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زن، با پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز با عنوان » بیژن عبدالکریمی وگوی نقد گفت 

 « شعاری است که با سنت تاریخی ما نسبتی ندارد زندگی، آزادی

 

در تاریخ اول   دانشگاه آزاد اسالمی،، دانشیار پیشین فلسفه در  یژن عبدالکریمیب

 ی درباره  اظهاراتیبا    «پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز»با    وگوییگفت در    1401ماه  دی 

زندگ »زن،  انقالبی  آزادی«جنبش  نقطه   ،ی،  در  جنبش  مقابل   ی درست    موضع   این 

 . ایستدمی  آن گرانسرکوبکنار و در  گیردمی 

های اجتماعی، با مدرنیته زنان به صحنه گوید: »می   عبدالکریمی  وگو،گفت در این  
با ظهور پس امدرن در واقع حضور زنان در فرهنگی و سیاسی وارد شدند و همچنین 

جهانی و نه صرفاً مختص    ی ه تر شده است و این یک مسئلهای گوناگون پررنگعرصه
ی «»مسئلههای عمومی« را  « چرا عبدالکریمی »حضور زنان در عرصه به ایران است.

داشتن  بودن، اشکال بودن، عجیببودن، غیرعادی داند؟ در واقع مسئلهجهان و ایران می

 اصطالحاتی است که  زبان مردساالر به زنان   انجامدبودن میی که به مسئله بودنو بحران

مسئله اگر بگوییم  .  کندمی تحمیل    ته شدهو به موقعیتی که برای زنان در نظر گرف

متکلمانی همچون عبدالکریمی به   یهحضور زنان نیست، بلکه نگاه مردساالران

از روی دوش   بودن مسئله در این صورت ممکن است اندکی بار سنگین    زنان است

مثل    «فیلسوفانی»رسد که  بکه باالخره روزی  زنان برداشته شود و بتوانیم امیدوار باشیم  

دریابند که »مسئله« در   را مسئله ندانند، بلکه  یا حضور زنان  بیژن عبدالکریمی زنان

 است.  بینی شخص خودشان جهانواقع 

گوید این شعار به خاستگاه شعار »زن، زندگی، آزادی« میبا اشاره  عبدالکریمی  

مطرح شد و باتوجه به گرایشات مارکسیستی وی،   اوجاالنبار توسط عبداهلل  برای اولین»
های جنسی از زنان برداری های نظامی زیر نظر وی، اتهاماتی از جمله بهره به او و گروه

و   اوجاالنو تبدیل زنان به بردگان جنسی وارد شده است ... گفته شده است عبداهلل  
ی جنسی تبدیل به یک برده  های نظامی زیر نظر او ازدواج را کنار گذاشتند و زن راگروه

یعنی   وی،  شعار  و  آزادی "کردند  زندگی،  و   "زن،  جوانان  از  برخی  زبان  در  اکنون 
توان گفت که این شعار یک  کنشگران ما هم جاری شده است و به همین دلیل نمی 

https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
https://saednews.com/fa/post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
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  . «گرا سرداده شده استه جریانات سنت اما در نقد سنت و در واکنش ب  ، شعار اصیل است

و  پیشین  استاد    عبدالکریمی فلسفهدانشگاه  شاگرداندانی  مدعی  و    یاست،  گاه  دارد 

ارائه  سخنرانی  مهیجی  بنابراین کم کرده  های  که می است،  انتظاری  از  ترین  وی  توان 

 « گفته شده است»  عباراتی مثلخود از    تر حرف بزند و در نقداست که دقیق این  داشت  

نکند.  داده   استفاده  کدام  به  استناد  با  است؟  شده  گفته  چنین  کجا  تاریخی  های 

 م و یخطای شناختی شومرتکب    توانیممی  دهد؟می   اوجاالن  عبداهللبه    را  هایینسبت 

کن  ادعایی می عبدا  مثل م وقتی فردی  یفرض  درست    کند پس »حتماًلکریمی چنین 

توانیم  ضیحاتش می تو  داند و با توجه بهاین شعار را »اصیل« نمی  او  همچنین   .است«

»اصیل  او  که  »ایرانبفهمیم  با  معادل  را  می نبودن«  شعار«  این  خاستگاه  داند.  نبودن 

با او موافق نباشیم، اما الزم است کمی توضیح   هم  بودن« توانیم در تعریف »اصیلمی 

ای سر داده شد و نسبتش  کیست و این شعار در چه زمینه  اوجاالنبدهیم که عبداهلل  

   .با جنبش انقالبی »زن، زندگی، آزادی« در ایران چیست

طی    .است  بدی   کژفهمیدچار  ی شعار »زن، زندگی، آزادی«  بارهدر  عبدالکریمی

پیامِ شعار   چیستی  خاستگاه ومعرفی  سه ماه گذشته مقاالت بسیاری در شرح، نقد،  

شعار »زن، زندگی، آزادی« از کجا   .نوشته و منتشر شده است  زادی«»زن، زندگی، آ

به   نیاسوما نگهداری   بسیاری و ازجمله   امروز دیگر پاسخ این پرسش روشن است و  آمد؟

بار در  نخستین  "ژن، ژیان، ئازادی "کنم: »شعار  ، از او نقل می اندپرسش پاسخ دادهآن  

آزادی   1987سال   جنبش  بعدها  از سوی  شد.  داده  سر  ترکیه  کردستانِ  زنان  بخش 

نتیجه  در  که  شنبه  فرزندانمادران  قهری  ناپدیدشدن  تحص ی  استانبول  در  ن  شان 

به حلقه می  این شعار  زود  کردند. خیلی  تکرار  را  اعتراضی  این شعار  اتصال  کردند  ی 

جنبش زنان   2014های فمینیستی کرد و ترک در شهرهای ترکیه بدل شد، سال  گروه

روژئاوا در نبرد با داعش در کردستان سوریه این شعار را به نماد انقالب فمینیستی زنان 

ی در جشنواره  "دختران خورشید"جریان نمایش فیلم  در    2018تبدیل کردند. سال  

  1401)  2022سال    کن این شعار از سوی هنرمندان در سالن جشنواره سر داده شد. 

شمسی( پس از قتل ژینا )مهسا( امینی به دست گشت ارشاد این شعار از زبان زنان در 

ت شهرهای سرعمراسم خاکسپاری ژینا در سقز سر داده شد. پس از آن این شعار به 

و از زبان زنانی که در اعتراض به قتل مهسا امینی و حجاب اجباری   ایران را درنوردید 

https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/4048
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خواهی زنان  به خیابان آمده بودند سر داده شد. اکنون این شعار به نماد جنبش آزادی 

های اجتماعی تبدیل شده که ها در اعتراضات خیابانی و شبکه ی همبستگی آنو حلقه

 مان زندگی آزاد برای تمام زنان جهان است.«  به هر زبانی ترج

اوجاالن عبداهلل  به  اشاره  با  عبدالکریمی  کرد  اما  کارگران  حزب  ستان  رهبر 

بر شعار »زن،   یدرنگ  ای با عنواندر مقاله   داند.این شعار را »غیراصیل« می  (.)پ.ک.ک

ها )پیروان نسبت عبداهلل اوجاالن و آپوئیست   نیامیو    نینازن  ی نوشته ی«  آزاد  ،یزندگ

 یاز شعارها   یکی  «یئازاد  ان،ی»ژن، ژ.  بررسی شده است تفصیل  بهاوجاالن( با این شعار  

در سیر مطالعاتش به این نتیجه   اوجاالن.  و احزاب خواهرش استها  آپوئیست   ِیاهیپا

 یه ی سا  ینی سنگ  لشیدل  و  نشده   لیتبد  یهنوز به موضوعِ شناختِ علمرسید که »زن«  

عالوه، متقاعد به   است.  یبر علوم اجتماع  سمیویتی( و پوزی مردساالر-)پدر  سمیارکالیپاتر

زن ناکارا   ییرها  ی ها، براآموزه  ریو سا  سمیمارکس   سم،ینی فم  یشد که اقداماتِ تاکنون 

( یشناس)زن  «ی ن »علم ژنولوژیشروع به تدو  کار شد وبهخودش دست  از این رو  اند.بوده 

 ی ا کار تازهو راه  د،ی او بگشا  یاجتماع  گاهیشناخت زن و جا  ی برا  ینینو  ی چهیکرد تا در

 .  ابدیزن« ب یی»رها ی برا

  زدبانویمحل ظهور ا  ایآغاز کرد که گو  ینوسنگاوجاالن کارش را با تمرکز بر دوران   

 عت« یو طب  یندگ»زن، ز  ای  نگه«یو ژ  انی»ژن، ژ  وندیشد که پ   یاو مدع  بود.  ی و مادرتبار

 -ی بدو   ی ستیال یسوس  ا ی  یعیجوامع طب   ا ی-  یدر جوامع کمون  ،ییهالل طال  ی در منطقه 

و   افتیاش را بازخواهد  رفتهمنطقه، زن مقام ازدست  نیدر هم  زین   ندهی بسته شد و در آ 

زندگ  رومندین  وندی»پ با  »آزاد  «یزن  شد.   «یو  خواهد  ادعا  متحقق  اوجاالن   ی به 

( نگهی)ژ عتیزن و طب  ی عیطب یِذات(، و همانی)ژن و ژ «ی»زن و زندگ  اتلغ یشگیرهم

  . دی زنانه خواهد بخش  ی اصه یخص  ی به انقالب بعد  -ردیگی دو نشأت م  نیا  ی ندگیکه از زا-

آپوئالهام   هینظر  نیا زندگ   ی برا  ها ست یبخش  »زن،  شعار  اما    شد.  «ی آزاد  ،یپردازش 

استوار   یقاتیو تحق  یدانشگاه  ی هاافتهیتنها بر  ( نهی اوجاالن )ژنولوژ  یی»علم« مورد ادعا 

از طرف ه  ارائه نشده  ی اشده رفتهیپذ  یِمتد علم  چیه  از سوی بلکه    ستین نهاد   چیو 

علم اساط  نشده   دیی تأ  یمعتبر  بر  عموماً  اوجاالن  استنادات    ،ین ید  اتیروا  ر،یاست. 

https://pecritique.com/2022/12/14/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://pecritique.com/2022/12/14/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
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 کی  دتوانی حالت م  ن یدر بهتر  ل،یدل  نی؛ و به ااست  استوار  یو مقوالت فلسف  کیزیمتاف 

 د و نه علم. درنظرگرفته شو میپارادا ای  کرد«ی»رو

 آوری شبیه سخنانی »زن« به شکل حیرتدرباره  اوجاالنهای  در ادامه اندیشه

درباره   بیژن »زن«عبدالکریمی  گفت  در  ی  می این  که  آن  شود!وگو  سخنانی  هم 

 اوجاالنهای عبداهلل  کند بر ضد این شعار و بنابراین برضد اندیشه عبدالکریمی خیال می 

به !  گویدمی  اشباهت  گویی  که  است  و  ندیشه قدری  عبدالکریمی  از یک   اوجاالنهای 

 اوجاالن   یِشناس زناصطالح  به  ی هینظر  انیبن اند!  یا بر یک سنّت ایستاده  خاستگاه برآمده 

  « ی »مادر  «،یندگی»زا  یکه زن با سه صفتِ ذات  به این معنا   : است  یمتک  بر »اصالت ذات«

»خاک« و »مامِ   عت«،یزن با »طب   وندیپ  ی که نقطه   شودی برجسته م  «یو »هوش عاطف

و هوش   قتیتا به حق   دهدی امکان را م  نیکه به زن است  های ژگیو  نیاست؛ هم  هن«یم

 درباری،    .کند  تیهدا  تی شود و مرد و جامعه را به عدالت و انسان  تر کینزد  یهانیک

 : یمشویروبرو م  ی اودر اندیشه  از زن ریبا دو تصو  اوجاالن  یاسیس  اتیح  دِیجد   ی دوره

را گسسته و خود را   یاسارت اجتماع  ی آزاد، دموکرات و رها که سدها  ،ی زن قو   »یکی

 خوری توسر  ل،یزنِ ذل  ، و دیگردرآمده  "بانوزدیا"  بتیو به ه  دهیرهان  یفرودست  تِیاز ذهن

است، بلکه   "یافالطون  ی هاعشق"به    لیکه نه تنها سدّ راه مرد در ن  ی ن امروز أش  و دون

تباه انحطاط همگان است.  یاسباب  و  تنها ال   یزن  نی چن  مردان   دن، یورزعشق  قینه 

همزداشتهدوست و  وجودش  از  بلکه  ست،ین  یستیشدن    !«است  خودی ب  اساس 

مرا به یاد که  عالوه بر اینگوید که  سخنانی میوگویش  ی گفتنیز در ادامهعبدالکریمی  

نراقی  ی ه مقال می   ی ه دربار  آرش  ایران  در  اندیشه  اندازد،فمینیسم  با  شباهتش  ی به 

 ،ی با مهر، فداکار   یران یزن ا»گوید:  عبدالکریمی می  برم.نیز بیشتر پی می   اوجاالنعبداهلل  
در   یاجتماع  دیجد  ی هازن در جنبش   ریکه تصوآنشود و حال ی شناخته م  ثاریعشق و ا

به   جهان  هال  کیسراسر  عناصر  دا یپ  لیتقل  ی وودیزن  و  است  عشق،   ی کرده  مثل 
  ی انسان   یمتعال  ی هاو ارزش  ثاریا  ،ی گرید  ی برا  دنیکشرنج   ، یاز خودگذشتگ  ،ی فداکار

 زدبانوان یدر حد قداست ا  ستیبای م  ایزنان  »:  معتقد است  اوجاالنو    «.می ن یبیرا در آن نم

 ی دغدغه  نیتری به اساس  زدبانوانیا  ت یترب   پس .«هرگز وجود نداشته باشند  ایباشند  

معنا و مفهوم   یهستند که به زندگ  ایزدبانوان  چراکه  ،شودی م  لیاوجاالن تبد  یفلسف

  یزندگ  ی برده   یستی تالی کاپ  ی ته یدر مدرن  ریاس»که به قول اوجاالن    ینه زنان   ،بخشندی م

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/09/sh-karimi-naraghis-piece.pdf
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انگارِی شعار »زن، زندگی، آزادی« که ایرانیان آن را از یکیاز این رو    «اند! مانده   یمصرف

گرفته، مصادره به    و به طور خاص از زنان کورد  ی کوردهابستر مبارزات آزادیخواهانه

  فریبانه است. معنا و عوامهای عبداهلل اوجاالن بیاند با اندیشهمطلوب و از آنِ خود کرده

   شوند.های انقالبیون سازگار می د و با خواستهجوینشعارهای انقالبی بستر خود را می 

آورد،  را به زبان می   وگودر این گفت   اشترین جملهعبدالکریمی در ادامه تابناک

گوید: می   داند وقتیبهتر از سایر زنان می« بعضی زنان را  بودنِ»زن  یگویی او شیوه 

زن  نیپرو» فروغرا  از  را « همین !دانمی م  تر  بگویم: »عبدالکریمی  کنید من  تصور  جا 

این حرف توهین به نراقی است!    برخیدانم!« تردید نکنید که از نگاه  مردتر از نراقی می

از آن همواره در   شی معاصر و پ  خیما در تار  ی نان اسوهزعبدالکریمی: »بگذریم. به نظر  
آنها مانند پرو  ی اریبس  یبوده و هستند و حت  تیاقل است که    ی شاعر  یاعتصام  نیاز 

است.    دهییمردانه و نه زنانه سرا  ی که و  هیتوج  نیپسندند با ایرا نم  ی و  دیجد  ی هانسل
قدند تشناسند و مع ی م  یرانیزن ا  ندهیغالباً فروغ فرخزاد را به عنوان نما  دیجد  ی هانسل
است. اما من    دهییاش را سراو احساسات زنانه   ی بود که زنانگ  یشاعر زن   ن ینخست   ی که و
زن  نیپرو مرا  فروغ  از  جنسیتر  در حس  صرفاً  را  زنانه  و حس  محدود   یدانم  زنانه 
 ی رانیشاعر معاصر ماست و او مظهر زن ا  نیتر زن  نیکنم و کماکان معتقدم که پروینم

 ی هااز چارچوب  ی اریبس  هیدارد، هر چند که عل  یظهور و تجل  ی در و  یرانیاست و امر ا
های تک گزاره« تک.پا گذاشت   ریز  ز یها را نچارچوب  نیاز ا  ی و برخ  د یشور  ز ین  یسنت 

پار مفت«گراف  ااین  فرانکفورتاست  »حرف  هری  که  معنایی  همان  به  درست  در   ، 

مقایسه   با یکدیگر . عبدالکریمی دو زن را  « در نظر دارددر باب حرف مفت»  کتابش

گران است که ی سلطهین ترفند حقیرانه اداند،  دیگری میتر« از  و یکی را »زنکند  می 

ی خود حفظ سلطه   با هدف   با بد و خوب کردن آنان،  انشدگبا فرودست  ههنگام مواجه

 عالوه عبدالکریمی آثار فروغ فرخزاد را به »بیان حس جنسی زنانه« به  گیرند.به کار می 

 شنوی؟«دهد! »وزش ظلمت را میتقلیل می 

ادامه   میدر  »عبدالکریمی  زندگ"شعار  گوید:  که    ی شعار  "ی آزاد  ،یزن،  است 
ندارد و خود را در    یما هم نسبت   یخیندارد و با سنت تار  یو فلسف  یحِکم   ی پشتوانه

خودش باشد    یخیمستقل از سنت تار  ی ا شهیسازد. اما اگر اندی شورش بر سنت آشکار م

http://kargadanpub.com/book/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%AA/
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نم  شهیری ب و  ایاست  البته  باشد.  اثرگذار  منظر    نیتواند  از  نه  من،   کی سخن 
 یابلکه صرفاً از منظر مواجهه  یسنت   یاتیاله  ی هامتکلم( و دفاع از نظام)"نیسیتئولوژ"

تار  دارشناسانه یپد با  خیبا  بشر  تفس   دیتفکر  و  بع  ی گردد، منظر  ریفهم  دانم  ی م   د یکه 
جامعه  ی اریبس افراد  دل  ی از  به  چارچوباسارت  لیما،  در   ی ها شهیاند  ی هاشان 

ی آخر که گویی اتمام حجت جمله  «.را داشته باشند   نقدرت هضم و فهم آ   ک،یدئولوژیا

 اوگذارد، زیرا به قول  مرد فیلسوف با »بسیاری از« ماست دیگر جایی برای بحث نمی 

توانیم را داشته باشیم! ما نمی   ژرفی  »بعید است قدرت هضم و فهم« چنین اظهارات

ک آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  دهبفهمیم  زبان  از  برجستهه  فیلسوف  در ها  جهان  ی 

نوم  اما    ی حِکمی و فلسفی ندارد!، پشتوانهبیان شد حمایت از خیزش معترضان ایران  

توماس چامسکی،   بالیبار،  اتین  بدیو،  آلن  باتلر،  جودیت  رانسیر،  ژاک  دیویس،  آنجال 

و همچنین  اسالوی ژیژک، آنتونیو نگری، جورجو آگامبن  یانیس واروفاکیس،  پیکتی،  

های دانشگاهی ایرانی در سرتاسر جهان از این جنبش پشتیبانی شمار زیادی از چهره 

کرده اندکرده حمایت  جنبشی  از  متفکران  این  تمام  آیا  پشتوانه،  که  و اند  حِکمی  ی 

ندارد؟ می  فلسفی  نداردعبدالکریمی  نسبتی  ما  تاریخی  سنت  »با  شعار  این  و   گوید 

به دلیل   ، باری،تواند اثرگذار باشد«»نمی   که این شعار   ت « و معتقد اسریشه استبی 

در   ر بسیاری از ایرانیانویژه ب»شدت وضوح اثرگذارِی این شعار« در سرتاسر جهان و به

نمیاین بحث  تاریخکنم باره  با  نسبتش  مورد  در  اما  تاریخ  ، دست.  در  ی ساله  43کم 

همواره به طور تلویحی این شعار    توانم بگویم کهمی ،  جمهوری اسالمی  درمبارزات زنان  

پشت سر   نشدن این سه واژهبیان   است. در واقع،حضور داشته  لبات آزادیخواهان  در مطا

در مطالبات   هاهم، که هر کدام تفسیر و شأن خاص خود را دارد، به معنی غیاب آن

نیست تاریخ  طول  در  امروزمردم  هسمعترض  .  خیابان  در  زیادی  معترضان ان  و  تند 

رفتن دارند متولدان خیابانش زیادی از معترضانی که شهامت به بخ   ها،زیادتری در خانه

ی خواندن وِرد  ابهستند! این نوجوانان و جوانان  خورشیدی  های هفتاد و هشتاد  دهه

به صورت    جادویی نشده ناگهانی  و  آناندظاهر  نسل ،  فرزندان  و  دهه  های ها  پنجاه  ی 

اند، نارضایتی ی پنجاه و شصت پرورش یافتهدهه  های های نسل در خانهشصت هستند،  

که   ند، از کسانی ابزرگترهایشان آموخته  ی زیر سقف خانه خواهی و شجاعت را  و تظلم

اند چیزهایی یادگرفته   اند،در برابر خفقان و سرکوب مقاومت کرده  شانی خودبه شیوه 
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کرده  پیدا  را  راه خودشان  نسل نهیچ  اند. اما  سایر  از  نیست، هیچسلی  و   نسلیها جدا 

نسلی هیچ  اعتراضیِ  »بیبی  شعارهای  عبدالکریمی  قول  به  و  نیست،  تاریخ  ریشه« 

بر شانهمان ایران  زنان  ما  که  فروغه طور  فیروز،   های  اعتصامی، مریم  پروین  فرخزاد، 

بسیاری از سیمین بهبهانی و    سیمین دانشور،  پور،آبادی، شهرنوش پارسی صدیقه دولت 

  . خواهند ایستادهای ما ایم، فرزندان ما نیز بر شانه مردان ایستاده  همچنینزنان و 

اگر تمام اظهارات ما »ایدئولوژیک« باشد و توهین به مخاطب است  نیز  از طرفی  

ما، به   ی از افراد جامعه  ی اریبس  دانمی م  دیبعدر عین حال مانند عبدالکریمی بگوییم »
« اظهارات قدرت هضم و فهم  ک،یدئولوژیا   ی هاشهیاند  ی هاشان در چارچوباسارت  لیدل

  مرا داشته باشند! 

 به تفسیر   »زن، زندگی، آزادی«نفی بنیادین جنبش اعتراضی   از  عبدالکریمی پس

 یدچار دور باطل  خیما در تارآورد و معتقد است »این جنبش روی می   و در واقع تقلیل
امر است که   نیدور باطل حاصل ا  نیدر حال تکرار است. ا  زیاکنون ن که هم   میاشده 

 ی جنبش  ایبه وضع موجود هستند و نه تفکر    "نه بزرگ"  کی  شتریما ب   یاجتماع  ی روهاین
آنکه وجوه  ی ها سلب مطلق هستند بباشند. آن یجابی ا  یدار که برخوردار از وجوهشهیر
ترین « جنبشی که ایجابیباشد.  افتهیها از سطح گمان به سطح معرفت، ارتقاء  آن  یجابیا

دهد سلب مطلق نیست. عبدالکریمی »زن، زندگی، آزادی« را سر می  یعنی  شعار ممکن،

گوید »نیروهای اجتماعی«، این اصطالح در چنین  می  «مردم»یا    «معترضان»به جای  

نادقیق و بیزمینه  ایرانْ  معناست، چراکه بخشیای  هرگز   از »نیروهای اجتماعی« در 

اند. همچنین عبدالکریمی جنبش معترضان ایران یک »نه بزرگ« به وضع موجود نگفته 

دانم چطور ممکن است جنبشی که آورد، نمیداند، مصداقی نمی را »عاری از تفکر« می

  پرفورمنس ها  ها سرود انقالبی، ده ی تحلیلی، دهه طی سه ماه سبب تولید صدها مقال

شده است »عاری از    صدها حامی در میان روشنفکران و متفکران  اعتراضی خالقانه و

باشد؟ گفت  تفکر«  این  در  عبدالکریمی  کلی  طور  گویی به  امری حرف درباره  وگو    ی 

فرانکفورت  که  زندمی  هری  قول  ندارد  به  آن  از  چندانی  می  آگاهی  تصور    کند و 

کم  دست  ای  ،ی زیهر چ  ِیاست که درباره   این  ساالرنظامِ مردم  کیشهروند در    تِیّمسئول»

  «!داشته باشد ی اده یامورِ کشورش ربط دارد، عق ِیکه به اداره ی زیهر چ
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»زن، زندگی،    1401»زن، زندگی، آزادی« فقط یک شعار نیست، از شهریورماه  اما  

تبدیل شده    و به نوعی سبک زندگی  جهان  آزادیخواهانبه زبان مشترک تمام    آزادی«

های فارسی، کوردی، انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی سرداده  است، این شعار به زبان

ای خاص قلیل داد و نفی نطقه یا اندیشهتوان آن را به حزب، شخص، م شود و نمیمی 

 کرد.

برم،  یان می های عبدالکریمی را با پرسشی از اهالی فلسفه به پااما نقدهایم به حرف

اظهاراتی از این دست منتشر   ی مبارزات زنان ایرانیدرباره  تر نیز آرش نراقیچراکه پیش

از فلسفه در ایران    ،هایی به »زنان«با چنین نگرش  امروز  چطور ممکن استکرده بود.  

دانش ای در  گرایانههای واپسچنین نگاه ام  تا جایی که خوانده  باشد؟»فلسفه«    اساس

ی که از هایجمله  ی در متون فلسفی امروز نمونه  لسفه در جهان جایگاهی ندارد،ف  روزِام

از مغاک برخی افراد  به نقل از    شود بیشتربیان می   ، نراقی و دیگرانزبان عبدالکریمی 

 یه مثابنه به شود،  بیان می  جمالت  آن  و تصحیح  منظور نقد و بازخوانیظلمت و به  عصر  

  ! امروزدر دنیای   زنانوضعیت ی ر درباره بحث فلسفی و اظهار نظ
 

 


