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 به دختر انقالب؛ ویدا موحد

 

گرفت، برخالف  میتصم گنهیکه آنت زمان آن 
فرمان پادشاه، جسد برادرش را به خاک بسپارد، 

 من بر قانون نخواهم»گفت:  سمنه،یخواهرش، ا
   «!یحدود آن را درشکستن؟! چه جنون د،یشور

 )آنتیگنه، سوفوکلس(

 

تکین پا گرفت که البته در  های اجتماعی پویشینه، در شبکهوتابستان نود

 تعرض آزار و ،های اجتماعی نماند. زنان آنچه را از سر گذرانده بودندسطح شبکه

های ند. طی چند روز شبکه، برمال کردمردانشده از سوی حمیلو تجاوز ت

 یمردان و تجاوز تعرضها عامالن از آن پر شد از روایاتی که در بسیاری اجتماعی

. تنها در یکی از موارد که اتهام وارده تجاوز و موارد آن متعدد بود، دنآشنا بودنام

ای ثبت شکایت کنند. حاال حتی دیدگان خواست بدون هیچ واهمهپلیس از آسیب

 اند.برخی از شاکیان نگران اعمال مجازات مرگ برای مجرم

ان، چندان عیحدود دو ماه بعد، دختر موسوم به دختر آبادانی، با داستانی نه

رود و خواهی به منزل رئیسش میآبروریزی شاید حق شاید اعتراض و به قصدبه

ی حراست مورد از جانب اهالی خانه مورد خشونت فیزیکی و از جانب نیرو

سرعت پخش و ویدئوی این خشونت فیزیکی و جنسی به گیرد.تعرض قرار می

ر آبادانی مصاحبه دیده شد. در شب صبحی که ویدئو منتشر شد، تلویزیون با دخت

 کرد و او تقصیر ماجرا را بر گردن گرفت.
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 وفصل ماجرا برآمد؟ چه رخ داده بود که رسانه چنین سریع به حل

در همان روزهای آغازین این جنبش، به افشا  ،دختر آبادانی شلوغش کرده و

مدعی شده بود  که زهرا نویدپور چند سال پیش، در مقابل، بسنده نکرده بود.

به او تجاوز کرده به مراجع  ،مجلسی وقت شهر ملکانِ نماینده ،خدادادی سلمان

قضایی شکایت کرد. اما شکایتش راه به جایی نبرد و تهدید به مرگ شد. زهرا 

ی به قتل رسیدن او، منابع رسمی درگذشت. در عین شائبه 97ماه نویدپور در دی

در حین تهدید، مرگ  ی خدادادیشدهملکان، با وجود مدارکی چون صدای ضبط

او را خودکشی اعالم کردند. پرونده چند ماه پس از مرگ زهرا بسته شد و سلمان 

 از اتهام تجاوز تبرئه شد.  97خدادادی در اسفند 

درگرفت که برخی از این  حول این محور ها مباحثیاز زمان شروع افشاگری

محصول بستر فرهنگی و آگاه نبودن مردان به حدوحدود این  هاآزارها و تعرض

انگاری نشده. اما آیا چراکه موارد آزار و تعرض در قانون ایران جرم ،هاستجرم

 بر بکند؟ تواندیقانون چه م ست؟اساسًا قانون در این مورد دستاویز موجهی

جلوِ وقوع  یونمجازات قان ایکار خود برساند، آ یفرض که قانون مجرم را به جزا

 یبرا یامکان اساساً  ایمردساالر، آ یدر ساختار و قانون ؟گیردمجدد جرم را می

؟ کنش زنان چه باید سته ی آننمودها دنیکش ریو به ز یدور زدن مردساالر

یک د زنان را از تبعات شویچطور مباشد و چه چیز را باید هدف قرار دهد؟ 

ی نظامی مردساالر است ؟ قانونی که خود برساختهمحافظت کرد ساختار مردساالر

را درک  سازوکار قدرت ها نخست بایدپاسخ دادن به این پرسش برای کاراست؟

 دستگاه فکری فوکو یاری جست.از توان می کرد و به این منظور

قدرت را  یسازوکارهااما  .است قدرت یشکل عمومقانون  ز منظر فوکوا

قدرت »معتقد است:  فوکو .جستجو کرد تیحاکم یگانهیفراتر از کانون  دیبا

که نگه داشته  یزیشود، چ میتقس ای دیکه تصاحب شود، به دست آ ستین یزیچ
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نابرابر و  یروابط یو در باز شماریقدرت از نقاط ب زد؛یاز دست بگر ایشود 

انواع روابط  گرینسبت به د یرونیب یتیروابط قدرت در وضع شود؛یاعمال م ریمتغ

ماندگارِ بلکه درون ست،ی( نیدانش، روابط جنس طرواب ،یاقتصاد یندهای)فرا

و عدم  هاینابرابر ها،یبندمیتقس یواسطهیب یجهیهاست؛ روابط قدرت نتآن

 نیا یدرون طیو متقابالً شرا دهدیم یاست که در آن رو ییهاتوازن

با نقش صرف  ییروبنا یگاهیجا یست؛ روابط قدرت داراهایگذارتفاوت

 ماًیمستق ینقش کند،یهرآنجا که عمل م ،روابط قدرت ست؛ین تیهدا ای تیممنوع

و  ییدوتا یدر مبدأ روابط قدرت، تقابل یعنی د؛یآیم نییمولد دارد؛ قدرت از پا

 نیو در ع مندتیحاکمان و اتباع وجود ندارد.}...{ روابط قدرت ن انیم ریفراگ

که  ستیرو ن روابط قدرت از آن بودنپذیر فهم. در واقع، واندیسوبژکت ریحال غ

از مقاصد  یاوجود ندارد که بدون مجموعه ی}...{قدرت گرند،ید یمعلول مرجع

 ایانتخاب  یجهیکه قدرت نت ستیمعنا ن نیبد نیو اهداف اعمال شود. اما ا

 (1394: 109-110)فوکو، «است. یفرد یاسوژه یریگمیتصم

و این بدین معنا  .دشویل ماعماگفتمان طریق از در نظام فکری فوکو قدرت 

 ندهریو گفتمان پذ شدهرفتهیگفتمان پذ انیکه م ها داریماز گفتمان یجهاننیست که 

 دهیچیپ یباز دیبا»بلکه  ،هشد میسلطه تقسگفتمان مسلط و گفتمان تحت انیم ای

قدرت  یجهیهم ابزار و نت تواندینظر گرفت که در آن گفتمان م در را یریو متغ

متضاد.  یاستراتژ کی یبرا ییمقاومت و مبدأ یباشد و هم مانع، سد، نقطه

 تیانتقال قدرت و مولد قدرت است؛ گفتمان قدرت را تقو یلهیگفتمان وس

و  کندیم ریپذبیآس اندازد،یبه خطر م برد،یم لیآن را تحل نیاما همچن کند،یم

گفتمان قدرت هم نه  (1394:117)فوکو،  «.سازدیم ریپذممانعت از آن را امکان

ی زدوخورد جریان قدرت و نقاط مقاومت است. ساختاری یکپارچه، که عرصه

کند. اما روابط ی این زدوخوردها مناسبات گفتمان تغییر میدر نتیجه

 . دهدروی می «الیاست تیوضع»گفتمانی همیشه پویا نیست؛ مانند آنچه در درون
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محض مثال، قائل است.  زیتما الیاست یهاتیروابط قدرت و وضع انیفوکو م

وضعیتی، مشابه وضعیت  ت.سدان الیاست تیاز وضع یشکل توانرا می مردساالری

قانون، عرف، و حاکمیت تقویت شده و  مردساالر چنان با ما، که در آن ساختارِ

، انددستاوردهایی داشته کهگو اینمقاومت زنان، گفتمانی های شود که جنبشمی

 یباز کی نامدیقدرت م یچه فوکو رابطهآن»نخواهند کرد. ایجاد  ایتغییر عمده

مواجه  ریناپذیو تخط یقطع ینیبا تع هایباز گونهنیاست. در ا "باز" کیاستراتژ

 شودیشروع م یمشکل وقتوارونه شود }...{  زیچو هر آن امکان دارد همه میستین

 یبرا. میریگیقرار م "الیاست یهاتیوضع"روابط قدرت در  یجا که به

داشته باشند.  یآزاد دیها بادر نظام قدرت، فاعل کیاستراتژ یباز یریگشکل

اند که شده تیاست که در آن روابط قدرت چنان تثب یتیوضع الیاست تیوضع

ها هرگز و ترفندها و کنش کندیمحدود م اری)فاعل( را بس گریباز یهاامکان

با کنش  "قدرت کیاستراتژ یهایزبا"کنش در را دگرگون کنند.  یباز توانندینم

}...{  ال،یاست یهاتیدارد. در وضع یتفاوت اساس "الیاست یهاتیوضع"در 

 توانندیکه هرگز نم "ترفند یتعداد"جز  ستندین یزیچ "هامقاومت-کرویم"

 (1395:155 ،یخی)مشا «دهند. رییرا تغ تیوضع

ها با مشابه آن در در ایران، بسیاری موقعیت« من هم»بعد از شروع جنبش 

ترین مورد فروش میلیاردی شود؛ تازهکشورهای دمکراتیک غربی مقایسه می

وی زنان متعددی به تعرض متهم که از ســــ تابلوی نقاشی آیدین آغداشلو

بسیاری برانگیخت. برخی او را با هاروی واینستین،  هایبود که واکنش ــــشده

در  همند. واینستین که در جریان جنبش من ای هالیوود، مقایسه کردهکنندهتهیه

آمریکا از سوی زنان بسیاری به تعرض و تجاوز محکوم شده بود، بعد از 

ی ودو سال زندان محکوم شد و از دنیابه بیست ،های زنانها و شکایتافشاگری

تو موقعیت مردان قدرتمند که در آمریکا میای حذف شد. اینحرفه

اثر فرد شود که اندازد و در ایران به این منجر میمتعرض/متجاوز را به خطر می
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دهد و در بیشتر ندرت رخ مید )اتفاقی که بهبرابر قیمت پایه بخرنمتهم را به ده

ه است( به ساختار قدرت و موارد قیمت نهایی بیست درصد بیشتر از قیمت پای

که دست زنان از سهم قدرت ساختاری  ،گردد. در ایرانوضعیت استیال برمی

از به دلجویی شود هیچ، شده مرعوب که نمیتهدیدی ست، ساختار مردانهخالی

گشوده  طیشرا گرید الیاست تیدر وضعزد. پردادیده میکجی به آسیبم و دهنمته

ساختار صلب در  حقوق زنان جنبش کم است. قواعد رییو امکان تغ ستین

 رییتغدست آخر را  یست که قواعد باز«هاکرومقاومتیم»همان  مردساالر ایران

ها کارا نیستند اما با شناخت مختصات . منظور این نیست که این جنبشدهدینم

ها باید با توانی مضاعف برای حرکت به شود دانست که این جنبشوضعیت می

 پس چه باید کرد؟. شوند جلو شارژ

 ی نمادینِ کنشِ زنانه کاراست. در اینجا بررسیدن دو نمونه

که دختر ادیپوس است پس از اثر سوفوکلس، آنتیگُنه  آنتیگنه ینمایشنامه در

ایستد. دو برادرش، یکی کنار حاکم و مرگ دو برادرش مقابل حاکم، کرئن، می

اند. فرستادهبه کام مرگ را و یکدیگر اند جنگیده بودهدیگری در مقابل حاکم، 

ی سپارد و اجازهشایستگی به خاک میبهپیمانش بوده، کلس را، که هماُکرئن اته

دهد. جسد او را بیرون شهر را نمی ، برادر معارض،خاکسپاری جسد پولونیکس

 یحرمتی به جنازهی حیوانات و پرندگان شود. آنتیگنه این بیکنند تا طعمهرها می

آورد و تصمیم تاب نمیگذاری میان آن دو را و این تفاوتش انبرادریکی از دو 

بسپرد. ابتدا از خواهرش ایسمنه یاری  برادر دیگرش را به خاک گیرد خودمی

چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر »گوید: جوید. ایسمنه میمی

تنهایی و آنتیگنه به« درت او بشوریمقانون، در برابر فرمان پادشاه بپاخیزیم و بر ق

مجازات او را درون غاری محبوس و سپارد. کرئن بهجسد برادر را به خاک می

کند؛ هایمن، پسر کرئون و کند. آنتیگنه در آن غار خودکشی میگور میبهزنده
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از  ،کشد؛ در پی مرگ هایمن، مادرش، همسر حاکمنامزد آنتیگنه، نیز خود را می

 پاشد.   چنین توان کرئن و نظم سابق شهر فرومیدهد. و اینمیغم جان 

 ی یورگن النتیموس. در فیلماست، ساخته داگتوث فیلم ی دیگرنمونه

براشان  تیکه تنها واقع شوندتصویر می کتاتورید-تحت کنترل پدر یاخانواده

که باور دارند مادرشان  قدرنآکنترل برساخته،  یکه پدر برا ستیجعل یتیواقع

)که  و هرگز از مرز خانه کنندیو پارس م سندیلی. ماوردیب ایقرار است سگ به دن

 .گذارندی( پا فراتر نمستیباز است و قفل ندر آن 

 ،کندیم دایپ یدر دختر بزرگ تجل کتاتورزدهیاستعاره از ذهنِ د نیترقیدق

؛ «مردانه»گذارد، البته اسمی می؛ اسمی جدید بر خود که ماجراجوست یدختر

. اما ندکیم تماشا رونیب یایاز دن یو اتفاقی و پنهانی ویدیوئ ؛کندیم دایتلفن را پ

 تیبزند، قانون پدر را رعا رونیاز خانه/زندان پدر ب خواهدیهم که م یوقت ،دختر

بزرگ شدن و مجوز  یبه مثابه افتادنشپدر،  اتیکه در جعلــــرا  ی. دندانکندیم

در قفل  کهنیو با ا کندیدر دهان خود خرد م ــــاست رونیب یایرفتن به دن

پدر پنهان  نیفرار در ماش یو برا کندیم تیپدر را رعا ئیِ باز مرز نامر ستین

تر رسد، زندان بزرگی پدر میآخر هم در ماشین پدر به کارخانهدست .شودیم

 پدر.

با دو الیه »ی تاریخی در هر دوره ،شناسی دانشدیرینهدر  فوکونظر به آرای 

شوند و در عین دوگانگی کامالً سروکار داریم که در یکدیگر مستحیل نمی

ی ی گفتمانی و عرصه( عرصه1395:58)مشایخی، « پایان.اند. تنشی بیتنیدهدرهم

گفتمانی هایی بر کردارهای غیرای گفتمانغیرگفتمانی. در واقع در هر دوره

ها معنای حاکم بر هر عصری را شکل شوند و این گفتمانوبست میچفت

ی که مثالً بسیاری از کردارهای اجتماعی را، خصوصًا در حوزهچناندهند. می

توان ذیل گفتمان مردساالری ادراک کرد و کردارها را روابط زنان و مردان، می
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پذیر شود، یعنی کرداری رؤیت ی غیرگفتمانیهرگاه توانی در عرصه د.کرمعنا 

وبست دو چفت ،دوشدار نهای موجود معناغیرگفتمانی شکل گیرد که با گفتمان

شود. گفتمان تا وقتی که در پیوند و ی گفتمانی و غیرگفتمانی بحرانی میعرصه

تغییر در مناسبات  و ،ست پویا و کاراستغیرگفتمانی ی کردارهایادغام با عرصه

همان کاهد ــــهایشان از توان گفتمان میتوبسشل شدن چفتاین دو عرصه و 

پذیر شدن کنش چیزی که در جریان دختر آبادانی شاهد بودیم؛ بعد از رؤیت

ی بحرانی رجوع ماجرا پرداخت تا این رابطهو، گفتمان حاکم سریعاً به رفعدختر

ا جهت اجتماعی ر های گفتمان هستیِ «توانو نمی توانمی»را بهبود بخشد. 

بدنی که سوژگی یافته و با توان جدیدی شارژ شده قادر به کنشی دهند. می

زدگیِ این ر اثر بیرونست. بی غیرگفتمانیل عرصهشود که بیش از توان معمومی

ها درصدد دوباره «تو باید...»رود و وبست این دو عرصه از بین میتوان، چفت

به  تحت اجباربه همین دلیل دختر آبادانی ند. آیمیوجور کردن این دو برجفت

همان شب هم از تلویزیون پخش این اعتراف اعتراف کرد و خطا بودن اقدامش 

ها جا اعالم کرد شکایتش را قانونی پی خواهد گرفت و جنجالدختر همانشد. 

    خوابید.

 یایستد، کاری که در محدودهخارج از گفتمان قانون و حاکم میآنتیگنه 

گنجد و از این روست که در تحمل حاکم نمی یستحاکم ناز دید کردارهای مجاز 

دختر در داگتوث شود. اما در پذیر و مؤثر میو همین است که کنش او رؤیت

 ست،، حتی نام جدیدش مردانهزندهمان مجرای گفتمانی پدر دست به عمل می

ی تحت قانون از محدودهکند. فرار تغییر نمی پدر و در نهایت چیزی در گفتمان

ساختار و قانون برای تقابل با  شود.یی از ساختار منقادکننده نمیپدر منجر به رها

توسل زهرا  بایستد. در واقعیت هم،بیرون قانون و ساختار جاری، سوژه باید 

ی دختر آبادانی نیز با بازگشتن مراجع قانونی راه به جایی نبرد. پرونده نویدپور به

 انونی هضم و ناپدید شد.  به مسیر ق
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ی از انقیاد درآمدن و در نتیجهی غیرگفتمانی پذیر شدن توان در عرصهرؤیت

توانند که زنان به سوژگی خویش دست یابند می . چناندهدسوژه شدن روی می

پذیر کنند که منجر به تضعیف گفتمان جاری شود و این همان هایی را رؤیتتوان

شش، ویدا یم. زمستان نودوبود دختر انقالب شاهد ست که در رویدادکنشی

ی تقسیم برقی در خیابان انقالب ایستاد و موحد، تنها و در سکوت، بر جعبه

چوب زد. پرفورمنس ویدا موحد را دخترانی دیگر پی  روسری خود را بر سر

عطفی در مبارزات توان آن را نقطهمی که قدرو محل تأثیر بسیار شد. آن گرفتند

زمان  این دختران با گذر و مواضع که سرنوشتاینی زنان دانست. خواهانهآزادی

ر داد و  زنان را تغییچگونه شد محل بحث این متن نیست، آن پرفورمنس خودِ

شاید در کنار جنبش زنان، در وضعیت صلب برای همین است که  تر کرد.شجاع

 ممکن است ردیفهای شجاعتهای خالقانه و بیش از هرچیز کنش ،فعلی

آنتیگنه با سرپیچی از قانون طور که هماندر گفتمان حاکم شود. خللی  موجب

چنان توانی را آشکار کرد که حتی تبعید و بیرون راندنش از شهر مؤثر نبود و 

 خواند:آنتیگنه، سرآهنگ می نظم سابق فروریخت. پیش از خودکشیِ

 تو دلسوز مردگان بودی.»

 زنده استولی قدرت در دست مردی 

 تابد. و قدرت مخالفت برنمی

 هایش سرپیچیدی.نافرمان، از فرمان

 گفت...قانون دیگری در تو سخن می

 برداری دیگر و فرمانروای دیگری...فرمان

 «ی قلب خود هستی، آنتیگنه.تو کشته
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