمی  از  پیچیدگی های تصاویر سطح شهر،  و بر خالف 
می کنند اما تاثیر قابل استنادی که بر مطالبات زنان می گذارند بیش از آن است که به 
وجه زیباشناسانه ی آنها اهمیت دهیم. بازوهای قدرت در مناسبات پیچیده ی شهری 
هر تصویری را الیق بازنمایی در سطح شهر نمی دانند، سالیانه بودجه های کالنی به 
نهادهایی چون زیباسازی اعطا می شود تا به ظاهر، چهره ی شهر را زیبا کنند. در واقع 
قرار بر این است که تصاویر شهری برای لحظه ای شهروندان را از خشونت زندگی 
روزمره رها کند و توسط »هنِر« نهفته درون این تصاویر، چهره ی شهر نیز زیبا شود.  
اما هر بار که بیلبورد عظیم میدان ولیعصر با تصویری جدید پوشیده می شود با حجم 
عظیمی از تبعیض ها، ایدئولوژی ها و کلیشه هایی مواجه می شویم که قادرند روزمان 
را به سادگی خراب کنند! بنابراین تاثیر تصاویِر مجازِی وایرال شده ی اعتراضِی عمدتا 
ضد زیبایی شناسانه اما سرشار از سرزندگی، مطالبه  گر، پرسش گر و اجراگِر زنان، برای 

ما به مراتب قابل توجه تر از تالش زیباشناسانه ی نهادهایی چون زیباسازی است! 
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قدمهایزنانهنرمنددرخیابان

نویسنده:هلیاهمدانی

زندگی  با  هنر  پیوند  در  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  از  اروپایی/آمریکایی  هنرمندان 
روزمره تجربه هایی در فضای باز، در طبیعت یا شهر را آغاز کردند. روزالیند کراوس1، 
مورخ و منتقد آمریکایی، عبارت »میدان گسترده««2را در ابتدا برای مجسمه هایی که 
دیگر  به  مفهوم  این  رفته رفته  داد.  پیشنهاد  نمی کردند  پیروی  قواعد گذشته  از  دیگر 
حوزه ها نیز سرایت کرد و از همه مهمتر این عبارت به درهرتنیدگی دیگر حوزه ها از 

قبیل معماری، طبیعت، شهر، زبان و سیاست در هنر منجرشد. 

لیپارد4  لوسی  قول  به  پوورا3  آرته  و  آرت  کانسپچوآل  آرت،  مینیمال  هنرمندان 
)مورخ، کیورتور و اکتیویست آمریکایی(، با ماده زدایی از اثر هنری، به نوعی سیستم 
بازار هنر و فضای بسته ی گالری  ها یا موزه ها را به چالش گرفتند. هنرمندان لند آرت 
بیرونی،  فضای  به  داخلی  فضای  از  خروج  بر  اصرار  با  اما،  سیچوئیشنیست ها  و 
طبیعت و شهر را برای تجارب هنرمندانه برگزیدند. شکی نیست که در تمام مسیر 
1.  Rosalind Krauss (Washington, 30 novembre 1941)
2.  Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field, October, spring 1979

Arte Povera  .3 در معنای هنر فقیر، چرا که این آثاراز متریال طبیعی و ارزان از جمله کاه، گونی، ... ساخته می شدند. 
جنبشی بود به لحاظ فرمی مشابه با هنر مینیمال و هنر مفهومی که در ایتالیا متولد شد. این عنوان را منتقد هنری جرمانو 

چالنت برگزید
4. Lucy Lippard, Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972; a 
cross-reference book of information on some esthetic boundaries, New York: Praeger,1973
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تاریخ هنر، شهر و طبیعت منابع الهام بوده اند؛ از رنسانس گرفته تا تجربیات نقاشانه 
تغییری  به  اینجا  در  اما  پیاده روی های سورئالیست ها.  یا  امپرسیونیست ها در طبیعت 

بنیادین در فعالیت های هنرمندان پس از جنگ جهانی دوم اشاره داریم. 

   

 ریچارد النگ، خط، 1965  

هنرمند انگلیسی با ردپای قدم هایش خطی در طبیعت رسم می کند.

میکآنجلو پیستولتو، توپ کاغذی )مجسمه در حال قدم زدن(، 1967

هنرمند ایتالیایی توپ بزرگ کاغذی )پاپیه ماشه با روزنامه( را با کمک دوستان و 
رهگذران در خیابان به گالری می برد.
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اما تجربه ی به خیابان آمدن برای زنان - حتی زنان آمریکایی یا اروپایی سفیدپوست -  
با ساز و کار متفاوتی میسر شد. چرا که حضور زنان هنرمند در فضاهای عمومی با تاکید بر 
بدن زنانه و همزمان با نگاه انتقادی به  تاریِخ هنِرمردانه /سفیدپوست به عنوان روایت اصلی 
در هنر شروع شد. تاریخ هنر زنان که در تاریخ رسمی هنر به حاشیه رانده شده بود، به 
درستی دربرگیرنده ی دیگر صداهای خارج از مرکز قدرت )سیاهپوستان، دگرباشان، اقلیت 

های قومی و ...( نیز هست.
اجرا  و  مراقبت«  »مانیفست  معاصر  زن  هنرمندان  ماندنی  یاد  به  داستان های  از  یکی 
)پرفورمانسی( از مریل لِدرمان اوکلیز به سال 19۶9 بود. او که مادر، همسر، شهروند و 
هنرمند هم هست با صدور یک مانیفست  به تمیز کردن خیابان، شستن پله های موزه ها، 
گردگیری کردن تابلوها و ... پرداخت. این هنرمند یک سال پس از  مادرشدن، بر اساس 
تجربه شخصی تالش کرد تبعیض آمیز بودن شرایط  خودش را در مقایسه با همکاران 
هنرمند مرد، با یک مانیفست - که در هنرآوانگارد سنتی اساساً« مردانه بود- با طنز به چالش 
بگیرد. برای مثال گفته بود گمان نمی کنم جکسون پاالک هرگز کهنه بچه عوض کرده باشد.

» ... قسمت ناخوشایند هر انقالبی: چه کسی در روز اول هفته بعد از انقالب، آشغال های 
باقیمانده در خیابان را تمیز می کند؟«1 ) ازمانیفست مراقبت، 19۶9میالدی(

اوکلیز با اجرا کردِن تجربه ی مراقبت در زمان حقیقی و در خیابان،  کار بی دستمزد تمام 
زنان در خانه را در معرِض دیِد عموم قرار داد. به جای بوم و قلم مو و رنگ، با  جارو، طشتی 
آب و حرکات بدنش از خیابان و فضای داخلی موزه ها مراقبت می کرد. او یکی از نمونه های 
کامل برای بازخوانی استراتژی ماده زدایی از هنر است. اوکلیز با طنزی تفکربرانگیز، مراقبت 
را در سه بخش فردی، عمومی و مراقبت از طبیعت تعریف کرد. مانیفست با بخش فردی 
چنین آغاز می شود: »من یک هنرمند هستم. من یک زن هستم. من یک همسر هستم. من 
یک مادر هستم )به ترتیب تصادفی(. در طول روز مقدار زیادی شستشو، تمیزکاری، آشپزی، 
مرمت، محافظت، حمایت و غیره انجام می دهم. عالوه بر همه این ها )تا این لحظه به عنوان 
کاری جداگانه( هنر می سازم. حاال، می خواهم تمام این مراقبت روزانه را به فضای آگاهی 
1.  Mriele Laderman Ukeles, Maintanance Art Manifesto, 1969



153قدمهایزنانهنرمنددرخیابان |||

بیاورم و به عنوان هنر نمایش بدهم...«. )مانیفست مراقبت، 19۶9(

در دهه های شصت و هفتاد میالدی، زنان هنرمند آمریکایی و اروپایی درخط مقدم 
مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان فعالیت می کردند. درشهر نیویورک )آمریکا( از»ائتالف 
کارگران هنری« که متشکل از هنرمندان، نویسندگان، کارگردان ها و کارمندان موزه- از 
جمله لوسی لیپارد - بود گروه »زنان هنرمند در انقالب«)19۶9( تشکیل شد. در ایتالیا گروه 
»شورش زنانه« )1970( متشکل از هنرمندان و منتقدان، برای تعریف تفاوت میان زنان در 
دیسکورس زنان، فعالیتهای خالقانه ای را رقم زدند که به خلق روش مبارزه  ی متفاوت 
با روش مردان و مبتنی بر خواهرانگی1 می اندیشید. در همان سال در لندن نمایشگاه 
»جنبش آزادی زنان« برگزار می شود و در نیویورک گروهی متشکل از دانش آموزان و 
زنان هنرمند سیاهپوست با عنوان »زنان دانشجو و هنرمند برای آزادی هنِر سیاهپوستان« 
2شکل گرفت که بیش از همکاران زن سفید پوست شان از تبعیض و سیاست های نژادی 

و جنسیتی آمریکا شکایت داشتند. و این لیست در فضای غرب آن سال ها گسترده تر از 
این اسامی ادامه داشت. زنان غربی با ورودشان به خیابان، ورای کشف امکانات جدید 

زیبایی شناسانه، مطالبات حقوقی، اجتماعی و جنسی شان را فریاد زدند.
1.  : مطالب بیشتر در فصلنامه شماره یکم مطالعات زنان حلقه تجریش

2.  Women Students and Artists for Black Art Liberation (WSABAL)
https://guernica.museoreinasofia.es/en/document/women-students-and-art-
ists-black-art-liberation-wsabal

Mierle Laderman Ukeles, MAINTENANCE ART, 1969
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تظاهرات زنان در ایتالیا)شهر ُرم(، دهه هفتاد میالدی، شعارهای پالکاردها از حقوق زنان باردار ، فعالیت بدون 
دستمزد زنان و دفاع از آزادی سقط جنین می گویند.

Women Artists in Revolution (WAR), New York, 1969

  Rivolta Femminile, Rome, 1970
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زنان غربی در دهه ی هفتاد با پرفورمانس های در فضای باز تالش بر حضور بدن 
داشتند. برخی هم درغیاب بدن از نشانه ها و ردپاهای نامرئی سخن گفتند.

برای مثال النور آنتین )هنرمند آمریکایی، متولد 1935( با اثری به نام صدچکمه 
)1971-73( به مدت دوسال با صد چکمه ی سیاه باغبانی مسیری طوالنی را پیمود؛ 
از  مسیر،  از  بخش  هر  در  کرد.  عبور  دشت ها  و  رودخانه ها  میدان ها،  جاده ها،  از 
سفِر چکمه ها، گویی شخصیت های زنده باشند، عکاسی کرد. سپس از این تصاویر 
ارسال  جهان  نقاط  اقصی  در  نفر  هزار  از  بیش  برای  که  ساخت  کارت پستال  هایی 
کرد. هنرمند در این اثر با حضور یک شیء معمولی در خیابان و روایِت مسیری که 

می پیماید به خلق فرم شاعرانه ی حضورِ دیگری ها می پردازد.

Eleanor Antin, 100 Boots, 1971-73
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فلسطینی/ هنرمند   ،1952 )متولد  حاطوم  مونا  اروپا،  در  بعد  سال  ده  درحدود 
انگلیسی- متولد لبنان(، در اثری که به مجموعه ی عملیات جاده )1985-95( تعلق 
دارد، با چکمه های سیاه سربازی که با بند کفش به پشت پاهای خود گره می زند، در 
خیابان های محله پرینگستون )لندن( قدم می زند. این اثر که از یک سو از تجربه ی 
شخصی هنرمند و مهاجرت نشات می گیرد، در عین حال برای همدردی با شرایط 
سخت اقتصادی-اجتماعی سیاهپوستان آن منطقه ی لندن و همدردی با آن ها برعلیه 
جریان  در  را  سیاهپوستی  زن  پلیس،  نیروهای  سال  همان  در  بود.  پلیس  خشونت 
نبودند  اهالی هنر  از  بینندگان در خیابان که  تظاهرات به قتل رسانده بودند. نظرات 
برای هنرمند بسیار مطبوع بود؛ »یکی از جالب ترین ها مردی بود از گروه کارگرانی 
که در آنجا وقت استراحت ناهارشان بود. پرسید: این داره چی کار می کنه؟ منظورش 
چیه؟ خانوم سیاهپوستی که با سبد خریدش از آنجا می گذشت، پاسخ داد: واضحه! 

پلیس داره دنبالش می کنه.«1 

1.  Tate Modern: https://www.tate.org.uk/research/publications/performance-at-tate/per-
spectives/mona-hatoum

Mona Hatoum, Roadwalks, 1985-95
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زندگی  و  تحصیل  علی رغم  االصل-  فلسطینی  هنرمند  چکمه های  که  همانگونه 
با پیامی متفاوت اجرا شد،  در اروپا- سال ها بعد از چکمه های هنرمند آمریکایی و 
مطالبات زنان در جغرافیاهای دیگر در دهه های بعد هم با محتوای دیگری بروز پیدا 
می کنند. در ادامه به چند اثر از هنرمندان در خیابان های کشورهایی در حال توسعه 

می پردازیم که خشونت شدید برعلیه زنان، همچنان امری روزمره است. 

زنی معلق در میان زمین و آسمان از ساختمان پُست ملی شهر گواتماال آویزان شده 
است و با صدای بلند از روی تکه کاغذهای دست نوشته  اش شعر می خواند، کاغذها در 
باد رها می شوند و در مقابل بینندگان حیرت زده که به دشواری صدایش را می شوند به 
زمین می رسند. این اثر با عنوان: درباد فریاد خواهم زد )1999( یکی از نخستین اجراهای 
شاعر وهنرمند ِشهیر، رجینا خوزه گالیندو )گواتماال، متولد 1972( است. فریاد در باد به 
زبان مادری هنرمند )اسپانیایی(، کنایه از کار بیهوده کردن نیز هست. وی هرگز تحصیالت 
هنری نکرده و با شعر و ادبیات به دنیای هنر و پرفورمانس های رادیکال وارد شده است، 

البته به گفته ی خودش، از ابتدا در تمامی اشعارش بدن و تصاویر وجود داشته اند.

Regina Jose Galindo, lo voy a gritar al viento, 1999
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گالیندو چند سال بعد با پای برهنه، پیراهن سیاه و طشتی از خون انسان در دستش، از 
ساختمان مجلس گواتماال تا دادگاه قانون اساسی قدم می زند. هر چند قدمی که برمی دارد، 
می ایستد، ظرف را روی زمین قرار می دهد و پاهایش را در آن فرو می برد، دوباره ظرف را 
برمی دارد و به راه رفتن ادامه می دهد. این اثر با عنوان چه کسی می تواند این ردپا را پاک 
کند1 )2003( در زمانی رخ می دهد که دادگاه گواتماال یکی از بی رحم ترین دیکتاتورهای 

زمان را برای کاندیدای ریاست جمهوری کشور به رسمیت می شناسد.
چنانکه گالیندو می گوید: »نمی پذیرند که در کشور من یک نسل کشی، قتل عام زنان و 
کودکان رخ داده است، هر روز حقوق بشر زیرپا گذاشته می شود و اینها همه با همدستی 
آثار  در  هنرمند  این  می آفریند«2.  مشکل  همه جا  در  که  کشوری  گرفت.  آمریکا صورت 
دیگرش که بسیار رادیکال تر و زجرآور 3 هستند ، بدن خودش را در معرض شکنجه، جراحی 
و شرایط مرگبار قرار می دهد. بدن هنرمند در این وضعیت دیگر تنها بدِن یک فرد نیست، 
بلکه اشاره به بدنی جمعی دارد که در معرض آسیب است. هنرمند با نشان دادن ِ زخم و رنج 
فیزیکی در صدد است تا خشونت وحشیانه به بدن اجتماعی/ بدن سیاسی را ملموس کند. 

     

1.  Rejina Jose Galindo, ¿Quien Puede Borrar las Huellas?, 2003
2.  https://www.exibart.com/personaggi/lintervista-regina-jose-galindo-io-sono-voi/
3.  Psycho Performance

Regina Jose Galindo, quien puede borrar las huellas, 2003
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تنها در سال  زنکشی1 ست،  باالی  آمار  رایج در مکزیک  تراژدی های  از   یکی 
2021 باالی هزار زن در این کشور به دست تبهکاران، قاچاقچیان مواد مخدر و از 
همه بیشتر به دست اقوام شان به قتل رسیده اند. الینا ُشوه )معمار و هنرمند مکزیکی، 
امنیتی به تحقیق درباره دختران جوان منطقه که  متولد 1959(، علی رغم تهدیدهای 
پیش از کشته شدن توسط تبهکاران مورد تجاوز هم قرار می گیرند، می پردازد و با پای 
پیاده درمرز مکزیک که قتلگاه دختران جوان بود برای روزهای متمادی قدم می زند. 
تا اینکه اولین باردر سال 2009 تصمیم گرفت تا برای محکوم کردن این فاجعه  در 
یکی از میدانهای شهرش سیوداد خوارس2 چیدمان »کفش های سرخ«3 را با کمک زنان 
دیگری که با او همراه شدند اجرا کند. هدف از اجرای این چیدمان، آگاه کردن جامعه 
از این فاجعه ی جهانی ست که کمابیش در همه جا با اعداد کمتر و بیشتر در حال رخ 
دادن است. از اینرو با تایید هنرمند این چیدمان بارها  در دیگر میدان های جهان، حتی 
بدون حضور هنرمند، با همکاری زنان و حتی مردانی که مایل به شرکت کردن هستند 
برگزار شده است. الینا در مدارس نیز کارگاه هایی با دانش آموزان برای اجرای این 
چیدمان برگزار کرده است تا نوجوانان را نیز از سنین پایین نسبت به این پدیده ی 
تلخ آگاه کند. در کارگاه ها همه با هم کفشهای کهنه شان را به رنگ سرِخ خون های به 
ناحق ریخته شده درمی آورند و این کفشهای سرخ با اندازه ها و فرم های متفاوت را به 
میدان شهر می آورند تا همه این تصویر را ببینند و بدانند؛ با این امید که دیگر صدای 
امکان  از هرچیز  الینا شوه، بیش  زنان در پستوی خانه ها خفه نشود. در کارگاه های 
تشکیالت موقتی فراهم می شود، دوستی های جدیدی شکل می گیرند و فرم نهایی تنها 
یکی از داده های اثر است. زمانی که مرگ زنان در فضای خصوصی  به خیابان می رسد 

همگانی می شود، درواقع به امری سیاسی و مربوط به همه بدل می شود4. 
این ها تنها چند نمونه از فعالیت های زنان هنرمند در خیابان بودند که علی رغم 

1.  : مطالب بیشتر در فصلنامه شماره صفر مطالعات زنان حلقه تجریش
2.  Ciudad Juárez
3.  Zapatos Rojos
4.  Carol Hanisch, The Personal is Political, 1969-1970
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به  اشاره  با  یا  با حضور بدن هایشان  بنیادین در سیاست جغرافیایی شان،  تفاوت های 
غیاب بدن های زنانه، سیاست نگاهِ مرسوم را به چالش کشیدند و فضای شهر را از آِن 
خود کردند. آن ها با به کارگیری ابزار اجرا )پرفورمانس(، هنر را به ابزاری عملی در 

زمان حقیقی برای اشاره به تبعیض در زندگی  روزمره  بدل کردند.
چراکه مادامی که تاریخ و سیاست های سیستم مردساالرانه فضا و امکانات را در 
انحصار مردان نگه می دارند، عبارت کلی که می گوید »هنر جنسیت ندارد«، ادعایی 
باطل است. در واقع، خودِ سیستم هنر هم )تاریخ هنر، موزه، منتقد، گالری ،... ( که زنان 
را برای زمانی طوالنی خارج از جریان رسمی نگه داشته بود، به داده ای ملموس برای 
اشاره به تبعیض در دیگر حوزه ها بدل می شود. در این بستر است که حضور زنان 
هنرمند در خیابان، به خودی خود سیاسی ست و در امتداد دادخواهی جمعِی راویان 

تبعیض قرار می گیرد.  

       
    

Elina Chauvet, Zapatos Rojos, (2009- in progress)





قصههایدیگران

نویسنده:هلیاهمدانی

یک.آیینیروزمرهدرخیابان:

نگاهیبرآرشیوپارهپارهپروژهیتارافاتحی

می کنند،  هنرمطرح  تاریخ  نگارش  در  هنرفمینیست1  مورخان  که  مشکالتی  از  یکی 
تاریخ  ثبت  به  قرن ها  که  رسمی  آرشیوهای  آرشیوهاست.  و  مستندات  طبقه بندی 
هنِرمردان سفیدپوست غربی پرداخته بودند، حاال سرشار از حفره هایی هستند که تنها 
اگر بخواهیم  نمی شوند. چراکه  ترمیم  تاریخ،  زنان و دیگر محذوفان   افزودن هنر  با 
در مسیرانتقادی و غیرکرونولوژیک تاریخ گام برداریم، عالوه بر بازکردِن فضا برای 
دیگری ها، نیازمنِد زبانی جدید و ساز و کار معنایی متفاوتی هستیم. بی دلیل نیست 
که برخی از هنرمندان معاصر در آثارشان ایده ی آرشیو را، نه به قصد تاریخ نگاری 
بلکه برای به چالش کشیدن روایت محتوم تاریخ، به مدیوم پژوهش  خود بدل کردند. 
شهرهای  در  قدم زدن  با  فاتحی2  تارا  ایرانی  اخیرهنرمند  سال های  در  مثال  برای 
مختلف، ایده ی آرشیو را به چالش می کشد. وی هنرمند بینارشته ای و اجراگر است 
و روی هنر اجرا و هنر مکان محور تمرکز دارد. او بیشتر با موضوعات روزمره نگاری، 
تاریخ، سفر، ترجمان اشتباه و سوءتفاهم های بینافرهنگی کار می کند. ابهام، ناتمامی، 

طنز، شاعرانگی و بازیگوشی از مفاهیم تکرار شونده در آثار اوست. 
1.  Griselda Pollock, Trouble in the Archive, differences- Volume 4, Issue 3, Fall 1992
2.  https://www.tarafatehi.com/
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در اثری از این هنرمند با عنوان »آرشیو پاره پاره « که از سال 2017میالدی آغاز 
کرده و هنوز در حال تغییر فرم است، با آرشیوی  روبرو هستیم که برای اتصال به 
ترتیب  بدین  می شود. داستان  تکه تکه  قصه ها  دیگر  و  بدن ها  دیگر  روایت ها،  دیگر 
است: هنرمند مجموعه ای از تصاویر، مدارک و نامه ها را از بایگانی خانوادگی خودش 
به مدت  تکثیرمی کند. سپس هر روز و  را  آنها  از  و دیگران جمع آوری و نسخه ای 
یک سال )از آغاز تا پایان سال 2017 میالدی( قطعه ای از تصاویِر این آرشیو را در 
شهرهای مختلفی1 که در این یک سال از آن ها عبور کرده در فضاهای عمومی رها 

می کند. 

هنرمند، پیش از رها کردِن تصویر در مکان مورد نظرش، رقصی انجام می دهد و 
درجه حرارت هوا را با دماسنج اندازه می گیرد. در پشت هر تصویر اطالعات روز، 

1.  قطعاتی از آرشیو در کشورهای انگلیس، ایران، سوییس، آلمان، ایتالیا، اکراین، کنار دریای خزر، در فواصل مرزها و میان 
ابرها رها شده اند.

Tara Fatehi, Mishandled Archive, 328/365, ‘Ave Maria’, Milano, 11°C, 2017
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عنوانی که برای آن قطعه انتخاب کرده، درجه حرارت هوا و توضیح حرکت و هشتگ1  
پروژه را می نویسد. در دستنوشته ی پشت تصویر از یابنده می خواهد تا تصویر را با 
خود نگه دارد و اگر مایل است با او تماس بگیرد و بقیه ی آرشیو را در فضای مجازی 
با هشتگ ها دنبال کند. این اثر تمرینی ست که با وسواس، حرکات کوچک روزمره را 
با تصاویر شخصی، روایت های شفاهی، اطالعات جزئی از مکان های عمومی، آب و 
هوای مکان، طراحی حرکت و هشتگ زدن در شبکه های اجتماعی در هم می آمیزد. 

در گفتگویی از هنرمند پرسیدم چرا از یابنده ها خواسته با او تماس بگیرند و او 
در جواب گفت: »برایم جالب است که ببینم قصه ی این تصاویر چگونه امتداد پیدا 
می کنند، به دست چه کسانی و تا کجا می رسند و چگونه به مسیر دیگری می روند. با 
تمام کسانی که با من تماس گرفتند گفتگویی رد و بدل شد؛ آنها از اینکه چگونه و 
کجا عکس را دیدند و چرا آنجا بودند گفتند. یک مهماندار درحال نظافت هواپیما، 
ایستگاه  در  فردی  خواهرش،  رقص  کالس  در  دختری  قطار،  در  سفرش  در  کسی 
در  که  عکسی  تکه  از  برایشان  من  عوض  در  الی آخر.  و  لندن  گینکزکراِس  متروی 

Mishandeled Archive#  1.  #آرشیو_پاره_پاره

تارا فاتحی، آجرهای آزادی، #میدان_آزادی، پل شهید فکوری، جاده مخصوص کرج، بیست درجه 
سانتیگراد، 365/362، 1396
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دستشان بود گفتم؛ چیزهایی مثل اینکه فرد در تصویر کیست، من او را می شناسم یا 
نه. در تصویر چندساله است و امروزکجاست و گاهی از اینکه روزی که تصویر را 
رها کردم کجا می رفتم و قصه هایی روزمره رد و بدل می کردیم. عالوه بر این درجه 

حرارت هوا و حرکاتی که انجام دادم هم پشت عکس بود1«.
قصه ی  نزدیک،  و  دور  گذشته ی  و  حال  از  اطالعات  این  مجموعه ی  ترتیب  بدین 
تصاویر را متغیر می کرد. به این روش، هنرمند زبان و مدیومی جدید و در حرکت می سازد؛ 
نقشه ای نو از فرم های غیرمترقبه که در واقع گذشته را به تخیلی از آینده پیوند می زنند. در 
این تجربه قصه های دیگران با قصه های عابران ِ دیگر شهرها درهم می آمیزند، روایت ها از 
قید سرنوشتی محتوم رهایی می یابند و تصاویرجدید، فضایی دیگر برای زیستن می یابند. 

   

Tara Fatehi Irani, Mishandled Archive      Tara Fatehi Irani, Mishandled Archive 

     Princess, You’ll Die Alone   Heron    
#Nunhead #Cementry #London  #Peckham Rye Park, #London            
15°C, 256/365, 2017                                   17°C 323/365, 2017

1.  مصاحبه ی نگارنده با هنرمند در مجله ای به زبان ایتالیایی،م.
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برای  می شود  ابزاری  جعبه  تصاویرش  مجموعه  با  آرشیو  این  بعد،  مراحل  در 
اجراها، چیدمان ها و دیگر آثار هنرمند. آرشیو پاره پاره ی تارا فاتحی تا امروز به شکل 
اجرای در سالن، اجرای در فضای باز شهری و نمایشگاه هایی از تصاویر و روایت ها 

در تهران و لندن به نمایش درآمده است. 
در نمایش یا اجرای آرشیو پاره پاره، با چیدمانی از آرشیوی جدید روبرو می شویم 
در  حاضر  بدن های  و  دیگر  جغرافیاهای  و  تاریخ  به  سال  یک  مدت  به  هنرمند  که 
با نخ هایی در فضا معلق هستند.  مسیرش متصل کرده است. در چیدمان ها تصاویر 
بزنند و نوشته های پشت تصاویر را  میان عکس ها قدم  بازدیدکنندگان می توانند در 
بخوانند. گاهی موسیقی هم که تلفیقی از صداهای شهر، همهمه و اصوات ریتمیک 

است در فضا پخش می شود1. 
مخاطب همچون فالنوری2 )پرسه زنی(  ست که با قدم زدن در میان تصاویر هربار 
تکه ای جدید از روایت ِ پاره پاره را کشف می کند. زمان و مکان در ساز و کار اثر، به 
مدد تصاویر، فضاها و جمالت یکی به دیگری دگردیسی پیدا می کند. چیدمان ِ آرشیو 
به گذشته،   اثر  اتصال مخاطِب  با  و  آغاز می کند  اکنون  لحظه ی  از  دوباره  پاره،  پاره 
را  با قصه گویی مخاطبان  مهیا می سازد3. گاه هنرمند  را  برای خوانشی دیگر  امکانی 
در مسیر راهنمایی می کند. هنرمند/ پرفورمر در فضا می چرخد و رفته رفته قصه هایی 
روایت می کند؛ جمالتی  که از عابران اتفاقی در طول مدت پروژه شنیده یا قصه هایی 

قدیمی تر از چهره هایی که در عکس ها می بینیم:
»مادر بزرگ با لباسی با دکمه های کهربایی در زیر پلی در لندن ایستاده است، نه در 

واقعیت زمان خودش، در واقعیت زمان من...4 «
1.  موسیقی: پویا احصایی

2.  فالنور، در زبان فرانسه به معنای قدم زدن، مفهومی ست که شارل بودلر برای فردی به کار می برد که در شهر قدم می زند تا 
آن را »شخصاً« تجربه کند.

3. »هرتصویری از گذشته که از سوی زماِن حال به منزله ی یکی از مسایل امروز بازشناخته نشود، می رود تا برای همیشه ناپدید 
گردد. )تزپنجم(« : والتر بنیامین، تزهایی درباره فلسفه تاریخ ، ترجمه مراد فرهادپور، مجله ارغنون 11و 12، ص.119، پاییز و 

زمستان 1375
4. برگرفته از متنی از نگارنده درباره اجرای تارا فاتحی در تهران، داربست، دیماه 1396

http://thisistomorrow.info/articles/tara-fatehi-irani-mishandled-archive
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پرفورمرهر ازچندی به بدنش پیچ و تابی می دهد، عنوانی از تصویری می خواند 
و از دیگران هم دعوت می کند تا در فضا حرکت کنند یا کلمه ای تلفظ کنند، پشت 
هر عکسی که به آنها نزدیک است یا مایلند بخوانند. یا از مخاطبان می خواهد با او، با 

یکدیگر و یا به تنهایی حرکاتی انجام دهند:
»دست کسی را به شما نزدیک است محکم بفشارید گویی دیگر هرگز او را نخواهید 
دید... دست چپ  تان را باال ببرید و دست راست تان را به یاد تمام درگذشتگان در 
باالی سرتان بچرخانید ... یکی از دستان تان را روی یک چشم قرار دهید و با دست 

دیگر استوانه ای بسازید و به تصاویر نگاه کنید و ...«
 

 

 تارا فاتحی در حال گردش با مخاطبان در چیدمان آرشیو پاره پاره، بخشی از نمایشگاه 
 »نقشه هایی برای سفر به پشت کوه قاف«، تهران، گالری آریا، بهار 1401

©هادی محسنی
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»آرشیو پاره پاره« در طول مدت سفرش تغییر فرم می دهد. این آرشیو زنده و در 
حرکت در آبان ماه 99 به فرم کتابی به زبان انگلیسی منتشر شده است. کتاب با جمله ی 
»یکی بود یکی نبود1« آغاز می شود که ترجمه ی آن در زبان غیرفارسی عجیب و رمز 
آمیز است! نویسنده/ هنرمند، پس از این جمله، آغاز به قصه گویی درباره دو نقشه و 
یک کارت پستال که روی دیوار مقابل او هستند می پردازد. کم کم متوجه می شویم که 
راوی با وسواسی حیرت انگیز در حال تشریح کردن فضای اطرافش است، پوستر و 
نقشه های روی دیوار را با جزییات تشریح می کند و نمایی که از پنجره می بیند را از 
راست تا چپ با دقت تشریح می کند، تا اینکه متوجه می شود احتماال این جزییات 

برای خواننده هیچ اهمیتی ندارد. پس اینگونه ادامه می دهد: 

1.  Someone was, someone was not

Tara Fatehi Irani, Mishandled Archive, performance, London, 2021 

©Jemima Yong
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این  بین المللی واقعی، که  تلفن شروع شد، یک تماس  با یک  »همه چیز مدت ها پیش 
روزها خیلی نادر اتفاق می افتد. در یک روز خاکستری و سرد، در یک غروب تاریک، 
تماس تلفنی از دو خواهر پیر دریافت کردم. دمای هوای خیابان در حدود هشت درجه 
سانتی گراد بود و اتاق من دقیقًا نوزده درجه که ناگهان تلفن زنگ زد. پاهای من طبق 
معمول یخ زده بودن- وضعیت همیشگی شان- ...ـ پای چپ ام  از پشت زانوی راست ام 
حلقه شده بود و برای همین ران پای چپ ام کمی تیر می کشید. کسی که پشت تلفن بود 
را تا حدودی می شناختم. درواقع، وقتی تهران بودم هم محلی بودیم. دو خواهر بودند 
که من برای کوتاه کردن اسمشان، »شادی«1 خطاب شان می کنم )ترکیب نامهای »شا« و 
»دی«(. در محل همیشه آن ها را می دیدم که با کفش های ورزشی سفیدشان قدم می زدند. 
َشا همیشه یک سنگک تازه در دستش بود، انگار همیشه از نانوایی آمده باشد. موهای 
بلند مشکی داشت، البته مشکی رنگ کرده چون همیشه ریشه های سفیدش پیدا بود. دی 

موهای شرابی داشت و همیشه یک پارچ آب دستش بود«.2

به  از قصه هایی می گویند که  پیدا می کند و خواهراِن شادی  ادامه  خالصه، قصه 
مدت هزار شب از اینجا و آنجا جمع آوری و روایت کردند، قصه هایی که صاحبان 
قصه ها هم دیگر به خوبی به یاد نمی آورند. از کوه هایی می گویند که به شکل خامه 
آب شدند، از باران باقلوا، از رودخانه هایی که در آپارتمان ها جاری شدند، از کودکانی 
و  تخیلی  پراکنده،  قصه هایی  آن ها  می دهند.  ادامه  و  شکفتند  شکوفه ها  به شکل  که 
ناتمام از اینجا و آنجا می گویند؛ از خاطره های از یادرفته، از رازهای مگو، و از عشق ها 
قطع  تلفنی  تماس  ناگهان  می کنند.  روایت  پاره پاره  قصه هایی  انقالب ها  و  وجنگ ها 
می شود و از اینجا قصه ی پاره پاره شدن آرشیو تارا فاتحی به مدت 3۶5 روز متمادی 
-که باالتر تعریف شد- آغاز می شود. این کتاب تمام تصاویر و شرح روزها، نقشه ی 

حرکت آرشیو و متونی از هنرمند را یک جا مدون کرده است.

Shahrzad and Dinazad 1.  شا برگرفته از شهرزاد و دی برگرفته از دینازاد/ دنیازاد
2.  Mishandled Archive, P.10 م. ترجمه از نگارنده
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از حوزه های مختلف )هنر  نویسندگانی دیگر  از  متونی  این، در کتاب  بر  عالوه 
خواسته  آنها  از  هنرمند  که  می خوانیم1  غیره(  و  مردم شناسی  جامعه شناسی،  اجرا،  
این  »به  می دهد:  توضیح  برایم  تارا  آرشیو.  این  برای  نه  بنویسند  آرشیو«  این  »با  تا 
روایت  به  آن  پشت  از  که  کنند  تصور  لنزی  مثابه ی  به  را  پاره پاره  آرشیو  که  معنی 
تنها«  »مِن  دیدگاه  کتاب  این  نمی خواستم  بپردازند.  می خواهند  که خودشان  مطالبی 
باشد و نوشته های ارزشمند دیگر نویسندگان، همان کیفیت چندصدایی )پلی فونی( 

که می خواستم را به این پروژه اضافه کرد.«2 
در حقیقت تارا فاتحی با تکه تکه کردن آرشیوهایی شخصی و اتصال شان به دیگر 
صداها، دنیای آگاهانه  اش را به آگاهی های چندگانه و متعدد و در نتیجه بیشمار روایت 
ممکن و ناشناخته متصل می سازد. وسواس در بازچینی این روایت به صورت یک 
آیین روزانه و سپس تمرین در شهادت دادِن این تمرین، از این اثرشاهدی می سازد 
1.  Nicola Conibere, Maddy Costa, Diana Damian Martin, Eirini Kartsaki, Joe Kelleher, Shah-
ram Khosravi, Giulia Palladini, Mary Paterson, Marco Pustianaz, Anahid Ravanpoor, Holly 
Revell and Jemima Yong

2.  مصاحبه پیشین

جلد کتاب آرشیو پاره پاره
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برای ابداع روزمرگی1های تصور شدنی در گذرِ زمان.
به گفته ی هنرمند، این آرشیو »درک ما از تاریخ، آرشیوهای شخصی و جا به جایی 
مکان_محور،  هنر  اجتماعی،  رسانه های  عکاسی،  مشارکتی،  رقص  از  استفاده  با  را 
تعلق، جداشدن و تکه تکه  از عدم  این پروژه  به چالش می کشد.  قصه گویی و اجرا 
شدن روایت ها و بدن ها استقبال می کند و دنیایی می سازد که در آن پیوندها از طریق 
از  نگهداری  آن  در  که  جهانی  می شوند.  ایجاد  خرده_کنش ها  و  ایستادگی  تکرار، 
به  بلکه  نیست  آنها  داشتن  نگه  شیشه  پشت  و  قفس  در  معنای  به  تاریخ  و  آرشیو 
معنای قصه گویی، پراکندن اسناد و تصور روایاتی ست که در کتب تاریخی و در اخبار 

نمی آیند2«.
در ادامه ی سنت قصه گویی، تابستان سال گذشته تارا فاتحی با سه دختر افغانستانی 
گفتگو  به  شده اند،  اجباری  کوچ  به  ناچار  افغانستان  در  ممتد  جنگ های  اثر  بر  که 
پرداخته است. از تصاویر و کلمه هایی که بین هنرمند و مسافران مرزها رد و بدل شده، 
ویدیوی »جایی برای نشستن« )1400( ساخته شده است. این ویدیو اجرایی ست برای 

دوربین در فضای عمومی شهر و برای فستیوال اجرای مرز ها ساخته شده است. 
آنگونه که هنرمند/ پرفورمر می نویسد: »جایی برای نوشتن، تعمقی اجرایی ست بر 
موضوع بی مرزی در مکان هایی که مرزهای ژئوپلیتیکی به شدت مشاهده می شوند، 
جایی که کلمه ی مرز همراه با ترس و آزار است و تعریف کلمه ی بی مرزی دشوار به 

نظر می رسد مثل رویایی در حال بخار شدن«.3
 در ویدیو، هنرمند روی یک صندلی در میانه ی کوچه ای نشسته است و با دستان 
لرزان تالش می کند با شیشه ی الک قرمزی که در دست دارد از مرز ناخن ها بیرون 

نزند و کم کم با خروج از محدوده، مرزهایی غیرقابل پیش بینی را ترسیم می کند:

1. Michel De Certeau, L'Invention du Quotidien, Vol. 1, Arts de Faire, Union générale d›édi-
tions, 1980

2.  متن تارافاتحی برای کارنمای نقشه هایی برای سفر به پشت کوه قاف، تهران، اردیبهشت 1401
3. همان
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معنای بدون مرز چیست؟ 
مرزها چه رنگی هستند؟ 

چطور می توان بدون قلم چیزی نوشت؟
 بدون جایی برای نشستن؟

این ویدیو، ناداستاِن شاعرانه ی کوتاهی ست در ستایش شادی های زندگی روزمره 
که در عین حال  به مدد ِ کلمات، اشیاء، صداها و تصاویر ساده، بر تجربه های تلخ و 

گزنده ی جنگ شهادت می دهد. ویدیو را در لینک زیر ببینید.

https://performingborders.live/ejournal/a-place-to-sit-tara-fatehi-irani/?fbclid=I-
wAR1OwD8fqZJE7hny6RqhoTkXE6X7bhanaA3HboQhCzDe1zP7tEGdEnTJa80

دو.ازمهاجراننامرئیتازنانِافغانستاندرخفا:

نگاهیبرپروژههایعکاسیرضاحیدریشاهبیدک

رضا حیدری شاهبیدک )متولد 13۶1 در افغانستان(، عکاس و خبرنگار، تنها یک سال 
داشت وقتی والدین اش به دلیل جنگ داخلی ترک وطن کردند و به شهر مشهد پناه 
برای تمدید  اداری  به دلیل مشکالت  به سال 1372  با خانواده خود  آوردند. همراه 
همین  در  می مانند.  آنجا  در  سال  ده  و حدود  می روند  سمنان  به  مشهد  از  مدارک، 
سال هاست که رضای جوان برای یک سال در کالس های آزاد سینما شرکت می کند 
و از روز اول مشتاِق درس عکاسی می شود. آنگونه که برایم تعریف می کند، برای 
او که فرم های متنوعی از تبعیض - سرنوشِت تلخ تمام مهاجران - را تجربه کرده 
بود، عکاسی به امری حیاتی بدل می شود. به همین دلیل، تا امروز در عکاسی کنش 
عکاسی  نخواستم  »هرگز  قول خودش:  به  می کند.  را جستجو  مقاومت  و  اجتماعی 
مشهور شوم یا بهترین جایزه ها در مسابقه های بین المللی نصیبم شود، یا حتی استاد 

دانشگاه شوم و هنوز بر این باورم.«1
1.  گفتگوی نگارنده با رضا حیدری شاهبیدک به مناسبت نمایشگاه گروهی »افغانستان از نو« در شهر ُرم )ایتالیا( - شهریور 1400
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در حقیقت شاهبیدک در عکاسی همان چیزی را می جوید که پیر پائولو پازولینی 
در سینما جستجو می کرد: »زبان ِ حقیقت« آنگونه که هست. عکاسی برای شاهبیدک 
ابزاری /زبانی ست برای گفتِن آنچه ناگفتنی ست. زبانی برای قصه کردِن ِدشواری های 
هر روز، و همزمان زبانی برای جاودانه کردن لحظات خوش ِ هر روز. آنگونه که برایم 
تعریف می کند: زمانی که این مسیر را آغاز کرد، در ایران هیچ کس و هیچ رسانه ای از 
زندگی و مشکالت آنها سخن نمی گفت، گویی موجوداتی نامرئی بودند! رضا حیدری 

شاهبیدک به سال 1382 به مشهد باز می گردد و اینگونه تصمیم می گیرد:
»باید بیشتر باشیم تا بتوانیم قصه های متکثر و پیچیده مان را روایت کنیم. من تنها شاهد/

قصه گوی این داستان نیستم.«1. بدین ترتیب، دوستان و دیگر جوان ها را به عکاسی دعوت 
می کند تا با هم دشواری ها و شادی ها را ثبت کنند. بدین ترتیب با تشکیل ِ گروه عکاسان در 
محله ی سکونت شان، قصه های چندصدایی را رویا می کنند. شاهبیدک از اعضایی که به گروه 
می پیوندند درخواست می کند تا از موبایل هایشان، ابزاری اقتصادی تر از دوربین حرفه ای و 
در دسترِس همگان استفاده کنند، چرا که عکاسی با دوربین حرفه ای در خیابان های ایران 
چندان مجاز نیست خاصه برای مهاجران. و موضوع تصاویرشان روزمرگی ست: تصاویر از 

خودشان، از خانه هایشان، از محله شان گلشهر و از روزمرگی  مهاجران در مشهد. 

                                      

1.  همان

محله گلشهرمشهد ، سمت راست: سجاد عرفانی / سمت چپ: الهه کاظمی           
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بنابراین، از سال 1394، گروه »هر روز گلشهر«1 متشکل از عکاسان جوان زن و مرد، 
آغاز به فعالیت می کنند. به قول رضا شاهبیدک »در جهانی که اخبار و روزنامه ها از ما، از 
مردم واقعی و از اقلیت ها نمی گویند، خودمان باید روایت کنیم«. گروه گلشهر ، عکاسان 
خیابان اند، راویان هر روز که ناگفتنی ها را در تصاویر جاودانه می کنند.  گروه هر روز 
گلشهر رشد می کند، بزرگتر و تاثیرگذارتر می شود، در سال های اخیر در نمایشگاه های 
گروهی در برزیل، ژاپن، روسیه و ایتالیا شرکت کرده است. عالوه بر این به سال 2017 به 

مناسبت مراسمی درباره هنر و مهاجرت در آلمان مهمان »انستیتو گوته« بوده است.
جالب اینجاست که با پیشرفت پروژه ی هر روز گلشهر، فشارهای حکومت بیشتر 
می شود. این موضوع را رضا با لبخندی برایم روایت می کند، چرا که گویی باالخره آن 
موجودات نامرئی، دیده می شوند و مشکل ایجاد می کنند! با این قصه، بار دیگر شاهبیدک 

بر قدرت صلح طلبانه ی هنر برای پرسش از عدالت و اهمیت این زبان تاکید می کند.

1.  https://www.instagram.com/everydaygolshahr/

)سلفی( رضا حیدری شاهبیدک با گروه عکاسان گلشهر در مشهد،1395-1396
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رضا شاهبیدک در سال 2018 به افغانستان بازمی گردد و برای یک سال در آنجا 
مشغول پروژه ی ارزشمندی می شود. در این پروژه شاهبیدک به عکاسی و مصاحبه با 
زنان جامعه ی مدنی افغانستان پرداخته است. در آن زمان هیچکدام از آنها بازگشت 
دوباره ی طالبان را به هیچ وجه باور نداشتند. هنرمند در ابتدا می خواست از صد زن 
مادران،  زنان،  برای  پیامی  بخواهد  آنها  از  و  کند  افغانستان عکاسی  مدنی  از جامعه 
خواهران و دختران طالبان بفرستند. در نهایت در یک سال از پنجاه زن عکس می گیرد 
و با هر کدامشان مصاحبه ای صوتی درباره فعالیت ها و رویاهایشان برای افغانستان 
ضبط می کند. این پروژه ی فردی تا امروز نمایش داده نشده است، قصد هنرمند بر 
نمایش  طالبان،  دوباره ی  استقرار  با  حاال  و  بود  افغانستان  در  مجموعه  این  نمایش 

عکس های این زنان محال به نظر می رسد.
طالبان  ساله ی  پنج  حکومت  زمان  در  که  آنهایی  هستند؛  نسل  سه  از  زنان  این 
آموزش  پزشکی،  بهداشت،  زمینه های  در  و  بودند  بزرگسال   )2001 تا   199۶ )از 
عده ای  داشتند،  همکاری  بین المللی  نهادهای  و  طالبان  با  بشردوستانه  کمک های  و 
نوجوان بودند و خاطرات تلخی از آن ایام داشتند، عده ای هم در مهاجرت بودند و 

پس از سقوط طالبان به کشور بازگشتند.

 
رضا حیدری شاهبیدک، زنان افغانستان-شیرزاد بشیر، از نخستین خبرنگاران زن 

افغانستان که در زمان محمدظاهرشاه فارغ التحصیل شد، 2019-2018
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رضا حیدری شاهبیدک، زنان افغانستان-شینکی کروخیل، نماینده مجلس، 2019-2018

رضا حیدری شاهبیدک، زنان افغانستان- فاطمه ابراهیمی، فیلمنامه نویس، 2018-2019



177قصههایدیگران |||

هنرمند در این پروژه ی شخصی هم بر ساختن فضایی برای گفتگو تاکید دارد چنانکه 
همچنان می خواهد از زنان بیشتری و به خصوص از زنان طالبان عکاسی کند چرا که 
باور دارد: »مسیِر برون رفت از هر مشکلی گفتگوست، گفتگو باب شناخِت اندیشه های 
جدید را باز می کند و خطاهایمان را به ما نشان می دهد. گفتگو باعث شناخت از یکدیگر 
می شود و ما را به هم نزدیک می کند. حاصل گفتگو، آگاهی ست و آزادی در انتخاب. در 

نهایت آنچه مردم آگاهانه، خودشان، انتخاب می کنند درست ترین است«.1

1.  ویدیوی ارسالی رضا حیدری شاهبیدک برای روز »مبارزه با خشونت بر علیه زنان« در خانه ی بین المللی زنان در شهر 
ُرم )ایتالیا( - 25نوامبر2021

رضا حیدری شاهبیدک، زنان افغانستان- لیال حیدری، صاحب رستوران شاه 
بیگم و صاحب مرکز ترک اعتیادی رایگان، 2019-2018 

رضا حیدری شاهبیدک، زنان افغانستان-حمیرا، دانشجوی شرعیات )فقه(، 2019-2018 
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 این تصاویر و روایت ها، تالِش ارزشمند زنانی را شهادت می دهند که علی رغم 
تفاوت های نگرش و فعالیت شان، امروز تنها به جرم زن بودن نامرئی شده اند. آنها در 
کنج خانه ای مخفی شده ، یا با ترک اجباری ِوطن، در کمپ های مهاجران در صف های 
بی پایان برای اولیه ترین حقوقشان انتظار می کشند. حاال، یک سال از استقرار طالبان 
در افغانستان می گذرد، جنگ دیگری در اروپا در جریان است و اوکراین فضای تمامی 
اخبار اروپا که پارسال تابستان از افغانستان می گفت را گرفته است. حاال، شاهبیدک نه 
تنها تصمیم دارد این تصاویر را درهرکجا که میسر بود نمایش دهد، بلکه با فراخوانی 
از زنان افغانستانی در اقصی نقاط جهان دعوت کند تا تصویر و داستان خود را برای 

او بفرستند تا دست کم به هزار تصویر برسد. 
فرمی  شاهبیدک  ِرضا  روش  در  تصاویر  مدد  به  دهِی  شهادت  در  چندصدایی1   
مدیوم های  مدد  به  پاره   پاره  آرشیو  در  فاتحی  تارا  آفرینِی  زبان  از  متفاوت  کامال« 
چندگانه است،  اما هردو درخیابان، با طنزی هوشمندانه و در آیینی روزمره به کمِک 

»دیگران« ساخته می شوند. 
تارا فاتحی با قطعه قطعه کردن آرشیوهای خصوصی و تقسیم کردن آن در فضای 
عمومی، سیستمی برای پدید آمدن فرم های جدید را رقم می زند. این فرم ها در حرکت اند، 
به مددِ جا به جایی، با عبور از مرزهای جغرافیایی و معنایی و از طریق ترکیب مدیوم ها 
ساخته می شوند. از اینرو، با تخیل جمعی هربار تغییر فرم می دهند. روایت های رضا 
شاهبیدک اما به سوژه هایی اشاره می کند که در جریان اصلی حاکم غالباً تحریف شده 
روایت می شوند یا مسکوت باقی می مانند. او برای تصورپذیربودن این روایات تالش 

می کند تا سوژه  های متعدد و قصه های هرچه متنوع تری را درنظر بگیرد. 
درنهایت، علی رغم تفاوت های معنایی و زیبایی شناختی، هردو هنرمند به ساختن 
متن، تصویر و ژست هایی می پردازند که به دلیل تکثر و مطلق نبودِن روایت ها، امکان 
روایتی دیگر را طرح ریزی می کنند. این هنرمندان با اشاره به امکاِن خروج از سیستم 
روایی مرسوم، تجربیاتی برای خروج از سیطره ی صداهای مسلط را تصورپذیر می کنند. 

1. اشاره به پلی فونی در تعبیر میخایل باختین





زنبهمثابهتبهکارجنسی:تلقیهایوایمارازفمفتالتبهکار1

نویسنده:بارباراهیلز
مترجم:طلیعهحسینی

بیستم  قرن  اوایل  اجتماعی  و  پزشکی  گفتمان های  در  که  جنسی-تبهکار  زن  تلقی 
هیوالی  مثابه  به  فم فتال  است.  وایمار  آلمان  فرهنگی  جریان  از  بخشی  شد  آشکار 
تبهکار در روزنامه نگاری جریان اصلی این دوره و نیز در مطالعات علمی وایمار یافت 
می شود. در رساله های روانشناختی و اجتماعی حول زن تبهکار، خودبینی ذاتی زن 
و مازاد جنسی ذاتی او عمل تهبکارانه را برمی انگیزد. فیلم های خیابانی وایمار مانند 
خیاباِن2 کارل گرون3 و آسفالِت4 جو می5 نیز به زن تبهکار عالقه نشان می دهند زیرا 
که زن بدیل شیاطین شهر است. بازنمایی ها از زن تبهکار، به طور کلی افشاگر ناراحتی 
جامعه ی وایمار از مدرنیته شامل هراس از آزادی زنان، اهمیت تازه ی شهر و جمهوری 

آلمان نوپا است.

 Woman as Sexual Criminal: Weimar Constructions of the Criminal 1.   این مقاله ترجمه ای -ست از
 Femme Fatale, Barbara Hales, Women in German Yearbook: Feminist Studies in German
 Literature & Culture, Volume 12, 1996, pp. 101-121
2.  The Street
3.  Karl Grune
4.  Asphalt
5.  Joe May
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اکران اولیه ی فیلم جعبهیپاندورا1ساخته ی جی.دبلیو. پابست2 در 1929 سیلی 
بروکس3،  لوییز  فیلم،  ستاره ی  انداخت.  راه  به  وایمار  نشریات  در  را  پاسخ ها  از 
تجسم لولو4ی  فرانک ویدکاینِد5 نمایشنامه نویس بود، »زنی سوار بر غریزه، بی رحم، 
را می بلعد و  میل جنسی سیری ناپذیر، شعله ای که همه چیز  ایگومحور۶، در تسخیر 
یک روسپی ذاتی« )”Buchse“(. منتقدان غریزه ای جنسی را در لولو دیدند که آن را 
شیطانی و نوعًا زنانه می پنداشتند ]1[. اقبال عمومی از جنسیت هولناک لولو، گرایشی 
را نشان می دهد.  به زن جنسی  تبهکار  زدن  ُمهر  به  آلمان وایمار نسبت  گسترده در 
ایده ی زن جنسی-تبهکار که در رساله های پزشکی و اجتماعی اوایل قرن بیستم حاضر 
بود، در نوشته های روانشناختی و جامعه شناختی و همچنین در گزارشات پلیسی این 
زمان نیز آشکار بود. من در این مقاله ارتباط میان جنسیت زنانه و تبهکاری را آن چنان 
که در جریان فرهنگی آلمان وایمار فهمیده می شد بررسی می کنم. مطالعات علمی، 
گزارش های پلیس و روزنامه نگاری جریان اصلی معاصر این دوره رابطه ای نزدیک را 
میان زن مستقل و نمودهای جنسیت زنانه ی غیرطبیعی محسوسی که منجر به رفتار 
تبهکارانه/روان پریشانه می شود توصیف می کنند. فیلم های خیابانی وایمار مانند خیابان 

و آسفالت عالقه ای وافر به تبهکار جنسی زن را نشان می دهند.
در این تصاویر سینمایی پیوند زن تبهکار با شهر و فاصله اش از خانواده ی بورژوای 

سنتی به طور ضمنی به چشم می خورد. 
جهت ریشه یابی انگاره ی زن به مثابه تبهکار جنسی مهم است جنبش اوایل قرن 
بیستم را بفهیم که انگ وجودی غریزی و خطرناک را به زن زد. سال های 1890 تا 
1910 دوره ای از آشوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در اروپا نشان می دهند که 

1.  Pandora’s Box
2.  G. W. Pabst
3.  Louise Brooks
4.  Lulu
5.  Frank Wadekind
6.  Egocentric
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به موازات آن زنان برای حقوق برابر تظاهرات می کردند. این بحث گسترده جرقه  ی 
عالقه ای به طبیعت1 حقیقی زن را شعله ور کرد. جامعه ی علمی احساس وظیفه کرد تا 
خصلت های زیست شناختی، روانشناختی و فیزیولوژیِک محسوسی را شناسایی کند 
که زنان را از مردان متمایز می کند. برای مثال متخصص مغز و اعصاب آلمانی پی. 
جی. موبیوس2 معتقد بود که زنان »کندذهن«اند و به لحاظ فکری قابل مقایسه با مردان 

نیستند )35-11(.
موبیوس رساله اش را در سال 1907 به نام پیرامون کندذهنی فیزیولوژیک زن3 با 
مقایسه ی اندازه ی مغز مرد و زن آغاز می کند. طبق نظر موبیوس مغز زن کمتر رشد 
یافته است و درنتیجه کمتر توانایی کارکرد تحلیلی را دارد. این غریزه است و نه تفکر 
تحلیلی که وجود زنانه را پیش می راند: »غریزه زن را حیوانی، وابسته، ساده لوح و 
... اگر تنها زنان وجود داشتند، بشر نیز همچون حیوانات که از  سرخوش می سازد 
زمان های بسیار دور به همین شکل رفتار کرده اند، در شرایط بدوی اش باقی می ماند. 
در  ناتوانی  همچون  )18-19(. خصلت هایی  می آید«.  پدید  مرد  از  پیشرفت ها  تمام 
در زندگی ای ریشه دارند که رانه ی آن  کنترل خود، حسادت و خودبینی نیز ظاهراً 

غریزه است.
موبیوس خاطرنشان می کند که زن غریزی تهدیدی برای ساختارهای جامعه است. 
کندذهنی او و رفتار غیرطبیعی اش که ناشی از قاعدگی و بارداری است، بیشتر این 
امر را محتمل می سازد که او قانون را در مواقع تغییر زیرپا بگذارد: »اگر زن به لحاظ 
جسمی و ذهنی ضعیف نبود، اگر شرایط متعددی به طور کلی موجب بی ضرری او 
نمی شد، می توانست بسیار خطرناک باشد. انسان بی عدالتی و قساوت زن را در زمان 
آشوب سیاسی درمی یابد؛ درست مانند وقتی که زنانی را می بیند که متأسفانه به قدرت 
رسیده اند« )20(. از نظر موبیوس این وظیفه ی پزشک است که تهدید »فمینیسم« و 

1.  Nature
2.  P.J. Mobius
3.  Uber den physilogischen schwachsinn dess wibes
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زن مدرن را به عموم اطالع داده و نسبت به آن هشدار دهد. ]2[ زنانی که در فضای 
عمومی مشغول به فعالیت هستند و در پرداختن به مادری ناکام مانده اند تنها می توانند 

منتظر باشند که از کارافتادگی آن ها را از پا درآورد )2۶(. ]3[
زِن سوار  دارد  اعتقاد  کیفیات زن است  موبیوس که طالیه دار جنبش دسته بندی 
بر غریزه فاقد توانایی تفکر مستقل است. معاصر او، اوتو واینینگر1، با او اتفاق نظر 
داشته و معتقد بود زن، یعنی موجود ناتوان از تفکر منطقی، هم چنین فاقد ایگو است. 
از نظر واینینگر هستی زن تنها مبتنی بر جنسیتی است که به او دیکته شده است: »زن 
هیچ چیز نیست و درنتیجه و تنها به همین دلیل می تواند همه چیز شود« )394(. زن 
تالش می کند تا با زیبایی جسمانی اش بازشناخته شود و ارزشش از ستایشی نشأت 
می گیرد که مرد به او ارزانی می کند. ]4[ طبق نظر واینینگر »از آنجا که زنان در خود و 
برای خود احترامی ندارند، تالش می کنند تا از رهگذر میل و تحسین ابژه ی قدردانی 
دیگران شوند« )2۶0(. مرد وصف ناپذیر و تخریب ناپذیر است حال آن که زن توده ای 

انباشته، »تفکیک پذیر« و »تشریح پذیر« است )27۶(. ]5[
واینینگر هم چنین تأکید می کند که زن تمایل جنسی را برمی انگیزد تا به آن چه که 
می خواهد برسد. او می تواند از طریق هم خوابگی مرد را به بازی بگیرد تا آن چیزهایی 
را بگوید و انجام دهد که زن دوست دارد، حتی او را وادار به ارتکاب اعمال تبهکارانه 
به سود خود کند. هم خوابگی که زن آن را موجب می شود و برمی انگیزد، در نهایت 
خود- به  هم خوابگی  حین  در  زن  که  همان طور  »درست  است:  مخرب  مکانیسمی 
تخریبی اهتمام می ورزد، تالش هایش نیز به طور کلی به قصد تخریب است« )309(. 
واینینگر اساسًا مردان را درمقام قربانیانی آسیب پذیر تصویر می کند که سوژه ی کنترل 

زنان هستند.
مثابه  به  جامعه  نظر  در  کند،  استفاده  سالح  یک  درمقام  اروتیسیسم  از  زن  اگر 
تبهکار دیده خواهد شد. هرگاه زهد و خواست رنج با خودنمایی و فردگرایی تاخت 

1.  Otto Weininger
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اولین  لومبروسو1،  سزار  ایتالیایی،  انسان شناس  می شود.  متولد  تبهکار  زن  شود،  زده 
عضو جامعه ی پزشکی اروپا بود که دست به مطالعه ی نظام مند همه جانبه ای در مورد 
زن تبهکار زد. کتاب زنخالفکار2 )1899( که به همراه گوگلیلمو فررو3 با ادعای 
جست وجوی عدالت در قانون و مدیریت کیفری نوشته شده است، سندی همه جانبه 
است که خصایص زیست شناختی و روانی ظاهری زن تبهکار را ریشه یابی می کند. 
با عناوین »جمجمه ی زن خالفکار« و »مغز های زنان تبهکار«  درحالی که فصل هایی 
به شکل بندی فیزیولوژیک زن قانون گریز می پردازد، سایر بخش ها خصایص روانی 
زن ذاتًا جنایت کار را به بحث می گذارد. طبق نظر لوبمروسو و فررو زنان خصایص 
مشترک بسیاری با کودکان دارند از جمله کینه توزی، حسادت و خشونت. مادرانگی و 
هوش توسعه نیافته می توانند این خصایص را خنثی کنند اما اگر کیفیات کودکانه بروز 

یابند، نوع خاصی از شر به سرعت رو می آید: 
زمانی که فعالیتی بیمارگونه از کانون های روانی، کیفیات بد زنان را تشدید می کند و 
آن ها را وادار می کند در اعمال اهریمنی تسکین را بجویند؛ زمانی که زهد و احساسات 
مادرانه ناکافی اند و جای آن ها را اشتیاق های قوی و تمایالت اروتیک مشدد گرفته 
است ... مشخص است که نیمه تبهکار بی خطر حاضر در زن عادی باید به تبهکاری 

ذاتی، بسیار هولناک تر از هر مرد، تبدیل شود )151(.
در اینجا نویسندگان تمام زنان را تبهکاران بالقوه می دانند که دارای خشونتی مادرزاد 

هستند. زن تبهکار یک »هیوال« در نظر گرفته می شود )152(.
برای آن دسته از دانشمندان آغاز قرن که بر آن بودند تا طبیعت زن را کشف کنند، 
انگاره های غریزی، جنسی و غیرمادرانه درمقام تهدیدی برای جامعه و مستقیمًا  در پیوند با 
تبهکاری زنانه بود ]۶[. سروکله ی بسیاری از خطابه های آن ها که مربوط به زن تبهکار بود، 
پس از جنگ جهانی اول، در گفتمان پزشکی و اجتماعی جمهوری وایمار مجدداً پیدا شد.

1.  Cesare Lombroso
2.  The Female Offender
3.  Guglielmo Ferrero
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زنتبهکار:تلقیهایفرهنگیوایمار

اظهارات موبیوس مبنی بر این که بی عدالتی و خشونت نزد زنان در زمانه ی دگرگونی 
سیاسی درون ماندگار است مانند یک طالع نحس در پیش گویی احیاء دوباره ی َمجاز زن 
تبهکار در دهه ی 1920 عمل می کند. جنگ، انقالب، صنعتی شدن و پیدایش زن کارگر 
جدید، تغییرات عمده ای را برساخت که به مذاق توده ی مردمی که آشوب سیاسی و 
تورم متعاقب آن  ها را به وحشت انداخته بود خوش نیامد. منتقد فرهنگی هانس استوالد1 
این گرایشات را در کتاب )تاریخ اخالقی تورم2، 1931( مستند کرد. او در مقدمه بر این 
نکته تأکید می کند که زن آلمانی ای  که در خالل جنگ جهانی اول مشغول به کار بوده 
است، به آسانی به زندگی خانوادگی سنتی بازنمی گردد. استوالد زن کارگر را به خاطر 
فروپاشی خانواده در آلمان مورد سرزنش قرار می دهد. زن وایمار برای تحقق میلش به 
زندگی در کامل ترین حالت، »بوالهوسِی اروتیکی« را به وجود آورده »]که می تواند[ دنیا 

را به سقوط ]بکشاند[« ]7[. 
انگاره ی سقوطی که تمایل اروتیک آن را برانگیخته است در آثار بسیاری از دانشمندان 
و محققان وایمار تکرار می شود. در تالش جهت ریشه یابی شناخت علت تبهکاری زنانه، 
دوباره میان امر جنسی و زن تبهکار ارتباط ایجاد شد. پروژه ی عظیم اریک وولفن3 در 
1923، زنبهمثابهتبهکارجنسی4، در ابتدا »روان پریشی جنسی زن« را ریشه یابی کرد و 
سپس انواع تبهکاری های منتسب به زنان را تحلیل کرد. این کتاب نه تنها خصیصه های 
فیزیکی ظاهری تهبکار را بررسی می کند بلکه همچنین انگیزه ی روان شناختی او را نیز 
مورد کندوکاو قرار می دهد. وولفن که با فرضیه ای زیست شناختی کار می کند، یعنی این 
فرضیه که قاعدگی، بارداری و یائسگی زنان را به دزدی و خشونت سوق می دهد، این 

مسئله را که »تهبکاری زنانه در عمل جنسی5 ریشه دارد«  مسلم می داند )49(.
1.  Hans Ostwald
2.  Sittengeschichte der inflation
3.  Erich Wulffen
4.  Woman as a Sexual Criminal
5.  sex
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وولفن مطالعاتش را با بیان آنکه حساسیت جنسی اثر مستقیمی بر فعالیت تبهکارانه 
دارد، آغاز می کند. به طور متوسط غریزه ی جنسی زن از مرد ضعیف تر است. همین 
هم چنین  زن  اما   .)47( جرم«  »دربرابر  است  زنان  »طلسم«  که  است  جنسی  انفعال 
جنسی  عمل  با  که  وقتی  آورد.  پدید  را  جنسیت  از  مازادی  که  دارد  را  آن  ظرفیت 
او  اعمال شهوانی می کند و معموالً  به  را وادار  او  ذاتی اش  مشغول است، خودبینی 
را به روسپیگری،  دله دزدی و قتل و سایر جرم ها سوق می دهد. طبق نظر وولفن کل 
موجودیت زن تحت تأثیر غریزه و درنتیجه احساس است. از آن جا که زن نمی تواند 
حقیقت یا عدالت را درک کند، قادر به مالحظه ی قوانین و اقتدار پلیس نیست. زن 
همچنین تحت تأثیر زندگی عشقی اش است و این مسئله به افکارِ حسادت، تنفر و 
انتقام پروبال می دهد که به فعالیت مجرمانه منتهی می شود. در این وضعیت او دوست 
معشوقش نیست بلکه دشمنش است: »انگیزه های اروتیک یا جنسی، زن را متخاصم 
مرد می سازد زیرا زن می ترسد که شاید خودش فراموش شود یا آن طور که باید مرد 
عاشقش نشود یا گرامی اش ندارد. او هرچیزی را در جهان از نقطه نظری اروتیک یا 
جنسی مورد قضاوت قرار می دهد« )۶1-۶2(. وولفن نهایتاً  معتقد است که زن همواره 
یک موجود جنسی باقی می ماند زیرا او »کارکرد طبیعی آغازینی« دارد. مادامی که زن 

ارتباطی با فرزندآوری داشته باشد، در »انقیاد رابطه ی جنسی« است )۶2(.
وولفن نیز هم چون منتقدان پیشین مانند موبیوس، المبروسو و فررو برای تشریح 
آن که سبعیت غریزی زن  »به محض  می آورد:  به غریزه و جنسیت روی  زن مجرم 
تأثیرات  به مرد بدوی تر می نماید و زن را می توان تحت  برانگیخته می شود، نسبت 
مذهبی )گناهِ زن-جنسی( درمقام خود شیطان به شمار آورد« )۶9(. تجویز هولناک 
 ... منحط  »فرزندان  از  جلوگیری  جهت  است  پزشکی  اجباری  عقیم سازی1  وولفن 
حذف لبیدوی مازاد، جنون جنسی، هم جنس خواهی، زنای با محارم؛ جهت جلوگیری 

از فاحشگی، نامشروع بودن، کودک کشی و سایر خالف های غیراخالقی« )520(.
نوع خود  اگرچه در دهه ی 1920 در  از زن مجرم  مطالعه ی روان شناختی وولفن 
1.  Sterilization
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نیست.  خود  زمان  در  رساله  ای  چنین  از  بی همتایی  نمونه ی  اما  است،  فراگیرترین 
مجرم  درمقام  زن  مورد  در  دنباله داری  مقاله ی  اشنایکرت1  هانس  جرم  روانشناس 
مقاله ی   ]8[ بود.  زنانه  در مورد جنسیت  مقاالتی  از مجموعه  منتشر کرد که بخشی 
اشنایکرت تحت عنوان زن درمقام باج گیر و محرک2 )1918-19( با این گزاره آغاز 
می شود که مطالعات روی زن مجرم متعلق به عرصه ی تحقیقات جنسی است. از نظر 
اشنایکرت ایده هایی که رنگ وبوی جنسی دارند زن روان پریش را به سوی جرم سوق 
می دهند. ]9[ اما زن نه تنها مسئول جرمی است که مستقیمًا مرتکب شده بلکه همچنین 
مسئولیت سایر جرم هایی که محرک آن هاست نیز بر گردن اوست. اشنایکرت معتقد 
است که ایده ی ارتکاب جرم معموالً ممکن است به زن نسبت داده شود درحالی که 
اجرای خود جرم باید توسط هم دست مرد عملی شود که قدرت بدنی بیشتری دارد. 
هم چنین این احتمال وجود دارد که یک جرم »به خاطر یک زن یا به نفع او« انجام 

.(Schneickert 30) شده باشد
مطالعه ی اشنایکرت شامل مثال های بی شماری از زن مجرم و رابطه ی زن با جرم 
است. یکی از انگیزه های تعیین کننده ی شایع برای جرم میل به لباس زیبا پوشیدن و 
جذاب به نظرآمدن است. اشنایکرت داستان زنی را تعریف می کند که در قتل یک بیوه 
مشارکت کرد. زمانی که از او چرایی این کار پرسیده شد، پاسخ داد »من به کاله های 
زیبا نیاز داشتم« )3۶(. اشنایکرت با نقل قول از المبروسو و فررو در موضوع زن و 
لباس خاطرنشان می سازد: »یک زن دزدی یا قتل می کند تا خوب لباس بپوشد درست 
تا مهم به نظر برسد«. اشنایکرت تأکید  مثل تاجری که معامله های مشکوک می کند 
می کند که در مقایسه با آغاز قرن، جرم هایی که زنان مرتکب آن ها شده اند افزایش 
یافته است. او با این ادعا که »روند مستقل شدِن3« زن مسبب تبهکاری در سال های اول 

جمهوری وایمار است، تشخیص پزشکی استوالد را تکرار می کند )39(. ]10[

1.  Hans Schneickert 
2.  Das Weib als Erpresserin und Anstifterin
3.  Verselbstandigung
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هم زمان که جرم شناسانی چون وولفن و اشنایکرت رساله هایی قطور در مورد زن 
مجرم تولید می کردند، نشریات جرم شناسی وایمار نیز دربردارنده ی مطالعاتی در مورد 
زنان و تبهکاری بودند. مجله ی ماهنامه ی جرم1 که در مورد علم و پراکسیس2 جرم 
بود، مقاالت بی شماری را در مورد دشواری مبارزه با روسپی گری منتشر کرد. دکتر 
واینبرگر3 در مقاله ای با عنوان »روسپی گری و تبهکاری4« می نویسد که روسپی گری 
انحطاطش  که  زنی  آناتومی  در  به طور مشخص تر  باشد،  ذات یک موجود  در  باید 
مشابه مرد مجرم است. درست همانطور که مرد مجرم به دزدی و سایر اعمال مجرمانه 
روی می آورد، زن روسپی نیز تمایالت مجرمانه اش را در روسپی گری محقق می کند. 
در این جا تشابه این نظریات در رابطه ی هرکدام با »دنیای امر ضداجتماعی« جای دارد 
(Weinberger 58). افسر پلیس دکتر ملشر5، در مقاله ی دیگِر این ماهنامه در مورد 

روسپی گری، روسپی گری زنانه را در مقام نوعی عمل حفاظت نفس تعریف می کند. 
درحالی که مرد تحت تأثیر رانه ی بازتولید است که او را به سوی فعالیت جنسی خشن 
و چندهمسرانه سوق می دهد زن صرفًا باید این نیاز را برآورده سازد: »در نتیجه ما 
 Melcher) »روسپی گری را در اتحاد با هر دو نیاز اولیه ]گرسنگی و عشق[ می بینیم
97). اهمیت بیولوژی در تولید مجرم جنسی مؤنث که پیش از این موبیوس و وولفن 

به آن پرداخته بودند، در این مطالعه ی روسپی گری برجسته شده است. 
وایمار  دوره ی  در  پژوهشی  مجالت  و  کتاب ها  در  مؤنث  جنسی  مجرم  بحث 
مسیری تحقیقی را بازنمایی می کند که به موازات عالقه ی گسترده تر عمومی به جرم 
پیش می رود. از مقاالت در نشریات جریان اصلی پیرامون شکل بندی روان شناختی 
مجرم گرفته تا افسانه های دنباله دار مشهور در مورد جرم و پیدایش رمان کارآگاهی، 
بازار جرم داغ بود. در حالی که نرخ جرم در آلمان پس از جنگ جهانی اول در حال 
1.  Kriminalistische  Monatshefte
2.  Praxis
3.  Dr. Weinberger
4.  Prostitution und Kriminalita
5.  Dr. Melcher
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دهه ی  اوایل  و   1920 دهه ی  در  سیاسی  خشونت  از  پنهانی  احساس  بود،  کاهش 
نمود   ]11[ می داد.  نشان  آلمانی  دموکراسی  هسته ی  در  دقیقًا  را  ناپایداری   ،1930
پرسروصدای جرم در رسانه های جمعی اضطراب درباره ی جمهوری نوپا را به سمت 
دیگرِی هولناکی هدایت کرد که قابل فهم و مهار بود. ]12[ رساله های روان شناختی 
»واقعیت بنیاد1«  اطالعاتی  مردم  عموم  به  جمعی  رسانه های  در  مجرم  مغز  مورد  در 
در مورد سرشت مجرم می دادند که به شهروند عادی آلمانی طبقه ی متوسط کمک 
تثبیت کند. ]13[ در  را  از خود  تا درکی  را طبقه بندی کند  دیگری شیطانی  می کرد 
نتیجه شهروندان می توانستند ناامنی های خودشان را )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی( به 
روان پریش مجرمی فرافکنی کنند که جور دیگری درک می شد و به این طریق تهدید 

مجرمانه را برمال و نام گذاری کنند و نوعی حس امنیت به دست آورند.
افشای  و  جرم  تشریح  به  وافری  عالقه ی  وایمار  آلمان  در  جمعی  رسانه های 
آشفته ی  مغزی  حالت  می دادند.  نشان  مجرم  ادعا شده ی  روان شناختی  خصوصیات 
مجرم او را )چه زن و چه مرد( از فرد بورژوای درستکار جدا می کرد. پارادایم مجرم 
در برابر شهروند درستکار به خصوص در پوشش خبری زن مجرم آشکار بود. درست 
همان طور که جامعه ی علمی مجرم مؤنث را در مقام هیوالیی غریزی تعریف می کرد، 
برلینر  پرخواننده همچون  کار مشابهی می کردند. روزنامه های  نیز  رسانه های جمعی 
مقاله هایی را در مورد مجرم مؤنث چاپ  تاگبالت2 و جنراالنزایگر فور دورتموند3 
کردند که بسیار مشابه زندرمقاممجرمجنسِی وولفن بود. زن در یکی از مقاالت 
درمقام موجودی غریزی و تحت فرمان احساس تصویر شده است.  1930، مجدداً 
طبیعت، زن را بیش تر ]از مرد[ محفوظ داشته است اما اگر »سد بشکند« )اگر غرایز 
طبیعی اش آزاد شود(، او نسبت به همتای مردش مجرم بسیار بدتری است: »اگر زن 
به جرم روی آورد، مشاهده خواهیم کرد که تمام غرایز قوی طبیعی مانند خشونت، 

1.  Factual
2.  Berliner tageblatt
3.  Generalanzeiger fur Dortmund
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انتقام، تنفر، حسادت، خشم ]و[ عصبانیت بر زن بسیار قوی تر از مرد غلبه می کند« 
(Samuelsdorff 8). ]14[ عالوه بر این، نویسنده تأکید کرده است که این خصوصیات 

بالفاصله آشکار نمی شوند چرا که زن بازیگری ماهر است. زمانی که زن زیباست و به 
شکلی آراسته لباس پوشیده، برایش بسیار آسان است که بر ضد مردان مرتکب جرم 

شود.
مطبوعات جریان اصلی وایمار بر سر این نکته توافق داشتند که زن مجرم نسبت 
به انجام وظایف خانوادگی/بازتولیدی اش از خود اکراه نشان می دهد. ]15[ بنابراین 
 .(Samuelsdorff 8) تنها راه مهار جرم، آموزش مسئولیت های اخالقی اش به او بود
هر  می شد.  خانواده  و  خانه  محافظ  مقام  در  زنان  جایگاه  شامل  اخالقی  مسئولیت 
تبهکاری  و  بیولوژی  ]1۶[ جفت شدن  می خورد.  منحرف  برچسب  جایگزینی  رفتار 
)قاعدگی، بارداری، یائسگی = فعالیت تبهکارانه( در مطبوعات محبوب ماند. »مراحل 
متناظر زندگی« در زنان منجر به مشکالت روانی می شود و سبب می شود که زن نسبت 
به مرد در استدالل کردن توانایی کم تری داشته باشد و در نتیجه در پاسخ به اعمال 

مجرمانه اش نیز کم تر توانا باشد. ]17[
اغلب در مطبوعات جریان اصلی و نیز مجامع علمی، انحراف زنانه و ارتباطش 
با تبهکاری در نسبت با روسپی گری توصیف می شد. زن شهوانی و شهوت ران یکی 
از مشغولیت های رسانه ها بود. منتقد اهل وایمار، توماس ورلینگ1، در مقاله ای برای 
مجله ی داس تاگبوخ2 تأکید داشت که برلین در حال تبدیل شدن به یک روسپی است. 
داشت  اصرار  واینینگر،  اوتو  از  روسپی  و  مادر  مقوله های  عاریت گرفتن  با  ورلینگ 
که زنان میان این دو مقوله در نوسانند. اگر شانسی به زن داده شود )و به »وسایل 
ضدبارداری« دسترسی یابد( »یاد خواهد گرفت که لذت ببرد اما فراموش خواهد کرد 
که چگونه یک هدف داشته باشد« )722(. در دوران انحطاط ظاهری پس از جنگ، 
»زناِن دامن کوتاه با جوراب های بلند ابریشمی« دیگر عالقه ای به فرزندآوری ندارند 

1.  Thomas Wehrling
2.  Das Tagebuch
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قوی  مردان خوب  از  ورلینگ  در خیابان ها هستند.  قدم زدن  مشتاق  در عوض  بلکه 
آلمانی که با دختران خیابانی »شوم« برلین قاطی می شوند و می جوشند انتقاد می کند. 
می زنند  قدم  خیابان ها  در  که  می شود  مفلس هایی  آن  شامل  تنها  نه  برلین  روسپیان 
بلکه همچنین زنان بورژوا را نیز دربرمی گیرد، »نسلی از زنان ... که هیچ چیز در ذهن 
یک  ورلینگ  نظر  از   ]18[  .)721( جذابیت جسمی شان«  برای  بازاریابی  جز  ندارند 
فساد اخالقی مشخص بر طبقه ی متوسط نازل شده است: زن قربانی فساد اخالقی 
شده است. برلین به عنوان پایتخت روسپی گری آلمان، تنها می تواند مدعی نوعی از 
هلنیسم باشد، مانند »]سور و سات[ بزم هایی هلنیستی در اتاق های تاریِک مجاور هر 

سالن رقص« )721(. ]19[
مطبوعات آلمانی نیز از برلین درمقام یک روسپی )یا روسپی بابل( یاد می کردند. 
پائول گورک1 در 1923 در مورد برلین اینطور می نویسد: »من برلینم، شهری پر از فساد 
و میل! در من نیرنگ مثل یک سگ کوچک با قالده ی آبی این سو و آن سو می رود، 
دروغ مثل یک الس عاشقانه با دهان آراسته  ی یک زن است! جنایت، عزت و احترام 
قهرمانان را دارد و بی اخالقِی مقدس صاحِب زمین است!« (qtd. In Bergius 103). برلین 
درمقام کالنشهری شهوانی فضایی خطرناک بود که در آن جرم و مرگ با روسپی مرتبط 
مبارزات سیاسی، توسعه  ی  نقل وانتقالت پول،  بود که در آن  بودند. هم چنین فضایی 
انحرافات جنسی محسوس به بافت جامعه ی بورژوایی سنتی یورش برده  صنعتی و 
بود. بدن روسپی بازنمود این افراط و هرج ومرج بود و مانند زن مورد توصیف اوتو 
 )102 Berguis( »واینینگر، بدکاره ی شهر همچون »بدنی مثله شده، مرده و وهم گون
دیده می شد. تابلوی هنرمند اکسپرسیونیست، اوتو دیکس2، از شهر-درمقام-بدکاره با 
عنوان کالنشهر3 )1927-28( نگاهی است به زندگی شهری تکه تکه شده  شامل رابطه ی 

روسپی با کالنشهر در سناریو های مثله شده ی متنوع آن. ]20[

1.  Paul Gurk
2.  Otto Dix
3.  Metropolis
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کالنشهر دیکس تابلویی سه لته ای است که صحنه ای بزرگ از یک کافه ی موسیقی 
جز1 در مرکز آن است که در سمت چپ آن رهگذران خیابانی و در سمت راست 
آن افرادی دوجنسیتی با لباس زنانه قرار دارند. همه ی جنبه های شهر-به ترتیب کافه، 
خیابان و محدوده ی نمایش- تصویر شده است. زنانی که در این فضاها به سر می برند 
زنان  آنکه  با  شده اند.  پوشیده   پر  و  جواهرات  تور،  ابریشم،  با  اغواگرانه  شکلی  به 
حاضر در لته ی مرکزی عمدتًا به شکلی بارز ثروتمند هستند، تفاوتی بسیار جزیی در 
مدل لباسی که هرکدامشان پوشیده اند وجود دارد. این زنان شهری می رقصند و الس 
می زنند و به جز آن در شهر جلوه فروشی می کنند و آن را از آن خود می دانند. روشن 
زرق وبرق  پر  لباس های  اما  هستند  روسپی  چپ  لته ی  خیابانی  رهگذران  که  است 
همه ی زنان تابلو حاکی از نوعی عشوه گری و لوندی مرتبط با زنانی است که خود را 

برای فروش عرضه می کنند. ]21[ 
از  مملو  را  شهری  جرم شناس،  وولفن  آثار  پیشینه ی  به  توجه  با  دیکس  تابلوی 
روسپیان نشان می دهد. زیرا درحالی که روسپی معمولی بدنش را آزادانه در خیابان به 
فروش می گذارد، »دختر منشی معشوقه اش را فقط هر شش ماه عوض می کند و تنها 
به معشوقه اش اجازه می دهد که او را بیرون ببرد، برایش خرج کند و به او هدیه دهد« 
(Wulffen 496). وولفن معتقد است که الس زدن، دلبری و رابطه های جنسی خارج از 

ازدواج فرم های موقر روسپی گری هستند که در حقیقت ریشه در »خلق وخوی روانی« 
هر زنی دارند و »قابل ریشه کن شدن نیستند« )49۶(. ]22[

همان  هم چون  هستند.  پرخاشگر  و  دارند  جنسی  جاذبه ی  دیکس  شهر  زنان 
شهری که خود را آزادانه و سخاوتمندانه به آن عرضه می کنند. ]23[ آن ها درکالنشهر 
پیوست هایی به موجودیت گسترده تر شهر را بازنمایی می کنند، جایی که می توان به 
معنی واقعی زمانی »خوب« داشت. در اجرای اورسوال فن زدلیتز2 از مجلس رقصی در 

برلین، واضح است که بدن ابژکتیوشده ی روسپی همان شهر است:

1.  Jazz bar
2.  Ursula von Zedltiz
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طرزی  به  آن ها  است.  کسل کننده  و  غیرحقیقی  توده ها  میان  در  زنان  چهره ی 
بنابراین الیه های کرم پودر  پژمرده می شوند،  بی روح  با ضرباهنگ  شگفت آور سریعًا 
روی هم می ماسند و لب ها زیر رژلب ترک می خورند. آن ها هر نشانه ای از فردیت را 

از دست می دهند و تنها اعضا و جوارح هیوالی هزارسر هستند )349(.
اوتو دیکس نیز مانند سایر منتقدانی که در مورد برلین نوشتند، معتقد بود »هیوالی 
گرلز1 مورد  تیلر  رقصندگان  که  همانطور  ]24[ درست  برمی سازد.  را  هزارسر« شهر 
زینتی  سیماهایی  قالب  در  ورزشگاهی شان  اجراهای  در  کراکائر2  زیگفرید  توصیف 
مقام  در  جمعی شان  هویت  و  اروتیک«  امر  »جایگاه  با  رابطه شان  می شوند،  متراکم 
»سیمای هیوالوش« نیز با توده های مردم خارج شده از ادارات و کارخانجات شهر گره 
خورده است (”Kracauer, “Ornament 68-70). بنابراین زِن دارای جاذبه ی جنسی 

در بی شمار فرم هایش، مجازی است از شهر، جمع، توده و خطاکار بالقوه.

فمفتالمجرموایماروفیلمخیابانی

خطر شهر و جاذبه ی روسپی الگوهای اصلی فیلم خیابان کارل گرون در 1923 هستند. 
فیلم گرون برای آن که کالن شهر مطلوب را در روسپی اغواگر متجلی کند، مکر شهر 
را نشان می دهد، روسپی ای که برای قربانیان مردِ از همه جا بی خبرش ویرانی به بار 
می آورد. فیلم با متن آغازینی شروع می شود که از تهدید شهر حکایت می کند: »در 
زندگی تقریبًا هر مردی، چه آدم خوبی باشد چه بد، وقتی که از یکنواختی و مالل 
زندگی روزمره اش بیزار شده است، زمانی پیش می آید که ... دلش برای امر ناشناخته 
پرمی کشد، برای افسون و هیجاِن مرد دیگر، مردی که در خیابان است.« قبل از آن که 
اولین ایماژ تصویری بر پرده ظاهر شود، تهدید امر ناشناخته و افسون »خیابان« محرز 
است. زمانی که متن آغازین محو می شود، نمای معرف مردی را در حال دراز کشیدن 
روی مبلی در اتاقی تاریک نشان می دهد. اثاثیه ی اتاق حاکی از آن است که او عضوی 
Tiller Girls  .1 نوعی رقص جمعی که در آن دختران رقصنده دست هایشان را به کمر همدیگر می آویزند و با پاهایشان 

حرکات موزون انجام می دهند.
2.  Siegfried Kracauer
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از طبقه ی خرده بورژوا است. همسرش هم که در آشپزخانه مشغول آماده سازی شام 
نمایش  را  پایین  به  رو  متوسط  طبقه ی  اجتماعی  محیط  کلیشه ای  ویژگی های  است 
می دهد: او با بدنی توپر همراه با پیراهن راسته ی چسبان و موهایی که پشت سرش 
وظیفه شناس  اما  غیرجذاب  هرچند  آشپزی  و  پیشخدمت  نظر  به  است،  کرده  جمع 
می آید. در سکانس بعدی آنچه مرد را به وجد می آورد سوپ دستپخت همسر نیست 
نور  ترکیب  است.  افتاده  سقف  روی  که  است  خیابان  در  بیرون  سایه ی  بازی  بلکه 
هم  کنار  از  یا  می کنند  مالقات  را  یک دیگر  شب  در  که  آدم هایی  شبح  که  تاریکی  و 
می گذرند را نشان می دهد. سایه ی یک مرد به سایه ی یک زن خوشامد می گوید- مرد 
به محض رفتن زن او را تعقیب می کند. تصور یک مالقات یا پیشنهاد اتفاقی مردی را 
که روی مبل است و سعی می کند سایه ها را لمس کند و لحظه را فراچنگ آورد، به 
هیجان می آورد. کشمکش با اغواگری او را به سمت پنجره ای می کشاند که در آن جا 
فعالیت عصرگاهی خیابان به مونتاژی از تصاویر کارناوالی تبدیل می شود. مردم شاد، 
تبلیغات پرنور، پرسه زن ها1، روسپیان، آتش بازی و ترن هوایی ای که وضوح می یابد و 
از وضوح خارج می شود تا تصاویری فانتزی بسازد که بازنمای فانتزی مرد از زندگی 
شهری است. مرد که از فعالیت مشاهده شده ی خیابان منقلب شده است، از همسر و 

آپارتمانش می گریزد و حتا از خوردن وعده ی عصرگاهی اش نیز بازمی ماند. ]25[
سکانس های آغازین خیابان وعده ی تعارضی میان اخالقیات خرده بورژوای سنتی 
و کشش زندگی شبانه را می دهد. در این نزاع، مکان اغواگری در دنیای سایه ها نشان 
داده شده است، جایی که مردان و زنان با یک دیگر مالقات می کنند و بُر می خورند. 
کشش جنسی شهر بیشتر در سکانس بعدی نمایش داده می شود که در آن قهرمان مرد 
به ویترین های مغازه ها چشم دوخته است و مشغول براندازی تبلیغاتی است که زنانی 
لحظه زن شکارگر  این  در  می دهند.  نشان  برانگیزاننده  در حالت هایی  را  نیمه عریان 
ادعا  حالیکه  در  می شود  ظاهر  زنی  خیابان  سایه های  دل  از  می شود.  کار  به  دست 
می کند به او دستبرد زده شده است. سیمای روسپی گرون یک شیاد و متظاهر است که 
1.  Flaneur
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تضرع رقت بارش برای کمک بالفاصله انگیزه های او را زیر سؤال می برد. لباس سیاه 
زن و کاله افتاده ی سیاهش احساس شوم دلهره می بخشد. قهرمان که در محاصره ی 

خیابان های تاریک و راه های باریک است در سناریویی خطرناک گیر افتاده است.
به نظر می رسد زمانی که قهرمان تحت نفوذ افسون شهر قرار می گیرد، خود شهر 
نقش روسپی را بازی می کند. نقدی از فیلم خیابان در 1923، خیابان را به زنی اغواگر 
مکان های  و  دل ربایش  زوج های  شهر،  خیره کننده ی  زندگی  »جریان  می کند:  تشبیه 
افراطی مدرن، فرد نافرهیخته ی شرافتمندی را به خارج از مسیر منحرف کرده است« 
(Vorwarts 10). دسته بندی »فیلم خیابانی« که در بازنگری فیلم های وایمار همچون 

خیابان، خیابانهایاندوهو آسفالت به آن ها اطالق شده است، نوعی شیفتگی نسبت 
 ]2۶[ .(Rotha 206) به خیابان را در تمام »گوشه ها و زوایای تاریکش« نشان می دهد
خیابان، فریب اغواگر امر ناشناخته را پیش می نهد و نوعی رهایی از حساسیت های 
بورژوایی را وعده می دهد. همچنین خیابان دربردارنده ی فریب کافه ها و کلوب های 
شبانه است، جایی که لذات جنسی به وفور یافت می شود و قهرمانانش را با »زندگی 
 .(Deutsche Allgemeine Zeitung 9) در سالن های رقص پر زرق وبرقش« اغوا می کند
در اینجا تهدید خیابان با چهره ی محبوب روسپی در هم می آمیزد تا موجودیت هر 

مردی را مورد تهدید قرار دهد.
مقر روسپی کلوب شبانه است. در اینجا او قهرمان را که از پیش فریفته ی زیبایی او 
شده است اغوا می کند. قهرمان به محض ورود به کلوب خود را در بالکنی با منظر ی 
باالتر از جمعیت می یابد. در لحظه ای پرسرگیجه این صحنه از کنترل خارج می شود و 
می چرخد. رقصندگان سر وته شده اند و قهرمان خود را در میانه ی این سردرگمی در 
نظر می آورد. پیام اصلی یعنی این که او دیگر کنترل موقعیت را ندارد از رهگذر شکوه 
مست کننده ی کلوب برجسته تر شده است. زنان زیبا که لباس های ابریشم گران قیمت 
پوشیده اند، مردان آراسته و فراوانی شامپاین، هشدار زوال، انحراف و هرج ومرج را 
می دهد که بی شباهت به توصیف منتقد وایمار از خوش باشی هلنی نیست. روسپی در 



196 درخیابان |||

این فضا قهرمان و نیز مرد شهرستانی ثروتمندی را اغوا می کند تا در یک بازی ورق  با 
دو تن از هم دستان مردش شرکت کنند که در این بازی قهرمان تمام پولش را می بازد. 
قهرمان خرده بورژوا وادار می شود برای پرداخت بدهی قماربازی اش چکی بدهد که 

متعلق به خودش نیست.
زمان و قراردادهای اجتماعی بر سر میز ورق به نظر منجمد شده اند. ایده ی منتقد 
فمینیست ماری آن دوآن1 در مورد زنانگی ای که خارج از زمان است )»همان پرتو، 
همان لبخند که بر هیچ تعهد دیرپایی داللت ندارد«( با بازی شانسی مصادف می شود 
که ریشه در منطق علت ومعلولی ندارد )Doane 15۶-57(. در این فضا روسپی بهتر 
از همیشه قادر است آشوب به پا کند و شخص را آواره کند. او قهرمان مرد را آرام 
می کند در حالی که هویت بسیار بورژوایی مرد که با حلقه ی ازدواج نمادین شده، از 
او سلب شده است. روسپی گرون مانند فم فتال2 فیلم جعبهیپاندورا3ی جی. دبلیو. 
به  را  آلوا۶  لولو5 که  مانند  قمارباز است. درست  مرد  برای  پابست4، طالع خطرناکی 
غربت و به کشتی ای می کشاند که در آن آلوا مغلوب اشتیاقش به قمار می شود، روسپی 
خیابان نیز خرده بورژوای ماجراجو را به بازی ورقی ترغیب می کند که می تواند به 

طور بالقوه آخرین بازی عمرش باشد.
توصیف کارل گرون از روسپی و نسبتش با بازی شانس در ارزیابی جرم شناسان 
وایمار از روسپی گری بازتاب می یابد. روسپی ارتباطی قوی با »دنیای ضداجتماع« دارد 
و احترام ناچیزی برای قراردادهای اجتماعی سنتی قائل است (Weinberger 58). سالن 
رقص و میز قمار برای روسپی محیطی جدا از محدودیت اجتماعی فراهم می آورد، 
جایی که او می تواند کنش های مجرمانه را در سر بپروراند: »برای روسپِی باتجربه کار 

1.  Mary Ann Doane
2.  Femme fatale 
3.  Pandora’s Box
4.  G. W. Pabst
5.  Lulu
6.  Alwa
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سختی نیست که مالقات کننده ی تحریک شده و عمومًا مست را به خرج کردن افراطی 
سوق دهد. برای برآمدن از پس مخارج، اولین قدمِ خارج از مسیر شرافتمندانه اتفاق 
می افتد، یعنی برداشت پول از گاوصندوقی که به او سپرده شده است یا اختالس پول 
دیگران« (Aschaffenburg 108). ]27[ این روسپی است که قهرمان خیابان را وسوسه 
می کند تا چکی را که از آن خودش نیست در قمار ببازد که منعکس کننده ی انگاره ی 

اشنایکرت است مبنی بر آنکه زن مرد را به ارتکاب اعمال مجرمانه می کشاند. 
زنجیره ی داللت، روسپی –بازی شانس- تبهکاری، هم در روایت فیلم و هم در 
هلر2  لئو  و  انگلبرشت1  ارنست  است.  مشهود  تبهکاری  مورد  در  وایمار  رساله های 
رابطه ی میان روسپی گری و طبیعت مجرمانه ی سالن  قمار را در مقاله ی 192۶ خود 

تحت عنوان سیماهای شهر3 توضیح می دهند: 
درست به همان اندازه ای که کلوب های بی بندوبار قمار خطرناکند ... در اینجا نیز 
واقعاً همیشه همه نوع آدم رذلی وجود دارد که با مهمانان بی تجربه رفتاری دوستانه 
می کنند و آن ها را می چاپند و از آن ها دزدی می کنند. نیازی به ذکر این نکته نیست 
که این اقدامات قماربازانه ی بی بندوبار بسیار مورد پسند افراد تیزهوش هم در میان 
مدیران و هم مهمانان است. ما در این کلوب های بی بندوبار قمار، مثل اغلب مواقع در 
کلوب های شبانه، »خانم هایی « را پیدا می کنیم که زمانی که اولویتشان گز کردن خیابان ها 

برای تمنای عشق نباشد، جهت اهداف کاری در آن جا مستقر شده اند )2۶-724(.
از نقل قول باال طنین روایت خیابان به گوش می رسد و عقایدی در مورد تبهکاری 
را منعکس می کند که در نشریات وایمار نیز مشهود بود. زیرا خیابان و شهر که عناصر 
»آسفالت، ماشین ها، مردم، چراغ های خیابان، سالن رقص، شراب خانه های آپارتمانی، 
 .(Montagspost 9) ورق بازی، جنایت« آن را به پیش می راند باید جدی گرفته می شد
نقدی از خیابان در سال 1922 بر این انگاره تأکید می کند که فیلم گرون روح زمانه ی 

1.  Ernst Engelbrecht
2.  Leo Heller
3.  Figures of the City
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خود بود. کالنشهر در خیابان نیز همچون سایر سازه های فرهنگی معاصر وایمار به خطر 
و مرگ ترجمه شد: »منظر خیابان ... کاریکاتور عصری که روحش را قربانی کارخانه 
می کند و خود را با شیطنت هایی دیوانه وار تسکین می دهد. رقص مرِگ دور انی که خود 
را با فریاد خفه می کند تا گریه وزاری اش را در خود خفه کند« (Filmkurier 13). منظر 
خیابانی که در فیلم گرون تصویر شده است، کالنشهر اوتو دیکس را پیش بینی کرده و 

رابطه ی میان شهر و زن تبهکار را برجسته می کند.
در  فیلم  قهرمان  اغفال  با  را  خود  حقیقی  تمایل  خیابان  آخر  بخش  در  روسپی 
آپارتمان نیمه ویران خود آشکار می کند. سکانس بعدی حوادث –همدستاِن روسپی، 
می زنند-  جا  قاتل  جای  به  را  فیلم  قهرمان  و  می رسانند  قتل  به  را  شهرستانی  مرد 
سناریویی پیچیده را به هم می بافد که ظاهراً قهرمان نمی تواند از آن فرار کند. ]28[ 
روسپی در دادگاه علیه قهرمان شهادت می دهد و او را متهم به قتل مرد شهرستانی 
می کند. تنها دختر کوچکی که در آن آپارتمان زندگی می کند )دختر روسپی و یکی 
از همدستانش( گواهی بر بی گناهی قهرمان می دهد. در این لحظه، بی گناهی دختربچه 
را  دختر  روسپی  آنکه  به محض  اما  است.  روسپی  مجرمانه ی  تمایالت  با  تضاد  در 
زمان  گذر  با  است  ممکن  دختر  که  می رود  آن  احتمال  می پیچید  بزرگی  شنل  در 
اریک  جرم شناس  که  همان طور  کند.  دنبال  را  مجرمش(  پدر  )و  مادرش  دستورات 
وولفن خاطرنشان کرده است: »روسپی در وجود هر زنی نهفته است- چه به لحاظ 
فیزیولوژیک و چه روان شناختی« )493(، و »فرودستی و تحصیالت پایین« می تواند 
تمایل ذاتی از پیش موجود در زن را به انجام شغل روسپیگری، تسریع بخشد )495(. 
اگر کسی به خوانش این فیلم از رهگذر متن وولفن بپردازد، به دختر کوچولو قول 
آینده ای مأیوس کننده داده شده است. در بستری بزرگ تر، نطفه ی زن تبهکار که در 
نامحتمل ترین جاها )و بدن ها( یافت می شود توانایی بالقوه ی آن را دارد که بالفاصله 

حمله کند.
از نقشه ی خودکشی اش نجات می یابد و نزد همسرش  پایان خیابان قهرمان  در 
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بازمی گردد، همسری که در انتظار او است. زن و شوهر از پنجره به خیابانی می نگرند 
فیلم  پایان  این که  با  است.  فعالیتی  هر  از  عاری  سپیده دم  از  پیش  ساعات  در  که 
غلبه  خیابان  بر خطرات  بورژوایی سفت وسخت  ارزش های  که  است  آن  امیدبخش 
خواهند کرد، اهمیت مداوم خیابان چیز شومی است. اگرچه خیابان زمانی که قهرمان 
به خانه بازمی گردد خالی است، به زودی با فعالیت زندگی روزمره پر خواهد شد تا 
به زودی ضرباهنگ شب و فعالیت مجرمانه  ای که غروب آفتاب حاکی از آن است 
پی گرفته شود. پایان فیلم با عطف به نیاز شهروند وایمار به شیطانی کردن مجرم در 
مقام دیگری، بر این انگاره صحه می گذارد که شهروندان روی هم رفته مجرم نیستند 
بلکه آن دیگری در همین حوالی کمین کرده است. برای محافظت دربرابر مجرم نیاز به 
گوش به زنگ بودن است، به ویژه در تشخیص روسپی و اجتناب از او که »استعدادهای 

]29[ .(Samueldorff 8) نمایشی«اش می تواند مرد از همه جا بی خبر را فریب دهد
همچنین می توان استعدادهای نمایشی زن مجرم را در فیلم خیابانی کالسیک جو 
می1 یعنی آسفالت2 دید. می در تلفیقی از زندگی شهری با تبهکاری، حرکت و آشوب 
خیابان را ثبت می آورد. آسفالت با مونتاژی از آتش، تاریکی و مردانی که آسفالت خیابان 
را می کوبند آغاز می شود. میان نویس در سکانس آغازین می گوید: »پیاده راه آسفالت، 
در حرکت: زندگی شهری.« جنبش  دائماً  پاها و چرخ ها  آزاردهنده و غلغله،  صدای 
افراط  نشانگر  خیابان ها  در  مردم  ازدحام  و  ماشین ها  ترامواها،  آشفته ی شهر، حضور 
زندگی شهری است. دوربین متحرک می هم چنین احساسی از سرگیجه و عجز می دهد 
چرا که تماشاگر در محبس ساختمان ها و سازه ها به این طرف و آن طرف پرت می شود. 
فیلم سریعاً از صحنه های شهر به نمایی از پرنده ای در یک قفس کات می خورد. انگاره ی 
در قفس بودن یا به تله افتادن از رهگذر مونتاژ پیشین از شهر مورد تأکید قرار گرفته است. 
بنابراین مقدمه ی آسفالت تعارضی را میان فرد و نیروهای مقاومت ناپذیر خیابان محرز 

می کند. ]30[

1.  Joe May
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در آسفالت نیز خرده بورژوا ابژه ی به دام افتادن است. تصویر پرنده ی در قفس با 
منظر بازنمایانه ای از آپارتمان یک شهروند دنبال می شود: تُنگ های میوه و سبزیجات 
به آراستگی روی طبقه ای به نمایش درآمده اند، ساعتی جلوی آنهاست و زوج پیری 
نظر  روزنامه ظاهر می شوند.  قهوه و خواندن  نوشیدن  در حال  آشپزخانه  میز  پشت 
پیرزن -»خدای من، هیچ چیز نیست جز گزارش های جنجالی«- هم نشینی دنیای امن 

اما راکد آپارتمان کوچک با دنیای خارج را عرضه می کند.
می خورد.  کات  خیابان  از  صحنه هایی  به  بورژوا  زوج  آپارتمان  از  دوباره  فیلم 
چراغ های خیابان روشن می شوند –بعد از ظهر فرامی رسد. مردم به خیابان ها سرازیر 
می شوند، برخی توقف می کنند تا ویترین مغازه ها را نگاه کنند. فیلم روی کیف دستی 
زنانه ای که در میان غلغله ی جمعیت قاپیده می شود فوکوس می کند. به محض آن که 
رهگذر می ایستد تا زنی را که در حال پوشیدن یک جفت جوراب ابریشمی است از 
پنجره ی مغازه ای نگاه کند، مجرمان موفق می شوند تا محتوای کیف دستی زن از همه 
جا بی خبر را بدزند. از تماشاگر دعوت شده است تا ارتباطی میان جنسیت زنانه )کنش 
حسانی کشیدن جورابی ابریشمی روی پوست( و تبهکاری رایج برقرار کند. صحنه ی 

بعدی با مقدمه ای از زن مجرم این پیوند را تصدیق می کند.
نسخه ی آسفالت از زن مجرم، یک دزد الماس است. او که ریزنقش و خوش پوش 
از  متنوعی  مجموعه ی  مشتاقند  که  مغازه ی جواهرفروشی  فروشندگان  نظر  به  است 
آنکه زن  به محض  بی خطر می رسد.  کاماًل  دهند  نمایش  او  به  را  الماس های سبک 
الماسی را  با مهارت  با متصدی جواهرفروشی می کند،  )السی1( شروع به الس زدن 
روی زمین می اندازد و با نوک چترش آن را برمی دارد. او جلوتر بعد از بازداشت شدن 
موردش  در  روزنامه ای  در  قباًل  نکردم-  ابداع  را  حقه  این  »من  که  می کند  اعتراف 
چاپی  رسانه ی  با  و  شهر  با  زن  رابطه ی  به  راجع  بی شماری  تداعی های  خواندم.« 
اشاره  نکته  این  به  پترو2  پاتریس  فمینیست  منتقد  می کند.  خطور  ذهن  به  بالفاصله 
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نظر  در  را  مشخص  جنسیت  با  خوانندگانی  اغلب  مصور  نشریات  که  است  کرده 
دارند. درمیان انتشارات آلمان وایمار، پروژه هایی که روزنامه ی اولشتاین1 صورت داده 
است، به مخاطب زن می پردازد: »هم زمان که نهادهای رسانه ای به روشنی به اهمیت 
مخاطبان جهت  این  با  مستقیم  و  ارتباطی  کانال  به  نیاز  کردند،  اذعان  زن  مخاطبان 
پوشش  به  ژورنالیستی  میل   .(Petro 90) فهمیدند«  نیز  را  یا سیاسی  تجاری  اهداف 
مسائل و تجربیات زنان، »که زنان را به فرم های لذت بخش مصرف پیوند می زند«، 
به  را تشویق  بزرگ )90( جور درمی آید که زن  مراکز خرید شهرهای  با محبوبیت 

تبدیل شدن به مصرف کننده ی مدرن می کنند.
برای آن دسته از زنانی که فریب زرق و برق اجناس شهر را خورده اند، تبهکاری 
یک راه به دست آوردن اقالم مورد میلشان بود. آشافنبورگ2، روانشناس جرم وایمار، 
مستعد  این دلیل به سمت عمل دزدی کشیده می شوند که ذاتاً  به  معتقد است زنان 
تقلب و همچنین مجذوب »اموال دیگران« (fremd[es] Eigentum) هستند. به ویژه 
مرکز خرید که با اجناس دیگران پر شده اند، دارای جذابیت هستند: »می توان گفت جرم 
دزدی از مغازه منحصراً به واسطه ی جنس مؤنث دوام می یابد... زنانی که غرق نمایش 
 .(Aschaffenburg 181) »وفور اجناس شده اند می خواهند هر  چیزی را به چنگ آورند
وولفن خاطرنشان می کند که زنان جوان »زمانی که فرصت مناسبی به آن ها داده شود« 
در برابر »وسوسه های ویترین های رنگارنگ مغازه ها« به زانو درمی آیند... »این دختران 
در دادگاه اذعان می کنند »آن قدر از آن جنس این طرف و آن طرف پخش وپال است که 
نبودن یکی به چشم نمی آید«« )82-83(. فضای شهر درمقام خانه ی نشریات نوپا و 
نیز خانه ی درخشش مدهایی که جهت خوشایند مصرف کنندگان زن طراحی  شده اند، 
خوانشی از دزد جواهر آسفالت را در مقام سرنمون مجرم شهری تأیید می کند–کسی 
که بیرون است تا »بی حاصلی اش را ارضا کند« (Wulffen 76). هم چنین مرتبط ساختن 
شهر به میل زن برای دزدیدن، تحریک مضاعفی است که شهر به زنان عرضه می کند. 
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وولفن خاطرنشان می سازد: »به طور کلی باید بر این نکته تأکید کرد که ناآرامی های 
کار  به  این رو موتور زن  از  و  یافته است  افزایش  به طور موقت-  سیاسی-احتماالً 
هیچ شکی  می شود.  ترغیب  دزدی  ویژه  به  و  به جرم  راحت تر  او  بنابراین  می افتد، 
نیست که آشوب اجتماعی انرژی های جنسی زن را تهییج کرده و افزایش داده است« 
)84(. در اینجا ضرباهنگ1 افزایش یافته ی زندگی شهری به تحریک جنسی و تبهکاری 

زنانه پیوند خورده است. 
روشن است که السی دزد جواهر نه صرفًا یک مجرم بلکه یک مجرم جنسی است. 
به محض آن که مأمور بازداشت در مغازه ی جواهرفروشی )گروهبان هولک2( قبول 
نمی کند که از اتهام علیه او بگذرد، کشمکشی جنسی پدید می آید. زمانی که هولک 
موافقت می کند تا به آپارتمان السی برود تا اوراق شناسایی او را پیدا کند، السی از 
تمام توان جنسی خود استفاده می کند تا نظر مساعد او را جلب کند. السی که لباس 
راحتی سیاه توری پوشیده است، با جذابیت فیزیکی اش هولک را به چالش می کشد تا 
وظیفه اش به عنوان پلیس را نادیده بگیرد و مغلوب فریبندگی او شود. وقتی که السی 
کاله او را با حرکتی شهوانی از سرش می اندازد، این اشاره که تبهکاری بر قانون چیره 
شده است، آشکار است. نمایی از کاله هولک که بر زمین افتاده است بازنمای ناتوانی 

قانون در برابر زن دارای جذابیت جنسی در مقام تبهکار است.
تز وولفن که فعالیت های مجرمانه ای که زنان مرتکب می شوند اوج بروز تمناهای 
جنسی است، زیرمتنی جالب را برای آسفالت به دست می دهد. جنسیت مفرط دزد 
جواهر که در رابطه اش با جواهرفروش روشن است، در تالشش برای اغوای مأمور 
پلیس و نیز در ادا و اطوار و سبک زندگی اش مورد تأکید قرار گرفته است. وولفن زن 
دارای جذابیت جنسی درمقام تبهکار را در مقوله ی ویژه ی زن دزد بسط می دهد: »به 
طور کلی تکانه ی موتور انسانی و به طور ویژه تکانه ی تبهکارانه را انرژی جنسی فرد 
تغذیه می کند... زنان و دختران با جنسیتی قوی تر و فعال تر، بیشتر متمایل به این مسئله 
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هستند« )75(. از نظر وولفن انرژی جنسی، حرکت طمع ورزی بدوی را ارتقا می دهد. 
اگر خط منطقی وولفن را مبنی بر این که جنسیت ریشه ی تبهکاری است پی بگیریم، 

در نتیجه جنسیت مؤنِث »افراطی«، نیروی محرک زن دزد است.
روایت آسفالت پس از صحنه ی اغواگری به دنیای خرده بورژوازی بازمی گردد. 
پدر هولک پشت میز آشپزخانه در حال خواندن نسخه ای از روزنامه ی تحقیقات جرم 
آلمان1، منتظر پسرش است تا به خانه بازگردد.  هولک پدر که از قضا او نیز پلیس 
خیابان،  فیلم  در  مرد  همسر  همانند  است.  راسخ  سنتی  اخالقیات  نماینده ی  است، 
اعضای بزرگ تر خانواده ی هولک بازنمای ارزش های نظم و فضیلت ویلهلمی2 کهن 
هستند. درمقابل پسرشان از راه به در شده است. افسر جوان هولک که یکی از قربانیان 
زن مدرن است، نشانگر زمان در حال تغییر، فریب خیابان و زن تبهکار خطرناک است. 
]31[ ناتوانی او در قبول کردن سیگار از پدرش، یعنی نوعی انتقال مردانگی و قدرت، 

وضعیت مخاطره آمیز هولک پسر را برجسته می کند.
ارزیابی السی از معشوقش، هولک، نیز نماد وایماری در حال تحول است. زمانی که 
تبهکارش  معشوقه های  از  یکی  با  را  آن  و  کرده  نگاه  هولک  از  تصویری  به  السی 
مقایسه می کند، دو شیوه ی زندگی در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند. اگرچه به نظر 
می رسد وقتی که گروهبان هولک مجبور است معشوقه ی مجرم السی را به قتل برساند 
یکی )قانون و نظم( بر دیگری پیروز می شود، اما صحنه ی عاشقانه ی هولک و السی 
نوعی احساس دل شوره ی ناشی از قدرت زن مجرم به فیلم می بخشد. السی با مورد 
پرسش قراردادن منطق جفت شدن یک پلیس و یک دزد، پیشنهاد ازدواج هولک را 
رد می کند. او با نشان دادن مجموعه ی جواهرات، پول و لباس هایش تصدیق می کند 
السی خاطرنشان می کند:  نیست.  کرده است ضرورت  دزد  به  تبدیل  را  او  آنچه  که 
رابطه ی  دزدی،  به  او  فکری  اجبار  است؟«  شبیه ضرورت  اصاًل  این  آیا  »ضرورت، 
روان پریشانه ی زن با تهبکاری را برجسته می کند. میل مقاومت ناپذیر السی به ارتکاب 

1.  German Criminal Investigation Paper 
2.  زمان سلطنت شاه ویلهلم دوم در آلمان، 1918-1890
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جرم با عطف به گزارشات جرم شناسان وایمار از زن تبهکار، نوعی نیاز مبرم غریزی 
است که به صورت بالقوه در وجود هر زنی خفته است که از رهگذر رانه های جنسی 
»غیرطبیعی« و میل به ارضای مردان بیدار می شود: »بی حاصلی او را وامی دارد تا مرکز 
دنیای مردان شود. حسادت، تنفر و نادرستی اش او را به سوی جرم هدایت می کند 
که مجدداً لفافی جنسی به خود می گیرد... کل موجودیتش، درونی و بیرونی... او را 
به شهوانیت سوق می دهد« (Wulffen 53-54). قهقهه ی السی پس از پذیرش سرشت 
تهبکارانه اش، روان پریشی جرم را نشان می دهد. طبیعت هیستریک زن تهبکار دال بر 

شیادی، خودشیفتگی و نهایتًا مرگ است. ]32[
زن تبهکار درصحنه ی نهایی آسفالت پشت میله های زندان افتاده است. السی برای 
ایستگاه پلیس نگهداری می شود.  تبهکارش در  بازجویی در مورد مرگ دوست پسر 
اعتراف او اجازه ی آزادی هولک جوان را داده است. خانواده ی هولک دوباره دورهم 
قانون  مطیع  خاندان  از  السی  تبهکارانه ی  تأثیرات  می رسد  نظر  به  و  شده اند  جمع 
هولک زدوده شده است. اما هولک همچنان مسحور السی است و تأکید می کند که تا 
آزادی اش صبر خواهد کرد. خوانشی از فیلم معتقد است که السی منش تبهکارانه اش 
را تغییر داده است اما آخرین تصویر سینمایی فیلم شاهدی  است بر ضد آن. ]33[ 
وقتی السی به سمت سلولش هدایت می شود، هولک با دری آهنین از او جدا می ّشود 
باقی می ماند؛  تبهکار  تبهکار،  از تفاوت در طبیعت حقیقی آن هاست. زن  که نمادی 
مرد بورژوا از او متفاوت است و همزمان به واسطه ی میلش به زن تبهکار به او پیوند 

خورده است.
ترس از زن تبهکار و بیم خیابان فیلم آسفالت جو می را فراگرفته است. تلفیق زن و 
شهر منجر به دردسر برای مرد از همه جا بی خبری می شود که فساد »زن« او را درگیر کرده 
است. زن به مثابه تبهکار روان پریش، کسی که نیاز مبرمش به ارتکاب جرم او را وادار به این 
کار می کند، نیز مورد توجه است. در اینجا زن تبهکار یک دال است، یک بدن بیش از حد 
]34[ .(Doane 2) بازنمایی شده که برای ساخت انگاره ی شیطان محض استفاده شده است
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تالشی صورت  تبهکار  زن  پیرامون  وایمار  اجتماعی  و  روان شناختی  گفتمان  در 
گرفته است تا نوعی تفاوت مشخص در سنجش با جامعه ی بورژوای طبقه ی متوسطی 
برجسته شود. برای مثال در نمونه ی هلن بیسداو1، گرایش به هم ارزی زن فاسد کننده  و 
زنی که دیگران را سپربالی خود می کند با شرور و دیگری آشکار است. بیسداو، زنی 
جوان که در اواخر دهه ی 1920 مرتکب جرم های سریالی شده بود، تجسم شیطان 
می شود، »اهریمن کوچولوی بلوند« که به واسطه ی شهوت گرایی اش خطرناک است: 
»این دختر کوچولو نمونه ای چنان برجسته از گونه ی خون  آشام ها است که حتا قضات 
فقدان مطلق  بودند...  استیصال شدیدی شده  میان خودشان دچار  دادگاه جوانان در 
نشانگر وسعت پستی روحش است«  به روشنی  افعال  بدن و  شرم در کالم، حالت 

.(Hyan 101)

بیسداو نیز مانند زن تبهکار در خیابانوآسفالت، مظهر ناخرسندی جامعه ی وایمار 
از مدرنیته به طور کلی و ظهور زن جدید به طور خاص است. درگیری وسواس گونه 
با تبهکاری در نشریات وایمار و نیز در مجالت جرم شناسی آن زمان، مطابق با افزایش 
و  زندگی شهری  تهدید سبک  و  تغییر  از  ترسی  بلکه  نیست.  تبهکاری  آمار  واقعی 
صنعتی شدن را تصویر می کند که دهه ی 1920 و اوایل دهه ی 1930 آلمان را توصیف 
می کرد. سازه ی زن تبهکار دالی شد بر ترس از آزادی زنان، از اهمیت تازه ی شهر و 
نیز از طبیعت نوپای جمهوری آلمان. شناسایی تبهکار، به طور ویژه تبهکار زن، تمایز 

خوب از بد بود و در نتیجه بیرون کشیدن شیطان از جامعه.

1.  Helene Basedow
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یادداشت

به جز آن جا که در متن اشاره شده است سایر ترجمه ها از نویسنده ی انگلیسی زبان است.

1. منتقدین وایمار در مورد شخصیت لولو ی پابست بحث های گسترده ای دارند. ریتر در ترسیم مختصرش از 
لولو، انگاره ی غریزه ی جنسی زنانه را پیش می کشد:

»[D]er Sexualtrieb, den [Lulu] verkörpert, ist dämonisch. Sie ist die Urgestalt des Weibes. 
Selbst triebhaft, entzünden sich die Triebe aller an ihr. Alle begehren sie und gehen an ihr 
elend zugrunde.» 

فیلم پابست مبتنی بر داستان 1902 فرانک ویدیکایند است که نام مشابهی دارد.

2. موبیوس می نویسد:

"Viel wichtiger scheint mir das zu sein, dass die Aerzte sich eine klare Vorstellung von 
dem weiblichen Gehirn- oder Geisteszustände verschaffen, dass sie die Bedeutung und 
den Werth des weiblichen Schwachsinnes begreifen, und dass sie alles thun, was in ihren 
Kräften steht, um im Interesse des menschlichen Geschlechtes die widernatürlichen Bestre-
bungen der ‹Feministen› zu bekämpfen. Es handelt sich hier um die Gesundheit des Volkes, 
die durch die Verkehrtheit der 'modernen Frauen' gefährdet wird" )26(.

3. موبیوس مدعی است: 

"Versagt das Weib den Dienst der Gattung, will es sich als Individuum 'ausleben,' so wird 
es mit Siechthum geschlagen" )26(.

4. زن وجود ندارد اما از منظر دیگران:

"Die weibliche Eitelkeit ist also stete Rücksicht auf andere, die Frauen leben nur im Gedan-
ken an die anderen" )Weininger 260(.

5. واینینگر خط استداللی باال را پیش می گیرد:

"Der Mann ist unendlich rätselhafter, unvergleichlich komplizierter. Man braucht nur auf 
die Gasse zu gehen: es gibt kaum ein Frauengesicht, dessen Ausdruck einem da nicht 
bald klar würde. Das Register des Weibes an Gefühlen, an Stimmungen ist so unendlich 
arm!")277(.

6. برای اطالعات بیش تر در مورد فم  فتال اوایل قرن بیستم مراجعه کنید به هلر و فن براون.

7. استوالد در وضعیت زن، آلمان در حال تغییر را دید:

"Ein erotischer Taumel wirbelte die Welt durcheinander. Viele Dinge, die sonst im stillen 
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sich abgespielt. . .traten in die grelle Öffentlichkeit. Vor allem stellten sich die Frauen auch 
auf anderen Gebieten gänzlich um. Sie traten mit ihren Forderungen, besonders auch ihren 
sexuellen Forderungen, viel deutlicher hervor" )introduction(.

8. همراه با مقاله ی  اشنایکرت، سایر مقاله ها در این زمینه عبارتند از:

 Die Prostitution bei den gelben Völkern, Der Frauenüberschuß nach Konfessionen, Be-
iträge zum «Zahlenverhältnisse der Geschlechter, « and Die Scham. Another publication 
appearing around 1920 was Die sexuelle Untreue der Frau, a twopart study by Dr. Heinrich 
Kisch exploring «die Ehebrecherin» and «das feile Weib.»

9. جرم های نوعی با ذاتی مشابه شامل اخاذی و جعل اسناد است. اشنایکرت می نویسد: 

«Das Weib neigt seiner ganzen Veranlagung und Erziehung nach erfahrungsgemäß mehr zu 
hinterlistigen Erpressungen. ..ganz entsprechend seiner Vorliebe für anonyme Beleidigun-
gen und Verleumdungen, oder für Gift bei Mord [sie]» )8(.

10. استفاده ی اشنایکرت از کلمه ی آلمانی «Verselbständigung» در بستری منفی ظاهر می شود و به طور 
تلویحی به این اشاره دارد که چیزی دارد از کنترل خارج می شود. 

11. آنتاگونیسمی سوسیالیستی کمونیستی/ملی در اواخر دهه ی 1920 و اوایل دهه ی 1930، قتل های سیاسی 
اوایل دهه ی 1920 را ادامه داد. برای نگاهی دقیق تر به جرم سیاسی به Blasius. مراجعه کنید. برای مقایسه ای 

میان آمارهای تبهکاری )به خصوص آمارهای در مورد تبهکاری زنانه( از 1911 تا 1927 نگاه کنید به

 Kriminalistische Monatshefte 3/6 )June 1929( )136-37(, and von Koppenfels )16-33(.

12. لزلی پال در رساله اش در مورد جرم در جمهوری وایمار، بحث فوق العاده ای در مورد جرم دوره ی وایمار و 
تلقی ها از دیگری تبهکار ارائه می دهد )16-1(. من برای بحث پیش رو مدیون او هستم.

13. تنگنای اقتصادی طبقه ی متوسط آلمان طی دوره ی تورمی جمهوری وایمار که تا اواخر دهه ی 1920 و 
اوایل دهه ی 1930 ادامه داشت، پدیده ای است که بسیار در مورد آن بحث شده است. برای یافتن دیدگاهی از 

.)94-181( "White-Collar Workers" این رویداد فرهنگی از نقطه نظر وایمار مراجعه کنید به

در  باشد که  وایمار  نزد شهروند  از خود  افزایش درک روشنی  از  نشانی  تبهکار می توانست  14. مطالعه ی زن 
جست وجوی پایه ریزی خط کشی ای صریح میان خوب و بد، سالمت و بیمار است. این واقعیت که سازه ی زن 
تهبکار، در رساله های روان شناختی و نیز نشریات عمومی مدعی است زن تبهکار زن هنجاری بوده که از کنترل 

خارج شده این نظریه را بغرنج می کند. بنابراین ادعا هر زن »هنجاری« زنی بالقوه تبهکار بود.

15. برای اطالعات بیش تر مراجعه کنید به

"Verstimmte Frauen: Seelische Abweichungen durch GenerationsVorgänge."
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16. استوالد جو کلوب های هم جنس گرایانه ی وایمار را تشریح می کند و هم جنس گرایی را با تبهکاری و مواد 
معرفی می کند. بنابراین او نمونه ای ادعایی می سازد از رفتار جنسی ظاهراً منحرف که با تبهکاری مرتبط است. 

17. عبارتی که به »مراحل متناظر زندگی«  زن ارجاع دارد جالب است:
"Jedenfalls wirken die GenerationsVorgänge der Frau in den einzelnen entsprechenden 
Lebensabschnitten steigernd auf seelische Störungen" )"Verstimmte Frauen"(.

18. در این جا مرزبندی میان زن خوب/زن بد را نظر ورلینگ برهم می زند، او معتقد است زن های بورژوا نیز 
روسپیانی ازخودراضی هستند. نقد اجتماعی ورلینگ و به چالش کشیدن مستقیم بورژوازی از سوی او خطابه ای 
نامعمول در مورد زن تبهکار بود. زن جنسی به مثابه تبهکار، اگرچه به هر زنی اطالق می شد، در واقع به این 
شکل تبلیغ نمی شد. روسپی هولناک وولفن و زن توصیفی اشنایکرت که به این نیت مرتکب قتل می شود که 
کاله های تازه به دست آورد بسیار متفاوت از زن خرده بورژوا هستند که مجذوب کرم دست و کاهش وزن است.

 Thomas Wehrling, «Die( ،19. به این نکته دقت کنید که مقاله ی ورلینگ ابتدا در سال 1920 منتشر شد
Verhurung Berlins,» Das Tage-Buch I ]6 November 1920[: 181-83(. جاده ی فحشا یا تاخت زدن 
Sump-» مرابطه ی جنسی با پول هم مرتبط با آسیب شناسی بود و هم تبهکاری. امیل رایمان در مقاله اش به نا

fpflanzen der Großstadt» بزرگ ترین گروه فاسد به لحاظ اخالقی را زن های جوان درمقام انسان هایی روان 
Unbeständigkeit, Schaukelhaftigkeit der Stimmung, Unaus-»  پریش می داند. ویژگی هایی هم چون

geglichenheit von Willensneigungen« می توانست یک زن جوان را به ورطه ی سرشتی تبهکار و مخرب 
بکشاند. این تمایل معموالً منجر به روسپی گری می شد. هم چنین گرایش به تنبلی ای مشهود در همه ی زن ها نیز 
 das normale weibliche Bedürfnis, sich versorgt und erhalten zu» ،به روسپی گری یاری می رساند
 fühlen, entartet zu Faulheit und Willensschwäche und findet in dem haltlosen Bummelleben

.)der Straßendirne Genüge» )Raimann 48-49
20. کالنشهر اوتو دیکس تکنیک تلفیقی روی چوب، 1927-28؛ Stuttgart. Galerie der Stadt، جهت 
یافتن منظری از شهر جنسی شده، فیلم دوره ی وایمار فریتز النگ به نام کالنشهر )1926( را ببینید. ماریا، روبات 
شیطانی که کارگرها را به شورش تحریک می کند؛ قلب و روح کالنشهر صنعتی شده است. ربات جنسی شده ی 
ماریا، معجزه ای تکنولوژیک )مانند خود شهر(، از کنار نشانه های مختلف شهر عبور می کند )کلوب شبانه، اتاق 

کنترل، کارخانه( چراکه او بازنمای فضای مدرن کالنشهر است و آن را پر می کند. 

21. برای بحثی مفصل تر در مورد تابلوی سه لته ای کالنشهر دیکس نگاه کنید به مک کال. بحث من در مورد 
تابلوی دیکس وام دار تفسیر درخشان اوست.

22. دوباره با پیش کشیدن این ادعا که هر زنی روسپی است، الگوی روسپی-باکره را برهم می زند. اگرچه نقاشی 
نشان می دهد. زن های دیکس  منحط،  را  کاریکاتوری شده  بدن هایی  بلکه  بورژوازی  تمام زن های  نه  دیکس 

شهوانی و تاحدودی هیوالوش هستند.

23. ماریا تاتار در کتاب خود به نام Lustmord ،بازنمایی ها از قتل جنسی در آلمان وایمار را بررسی می کند. او 



در مورد نقاشی های اوتو دیکس و جورج گروتس تحقیق می کند که در آن ها زنان شکارچی هوس انگیز از سوی 
هنرمند مردی مثله شده است، هنرمندی که قتل را خشم »نرینه « ی طبیعی علیه زن ها نشان می دهد. مرد 
هنرمند با خلق بدن های تکه تکه شده و مثله شده نرینگی اش را دوباره احیا می کند، همان چیزی که طی جنگ 

جهانی اول زیر سوال رفته بود.

24. نگاه کنید به Petro، اثر درخشانی که درمورد زن به مثابه شهر بحث می کند.

25. استفاده ی گرون از نور و تاریکی )نورپردازی کیاروسکورو( به فیلم احساس جنونی اکسپرسیونیستی یا از 
ابژه های مشخص  دست رفتن هیجان ها را می دهد. سیمای سایه گون به نظر شبیه به شبح می آید در حالی که 
Eis-  )عینک طبی در خیابان( به زندگی خود ادامه می دهند. برای بحثی در مورد خیابان و اکسپرسیونیسم، به

.)41-33( Murray هم چنین نگاه کنید به .)252-56( ner

.)60-157( Kracauer 26. برای بحث در مورد فیلم خیابانی مراجعه کنید به

27. برای بحث درمورد قمار و تبهکاری مراجعه کنید به

Aschaffenburg: «Wenn sich auch für die durch Spielleidenschaft und Spielverluste mittel-
bar veranlaßten Diebstähle und Unterschlagungen keine Zahlen angeben lassen, so ist doch 
ein enger Zusammenhang kaum zu bezweifeln» )108(.

28. روسپی ابتدا مرد روستایی را به آپارتمان خود می آورد و سپس او را در قسمتی از خانه رها می کند در همان 
حین که قهرمان فیلم را در اتاق دیگری سرگرم می کند. این چیدمان به نظر »طراحی شده« برای جرم می رسد، 
چراکه دو مرد هم دست وارد خانه می شوند و مرد روستایی را می کشند و وسایلش را به سرقت می برند. هر دو 
هم دست و روسپی از خانه فرار می کنند و قهرمان را رها می کنند )همراه با مرد نابینا و یک بچه( تا پاسخ گوی 

این جنایت باشد.

29. ساموئلسدورف ادعا می کند:

"Wenn nun auch die Frau zwar in einigen berühmt gewordenen Fällen der neueren und 
neuesten Zeit. . .den Mann auf dem Gebiet des Betrugs überboten hat, so steht doch fest, 
daß eine Frau als Betrügerin und Hochstaplerin zwar eine Zeitlang, nie aber so lange anhal-
tend wie ein Mann Erfolg hat" )8(.

30. نقدی بر آسفالت در سال 1929 می نویسد: 
"Asphalt ist der Film der Großstadt, der Großstadtstraße__ Aus ihren grellen Lichtern, aus 
ihren tiefen Schatten hebt sich das Schicksal, dem der Held dieses Films, der junge Wacht-
meister HoIk, unterliegt." Die Filmwoche 27 March 1929.

31. استفان هولک نشان گری برای قسمت شلوغ شهر است. از این نظر او در قلب شهر زندگی می کند. جای 
تعجب نیست که او دست آخر مغلوب زنی شهری می شود و فریب او را می خورد.



32. خنده ی لولو در جعبه ی پاندورا عواقب ترسناکی به دنبال دارد. شلیک خنده ی لولو در شب عروسی اش 
با مرگ دکتر شون همراه می شود. 

33. یکی از منتقدین وایمار فیلم می نویسد:
"Waren Wahl und Bearbeitung des Manuskriptes von dem Schupomann, der in Gewis-
senskonflikte gerät, weil er eine Diebin liebt, die sich dann, ohne daß man das ohne weiters 
für glaubhaft hält, für ihn opfert, auch nicht ganz glücklich" )"Asphalt" 12(. 

این تفسیر مدعی است که السی در انتهای فیلم به سرشت تبهکار خود پایبند می ماند.

34. دوان فم فتال را به مثابه بدنی فرابازنمایی شده می داند: بدنی که عاملیتی مستقل از آگاهی به آن داده شده 
.Doane )1-17( است. برای بحث کلی در مورد فم فتال مراجعه کنید به




