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 «1های شورش: سیاست و امکانپشت سنگرها جنسیت» ی ای از مقالهگزیده

 نویسنده: تمی کوویچ

 مترجم: مائده میرزایی

  از خاکستر مقدمه:

و برای  جامعه در آن واحد واساختنناگهانی برای ساختن و پرشور و ست دست به شورش زدن تلاشی

 (27507102 2)ترونگ…است شده سیاسی شدنروند اجتماعی ی اوجبسیاری تبدیل به نقطه

 محتملا  3ست. برای مثال میخائیل باکونینکلاسیک تفکر انقلابیی دغدغه و خلق انهدام ارتباط میان

نقل قول “ ) در آن واحد اشتیاقی خلاقانه ست. برای انهدام اشتیاق7 ”شودشناخته می بحثیا طرح چنین ب

ها راین شورشببنا ،شوند(. از آنجایی که وقایع پرآشوب از بنیان شامل تخریب می277:7555 2ریل شده از

 عمومی مثل کند که برآمدن آنتاگونیسم سیاسیعنوان می 1. استیون شوکتیزهستند ای بالتجسم گفته

مجال بروز های دیگری از زندگی اجتماعی در آن فرم” شود که هایی میها موجب خلق موقعیتشورش

در عین ، اما شوندیر میدرک و تصو و پوچ سلبینظرگاهی  از  ها اغلب( اگرچه شورش277:7223“. )یابندمی

، د. باوجود زودگذر و ناپایدار بودننو امکان نیز باش  ز تصدیقی لحظاتی اکنندهتوانند بازنماییمیحال 

دیگر به اجرا  وانین معموللحظاتی استثنایی خلق کنند که در آن ق و عرضه هاییتوانند فرصتها میشورش

به ویژه در ارتباط با  هاشدن امکانرسند. این گستردههای رهایی بخشی از راه میپتانسیل آیند ودر نمی

های معاصر در جهان عرب ال، سعید، میری و با تامل بر قیام ساخت و کارکرد جنسیت قابل توجه است.

در دوره خصوص بهکلی و به طوری شده های جنسی و جنسیتهنجارها و هویت” کنند7 خاطرنشان می 6پرت

( براساس استدلال آنها یادداشت نویسنده؛275172“ .) هستند قابل انعطاف های اجتماعی و سیاسی ی آشوب

زنان در  مشارکت تغییر در نهادها و ایجاد از جهت  ی آشوب نه تنها به دگرگونی اجتماعی و سیاسیلحظه

“ شانهای جسمیپرفورمنس خودسازی زنان از جمله”زند بلکه باعث برانگیختن تغییراتی در آنها دامن می

تواند محرک های کنش آشوبگرانه میتر، دوره( به بیان ساده2751752گردد )ال،سعید،میری و پرت می

ها و تشکیلات رسمی تاثیراتش محدود به قلمرو نهادی دامنه و – های مختلفی باشدجبهه تغییراتی در میان

های سیاسی، اندازهای شهری، نهادهای زندگی روزمره و بازسازی چشمافق  نیست. با گسترده شدن

توانند دگرگون شوند. با در نظرداشتن چنین امری، های فرهنگی، روابط اجتماعی و خود مردم میهنجار
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ایجاد سرآغازی باشد برای به  دتوانها میشورش آمدمقاله این است که نشان دهد پیبحث مرکزی این 

براندازگرانه در دو سطح فردی و   اقداماتی  به قاز پیش موجود و تشوی  چالش کشیدن انتظارات جنسیتی

 جمعی. 

شامل کننده از خودمان و یکدیگرست )که بندییک نظام طبقه” ، جنسیت 0طبق تعریف هکرت

ها بندیو با دیگر طبقه کندکه در تمامی صور فرهنگ و جامعه نفوذ می گردد(ها، امیال و رفتارها نیز میبدن

سازی مفهومگستردگی ( 275275“. )و... ( در هم تنیده است  ها )نژاد، طبقه، سکسوالیته مراتبو سلسله

در برگرفته را  به آن  ها و اختصاص معنیبندی بدنشدن و طبقهست که چگونگی تجربهجنسیت به حدی

ها و ساخت هایی کنترلی که متوجه رفتار، نقشاساسا دنیای ما را شکل داده است و به طبع آن ایدهاست و 

 اینگونه  2دهد. کالکتیو پینکوکند و به زندگی فردی و جمعی شکل میست را تولید و بازتولید میاجتماعی

است که در سرتاسر امر طریق یک زیربنای مادی تحمیل، تثبیت و بازتولید شدهاز  جنسیت”دهد7 میشرح 

های عمومی چون خانواده یا صمیمیت جنسی گرفته تا مکان  های شخصیمکان از ،اجتماعی توزیع شده

به طور  (:275“. )همچون خیابان و در لحظاتی همچون دسترسی به بازار کار و در ارتباط با خشونت جنسی

های مادی وجود دارد. جنسیت در سطوح گوناگونی جنسیت به شکل یک ساختار اجتماعی با بنیان خلاصه

  امر ساختاری/مادی؛ جمعی/ پیوندی؛ ایدئولوژیک/استدلالی و فرد/خود از لحاظ توان آن را کند و میعمل می

ها با عملکرد جنسیت در ی آن شورشهای مختلفی که به واسطهروشبه  در این مقاله من  .کرد سازیمفهوم

 پردازم.می دهد،تغییر میرا ها شود و در مواردی حتی آنها درگیر میهرکدام از این جبهه

ی کنندهدگرگون های ابتدای قرن بیستم تا به امروز، پتانسیلاز شورش هاییه گزیده نمونهب با نگاهی

7 یک( تضعیف تفکیک فضای عمومی و کنممی بررسی را یکدیگروابسته به یشورش در ارتباط با چهار پدیده

در هم شکستن  خصوصی و ساختن روابطی نو؛ دو( بازتولید اجتماعی و ظهور اقتصادهای بدیل مراقبتی؛ سه(

ها و در نهایت چهار( تحولات شخصی و تشکیل نگری در انتظارات، هنجارها و  نقشزو با هاکلیشه

 سوبژکتیوهای نوین سیاسی.

 7 ]مترجم[ستا مواول و د  آید ترجمه بخشادامه میآنچه در 

 

 عمومی در برابر عرصه خصوصی : بیرون از خانه و به سوی خیابان شکاف عرصه

 (:275ست. )کالکتیو پینکو دهی تجربه جمعیما در سازمان کاربست هر قدرتی برآمده از توانایی

ی خصوصی و عمومی، به طرز ی جداگانهعرصهبنابر تصوری بورژوایی، تقسیم جنسیتی جامعه به دو 

رغم مشارکت پویا و ی(. عل2722::5 :تحکیم پیدا کرده است )ر.ک گودینو :502ننگینی با انقلاب فرانسه 
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ی حقوق بشر و شهروندی؛ که در پی آن حاصل شد، راه داده نشدند. با فعالانه در آن وقایع، زنان به اعلامیه

ی سیاست، زنان محصور در فضای خانگی شدند دی فعال و طرد شدن از حوزهبی بهره شدن از حقوق شهرون

(. این تنزل زنان به فضای خصوصی، 2722::5های همسری و مادری متمرکز شوند)ر.ک گودینو تا بر نقش

های اصلی تولید و بازتولید جنسیت، نه مختص فرانسه بود و نه صرفا روایتی از گذشته. یکی از مکانیسم

های اصلی که جنسیت به ، یکی از ستوندارانهسرمایههای مختلف است. در جوامع بندیدسته فراد بها تقسیم

های مجزاست. از جمله جدایی میان فضای عمومی و ی اجتماعی به حوزهست تقسیم عرصهآن متکی

ی گروهی از افراد در درون کنندهتثبیت” جنسیت در بهترین شکل به عنوان   57بنا به نظر اندنوتز  .خصوصی

ی شود و در ادامه، این پروسه( فهمیده می2753702“ )های اجتماعیی مشخصی از فعالیتحوزه

 جنسیت” ی مشخص، ازند. با تکیه به حوزهکننده، دست به تولید و بازتولید دو جنسیت جداگانه میتثبیت

“. بخشد، عینیت می‘زنانه ’یا ‘ مردانه’آل مبین های ایدها  به عنوان مجموعه ای از خصوصیتخودش ر

ها ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر شوند یا در جایی از جهان گی(. این ویژ2753702)اندنوتز 

ها را تمایز میان حوزهای نسبی، وجود دارند. متفاوت از جای دیگر باشند، مع الوصف همواره به صورت دوگانه

توان  با اصطلاحات متفاوتی از جمله عمومی/ خصوصی، تولید/ بازتولید، مزدی/غیرمزدی یا اجتماعی/غیر می

جنسی در  هایی کلیدی در  استقرار بدنبندی کرد.  جدا از ترمینولوژی استفاده شده، نکتهاجتماعی طرح

دی زن با محدود شدن به فضای خصوصی ترسیم بنهای مشخص است. در چنین چارچوبی، طبقهحوزه

تولید مثل و  -شود. زنان در نسبت با فعالیتی که بیشترشان ) اگرچه نه همگی( قادر به اجرای آن هستندمی

مبادله در فضای عمومی انجام  گردند. در حالی که تولید برایتعریف می -به تبع آن بازتولید نیروی کار

ست که ی زنان است. بدیهیدگان به فضای خصوصی واگذار شده که عموما برعهدهشود، بازتولید تولیدکننمی

 .55این به معنای زیست زنان تنها در فضای خصوصی نیست بلکه هدف پررنگ کردن جایگاه غالب آنهاست

شود، یعنی در جایی تحت چنین شرایطی، ساخت جنسیت در لحظاتی چون شورش دچار چالش می

شکستن یا دستکم با درهم، شوندی فضای عمومی میکنند و روانهعبور میکه زنان از این شکاف 

                                                           
10 Endnotes 
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دهی های مشخصی سازماندر فرم”زده است. کارمزدی زنان شدت جنسیتاند اما این درگیری بهمطمئنا زنان در کار مزدی نیز فعال

زنان معمولا در  (.27557567ریف رف “)های دستمزد( و پایهایسقف شیشهاداری )مراتب های مشخص، سلسهبخش-استشده

زنان اغلب خدمات ”کارهستند. به بیان گانزالز وقت و متمرکز در صنایعی به خصوص مشغول بههایی با قابلیت تعدیل ، پارهفعالیت

ای که های فشردهها، آنها جداگانه به کاردهند.  در کارخانهام میانجرا ی دیگران یا در دفاتر و هواپیماها داری یا داخلی در خانهخانه

( . 27557222“)شوند، به خصوص در صنایعی مثل نساجی، پوشاک و مونتاژ وسایل برقی. نیازمند کاردستی و ظرافت است گماشته می

مومی ندارد چرا که موجودیت آن عرصه را به ی عورود و نفوذ در عرصه”شرکت زنان در کارمزدی به خودی خود دلالتی بر  ماهیت خاص

است که به ی عمومی سپرده شدهبه آن بخشی از عرصه”است و (. کارمزدی زنان به نوعی رام شده27557567ریف رف “)“کشدچالش نمی

های دیوار” که تحت چنین شرایطی، تنها  در لحظاتی (.27557567ریف رف “)ی خصوصی شودی آن تبدیل به پیوستی برای عرصهواسطه

  (. 27557565)ریف رف  “شوندی عمومی میی عرصهباشد )برای مثال در اعتصاب( کارگران زن روانهشده پیرامونی این پیوست شکسته 
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شوند. ورود زنان به فضای های متعددی خلق میشدن این شکاف عمومی/خصوصی ناگهان امکانضعیف

عمومی به طور مشخص دو پیامد جدا اما همچنان مرتبط دارد. اول از همه ما با گسترش دسترسی زنان به 

رسند که به زنان فرصت . در شورش فضاهای جدیدی از راه میهستیم روهایی متعدد روبهها و کنشنقش

”  52د که در نظم معمول برایشان میسر نبود. بنا بر بحث روباتمندههایی را میها و مکاندستیابی به موقعیت

“ شودفراهم میغیرمعمول برای زنان  ست که اجرای کنش ا شورش سیاسی شرایط استثنایی  تنها در

دهد که چگونه این واقعه نشان می 52، باروچا پلر2776در سال  53(. با بررسی قیام واهاکا27527272)

وضعیتی را فراهم کرد که در آن زنان قادر به ترک فضای خانگی ) اگرچه موقت( شدند، یعنی فضایی که در 

های ی زنان در حال ایفای نقشمشاهده هایشان بودند. در طول این قیام،آن زیر منت همسران و خانواده

(. :2752752پیشرو، مبارزه با پلیس، ساختن کوکتل مولوتف و برپاکردن سنگر امری معمول بود )ر.ک پلر 

ها و تشکیلات های تلویزیونی را در دست گرفتند و به پخش برنامه، برگزاری کارگاهی ملی و شبکهزنان رادیو

هایی طولانی را در کنار هم و به ها، زنان ساعتداریزندهها و شبپاسبانی دردر میان خودشان پرداختند. 

کردند. فضای خودمانی که در پی این قیام ایجاد شده بود با خود میزانی از استقلال را گفتگو سپری می

که  داد. برای پلار، گفتگوییساخت که بدون آن هرگز رخ نمیهمراه داشت که بحث و گفتگویی را ممکن می

کند که ( او تشریح می27527533“ )قدرت بود تصاحبی این شاید مهمترین نتیجه”میان زنان شکل گرفت 

در میان چنین   بود خود تبدیل به محلی برای مقاومت شد.‘ شخصی’و ‘ خصوصی’آنچه تا پیش از این”

آزادانه به سازماندهی و روایت گفتگوهایی بود که زنان برای اولین بار فضایی را تجربه کردند ]...[ که در آن 

پرده با تر و بیشتر فرصت صحبت بی(. از آنجایی که زنان بیش27527533)پلار “ پرداختندتجربیاتشان می

ی کنند و ماهیت مبارزهی حقیقی استثماری که تجربه میگستره”یکدیگر را پیدا کردند، شروع به درک 

ای را فراهم کرده بود که (کردند. این قیام لحظات مواجهه27527533)پلار “ که در جریان بود ایسیاسی

شان ی مشترکو در این میان شروع به درک مبارزه ردهتوانستند با یکدیگر ملاقات کهمراهان واقعه می

 کنند.

فضای عمومی  ارتباط با های جدیدی از کنش، دومین پیامدعلاوه بر مشغولیت زنان در شکل 

که به طرح و بحث کنش  51ی نامرئیهای جدید است. کمیتهمعطوف به گسترش روابط و جستجوی جمع

های نوینی از زندگی ، شورش را به عنوان امری با قابلیت خلق فرمپردازدسیاسی در جهان امروزی می

 کند. آنها معتقدند7تئوریزه می

                                                           
12  Rowbotham 

توسط مجمع ای شد که بیش از هفت ماه به طول انجامید و در پی آن واکاها، شهر پایتخت، ایالت واکاها در مکزیک درگیر مبارزه13

آغاز شد، زمانی که پلیس در واکنش که به اعتراضات غیر خشونت آمیز  2776مردمی واکاها اشغال گردید. این مبارزات در می سال 

 م.-ی صنفی معلمان شروع به تیراندازی به آنان کرداتحادیه
14  Barucha Peller 
15  The Invisible Committee  
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هایی زنده تواند خلق کند7 پیوندست که این جامعه نمیشورش سازماندهی شده قادر به ایجاد چیزی

 ، قادر به درک همه آنچه کهارندگذو بازگشت ناپذیر. کسانی که تنها انگشت روی تصویر خشونت می

کس پس از بازگشت هیچ .درهم شکستن، دنبال کردن و مواجهه با پلیس ( نیستنددر جریان است) 

ها، نخواهد بود... در شورش نوعی از تشکیل و تصریح دوستیاش، بی تغییر ی اولین شورشتجربه

هایی روشن برای عمل و منابعی در دسترسی نزدیک وجود دارد ساختی مرکزی از جهان، امکان

 (.2750752ی نامرئی)کمیته

های که تجربه”ها، آنها در واقع یکدیگر را پیدا کردند و دریافتند در واکاها با رفتن زنان به خیابان

ی گرفتاری اقتصادی و سرکوب ساختاری داشتند، در کلام زنان دیگر هم آزاری که در خانه به واسطه

پلار “)ی عمومی تا خصوصی رسیدنداست و به درک مشترکی از جنسیت و هویت از عرصهمنعکس شده

دیدند که گفتند و به وضوح میی خشونت و زیردست بودن سخن می(. زنان با یکدیگر از تجربه27527532

فهمیدیم که ما همه داستان ” گوید7 گان در این قیام میکنندوا یکی از شرکتهمه روایات مشترکی دارند. ا

ی مشترکی داشتیم، داستان مشترکی از آزار توسط شوهر، برادر، تجاوز توسط کارفرما ]...[ وجه مشترک همه

بدیل آن به جایی ست که در آن زنان صاحب و ت ما، درخواست سرنگونی سیستم به منظور تغییر جامعه

ی فرآیند شورش و ایجاد روابط جدید، زنان توانستند به (. به واسطه27527533)پلار “ قدرت و اختیار هستند

داری و نظام بر ضد سرمایه درک روشنی از موقعیت اجتماعی خود برسند تا در نهایت دریابند که مبارزه

(. به 27527522پلار “)ستهایشان در فضای خانگیعلیه شوهران و خانواده عصیان”درهم تنیده با  ،حاکم

ترین حالت ممکن تجسم خود به درگیر در آن امکان برپایی ) یا در حداقلی عبارت دیگر، این قیام به زنان

 عنوان( یک نیروی جمعی و کنش متعاقب آن را فراهم ساخت.

ی نسیتی در مکزیک، به صورت چشمگیری به حوزهدر همین اواخر، زنان در اعتراض به خشونت ج

 ]و[ها را از آن خود کردند، با پلیس برخورد کردند و درگیر وندالیسم عمومی ورود پیدا کردند. زنان خیابان

)ناشناس “ توانستیم سوزاندیمهرچه می”کنندگان ی یکی از شرکتشدند، به گفته  [عمومی]تخریب اموال

در  ی پشت آن، همان شرکت کنندههایی و به منظور تشریح انگیزهبا درنظرگرفتن چنین کنش  (.:275

 گوید7ادامه می

ها به عنوان چیزی که ام، بدنی که در سرتاسر تاریخ و تمامی سرزمینمن در این بدن به دنیا آمده

تا مطیع، لگدمال شده،  اندگذاری شده. آنها من را آفریدهنامند، بر من نشانهآنها آن را زن می

ی همه چیز، کنندهآینده، پیشخدمت دیگران، منتظر دیگران ، تحملر آینده، پرستا شده، مادرتجاوز

ی ما بود که پیشکار رئیس و خود رئیس باشم و به همین خاطر است که این همه  ساکت، خدمتکار

گذاریم و کنش همگی را جشن آنجا حضور داشت و به همین خاطر ما هیچکس را پشت سر جا نمی

 (.:275شناس گیریم. )نامی
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ای را شدهگذاریی زیست در چنان بدن نشانهموجب کنارهم آمدن کسانی شد که تجربه اقعهون ای

ی اصلی که به وقایع در اعلامیه . داشتند، و برای زنان فضایی را فراهم کرد که در کنار یکدیگر مبارزه کنند

کند. او از داد، نویسنده به طور مشخص به چنین دینامیکی اشاره میارجاع می :275آگوست 

وقایع دیروز به ما ” کند که گوید و در ادامه ی آن تشریح میمی“ در نگاه دیگری”شدن خودش  بازشناخته

برهنه و زنده بازشناسیم و  هایی درخشان،همدستانه، در بدنو گرانه هایی آشوباجازه داد تا یکدیگر را با نگاه

انسان، به پنهان و جاودانه  دریابیم که تنها نیستیم ]...[ و حاضر نیستیم؛ چه به عنوان زن و چه به عنوان

ی کنندهبه همین منوال شرکت (.:275.)نا شناس “ شدن یک نظام اجتماعی مرگ آفرین ادامه دهیم 

نین لحظاتی به عنوان گشایشی برای بازیابی دیگر زنان و های مختلف پاریس از چناشناس دیگری در ناآرامی

با وجود اینکه قصد نابودی جنسیت ” دهد 7 گوید. او توضیح میشده بر آنها میی اعمالهاغلبه بر محدودیت

شود که احساسات مشترکی دارند، کسانی را داریم، اما از طرفی خود آن باعث دور هم جمع شدن کسانی می

خواهند از چنین حصاری رها کنند و در عین حال میشان را حس میشدن بر بدننامیدهکه معنای زن 

بر ”دهد تا هایی فرصتی در اختیار زنان قرار می( برای نویسنده، چنین ناآرامی275075ناشناس “.)شوند 

ر فضای با شرکت د  (.275075نا شناس “)ور شوند تا از آن جدا و رها شوندشان در جهان حملهجایگاه

توانند جایگاه تبعیدی فضای خصوصی را به چالش بکشند و تفکیک جامعه به آشوب، زنان می عمومی 

های مشخص، را مختل سازند. این پروسه در سطح اجتماعی منظور اجرای فعالیت قلمروهای مجزا؛ به

ط اجتماعی و ظهور دهد که موجب آرایش نوینی از روابی بیرونی رخ میتری به عنوان یک توسعهوسیع

ای درونی، زنان جایگاه پیشین خود را به طور کلی به شود و در عین حال در پروسههای جدید میهمبستگی

 کشند. چالش می

های نوینی از تعامل اجتماعی باشند و به شکوفا توانند مجال حضور برای فرموقایع آشوبگرانه می

د، بنابراین سوال اینجاست که نچنین لحظاتی زودگذرشدن روابط جدیدی کمک کنند اما در عین حال 

دانند که شورشیان می7 ” 56ی جکی وانگتوان به چنین رخدادهایی تداوم بخشید؟ به گفتهچگونه می

توانیم دوست باقی توانند به راحتی بدل به خبرچین شوند، اما تحت چه شرایطی میهمدستانشان می

های شوند، بلکه در طول زمان و با ایجاد ریتمدر اکنون تشکیل نمی ها به صورت خودکاربمانیم؟ همبستگی

هایی از زندگی در شوند. به چه فرمجدیدی از بودن؛ که ریشه در بازتولید زندگی روزانه دارند، ساخته می

بخش را تواند نیرویی رهاییک شورش میی   (.2752“ )توان اتکا کرد؟ ساخت همبستگی در طول زمان می

 بایست پس از واقعه و فراتر از آن به مراقبت و پرورشش اهتمام ورزید. کند اما می آزاد

 کمون بازتولید اجتماعی :  از غارت به سوی

                                                           
16 Jackie Wang 
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مردانه و  آمیز به غلط بهها و کنش نظامی خشونتکنم که به طور کلی شورشگمان می

خواهند چنین تصویری را ما  هم می شوند و بسیاری از رفقای مردبرادرانه بودن شناخته می

شدت و ها بهافتد اما در حقیقت معتقدم که شورشاشاعه دهند و قطعا هم چنین اتفاقی می

ست. به یکدیگر زنانه هستند... بحث بر سر لذت و بازتولید اجتماعی  به طرزی باور نکردنی

یعنی پلیس سازند، ورزید، آنهم با خلاص شدن از چیزهایی که آن را غیرممکن میعشق می

کنید که توجه و مراقبت کردن را غیرممکن و مالکیت خصوصی. شما به چیزی حمله می

ها از لذت ها را به رایگان داشته باشید و در خیابانکنید تا آن چیزسازد، به آن حمله میمی

ها به خودی خود انقلاب نیستند اما وعده ای ست که شورشو خوشی سهیم شوید. بدیهی

ارند به سوی جهانی که در آن خیابان فضایی ست آزاد برای در کنار هم و در خود د

 (2727 50خوشحال بودن و مراقبت کردن از یکدیگر . )اوستروایل

 های مختلفهای کارکرد جنسیت؛ که خود ارتباط زیادی با تفکیک جامعه به عرصهیکی از راه

اجتماعی در جامعه ماست) و چه کسی نیست(.  فعالیت دارد، تعیین این است که چه کسی مسئول بازتولید

 52سیلویا فدریچی  شود.مراقبت مادی و عاطفی نیز می ها بلکه تامین این نه تنها شامل بازتولید انسان

مان را تولید و در عین هایی که زندگی روزانهتمامی فعالیت” کند7 بازتولید اجتماعی را اینگونه توصیف می

ی مردم و از کند ]...[ از یک طرف ما را به مثابه، نیروی کار را نیز بازتولید میدارانهایهسرمای حال، در جامعه

( در چنین شرایطی، فدریچی بر 2752“. )کندی کارگرانی با قابلیت استثمار بازتولید میطرفی دیگر به مثابه

 بازتولیدی به بازتولیدتبدیل کار ” ها ی کلیدی برای فمنیستکند که مسئلهاین موضوع پافشاری می

 (2752“. )ی ماستمبارزه

دار تولد، پرورش و مراقبت از با تبعید حضور زنان به فضای خصوصی، آنان با اختلاف زیادی عهده

هایشان هستند. درعمل این به فرزند تا بزرگسالی و  به علاوه پرستاری از هرکس دیگری در درون خانه

نظافت، تربیت و مراقبت از اعضای بیمار و سالمند خانواده در کنار  معنای مدیریت خانه، آشپزی کردن،

ی تواند راهکار متفاوتی به مسئلهی قیام سیاسی می، لحظهیچیزهایی دیگر است. در برابر چنین وضعیت

بازتولید اجتماعی ارائه دهد، راهکاری که از خانواده فاصله گرفته و به سوی امراشتراکی حرکت خواهد کرد. 

حل پایدار برای برطرف کردن چنین سازوکاری باشند. با ی یک راهتوانند نمایندهها به هیچ وجه نمیرششو

سرپرستی و  جایگزینی در مواجهه با مایحتاج مادی و سازماندهی این حال در بعضی از مواقع، آنها امکان

شورش در پس آنچه در لحظه رخ پتانسیل ”دهد7 اینگونه شرح می :5دهند. دیلان تیلورمراقبت ارائه می

های دهد نیست،  بلکه در آن چیزی ست که ممکن است  بشود7 تکانه ای که راه به سوی فرممی

( وقایع آشوبگرانه 275:722“.)از بازتولید اجتماعی دارند. شورش سیاستی از شدن است دارانهسرمایهغیر
                                                           
17 Osterweil 
18 Silvia Federici 
19 Dylan Taylor 
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ی کنند تا در واقع با مسئلهان بروز پیدا میهایی استثنایی امککنند که در آن فرصتوضعیتی ایجاد می

هایی شامل مالکیت کالاهای مادی از طریق غارت و اشتراکی بازتولید اجتماعی مواجه شوند. چنین فرصت

 ها یا دیگر فضاهای اشغال شده است.کردن بازتولید در قرارگاه

ای دستیابی به کالاهای هایی برها فرصتشورش است که مسئله تر اینواضحاول و شاید از همه 

که تا کند هایی را خلق می، فرصتای استاندارد از یک شورش استکنند. غارت مشخصهمادی را فراهم می

ی گرانه[ در درجهاقدامات ]آشوب7 ”  شودمتذکر می 27داشت. کلوربرای تملک کالاها وجود نمی آن پیش از 

درهم  برایاشتراکی، به منظور برآورده کردن نیازها و در تلاش محافظت  تحت اول کاربردی هستند7

در دسترسی  داریسرمایهی ( وعده:275“.)دهندهای بینواسازکننده رخ میها و آپاراتوسزیرساختشکستن 

ها ی ویترین. کالاهای لوکس پشت شیشهدپیوندبرای بیشتر مردم به حقیقت نمی ی نامحدودبه کالاها

ی . غارتی که به واسطهآیندمادی خود هم برنمی یاولیههای ی نیازمانند و بسیاری حتی از عهدهمی محصور

یک  تواند به شکلکند، مییاد می“ خرید پرولتاریایی”یا  آنچه اندنوتز از آن به عنوان  شودشورش مهیا می

اند هایی که از آن منع شدهوانند از چیزتالعاده عمل کند که از طریق آن مردم میفوق یابزار برابرسازکننده

در سقوط و افول اقتصاد  22، گی دوبور 5:61 25های واتسشدر بحث شور (27537522. )شوندبرخوردار 

ی چالشی برای خود منطق به مثابه تواندکند که کنش غارت کردن میعنوان می 23کالایی-نمایشی

 نویسد7باشد. او می داریسرمایه

 کنندهسرکوب فورا منطقکنند که دست پیدا می ستیی دزدیدن و بخشیدن به کاربواسطهآنها به 

ست ش غیرلازم و قراردادیو حتی تولید شدهد که مناسباتن میسازد و نشاکالا را رد و باطل می

 تواند به هر فرممی و گیردمورد سوال قرار میاش ماهیتخریداری نشود،  ]...[ وقتی که کالا دیگر

 (5:61. )دیگری تغییر پیدا کند

هایی که به ی شورشی که هیچ خواستگاه سیاسی روشنی هم ندارد، مثل شلوغیحتی در زمینه

استنلی ]هاکی روی یخ[ در ونکوور  شورش جام شوند )برای مثالواسطه مسابقات ورزشی ایجاد می
تبع آن همان منطقی که اقتصادمان را تعریف و به (، غارت امری رایج است که تقدس فرم کالا و 222755

 کشد. کند را به چالش میبازتولید می

شود، مهم است که نسبت آن با فراتر از آنچه در ارتباط میان غارت و فرم کالایی در نظر گرفته می

ز همان ساخت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نژاد است و ا ثروت ملکی و مادی متکی بر  نژاد را هم دریابیم.

 برتری نژاد سفیدسازوکار سراسری استعمار قدیم و جدید و شود، بعلاوه برای طریق نیز بازتولید می

                                                           
20 Clover 
21 Watts Riots 
22 Guy Debord 
23 The Decline and Fall of the Spectacle-Commodity Economy 
24 Vancouver Stanley Cup Riots 
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ی پشتوانهبه  تجارت برده آتلانتیک، ثروت سفید زمان از”نویسد7 در این باره می 21ریون راکیا ست.ضروری

به جای چشم دوختن به نهادهای  (2753)“، استثمار منابع و بدن آفریقایی توسعه یافته استانکار سیاه

ای کم( گیرند ) عملا در اندازهزنند آن را پس میرسمی برای جبران غرامت، سیاهانی که دست به غارت می

سازد. ویکی استروایل با واژگانی ساده ثروت را ممکن می مستقیم  و بدینگونه غارت موجبات بازتوزیع 

ه شکلی بسهمی جزئی از آنچه که   کنند،ای را غارت میرنگین پوستان مغازهوقتی ”دهد7 اینگونه توضیح می

گرفته تا تامین  شانو زبان آبا و اجدادی ، از تاریخگیرند میپساست را تاریخی از آنها دزدیده شده

بیشتری دارد، ( این حتی برای زنان سیاه مصداق 2752“ )ها.فرزندانشان در خیابانترین امنیت برای ییابتدا

برآمده از ماهیت درونی “ شانکار غیرمزدی، کارتولیدی بادستمزد پایین و کاربازتولیدی، اسارت ”زنانی که 

 “شوند.و زن بودن استثمار می ی سیاهواسطهای بهکل مضاعف و ویژهو به ش” سفیدمحور است   داریسرمایه

 (:275270 26)سامودزی و اندرسون

سرتاسر در به تکرار  غذایی هایها و به خصوص شورش، شورشاین سو به داریسرمایهاز زمان گذار 

دادند. باید خاطرنشان کرد که چنین وقایعی اغلب توسط زنان آغاز و اروپا و بعضا در آمریکای شمالی رخ می

حصارکشی  ( زنان در کنار مردان در شورش علیه5:057551 20. )تامسونندشدشامل زنان بسیاری می

هایی دیگر و راه انداختن آتش در کنار فعالیت هادروازهحصارها، بازکردن  شرکت کردند و پیشگام در تخریب

شد و تبدیل جدید  هنجاربه تدریج به  غذایی یهااین دوره، شورش ز( پس ا:5:22752 22بودند. )نیسون

می نامیدند. )فدریچی “ زنانهای شورش”حضور زنان چنان چشمگیر بود که بسیاری حتی آنها را 

زیر سوال  معتبران حقیقت این موضوع را به خاطر کمبود منابع نگار( باوجود اینکه بعضی از تاریخ2772727

 :2نداشتند. )مالکوم و توئتزادعای حضور زنان در چنین وقایعی را کدام تردیدی در برند، اما هیچمی

به عبارتی آیا بطور غالب ست ) هاشلوغیبودن میزان مختلطای اگر باشد بیشتر بر سر . مناقشه(5:22732

های رهبری و آیا زنان نقش  شد یا شامل ترکیبی از زن  و مرد( و  همچنین این مسئله کهشامل زنان می

اید قبول ب هرچه که باشدحقیقت (. در هرصورت 5:22 37بوستد  )ر.ک اند یا نهکلیدی در این وقایع داشته

ی داشتن وظایفی چون به واسطه اند.در چنین وقایعی شرکت فعالی داشته  زنان در درجاتی مختلف کرد که 

” اشتغال نسبت به مردان، زنان  خاطر داشتن پول کمتر و دسترسی محدودتر بهسرپرستی از خانواده و به 

ز غلات ا اذوقه این شایعه کهشدن یا با پخش تر، ]...[ با افزایش قیمت خورد و خوراک]علیرغم[ جایگاه پایین

در اوج جنگ داخلی آمریکا،   (2772727)فدریچی  “شدند.ی خیابان میروانه  به سرعتشهر منتقل شده، 

زنان امری متداول و شایع بود. )ویلیامز و  سرکردگیه هایی بشورشکنفدراسیون، های خصوص در ایالتبه
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ارجحیت دادن به تولید پنبه  ( با طولانی شدن جنگ، کشاورزان جنوبی همچنان به2772715 35ویلیامز

ها شد. زنان که و سبزیجات ادامه دادند که موجب کمبود مواد غذایی و بالارفتن قیمت جای  کشت غلاتبه

در خلال به اصطلاح کنفدراسیون دست به شورش در خیابان زدند.  رو بودند، در سرتاسرحالا با فقرشدید روبه

کردند و به می را خالی های قطارهاو حتی کانتینر های دولتیانبار ،هامغازه  گروهی از زنان“ یورش زنان”

تیر و چاقو هفت(. زنان که مجهز به :277276کردند. )ویلیامز و ویلیامزهای حاوی خوراکی حمله میواگن

زدند. )ویلیامز و را آتش می و در مواردی انبارها کردندغارت میبودند، اقلامی چون آرد، شکر، برنج و ذرت را 

 های معیشتیشورش پیش از انقلاب فوریهتا اول و  درست  ( در سراسر جنگ جهانی2772702ویلیامز 

 رخدادهایی معمول در روسیه بود. 

 تشد به کراای بود که در نهایت موجب سرنگونی تزار این وقایع که قسمت مهمی از بحران گسترده

ی حوزهی زنان با فراخوانده شدن پدران و شوهران  به جنگ، رابطه خورد. با توسط زنان جرقه می

 نداشتند  ایزنان چاره” کرد و به همین خاطر به شیوه ی قبل کار نمی و نظام حاکم دیگر عمومی

 (:070705: 32انگل. )“ بگذارندپا به میدان اینکه  خود  جز

 یهای غذایی در بسیارشورش 33ی رکود بزرگتوان دید که در میانهقرن بیستم می با بررسی بیشتر

 های غذایی  گزارشاگرچه بیشتر شورش”نویسد7 می 32ساندینهدر این راستا الشایع بودند. هامکاناز 

عدالت غذایی  یپتانسیل تحریک بیشتر برای اقدام به اجرا ،شدند آنهم از ترس از اینکه چنین اخبارینمی

درطول    (277:726. )“بود یافته در سرتاسرکشورسازمان امری اما مصادره غذایی خودسرانه را داشتند

هایی که در شهرهای بزرگ )و دیگرجاها( امری در آمریکا، رخ دادن شورش 31ی جنبش حقوق مدنیدوره

آنجلس در لس 2::5های پی شورش بودند. درمصادره و غارت  اقدامات مبتنی برمعمول بود و مکررا شامل 

پست، داستان چهارزن ای خبری در واشنگتنمقاله شود،اتفاقی ننگین یاد میکه اکنون دیگر از آن به عنوان 

 شان را تهیه کنند.کنند تا مایحتاج خانوادهآمده برای غارت استفاده میکند که از فرصت پیشرا روایت می

 7مقاله چنین استشرح 

گر شدند. ونسا غارت مادران تبدیل به .هایشان بودخانوادهبرای  مایحتاج شان پیداکردنماموریت

. سیلویا وایت زمینی و کنسرو داشت، سیبشدههای دزدیدهدر کیف خریدش پوشک کولمن

های با چیپس ه بود. جنتداگ و چیزهایی دیگر کرداش را پر از محصولات آرایشی، هاتماشین

ربع قرن پس از اینکه گشت. و میاش برزدههای وحشتبچه به خانه و پیش هولهزمینی و هلهسیب
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اش را گرفت و به ساله 52دست به غارت زده بود،  پاتریشا آن دست دختر  36اش در واتزمادربزرگ

 (2::5، 30سراغ دزدیدن شیر و بقیه مایحتاج رفتند. )دوک و اسکوبار

زن سیاهی مثل ”کند 7 توصیف میچنین  گران  احساساتش را مشاهده، یکی از با اشاره به این وقایع 

کنم که و درست تربیتشون کرده بودیم ]...[ فکر می  های ما بودندکرد، اینا بچهمن رو خیلی سربلند می

داشتن، کیه و خوراکی برمی باید به هر روش ممکنی پرداخت بشه و اونا داشتن پمپرز سال کار مجانی 177

) فیسک و هنکاک  “ سرزنش کنه. میکردن هاشونبه خاطر بچه ی کهبرای غارت ا روبتونه اونکه 
ی واقعی و به برآورده شدن نیازها غارت امری هم سیاسی و هم کاربردی بود تا جایی که (3227567277

 شدنلندن که به خاطر کشته 2755های های معاصرتر، مثل شورشدر نمونه کرد.ضروری کمک می  مادی

معروف شد، بسیاری که در آن رخ داد  زیادی میزان غارت خاطر توسط پلیس جرقه خورد و به :3مارک داگن

دادند. باید خاطرنشان کرد که در این مورد به از ناظران از حضور چشمگیر زنان در درون شورش خبر می

حدسی حتی نزدیک  به که، اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار دشوار است دیگر  خصوص و در بسیاری از موارد

که دقیقا چه تعداد زن در و دریافت ها و از این دست وقایع دست پیدا کرد از میزان تقسیم جنسیتی شورش

آمیز ماهیت یک شورش )به این معنا که مردم درگیر کنشی بزهکارانه یا خشونتاند. این وقایع شرکت کرده

پوشانند( شناسایی افراد را هم سخت و هم ناخوشایند را می بدنشانشکل هدفمند صورت و  و به شوندمی

اندازد و در نهایت به زده، بر مشاهدات افراد سایه میجنسیتی و تصورات جنسیتعلاوه ایدئولوژی سازد. بهمی

زنان حضور موضوع  ه بعلاو”دهند7 شرح می 27لیز کلی و آیشا گیل دهد.آنها از وقایع شکل می درک و تفسیر

 و جنایت است چرا که جرم، با این حال همواره ارزش خبری داشته بودهسابقه نابدا امری تازه و بی دخترانو 

اگرچه  (:2752725) 25.“زنانگی قرار دارد های هنجاریهمچنان خارج از بیشتر ساخت و استفاده از خشونت

در ها به طور کلی یا کدام از میزان درگیری زنان با شورشاما هیچمهم است این موضوع برجسته ساختن 

غارت در توانیم به بحث بیشتر در رابطه با کاهد. بر همین اساس حالا میخصوص نمیهایی بهرابطه با نمونه

 هایی دیگر بازگردیم.های لندن و نمونهزمان شورش

                                                           
آمریکایی عمدتًا  یهامحله گریآنجلس و ساکنان واتس و دلس سیپل نیب زیآمخشونت یهایریاز درگ یا، مجموعه5:61واتس  یهاشورش 36 

 .آغاز شد و به مدت شش روز ادامه داشت 5:61اوت  55که از بود آنجلس لس یدر جنوب مرکز رآفریقایی تبا
37 Duke and Escobar 
38 Fiske and Hancock 
39 Mark Duggan 
40 Liz Kelly and Aisha Gill 

دختران وحشی شده7 »کند. نویسنده در مقاله ای با عنوان را ارائه می سازوکار اینای درخشان از نمونه Marie Clareمجله زنان 25 

، صحنه های مفصلی از غارت زنان را توصیف می کند و این فعالیت ها را تکان دهنده ترین و مسلماً نگران کننده «زن لندن  غارتگران

شاید به همان اندازه که افزایش جرایم با اسلحه نگران ” گوید7ها می داند. نویسنده برای پایان دادن به این مقاله میترین عنصر شورش

 (2755)نایت .“باشد نیز نایات دخترانکننده است، افزایش ج
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زنان هم در این جشن و سرور شرکت داشتند. های لندن، غارت امری شایع بود و در سرتاسر شورش 

دیده “ های برنج برداشتن پوشک، غذای بچه و بسته”که زنان در حال  دهدشرح می ای در گاردینمقاله

ای که با او مصاحبه شده از کنندهدر همان مقاله شرکت (2755 22اند. )تاپینگ، دیسکی و کلیفتونشده

آورد7 به یاد میچنین ماجرا را گوید. او شویی میی لباسبزرگی از مادهی دیدن زنی در حال برداشتن بسته

به ، من فقط بهش نگاه کردم و ‘چون لازمش دارم’و اون بهم گفت، ‘ چرا پودر صابون برداشتی؟’بهش گفتم ”

. )نقل “فهمیدمشرو ندادم چون که می ‘یکم عزت نفس داشته باش’ندیدن یا گفتن اینکه زحمت خ خودم

بار در فرگوسن، میسوری و ( در شورش ضدپلیس دیگری این2755شده از تاپینگ، دیسکی و کلیفتون قول 

مردم  با ”کند7 روایت می  کنندگانغارت بازهم شایع بود. یکی از شرکت 23در واکنش به قتل مایکل براون

و  نظر از الکل، سیگارصرفاومدن البته لازمه بیرون می گذران زندگی ای که واسهپوشک، غذا و  چیزای دیگه

که در حال حمل ساک بزرگی از خوراکی  ای. دختر ده سالهبقیه چیزایی که واسه جشن گرفتن لازم داشتن

( 2752)ناشناس “ بخوریم. خوراکی قراره  فردا تو مدرسه حسابی‘ ما’شد گفت که بود، همین طور که رد می

ایجاد شد،  2727قتل جورج فلوید توسط پلیس در  های اخیر ایالات متحده که در واکنش بهدر شورش

داشت.  ی گستردههادر شورش یقابل توجه های مشابهی هستیم. غارت گسترده بود و نقششاهد صحنه

 7گویدمیچنین  سیاپولینیمای در جریان قیام شرکت کننده

ایجاد همبستگی و شوق با دوم اینکه غارت  کالاها آزاد شدن تا به جمعیت غذا برسه ]...[اینکه اول 

دادن و کنش هدیه .ی مردم شدباعث بالا بردن روحیهعصیان جمعی  کنش مشارکتی   حاصل از

ی مقابل مثبتی برای تبدیل به نقطه شخود این ممکن شد کهی سخاوتمندی برای همه روحیه

 آ(2727مبارزه تن به تن با پلیس شد. )ناشناس 

ظهور زندگی اجتماعی مشارکتی در  ”به عنوان بخشی از  را موضوعبا توضیح بیشتر، آنها کل این 

زنی رو دیدیم که ”کنند7 ی را روایت میادهند. در یک نمونه، آنها چنین مواجه( قرار می2727) “هاشورش

ی خیابان مشغول در گوشه  . گروهی کههکشمی اشونهبه سوی خ وچرخ خریدی پر از پمپرز و استیک ر

 (2727. )“کردن به دست زدن براش نوشیدن بودند با رد شدن زن شروعخوردن و 

فرصت هایی برای تواند به گشودن میی شورش هبالاتر و فراتر از صرف تصاحب کالا، لحظ

هایی طولانی )یا ها به دورهمنجر شود. به خصوص زمانی که شورش سازماندهی مجدد بازتولید اجتماعی

اد جهایی برای ای، امکان ظهور فرصتکنندمی و انقلاب گسترش پیدا ناآرامیحداقل تا حدی طولانی( از 

 دهد7 شرح می 22. اوبرینشودخلق می با رویکرد مشارکتی بیشتر از بازتولید اجتماعی جدیداندازهایی چشم
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شوند، آنهم به شکلی که با حکومت و سرمایه رو در رو می زمانی که تعداد زیادی از افراد مستقیما

برای تهیه و  هاییروش گیرند،  اغلبکنارهم قرار می در موقعیت مکانی مشترکی برای چندروزی

، در مجاورت با یکدیگر تسهیل غذا، آشپزی و خوردن غذا به صورت مشترک، تدارکات خواب

. شودگرفته می به  کار توانها و کمک به همراهان کمهای نگهداری از بچهمشارکت در مسئولیت

اند تا کار مراقبتی تقسیم شود تا مشارکت متنوع امکان پذیرشود و از یکدیگر در برابر مشغولهمه 

 (:275آسیب محافظت کنند. )

گردد، برای مثال مشخصی می  ی پایا از فضای عمومیغالهایی که در آن شورش منجر به اشنمونه 

با  .شوند های افراد درگیر در آننوین برای تامین نیاز هایید منجر به خلق راهنتوان، می21اشغال جنبش

ساختن هایی برای جمعیستند استراتژینی واکاها، زنان درگیر در آن توابرگشت دوباره به نمونه

منابعی چون غذا،  ”دهد7 پلر شرح می به کار ببندند. ها راآنآن توانستند تر از مهمشان ایجاد و کاربازتولیدی

کار بازتولیدی اختصاص  فراهم و توزیع شد و به همان صورت  به روشی جدید و لوازم پزشکی آب، گازوئیل

 و کلیدی برای بازنگری  کنندهتعیین راهو تبدیل به  پس گرفته شده   ی خانهشدهتخصصی یحوزهاز 

در اسپانیا،  2755 26یندیگناتوسجنبش ا در( 2756702) “.جمعی شدهای زندگی اجتماعی و همبستگی

ی درون منطقه کنار یکدیگر جمع شدند و در“ ی ماست!میدان خانه” کنندگان تحت شعار شرکت

کودک، از باغ و باغچه تا کتابخانه و مهدهای گروهی گرفته تا فراهم کردند از آشپزخانه چیزشان همهاشغالی

توصیف  سیاپولینیمی هاای در شورشکننده(. شرکت27527:0بوتراگو -سویلا دیگر )ر.ک فضاهاییو  تئاتر

شده ی غارتها به منظور توزیع آب و اغذیهدر سرتاسر خیابان حمایتی اشتراکی هایرچاد” کند که مردم می

تهیه خانه و سرپناهی  افراد نیازمندو اینکه مردم ساختمان هتلی را تصاحب کردند تا برای  “کردندبرپا می

نقش مهمی در حمایت و  هایی از چنین رخدادهایی فراوان است و اغلبنمونه ب(.2727کنند )ناشناس 

  دارد.درگیر در لحظات مبارزه   مراقبت از مردم
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