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 تو ی میهایی دربارهبحث

 طلیعه حسینی: نویسنده

را برای افزایش  2توپوست نیویورکی، عبارت میگر سیاه، زن کنش1بود که تارانا بورک ۶۰۰۲اولین بار در سال 

ی آمریکایی از کننده، بازیگر و تهیه3سال بعد آلیسا میلانو ۱۱به کار برد و آگاهی در مورد اذیت و آزارهای جنسی 

بعدتر لیست بلندبالایی شامل . استفاده کرد 4این عبارت علیه آزار جنسی صورت گرفته از سوی هاروی واینستین

که نهایتاً به مجرم  ایپرونده. ها را مورد آزار جنسی قرار داده استزن ادعا کردند که واینستین آن ۱۰۱حداقل 

تحت تأثیر قرار داد، همسرش  اش را شدیداًایشدن او و حکم زندان انجامید، زندگی خانوادگی و حرفهشناخته

ای افتخار همانند نشان)های افتخارش از او پس گرفته شد المللی بسیاری از نشانطلاق گرفت، در سطح ملی و بین

 .باره پرداختندمدار مطرح به اظهارنظر در اینو چندین سیاست( گلیسدانشگاه هاروارد، کشور فرانسه و ان

های بسیاری از چهره. به صورت گسترده توسط زنان به کار گرفته شد« تومی»، عبارت ۶۰۱۱در همین سال یعنی 

های شاخص های ورزشی و هنری و حتا چهرهمداران گرفته تا چهرهسرشناس از نمایندگان مجلس و سیاست

این . ها در این مورد محکوم شدندگرفتن گزارشکاری و ندیدهبه تجاوز و آزار جنسی یا اهمال 5یکون ولیسیل

 .جنبش به سرعت در تمام کشورها از جمله ایران نیز فعال شد

، رغم دستاوردهای انکارناپذیرش، همواره از منظرهای مختلفاز زمان شروع استفاده از این هشتگ تاکنون به

که جنبشی بتواند در این سطح گستردگی یابد و اظهارنظرهای مختلف را این. به آن وارد شده است نیزنقدهایی 

م آموزد که این دینامیستاریخ به ما می. برانگیزد خود نشان از حساسیت موضوع و البته دینامیسم درونی آن دارد

جا نیز از چند منظر مختلف دهید در اینپس اجازه . ها و دستاوردهاحفظ نخواهد شد مگر با نقد و بررسی کنش

ن البته از پیش آگاهیم که اولی. منزدیک شوی( ترین جنبش زنان چند سال اخیرشاید هم گسترده)به این جنبش 

کشی دقیق میان مفهوم زن و مرد ها وارد کرد، همین خطتوان به این دست مقالات و البته جنبشانتقادی که می

مسو های جنسی است، هچیزی که مسبب تبعیض علیه اقلیتآن. ای صریح در این میان استو درنظرگرفتن دوگانه

ن البته روش. کندهای نژادی، قومی و مذهبی اعمال تبعیض میبا منطقی است که علیه زنان و حتا سایر اقلیت
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ه ی از اهداف این مقالمراتب شدیدتر است، اما یکهای جنسی بهاست که در بسیاری از موارد، تبعیض علیه اقلیت

های فراروی از همین تعریف زن بر مبنایی بیولوژیک است، تا بتوان ضمن نگاهی انتقادی به مفاهیم موجود، پایه

 .ریزی کردتفکر و البته کنشی سیاسی را پی

ه زبان ه ببارکلیدی پاسخ دهیم و امیدواریم باب بحث و تبادل نظر در این  سوالدر این مقاله قصد داریم به چند 

 . فارسی نیز، بیش از پیش گشوده شود

به صرف شباهت )آیا اتحادی میان زنان . ی اتحاد میان زنان خواهد بوداولین تمرکز ما بر مسئله -

 ممکن خواهد بود و آیا اساساً مطلوب است؟ ( بیولوژیک

ات چه نقشی های هویتی در این مبارزهایی دارد؟ سیاستای فمینیستی چیست و چه ویژگیمبارزه -

 کنند؟ بازی می

 آزار جنسی چیست؟ آیا تعریف و مرز مشخصی دارد؟  -

 ی قربانی رها شد؟  نکوهی کجاست؟ چرا باید از نقش خودشیفتهقربانی کیست؟ مرزهای قربانی -

داری در برقراری مناسبات جنسی چه نقشی ی قدرت و سکسوالیته چیست؟ مناسبات سرمایهرابطه -

 اند؟  بازی کرده

های اجتماعی کنند؟ استفاده از شبکهها و اتحادها بازی میهای اجتماعی چه نقشی در جنبشبکهش -

 تو چه تأثیری داشت؟در ماهیت جنبش می

رغم ادعای اند، آیا این جنبش بهتو را متهم به فردگرایی لیبرال بورژوایی کردهبسیاری می -

 بهتر است بپرسیم آیا اساساً قصدی برای غلبه بودن، توانسته بر فردگرایی غلبه کند؟ شایداجتماعی

 بر فردگرایی دارد؟  

 آیا این جنبش توانسته است زنان سایر طبقات را با خود همراه کند؟  -

ها نشان از چه تو در ایران چه تحولاتی از سر گذارند؟ ورود رسمی نظام قضایی در بعضی از پروندهمی -

 دارد؟

 :های بالا خواهیم پرداختپرسشبه بررسی اجمالی هر یک از  حال

  است؟ ممکن زنان میان اتحادی آیا کهاین اول ●
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 برای من: »نویسدمیه او در این بار. آغاز کنیم« زن»ی کیستی اجازه دهید بحث را با عبارتی از فدریچی درباره

 واضح. ی از مبارزه استاهای خاصی در تقسیم کار و تاریخ ویژهمعنای شکل خاصی از استعمار و جایگاهبه "زن"

. نی نژاد و سواسطهویژه بهمراتب و نابرابری بهسلسله[ طورو همین]است که تنوع معناداری میان زنان وجود دارد 

ن چون ز... من نیستند  "خواهران"داری های مشترک باید خطی بکشم و بگویم زنان طبقه سرمایهباوجود زمینه

به زن فکر  وقتی... بندی سیاسی، اجتماعی و تاریخی است ، بلکه یک طبقهشناختی نیستبندی زیستیک طبقه

دهم که زنان در سراسر جهان تا به امروز آن را ادامه ای از مبارزات جای میکنم خودم را در تاریخ و اشکال ویژهمی

 (۱۹۳۱هِر، .« )اندداده

های سیاسی، اجتماعی و بندیغ از طبقهاگر اتحادی پیشینی میان زنان به صرف شباهت بیولوژیکشان و فار

جا ها باشد؟ از آنتواند محور اتحاد میان آنشان ممکن نیست و البته مطلوب هم نیست، پس چه چیزی میتاریخی

ی مشترکی هم از ستم ندارند، اتحاد حول های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، تجربهکه زنان با خاستگاه

ای اما واضح است که این مسئله لزوم وفاداری به مبارزه. گشا باشدتواند راهم هم نمیی مشترکی از ستتجربه

در  پوست آمریکایی، نیزگر اجتماعی سیاهبل هوکس، فمینیست و کنش. بردها از بین نمیمشترک را در میان آن

ستم مشترک تقلیل داده و تعریف بخش زنان، خواهرانگی را در حد افراد فعال در جنبش رهایی: »نویسدباره میاین

نیازی به گفتن نیست که این زنان بورژوای سفید رادیکال و لیبرال بودند که چنین تعریفی از خواهرانگی . اندکرده

ی اشتباه و فاسد بود که موجب کژفهمی از واقعیت اجتماعی پیچیده یک ایده "ستم مشترک"ی ایده. ارائه دادند

ها فرضهای سکسیستی، نژادگرایی، امتیازات طبقاتی و بسیاری دیگر از پیشسبب نگرش ما به. و متنوع زنان شد

ه و اقدامات ها برطرف شدبندیشود که این تقسیمپیوند پایدار میان زنان، تنها زمانی ایجاد می. ایمبندی شدهتقسیم

، و اندیشیدن امیدوارانه به ستم مشترکبافی ها با خیالاین تقسیم بندی. لازم برای از بین بردن آنها صورت گیرد

 (۱۹۳۱هوکس، ) .«شوند، مقدور نیستدیگر سهیم میهای مشترکی که زنان با یکرغم ارزش تجربهعلی

بل هوکس معتقد است باید به جای ایجاد پیوندها بر اساس قربانی بودن یا احساس مشترک نسبت به یک دشمن 

است،  دادن به ظلم و ستم سکسیستیفمینیستی که هدفش، پایان مشترک، بر اساس تعهد سیاسی به یک جنبش

ه های شخصی فراتر رفت و بیابی به چنین اتحادی باید بتوان از سطح دغدغهبرای دست. دیگر متحد شویمبا یک

ی جمع است ها نیز برعهدهچرا که همواره مسئولیت انحرافات سیستماتیک درون نظام. های جمعی پرداختدغدغه

فردگرایی و انگشت اتهام به سوی فردگرفتن منجر به . ی ایجاد اتحادی پایدار استودآگاهیِ جمعی لازمهو خ

 .شودگرفتن نقش ساختارها و مسئولیت جمعی افراد مینادیده
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ی ربهتجآورد از فدریچی مثالی می. زنان در طول تاریخ بر همین مبنا اعتراضات متحد بسیاری را سازماندهی کردند

آوردن حق تصاحب زمینی که دستپس از به»ها آن[. the MST]برزیل  6زمینن عضو جنبش کارگران بیزنا

توانند ها بهای جدید باید به فرمی جمعی ساخته شوند تا آناشغال کرده بودند، بر این امر پافشاری کردند که خانه

و اگر ... هایشان را بشویند، آشپزی کنند شان را به صورت جمعی انجام دهند، در کنار هم رختداریامور خانه

ای در این مثال وفاداری به مبارزه( Federici ,8102.« )ها سواستفاده کرد به یاری هم بشتابندمردی از آن

ای که پس از فتح سنگر اول که براندازی شکلی از مبارزه. خوردفمینیستی بر اساس تعهدی سیاسی به چشم می

 .دهقانان بود، در پی ایجاد نظمی جدید بر مبنای زندگی اشتراکی هستند سلب مالکیت گسترده از

چه از منظر »اند کند که در میان تمام اتحادهایی که زنان شکل دادهلیندا گوردون بر این نکته تأکید می

نباید ( ۱۹۳۳گوردون، .« )تر از آزار جنسی نیستای مهمسوسیالیستی و چه فمینیستی، هیچ موضوع عمومی

ی زنان از آزار ی همهفراموش کرد هرچند هر نوعی از آزار جنسی محکوم است، اما تقریباً بدیهی است که تجربه

، انواع و اقسام آزارهای جنسی را ...های اقتصادی و اجتماعی و ها بسته به خاستگاهزن. جنسی هم یکسان نیست

های تر در موقعیتاند کمو اجتماعی بالاتری برخوردار بودهزنانی که از امتیازهای اقتصادی  مشخصاً . اندتجربه کرده

بسیاری از . ی این آزارها مؤثر استحتا میزان آگاهی از انواع آزارهای جنسی هم در تجربه. پذیر قرار دارندآسیب

ستی اکه به رکنند از اینهای آموزشی و اطلاعات ناقص حتا درک درستی هم پیدا نمیها به دلیل ضعف سیستمزن

ی آزار جنسی است، باید ابتدا بر پس مشخصاً اگر قصدی بر ایجاد اتحاد حول مسئله. تحت آزار جنسی هستند

 . های پیشینی تأکید کردبرخی تعاریف اولیه و نابرابری

 دارد؟ ایویژگی چه فمینیستی یمبارزه اما ●

، هدف این مقاله تبیین این موضوع زنندهای مختلف سیاسی از فمینیسم موردنظر خود حرف میکه طیفبا آن

بخش باشد و دست به تغییرات بنیادین بزند که از خطر درافتادن در دام تواند رهاییاست که فمینیسمی می

فمینیسم را به جدالِ میان دو جنسیت یا : »نویسدباره میآلنکا زوپانچیچ در این. سیاست هویت محفوظ بماند

قاط بخشِ نو قوام ای بدانیم که ایجادکنندهل ندهیم بلکه آن را جنبش و نظریهتقلی -مانند زنان و مردان-جنس 

 .فمینیسم جنبشی اجتماعی است. ی این مبارزه و دیگر مبارزات اجتماعی استساختاربخشی است که سازنده

او از نظام پشت  (۱۹۳۱گروبنر و اورتیز، .« )توان فمینیسم را به توصیفی برای انواع مختلفِ تبعیض تقلیل دادنمی

دارد و هدفش چیست؟ این ها را سرپا نگه میکه چه چیزی آناین. کندمراتب جنسیتی سؤال می این سلسله

                                                           
6 : Landless Worker’s Movement: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
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زند و به همین دلیل است که باید از سؤالات هویتی بخش را به یکدیگر پیوند میگاهیست که مبارزات رهاییگره

 .ردشمول را در نظر آوهای جهانپرهیز کرد و مؤلفه

بانه تقلیل طلساختی اصلاحبه بیان دیگر و به قول لیندا گوردون، اگر کارزارهای مقابله با آزار جنسی به حرکات تک

.« بینیماین ما هستیم که بیشترین ضرر را می»یابند و از یک افق کلان فمینیستی در جهت تغییر جهان دور شوند 

ها و تقویت سنتی است که فضای عمومی داشتن زنان در خانهگهیکی از کارکردهای آزار جنسی ن( ۱۹۳۳گوردون، )

برای ایجاد هر تغییری در سطح مناسبات بین فردی باید بنیان این مناسبات در جایی . داندرا متعلق به مردان می

شود که نتر پشت هریک از این انحرافات پرداخته نشود، به این پرداخته که به ساختار کلیمادامی. دیگر تغییر کند

 . زند، تغییر جدی در این انحرافات رخ نخواهد دادشود و چه مناسباتی را دامن میچه چیزی عاید فرد آزارگر می

کند به بیان او این جنبش تو وارد میجا یکی از آن محورهایی است که ژیژک انتقادهای خود را به جنبش میاین

زدن، و خوب ی مؤدبانه حرف؛ مربوط است به شیوه"ینزاکت سیاس"ای است مانند به طور عمومی مسئله»

های اقتصادی ریشه( ۱۰۰۰ژیژک، ) .«های واقعی اقتصادی بحران نداردو کاری به ریشه. رفتارکردن و از این قبیل

اما قبل از آن اجازه دهید ابتدا به بعضی از . خواهیم پرداختای است که جلوتر به آنو سیاسی این بحران مسئله

 .یف بپردازیمتعار

 دارد؟ روشنی مرزهای آیا و چیست جنسی آزار ●

تجاوز صرفاً یک شکل دارد، : »، کامنتی با این مضمون نوشته شده است7در پایان یکی از مقالات سایت میدان

توجهی به نارضایتی طرف مقابل قطعاً آزار که اعمال زور و بیدر این.« استفاده از زور و نارضایتی طرف مقابل

 توان به این روشنی قضاوت کرد؟ شود شکی نیست، اما آیا همواره میمحسوب می جنسی

ی عاطفی وارد رابطه 9وقتی نوجوان بودم با مرلین منسون»در حساب اینستاگرام خود نوشت  8ایوان ریچل وود

مجبور به  او من را شستشوی مغزی داد و با فریب. ها به شکل وحشتناکی تحت آزار او قرار داشتمشدم و سال

که به تدریج او را ایزوله و از خانواده و دوستانش دور کرد، ی او، منسون پس از اینبه گفته«. اطاعت از خود کرد

پوشیدن به لباس»منسون او را مجبور به انجام کارهایی همچون . جانبه قرار دادوی را تحت کنترل و آزار همه

و در « غذا بخورد»و یا « بخوابد»گذاشت بدون اجازه او رد و نمیکمی« حفظ وزنی بخصوص»و « ای خاصشیوه

                                                           
7 : https://meidaan.com/archive/73125 
8 : Evan Rachel Wood 
9 : Marilyn Manson 
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شار تهدید به انت»و « حبس در اتاقی بسته»، «تهدید به مرگ»، «تجاوز»، «تنبیه بدنی»صورت سرپیچی او را با 

 هگزارشات مشابه دیگری نیز از چندین بازیگر و خوانند( ۱۰۰۰صفایی، معرفت. )کردمجازات می« تصاویر خصوصی

به انجام کاری بگیرد یا به شکل خاصی از « تصمیم»که فردی در شرایطی ایزوله این. در مورد منسون وجود دارد

که رضایت خود را اعلام کرده است به معنی عدم وقوع تجاوز است؟ به دهد آیا صرفاً با اتکا به آن« رضایت»رابطه 

گاه ها عملاً هیچ«رضایت»ها و «تصمیم»موزد بسیاری از آها میرسد مرزهای آگاهی افراد است که به آننظر می

بسیاری از مناسبات جنسی میان افراد که شاید طبیعی و خودخواسته قلمداد شود، نوعی . افتندآزادانه اتفاق نمی

ه از چآن: »نویسدبرای مثال  گوردون می. عکس این مسئله نیز صادق است. شودسواستفاده و تجاوز محسوب می

 .ای نداشته باشدآمیز یا حتی خودمحورانهشود گاه ممکن است نیت خشونتیک زن به عنوان آزار فهم مینظر 

 تواندی زیبایی بیاید، اما این نظرات میگری صادقانهنظردادن مکرر مردان در مورد ظاهر زنان شاید از ستایش

کند و باعث شود آنها بیش از پیش از های جنسی هستند تقویت که صرفاً ابژهاحساس زنان را مبنی بر این

گوردون، .« )نظر هستند عاجز شوندگرفتن خود در جایگاه کارگر، دوست، و مردمانی که در مورد دنیا صاحبجدی

گوییم یعنی ب -بودن کامل آن اصرار ورزیمبر نسبی "جرم"اگر در تعریف این : »کنداو بلافاصله تأکید می( ۱۹۳۳

 (همان.« )ایمهای قانونی را فدا کردهدسترسی به سلاح -زنی شود، آزار استکه هر آنچه موجب آزار 

در برخی از کشورها . ها جلوگیری کندتواند تا حدودی از این سردرگمیی قانونی میشدهسازوکارهای تعریف

آمریکا، ( EEOC)های استخدامی برابر طور مثال کمیسیون فرصتبه. قوانینی برای محافظت از افراد وضع شده است

برای مدیریت و اجرای قوانین حقوق مدنی علیه  ۱۳۲۰به عنوان یک نهاد فدرال، با تکیه بر قانون حقوق مدنی 

تار کند و بر رفاین کمیسیون، به رعایت مقررات مربوط به مشاغل کمک می. تبعیض در محل کار ایجاد شده است

های های جنسیتی، آزارهای جنسی و انواع سوءاستفادهبعیضت. عادلانه با کارمندان در محیط کار تاکید  دارد

ان داند و هدفش این است که به کارکنطور صریح و شفاف خلاف قانون میبندی شغلی را بهجنسی مبتنی بر طبقه

همچنین، این امکان برای کارمندان وجود دارد که آزار و . کمک کند تا مجبور به کار در یک محیط ناامن نشوند

 (۱۰۰۰حامدی، . )جنسی را به مدیر منابع انسانی گزارش دهند اذیت

برد؟ های آزار جنسی را زیر سؤال میاما آیا این سردرگمی در تعریف مشخص آزار و تجاوز جنسی، اعتبار روایت

ات بدر واقع در اث. ها نیستخواندن این روایتاساسدادن عدم شفافیت مرزهای تعریف آزار جنسی، بیمراد از نشان

ط من فق: »نویسداندازیم، او میهای آزار جنسی کافیست نگاهی به آمارهای کیتی هینی بیصحت اکثر روایت

ها پس از اتهام تجاوز بر اساس ادعاهای دروغین، حکم سال پیدا کنم که در آن ۶۲مورد را در طی  ۲۶توانستم 

شته که افراد به جرم قتل به ناحق محکوم شده مورد وجود دا ۱۳۰که در همان دوره، در صورتی. لغو شده باشد
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ساله  ۶۲ی های نیومن، در آن دورهاست، به این معنی که براساس داده ۱۲,۶برابر با  ۲۶تقسیم بر  ۱۳۰. بودند

ت خاطر داشته باشیم، اتهاماو به. اشتباه به جرم قتل محکوم شوید تا تجاوز جنسیتر بود که بهبرابر محتمل ۱۲

 ۶۱۲کند که از ای استناد میجاوز به عنف و محکومیت در این موارد بسیار نادر است؛ نیومن به مطالعهمربوط به ت

مورد به بازداشت منجر شده و  ۲اند، فقط بندی شدهی جنسی که به عنوان ادعای دروغین طبقهشکایت از حمله

 (۱۹۳۳هینی، .« )مورد اتهامات، واقعی تلقی شده است ۶فقط 

جاست؟ ک نکوهی قربانی مرزهای کیست؟ قربانی که است این بپردازیم آن به باید که بعدی موضوع ●

 ی قربانی رها شد؟ چرا باید از نقش خودشیفته

ها، ای فمینیستی ارائه دادیم، طبعاً فروکاستن این مبارزه به جنگ بین جنسیتتوجه به تعبیری که از مبارزهبا

اگر ما مسئله را برخاسته : »نویسدباره میزوپانچیچ در این. کندتهدید میتو را خطری است که همواره جنبش می

این امر کلِ پرسش اجتماعی را در چارچوب . مند استبدانیم این خودش خیلی مسئله "مردانگیِ زهرآلود"از مثلاً 

از این حقیقت  مسائل صرفاً. دهیماندازد و ما دقیقاً بخشِ فمینیستی را از دست میجا می "هاجنگِ جنسیت"

ازیِ ساین ساده. شوند که چنین باشندگیرند که مردان متجاوز هستند و از  نظر اجتماعی ترغیب مینشأت نمی

 (۱۹۳۱گروبنر و اورتیز، .« )بخش در پی داردهای رهاییبار برای جنبشی مسئله است و نتایجی کاملاً فاجعهناشیانه

ا باشد و کلیتی اجتماعی را مدنظر قرار دهد، پس موضع صرفاً قربانی برای هاگر مسئله فراتر از جنگ میان جنسیت

دن بوی دیگر آن است که موضعِ قربانیمسئله: »دهدزوپانچیچ ادامه می. گشا باشدتواند راهطرف ماجرا نمی یک

اقعی بخشی ورهاییاگر چنین چیزی در میان باشد، . خیزدی جنبشی باشد که از دل آن برمیتواند برپادارندهنمی

قط اظهار ای شکل بگیرد نه آنکه فدارتر نیاز است تا مبارزهتر و استخوانبه چیزی بسیار پذیرفتنی. گیردصورت نمی

 (همان) .«شود که شما قربانی بودی

جانبه ای سیاسی و همهمان به مبارزهخواهد به جای موضع قربانی، حول تعهد مشترکبل هوکس نیز از ما می

ل ب. که ما را هدف قرار نداده استد شویم و ظلم و ستم سکسیتی را در هر حالتی محکوم کنیم، حتا جاییمتح

کند و معتقد است قرارگرفتن در این پوست را متهم به اتخاذ جایگاه قربانی میخصوص زنان سفیدهوکس به

زنی . دهدکند و تقلیل میسازی میسادهای را که هر فرد از سر گذرانده است، ی پیچیده و چندلایهموقعیت تجربه

شود، چرا که هر انسانی در هر اش غافل میهای زندگیکند، از سایر جنبهکه خود را در موضع قربانی توصیف می

. گرتواند هم قربانی باشد و هم در جایی دیگر ستمیک زن می. ای را اتخاذ کندهای چندگانهتواند نقشموقعیتی می

دهی به روایت هر فرد لزوماً نباید او را قربانی تام بدانیم، چراکه این معناست که برای پذیرش و ارزش این مسئله به
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اختن شنضمن به رسمیت. کنداش رها میهای اجتماعیاطلاق نقش قربانی تام به یک فرد، او را از سایر مسئولیت

ذرانده است، نباید او را در موضع قربانی تثبیت ای متجاوزانه و ناسالم از سر گستمی که یک زن در جریان رابطه

ها از سوی زنان سعی در تو با افشای این روایتمی. کرد و در عوض او را به سمت اتخاذ موضعی فعال هدایت کرد

ای فعالانه و جسورانه است، اگر موضع فعالانه هرچند در قدم اول شیوه. بخشی به قربانیان این حوادث داردعاملیت

حلیل تر، تتر و اساسیسؤال مهم. رودی فمینیستی از دست میبه افشاگری ختم شود، بخش مهمی از مبارزه صرفاً

ای را که منجر به این وضعیت شده است اگر نتوانیم کل رابطه. این موضع و شکافتن سازوکارهای فعال در آن است

 .مایی قربانی درماندهبه نقد بکشیم، از رهایی از موضع خودشیفته

امروز در بسیاری از جوامع غربی به خصوص : »نویسدژیژک در مورد انحطاطی که در کمین موضع قربانی است، می

ر اگ. های رسیدن به قدرت در روابط اجتماعی این است که خود را به صورت قربانی جا بزنیدآمریکا یکی از راه

بودن حال اگر کسی بیاید با این مدعی قربانی و. اندازی کندکند به شما دستقربانی باشید، کسی جرأت نمی

ما این ادعا که ش... شود که با قربانی بدرفتاری کرده است و از این قبیل چیزها مخالفتی کند، از قبل متهم می

 (۱۰۰۰ژیژک، ) .«شودهای تصریح قدرت شما میقربانی هستید به سادگی یکی از راه

که تشویق نکوهی نیست بلاین به معنی قربانی. کندگزند هر انتقادی دور می فرد را از« قربانی»به بیان دیگر موضع 

ا این موضوع طبعاً منافاتی ب. تری است که در کار است و احیای تفکر انتقادی در اوفرد به دیدن سازوکار پیچیده

ویق فرد به قادی و تشی تفکر انتکاربست فعالانه. شناختن ستم هولناکی که بر او رفته است نیز نداردبه رسمیت

 . رسد تا تثبیت او در نقش قربانیدیدن سایر وجوه ناپیدای روابط اجتماعی، درمان مؤثرتری به نظر می

 بحث این مرکزی یهسته به دهید اجازه شد اشاره اجتماعی روابط ناپیدای وجوه به که حال ●

 داریسرمایه مناسبات و چیست سکسوالیته و قدرت یرابطه که است این مرکزی سؤال .بپردازیم

 اند؟کرده بازی نقشی چه جنسی مناسبات برقراری در

های اجتماعی به طور ناخواسته تجربه اجازه دهید در این بحث از تجاوزها و آزارهای آشکاری که زنان در محیط

بیماری که  توان از بستری جنسی را نیز نمیهرچند همان تجاوزها و آزارهای وحشیانه. کنند، گذر کنیممی

ها سکسوالیته به اند جدا کرد، اینجا مقصود نوع دیگری از روابط است که در آنمناسبات اقتصادی ایجاد کرده

 .گذارندشود و احساس سواستفاده و خیانتی عمیق را بر جای میای ردوبدل میعنوان کالایی مبادله
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اط تر بلکه در تمام نقاز آن نه فقط در جوامع بستههای متفاوت از سکسوالیته و بازخوردهای اجتماعی ناشی تلقی

را دائماً  10ی جنسی تفننیرابطه: »... نویسدشناس فمینیست، میایوا ایلوز، متفکر و جامعه. جهان در جریان است

ین چند. پسندهای عامهدانند، چه در محافل ادبی سطح بالا و چه در کلیشهمرتبط با فرمی مردانه از جنسیت می

اولین دلیل این است که مردان همواره از آزادی جنسی بیشتری نسبت به زنان . ل برای این امر وجود دارددلی

 .های جنسی جولان دهندهای هنجاربخش کمتری در عرصهتوانستند با محدودیتبرخوردار بودند و در نتیجه می

ین مسئله نزد زنان یا مبهم است یا که ابندوباری جنسی ملاکی برای قدرت جنسی نزد مردان است در حالیبی

م عموماً یا بهتر است بگویی]دومین دلیل این واقعیت است که مردان مجبور نیستند . نشانی از جایگاه پست اخلاقی

یابی به منابع اجتماعی و اقتصادی به کار ببرند و مثابه اهرم قدرتی برای دستجنسیت را به[ مجبور نیستند

 ( Illouz ,28.« )ی جنسیت کنندشان را درگیر مسئلهکه کلیت وجودیدرنتیجه دلیلی ندارند 

ها زن طور سنتیبه: »... نویسدی جنسی میایلوز در مورد این نابرابری و دلیل مبادرت زنان به مبادله در ازای رابطه

کنند، مانند منابع ها سکسوالیته را با چیزی معنادار مبادله میآن–کنند تر درگیر رابطه میخودشان را کامل

 (011همان، .« )اقتصادی و موقعیت اجتماعی

ثبات که در چرخش این کنش در دوران مدرن رخ داده است هنوز ی جنسیِ گذرا و بیهای مختلف از رابطهتلقی

 ی جداییی جنسی گذرا برای ایجاد برابری، همان منطق مردانهرابطه. برای بسیاری از مردان و زنان روشن نیست

کند که زنان همچنان درگیر و دار منافع اقتصادی و کند، اما فراموش میحساسات از رابطه را به زنان دیکته میا

در نتیجه سوتفاهمی پیشینی در این نوع روابط نهفته است که به زنان احساسی از . های مسلط تبادل هستندفرم

ی مردان راحت به دست اندازهخواهد هماز زنان می گراین فرم مسلط سرکوب. کندکشی  را القا میخیانت و بهره

 . آیند و رها شوند

قانه ی عاشچون رابطهتری همهای عمیقگذشته از روابط جنسی تفننی که ذکرش رفت، این مسئله در مورد رابطه

مُهر  های رمانتیکداری روی تمام امکاندر هر صورت سرمایه: »نویسدکازارلی می. نیز تا حدودی صادق است

امروز عشق، . های جدی اجتماعی و اقتصادی استداری حامل محدودیتزند؛ عشق در عصر سرمایهنادرست می

ک عشق ابزاری ایدئولوژی... است نیست؛ بلکه نظامی از بدبختی، ظلم و استثمار آن را محدود کرده  "آزاد"و  "ناب"

ی کنند تا زندگسختی کار میتر والدین بهبیش. دهدمی کند و در برابر هم قراراست که ما را از یکدیگر جدا می

که رضایت شخصی خود را به ارمغان بیاورند و نه برای بهتری را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ نه برای این

                                                           
10 : Casual Sex 
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داری ی دو نفره برای سرمایههیچ جای تعجبی ندارد که عشق، ازدواج و زوجیتِ عاشقانه. بهبودبخشیدن جامعه

عشق و ازدواج به همان اندازه که یک قرارداد رمانتیک است، یک قرارداد اقتصادی نیز تلقی ... م است بسیار مه

این رابطه به همان اندازه که حول محبت، مراقبت و همراهی است حول اشتراک اظهارهای بانکی، مالیات، . شودمی

 (۱۰۰۰کازارلی، ) .«رهن و وام نیز است

نامد اشاره به این واقعیت دارد که به دلیل فشارهای مالی، حتا ی و اقتصادی میچه کازارلی اشتراکات مالآن

ت یکی از دلایل عدم امنی. شودتری برای رفاه و امنیت اقتصادی محسوب میی دونفره، راه ایمنناکارآمدترین رابطه

ه به طور کند کنکته اشاره می کازارلی به این. گردداقتصادی زنان به دستمزدهای نابرابر در قبال کار یکسان برمی

پوست اختلاف حتا بیش سنت در برابر یک دلار است که برای زنان سیاه ۱۲میانگین درآمد زنان به درآمد مردان، 

شود که لباس بخرید و آرایش کنید و رژیم بگیرید که گفته می( زنان)به ما »از سوی دیگر مدام . از این است

شود که ما به ما گفته می. به همین منوال مردی را پیدا کنید و او را حفظ کنیدجذاب شوید تا تنها نمانید و 

داران نیز به سود بردن از این موضوع حالی را بخریم و در نتیجه به خریدن ادامه بدهیم و سرمایهتوانیم راه خوشمی

ات اجتماعی مجبور هستند منابع ی معیوب مناسببه بیان دیگر زنان برای ورود به این چرخه( همان) .«ادامه بدهند

 .زیادی را به کار گیرند

تر بحران جایی عمیق. تمامی این موانع اقتصادی، ورود به رابطه و خروج از آن را برای زنان دشوار کرده است

دی صاهای اقتها ادامه یابد و زنان چه به دلیل مسائل فرهنگی و چه انگیزهبار برای مدتای خشونتشود که رابطهمی

چنانکه بالاتر مثال ایوان ریچل وود را در . ها بدهندتوانایی خروج از آن را نداشته باشند و تن به انواع سواستفاده

کند که انرژی و زمان زیادی که از هر کازارلی به این نکته نیز اشاره می. اش با مرلین مانسون ذکر کردیمرابطه

نست تواایست که میی عاشقانهاقتصادی بچرخد، دستبرد به رابطههای مناسبات شود تا چرخانسانی دزدیده می

 .ها برقرار شودمیان آن

ت بستن بر مناسباتی اسی جنسی دارند و کتمان این موضوع، چشمای با رابطهتنیدهی درهممناسبات قدرت رابطه

« آزاد»و « ناب»ی ی عاشقانهابطهدرواقع بیش از پیش امکان ر. اندالشعاع قرار دادهکه از پیش زندگی ما را تحت

آزارها یا منحرفین از هنجارهای اجتماعی ما انجام تجاوز توسط روان: »نویسددوورکین می. از ما گرفته شده است

روی است، نه انحراف، تجاوز نه زیاده. دهدی الگووار این هنجارهای اجتماعی رخ میدست نمونهتجاوز به. گیردنمی

چه در آن( ۱۰۰۰بهمنی، .« )بخشدکند تجسم میطور که فرهنگ تعریف میسکسوالیته را همان نه حادثه، بلکه

اوز تج( زنان)به ما . »خصوص زنانکنه فرهنگ رایج نفهته است، از پیش تجاوزی است به حریم شخصی افراد به
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ی کنندهاند که فراهمپدید آورده ها، دقیقاً به این علت که ما را جوریهایمان و هم در خیابانشده است، هم در تخت

خشنودی جنسی باشیم، سوپاپ اطمینانی برای هر چیزی که در زندگی یک مرد برخلاف خواست اوست و به 

 ی آنکه از عرضهالخصوص زمانیمردان همواره اجازه داده شده است اگر انتظارات این نقش را برآورده نکنیم، علی

 (۱۹۳۱فدریچی، .« )ما کنندشان را متوجه سر باز زنیم، خشم

ی رابطه. های زنان استی جنسی یکی از معدود سلاحدر چنین شرایطی است که گوردون معتقد است رابطه

ی عشق و لذت حاصل ها را از نعمت تجربهای همان چیزیست که آنخصوص برای زنان در این فرم مبادلهجنسی به

های طبقاتی ها که برخوردار از امتیازخصوص آنها، بهبسیاری زن این محاسبات در ذهن. از آن محروم کرده است

توانیم عرضه کنیم قبل از چقدر از خودمان را می: »خصوصی هم نیستند، مدام در حال تکرار استو فرهنگی به

ازه دهیم آید؟ اگر قرار اولمان است، اجکه خودمان را ببازیم یا ارزان فروخته باشیم، در عوض چقدر گیرمان میآن

مان برود، بلوزمان را باز کند، انگشتش را زیر سوتینمان ببرد؟ در تواند تا بالای دامنمی: که او چقدر به چنگ آورد

؟ با چه میزان جدیتی باید امتناع کنیم؟ چه موقع باید به او بگوییم که از او "!بسه"ای باید به او بگوییم چه لحظه

 (همان« )هستیم؟ "ارزان"نکند که ما  آید تا پیش خودش فکرمان میخوش

ای از افراد نهفته ی گستردهدارانه چه سواستفادهتو به طور ضمنی به ما آموخت که در پس مناسبات سرمایهمی

ه شد، بهربار که روایتی هولناک از تجاوزهای آشکار و ناپیدای افراد قدرتمند، ثروتمند و مشهور برملا می. است

تو هرگز موفق نشد این مبادله را مستقیماً البته می. ارجاع داشت که در پس آن در جریان بود ی نابرابریمبادله

هدف قرار دهد و در پس این مناسبات سودجویانه، سازوکاری را دریابد که تمام روابط انسانی را هدف قرار داده 

یابی احتی از موقعیت خود برای دستاست، به ر« ترموفق»و در نتیجه « مشهورتر»کارگردان یا بازیگری که . است

تر است، احتمال شود بیشبرد و البته چون ارزش مبادلاتی کالاهایی که ردوبدل میهایش بهره میبه خواسته

که تغییری ساختاری در اساس مناسبات تولید رخ ندهد، مادامی. شودتر میکشی هم پررنگسواستفاده و بهره

 . شوده قدرت و ثروت مبادله میسکسوالیته نیز برای دستیابی ب

 دقیقاً به دلیل همین. شودناپذیری به روح و روانشان وارد میها نیستند که صدمات جبراناما در این بازی تنها زن

و نیز داند که اسو چون از پیش میاز یک. ی مردانه، عموماً حامل نوعی پارانویاستمناسبات است که سوبژکتیویته

شریک است و از سوی دیگر چون اختیار صوری کنترل این مناسبات به دست او سپرده شده است در بازی مبادله 

تواند از هم فروبپاشد و اوضاع از که هر لحظه این نظم می، هراس آن(چه به لحاظ قانونی و چه در عرف جامعه)

های در تحلیل انتقادی شخصیتتو می. کنترل او خارج شود، خشونت و پارانویایی بدوی را به او تحمیل کرده است
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البته این هرگز به معنی سلب مسئولیت از این مردها نیست بلکه تلاشی . مرد درگیر این روابط نیز راه به جایی نبرد

 .ی معیوبش امیدی به رهایی نیستاست برای فراروی از فردگرایی و هدف قراردادن ساختار بیماری که در چرخه

تر ی قدرت و سکسوالیته بیان شد، اجازه دهید به شکلی مشخصرابطههای اولیه و حال که تعریف ●

در ابتدا اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که . تو و محورهای انتقادی اصلی آن بپردازیمبه می

های کنند؟ آیا استفاده از شبکهها و اتحادها بازی میهای اجتماعی چه نقشی در جنبششبکه

 تو تأثیری داشت؟می اجتماعی در ماهیت جنبش

های جمعی، نگاهی به آرای جودی تو و گسترش آن در فضای مجازی و رسانهدر رابطه با ماهیت آنلاین جنبش می

ی میان رسانه، او ارتباط درونی چندگانه. اندازیمهایش میپرداز آمریکایی، در یکی از سخنرانی، نظریه11دین

دهد و با پیش کشیدن این مفهوم، به توضیح می 12داریِ ارتباطیسرمایهدموکراسی و نئولیبرالیسم را تحت عنوان 

 . پردازدگری آنلاین میانتقاد از کنش

 :داریِ ارتباطی دارای سه ویژگی استاز نظر او سرمایه

 .در گذشته ارتباط به معنی فرستادن پیام برای یک فرد و دریافت پاسخ از سوی او بود: تغییر فرم بیانی ما .0

. کنندهایی است که الزاماً پاسخی دریافت نمینون مشارکت به معنی به جریان انداختن محتوا و کنشاما اک

های ارتباطی با یکدیگر برابر پیام. ها مطرح استجا به جای فهم پیام، تنها ارزش مبادلاتی پیامدر این

ر، های یک بلاگاد کامنتتعد. تر از دیگری نیستنفسه مهمشوند و هیچ قضاوت و منظری فیدانسته می

اتکا بر منطق . ها مطرح استها نیز برابر است و تعداد آندهد و حتا ارزش کامنتموفقیت او را نشان می

گویی مهم مهم نیست چه می. ی انتقادی اش را از دست بدهدشود دموکراسی سویهشمارش باعث می

 .است کلامت در اکثریت باشد و ارزش مبادلاتی بیابد

تو، توانیم تا حدودی پی به دلیل این واقعیت ببریم که چرا در جنبش میها میتکا به ارزش مبادلاتی پیامبا ا

های مردم عادی دیگر ارزش که روایتهای آزار جنسی افراد مشهور تا این حد پررنگ شده است تا جاییروایت

دگی از سوی دیگر گستر. بادلاتی پیدا کنیباید از پیش معروف و مشهور باشی تا ارزش م. شنیدن چندانی ندارند

                                                           
11 : Jodi Dean 
12 : communicative capitalism 



Tajrishcircle.org 
مقاله اول :فصلنامه خواهرانگی  

 

توان گفت هر روایتی که ارزش مبادلاتی لازم را پیدا به طور کلی می. بودن موضوع هم مطرح استخراشو ابعاد دل

 . یابندشود و بسیاری از افراد هرگز صدایی برای خود نمینکند به سادگی فراموش می

اثربخشیِ نمادین به این معناست که چگونه یک ( از ژیژک مفهومی برگرفته: )کاهش اثربخشیِ نمادین .8

شوند؟ کاهش اثربخشیِ نمادین به شود و چگونه نمادها، نمادین مینماد از یک بستر وارد بستر دیگر می

یافتن این نمادهاست، به عبارت دیگر، نمادها ارزش درونی خود را از دست جریانمعنی کاهشِ ظرفیت به

 . بخش، وزنی ندارندهای رهاییها و حرفی فرهنگی دیگر معنی ندارد و ایدهایهیعنی سرم. دهندمی

که چه کسی و از چه این. تو پرداخته شود ظاهراً اهمیت چندانی نداردکه از چه موضعی به تحلیل وقایع میاین

ًا جاست آیا اساسسؤال ایناما . نفسه نداردکند نیز تفاوت فیای آن را نقد میی فرهنگیجایگاهی با چه سرمایه

زده را دارند و های جنسیتاند، اعتبار لازم برای نقد عملکردهایی که خود بانی سرکوب زنان بودهها و نظامدولت

توانند جایگاه منتقد را اشغال کنند؟ آیا فردگرایی و منظر لیبرالی هرگز راه به ماهیت سیستماتیک این آزارها می

 برد؟ می

ایم، در نتیجه ای هست که در نظر نگرفتهپیرامون هر موضوعی همیشه ایده و گزینه: 13جاعیی خودارتله .3

ای از سلسله نقدها وقت نتیجه یا پاسخ قطعی نداریم و همه چیز باید آزمایش شود و انگار در چرخههیچ

از  شده وف گمیابی ناممکن به معنی و هدافتیم و از قضا همین تلاش برای دستها در میگیریو نتیجه

 پایان، پرداختندهد و همین بحث بیدر نتیجه محتوا اهمیتش را از دست می. بخش استدست رفته، لذت

 این مسئله به این معنی نیست که به. بخش استتر یک مسئله، خود فرآیندی لذتبه حاشیه و ابعاد تازه

 .ماعی مسخ شده استهای اجتی مشارکت ما در شبکهدهیم بلکه شیوهموضوع اهمیت نمی

ی این انتها و جزییات آزاردهندههای بیها پرده برداریم در دام روایتبودن این خشونتاگر نتوانیم از سیستماتیک

شود، گویی سازوکارهای پشت این واقعه مان تنها معطوف به نابودی کامل فرد آزارگر میافتیم و هدفتجاوزها می

ربار های جنجالی بیشتر با جزئیاتی هها و اشتیاق شنیدن افشاگریگذاشتن روایتتراکلذت به اش. ایمرا از یاد برده

 .گیردتر، جای اشتیاق به تغییر را میآزاردهنده

حقق ی تها وعدههای نئولیبرالی، رسانهجودی دین معتقد است که در سی سال گذشته و در اوج گسترش سیاست

به ما گفته شده است هرکس تلفن همراه و دسترسی به اینترنت . اندداده های اجتماعی رادموکراسی از طریق شبکه

                                                           
13 : reflexivity 
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هاست تواند صدایی برای خودش داشته باشد، ولی فراموش نکنیم در عصر گسترش همین رسانهداشته باشد می

یر، یاو معتقد است در این رسانه، شوق ما به تغ. که بیشترین نابرابری اقتصادی طول تاریخ بشر رقم خورده است

ها وابسته شویم که تغییرات به همین اپلیکیشنشود و ما متقاعد میبه شوق ما به مشارکت در یک کنش بدل می

ولی واقعیت این است که حتا جنبش وال استریت نیز به این دلیل . هاستاست و انقلاب در پشت این فناوری

ی ایجاد رغم وعدهها بهاین شبکه. ان رفتندرادیکال شد که مردم از شبکه های اجتماعی جدا شدند و به خیاب

بیانی  سازی جایگاهبا یکسان. کنندارتباط، فردگرایی را تقویت کرده و خودآگاهی جمعی و طبقاتی را تضعیف می

 برند و به ناحق ارزش یکسانیهای عمیق طبقاتی و اقتصادی در محتوای بیانی افراد را از بین میافراد، وزن تفاوت

 .دهندها میهای آنبه روایت

رغم ادعای اند، آیا این جنبش بهتو را متهم به فردگرایی لیبرال بورژوایی کردهبسیاری می ●

بودن، توانسته بر فردگرایی غلبه کند؟ شاید بهتر است بپرسیم آیا اساساً قصدی برای اجتماعی

 غلبه بر فردگرایی دارد؟  

این است که  "تومی"با جنبش  "14!یک زن کمتر هم نه"ثل گوید تفاوت مهم و کلیدی جنبشی مباتلر می»

مند بلکه جمعی است و براساس همکاری قدرت. بنا نشده است "هویت فردی"براساس یک تعریف محدود از 

ها، زنان کارگر، زنان مذهبی اهل کلیسا، سکشوالاز ترنس: کندهای گوناگون زنان است که از همه دفاع میگروه

« .گرای فمینیستی نداشته باشندزنانی که شاید هیچ ارتباطی با فضای دانشگاهی و نخبه …ها و زنان اتحادیه

 (۱۹۳۱باتلر، )

کند، اما معتقد است بازتولید فردگرایی و اعتباربخشی بیش از ی افراد را انکار نمیباتلر البته اهمیت تاریخ و قصه

. کندایم، عاجز میعی مشترک که همه در آن گرفتار آمدههای فردی، ما را از درک یک وضعیت اجتماحد به قصه

 پس سکوت و فردگرایی. توانست برای ما هم بیفتددهد که درک کنیم این اتفاق میای رخ میحرکت جمعی لحظه

انداخته است و لزوم تغییر  جا دوباره نقش ساختاری که از پیش بر مناسبات ما سایهدر این. در آن جایز نیست

بود یا حتا پوشش « هوشیارتر»بود یا « ترزرنگ»مسئله این نیست که اگر زنی . شودآن آشکار میماهیت 

ها به بستانمسئله این است که هر زنی در این بده. توانست جلوی این تجاوز را بگیردداشت، می« تریمناسب»

لزوم . دکنی این شکست میتجربهاین است که چیزی از پیش ما را محکوم به  مسئله. شوداین سرنوشت دچار می

                                                           
: Ni una menos 14 ده ی تجریش منتشر شی باتلر در مورد آن در سایت حلقهتر مانیفست آن و مصاحبهکشی که پیشجنبشی علیه زن

 . است
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ه مان باشد کباید حواس»کند که باتلر تأکید می. جاستدر این« تومی»فراروی از فردگرایی در جنبشی مثل 

ی سازد و گروه و جمع، چیزی فراتر از صرفاً مجموعهنمی "حرکت جمعی"های شخصی، لزوما روایت "یمجموعه"

به تدریج ( تری دارندکه ارزش مبادلاتی کم)نام طور که روایت افراد گمانهم( همان) .«های شخصی استداستان

تر شد، ساختار سیاسی و فرهنگی پس این های جنجالی پررنگتو حذف شد و اشتیاق و ولع برای افشاگریاز می

های تروای کهتا جایی. خصوص شدیدتر شددر نتیجه تمرکز مدام بر اشخاص به. ماجرا نیز به فراموشی سپرده شد

شود کنند، تکرار مکررات فرض میتر در سطح شهرها تجربه میای که زنان طبقات پایینهولناک تجاوزهای گسترده

 .انگیزدو تأسف رقیقی برمی

ده شژیژک البته به صورتی اغراق. تو از تجاوز نیز ریشه دارداز سوی دیگر این فردگرایی در تلقی رایج در می

ر یادبگیریم دیگری را د: گفتسارتر می ".جهنم، دیگری است": عروف سارتر را به یاد بیاوریمجمله م: »نویسدمی

زدن، هرچه، این به صورت یک کنید اعم از سیگارکشیدن، لاسهرکاری شما می. فاصله مناسب از خود قرار دهیم

برآمده از یک  "ت سیاسیِنزاک"، افراطی یا "هممن"ی منطق نهفته در پس همه. شودتخطی و تجاوز دیده می

 "هممن"در ... گوید من خواهان آرامش خودم هستم، بقیه از من دوری کنندطرف می. فردگرایی خودشیفته است

ای از صداهای حق به جانب، اندوهگین و اعتراض آمیز به راه انداخته شد؛ آن هم اما شاهد بودیم که چگونه رشته

تو ای از کلیت میجانبهتوانیم با چنین تعریف یککه میبا این( ۱۰۰۰ژیژک، ) .«از سوی فردگرایی لیبرال بورژوایی

  .تو در آن گرفتار شده استرسد فردگرایی لیبرال بورژوایی همان دامی است که میهمراه نباشیم، اما به نظر می

برالیسم در حال ایجاد نولیگاردین در مقاله ای با عنوان . این فردگرایی به نوعی محصول دوران معاصر نیز هست

: ی داردداری افسردگی و اضطراب ریشه در سرمایهگیری گستردهکند که همهبه این نکته اشاره می تنهایی است،

، در کشی شده استها برای پاسخ دادن به افراد دیگر سیمهای انسانی، پستانداران فرااجتماعی، که مغز آنهستی»

ه ما با زندگی دیگران ارتباط ناگسستنی دارد، اما در همه جا به ما گفته گرچه رفا. اندازی هستندحال پوست

 (۱۰۰۰کازارلی، « )شود که از طریق منافع شخصی رقابتی و فردگرایی افراطی پیشرفت خواهیم کردمی

 آیا این جنبش توانسته است زنان سایر طبقات را با خود همراه کند؟ ●

دامه تو در ااما آیا می. تو استفاده کردندپوست بودند که از عبارت میاهبار زنان سیطور که گفته شد اولینهمان

ای مورد آزار قرار گرفته بودند؟ توانست راوی زنان طبقات پایین باشد که از سوی مردانِ اتفاقاً سرخورده و حاشیه

، شروع شد "هممن"ی اخیرا وقت: »نویسدژیژک می. تری هم داردتر و گستردههایی که احتمالاً ابعاد هولناکروایت
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مار ی طبقاتی جنبش، در معنای سیاهان استثی متوسط بالا بودند، و یک مرتبه دیدیم که جنبهسرکردگانش طبقه

 (۱۰۰۰ژیژک، ) .«بودن این حرکت همه ناپدید شدایی کارگر و تودهشده و زنان طبقه

هم آن) توشدن اخبار میدستبهقرار نگیرد، دستانجامد هدف وقتی نفس ساختاری که به سواستفاده و قلدری می

شود که با ایجاد رعب و وحشت و ترس از تنها منجر به این می( همان تعداد محدودی که ارزش مبادلاتی دارند

اما از سویی این رعب و وحشت فقط در . ای خودداری کنندرفتن آبرو، افراد از اقدام به چنین اعمال وحشیانهدست

تر از و مشهور جامعه ایجاد شده است و اتفاقاً در بین افراد معمولی و گمنام ترس از افشاگری بسیار کمطبقات ممت

تری هم برای این دست ی امنحتا شاید حاشیه. تر رخ دهدکه ممکن است تجاوزی به مراتب هولناکاست، با این

 .دادن ندارندمیتی برای از دستتجاوزها فراهم شود چون افراد به خوبی آگاهند که موضع چندان پراه

های زنان ممتازی که از پیش های خود را از روایتاند بهتر است روایتتر نیز بسیاری گفتهطور که پیشهمان

بار از این اند جدا کنیم و اتفاقاً تمرکز را بر همان زنانی بگذاریم که هم یکی سکسوالیته و قدرت بودهدرگیر مبادله

 . شوندد و هم ستم مضاعفی را از سوی متجاوزان متحمل میمناسبات حذف شدن

تو در ایران چه تحولاتی را از سر گذارند؟ ورود اما پرسش نهایی در این مقاله این است که می ●

 ها نشان از چه دارد؟رسمی نظام قضایی در بعضی از پرونده

ی دو مورد آیدین مقایسهمثلاً . اهمیت است ای حائزهریک از جنبه مواردی مشهور در ایران مطرح شد که اتفاقاً 

های در کمال تعجب پس از افشاگری. کند که محل بحث ماستآغداشلو و کیوان امام تناقضی را برجسته می

ی های شاخص دارد، به شکلای که در میان چهرهشدهگسترده علیه آیدین آغداشلو و به دلیل جایگاه هنری تثبیت

در همان سالی که زنان زیادی اقدام به افشاگری . معنوی و اقتصادی گسترده از او بودیمهای محسوس شاهد حمایت

ها اما در سویی دیگر، پس از افشاگری. ای در حراج تهران برای او رقم خوردسابقهعلیه او کردند، رکورد فروش بی

ز دانشگاه ندارد، نظام قضایی علیه کیوان امام، یکی از دانشجوهای دانشگاه تهران که شهرت خاصی در بیرون ا

سریعاً دست به اقدام زد و در عملیاتی فوری او را دستگیر کرد و حتا از احتمال حکم اعدام برای او صحبت به میان 

 . آمد

طور که گوردون رسد اما همانهرچند نفس ورود سازوکارهای قانونی برای مقابله با آزارجنسی به نظر صحیح می

زار قدرت تعریف آ. باید در برابر اعطای کامل این قدرت به دولت یا دیگر نهادها مقاومت کنیم»کند نیز اشاره می

جنسی باید از آنِ ما باشد؛ باید متوجه باشیم که تنها حامی واقعی زنان قدرت جنبش زنان است و نه تهدید 
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نان زده است که در همان نباید فراموش کرد دولتی دست به احقاق حقوق ز( ۱۹۳۳گوردون، .« )مجازات قانونی

بار فراهم های جنسی و مرگها گرفته است و زمینه را برای بروز انواع و اقسام خشونتابتدا این حقوق را از آن

ایست از سوی همان دولتی های حاشیهی کارکردشان سلب اختیار از زنان و گروهقوانینی که عمده. کرده است

 .متجاوزان را داردی مبارزه با وضع شده است که داعیه

دارانی که از ترس افت ارزش های مالی مجموعهطور که مورد آغداشلو و امام نشان داد، جدا از انگیزههمان

 ریها افشاگی فرهنگی افرادی که علیه آنرسد سرمایهشان، قیمت آثار آغداشلو را بالا بردند، به نظر میمجموعه

 های نهاد قدرتحتا مجازات متجاوزین نیز بری از سوگیری. دخیل استها صورت گرفته است نیز در سرنوشت آن

طور انپس هم. ها سنگین باشد بر اجرای عدالت سایه افکنده استی ترازو به نفع آنکه چه میزان کفهاین. نیست

ه لیاقتش کاولین هدف ما باید افزایش آگاهی دیگر زنان نسبت به رفتاری باشد : »کندکه گوردون نیز پیشنهاد می

 (همان) .«یکدیگر "فردی"از حقوق  "جمعی"شان در دفاع را دارند، و افزایش توانایی

این حرف به معنی سلب مسئولیت از نهادهای قدرت و تفویض وظیفه به افراد نیست بلکه هدف ایجاد خواهرانگی 

گر را به خوبی بشناسد تا وبهای زنان باشد و ساختارهای سرکی واقعی تمام گروهو اتحادیست که دربرگیرنده

همبستگی و اتحاد زنانه و فراروی از تعلقات طبقاتی، همان کلیدی است . ها ایجاد کندبتواند تغییری ماهوی در آن

 .انجامدکه به آزادی نه فقط زنان که کل جامعه می

 

  :منابع

هانا هِر، : نقش زوج مرد را داشت، نویسندهما از دنیایی آمده بودیم که در آن زن تنها : گپ و گفتی با سیلویا فدریچی .0

 ۱۹۳۱مهرسا معیری و شکوه مقیمی، سایت میدان، شهریور : مترجم

، Revoltfem.comمهدیس صادقی پویا، سایت : بل هوکس، ترجمه: اتحاد سیاسی میان زنان، نویسنده: خواهرانگی .8

 ۱۹۳۱فروردین 

 ۱۹۳۳پور، سایت میدان، شهریور آلما بهمن :لیندا گوردون، مترجم: سیاست آزار جنسی، نویسنده .3

و ایزابل  برنادت گروبنر: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی مصاحبه با آلنکا زوپانچیچ، نویسندگان: جنسیت بدونِ هویت .4

 ۱۹۳۱سایت پروبلماتیکا، آبان  ،اورتیز، ترجمۀ فریبرز همایی

 ۱۰۰۰، سایت رادیو زمانه، فروردین دشتی. ف: اسلاوی ژیژک، ترجمه: هم، نویسندهدرباره جنبش من .5

 ۱۰۰۰صفایی، سایت میدان، مهر هستی معرفت: آیا مورد منسون عجیب و استثنایی است؟، نویسنده .1

  ۱۹۳۳آوا گودرزی، سایت میدان، شهریور : کیتی هینی، مترجم: شود، نویسندهکس به دروغ، متهم به تجاوز نمیتقریبا هیچ .7



Tajrishcircle.org 
مقاله اول :فصلنامه خواهرانگی  

 

 ۱۰۰۰بان آزار، نیلوفر حامدی، سایت دیده: اید کاملا در اختیار من باشی، نویسندهگفت منشی شدی پس بکارفرما می .2

 ی علی راغب و حسن ایقانی، سایت نقد اقتصاد سیاسی،تاتیانا کازارلی، ترجمه: داری و سوسیالیسم، نویسندهعشق در سرمایه .2

  ۱۰۰۰بهمن 

بان المیرا بهمنی، سایت دیده: اوز و عشق رمانتیک، نویسندههای فرهنگ تجپوشانیتاملی بر برخی هم«: من»ناز تو و نیاز  .01

 ۱۰۰۰آزار، اسفند 

 ۱۹۳۱ی تجریش، آبان طلیعه حسینی، سایت حلقه: سیلویا فدریچی، ترجمه: چرا جنسیت کار است؟، نویسنده .00

 ۱۹۳۱یر فرناز سیفی، سایت رادیو زمانه، ت: باتلر، ترجمه: ، نویسنده«من هم»نقدهای جودیت باتلر به جنبش  .08

03. Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons, Silvia Federici, PM 

Press, November 2018 

04. The End of Love, Eva Illouz, New York : Oxford University Press, 2019 

 

 

 


