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ناشی از نگاه صرفاً  و نومیدی یأس بر که پایانی است «آزادی ،زندگی ،زن»نام به

ی است نکه پایا «آزادی ،زندگی ،زن»نام بیولوژیک و زیستی بر هویت جنسی زنانه. به

 .کرده استآن سرنوشت زن را ساختار بدنش تعیین بر گفتمان مردساالرانه که در 

ستیزی و تحقیر در برابر زن خواه و جنبش اخیرهای آزادیبسیاری از زنان که در جنبش

تواند و زن نمی ند که ساختار بدناند بر این باورزن در جامعه ایستاده و مبارزه کرده

نباید  .و حفظ این وضعیت نقش داشته باشد «جنس دوم»نباید در تقلیل موقعیت او به 

، «آزادی ،زندگی ،زن»جنبش  .داردآنان بدن ژنتیکی ساختار از  زنان ناشی مشکالت

 و است یکبیولوژ نگاه زیستی و ایرانی از کنترل مستقیم یآزاد شدن جامعه

ند کاجتماعی انسان را تعیین  منزلت باید فرهنگ است که که این این یدهندهنشان

ای است که با مردساالرانه یابطال افسانه آغاز یاین نقطه نه بدن زیستی و بیولوژیک.

 او را در جامعه کنترل کرده و بر حقوق و جان و ذهن او مسلط شدهتحقیر بدن زن 

 .است

 یکه گفتمان جنسی غالب در دوران قاجار بود، همان نظریه« زهدان ینظریه»

کرد و به که ساختار بدنش سرنوشت او را تعیین می ای استفرودستی جنس زنانه

به برتری جنس مذکر و مردانه تکیه دارد و دارای ارزش « قضیب ینظریه»میزان  همان

است.  «و زایش مادربودگی»نقش  ،قاجار یدوره گفتمانترین نقش زن در مهماست. 

مواجه بودند و « کوراجاق» با عناوینی مانندنقش ناموفق بودند،  زنانی که در این

شدند. زن و از زنانگی اجتماع طرد میرفت میال ؤسزیر  آنان شخصیت واقعی و فردیت

در  که باید بیولوژیک و زیستیموجودی انسانی بلکه همچون  یعنوان یک چهرهبهنه 

هایی از نشانه گردد و نظامی بامشخص جای گیرد، مطرح میهای قالب سلسلهیک 

اصرار می م مردانهو نظ برای اطاعت از جامعه بدن زنبر الزاماتی بر است که  ساختاری

 ورزد. 

بهترین زنان زنی است که فرزند »خوریم که: ها برمیگونه توصیهبه این ،در این دوره

بسیار آورد، و میان خویشان خود عزیز و نزد شوهر ذلیل باشد و مطیع شوهر باشد و یا 

نویسد: پوالک که به عنوان پزشک در زمان ناصرالدین شاه در ایران اقامت داشته، می

ستهزای سایر زن عقیم تقریباً همیشه مطرود شوهر خویش است و مورد تمسخر و ا»
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تمایل به باروری و فرزندآوری، تنها  (.4831)احمدی خراسانی،« گیردزنان قرار می

 یزیسته یانتظار اجتماعی از زنان نبود بلکه زنان نیز آن را در چارچوب قواعد تجربه

  .دانستندخود عامل بقا و قدرت خود می

که برای زنان با توجه به بدن آنها برمی «کوراجاق»هایی منفی مثل بنابراین واژه

، کردند در یک تاریخ طوالنی از فرهنگ مردساالرساختند و با آن زنان را معرفی می

ای کند که در این فرهنگ از دورهبندی میساختار اجتماعی و روانی زنانگی را صورت

بینیم که در برای همین می .دهددهد اما تغییر معنا نمیدیگر تغییر واژه می یبه دوره

با « کوراجاق»جایگزین واژه  «یائسه» یواژهنزد حامالن گفتمان مردساالری این دوره 

در م اجتماعی مردساالر شود. مفهوم زن یائسه از سوی نظهمان کارکرد معنایی می

او  واو به پایان رسیده  جنسیفعالیت و  بارداری و زایش یزنی است که دوره تحقیر

که وابسته به بدن این ناتوانی فرزندآوری را  .فرزندآوری را از داده استتوان و قدرت 

در گفتمان جامعه و زندگی روزمره تولید و جایگاه فرودست زن  ،زیستی زن است

  .کنندبازتولید می

امر منفی  «هیائس» یواژه و مدرن برابرساالر یاین در حالی است که در یک جامعه

استفاده  تحقیر زن و پیری و ناتوانی اوای مردساالر از آن برای در جامعه تانیست 

در این جامعه زن و مرد برابر هستند و بدن زیستی معیار مناسبی برای ارزش.،کنند

اجتماعی جایگاه و مقام زنان و مردان را گذاری زنان و مردان نیست و بدن فرهنگی و 

ای نیست گذشته وظیفهنظام معنایی مثل  و مادرانگی رو فرزندآوریایناز .سازدبرمی

ر هو اختیار است. انتخاب « انتخاب»یک  محول شود و اجبار باشد بلکه تنهازن  که به

دیگر  «یائسگی»بخواهد. او از  این وظیفه را ی کهو فرهنگ جامعه زنی است بدون جبر

تعریف نمی عادات ماهانهدوران  از فرزندآوری و پایانناشی ناتوانی ضعف و عنوان به

یک امر طبیعی و بیولوژیک در بدن زنان است که در گذر عمر به صورت طبیعی  .شود

غیرطبیعی خواهد بود. با پیشرفت علم  ،اتفاق خواهد افتاد و عدم این رخداد بیولوژیک

 یپزشکی در حوزه علم یرشد و توسعهویژه به هاعرصه یدر همه و دانش و تکنولوژی

های تحقیرآمیز در دوران معاصر برای زنان نشان از عقباستفاده از این واژه زنان،

تحقیر ها برای که از این واژه است افرادی یروانهپس ادگی فرهنگ مردساالر و ذهنافت

 برند.پیشرو بهره می دنیای مدرن و فرهنگجایگاه زنان و نجات خود از درماندگی در 
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پدرساالر  یست که جامعهبه زن به خاطر روشی ا زدهاین نگاه ایدئولوژیک و جنسیت

تکریم »زنی که قرار است یا  گیرد،در پیش می در بازتعریف و بازتولید مفهوم زنانگی

زنی که قرار است  (.4834)هیوارد،  «باکره یا تکفیر شود در مقام روسپیشود در مقام 

کفیر شود در مقام یائسه و ناتوان جنسی و یا ت زن جوانِتکریم شود در مقام مادرانگی و 

آرمانی و بی یهبه دو دست ،حسب این تقابلزنان براین جوامع در  رضایت مردان. برای

بدن  و آن را به شوندمیشوند. مردان نیز گرفتار این تصویر دوگانه بندی میارزش طبقه

 کنند. زنان تحمیل می و جنسیت

ا هویت زنانه ر یایدئولوژی پدرساالر در طول تاریخ، این دو شکل از تقابل دوگانه

فرهنگ و های مرتبط با زن در در نگره هاانگاریپای این دوگانهردّحفظ کرده است. 

 مه زن خوب/بد، زن آرمانی/فتانه، زن اثیری/لکاته و ... ،معاصر و کالسیک مانندادبیات 

ستیزی حاصل ساختارهای ذهنی حاکم بر فرهنگ زنشود. این دوگانگی و دیده می

در  گاهیچگفتمان هستند و هی ابژهشود که در آن زنان همواره مردساالر دانسته می

پردازد گفتمانی که به بازتولید نظام پدرساالری و سنتی میگیرند. قرار نمی یتمقام فاعل

کند نظام مردساالری را به چالش بکشد و گیرد که سعی میدر مقابل گفتمانی قرار می

های گفتمان برابری جنسیتی را تقویت نماید و تقدم هویت معانی جدیدی بسازد تا دال

  نمایان سازد. (sex) جنسی (gender) جنسیتیرا بر هویت  انسانی

امر منفی بازگو می نیائسه از زبان بعضی از افراد به عنوا هایتوصیفی که از زن

 یک همچونو  در جامعه هنجارهآنها را به عنوان تصویری منفی، ناب کنند، سعی میشود

قاعده و نظم و با طلوب خودهای مسازند تا تصویری مثبت و سازنده از زنمی« دیگری»

تعیین « دیگری»های این دست داده شود. مشخص کردن ویژگیههنجار بهو ب مردانه

چگونه زنی تولید حال  در عین کند و، چگونه زنی را طرد میفتمانکند که هر گمی

خود  -بندی بین تقسیم و شاهد بودیم چگونه یک دوقطبی ماشود. در طول زمان می

گیرد که بخشی شکل می )زن خوب/زن بد( و )زن زایا/زن یائسه( )مرد/زن( و -و دیگری

 است.  نظام حاکماز چارچوب گفتمانی 

گشوده شد و آنها  یانجهان و ایرانیان یبر سر همه« زن، زندگی، آزادی»چتر شعار 

د قرن جدی یآغازگر گفتمانی نو و تازه در آستانه کهخود گردهم آورد  یرا در زیر سایه
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. در آن را زدغاز آی جرقه دختری زیبا یرفتهدستاز جنبشی که بدن ، گفتمان وشد

طلب مردساالر قرار خشونتدر مقابل نظم مردانه و « زن» ،خواهیاین جنبش آزادی

با واژگان منفی و گفتمانشده و تحقیر سرکوب یها در زیر سایهگیرد. زنی که سالمی

خواهی میبخش این جنبش آزادینیروی رهایی در حذف او کردند حاالسازی سعی 

در مقابل مفهوم  معنایی در برابر زایش بیولوژیک و و مفهوم زایش« زندگی»شود. 

شود و آزادی ، صورتبندی میساندن روحی و جسمی به دیگران و زنانرو آسیب« مرگ»

ها که سالرعب و وحشت شهروندان در فضای عمومی و خیابان حصر و یدر برابر کلمه

 شود. پردازی میمفهوم ،تسخیر نظم پلیسی حاکم است هاست در

را به کالبد مُرده و خاموش  و مفهوم زندگی ای که امیدسه واژه «آزادی ،زندگی ،زن»

در شروع قرن جدید  و او را امیدوار به زندگی و زیستن کرد تاتزریق  جامعهصدای و بی

 ریزی و برای آن تالش کنند. کند پایهرا بازتولید می که مفهوم زندگیبا گفتمانی دیگر 

های بدون اندام جامعه و های گوناگون و بدنکه دال« آزادی زندگی، زن،» شعار

های مختلف سیاسی و دانشجویان را گردهم آورد جریانهای فرودست و مطالبات گروه

سیاسی  فکری وفضا را از انسداد  که توانستاست  ایگستردهگفتمان  یکنندهبازنمایی

را به صحنه آورد. جنبش نوین اجتماعی مردمی های متکثر خارج کند و مردم و گروه

است که می ایخش و صدای تازهبنیرویی رهایی بازنمایی شدشعار این  یکه برپایه

 شدن زاده یآستانه در های نوو واژه نو امر و نیستی روبه و فرتوت تاریخ کهنه و پیرگوید 

 . این شعار نماد زندگی و حیات دوباره است. است

 اندیاد گرفته سکوت زندگی کردن، یها در تاریکی و در سایهزنان امروز بعد از سال

رسمیت را به آنانی مردساالر را وادارد تا بدن جامعه خود دفاع کنند و« بدن»از  که

و مناسک  خواهیفرهنگ برابری یکنندهبازنمایی «آزادی ،زندگی ،زن». جنبش بشناسد

و امر زنان است. زنانی که با بدن خود به خاطر ترس  یهخوردزخمالتیام و ترمیم بدن 

اند و با خود ، بیگانه بودهسازی منفی از بدن زنپردازی و گفتمانمسلط مردانه و مفهوم

کردند. این بدنِ دیگر همان مکان و برخورد می« بدن دیگر»یا « دیگری»به مثابه یک 

که برمبنای زبان و فرهنگ پدرساالرانه و خشونت « گفتمان دیگری»مقری است که 

مرد  یزن از دریچه و نگاه خیرهشکل گرفته و گسترش یافته است.  مردانه است در آن

درک خواهد کرد که را خود آن از زن بدنی اما اینک خود و بدنش را تجربه کرده بود. 
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و در موقعیت جنس دوم تعریف و بازتولید  محدودآن را و  زده آسیب آنبه مردان 

 . کردند

 یکه بر پایه -گفتمان دیگری-زنانه در  یشدن سوژهاجتماعیشرط زنانگی و 

دال یفرهنگ مردساالرانه و خشن جنسی استوار است این است که او را در مقام ابژۀ

های جنسی همچون واژگانی دال یابژهقدرت مردانه نگاه دارد.  یدر حلقه های جنسی

ها واژگان منفی مثل کدبانو، بانوی خوب، یائسه و دیگر زنانی که نظم حاکم برای آن

زنان در این فرهنگ مردساالر و جنسی، یا در مقام را طرد کند.  آنانکند تا تولید می

ی در فضای عموم مادر و کدبانوی خانه حافظ امنیت و تربیت فرزندان خواهد بود و یا اگر

شدن قربانی بازنمایی خواهد شد و بایستی مسئولیت قربانی یشود به مثابه ابژهوارد می

داند، شان میشدنخود را بپذیرد. در ساختار و روابط قدرتی که زنان را مسئول قربانی

تنها بدنی که مکان انباشت قدرت است و حق زیستن دارد بدن مرد است و بدن زنان 

د داشت، غیر ، حق بودن و ماندن و زیستن خواهو یأس ها در ضعف و زخم و جراحتتن

 خواهند شد. اختگیاز این تهدید به 

ی بر بدن منفمفاهیم  «آزادی ،زندگی ،زن»جوانه زدن جنبش  یاکنون در هنگامه 

یش ب ،بیولوژیک زنزن برای تحقیر او در جامعه و دادن جایگاه جنس دوم به دلیل بدن 

از موضوعی شخصی به موضوعی سیاسی تبدیل خواهد شد. با شناخت از هر زمان دیگر 

ها برای کنترل زنان بر بسیاری از فمینیست« امر شخصی امر سیاسی است»شعار 

ر د مبارزه با آزار روحی و روانی و جنسی و بدین ترتیبخودشان مبارزه کردند « بدن»

شکل  ،نامیدندمی« کنترل و تملک بدن زنان» فمینیسم نظریهتر آنچه سطح وسیع

که  -اندفضاییهایی سیاست –ای به گونه تیفمینیسهای این جنبش گرفت. سیاست

شامل مقاومت در مقابل محدود کردن زنان به فضاهای خاص مانند خانه و مبارزه برای 

های زندگی، شامل کار، سیاست و آموزش و حوزه یدسترسی و مشارکت برابر در همه

تنها از طریق سیاسی و « شخصی»ود. در نتیجه، مشکالت شکنترل بر بدن خود می

های حمایتی برای ارتقای آگاهی اند. از همین رو، تشکیل گروهاقدام سیاسی قابل حل

تا کجاست و زنان تا کجا بر  طرد و تحقیر زنان از جامعهکه محدوده و مرز زنان از این

 بدن خود کنترل و مالکیت دارند ضروری است.
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