
 

 
 

 

 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 سمنولیبرالی

 شرایط امکانِ بروز تعرض جنسیو 

 

 ایمانینرگس 
 

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 و شرایط امکان بروز تعرض جنسینولیبرالیسم  2 

1 
های خاص خود را دارد؛ دشواری ،تعرض و ایذای جنسی یراندن از پدیدهسخن

های صریح اخلاقی و یریگیی از جنس همزمانیِ اتخاذ موضعهادشواری

تبیین و  گیری از مداخلات اخلاقی درفاصله در عین حال، گذاشتن آن، ونمایشبه

ی ازندهثرِ برستشریح ابعاد و مختصات این پدیده. همچنین است آغشتگِی ابعاِد متک

آمده انگاری که عامل اصلِی مصائب پیشخواهی و قربانیای از تظلماین پدیده، با هاله

کوشم این همه، می داند. به رغمده و ماندگار از صدها سال پیش میرا مردسالاریِ مان

 از ابعاد این پدیده تأمل و درنگ بیشتری داشته باشم. یگر دتا بر یکی 

2 
 یهدربار ،متوسطی یکرده و به تعبیری طبقهبعضاً تحصیلهای زنانی ماجرا از افشاگری

 یهخوِد این نقطشروع شد و اوج گرفت.  «فرهیخته»کرده و مردانی بعضاً تحصیل

مفعولانِ این هم عاملان و هم جایی که از آنداشت: چندی  تحلیلیِ تبعاتِ ،شروع

ه ما در ک گذاشته شد، پس بر این باور صحه نبودندجامعه « پایینِ»تعرض از طبقاتِ 

بریده  «مردسالاریِ»طلبد و ایم که تبیینی فراطبقاتی میمواجه« عام»ای جا با پدیدهاین

راندن خنه، سعلاوبهای برای چنین اتفاقی است. مان و مکان، تبیین بهینه و بسندهاز ز

 ،اندبی که تاکنون مرتکب این کنش نشدهاز این پدیده و به اندیشه واداشتِن مردان نجی

بوده، یکی از راهکارهای کلیدیِ حل « ناآگاهی»و « اطلاعیبی»اند از سرِ و اگر هم شده

  شود.شد و میماجرا قلمداد و فصل 

های ینشود: تبیبه آن توجه می وجود دارد که کمتر متناقضای مهم و بعضاً اما، نکته

« سنتی»ای، گارهانتر سوءیا به تعبیر درست ای،/ایدهایمثابه انگارهبه مردسالاریمبتنی بر 

دگرِ ایجا فرهنگیِند و راهکارهای مواجهه با بیا«فرهنگ»مبتنی بر عامل  یهایتبیین

ترام به حقوق تر مردان در خصوص احرا هم در آموزش بیشتر و بیش آزارهای جنسی

دانند؛ این در حالی است که مرتکبان اصلِی تعرضات فعلی، دست بر قضا، زنان می
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 یهاچهرههستند که بعضاً در ساحت هنر و علم و اندیشه  «بافرهنگی»مردان بسیار 

 ناشی از آوریِاصلاً و اساساً یکی از دلایل شوکآیند. به حساب میهم معروفی 

، رض باشدهای متعکه معروفیتِ صِرفِ این چهرهبیش از آنداده، های رخافشاگری

های یینتبتر به تعبیر درست ، و«فرهنگی از مردسالاریتبیینِ »همین  دارشدنخدشه

ده است. شپذیرفته و عمومیت است که به گستردگی ، «مردسالارِی فرهنگی»مبتنی بر 

ر های دیگری ستبیینهایی از این دست، تبیینواردشده بر  یهدر واکنش به خدش

الاخره ب» ،کهاز جمله این ،ها هستندسازیِ مضاعفِ تبیینآورند که یا خواهان فردیبرمی

؛ یا در یک چرخش گفتمانی و مصادره «شودفرهنگ پیدا میها هم، بیدر بین بافرهنگ

 ازها دمآ گرفتنداده را فاصلهدلیل تعرضات رخگرفته، های صورتافشاگری به مطلوبِ

نمایانند و راهکار را هم کماکان میانسانِ اصیلِ نجیبِ شریف از یعنی  اصالت راستین،

 ویند.جهای فرهنگیِ دینی پی میدر سطح فرهنگی، یعنی بازگشت به دستورالعمل

دیده، این پ اصطلاح فراطبقاتیرغم نشانگان بهبا این همه، من بر این باورم که به

پذیر بعاد بیشتری از این پدیده را فهمحلیل طبقاتی، اتوان در قالب یک تکماکان می

 کرد. 

3 
 اند. مرزها نه مخدوش، که گسترده شده

ر و کارگر محوت یهفرهنگیِ نولیبرال، مرزهای طبقـسیاسیـاقتصادی یهدر سامان

 یهفاصلیهمرزها و کاهش  شوند. اما این محوشدگی نه به معنای فروریزیمحوتر می

ر است. کارگ یهبه معنای مشمولیت هرچه بیشترِ افراد در طبق عکس،به ، کهطبقاتی

ن اشاره به ایکارگر، برای  یهجای مفهوم طبقبه کهتر آن است برای همین هم، مناسب

ثرتی از ک بهره ببریم:« فرودست یهطبق»، از مفهوم کارگر یهمرزهای طبق یابیِگسترش

« ارگرک»های مبتلابه و متأثر از منطق انقیاد سرمایه، که در معنای سنتیِ کلمه، انسان

ت محتومِ طبقاتی و مناسبا این روزها خوشبینانه است چنین بینگاریم که بدنِنیستند. 
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شکل و شمایل بدنِ کارگر متجلی های کاری و آن هم در م بر آن، صرفًا در محیطحاک

و هم  ،های بیشترداری، سبب شده هم بدنشدنیِ سرمایهنسیراب خواهیِافزونشود. می

ابعاد بیشتری از بدن در خدمتِ هدفِ نهاییِ انباشتِ روزافزون بسیج و تهییج شوند. از 

ه گذارند و بپا فراتر می« بدنِ کارگر»ز مختصات دارانه هردم اهاین رو، مطالبات سرمای

در  کارگر فقطـیابند. بدنسوق می« رکارگـبدن»ها به سازیِ هرچه بیشترِ بدنمبدل

کند؛ جامعه انقیاد را تجربه می وسعتای به شود، بلکه در گسترهها استثمار نمیکارخانه

رویج تشود، بلکه با دهی نمیوارد بر بدن جهت عریان یا حتا انضباطِ زورِ فقط با فشارِ

غما برده و نیرویش به یط قوه شود؛ فقبه خدمت گرفته می ،شناسیِ بدنینوعی زیبایی

 «. شودتصرف می»تخیل، آمال و آرزوهایش  شود، بلکه میل،نمی

، هر چند که «کارگر نامیده شویم»ما دوست نداریم واقع آن است که همه، با این

« هاها و نامیدننام»از این رو، باید که در ساحت هژمونیک،  .«ایمشدهکارگر »راستی به

 و تمام بدن یِ تاممنقادگر یهکماکان بر پاشنکه مناسبات اجتماعی رغم آن، بهتغییر کنند

کارگران تمهیداتِ ـبدن «رضایتِ»باید که برای کسب و جلب  .چرخدمی

ر برآورند؛ جدیدی س« فیگورهای»زیستیِ متناسبی وضع و ترویج شود. باید ـاندیشگانی

 یهبا دغدغبه منطقِ پرزورِ سرمایه، ها واگذاری بدن ها،با استمداد از آن فیگورهایی که

 .باشندهمراه خاطر کمتری 

4 
ر ب، عموماً ما یهدر جامع های درگرفته در خصوص گسترش منطق نولیبرالیبحث

د و نو سپس سیاسی متمرکزهای اقتصادی سامانه در حوزهاین  بخشمداخلات سامان

تر بخشیِ هر چه بیشاین سامانه برای ابقا و مشروعیت تر به سازوکارهای هژمونیککم

ثِر های متکهای استراتژیک و تکنیکپیچیدگی آشکار است کهاند. بدان، پرداخته

 از خلالبا منطق سرمایه « خودخواسته»و همکاریِ برای جلب رضایت کاررفته به

جا قصد ر اینطلبد. اما من دهای جامع و مبسوطی را میبررسی هژمونیک، یهسامان
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گشا تعرضات جنسی راه یهدر تبیین مسئلبه نظرم دارم بر وجهی از آن تأکید کنم که 

 . (cool) «کول»خلق فیگوری با نام فیگورِ  خواهد بود:

سیاسِی منتج از منطق ـاقتصادی یهمثابه متأخرترین سامانبهنولیبرالیسم 

در برقراری مناسبات  شخود یهبایست با توجه به مختصات ویژمی ،داریسرمایه

را به َاشکالی  ی افرادسوبژکتیویتههم ، «تولید رضایت» منظوربه، کارگرانـانقیادی با بدن

هنجار، معقول، و هخلق فیگورهای ببا در عین حال، هم و  کند خاص دستکاری

در این . ندک تولیدمطلوب، اقتصادِ توزیعیِ نوینی در باب نشانگان مقبولیت اجتماعی 

جمله فیگورهای مختص از و ... «کول» ،«زرنگ»، «کارآفرین»هایی از قبیل ، فیگورمیان

از شود. ای با بدن برقرار میویژههای نسبت ها،از خلال آن که هستنداقتصاد نولیبرالی 

رمایه بدن از خلال منطق س« تصرف»شکل خاصی از باعث تسهیل فیگور کول،  این بین،

 تواند راهگشا باشد.تعرض جنسی هم می یهکه ظاهراً برای فهم پدید شودمی

عی خاصی تمابه قشر اجکول  فیگورتوان گفت اولاً درباب مختصات این فیگور می

ود؛ شمی تکرار و تکثیر شده و های گوناگون اجتماعی دائماًتعلق ندارد و در کسوت

اظ مذهبی جوان و سبک و هم در وعتوان نشانگان این شمایل را به طوری که می

 های تلویزیون،ها سراغ گرفت و هم در مجریی آن«شدهروزبه»سیاقِ بدنی و گفتاریِ 

و « قرفـبدن»از اساس با . فیگور کول شاهد آن بودو عموم مردم ها سلبریتیهنرمندان، 

ذارد گمی« نمایش»متفاوتی را به  وارگیِبدنای دارد و خصمانههای مرزبندی« رنجـبدن»

 بودنِ بدنِ راحتـاست )برخلافِ انقباض و نا «بودنراحت»اش که مهمترین خصیصه

بودن در برقراری شود راحتبودنی که یک سر طیفش میفقر و بدنِ رنج(. راحت

شود می ،ترشتر و مذهبییسنت یه، مثلاً در نسخو سر دیگرش ،«آزاد»مناسبات جنسیِ 

یگور فزدن به دگماتیسم برآمده از تعصب. پاگرایی و پشتجوان و بودنروزبهنمایشِ 

 ای ندارد، اهلاست، با پرخاشگری میانه مندیکول اساساً فیگورِ نمایشگر رضایت

وار تا حدودی ناپخته و کودکگوید، مداراست، به ارضای امیالش آری میمسامحه و 
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 ترینو یکی از مهم(، کندرا چاشنیِ کلامش هم می)بعضاً لحن کودکانه  کندعمل می

«. رسدبه نظر می»ری یافته است: مهربان رواج بیشتدر میان زنان  خاصه مشخصاتی که

عزیزم، عشقم، گلم، های اخیر، استفاده از تعابیری همچون اید که در سالدقت کرده

ی روزمره و برای در گفتارها تا چه حد به فراوانی ،خانمم، و چیزهایی از این دست

یل این قب یهشایع شده است. به نظر من، رواج افسارگسیختدادن دیگران قرارخطاب

نطق مرواج روزافزون ، تنها در نسبت با نمامتناقضای گونهبهها، دست بر قضا و خطاب

 یهزمرترین مناسبات رودر جزئیافسارگسیخته فردیِ  هایطلبیو منفعت جوییرقابت

در معنای مناسبات  ،است. درست در ادواری که جامعهو تبیین فهم جاری، قابل 

ه ، به حادترین شکلی ب«دیگری»اخلاقی با  همدلانه و معطوف به یک نسبتِ اجتماعیِ

الفاظ ممکن « ترینمهربانانه»همگان همه را با  ،یغما رفته است، در ساحتِ گفتاری

ساختنِ مناسبات جز ناپیدا ی فتیشیستی اولاً هدفیهاکنند. این خطابمی خطاب

، بخشی از مقبولیت اجتماعی ما رقابتی در زیست جاری ما ندارند؛ ثانیاًـخصمانه

ازای نهادیِ این بهمادهند. را شکل می« شهروندانِ متمدنِ غیرپرخاشگر»عنوان به

در آن، که  پی گرفتای نهادهای خیریهنگاه و توان در ترویج را می« بودنمهربان»

در معنای  «اخلاقی یهابطر»، نه در شمایل و کسوت یک «دیگری»با  یهبطرا

 یهدر کسوت رابطکه بل، ی برابر«چهرهـدیگری»به یک  شناختن و تعهدرسمیتبه

« دستفرودیگریِ »با یک « خوبِ فرادستفیگورِ »بالا به پایینِ یک از  یهخیرخواهان

  شود.بندی میصورت

کند. اهل مزاح و شوخی، و عموماً مدارا پیشه میدن نیست و زکول اهل نقفیگور 

باً( در طیف )غالبغرنج لبخند بزند. تواند در شرایط بهتر بگوییم خوشمزگی، است و می

های جنسی از نشانگان گور، بازگویی تجارب جنسی و عبارتسکولار این فی

 یرفتار ،جدشوخی و بههای جنسی بهرود و دادن دشنامبودن فرد به شمار میراحت

 مجاز است. عمدتاً پذیرفته و 
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در حتا دن، بواُکِی« یهفلسف»تر گیری، و به تعبیر عامراحت« یهفلسف»تأثیر این 

و زدوده رنجای مواجههو  کندمی مرور خودنماییبهمرگ هم  یهپدیدمواجهه با 

 رویجتجایی که ردپای سربرآوردن و ناز آ. گذاردمیبه نمایش لب با مرگ را نیشخندبه

 ند،قابل پیگیری و دسترس هست« فرهنگی»فیگورهای هژمونیک غالباً از خلال تولیدات 

تأملی قابل هایتواند دادهکشیدن به تولیداتِ فرهنگِی اقتصاد نولیبرالی، غالباً میسرک

های اخیر این شکل از مواجهه با در این باره در اختیارمان قرار بدهد. مثلاً از نمونه

ن، جها. شاهد بودسروش صحت « جهان با من برقص»فیلم  درتوان مرگ را می

آمدن دوستانش شده ی گردهمبهانهالوقوعش شخصیتِ محوریِ فیلم که مرگ قریب

شده از قبیل اضطراب، ی مرسوم و شناختههیچ یک از رفتارها ،است، در مواجهه با مرگ

گیرد که شی در پیش میواکنعوض، در دهد.نشان نمیحسرت، خشم، انکار و ... را 

صری عن)نه وازدگی، که حاوی خیالانه است بی نوعی وارفتگیِ آن یهمهمترین مشخص

ر های نمایشیِ آثابا مثلاً شخصیت. این را مقایسه کنید از اعتراض و عصیان است(

، یا «طوره مش رحیمحالت چه» یمایشنامهنز جمله مش رحیم در اسماعیل خلج ا

ها و اندیشند و از اندیشهکه عمیقاً به مرگ می« سکو احمد آقا بر»احمد آقا در 

های خلج برگزیدم ام را از نمایشنامهگویند. تعمداً نمونههایشان در باب مرگ میترس

 مردیم،، با مختصاتی که برشفیگور کول .تأکید کنمهم دیگری  یهتا متعاقباً بر نکت

 خاصهای ، بلکه لمپن«(جهان با من برقص»در  جهانفقط روشنفکران )شخصیت نه

آلود و عصیانگر هایی عاری از هر نوع نگاه تنشرا نیز خلق کرده است. لمپن شخود

 ها حذف شده و تنها وجهآمده از آنتاگونیسم طبقاتی در آنکه هر شکلی از تأثرات بر

های کلامی و بدنیِ شوخی ها تمسک به انواع و اقسامآن یهشکناناصطلاح سنتبه

های ها نیز تلاشگاه آنیبوهای گاهجنسی است. فحاشی یهسانسورشد پهلو ودو

 یهفت)و به گ و نشاندن لبخند بر لبان مخاطبان انگیزی است برای جلبِ رضایترقت

م هحاضرند حتا شلوارشان را  خالقان این قبیل آثارهای این حوزه، ردهبُجایزهبرخی از 
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را در « های کوللمپن»اع و اقسامی از این هجوم انو .دربیاورند تا مردم بخندند!(

 هالماین فی ی ازهای فراوانِ دیگرو نمونه« سامورایی در برلین»، «گشت ارشاد»های فیلم

ال ان مثتواین فیگور هم تا دلتان بخواهد میهای موسیقایی خلق شاهد هستیم. از نمونه

در  ،خوانندگان پاپ ایرانترین عنوان یکی از محبوبزد. برای نمونه: رضا صادقی به

جای شکرش هست، همه چیزمون همیشه »ای دارد با این مضمون: آلبوم اخیرش ترانه

ن، یه هاتو بس کغصهباشه، ... یه چیزی میشه دیگه تونست بدترم که هست میاز این

  «. چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن...

 وان گفت؟ تاین فیگور با تعرضات جنسی چه می از باب نسبت ،اما

اقتصاد  یهبرساخت فیگور کول نسبت مستقیمی با مختصات سامانکه گفتیم، چنان

سازیِ روان»عبارت است از محوری  هدفِ ،ای که در آنسیاسِی نولیبرال دارد، سامانه

جریاِن  زدودگیِاین مانع«. جریان سرمایه و زدودن تمام موانع موجود بر سر راه آن

 هاینها و ذهکثرتی از بدنهای امکان ساختنِمسدودبه بهای  قضا،سرمایه، که دست بر 

تا حد امکان ساحت هژمونیک را هم  ضرورتاً بایدشود، شده محقق میکارگرـ

. از این رو، در ساحت و همراه سازد مذکور همخوان هدف، و با بازسازی دستکاری،

انحای گوناگون در  به که گذاری شوندخلق و ارزشهژمونیک هم باید فیگورهایی 

ها در برابر مطالبات ی جریان سرمایه، شکستن مقاومت بدنهاسازیاین روان خدمت

، در این میان. باشندهایشان منطق سرمایه، و حصول رضایتمندی در حینِ انقیاد بدن

 ه تعبیریهای ما و بترین داشتهبایست خصوصیی برای ابقای خود میالاقتصاد نولیبر

موانع و  از یک سو،، تا بدین واسطه، های ما را از آنِ خود سازداز آنِ خودترین داشته

در جریان  از سوی دیگر،رطرف کند، و مقاومتِ موجود بر سر راه جریان سرمایه را ب

ه نفع بهای ما را ترین داشتهعمومی ،سازیمالکیت گسترده، با شعار خصوصیاین سلب

ترین خصوصی ،و با شعار آزادی ،ه آموزش و بهداشت و ...()از جمل خود مصادره کند

ت نولیبرالیسم قرار اس. ترین کالاها مبدل سازد )از جمله بدن(هایمان را به عمومیداشته
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ای در فضایی که بخش عمده؟ به عبارتی، از نظرها بپوشانداین پارادوکس را چگونه 

د شود، چگونه بایسازی ممکن میها از خلال فرایندی به نام خصوصیمالکیتاز سلب

املِ زور به عجایی که باید تا آن ؟پذیر کردتوجیهرا خصوصی  رفتن بدناین به یغما

 کارگران محقق ترین اجبارهای ممکن بر بدنِعمال شنیعانهاین امر از راه اِ متوسل شد،

ها ر آندتوان ی که نمیهای دیگردر ساحتنولیبرالیسم  یهسیطر گسترششود؛ اما می

ن سپردن به ایها برای تنبدن« رضایت»کند که ، ایجاب میبه کار بستزور لخت را 

 هایجا به هیچ روی از استدلالازم به یادآوری است که من در این. ]ل«کسب شود»مهم 

حتا  وپوشش، یا رفتارشان مقصر  یهواسطای که زنان را بهبینانه و مشمئزکنندهکوته

کوشم منظورم را آشکارتر گویم. در ادامه مینمی، سخن دهندنشان میمایل به تعرض 

 .[کنم

اهداف نولیبرالی برای دسترسی ساز تواند زمینهفیگور کول به چند جهت می

با  که،نخست آناین دسترسی باشد.  یهها و کاهش هزینالوصول به بدنسهل

ان تی را در همگش یکدسها، منافکن شخصیتزوایای تیز و خدشهکشیدن به سمباده

پروبال ا جمعی ر منشی، دست بر قضا فردیتشعار سردادنِ به تعبیری، با دهد. شکل می

. در دنشوراستی متفاوت، نابهنجار تلقی میبه هایسوژهکه در آن، خصایص  دهدمی

ی متبلور همان فیگور کولدر  بهنجار، جمعیِ یهسوژ هایای ازخصلتدسته جا،این

بت معترضانه نس هایل اعتراض و ناخرسندیاش رفتارهایی از قبیواسطهبهشود که می

ودن و بزدهبودن و سیاستنقوهایی همچون پرخاشگربودن و نقبه وضعیت، برچسب

 خورد.می... 

 واکنش به انتقادات وارد بردر داری دائماً هژمونیک سرمایه یهساماندانیم که می

ه داری شدانتقادات فراوانی به سرمایهکند: میرسانی روزبه بازسازی وخودش را آن، 

؛ ساز و مسحورکنندههای تحمیقتکنیک یهواسطها بهسازی آدم، از باب یکدستاست

مق یا مسحورشده نامیده شویم. فیگور ما دیگر دوست نداریم احواقع آن است که 
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ی متفاوت هایکاریدستها با اتکا بر گرفتن بدنخدمتاست برای بهکول تلاش دیگری 

 . در ساحت هژمونیکاز تحمیق و سحر 

م: نولیبرالیس ارزشمثال دقیقی است از مهمترین شعارـ، فیگور کول تکهدوم آن

اهر ه یک جور تظ؛ بلکبخشانه، نه آزادیِ سیاسی و رهاییدانیمکه میآزادی. لیکن چنان

)بخوانید انهدام مقاومِت  رهاسازیِ بدننوعی و به، «دیگری» و« خود»قیدی از به بی

برخورد  «آزادانه»که در برابرِ مطالباتِ میل و بدنشان  «مجبورند»در این میان، افراد بدن(. 

رِد گیرد، به این معنا که مرخورد خصلت جنسیتی هم به خودش میکنند و البته این ب

زنِ  کند وقلمداد میخودش  یهآزادیِ خوشباشانکول مصرفِ بدنِ زنان را بخشی از 

 . ف کندتعری لمّاُ زنِ فیگورِشدنِ بدنش را بخشی از نشانگان فرار از مصرف« باید»کول 

 کندعموماً در برابر این شکل از مصرفِ بدنش اعتراضی نمیکه، فیگور کول سوم آن

درواقع، او فقط در مواقعی لب به اعتراض  کند.برخورد می« راحت»و با این قضیه 

شود. ب اش اختلالی ایجادع و رجوع منافع و لذایذ خصوصیدر مسیر رفکه  گشایدمی

است، آن هم به  «دیگری»ارتباط او با  یهاصل برسازند «نمایش مدارا»، در این میان

ه ب امری ضروری هایش،این دیگری برای تأمین منافع و خواستهکه حضور این علت 

پدیدار شود و واقعیِت هایش بر او که از خلال رنجچنان ،«دیگری». همین رودشمار می

بر و لهای حوصعدالتی نمایان سازد، به ابژهه رنجِ فقر، تبعیض، و بیمثاببودش را به

 شود. او بدل می مخل راحتیِ

ناقض گاه دچار تاما هیچ ،با بدن دارد نمامتناقضای فیگور کول رابطه ،کهو نهایتاً آن

ی برداریِ عمومدر معرض بهره «آزادانه»، بدن، باید او یهترین داشتشود. خصوصینمی

شود و می اِعمالقرار بگیرد. این منطق، در مواجهه با بدن زنانه به شکلی مضاعف 

تعرض و های زنان از اندازد. در بازگویی تجربهای چندگون بر بدن زنان میچنبره

تأمل این است که زنان له و قابها، یکی از نکات تکرارشوندآزارهای جنسیِ وارد بر آن

ها ر مواجهه با امتناع و اعتراِض آنکه بسیاری از مردان د اندداشتهغالباً اذعان 
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و  اندآمیز داشتهیم خصوصی بدنشان، رفتارهایی توهیندرخصوص عدم رعایت حر

باکرگی را کرات بهاند و فهمد، و ... خطاب کردهبدنش را نمی کهمل، کسی ها را اُ آن

ه اند کزنان نیز اذعان کرده . از سوی دیگر، خودِاندمذموم و تمسخرآمیز برشمردهامری 

اند کردهکه فکر میهایی و برای اینزیادی برای گریز از چنین برچسبدر موارد 

ابر مطالبات مردان است، در بر مدهافتاده و دِکنش عقب نوعی شانو امتناع اضاعتر

 یهمندانهوش یهانگارتوان از ، میرفتارهاییترِ چنین اند. برای فهم دقیقمخالفتی نکرده

به فصل  توانیددر این باره می)بهره گرفت شرمساری  اقتصاد توزیعیِ درخصوصفوکو 

باید  فوکو، یهاندیش به تأسی ازدرواقع، (. رجوع کنید« مراقبت و تنبیه»اولِ کتاب 

کلِی  راتژیِاست متأثر ازمثابه نوعی تکنیک قدرت قلمداد کرد که شرمساری را بهتوزیع 

ای که سیاسیـدیاقتصا یهسامان کند.ای را بر بدن اِعمال میهانضباط ویژقدرت، 

برداری قرار ی مطلوب خودش مورد انقیاد و بهرهها را مطابق با رویهکوشد بدنمی

روی نقاط شرمساری هم ی معینگذاری سرمایه بایستمی دهد، در ساحت هژمونیک

های شرمساری جایگاهقرارگرفتن در این با امتناع از افراد  دهد، به طوری که،انجام 

 . کنندو مقبولیت احساس رضایت 

 :توان چنین خلاصه کردرا می کاراندردست اقتصاد توزیعیِ شرمساریِ ،جادر این

 باکرگی، و در عین حال: شرمساری از امتناع، شرمساری از اعتراض، شرمساری از

اری شرمس یهپدید، یعنی گرفته. همین واکنششرمساری از افشاگریِ تعرضِ صورت

های انقیاد بدن در پوشانی فرمولر آن، همیکی از نقاطی است که د از افشاگری،

 مشهود است.نولیبرال  یهلاح سنتی و سامانطاصبه یهسامان

با  در توازیِکه  آشکار استم. بیاورری دیگ یهنمونخواهم در این خصوص می

 به قوت خودما  یهها، شکل دیگری از انقیاد بدن زنانه در جامعانقیاد نولیبرالِ بدن

حدود م های متکثر بدن )خاصه بدن زنانه(تحقق امکان ،آن یهواسطبه که استبرقرار 

فع انسداد بدن به نداری از این اَشکالِ دست بر قضا، سرمایه مسدود شده است.و بعضاً 
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. ستا دادهانتقادیِ خودش را اشاعه های شبهبدیلو شبهبرده وافی و کافی  یهخود بهر

ق انقیاد بدن، فارغ از مناسبت این دو منطتر هم تاکید کردیم، که پیشاما، چنان

رالی بداری نولیسرمایه پوشانی دارند:سبتی از جنس همقع نشان، در بسیاری مواارزیهم

 یهواسطفارغ از الزاماتِ بیهای بدنی نیاز دارد. از یک سو، چه بیشترِ توانمصرفِ هربه 

گِی فکری و فرهن یهکول زمینفیگور  یهذهنیت روادارانشده بر بدنِ کارگران، تحمیل

وی از س؛ آوردکارگر فراهم میـبه بدن های غیرکارگرساختنِ بدنمبدلبرای  یمناسب

 خودشانهمواره اند که از حیث روانی و جسمی نیازمند آن انقیاد،ی تحت ها، بدندیگر

ایفاگر نقش بسیار مهمی است و را بازتولید کنند. خدمات جنسی زنان در این مورد، 

از بدن ارائه  گرفتهصورت های حادِکشیتحملِ بهرهای را در راستای خدمات ارزنده

اقتصادِ توزیعِ شرمساریِ مندرج در این خدمات، در  یهامتناع زنان از ارائدهد. می

نطق نولیبرالیِ لذا، ما در مشود. فرماسیون نولیبرالی، به اَشکالِ گوناگون تنبیه و تقبیح می

 یهایم. تمکین نمونای به اسم تمکین مواجهکماکان با پدیدههم ارتباط با بدنِ زنانه 

اوت که اصطلاح متفبهیک کنترلی در دو منطق انقیادِ تکن روشنگری است از نقش یک

اند: از برچسِب زنِ نااهل ابقای آن وضع کردههر یک ابزارهای حمایتیِ خاصی برای 

ئزاز فراوانی در منتقدان منطق ، همان تکنیکی که اشمگرفته تا انگِ زنِ امل. درواقع

م ا، به انواع و اقسانقیاد جا و در این منطقِکند، اینمذهبی ایجاد میـاصطلاح سنتیبه

و در صورتِ امتناعِ زنان،  شدهملبس  «گردیدهتلطیف»روزشده و های بهپوشش

 کند. ها تحمیل میتوبیخی گوناگونی بر آنابزارهای 

 ایم. بدل شده «کارگران جنسی»ما به  یهاز این منظر، هم

 

5 
ار، شده در این نوشتکه، هدف از مسیر تحلیلیِ پیمودهنخست آن چند نکته. در انتهاو 

تعرض و آزار جنسی بوده است؛ این بدان معنا  یهپرداختن به شرایط امکان بروز پدید
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ادشده یبر تحلیل  با اتکا تمامیبه تواناع این پدیده را میآَشکال و انو یهنیست که هم

های این نوشتارِ کوتاه( ن )در حد بضاعت خودم، و محدودهپذیر کرد. کوشش متبیین

 یزدودهتاریخمحوری که فرهنگ های علتدهم تبیینآن بوده است که نشان 

تأملی ابلقکم برای تبیین بخش دانند، دستسالاری را علت تام بروز این پدیده میمرد

اور بعمدتاً  چپ بسنده نیستند. پژوهشگرانِ  اخیراً افشاشدهآزار جنسیِ های از روایت

سیاسِی ـاقتصادی یهسامان یههاست تحت سیطرایران دهه یهدارند که جامع

مهم  این یمامتبه ،، اما به وقتِ تحلیل وقایعی از این دستگرفته استنولیبرالیسم قرار 

ا به این ساحت رهای زیسته در رفتارِی انسانـهای حسیو تأثیرات عمیق آن بر شاکله

کوشید  . بایدندشودست به دامن تبیینی منجمدشده می و کماکان سپارندفراموشی می

 شدت دردگرباش نیز به سالاری؛ چرا که مردانِ فقط مردسالاری )نهمختصات نرینه

( را در تقاطع میان اَشکال گوناگون سالاری قرار دارندهای این نرینهمعرض آسیب

ل ای که در شمایشدهبزک هایبدیلجای اتکا بر شبهو به کردانسداد بدن درک و فهم 

کنند، در پی بدن زنان ــ تحمیل میبر بدن ــ خاصه انقیادهای مضاعفی را « آزادی»

ه طلبد ک. این امر در ابتدا میبودو راهگشا برای احقاق حقوق زنان  «های واقعیبدیل»

وایی های رسنت یهواسطخواهی که یحتمل بهسرایی و تظلمهای روایی مصیبتاز فرم

 )این مدعا فقط در حداند بدل شدهما  اندیشگانیِ و های تاریخیِ رواییتشیع، به فرم

ه کنیم یت را در بطن کلیتی مشاهداین جزئ ،فاصله بگیریم و درمقابلیک فرضیه است( 

وعظ و  یهرسد و سر دیگرش به فرم تغییریافته برای نمونه یک سرش به سینما میک

یت در زئدادن این جقرارتر، با ر دقیقبه تعبیها و فقط در نسبت با این جزئیتخطابه. 

اسبات بودنِ منپیچیدگی و چندوجهیتوان مناسبات قدرتِ چندگانه است که میبستر 

مقابل، را فهم کرد و در ، و از خلال آن، تعرض و ایذای جنسیانقیادی حاکم بر بدن

 را بر بدن گشود.  ایدیگرگونههای امکان
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 رداهمیت انتخاب و تصمیم فردی روی به معنای کاستن از هیچبهبا این همه، این 

زار و تعرض جنسی نیست. چه در مقام فاعل و چه در مقام مفعول، همواره آمبادرت به 

اند، رفتاریِ ما را نشانه رفتهـهای حسیدر برابر مناسبات قدرتی که شاکلهتوان می

ز دیده انیز رفتاری است که زنانِ آسیبمقاومت کرد. مهمترین نمود این مقاومت 

با  ،اند و به هر شکلی از تعرضیش گرفتهتعرض جنسی، در روزهای اخیر در پ

 اند. اعتراض کرده ،متفاوت های ایدئولوژیکِپوشش

  ستودنی است.خواهی، اعتراض این فریادِ

 


