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 انقلاب زنانه

 نویسنده: طلیعه حسینی

 ی، خیزشآمد نیروهای گشت ارشاد بازداشت در مهسا امینیای که بر سر فاجعه بعد از بلافاصله  

بنا به جزء  ،عبارتی که گرچه در نگاه اولیافت. « انقلاب زنانه»بتدا عنوان ایران را درنوردید که از ا سراسری

هاست، اما به سرعت عمومیت یافت و این خود بخشی به آناست یا درگیر آزادی« زنان»گویی محدود به  ،دومش

افراد زیادی را با خود  مفاهیمی که توانسته تر دارد.به مفاهیمی گستردهآن  های پیدا و پنهاندلالتنشان از 

توانند رنج که می و تحت ستم نظر داردبه زنان در مفهومی طبقاتی که  را در نظر آورد انقلابیو  دنک همدل

 .دیدگان را رستگار کنندی ستمهمه

 اشارهها آن بهو کاویدن مفاهیمی است که این عبارت « انقلاب زنانه»نوشتار بررسی عبارت این هدف  

 هاآناز سوی  این خیزشابتدایی و رهبری  زنان پرشمار حضور به صِرفِ یابی نویسنده، این نام نظربه . کندمی

در بزنگاهی سیاسی نهفته در سکسوالیته و تفاوت جنسی که اکنون  شاهدی است بر نیروی بالقوه بلکه ،نیست

 شدن یافته است. مجال بالفعلتاریخی 

وجوی علاوه بر جستشویم. ی جنسیت و تفاوت جنسی نزدیک میبه مسئله منظراز دو در این نوشتار  

ای سکسوالیتهپردازیم، میی زنانه ، به سکسوالیتهآنو برخی دلایل آشکار علیه زنان مضاعف و تبعیض مادی علل 

 زند وبرهم میرا ی آن منفیتی باشد که نظم نمادین موجود در مقام امری بالقوه انقلابی قادر است نمایندهکه 

ی امینی بدل به لحظهدر آخر این پرسش را پیش خواهیم کشید که چطور مرگ مهسا و . آفریندمی طرحی نو

سابقه میان نیروهای مختلف به اتحادی کم پیوند زده و هماین دو عرصه را به خصوصی شد کهتاریخی به

 . ه استانجامید

 مولود بیولوژیک/طبقاتی تاریخ انباشت ،زن  .1

 منتشر در برائت از گشت ارشاد ایبیانیه ۱۰۴۱ شهریور ۲۸ بامداد در منکر، از نهی و معروف به امر ستاد 

 «ای مالیجریمه»تخلفی که شامل  ،بود« تخلف»به « جرم»از  بدحجابی دلالت آن تغییر یخلاصه که کرد

 ای صرفا  گاه مقولههرچند حجاب هیچ ها انداخته بودند.بر سر زبان هاترپیشبحثی که از همان شود، یعنی می

افشا  اقتصاد خود را با تنیدگیدرهماین چنین نیز دیگری  بزنگاهدر هیچ ، نبودهتمدنی  اصلا  فرهنگی یا سازوکاری

به عبارتی بیش از پیش روشن شد که اموری چون حجاب همواره روکشی ایدئولوژیک بودند بر  .نکرده بود
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بحث  کنترل بدن زنانه ابتدابرای تحلیل پایگاه مادی تعمیق نگاه دستوری. ی ساختار اقتصادی جهت پیکره

کنیم و سپس به شأن دینی آن خواهیم بررسی می به طور عام را ی سلب مالکیت بدن از زنپیرامون مسئله

 پرداخت.

به طور  اروپا و آمریکای استعماری که  هایکشیی تاریخی خود در مورد ساحرهفدریچی در مطالعه 

در تکوین  را ی زنان و تأثیر مستقیم آنانگاری گستردهادامه داشت، فرودست ۱۸ تا ۱۱قرن  یاز میانه عمده

سلب مالکیت بدن از زن  و بازتولید نیروی کار خصوص به موضوعاو به .کندبررسی میداری نظام سرمایه

تکوین  اولین قدم توسعه و داند کهها را جزو اولین اقدامات در راستای انباشت بدوی میپردازد و آنمی

ها و قابل استثمار و سرمایه، تفاوت کارگران از نظر او علاوه بر انباشت و تمرکز داری است.سرمایه

 بر که مراتبیسلسله آن موجب به»نباشت بدوی بود که ی کارگر نیز جزوی از اهای درون طبقهبندیتقسیم

 پرولتاریای گیریشکل و طبقاتی یسلطه بنیادی اصل به شد،می ساخته سن و نژاد همچنین و جنسیت اساس

 (۱۴۱: فدریچی.« )شد بدل مدرن

 فدریچی. بود مرد با او نسبت و جامعه در زن جایگاه بازتعریف حاصل در اصل کار جنسیتی بندیتقسیم 

ها ی زنمراتبی به عهدهکه به موجب همین ساختار سلسله و بازتولید نیروی کار انگاری کار خانگیدر مورد زنانه

 بازار برای کارگر بازتولید که جاآن از داری،سرمایه گیریشکل پولی نظام ناوا در معتقد است که گذاشته شد،

 کارکردش و کار نیروی بازتولید اقتصادی اهمیت آمد.به حساب می ارزشبی کاری آفرید،نمی مستقیمی ارزش

 به و شدند بازتولیدی کار به محدود زنان. خورد «زنانه برچسب»در نتیجه  و آمدنمی چشم به سرمایه انباشت در

 بر تسلط برای اهرمی به مردان دستمزد و یافت افزایش نیز هازن وابستگی مردان، دست در درآمد انحصار دلیل

  .داد رخ «بازتولید از تولید جدایی» فدریچی قول به که جاستاین: شد تبدیل زنان

ی فرزندآوری یا بلکه وظیفه انجام کارهای خانگی و امور روزمره نبود معنی ا  بهکار صرفنیروی بازتولید  

ی از فرآیند بازتولید نیروی کار ئی زن گذاشته شده نیز جزهمان خلق نیروی کار که به دلایل بیولوژیک به عهده

 ،«است کارگر واقع در زنی هر» که شودمی یادآور کار نیروی بازتولید در زنان نقش بر تأکید با فدریچی است.

 کار نیروی بازتولید فرآیند از جزیی ناخواسته اششناختیزیست کالبد و مندیبدن یواسطه به زنی هر چراکه

از زنان در سلب اختیار به همین دلیل نیز  .است تولید یچرخه از بخشی بدوا  و آفریندمی را کار نیروی زن. است

 به منجر که عواملیمیان  از بنا به نظر فدریچی داری اوج گرفت.ی گذار به سرمایهخصوص در دورهامر زادوولد به

 جمعیتی بحران: کرد اشاره مسائل این بهتوان می شد دولت سوی از زنان بازتولیدی کارکرد شدید کنترل

 سومیک آلمان دربرای مثال ) داشت ادامه نیز هفدهم قرن تا که شانزدهم قرن در( جمعیت روزافزون کاهش)
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در  یاتازه تشویشکه  اقتصادی مناسبات و املاک یفزاینده سازیخصوصیچنین همو ( رفت دست از جمعیت

 شدترسی فزاینده از زن فرودست ایجاد  چنینهم) برانگیخت زنان کنترل و ونسباصل یمقوله پیرامون بورژوازی

برای کودکان را  [گردو دوره خانهبیهای ی فرودست و پیرزندتا  زنان طبقه]عم هااین روایت مرسوم که ساحره و

ها دست به دست هم داد تا دولت ها و عواملبسیاری از این روایت. (زدکنند به آن دامن میمیقربانی شیطان 

گونه از ساحت کنند و بدن ایندخالت تر به زنان واگذاشته شده بود شوند در امور فرزندآوری که پیشترغیب 

 را فدریچی تمهیدات دولتی برای احیای نسبت دلخواه جمعیتشخصی خارج شد و در سپهر عمومی حل گردید. 

بر  زنانها بود گرفت که سالشکستن کنترلی را هدف میکند که درهمتعبیر می «برپایی نبردی علیه زنان»به 

های اروپا شدیدترین کیفرها را ... تمام دولت ی شانزدهمز ابتدای سدها»کردند. بدن خود و تولید مثل اعمال می

ها به جرایمی مستحق مرگ بدل ... این مجازات جنین و نوزادکشی آغاز کردندگیری از بارداری، سقطعلیه پیش

، زنان باید ۱۱۱۱در فرانسه به موجب فرمان سلطنتی ...  شدرایم مردانه مجازات میتر از اکثر جشده بود و خشن

کردند و کسانی که نوزادشان پیش از غسل تعمید مرده بود، چه جرمشان محرز ها را ثبت میتمام بارداری

تصویب  ۱۱۱۴و  ۱۱۲۰شدند. قوانین مشابهی در انگلستان و اسکاتلند در شد و چه نه، به مرگ محکوم میمی

ها را از هر کمکی آن نکرده را تحت نظر داشته باشد وها به وجود آمد تا مادران ازدواجای از جاسوسشد. شبکه

 «شدند.ی به علت نوزادکشی اعدام میی شانزدهم و هفدهم زنان بیش از هر جرم دیگردر سدهمحکوم کند ... 

 (۱۰۱، همان)

پزشکان مرد به دلیل هراس مقامات از نوزادکشی به  رفتهرفتههای کنترلی بود که پس از این سیاست 

ی ها روندی آغاز شد که در نتیجهراندن قابلهحاشیهبا به»ها کنار گذاشته شدند. های زایمان راه یافتند و قابلهاتاق

که ، حال آنان فروکاسته شدنددادند و به نقشی منفعلانه در زایمآن زنان کنترل خود را بر تولیدمثل از دست 

جان جنین را  ،تازه ( روال درمانی۱۱۴ِ، همان« )شدند.حقیقی شمرده می "دهندگانزندگی"های مرد پزشک

. کردنداعمال میها زنتر پیشی مقابل آن روند زایمانی بود که دانست و این درست نقطهتر از مادر میباارزش

که تحت  ای، حوزهی عمومی بدل شدهای زنان به حوزهکردن زایمان و فرزندآوری، زهدانی پلیسیدرنتیجه

 چونهم آن با و شد بدل کار نیروی گسترش و کارگر بازتولید ابزار به زنانه بدن»مردان و دولت درآمد. کنترل 

  (۱۱۱، همان) «.بود زنان کنترل از خارج ریتمی براساس کارکردش که کردند رفتار طبیعی یزاینده ماشین

 در هماهنگی کامل، ه به دلیل احتیاج به نیروی کار،ها با اوج دوران سرمایکه این کنترلآنتر جالب 

 برای تلاشی هیچ از اقداماتش در حاضر، زمان تا حتا دولت»نویسد: فدریچی به نقل از مارتین می .جایابی شد

 شوند متولد تعدادی چه در و کی کجا، کودکان کهاین تعیین و تولیدمثل بر کنترل از زنان دست کردنکوتاه
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 به نسبت بیگانگی دچار و تولیدمثل به مجبور خود یخواسته برخلاف اغلب زنان نتیجه در. است نکرده مضایقه

 از نقل به مارتین) «.است کرده تجربه دیگری کارگر هر چهآن از ترعمیق شوند،می فرزندانشان حتا و "کار" بدن،

پارچگی فیزیکی و روانی زنان ترین ملزومات یکرفتن بنیادیها سبب از دستتمام این دخالت (۱۱۰ ،فدریچی

 همگینیز  دنیا کشورهای از بسیاری در جنینسقط کردنغیرقانونی یا اجباری فرزندآوری هایطرح شده است. 

 و دستمزدها تعدیل برای کار نیروی یذخیره ارتش به همواره که بازاری. دارد بازار نفع به زن بدن تاراج از خبر

 هنوز تمدنی یتوسعه و پیشرفت اشکال تمام رغمبه که نیست دلیلبی پس. دارد نیاز ارزان کار نیروی تضمین

 . شودمی غیرقانونیسقط جنین  (آمریکا مانند) پیشرفته کشورهای برخی در هم

ها وجود نداشته است؟ داری این نابرابریسرمایهممکن است این سوال مطرح شود که آیا پیش از ظهور  

 تقسیم مانند مردان و زنان میان قدرت نابرابر مناسبات که حقیقت این»دهد: طور پاسخ میفدریچی این

 در چراکه. کاهدنمی ارزیابی این اعتبار از داشته وجود داریسرمایه ظهور از پیش حتا کار آمیزتبعیض جنسیتی

 هایدارایی سایر و مشاعات به آنان که شدمی تعدیل واقعیت این با مردان به زنان انقیاد ،داریپیشاسرمایه اروپای

 شدند، مشاع هایدارایی به بدل زنان خود جدید داریسرمایه نظام در کهدرحالی ،داشتند دسترسی همگانی

فدریچی، ) «.گرفت قرار بازار مناسبات سپهر از خارج و شد شناخته طبیعی منبعی عنوان به کارشان چراکه

۱۱۲)  

های به دلیل گسترش سرمایه، برخی جنبه همآن های انکارناپذیر زنان در اکثر نقاط جهانرغم شباهتبه 

که به تعبیری نیز حجاب برای  د.نزنبه این وضعیت دامن می غرافیا و فرهنگ هر منطقهجبه اقتضای  نیز دیگر

حجاب که  سیاسی روشنی یافت.های اقتصادیتوان دلالتمی، تجویز شدمسلمانان  بهاسلام  «گسترش»پس از 

از  ،برای اسلام بوده است یانایران آوردره حتا ران دارد و بنا به روایاتیخصوص در ایتاریخ پر طول و تفصیلی به

یابی شد که متعلق به طبقات ممتاز بودند و در نتیجه احتمالی برای دستمی به زنانی تکلیف ی اسلامهمان ابتدا

از رهگذر سلب توان این موضوع دانست که رفت، یکی از دلایل این امر را مینابع ثروت و قدرت برایشان میبه م

کوتاه  قدرت منابع ثروت واز خود خودبهها، دست نیمی از جمعیت انگاری آندستواز زنان و فربدن مالکیت 

گسترده در اروپا و  هایکشیی ساحرههمان استدلالی که فدریچی نیز دربارهبه نوعی شکل دیگری از شد. می

  مطرح کرد.داری ریزی نظام سرمایهنقش مؤثر آن در پی

 به مناطقی فتح»پردازد که: به طرح این موضوع می زنان و جنسیت در اسلاملیلا احمد در کتاب  

 فتوحات از پس] ثروت سرازیرشدن داشت، رواج بالا طبقات میان در حجاب هاآن در که مسلمانان دست
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 پذیرش هم با همه پیامبر همسران قراردادن الگو احتمالا  و اعراب وضعیت بهبود آن دنبال به و[ مسلمانان

مغان ها به اربرای آن یهنگفت هایثروت مسلمین فتوحاتدر واقع  (۷۷)احمد، . «شدند باعث را حجاب عمومی

 با هدف انباشت گرانه و اشکالی از سلب مالکیت ووبتا با وضع قوانینی سرک شدمی آن سببآورد که لزوم حفظ 

یعنی همان روکش ایدئولوژیک برای حفظ  محروم سازند،غنایم از این  را نیمی از جمعیت، ای دیگردر دست عده

ی نابرابر، قوانین نابرابر ازدواج و چون ارث و دیهقوانینی هم از اسلام. حفظ و حراستی ی سرمایه به بهانهبدنه

 گرفتندرواقع به گروگان ی وفور نعمت برای مسلمین بود.آورد دورهره عمدتا  مسلمان حجاب اجباری برای زن

تمام و  سترسانی بود که نیمی را به جایگاهی فرودبدن نیمی از جمعیت به نفع نیمی دیگر، استراتژی یاری

  داد.میالباقی قرار غنایم حاصل را در دست 

 سایر نقاط جهانو هم  در ایرانهم خصوص بدن زنانه و به« بدن» ی مدرن نیزحتا در دوره علاوه بر این 

کشف حجاب و اتخاذ ظواهر زندگی  ،مدرنیزاسیون فرمایشی پهلوییکی از اصول  .ه استبود دارموضوعی مسئله

شد تا مهر تأییدی باشد بر می «نمایان»بود اینک باید  «پوشیده»تر در عرف سنتی بود. زنی که پیشمدرن 

نمودهای »و « زن»انگارانه بر ظواهر مدرن، بذر نفرتی عمیق از در پی اصرار و تأکید ساده شدن ایران.مدرن

 درپدید آمد که  ،۱۷ ال انقلاباز نیروهای فعمهمی ی ، دستههای شهرینشینی حاشیهدر دل عمده «زنانه

  اشکال عریان خشونت علیه زنان نمود یافت.

بار ، اینسلب مالکیت از زناناشکال مختلف تبعیض و  نیز اسلامی نظامی ی چهل سالهطی دوره بعدتر، 

جامع  طرح" ۱۱ و ۱۴ مواد بنابر»نویسد: باره میاحمد فخیم در این پیگیری شد.اصول دینی  با اتکا به همان

 ترتیب به مساوی شرایط در استخدام اولویت غیردولتی و دولتی هایبخش یکلیه ر، د"خانوادهتعالی جمعیت و 

 واجد مجرد افراد استخدام یا کارگیری به. باشدمی فرزند فاقد متأهل مردان سپس و فرزند دارای متأهل مردان با

این  ی دومدر تبصره (۱۰۴۱)فخیم، « است بلامانع شرایط واجد متاهل متقاضیان وجود عدم صورت در شرایط

 کارفرما ،قانون این شدن الاجرالازم تاریخ از ،خصوصی بخش در ماده این مفاد رعایت صورت در» :خوانیممی طرح

 این معادل و شودمی معاف یادشده، هایاولویت در بیمه حق (٪۱) درصد شش پرداخت از سال پنج مدت به

  «.گرددمی پرداخت و تامین سنواتی هایبودجه در دولت توسط مبلغ

 سخنان ،«جمعیت جوانی و خانواده از حمایت» قانون در اما درنیامد قانون صورت به تعالی طرح اگرچه 

حمایت از خانواده و جوانی »تحت عنوان قانون تبعیض آشکار علیه زنان شد.  گنجانده مشابهی هایاستدلال و

های شغلی و مند از فرصتشکلی نظامقوانین و مصوباتی است که زنان را به شماربی، تنها یکی از «جمعیت

 هایفرصت بیشتر هرچه تحدید پی در آشکارا که مواد این میان توانمی سادگیبه» .کندامکانات برابر محروم می
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 که فرایندی و است، بازتولیدی هایفعالیت به آنان بیشتر هرچه کردن محدود و بازارکار به زنان دسترسی

 (همان).« کرد برقرار ارتباط نامدمی بدوی انباشت دوران در "زنان کار از زداییارزش" فدریچی

خانی صفاکیش و محسنتوان به آماری رجوع کرد که فخیم به نقل از ها میبرای درک عمق این تبعیض 

 به نسبت زنان اقتصادی مشارکت سطح یملاحظهقابل تفاوت توسعه حال در کشورهای عموما »کند: نقل می

 و درصد ۱۱ حدود مردان]جهانی[  اقتصادی مشارکت نرخ ۲۴۱۱ سال در مثال برای. کنندمی تجربه را مردان

 برای درصد ۱۶ حدود ترتیب به ایران برای هانرخ این. است بوده درصد ۱۴ حدود زنان اقتصادی مشارکت نرخ

 نرخ شاهد خاورمیانه کشورهای در ]این در حالی است که حتا[. است بوده زنان برای درصد ۱۶ و مردان

پیوندی درونی فخیم  (۱۰۴۱ ،فخیمبه نقل از  خانیمحسن و صفاکیش) «.هستیم زنان درصدی ۲۱ مشارکت

ی و این مسئله را نشانی از توسعه کندمی ایجاد یافتن شغل برای زناندشواری در حجاب و ی مسئلهمیان 

 دشوار را کار و شغل یافتن امکان که لحظه همان در اجباری حجاب»نویسد: او می داند.دارانه در ایران میسرمایه

 شانس ستاندن مثال برای. کندمی سلب حتی و محدود نیز را دستمزدی -صنفی زنیچانه هایامکان کند،می

 ،خصوصیست بخش سمت به کار نیروی دادن سوق ،ی حجاب[گیرانهسخت قوانین]به دلیل  رسمی استخدام

 شکلی مثابه به اجباری حجاب وجود وصف این با. کار قانون بر مبتنی صنفی حقوق برخی از پوشیچشم با اغلب

 را امروز ایران در داریسرمایه وضعیت وجود آن به توسل با که نیست دلیلی فقط نه فردی، آزادی سرکوب از

دانند و های فردی میآزادیگسترش را  بازاری توسعه لازمه و نیز دستاورد]چراکه مدافعین بازار آزاد  کنیم انکار

 آن از یکی اجباری حجاب همین خود کهآن بل ،کنند[ایران را خارج از آن توصیف میبا توسل به همین نکته، 

)فخیم، « .گفت سخن ایران در سرمایه انباشت و طبقاتی سرکوب تشدید از آن بر تکیه با توانمی که است دلایلی

۱۰۴۱) 

پیگیری شد که  ایران معاصر سابقه درهای فرزندآوری نیز با شدتی کمهای شغلی، طرحعلاوه بر فرصت 

 جوانی قانون ۱۱ یماده .داری استدر زمان تکوین سرمایه در کنترل موالید غربی هایبسیار یادآور ولع دولت

 اقلام کارگذاشتن و بارداری از پیشگیری با مرتبط اقلام اییارانه یا رایگان توزیع هرگونه: »گویدمی جمعیت

 ممنوع پزشکی علوم دانشگاههای به وابسته درمانی بهداشتی شبکه در آنها از استفاده به تشویق و پیشگیری

 عمومی یجنبه دارای جرایم از و بوده ممنوع جنین سقط»خوانیم: می ۱۱ یمادهچنین در هم .«باشدمی

 و حبس دیه، مجازات مستوجب قانون، این مواد و اسلامی مجازات قانون( ۷۲۴) تا( ۷۱۱) مواد مطابق و باشدمی

 .«است پزشکی پروانه ابطال
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خصوص در جوامع دینی به سبب تحمیل نوع خاصی از پوشش، ، بهکه بدن زنی پایانی ایناما نکته 

ی اول و  از روی توان اعتقادات مردان را در مواجههندرت میحاکم بوده است. به نمایش قدرت همواره محل

برد. درست  پی عتقادات کلی زنانتوان به منش و اکه در همان نگاه اول میحال آن ،ها دریافتپوشش آن ظاهر

خصوص در جوامعی که سعی در تحمیل پوششی خاص به به دلیل همین تبعیض آشکار است که بدن زن، به

 هاسرکوب همین قضا از .است قدرت عینی کاریدست نمود هموارهشود و زدوده نمیدارند، هرگز سیاست هاآن

خصوص زنی ای بهر لحظهکافی است د .است کرده کمک در ایران معاصر هازن ماندنسیاسی و شدنسیاسی به

 خصوصی مانند فرزندآوری «به ظاهر»کنترل بدنش را در امری و بگیرد « قانونی»تصمیم به تخطی از پوشش 

  درافتد.قدرت نظام حاکم با تا  بازستاند

 ی زنانهسکسوالیته .2

ی ، سکسوالیتهکندنقلابی بدل میکه زنان را به نیرویی بالقوه ا ند و پردامنهمهای تاریخسرکوب درکنار 

 «انقلاب زنانه»به بررسی عبارت  برای واکاوی سکسوالیته اجازه دهید .است بدن تاریخی تای تام ایننیز هم زنانه

با تأکید بر بخش زنانه، « انقلاب زنانه»آیا عبارت  اره به شکلی از سیاست هویتی دارد؟آیا این عبارت اش ،بپردازیم

 زنانه است؟« هویت»گیری یا ساخت آیا شامل نوعی بازپس هاست؟«زن»شکلی از رهایی برای صرفا   به معنی

های جمعی به شکل سلبی، یعنی در تقابل با دیگران هویت»نویسد: هویت می یدر مورد مسئلههابسبام  

سیاست هویت اساسا  برای همه ...  متفاوتیم "هاآن"فهمیم، چون با می "ما"خودمان را  "ما". شوندتعریف می

ائتلاف  به زعم او است که به همین دلیل (۱۰۴۱)هابسبام،  «.نیست، بلکه فقط برای اعضای گروه خاصی است

ها ای مشترک از اهداف یا ارزشحول مجموعه که»ائتلافی اتحادی موردی و موقتی است.  ی هویتی،هامیان گروه

چون کشورهایی که هنگام جنگ علیه دشمنی شکل نگرفته باشد، تنها اتحادی موقتی و موردی خواهد بود، هم

 )همان(« .شوندواحد متحد می

 در ایمصاحبه درای هویتی دارد. او ی زنانه از مسئلهسعی در فراتر بردن سکسوالیته زوپانچیچآلنکا اما  

 صرفا   پرولتاریا یانگاره: »است معتقد او. دهدمی دست به انقلابی پرولتاریای یانگاره از تعریفی ابتدا ۲۴۱۱ سال

 اما است طبقهبی تعبیری به که ایستطبقه پرولتاریا. ندارد ارجاع کنندمی کار هاکارخانه در که مردمی به

 او نظر از( ۲۴۱۱ زوپانچیچ،. )«سازدمی را طبقاتی یجامعه اجتماعی نیسمآنتاگو که کندمی نمایندگی را منفیتی

 برای طبقاتی نزاعی و طبقات از ترکیبی صرفا  نیز جامعه نیست و در نتیجه طبقات از یکی تنها پرولتاریا

 ایشیوه به اجتماعی فضای که بود این مارکس ینکته: »نویسدمی او .نیست بالاتر طبقات به یابیدست
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 در دیگریک با که مثبت هاییموجودیت مثابهبه طبقات از ترکیبی صرفا  فضا این: است شده تقسیم آنتاگونیستی

 آن در که است فضایی همین یسازنده که است یبنیادین بندیتقسیم یا منفیت حامل بلکه نیست، نزاعند

 بلکه: نیست طبقات از یکی صرفا  پرولتاریا مارکس نظر از. شوندمی پدیدار متفاوت طبقاتی مقام در طبقات

 نظم این دردنمون است؛ اجتماعی آنتاگونیسم اصل همان تجسد ندارد، ایطبقه هیچ که ایطبقه درمقام

 که دارد قرار جاییهمان در درست بلکه ،است تجربی پایداری نوعی دارای تنها نه. است اجتماعی

 دقیقا  . کرد درک را آن توانمی تجربی لحاظ به که کندمی فاش را نابرابری از شکلی ساختاریِ گسیختگیِازهم

 (من از تأکید ،همان) .«کرد دگرگون را چیزها توانمی که جاست همین از

 هیچ البته که – زنانه موقعیت» .است هویت در دل منفی یاهسته، سکسوالیته معتقد استزوپانچیچ  

در واقع  )همان( «.دهدمی جای خود در کلمه دقیق معنای به را سکسوالیته تناقض - ندارد ایذاتی معنای

 کند.افشا میکند و وجه سلبی یا منفیت آن را موقعیت زنانه آن موقعیتی است که تناقض سکسوالیته را برملا می

ظرفیتی  (دارداصرار بر آن نیز روانکاوی  که جایی)همان هاجنس میان مشخص نعدم تقار انچیچ معتقد استزوپ

تقارن مانعی برای نظم نمادین است و نوعی چراکه این عدم  ،دهدبخش به تفاوت جنسی میرهایی

نظم نمادین موجود به همه نوع تصویر و  شود که نظم همواره با آن سر نزاع دارد.گسیختگی را سبب میهماز

 رفتارشان چگونگی بکنند، باید که کاری ،زنان کیستی -اندازد ها چنگ مینقش مثبت از مردها و به خصوص زن

 (همان« ).نمادین نظم منفیت اصل همان یعنی ،نیست جاآن که آید فائق چیزی بر»تا  -... و

 دوپارگیِ  تحمیل بدون»زده شده است. اما به تعبیر زوپانچیچ واپس ،دوپارگی در دل جامعه حاضر است  

 نیسمیفم. دهند رخ توانندنمی واقعی طور به نیز ساختاری گیرچشم هایچرخش جامعه، کلی تصویر به منفیت

 بر خواهدمی بلکه ،نیست اجتماعی هایتفاوت کردنخنثی یدرباره اصل در نیسمیفم پردازد؛می امر همین به

 )همان( «.بگذارد اثر اجتماعی فضای یابیساخت همین بر کوشدمی و بتاباند نور هاآن

 قضا از که شودمی سبب را ایتازه سوژگی داده، جای خود در را انباشت هاسال که تاریخی بدن این پس 

 را نظم این اجتماعی، نظم در تقارن عدم سبب به است قادر سویی از و نمایاندبازمی را سرکوب سازوکارهای تمام

 تعریف مدد به جامعه که را چهآن و کند تحمیل اجتماعی نظم به دوباره را دوپارگی. بزند هم بر سرهیک

 یسکسوالیته که است نقطه این در. کند احیا دوباره است، آن سرکوب و وروجوعرفع درصدد «هویتی» هاینقش

 دهد، نشان را هاستم و هاسرکوب انواع است قادر و کندمی فراروی «جنسی هویت» و «بودگیزن» از زنانه

 هویت» از فراروی این. زندمی سرباز جامعه نمادین نظم سوی از تجویزی هویتی هاینقش پذیرش از چراکه
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 و کندمی نفی را مرد/زن دوتایی و است زنانه به تعبیری که انقلابی. است انقلابی اتکای ینقطه همان «جنسی

و  «کنند.قیام می "همه"وقتی زنان قیام کنند برای »به قول آنجلا دیویس:  .کندمی رستگار را شدهحذف بدن

 ای صرفا  زنانه نیست.ی زنانههیچ مسئله گونه است کهاین

 های خیزشجرقه .3

با نیروی انقلابی  های اخیرو تشدید آن در سال ها علیه زنانسرکوبدار تاریخ طویل و دامنهخوردن گره 

ها عامل توان از دهنمیالبته  امکان ایجاد طرحی نو را فراهم آورده است. ،در بزنگاهی تاریخی ،ی زنانهسکسوالیته

ی تغییر کنند: عوامل اقتصادی از جمله توانند این لحظه را بدل به همان لحظهتاریخی دیگر چشم پوشید که می

مهسا  «بودنردکُ»هایی مدیریتی، فساد گسترده و... و البته نشینی، ناتوانیتورم افسارگسیخته و رشد حاشیه

و  مندها متحمل خشونت و تبعیضی نظامامینی، یعنی برخاستن از میان همان مردمی که در تمام این سال

ای بود که به کشیدهی رنجهای زنانهتصویر بدن ور کردرا شعلههای اخیر چه جنبشآناما  .اندبوده مضاعف

شده به . در تصویر اول زنی شکنجهن تکثیر شدندو سپس بارها در خیابا دیگر منتشر شدندای کوتاه از یکفاصله

شد و به خاطر حجاب )سپیده رشنو( بازنمایی شد که تنبیهی جسمی در صورت تخطی از قوانین را یادآور می

های تحمل ای کوتاه تصویر هولناکی دیگر از جسمی در حال احتضار روی تخت بیمارستان که آستانهفاصله

خصوص ، بهاین سرزمین استمردم  یدر کمین همه مرگ و شکنجه»داد ر میجامعه را درید. جسمی که خب

اند و نیز ها سرکوب و خفقان داشتهتری که از سالی هولناکطبیعی است که زنان به دلیل تجربه«. "زنان"

 اند.ها در صف مقدم این تغییر ایستادهبودن تصاویر مخابره شده از ستم بر آنپردهبی

ی گرفتهی بدن به اسارتهایی رنجور که نمایندهدر مواجهه با تصاویری هولناک از بدن این بار مردم 

های دنب خوردن اینپیوند ی مهم و مؤثر در این بینمسئله. اندهایی انقلابی بدل شدهی ماست، به سوژههمه

فراروی کند اش زنانه و جسم که جسم در حال احتضار مهسا توانست از هویتاین رنجور با وضعیت معاصر است،

اند یا بردهبه محاق اکنون چیزی که به عبارت دیگر دالی شود بر فقدان آنشود،  نظم اجتماعی حاضرو دردنمون 

 .به درک درآمد تجربی لحاظ به که کند فاش را «نابرابری از شکلی ساختاریِ گسیختگیِازهم»به قول زوپانچیچ 

شاید این همان بزنگاهی است که نیروی بالقوه «. کرد دگرگون را چیزها توانمی که جاست همین از دقیقا »

 دکنمی نمایندگی را منفیتی شده است و همان موجود نظم نفیی زنانه، بدل به همان نیروی انقلابی سکسوالیته

ی بخش همهو قادر است کلیتی را نمایندگی کند که رهایی نظم موجود است اجتماعی آنتاگونیسم که

 تأکیدنیز مدام بر شکل زیستی دیگر  های محبوب این روزهاو ترانه پسندحتا در اشعار عامهدیدگان باشد. ستم
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که  هاخیل تخیلکه در میان این حال این زیستی که باید تخیل شود چون از دسترس ما خارج است. شود.می

ایست یک ارتجاعی، مسئلهبخش باشد و کدامتواند رهایییک می، کدامکنندتصویر می انی متفاوت راجههر یک 

و گفتمان است  کدام طبقه یکه هریک نمایندهاین مشخص شود. سایر نیروهای سیاسی باپیوند تواند در میکه 

سعی در  کهاینیا  کندمیید تأک« هویت»ی چنان بر مسئلهچه نظم جدیدی دارد. آیا هم سعی در ایجاد و

 .شمول داردجهانکلیتی  ساخت

نوازی رهگذران را به ی مهمانای یونان راهزنی بود به نام پروکروستس. او به بهانهدر تاریخ اسطوره 

تر از تختش خواباند، اگر کوتاهکشت. قربانیان را بر تخت معروفش میکشاند و به شکلی فجیع میی خود میخانه

تسئوس او را  اش شوند.ی تخت دیکتاتوریاندازهبرید تا هممی کشاند و اگر بلندتر بودند،بودند، بدن قربانی را می

تسئوس قهرمان آتن شد و بنیان دموکراسی را در این شهر ی خودش از پای درآورد و گردن زد. به شیوه

کنند یادآور همین رخداد « اشاندازه»د جان مهسا بر تختی که به زور ارشاد خواستنتصویر نیمه گذاشت.

 «.پرورعامل»و « آورعامل»است و « عامل»زن فرزندآور نیست. زن  زاید.ای است و اسطوره تاریخ میهاسطور
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