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شود بهاین یادداشت تقدیم می  
 زهرا و نفیسه و نفیسه

نظیرمادران تنهای بی  
 

 دایکه و ششم دی هزار و سیصد و نود و شش؛ بود «نقالبا ابانیخ دختران روز» دیروز
را بر سر چوب  اشیپست برق رفت و روسر یانقالب و وصال رو ابانیموحد در تقاطع خ

دارد و نه فقط توانست داشت و  یابعاد گوناگون یابانیکنِش خ نیاش داد. اگذاشت و تکان
 زیرا ن یگرید یهاهیبلکه در پرتو خودش ال بسازد «یاجبار حجاب» یدرباره تازه را یسخن

 آشکار کند. 
 یواکاو یدرستاش بهگوناگون یامدهایکنش و پ نیا یخیتار تیمانده است که اهم هنوز

 ممکن شد.  یکنش نینشان داده شود که چگونه چن قا  یشوند و دق
که  یزیممکن شد، چ یکنش نینشان دهم که چگونه چن خواهمیم کوتاه ادداشتی نیا در

دارد که هنوز هم  یاهیچندال یبه نظر برسد اما چنان گستره و ژرفا پاافتادهشیممکن است پ
  .کندیام مزدهفکرکردن به آن شگفت

شناخته شدند، در  ۹۶درست یک روز قبل از رویدادهایی که بعدها به اسم رویدادهای دی 
در هفتاد سال  سیاسیهای اجتماعیی دگرگونیخیابان انقالب که تاریخا  مرکز و صحنه

به شکلی عجیب به حجاب اجباری اعتراض کرد: او روسری  ی«مادر»ی/«زن»خیر بوده، ا
 سفیدش را روی چوب بست و آن را در هوا تکان داد. 

 ویدا موحد چه کرد و این کنش او چگونه ممکن شد؟ 
 
توان تصور ی نبرد میرا تنها در صحنه« ای سپید بر سر چوب زدنپارچه». کنش نمادین ۱

تان پیام نبردی رودررو اگر روسری سپیدی بر سر داشته باشید و بخواهید به دشمنانکرد. در 
اش د و در هوا تکانتان را در آورید و آن را بر سر چوب بزنیصلح بدهید، مجبورید روسری

مو چیزی جز همین ی تسلیم و صلح. اما کنش ویدا موحد که موبهبدهید: کنشی نشانه
ای از صلح و تسلیم در گرا هیچ نشانههای مذهبی اسالمو الیهحرکت نبود، برای حاکمان 

اش را در آورد و ی جرأت کرده بود که روسری«مادر» ی و، بدتر از آن،«زن»خود نداشت. 
 اش دهد آن هم وسط خیابان انقالب! آن را بر سر چوب بزند و در هوا تکان
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 یمشکل روح یموحد دارا دایگفت و یدر نشست خبر ۹۶اسفند  ۱۶ در دادستان تهران
گفت. و کامال  درست می باشد.« تحت نظر روانپزشک یمدت طوالن» یبرا دیاست و با

ای همراه با کودکی دوساله در گوشه« عادی»و « سالم»ای ی که زندگی«زن»شود مگر می
هران تترین خیابان از این شهر پرهیاهوی وحشی دارد یک روز بلند شود و بیاید وسط شلوغ

ا بزنی و مادری عادی »ست به چنین کاری بزند؟ عجیبی کار هم همین بود. ویدا موحد د
ای ج« دیوانگان»زدن به چنین کاری او را در زمره بود و طبیعتا  دست« کودکی دوساله

شاید فرستد. می« اعتراض و نافرمانی»پیام « تسلیم و صلح»کنش ای که با داد؛ دیوانهمی
توانست چنین فرم/محتوای غنی و یخ هنرهای تجسمی ایران نمیهیچ پرفورمنسی در تار

 ای بیافریند. چندالیه
ذارید اما ویدا موحد این را چگونه یاد گرفت؟ یا درواقع چگونه چنین کنشی ممکن شد. بگ

یم؛ انگیز پا بگذارجا یکتایی ویداموحدبودن را وا بگذاریم و به تاریخی شگفتدر همین
 ای به دیدن آن ندارند. های سیاسی عالقهسلبریتیا و خردههتاریخی که سلبریتی

 
ساله دارد: از نوع و ای صدوپنجاهدر ایران سابقه« پوششآزادی نبرد روزمره بر سر ». ۲

، مانتوی جلوباز، کندتر را ممکن میکه فعالیت کاری راحت )چادر عربیی دوخت شیوه
تا  پوشیدنگرفته تا تغییر رنگ تا شکل لباس فرم اداری و...( ی تازههای ها و طراحیشکل
بندی فضاها و زمان و ها تا تقسیمها و ممنوعیتهای گوناگون دورزدن محدودیتشکل
ها و بسیاری راهبردهای دیگر. اگر بتوانیم کردن شکلی خاص از پوشش در برخی از آنحاکم

های خوانم بنویسیم به شکلمی« پوششآزادی  نبرد روزمره بر سر»تاریخ راهبردهای آنچه را 
. من هدف این نبرد 1ها هستندموارد باال تنها بخش کوچکی از آنرسیم که گوناگونی می

راندن و ی برای پسهایکنم که راهروزمره و طراحی آن راهبردها را به این شکل تعبیر می
 اند. بوده «جوی حاکممردساالری و پدرساالری ستیزه»محدودکردن 

های توانم کنش ویدا موحد را بدون این تاریخ بفهمم؛ تاریخی که ازقضا از فصلمن نمی
ی اخیر تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران سالهی چهلدرخشان آن مربوط به دوره

                                                           
ی های گوناگونی جریان داشته است: حوزهراهبردهایی برای آن در حوزه ی زنانه و طراحیاین نبرد هرروزه 1

ی محل کار و بسیاری تر دوستانه، حوزهی مناسبات شخصیی مناسبات کاری، حوزهروابط زناشویی، حوزه
 ها بازشناسی کرد. ک از حوزهشود در هر یهای گوناگونی از این راهبردها را میو شکلهای دیگر. حوزه
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ای دهه با مبارزهبهنسل و دههبهی حاکمان بوده است که نسلدر تقابل با میل مستبدانهاست. 
گیری شویم که تا همین امروز توانسته دستاوردهای چشمرو میاجبارهایی روبههرروزه با 

راندن مردساالری و پدرساالری کمتر به چشم ی آن راهبردها برای پسداشته باشد. همه
یا شاید مضحک یا حتا بیهوده به نظر برسند یا گاه زنان را دچار فرسایش عمیق  آیندمی

ترکردن ترکردن، انسانیاما نقشی اساسی در امن ها بگیرندآن روحی کنند یا انرژی زیادی از
 اند. داشته آنان از نظر خودشانترکردن زندگی و آزادانه

ی اول دربارهی نمونهتر این راهبردها کمک کند. شاید یادآوری دو نمونه به فهم دقیق
ماندن ای مذهبی بیرونهای مذهبی است. در خانوادهی زنان مذهبی از مراسم و آییناستفاده

حیایی و فحشا نیست. اما این قاعده در ایام ماندن عمال  چیزی جز بیشبانه و درخیابان
و در ایام مذهبی، برای نمونه تاسوعا و « های مذهبی زنانهجمع»غیرمذهبی تحت لوای 

ای را وسط «عاملیت جمعی زنانه»توانم در اینجا پای شود. نمیتمامی لغو میاشورا، بهع
ی مردساالری و پدرساالری بکاهد. شاید نکشم که کوشیده است از بار فشارهای حاکمانه

عمل »موجودیتی موهوم است که من دارم به « عاملیت جمعی زنانه»کسی بگوید که این 
در این صورت باید به این سؤال پاسخ دهم. نسبت می« دساالری مرجامعهآمیز مالطفت

های کردن او از حضور در این جمعداد پس چرا مجازات زن خاطی در بسیاری موارد محروم
 ی مذهبی است؟ زنانه

ی دوم مربوط است به شکل پوشش دختران در طی دست کم چهل سال اخیر. اگر نمونه
ی چهره گلی بدون روبنده اما کامال  پوشانندهچادر گلچادر سیاه و روبنده به حرکت از 

چادر به  ازی جهشی به آزادی بیشتر در دوران پیش از مشروطه بود، حرکت دهندهنشان
ی بلند و از آن به مانتوی کوتاه تر جلوبستهدار و سپس به مانتوی چسبیدهمانتوی گشاد اپل

درپی از همین نوع جهش هایی پیشکل وانته مانتوی بلند جلوباز را میجلوبسته و سپس ب
 در نظر گرفت. 

گاهانه و ـ  «عادی»زنان  جمعی عاملیت»همه را صرفا  در چارچوب  هااین در سطحی ناآ
گاهانه و در سطحی نیمه گاهانهشاید آ فهمید. « کندشکلی ساختاریافته عمل میکه بهـ  آ

ی تر از رابطهآورد که به سمت درکی پیچیدهاین نوع از عاملیت الزم میفهم پیچیدگی 
 عاملیت و ساختار برویم. 
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ی آزادی برای تجربه« عادی»زنم که زنان ای حرف میوقتی از راهبردهای خالقانه. ۳
هایی در خود دارند ای توجه کنیم که چنین طراحیاند، باید به دیالکتیک پیچیدهطراحی کرده

ب و کند که عمیقا  با تصور ناهایی پیچیده و خاکستری میها را واجد ویژگیهمین، آنو 
های با فرایند. استخوان ناهم مردساالرانه علیه استبداد ای آشکارجوییشفاف از مبارزه

شان شان داد و درکشود با ابزارهای مفهومی دم دستی توضیحروییم که نمیای روبهپیچیده
 کارانههای محافظهزنیسطوحی از چانهی شود گفت شورش اند چرا که دربردارندهکرد. نمی

را  دزنان جان خواند چرا که خیلی ساده بسیاری  انهکارشود گفت محافظهنیز هستند. نمی
گاهانه و قصدبنیاد اند چرا که چه بسا اند. نمیها از دست دادهسر آن شود گفت آ

نین شان خبر داشتند، هرگز دست به چکنش ای از پیامدهای محتملشان اگر حتا ذرهمجریان
نان انجام های گوناگون طبقاتی و جمعیتی زپاره میان الیهزنند و اساسا  چنان پارهکاری نمی

گاهانهکه نمی گیرندمی شود می بودن برآیندشان را انتظار داشت اما مگرتوان قصدبنیاد و آ
ی ها پراکندهکنش ای فعاالنه را در آنای خالقانه و قصدبنیادیتنیده از آگاهیسطحی درهم

زن »بودگی خودانتسابی که خاصتأکید کردم برای این« عادی»و بر زنان جمعی ندید؟ 
ون توان گفت مدیدرک عاملیت که میاز را کمرنگ کنم. این شکل « انفعال زن»و « پیشرو

یز و با درک تماهستیم،  پیوند با آنهمو همچنین مارکسیسم دیالکتیکی رئالیسم انتقادی 
دو  تنیدگی و رابطه را میان اینناهمسانی ماهوی عاملیت و ساختاْر شکلی خاص از درهم

های ی شکلباوری و همهکتیویسم و عینیتکند که مشخصٌا در برابر سوبژلحاظ می
 ایستد. گرایی تا هرمنوتیک تا ساختارگرایی میها از نسبیی آنخانوادههم

 های برآمده ازو کنش ی تاریخی راهبردهاتوانست بدون آن زنجیرهکنش ویدا موحد نمی
، . ویدا موحد، در این سطحشودپوشش ممکن آزادی بر سر  ی زناندر نبرد روزمره هاآن

ی دیگر، اما در سطحی این زنجیره و در درون آن آغاز کرد. چیزی نبود. او از میانه آغازگر
، در های خاصی بود که ویدا موحد از سر گذرانده بودی آن تجربهبرآمده از همهکنش او، 

 شان. بودگی و یکتاییتمامیت خاص
نهایت دشوار است بودگی و یکتایی بیاین خاص . بدون شک بازسازی توصیفی و تحلیلی۴

مان از کنش او پیدا کند. توان امید داشت که جای خود را در واکاویاش میکردناما با لحاظ
شدن کنش هایی را بازشناسی کرد که درک ما را از چگونگی ممکنتوان نقطهدست کم می
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یا در « سرپرست خانوار زن»اری، یک ست یا به زبان اد«1تنها مادر»یک تر کند. او او دقیق
زن »«. زنی که از بخت بد سرپرست خانوار شده است»ی همین منطق، درواقع، ادامه

اش را حفظ کند و فعالیتی خواهد استقاللکه می« ی سرپرست خانواربرگشتهبخت
درونی و ی مردساالر در کشاکش نیروهای اجتماعی یا اقتصادی داشته باشد، در جامعه

م خانواده و سوءاستفاده نزدیکانرونی بی ی در کنار شوق مستقالنه سهمگینی است: تحکُّ
های اقتصادی و در کنار پیروزی نابرابر دستمزدی ، فقر و پرداختزندگی خود و فرزندان

در کنار  ، ناامیدی و سرخوردگیاجتماعی شخصی که برآمده از فعالیت خود او هستند
 او در کنار آن، امکان دوستی و همراهی آزادانه ب ، تنهاییدگیهای پرشور امید و سرزنلحظه

تصویرشدن ـ نزد خود یا دیگران ـ همچون زنی در کنار  انگاری مردساالرانه، ابژهدیگران
زدایی از هویت اقتصادی و ، رسمیتبردای را راه میتنه خانوادهکه یکابرقهرمان 

، اشیابی ضعیف در مناسبات شخصی یا در خودانگارهدر کنار رسمیت اشاجتماعی
و در  اشکردن کودکاندر کنار شاید لذت بزرگ فرزندانمحرومیت و خودمحرومیتی به نفع 

تر و در کنار تالش برای جهانی انسانی بودن در جهانی مردساالرها، زنی اینکنار همه
دادن و اش یا تنمیان وانهادن استقالل و آزادیقع، برای او، درواتنش . ترنامردساالرانه

در جهان مردساالر اساسا  موجودی مرزی و « مادر تنها»اش است. یابی هویتیرسمیت
شود که او را همواره در مرزها شود و ماهیتی موقتی بر زندگی او بار میبرزخی انگاشته می

 کند. هایی مشخص محبوس میو قالب
اش که دقیقا  به دلیل آن دست به آن کنش زد. بودن«مادر تنها»نه به رغم  ،دقیقا   ،ویدا موحد

ست در «مادر تنها»درک این نکته اهمیتی خاص دارد. ویدا موحد دقیقا  به این دلیل که یک 
ای ، به آن دیدگاه فمینیستیآن اش، دقیقا  به معنای هارتسوکیی زیستهچارچوب تجربه

بودن مرزی. ممکن شودکند و نین کنشی معنا پیدا میدست یافته است که در آن چ

                                                           
مادر »معموال  کند. تنهایی دارد فرزند خود را بزرگ میبه برای اشاره به مادری کهمفهومی است « مادر تنها» 1

آن را کنار گذاشتم. « مجردبودن»و « تجرد»شود که به دلیل پیوند قطهی آن با ایدئولوژی هم گفته می« مجرد
توانست هدف ی والد نمیی کلمهفایدهزدودگی بیاستفاده کنم که به دلیل جنسیت« والد تنها» توانستم ازمی

ربط « تنها» جانیز سخن گفت. در این« پدر تنها»توان از بدون شک می طبیعتا   .مورد نظرم را برآورده کند
نابسنده برای  ندارد و صرفا  معادلی« پناهبی»یا بدتر از آن، « کسبی»ی گذارانهچندانی به مفهوم ارزش

single  .است 
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 توانستکه از او کسی را ساخت که  بود 1ها و نیروها بودناش و در کشاکش آن تنشماهیت
 . 2دست به چنین کاری بزند

 
نقالب ان نیمروز خیابان در این نوشته سعی کردم ابعادی تازه از کنش ویدا موحد را در آ

« ن انقالبدختران خیابا»ای از فرایندی زایا و تاریخی است که نشان دهم اما این تنها گوشه
کاوی و ای از این فرایند اشاره کردم و وارا شکل داده است. در این نوشته تنها به گوشه

 اش، کاری شگفت خواهد بود. بازخوانی خود آن، در تمامیت

 

                                                           
 کنم به شکلی هنجاری درک نمی« لزوما  »ها را این  1
ـ چه  گریاز زنان د یاریدر بس میتوانیمرا  یستینیفم یدگاهید یریگشکل ندیفرا نیهم صورت نیبه هم 2

 دست بزنند ـ یبودنیو عموم یایآشکارگ نیبا چن ـ یکنش نیچه به چن م،یمادر تنها باشند چه نه ـ نشان ده
 .نزنندچه 


