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 مقدمه

در   «آزادی  ،زندگی   ، زن »   گفتمانگذشت هنگامی که  می چه  ایران    یزنان جامعه   احساساتدر ذهن و جان و  

 هاآن رویاهای  امیال و    « برای آزادی  » و    « برای زندگی  » و    « برای زن» و فریاد  شد  گوشه و کنار جامعه فراگیر  

 ؟ کرد دیگر متصل  را به یک 

ترسد. سکوت، دیدن حقارِت جنگد، می دمی که می آ »  : نویسدمی مدنی  فعال  گر حقوق زنان و  کنش سپیده رشنو  

جنگد، به آدمی که می   . ترساند آزادی و کرامتش، او را بیش از هر چیز دیگری می اش، از دست رفتن  هر روزه 

ت. داند که حرفش، رفتارش، زخمی شدنش، اسیر شدن و حتی مرگش، خوِد پیروزی اسمی   .کند پیروزی فکر می 

دمی که آ   .شود برای زندگی جنگید و دست از زندگی برداشتنمی   . داردجنگد دست از زندگی برنمی آدمی که می 

جنگد کودِک دیروز آدمی که می .  کردن است سپر  تر از سینه گرفتن مهم  گاهی سنگر   . کند جنگد، مقاومت می می 

ها داند انقالب جنگد می آدمی که می  .داند اگر خود، طعم آزادی را نچشد، کودکاِن امروز خواهند چشید می . است

 [1]« .خورندانجامند، اما شکست نمی به طول می 

میل »   یتجربه   در مسیر تحققحلی رادیکال  یافتن راه   برایعاملیت فردی و اجتماعی    با  گراواقع شورشی  

 ،آزادی همگانی آگاهی و  آزادی فردی با رشد آگاهی و  رشد   ی کننده هماهنگ  مثابه به  « شدن شناخته   رسمیت  به 

کلیه   با   همگام الگوی معنای  ها عرصه   ی برابری جنسیتی در  علیه رویکرد  زندگی، در مبارزه   نانگی ز ی کار و 

و چیرگی زنان    ی تداوم بندگی داوطلبانه   ی کننده هماهنگ   گفتمان مثابه  نظامی به - حاکمیت استبداد دینی نهادهای  

-ایدئولوژیک ی  ها از طریق اعمال محدودیت داران بزرگ  اشراف و تجار و زمین روحانیت و  مردساالرانه  قدرت  

و فرض این نوشته است. این واقعیت که زمان  بر جامعه، پیش قبرستانی سکوت   نهایتًاو خشونت پلیسی و  ی دین 

سرریز شده، و نوسانات   « بیگانگی خود از » کارل مارکس  قول  ه بودن یا ب  « معمولی  انسان »در  ایران  زنان  برای  فضا  

پدرساالر، نظم اجتماعی مردساالر،   ی رونده در اشکال مختلف نهادهای سنتی مانند خانواده خودتخریبی پیش 

 افزایشرو به  پلیسی  - ، و مراکز ترویج اخالق دینی زن ستیز   یگذار استبداد است و قضاوت و قانون دستگاه سی 

آخرین بازماندگان گذار از  الزم و ضروری برای  سیاسی  -ی اجتماعیها شرط تبلور پیش یا    دهنده نشان همگی  ،  رفته 

 اسالمی است.- ایرانیکهن  استبداد 

رسم   ل ی م  در    ی مفهوم   شدْن شناخته  ت یبه  از   شناسی ذهن پدیدار   ی فلسفه کلیدی  پیش  است.  هگل 

باید توجه داشت که تبیین   به این مفهوم   درکِ   هگْل  ی در فلسفه   «شدن  شناخته   ت یبه رسم   لی م »پرداختن 
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 انسانبه تمایل    شدن شناخته   ت ی رسم  به   لی م کارگیری این مفهوم نیست. در این مفهوم  ه معمول روزمره برای ب

 نگاهمیل به درخشش در  برای  نیست،  و فخرفروشی  میل به شکوه  برای  ،  اشاره ندارد   «تحسینمیل به  »برای  

اثر یا تاثیرات متقابل   سازوکاربه معنی    اساساً   شدن شناخته   ت یبه رسم   لی م دیگران نیست. این مفهوم هگلی از  

 ی سازنده   یمان سوژه ه   دقیقًا  ذهن  پدیدارشناسی هگل در    آگاهی موردنظر  ی آگاهی است. چرا که سوژه 

 ی شود. در اندیشه می رشد آگاهی در قطار تجربه توصیف و توضیح داده  که در آن فرآیند روبه   مفهوم آگاهی است

و در ارتباط با خود   هاارتباط با جهان اطراف و در ارتباط با دیگر آگاهی   پیش از هر چیز دیگری در  انسانهگل  

فهمد که با جهان اطراف یکی است. این می   نسان ا فرایندی است که در آن    انسان . فرآیند آگاهی  آگاهی دارد 

خواهد   انسان مسیری برای    پیمودن بودن با جهان اطراف منجر به   یگانگی بنیادی یا همان یکی از  درک آگاهانه  

هگل خود را در   یدر فلسفه   انسانهستی شده است.   گذاشتهی بسیاری از پیش  ها شد که در آن موانع و بیراهه 

 [2]جز علم تجربی آگاهی نیست. ه  کند و فلسفه چیز دیگری ب می آگاهی تبیین   ی تجربه 

ری ی گ شکل تصویری از چگونگی  هگل    ذهن  پدیدارشناسیبا برداشتی از  تا  کرد  خواهد    تالش  این نوشته 

را نشان های کوچک و بزرگ ایران شهر زنان  عموم   ی تجربه و  ذهن در    « شدن شناخته میل به رسمیت» برآمد 

داشتن زنانه،  یا جنسیت  هویت    به عملی  - تجربینوعی باور    متاثر از   ، آزاد   انسان مثابه ذهنیت  به که  دهد، میلی  

، توانایی خواستن و انتخاب، توانایی برای زنانه   رشد آگاهی برای تعیین سرنوشت زنانه،  فردی و اجتماعی  وجود  

و نظامی  - نظام استبداد دینیزن ستیز  ساختارها و ایدئولوژی    با رویی  دررو در تضاد و  همگی    نه یا آری گفتنْ 

 .است  متحقق شده اخیر  ی دهه   هار تحوالت چ در اسالمی  -ایرانی مردساالر   یجامعه 

و در کردستان  کرد  ت  ملّیخواه  آزادی زنان    از سویآزادی نخست  ،  زندگی   ، زن   گفتمان دانیم  طورکه می همان 

 یدهنده نشان درستی  ه ب نه تنها    گفتمان . این  شنیده شد ایران و جهان  شهرهای کوچک و بزرگ    یبقیه سپس در  

چنین هم ت کرد بلکه  ت ملّیش حق تعیین سرنو   شدن  شناخته   ت یبه رسم و مردان کردستان برای    زنانخواست  

مناطق ایران دیگر  در  ستم   تحت زنان  با و همبستگی  زن    یت جنس مثابه  به   شدن شناخته میل به رسمیت  مثابه به 

 یمبارزه ترکیه و  و  سوریه  ت کرد  ملیّ مبارز  زنان  بخش  مبارزات آزادی تاثر از  خود م این گفتمان  که  تر این و مهم   ؛ بود 

ایرانی بوده  برده چیرگی و  علیه  زنان کوبانی    ی مسلحانه  . است داری جنسیتی مردان مسلمان ترک و عرب و 

محصول   شدن شناخته   ت یبه رسم   ل ی م اراده یا  گیری  شکل   برآمدِ این  که  دهد  می نشان  میدانی  شواهد    یکلیه 

اسالمی ـ ایرانی زن ستیز   دینیایدئولوژی  و    مردساالرانهچیرگی   نفی  زنانه درآگاهی  - مبارزه - یک فرآیند تجربه
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 ؛است بوده تر رنگ کم  سیاربکارگری  یجامعه بخش خصوص ه بجامعه بخش مردان در فرآیندی که   ؛ است  بوده 

نظام استبداد   یزیر سلطه مشابه  زندگی    معضالت   این بخش از کارگران که    نیستبه این دلیل    رنگی این کم 

 بار اجتماعیاسف بیگانگی   خود  از وضعیت  دلیل  ه  ب واقع   در بلکه    اند، را تجربه نکرده در چهل سال گذشته  دینی  

تجاری  ـ مالی   داریسرمایه نظام  ای  کارخانه آداب و رسوم و اخالقیات  در    جذبو  فرآیند انطباقی  به  را    هاآن که  است  

برای به رسمیت  ناموفق    تالشجز چند  ه  ب واقع  در   کارگری   ی جامعه مردان  .  است   سوق دادهاسالمی  -ایرانی

برای رهایی قدم موثر دیگری  اند  تاکنون نتوانسته   ،« کارگر  یطبقه » یعنی    ،اجتماعی   ایمثابه طبقه شدن به  شناخته 

 .بردارند   نظامی حاکم ـ چنگال نظام استبداد دینی خود از  

 چنیناین آورد، و  خواهد    و به حرکت در  دهیسازمان کارگران را آبدیده و  معتقد بود کارخانه  کارل مارکس  

خواهد سوی حل تضاد کارمزدی و سرمایه هدایت ه را ب   ها آن ، و آورد خواهد وجود ه ب ها آن در را آگاهی طبقاتی  

در کارگران   راهرگز چنین پتانسیل انقالبی  مردانه است،    یمحیط   ، که عموماً کارخانه   دانیممی گونه که  . همان د کر 

نیاورد، بلکه همانند دیگر سازم ه  ب  تبدیل کارگران به  اجتماعی کار و زندگی، دری  هان اوجود  واقع در خدمت 

و اخالقیات کار، جذب زندگی   گونه جذب آداب و رسومت ربا را    هاآن   تا  درآمدشده  اتمیزه    «معمولی  انسان» 

پیمانکار مدیریت با  ی همراه  ، و نهایتًاکار  مراتبی سازمان اجتماعیسلسله  های ل شک جذب  ای، کارخانه   ی روزمره 

 یتاکید بر دقت نظریه جا  در این کارل مارکس،    پدیدارشناسی   ی بدون گرفتن ایراد به نظریه   . دکن تبدیل  حکومتی  

که گستردگی و عمق و ابعاد کارگری    ی واقعی جامعه زندگی  و  سرخوردگی  بیگانگی اوست، یعنی وضعیت   خود  از 

تصور قابل تاکنون  یا مددکاران اجتماعی چپ  جنبش کارگری    ن ال فعا برای بسیاری از  حتی  آن  بار  فاجعه و نتایج  

آگاهی  - مبارزه - تجربهفرآیند  یک ایجاد  بین کارخانه و کارگر نتوانست در خدمت   یرابطه  ، . بنابراین استنبوده 

پایان دادن به    دهی سازمان   و  اجتماعی موجود چیرگی  برای  انطباق    تنها   بلکه ،  قرار گیرد   نظم   اکثریتموجب 

 د.ش حراستی    یمراتبی مدیریت سلسله   روشو ای  کارخانه کاری پیمان با نظام  کارگران 

خصوص زنان ه ب   ، و جوانان   خواهی زنان اندازی متفاوت از سوی جنبش پیشرو آزادی ی اخیر چشم ها در سال 

. گشوده شده است ی کارگر  یجامعه هایی از بخش صنعتی درمقابل در مناطق شهری و نیمه  ،رادیکال فمینیست 

نه فقط با مبارزه بین طبقات برمبنای استثمار اقتصادی را  رهایی از مناسبات کارمزدی    فمینیستْی  انداز این چشم 

الغای  تاریخی    به نحو   تر بسیار عمیق بلکه    ، و نه فقط حل تضاد بین طبقات   ی و سلطه   ی مراتب سلسله نظام  با 

و دانشگاه، در روابط جنسیتی، در   ارسدر مد  ، در محیط کار و کارخانه   مراتب الرانه، یعنی سلطه و سلسله مردسا 
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در مناسبات مردان ای،  دیده، در رابطه با نژاد و زبان و رنگ پوست، در مناسبات کارخانه ی ستم ها رابطه با ملیت 

آن به بیانی دیگر،  .  کرده است ترسیم    برمبنای استثمار اقتصادیدر جدایی طبقات    و نهایتًاپدرساالر    یدر خانواده 

ای که زنان در شکل چیرگی که حتی هیچ ماهیت اقتصادی ندارد، مانند سلطه و چیرگی مردان بر زنان در رابطه 

 انسانو روحانیت و اشراف بر    ها رات و تکنوک   ها بوروکرات   ی مردانه شوند، سلطه و چیرگی  می اقتصادی استثمار ن 

ی استبداد ها روی از ایدئولوژی دنباله   نهایتاً و    ؛ها دیگر گونه حیوانات و  بر طبیعت و  مردانه  معمولی، سلطه و چیرگی  

 .را خورده بودند   هاآن که در گذشته فریب  استالینیستی  استبداد  و سلطنتی استبداد  دینی و  

در تقابل نیز    ها آن که    «برای آزادی»   و   « برای زندگی»   دو مفهومبه  دیگر  فرصت  و  جداگانه    ینوشته دو  در  

 یانقالب فرآیند  در  و  اند  کل گرفته ش ایدئولوژیک حاکمیت استبدادی  - دینیو جبرگرایی  شده  کاالیی زندگی  معنای    با 

 .خواهد شد ه  پرداخت   ندا پذیرفته شده آزادی    ،زندگی  ، مثابه بخشی از گفتمان زن به ی اخیر  هاماه 

 انقالب زنانه!

اخیراً  زنانه که  انقالب  بسیار صحبت    این  آن  آگاه و    ،شود چیست می از  میل  زنانه    یبین  رسمیت  ه ببرای  و 

 شدن  رسمیت شناخته  به هگل میل    ذهن   پدیدارشناسی   ی فلسفه در    ؟ وجود دارد چه ارتباطی  شدن   شناخته 

. خواهیم پرداخت خصوص آن یعنی زنان  ه مورد ب به    نوشتهاین  که در    انساندر تکامل آگاهی    ای استمرحله 

میل تقلیل آن به    همانا   هگل   یفلسفه شدن در   میل به رسمیت شناخته ی این مقاله گفته شد،  که در مقدمه چنان 

 با این اشتباه   ،شود می شدن صحبت   به رسمیت شناخته برای    انسانوقتی از میل    شدن نیست. معمواًل تحسینبه  

 ، است   یمثبت   نکات   کیفیتی یا واجدیا بیان    ها همراه با نشانه   ضرورتًا  شدن  رسمیت شناخته  به است که این    همراه 

 یدیگرارزش  واجد  یا  هر چیز مثبت  یا  شایستگی  مهارت یا  مبنای  بر    شدن رسمیت شناخته  بهمانند وقتی که  

را ندارند و   ها ویژگی آن را به آن دالیل متفاوت یا مجزا از دیگرانی که    زنان برای مثال شود و بنا به آن  تلقی می 

 ر شناختن د رسمیت  ه این همان ب   . کنند درک می   هستند میرا  ی  هاتوانایی تر یا  رنگ کم   ی ها دارای ارزش   عمومًا

 هیجانیجذابیت یا  شود که  می رسمیت شناخته ه  ب از آن هنگام    علیدوستیترانه   مثاًل، آن است.    یکاربرد روزمره 

بازی بی را   میرزایی   ، مثال دیگر انگیزاند.  می بر سینمایی خود    آثار   نظیرش در با  ب  مریم  رسمیت  ه از آن هنگام 

این همان می   صیف توکشف و  را  ریاضی    ی نظریه یک  شود که به موازات پیشرفت بشریت  می شناخته   کند. 

هگل  ذهن  پدیدارشناسی در لیکن    ، برای اعضای جامعه در شکل معمول آن است   شدن رسمیت شناخته  به 

شناخته  ه ب  تحسین  رسمیت  به  و صورت،  در شدن   شدن  جنبه  برای    هر  و   نمایش یا  یا شدن   فروختهدادن  و 
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داشتن در نگاه دیگران و در  عمل وجودهمانا    شدن  رسمیت شناخته  به ، بلکه  کند می تقلیل پیدا ن   داشتنگرامی 

 [3] است.دانشمند مریم میرزایی  هنرمند یا ترانه علیدوستی  تداوم و امتداد آن در نگاه خود  

 شدن رسمیت شناخته  به میل  ایم،  ی گذشته مشاهده کرده هاگونه که در ماه آن   ، از دختر خیابان انقالب تا امروز 

مورد احترام برای  نه تنها  المللی  نظیر بین گیر محلی و کشوری و بی های چشم ت ی خیابانی و فعال در مبارزات  زنان  

هویت   داشتن وجود   مثابهبه زن    شدن رسمیت شناخته  به بلکه میلی برای  گرفتن است   و تحسین و تائید قرار 

داشتن   وجود  مثابه به   شدن  شناخته رسمیت   به لیکن باید دید این  است.  زنانه  در خود یا برای خود  واقعی  

 شدن رسمیت شناخته  به میل    سادگی همان ه  ب   میل به چه معناست. این  یا برای خود  یک هویت در خود  

توانایی تعیین   به معنای دقیقا  آگاه    ی انسان   مثابه به شدن   رسمیت شناخته  هاست. این ب آگاه    ی انسان   مثابه به 

توانایی است.    توانایی خواستن و انتخابیا ساده تر گفته باشیم  است.    برای خودخود و  سرنوشت  

 است.  آزادنهبرای نه یا آری گفتن  

گیرید می تصور کنید در یک روز تابستانی با یکی از نزدیکان خود تصمیم  این میل  تر  و دقیق درک بهتر  برای  

کنید که در یک سمت می زنید مشاهده  می برای قدم زدن به بیرون از خانه بروید. هنگامی که در خیابان قدم  

یا بدون خواستن  ، ناگهان بدون مشورت با شما تفریحی است.  یشما یک پارک و در سمت دیگر یک مجموعه 

وجه هیچ تفریحی برویم. حال مشکل این است که شما به  ی گوید به مجموعه می به شما    شخص دیگر  نظر شمْا

دهم که می بنابراین شما به شخص دیگر خواهید گفت من ترجیح    داریدتفریحی ن   یمایل به رفتن به مجموعه ت 

تفریحی بسیار زیبا و جالب   یبه پارک بروم. تصور کنید که شخص دیگر اصرار کند و به شما بگوید این مجموعه 

احساسی که   ؟دهد می جا لذت خواهید برد. در این لحظه چه احساسی به شما دست  بودن در آن   است و شما از 

در این مباحث غایب است. این احساس را نخواهید داشت که ی شما  خواسته خواهید داشت این خواهد بود که  

 کند.می ای را بر شما اعمال  خواسته دیگری  دهد بلکه احساس شما این است که  می دیگری پیشنهادی را به شما  

دادن چیزی به معنای  پیشنهاد که  دیگرند، چرا  یک   از کنیم که این دو احساس بسیار متفاوت  می بنابراین مشاهده  

رسمیت  هپیشنهاد ب این  بدیل است. به بیانی دیگر، در برای گذاشتن در   گذاشتن در برای رد آن خواسته و باز  باز 

رسمیت نیز  ه شود و بمی که در اعمال نظر با خواسته شما مشورت ن درحالی   ، شما وجود دارد   ی شناختن خواسته 

آزاد محسوب   انسان شخص دیگر شما را یک    ، شما   ی شود. با نادیده گرفتن وجود داشتن خواسته می شناخته ن 

ای است که هگل تجربه کند. این مثال همان  می یک آگاهی مستقل نگاه ن  مثابه به . شخص دیگر شما را  کند می ن 
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ت نظام ی از سوی حاکم ان  نفی آگاهی زن   مثابهبه را    آن این نوشته  چارچوب  نامد و در  می آن را نفی آگاهی شما  

 .است فرض شده پیش پدرساالر    ی مردساالر و خانواده  ی استبداد دینی و جامعه 

 زنانبه این معناست که    سرنوشت اْوسلب توانایی تعیین  از سوی یک آگاهی دیگر و  اجبار چیزی به زنان  

شود، یعنی می ساده  چیز  در این نگاه تبدیل به یک    زن نشده است. این   رسمیت شناخته  هآگاهی ب یک    مثابه به 

بین   که توان یافت  می سادگی گرفت. این عقیده را در اخالقیات امانوئل کانت نیز  ه توان آن را از او ب می چیزی که  

دارای کرامت است   انسان گوید این است که  می که کانت    اینکته .  گذاردمی تفاوت  چیز  بر    سلطهفرد و  بر  سلطه  

بگیرند، یعنی  نظر  یک چیز ساده در   مثابهبه را    آن توانند  می دیگران ن   و یعنی ارزشی که بدون قید و شرط است  

در کرامت او نهفته    انسانی دیگران نیست. برای امانوئل کانت ارزش  ها ابزاری برای تحقق ارضای خواسته   انسان

 ژان پل سارتر آندر اگزیستانسیالیسم  است یعنی در توانایی او برای تعیین سرنوشت، همان تعیین سرنوشتی که  

فرد نفی شود همان نفی   یحامل پروژه و اراده هستند، و اگر اراده   ها انسان د.  ن نام می را توانایی خلق یک پروژه  

کند. چیز می مجزا  ی بدون کرامت  چیزها بر  است که او را از سلطه  کرامت  یت اوست، و این همان نفی  انسان 

اگر بهای آن قیمت را بپردازیم به این دلیل یک چیز دارای قیمت است که    ، و بلکه دارای ارزش است   داردکرامت ن 

یا به بیان دیگر اهی  شود، لیکن یک آگ می نه بدست آوریم. آن چیز تبدیل به ملک ما  ا توانیم آن چیز را آزاد می 

 .چرا که او یک آگاهی است   شود   دیگری تواند ملک  می هرگز ن زن یک 

 یاندیشه در همان  ریشه    دقیقًاعقیده  این  تواند چیز یا کاال برای دیگری باشد.  می آگاهی هرگز ن زن یعنی  

گوید اگر می ای که  نظریه   ، یعنیهگل است   ذهن  پدیدارشناسی مراتب بین بدن و ذهن در  سلسله تاریخی  

 هاآن آگاهی پوشاندن و درنتیجه محدود یا پوشاندن ذهن زنان   ، بدن زنان با حجاب محدود یا پوشیده شود حتی 

حجاب اجباری که خواست   کند تا  زنان را مجبورناعادالنه  تواند  می استبداد دینی  امکان پذیر نیست. حکومت  

. باور کنند یا حتی بیاندیشند به حجاب و آپارتاید جنسیتی    کند  را مجبور   ها آن تواند  می ن  اما   داشته باشند نیست    ها آن 

ش  و  است  آزادی  مکان  محدود   یئی ذهن  وقتی   مکان  بنابراین  است.  تعیین نظام  شدن  توانایی  دینی  استبداد 

استبداد   حکومت در    «زن   سومالگوی  »شناسد به این معناست که  می رسمیت ن  هرا ب   هاآن آگاهی    و سرنوشت زنان  

 ی فعال حوزه   ، به قول مینو مرتاضی لنگرودی را    آن توان  می که    آورد می وجود  ه ب را برای زنان  فرآیندی  دینی  

است. زنان  شدن   یا شیئی به معنی چیز    دقیقًاشدن   نامیم. کاالیی ب شدن زنان   کاالیی شدن و   چیز فرآیند    ،زنان 

ساده   ییا ابژه یا وسیله   ئی دینی به این باور است که زن یک شی شدن هنگامی است که حکومت استبداد   کاالیی 
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یک وسیله ساده انگاشته شود بلکه یک   مثابهبه تواند  می هرگز ن  انسانگوید یک  می است. وقتی امانوئل کانت  

است  خود  در  لنگرودی  نیز  او    ،نهایت  مرتاضی  مینو  توانایی  می مانند  تعیین زنان  ی  انسان   تمایلخواهد  برای 

ذر ح خود بر   ملک یک چیز یا یک کاال یا    مثابه به و همچنین دیگران را از قرار دادن آن  را متذکر شود  سرنوشت  

 کند.

یت از یک انسان واقع برداشتن یا زودودن   یک ملک در  مثابه به ،  ان جا زن ، در این گرفتن یک آگاهی  نظر  در 

همان انسان هستی   است.  مشاهده  ی  که  شخصی  ه ب  ، شود می طور  هر  کاالی می سادگی  دام  به  یا  ی تواند  شدن 

. وقتی به زن گفته اندداده انجام  بشری  در تاریخ  مردان    اکثرهمان چیزی که همیشه    ،کردن زنان بیفتد  کاالیی 

چیزی   برای دانستن آن  زنان گیرند که  می فرض  مردان این را پیش شود که او باید این یا آن کار را انجام دهد  می 

که به این یا آن صورت دارای  است چنینمردان پیش فرض . بنابراین نیازمند به مردان هستند باید انجام دهند 

کنند می اندیشند اشتباه  می چه  اگر به زنان بگویید که آن زنان دارند.  اندیشه و بدن  یا همان  حق مالکیت بر آگاهی  

وجود دارد که مردان در این سخن  فرض  این پیش   ، اشتباه است دهند  می العمل نشان  آنگونه که عمل یا عکس   یا 

دست بگیرند. این همان نفی میل آزاد و توانایی تعیین سرنوشت و ه  را ب   زنانی آگاهی  هاکننده توانند کنترل می 

بسیاری بر   اما ، نظر آید  ه گونه برداشت بیش از اندازه افراطی ب  شاید ایناست.  یا زنانه   زنانچنین نفی آگاهی هم 

ی مردساالر و جامعه نظام استبداد دینی    نفی توانایی تعیین سرنوشت زنان به عملکرد معموِل  ه امروز این باورند که  

بدل شده در جامعه  فردی و اجتماعی  امور  بین  معمول    ی شهروندان به رابطه   ی نفی آگاهی همه   و حتی   ایران،

بر آگاهی مردساالر  خواست حکومتی    عماِلِاگذشته وضعیتی وجود داشته که در آن    یدر چهار دهه   چرا که  ؛ست ا 

 بوده است.الهی - حتی دینی و  موضوعی کامال مشروع جمله زنان  از  و دیگران 

پدرساالر   یی مختلف جامعه مانند خانواده هاتوان در نهاد می را  ستمگرانه    ی این اعمال رابطه ی دیگر  ها شکل 

ی آموزشی هامحیط در  یا    ؛یافت   کنندمی پدر یا مردان خانواده خواست خود را بر زنان و فرزندان اعمال    در آن  که

 ی رانه ا مددین   ظاهراً و    حکومتی ن و حراست خواست  ن و مسئوال ا معلم که    هامانند مدارس و دانشگاه استبدادی  

که   ها کارخانه در  ن و حراست  یا مدیران و مسئوال  ؛ کنند می تحمیل    و دیگران آموز و دانشجو  دانش زنان  خود را بر  

باالی مناصب  و    ها یا در پست   ؛کنند می را پرداخت ن حتی دستمزد برابر در مقابل استثمار برابر زنان با مردان  

ی ورزشی هایا استادیوم   ؛ دن ندارنبودن    با توجیه رجال سیاسی را    ها آن دست آوردن  ه امکان ب حکومتی که هیچ زنی  

اجازه که   زنی  تماشا  ی هیچ  برای  تهییج ورود  شاید  و  مسابقات  کردتوان  می ،  د نندار  شدن جنسی   ی   . مشاهده 
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مثال همان  این  در  که  واقع  بینیم  می   ها گونه  رابطه در  پیش  ییک  بر    از  متکی  فرمان که  و  و برداری  تبعیت 

در این رابطه باید زنان  ،  به بیان دیگر   ؛ وجود دارد است  استبدادی    ی های جامعه بخش   ی در همه   مراتب سلسله 

خاموش باید  مردساالر    ی ستیز و جامعه زن نظام استبداد دینی  مردان  خواست    خواست آنان در مقابل بپذیرند که  

مردان چه را که  آن   نهایتاً دهان برای خواست خویش باز نکنند، و    مردان زنان با پذیرش خواست    چنیناین شود، و  

 . د انجام دهند ن خواه می مردساالر و جامعه  استبداد دینی  نظام  

مراتبی است. نفی آگاهی و وجود دیگری ی سلسله یک رابطه   ینفی آگاهی و وجود دیگری همیشه نتیجه 

تر گفته باشیم در ، یا ساده افقی   ی در یک رابطه هیچ آگاهی  عمودی است. لیکن    ی یک رابطه   یهمیشه نتیجه 

رابطه  ندارد.    ی انگیزه   ، شورایی دموکراتیک  یا  برابر    ی یک  دیگر  آگاهی  بر  رابطه تملک  هیچ برابر    ی در یک 

تواند پذیرفته شود. می نفی آگاهی زن ن   افقْی  ی در یک رابطه   ،بنابراین ندارد.  برتری  خواستی بر خواست دیگری  

که بپذیرد آن دیگری باالتر از خود مگر این  ،دهد می یک آگاهی هرگز خود را زیر بار پذیرش آگاهی دیگر قرار ن 

پذیرند باید ب شود  می خواسته    انآن از    را که  چههر آن زنان  استبدادی  جوامع  در  است. به همین دلیل است که  او  

باید ، و  ند باالترا  هاآن در رابطه با  که همان مردان هستند  که دیگری    نند ک باور  باید  چرا که در عمق وجود خود  

لیکن در یک پارادایم روابط  . ندارد هستند  ان که همان مرد را با دیگری برابری  امکان  هاآن که آگاهی  کنند  باور

شده   اجتماعی   یدر یک رابطه آگاهی  یت ندارد.  ح ارج  ها هیچ آگاهی بر دیگر آگاهی   شورایی دموکراسی  مانند  افقی  

بر   ه هویت غالب یا چیره یا پیروزشد  تواند به خودِ می ن تعاونی کاری آزاد  زیستی و هم دوستی یا هم  ی مانند رابطه 

 شدن رسمیت شناخته  بهمیل    یمقوله به  ست که  ا با تنظیم این چارچوب  جا  در این   ، بنابراینبدهد.    ها دیگر آگاهی 

 رسیم.می زنان  

یک آگاهی   گی از سویاحساس چیر  بهیک آگاهی معمول    واکنش  هگلْ   ذهن  پدیدارشناسی  یدر فلسفه 

یک   مثابه به   شدن  رسمیت شناخته  به   میل   و تأکیدی است متضاد:   داند، تمایل می ن   ی را آگاهی باالتر  که آن   گر، دی 

سادگی ه ب بلکه    ،شدن نیست  که در باال گفته شد میل به تحسینچنان آن   شدن رسمیت شناخته  به میل  آگاهی آزاد.  

یا   ، برای خود را  که بتوانیم آن  یک وسیله    مثابه به و نه  است    آزاد   ای اراده   مثابه به   شدن  شناخته رسمیت   بهمیل  

با   ، باید گفته شد استقالل آگاهی    ی درباره را که  چه  . آن داشته باشیم بخریم و  دست آوریم یا  ه با اجبار ب دیگری  

مستقل   آگاهی در مواردی    ، آنچه گفته شد   یهمه   رغم آگاهی، به و آن این است که  در نظر داشت    ی تفاوت ظریف 

 ی در یک رابطه مند به ورزش و هنر و غیره که توسط نظام استبداد دینی  ه در باال به آگاهی در زنان عالق   . نیست 
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تحت حتی در روابط افقی نیز ممکن است یک آگاهی خود را    اما   ،شد   اشاره شوند  می به تبعیت مجبور  هرمی  

 کردن خدمترا نباید به معنی    آن  ، شود می جا وقتی صحبت از تبعیت  یک آگاهی دیگر قرار دهد. در این   تبعیت 

معناست این رابطه به این  موقتی فهمید.    پذیر تابع تاثیر را باید در معنی    آن   شدن دانست، بلکه ترجیحًا یا وسیله

ندارد را    آن خود او  خاصی است که    یکه برای مثال یک شخص از دیگری که دارای تجربه و دانش در زمینه 

 مثابهبه گوید  می او  به  که    چیزیهر    که، چنان آگاهی داشته باشد دیگر  یا اعتماد خاصی نسبت به    ،مشورت بخواهد 

 ؛است صداقت و کارآمدی خود را ثابت کرده  تر  پیش   آن آگاهی   به این دلیل که  ، گیرد می مند درنظر  ی ارزش اداده 

راحتی ه را ب و آن  قرار دهد  باالتر  تر با آن آگاهی  ای پایین تواند خود را در رابطه می صورت شخص داوطلبانه   این  در 

ای را انجام وحشی کارآموز باشد و بخواهد فعالیت داوطلبانه   پرندگان تصور کنید شخصی در یک پناهگاه  پذیرد. ب 

دهد که برای انجام آن کار تجربه و دانش الزم را ندارد. شخص داوطلب از افراد دیگری که دارای تجربه و 

تری دی بیش بدهند تا بتواند با کارآم   یی برای انجام بهتر کار ها دانش الزم هستند خواهد خواست که به او توصیه 

برداری یک آگاهی صورت آگاهی آن شخص خود را تحت تبعبت و حتی فرمان  آن کار را انجام دهد. در این 

یا اطاعت کورکورانه از آگاهی دیگری مستبدانه  ، و این به معنی پبروی  دهد می قرار  در آن خصوص  باتجربه  

هم کاربردی و هم سودآور است. از این مرحله برای او  ای است که آوردن مشاوره  دست ه نیست بلکه به معنی ب 

درنظر   اعتنا فعال یا بی غیر   فردی رد که به او بیاموزند و در این فرآیند آموختن شخص خود را به  ی پذ می شخص  

شخص   چنین این   .است شده   گرفته یاد  قبالً   یک آگاهیشناخت  وارث  که    داند می   ای آموزنده ود را  خ گیرد بلکه  می ن 

 های داند که دانسته می چرا که او در این لحظه    ، ازد اند دور    ه شید یاند می تر  ش ی پ که  را  چیزی    پذیرفت که آن خواهد  

 .تراز نیستهم مشاوره خواسته است آگاهی دیگر که از  آگاهی  او با آن  

 ری خود را زآموزی که  م. مانند دانش ی تسلیم داوطلبانه بنام پذیرش یا حتی  را    توانیم آن می است که    روندیاین  

گوناگون خود را تحت اختیار رهبر ارکستر سمفونی   های ابزار که با  ی  ی ها نوازنده یا مانند    ، دهد می نظر معلم قرار  

. لیکن در واقعبت این تسلیم داوطلبانه یا در بنوازندهماهنگ  ی متفاوت یک آهنگ را  ها تا با نت   دهند می   قرار 

بلکه تسلیم به دانش و شناخت آن دیگری و غیر مستقیم   ،نیست در رابطه با فرد دیگر  فقط  خود  اختیار قرار دادن  

که  یتر یا باالتر از شخص را با آگاهی دیگر م داوطلبانه به آگاهی پیشرفته ی شناخت بشری است. پس نباید تسل 

مراتب دوستی سلسله   یدر یک رابطه کند درهم آمیخت و یکی دانست.  می شخص را نفی    ی و اراده سادگی میل  ه ب 

مراتب سلسله   ودکان و والدین ک   ی در رابطه وجود ندارد،  مراتب  سلسله نیز  معلم و شاگرد    یرابطه در  وجود ندارد،  
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بین یک هستی آگاه   ی است بنابراین تفاوت بسیار مراتب وجود ندارد.  در یک رابطه شورایی سلسله .  وجود ندارد 

با یک   تبعیت کند، تر دانش بیش برخوردار از  تر و  یک آگاهی با تجربه از  کند که می که داوطلبانه و موقتی توافق 

از یک آگاهی ترس االهیاتی یا ترس از دست دادن شغل  به دلیل یا  از تایید نشدن ترس  ی واسطه به آگاهی که 

، بگذارد   یخود را در تبعیت آگاهی دیگر که  کند  می یک آگاهی را مجبور   نشدْنترس تایید    کند.دیگر تبعیت می 

بین دهد، و این همان تفاوت  می مراتبی به آن مشروعیت نسلسله مشروع    ی که هیچ رابطه   هنگامی است   و آن 

 یرابطه گونه   بنابراین، این   ،است عادت داده  شدن مداوم    هزاد   نو به فرآیند  خود را    انسان   است.این دو تبعیت  

 شدن رسمیت شناخته  به میل    ی ریشه   اما   ، شود می پذیرفته  دانسته و  معمول و مشروع    ها مراتبی بین آگاهی سلسله 

 باالتر یا مشروع پذیرفته نشده است.یک آگاهی  مثابه به ه  ک است  دیگر در امتناع از تسلیم شدن به یک آگاهی  

 ضروری است در   ، هگل   یشدن در فلسفه  رسمیت شناخته  بیان میل به مفهوم و این  برای درک بهتر اهمیت  

کند. اولین مرحله آگاهی را می و معرفی  سیر تکاملی آگاهی را شناسایی    یین مرحله د نظر بگیریم که هگل چن 

یک برای مثال آگاهی    ،است با جهان بیرونی    منطبقراستا یا  که هم   توانیم آگاهی فوری یا بالواسطه بنامیممی 

رابطه آگاه با جهان   ی نوزاد یک تجربه   ی تجربه .  شناسد می ن  آگاهی   مثابه به نوزاد که هنوز آگاهی بودن خود را  

ی ا معن   اماد  ن شو می که اگرچه درک    است و صداها    ها و رنگ   ها یا شکل از احساسات    ای ، بلکه مجموعه نیست 

دیگر در کند و اجزاء را از یک می   جدادیگر  کم چیزها را از یک با گذشت زمان کم نوزاد  اما  . دن خاصی برای او ندار 

نوزاد بنابراین هرچه آگاهی    دهد.می و تشخیص  کند  می درک    بودن  ءشی درون یک چندگانگی از  یشان  هاتفاوت 

اشیایی که جهان را شود  می   تیزتراین آگاهی  شود و هر چقدر  می تیزتر  این آگاهی  کند به همان اندازه  می رشد  

. این ادامه خواهد داشت تا کنند می دیگر  سازند شروع به گرفتن استقالل خود از یک می برای او  در یک مجموعه  

 ای مجموعه   مثابهبه شود بلکه  می ن یا درک مفهومی  پذیر دریافت  انعطاف   ایخمیره   مثابهبه جایی که جهان دیگر  

تداوم شده از جهان بیرونی  جدایا  این آگاهی مشخص    شود.می می  مفهو درک  دریافت یا  مستقل    بودن  شیء از  

شود. این آگاهی از خود زمانی است می   هدایتخود است  از  تر آگاهی که همانا آگاهی  وضعیت عالی   بهو    یابدمی 

خود از  کردنکند و با جدا  می می مفهویک بودن در چشمان دیگران درک یا دریافت  مثابهبه که کودک خود را 

، کودک چنین این   خود آگاه می شود.ن یا بودن کامل  از وجود داشت   ، جهانی که او باور داشت در آن سردرگم است 

 یابد.می دست    «من بودن » به یک آگاهی 
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پایین  که    هنگامی   ، ایم مشاهده کرده ابتدایی  گونه که در مدارس  همان  مورد سوال قرار کودکان در سنین 

 .کنند می استفاده    «ما » شخص اول جمع یعنی  ضمیر  کنند بلکه از  می استفاده ن   « من » ضمیر    ازاغلب  گیرند  می 

قابل فهم   کامالً   واکنش   این   «؛بگیم  “ما” »  : گویندمی برای مثال وقتی کالس مورد سوال قرار میگیرد به معلم  

تواند به این می   “ شما ” کسی از  »شنوند، مانند  می شما را    ضمیر   ها آن شود  می سوال    ها آن است چراکه وقتی از  

در این مرحله   . شده استاست که به او اشاره    « شما» جمع  این برای کودکان ضمیر  پس    « سوال پاسخ دهد؟

آگاهی شناسی  در روان   توانند اتصال بین شما برای دیگران و شما برای خود را تشخیص دهند. می کودکان هنوز ن 

را از سوی دیگرْ  آینه مقابل  در    کودکوضعیت    ؛ دهند می توضیح    « آینهمقابل  کودک در  وضعیت  » با    از خود 

واقع یک   در قرار گرفته  کند که فردی که در آینه  می ک  نگرد و در می است که کودک خود را در آینه    می هنگا 

 ی است و وقتی درباره   « من » شود او یک  می گفته    « تو » کند که وقتی به او  می   ک او در   طریق این  به    است.   « من» 

درک آگاهی از خود هنگامی است که آگاهی    ، است. به بیانی دیگر   « من» یک    «او»شود این  می او صبحت  

است. بنابراین از هنگامی که کودک شروع به گفتن من به دیگران   هاکند که او یک آگاهی برای دیگر آگاهی می 

. شده استکه یک میل برای تاکید بر خود در او ظاهر    شده استکند آن هنگامی است که او وارد آگاهی خود  می 

این میل کودک    .«من وجود دارم» بفهماند که اطراف خود  به جهان   داین همان میلی است که کودک سعی دار 

داشتن خود   وجود  بر  بیک  در  را  تاکید  میل  در یک  و تجربه  زمان  اراده خود شدن   هرسمیت شناخت  ه فرآیند 

و سروصدای   هان هیجا  تحمیل کند. حتی  اراده خود را ابراز و    یخواهد می   بنابراینکرده و    ترجمهتغییر و    چنیناین 

دقیقا  آموزش جا نقش جویانه باشد. در این تواند سلطه می ست که گاهی ها آن  ی کید اراده أواقع بیان ت  کودکان در 

 د.سوق نیاب مندی تخریبی  در جهتی است که به سمت توان اراده   بر   تاکید به  این میل   کردن  شامل هدایت 

 من وجود دارم

، نیست   میل از  گونه تصورات  شدن یا این  داشته  تمایلی برای دوست   مثابه به زنان    شدن  رسمیت شناخته  به میل  

شدن یا  میل برای متوجه این    .است   یخنث   مکانیزمی کامالً برای تمایالت تاثیرگذار احساسی  این میل  چرا که  

اطراف جهان    از سوی   شدن  رسمیت شناخته  به میلی برای    دیگر ، به بیانی  استکردن   یا متوجهساختن   متوجه 

شکل تواند در شرایطی خاص  می چنین  هم   شدن  رسمیت شناخته  به اگرچه میل    .است   «داشتن زن  وجود »  مثابه به 

به دوست نوع دوستی  نیز  را  شدن   داشته  میل  مانند  نوعی  می که    زنانه بگیرد  برای اتواند  ناخودآگاه  ستراتژی 

برای اطمینان دادن به خود زنان    شدن رسمیت شناخته  بهمیل  در    اما شدن از سوی دیگران باشد.  داشته  دوست 
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وجود ندارد. نیازی به   ، کند می داشتنی  نیازی برای انجام کارهایی که او را دوست   ردوجود دا او  که در نگاه دیگران  

مین دلیل است ه به داشته باشد وجود ندارد.  را  انجام کاری که برای دیگران کارآمد یا قابل استفاده یا کارکردی  

سمت ایجاد  ه را ب   توجه دیگران آورد که  می بوجود  رفتاری را  یا صنفی  ی دستمزد  برنابرا   زنان از    بعضی در  تنها  که  

کنند، در می ، شبانه شعارنویسی  کنند می ورزی  خشونت در خیابان  که    زنانی.  دهد می سوق  شناختن   رسمیت به 

در   سعی در ایجاد احساس دوستی گیرند،  می دست  ه در کوبانی اسلحه ب   کنند،می مقابل نیروهای مسلح سینه سپر  

 هستند.  «وجود دارم من » و نمایش دنبال بیان ه ب بار خود آمیز یا خشونت با اعمال صلح  ها آن   دیگری ندارند. 

رسمیت  بهبدنبال    انقالبیتوانایی تخریب  با  مبارزات مدنی یا  یا  المنفعه  عام انجام کارهای  هم با  ند  ن توا می   زنان

نظام استبداد دینی سیاسی مردساالرانه  - د. شورش و مبارزه علیه نمادها و نهادهای اجتماعین باش   شدن  شناخته 

گونه که مهربانی و سخاوت باشند همان   شدن رسمیت شناخته  بهی ایجاد و میل و اراده برای  هاتوانند شیوه می 

 هایشکل تواند  می   شدن  رسمیت شناخته  به . بنابراین میل زنان برای  این میل باشند و نمایش  بیان    توانندمی زنانه  

رسمیت  به دیگر باشند. میل  متناقض با یک   توانند کامالً می ، حتی اشکالی که  نهایت متفاوتی به خود بگیرد بی 

ن و فرق شد  ه تشخیص داد نشان  و  خود کردن   ل از هر چیز دیگری یک میل متمایز قب برای زنان   شدن شناخته 

برای نمودن   است. درک دلیل آن نیز بسیار آسان است، چرا که خود را از دیگری متمایزبا دیگران  ن  شد  هگذاشت 

 بودن یا زن امت اسالمی   ،بودن  شهر و روستا شکل  بی   یتوده زن  هویت    خروج از توانایی  همانا به معنی  زنان  

نظیر  نمادیننمایشی یا با اعمالی شهر و روستا بودن زنان شکل بی  یبرای خروج از امت اسالمی یا توده است. 

پرانی یا برافراشتن پرچم سفید بر چوب و ایستادن بروی سکوها و رقصیدن و به آتش کشیدن روسری یا عمامه 

نویسی روی دیوارها در مبارزات خیابانی شبانه و شعار آوازخواندن در معابر عمومی و بریدن گیسوان خود و حضور  

سترهای سران دینی و نظامی حکومت و دیگر مبارزات مدنی که و و پ   هاکشیدن عکس  آتش  و به   کردن و پاره 

 دهند.می   نمایششناختن خود را بیان و   رسمیت  میل به  ،ند ن ک می   مجزاساخته  بر ی مردانه  ها آن هویت را از    هاآن 

خود در مقابل چشمان دیگری   ی گذاردن اراده  شدن و به نمایش  برای دیده   ، زنان   نمادینعمل نمایشی یا  

به راحتی تشخیص دهیم  توانیم افرادی  می و مبارز    گر کنش است. به همین دلیل در بین زنان   اعمالی را  که 

واقعًاتحریک  و  انجام  حرفه   آمیز  مردساالری  نظام  علیه  هنر   کردْن تحریکدهند.  می ایی  و  برانگیختن  هنر 

سال  بیدار مشاهدات  است.  دیگری  نشان  ی  ها کردن  طیف می گذشته  که  بی   یدهد  امکانات  برای از  پایان 

داشته کارگری وجود    ی دانشگاهی و جامعه   یجامعه مدنی و    ی خصوص جامعه ه کردن توجه دیگران و ب  بیدار
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ستیز و حاکمیت زن به همین دلیل  بهره برده اند. این در حالی است که  خوبی  ه ب   هاآن که زنان فمینیست از    است

به    یجامعه  نامتعارف  مردساالر  فمینیست  برچسب  زنان  این  از  می بسیاری  رادیکال  نهایتاً یا  این خود  و   زنند 

تی این تنها ق وشده است.    ها آن هوشمندانه تبدیل به ابزاری برای بازی با این کارت ناعادالنه مردساالری برای  

شود که این نیز می   ها آن صورت همه چیز مشروط به  در این   ، توانند با آن بازی کنند می   ها آن کارتی است که  

داده  تشخیص  از  نشان  گذاشته  دوباره  فرق  و  دیگران   شدن  با  میل   ساالرانهمرد   ی شرایط در  شدن  جهت  در 

بودن  زنان به این برچسب ناعادالنه فمینیست نامتعارف هنر تصادفی   وقتی   است. زنان   شدن  رسمیت شناخته  به 

دیگر تبدیل به روشی خواهد شد که زنان    ها آن بودن عمل   تصادفی   چنین این   ، کنند می عمل خود را نیز اضافه  

 کنند. « رویزیاده »یا به عبارتی  پیشروی   هاجبهه   ی در همه آن    ی واسطه به بتوانند  نیز  

را   ها آن   ، مردساالرانه  اجتماعی و فرهنگ   هنجارهای یی که  ها در همه جبهه   این شکل   به اند  توانسته زنان  

 نظر زیرو ورزش  هنر  آموزش و  در    اند توانسته   هاآن روی کنند.  کنند پیشروی یا زیاده می تعریف    ارزش بی   مثابه به 

، و اهمیت نشان دهند خوبی  ه ب را  انه  ورزی مردخشونت خود  سینما و هنر نمایشی  دستکاری کنند یا در هنر    سانسور

یاد بیاوریم که تولید ه  ب   .است   شدن رسمیت شناخته  به روی برای مجزاکردن خود برای  آن همانا پیشروی یا زیاده 

ی نیست بلکه تولید شدن   داشته برای دوست آوردن چیزی  وجود ه ب به معنی    شدن رسمیت شناخته  به برای  زنانه  

به بیان و   در زنان که   اطمینان همراه با حس  همیشه  شدن   این میل به تائید .  ه زنانشدن   برای اذعان تایید   است 

زنانی که در جامعه یا دهد  می شواهد نشان    ی همه   شدن است.  مربوط به نپذیرفته   آید، حسی که نمایش در می 

 ایجاد   خواست  برای  ی ترطور طبیعی گرایش بیش ه ب   ، شود می پذیرفته ن   هاآن   شدن  رسمیت شناخته  بهخانواده میل  

به معنی پرکردن و   ها آن مقوله غرامت که برای    ؛ چیزی مشابه دارندخود    شدن  رسمیت شناخته  به فضایی برای  

نگرانی  ناپدید  ایران .  در فضای حال است  خرسندیایجاد    یواسطه به خود    یی گذشته ها شدن  زنان  اکثریت 

زمان هم و  »یکی به دو کردن«   اصطالح به   ای نظیرمحاوره یا اعمال نمایشی یا  ای زنانه کلیشه رفتار   ی واسطه به 

المللی عمومی بین ی ملی و محلی یا افکار  هاآن افراد یا گروه   یتوجه همه جلب دنبال  ه و غیره بعقالنی    یمذاکره 

و از حمایت کنند را جلب    ها آن مدنی هستند که در گذشته نتوانسته بودند توجه  ی ی دولتی و جامعه هادر بخش 

 پدیدارشناسیجا با برداشتی از  به این دلیل که اگر این   ،طبیعی است   این حرکت کامالً   بهره بگیرند.  هاآن 

بدون   هاآن اهرمی برای آگاهی در خود است. چرا که    مثابهبه   شدن رسمیت شناخته  به   ،حرکت کنیم هگل    ذهن
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 شدن بدون خروج از ابژه و    ،بالواسطه یا فوری آگاهی عبور کنند   ی توانند از مرحله می ن  شدن  رسمیت شناخته  به 

 به نمایش بگذارند.و کنند بیان  بیرونی  کالم و عمل  آگاهی خود را در  توانند  نمی   ، خود 

 زنانامکاناتی برای وجودداشتن است.  ابزار و    وجود آوردن ه ب همانا  جا  در این   شدن  رسمیت شناخته  به   ، بنابراین 

 ، کار ببرند درهرحال تفاوتی نخواهد داشت ه داشتن در نگاه دیگران بخواهند ب هرگونه امکاناتی را که برای وجود 

ی ها فعالیت یا  مبارزات خیابانی  مدنی و  گرهای  کنش مهم وجودداشتن در نگاه دیگران است.    ی چرا که مساله 

حقوقی   ی یا مبارزه خیابانی  است. شورش    شدن  رسمیت شناخته  به المنفعه در اطراف خود یک وسیله برای  عام 

 شدن  رسمیت شناخته  به چنین یک وسیله برای  هم نیز  علیه دستگاه اداری یا اجرایی یا قضایی و انتظامی حاکمیت  

بلکه شته  مراتب ارزشی وجود ندا سلسله   ،اند برده کار  ه ب تاکنون    این رونددر رابطه با ابزاری که زنان برای  است.  

قضایی یا امور   ، فضای اجتماعی چه در کارخانه یا دانشگاه . ورود به عرصه و  شته است اهمیت دا  ها آن تنها نتایج 

جا است. در این بوده    شدن  رسمیت شناخته  به ای برای  کار و زندگی اجتماعی همگی شیوه موارد  دیگر  و حقوقی و  

 ی در مقایسه با شورش و مبارزه   ی مدنی و تبلیغاتی یا حقوق بشریهاو گفت فعالیت   گیری کرد سخت نباید  

توجه در چرا که از همان نخستین لحظه که زنان عملی برای جلب   ، اهمیتی ندارند با یا کارکرد  کاربرد  خیابانی  

توجه داشته باشیم اند.  قرار گرفته   شدن  رسمیت شناخته  بهدر فرآیند میل    ، کنند می مناسبات کار و زندگی اجتماعی  

فکر و یا  ،  یا تظاهرات خیابانی   ، در معابر عمومی بدن نمادین  نمایش    ی واسطه به تنها    ها جلب توجه این گونه  

نمایش   ی واسطه به شود، چرا که به یک دلیل ساده، زنان همیشه  می اندیشه در نگاه اجتماعی دیگران متحقق ن 

نظریات خود  ها آن   .اند انگیخته بردر دیگران  در گذشته  را خود    شدن رسمیت شناخته  بهبدن و افکار میل    نمادین

تفاوت در بدون قضاوت اخالقی    اما   . دانند می   هاآن دادن  بیان و نشان   ی کافی شایسته   ی به اندازه و  درستی  ه ب را  

 ،دادن آشکار سینه در تظاهرات عمومی مانند نشان   ،گذارند می نمادین  آن است که زنانی که بدن خود را به نمایش  

این همان بدنی است که   چرا که،  دارد ن کردن وجود   پذیر و زیبایی برای نگاه اند که چیز دل بر این عقیده   عموماً 

 .خورندمی کودکان از آن شیر  ی ای است که همه و این همان سینه   ، شود می از آن متولد    انسان

 آوردنِ  وجود ه بازتاب ب  به   باید بگوییم که همانا نیاز  ، را خالصه کنیم  شدن  رسمیت شناخته  به اگر بخواهیم میل  

بنابراین است.  اطراف  وجود خود در جهان  از    یبه معنی قراردادن نشان   ،، به عبارتی دیگر است اطراف  خود در جهان  

تاکید   اطراْفتاثیرات در جهان    ایجادو با  اطراف  در نگاه جهان  خود  وجود    شدن  رسمیت شناخته  به میل  با  زنان  

اطراف که در جهان    ی شدن  رسمیت شناخته  به میل  یعنی آن    کنند،می بیان  و  گذارند  می به نمایش  را  وجود خود  بر  
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تصویب عقاید شناساندن یا   رسمیت  به  دنبال ه  با نمایش عقاید خود ب   ها آن .  کرده استجو  و جست نیز  خود را  تاثیر  

شده یا نعادالنه منعکس    ها آن که عقاید  را به بحث گذارند   این واقعیت و   نند ک   متقاعد  مایلند هستند چرا که خود  

دیگران   این عقاید   چون هنوز لیکن  ،  است   عصبانی کرده حتی  یا  متعجب  شاید  و دیگران را    شنیده نشده در گذشته  

دنبال آن ه بفمینیست  چیزی که زنان    آن   اند.وخم با موانع بسیار شده پیچ راهی این مسیر پر   ، متقاعد نکردهرا  

که زنان   است   گونه ن بدا خود و شکل دادن جهان    ی و روش زندگی زنانه تغییر جهان برمبنای عقاید    ، هستند 

 واقعاً چیزی که زنانگی    هستند باشد، یعنی آن   هاآن که  گونه  خواستند جهان آن می اگر ن   ،به بیانی دیگر   ،پذیرند می 

این که    بینیم می اندیشیم  می این فرآیند  . وقتی به  بودند ست، به دنبال تغییر جهان نمی ها آن در اندیشه و عمل  

اعتبار به  تمایل که عقاید  و  ،  زنانه   شناخت به    دن بخشی  تمایل  ت رسمیت شناخته  ه  ب  ها آن این  وسط دیگران و 

ستیز حکومتی و زن جامعه    یعقاید و نظریات مردساالرانه بر این عقیده است که  زمان  هم تاکید  پذیرفته شود،  

عموم به   کردن ی دشوارتر متقاعدجاست که زنان وارد مرحله در این   و نهایتاً ،  پذیرند می ندرستی  ه ب را  دیگران  

تضاد   ی این مرحله   شوند. می آزادی    ، زندگی   ، زن خود برای پیروزی انقالب  فمینیستی  حقانیت و مشروعیت عقاید  

و تاریخی مردانه    با سرکوب  پیوستهزنان    شدن رسمیت شناخته  به که میل  درک کنیم  اگر    ،فهم خواهد شد قابل 

است  پدرساالرانه  متمادی در سال چنانکه    . روبرو شده  دهه    تقریبًا  های  میل   ، شود می دیده    90 تا   60 بین سه 

برای   ایران  زنان  از  شناخته  به بسیاری  خود   شدن  رسمیت  کناره از  بود گیری  آگاهی  ستمِ   ، کرده  زیر  که   چرا 

را    اسالمْیـ ایرانی مردساالری   که بدان   « آلود شک »موضوعی    مثابهبه خود  شیعه  ایدئولوژی    سان  و روحانیت 

هگل همیشه   ذهن   پدیدارشناسی   ی فلسفه . دیگری در  ند کرد می تصور    کرد می تبلیغ  ی حکومتی  ها دستگاه 

در تضاد   حتی اگر   استبرای خود  از خود  بیرون  نیازمند یک نظر    انسان ، چرا که  یک واسطه بین خود و خود است 

بسیار برای زنان    ه زناندر آگاهی هویت  گذشته  ی  هادر دهه   ستیز حکومتیزن نگاه    . حقیقت نباشد بازتاب  با او و  

 ؛ند ا ه شت به آن دسترسی ندا   ها آن که خود    ه شت دسترسی دا   زنان دیگری به یک جنبه از  این    و   ، است   بوده   پراهمیت 

 .ه است بود   انقالب زنانه   وایران    ان زن  مابینیک رابط استبداد دینی  حکومت به بیانی دیگر،  

با   1829 تا  1818 های سال بین  برلین  و  یدلبرگ  ها   گل در دانشگاه ه از دروس    ایشناسی مجموعه زیبایی 

تر علم زیبایی قیق علم زیبایی و د  در فلسفه هگل شناسی زیبایی .  بود شناسی یا فلسفه هنر زیبایی   ترعنوان دقیق 

از ذهن چه  هگل آن   ی در اندیشه شود، زیرا  می خود خارج    فضایکه اصواًل از    ، زیبایی طبیعت است کنار  در  هنر  

ماند، می باقی درهرحال باالتر ترین چیز در جهان باشد، از زیباترین خلقت طبیعت شود، حتی اگر زشت می متولد 
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که از است  ز چیزی  ( و بنابراین برتر اذهناز  و  شود )از طبیعت،  می شود، مضاعف زاده  می چه از ذهن زاده  زیرا آن 

به   انسانکند که از طریق آن  می فرآیندی را توصیف  شناسی  زیبایی در این مجموعه  هگل  طبیعت گرفته شده.  

و توصیف شناسایی    خودآگاهی این  برای دسترسی به  را    «نگری و کاردرون » و دو وسیله    ، یابد می خودآگاهی دست  

بنابراین  درون .  کند می  نخستین  در چارچوب  نگری  نوشته  سوال  یعنی   ، است   زنان درونی    ی تجربه همان  این 

یک یعنی درون    ، مستقل است )مردان(  نگری دیگران  از درون که    هزنان و عقاید  هیجانات احساسی افکار    ی تجربه 

داده  همان زن    یسوژه  نشان  باال  در  رشنو  سپیده  که  درون استگونه  چارچوب  نگری  .  این  معنی در  به 

 زنانتواند به  می که  وسیله دوم کار است،  است.  خویشتن  زنانه  به درون خود    زنان  ی داشتن بالواسطه دسترسی 

فیزیکی فقط یک فعالیت تولیدی    در فلسفه هگل کار صرفاً   .د ن وجود آور  ه برا  برای خود  دسترسی به آگاهی    مکان ا 

نمودن خود در جهان  ی بیرونی ، بلکه کار یک شیوه یک فعالیت کارکردی نیست یا  برای کسب درآمد  یا ذهنی  

به  یی که  ها فعالیت   یاطراف است. همه  عملی است که در   شود، می زنان  تغییرشکل در جهان اطراف  منجر 

بر جهان اطراف   زنان است که  دادن خود در ورای خود  ادامه همانا  . کار  دارد شراکت    هاآن آگاهی  گیری  شکل 

به بیانی زنان  مبارزات خیابانی یا مدنی  ند.  ن ک می تملک پیدا    خوْدیت  انسان   عالئم   گذاشتن با نشان   آن   ی واسطه به 

 ی همه به بیانی دیگر،    است.اطراف جهان  بر  ن  شد  ه شناخت   رسمیت میل به از  یا گذار گذشت   د فرآین همان دیگر  

که تاثیراتی   د ــ ن آور می بوجود    ها آن د و تغییری در محیط  ن گذار می   زناناطراف  جهان  یی که تاثیری بر  ها فعالیت 

ی دیگری که بخشی از جهان هاآگاهی آن  یعنی    ، آگاهی باشد   یا د تغییر شکل فیزیکی جهان اطراف  ن توان می 

یا   برندهباال یک نقطه    مثابهبه زنان که  در جهان اطراف است  یهای همه دخالت   نهایتاً   ــ سازند می را زنان  اطراف  

هگلی   توصیفکار در  مفهوم  همان    دقیقاً تعریف  . این  درنظر گرفته شود   شدن  رسمیت شناخته  به میل  کمال  

 .است زن   اش جا سوژه که در این   است  شناسی کار زیبایی 

خود مدنی یا هنری  و خالقیت  اجتماعی  کار    زنان این است که وقتی    ، درستی درک کرد ه که باید برا  چیزی  آن 

یا هنری ی مدنی  هافعالیت یا  خیابانی    مبارزات وقتی جهان اطراف را با  یا    ، ند ن ک می بیرونی    را در جهان اطراْف

 ام که آن من بوده » اینکه    بیانبا  زنان  .  کنند می جهان اطراف    در   خود   وجود   بر  مشهود تاکیدی  د،  ن کن می   متاثرخود  

زمان هم ها  بنابراین آن .  کنند می ثبت  و دیگران  در آگاهی دیگری  را  خود    ، «ام ه کرد ایجاد    در جهان اطرافرا  تغییر  

توانم می بنابراین    من وجود دارم»   گویند می   ،« ام کرده   جادیرا در جهان اطراف ا   ر یی ام که آن تغمن بوده »  بیان با  

اثر عمل  «رهبری کنم  بنابراین  ست ها آن آگاهی  اثر وجود    همانا  زنان .  من »   است که   معنی این  به  زمان  هم ، 
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یا زنانی که در مبارزات خیابانی   «.کنم می یک انقالبی عمل   مثابهبه بنابراین    دارموجود  زنانه یک آگاهی    مثابهبه 

دینی  یا هنری  مدنی   استبداد  نظام  می علیه  نقش  اطراف    کنند، ایفای  در جهان  را  و   گذارند می باقی  اثر خود 

به دیگران محصول کار   هاآن واقع   در دهند که برای این عمل بسیار مسرورند  می که به دیگران نشان  می هنگا 

نشان  زنانه   را  که  می خود  است  کاری  محصول  همان  این  امیدوارند    یواسطه به دهند.  زنان  رسمیت  به آن 

دست آورند. ه  ب   حال گذار در   ی یک جامعه   و یک جهان مردساالر ومردانه    یدیگر یک  خود را از    شدن شناخته 

ی اجتماعی هاچرا که نیازی به شباهت داشتن با دیگر فعالیت   ، دیگران ندارد سوی  از  زنان نیازی به تشویق  این کار  

شناسی زیبایی  یه کار در فلسفزیبایی همان نهایت  این  د. ن برای وجود داشتن ندار بخش  رهایی یا هنری  یا مدنی  

 یاخود  از  به آگاهی  زنان  کردن  دسترسی پیدادر  است    یمشارکت   که   شدن  رسمیت شناخته  به ، یعنی  است هگل  

 .کرده است پذیر امکان را  و انقالب   تغییر  و  برای خود 

خود را در   پیوسته   انسانبه این معنی که    ، ی است انسان وضعیت    اصل بنیادی  هگْل  ی در فلسفه درواقع، کار  

آگاهی خود در ابژکتیوکردن  جا  در این کند.  می بیرونی  شدن   برای مشاهدهاز حضور خود    می عالئ با  جهان اطراف  

، به این معنی هست خود نمودن است. این همان اصل بنیادی فرهنگ نیز    ی جهان را آینه به معنی  جهان اطراف  

گوید می هگل    ی گونه که فلسفه آن بلکه    ، کند می به فرهنگ تحمیل    انسان که فرهنگ آن چیزی نیست که  

شود می معموال گفته    ، چرا کهاست   انسانطبیعت برمبنای تصورات یا تخیالت  به  دادن   همانا شکل فرهنگ  

ساخته بر طبیعت  در  خود را  که فرهنگ  درحالی   ،با طبیعت یا موازی  یا مقابله  مخالفت    است در  چیزیفرهنگ  

دادن به آگاهی  اولیه برای شکل   ی طبیعت است، به بیانی دیگر طبیعت ماده تجسم  فرهنگ  به بیان هگل،    است. 

نگریم که توسط می بلکه به کاری    ،نگریم می واقع به جهان ن  نگریم در می وقتی به جهان    ، است. بنابراین   انسان 

بر طبیعت   انساندر جهان ساخته و محقق شده است، همان طبیعت ثانوی که به قول موری بوکچین    انسان

نگرد. می نگرد در واقع همان هنر آگاهی اوست که خود به آن  به آن می   انسان جهانی را که  نخستین ساخته است.  

که هدفی   نیست   درواقع آن فعالیت تولیدی   ، کار بازخوانی شده است   مثابه به هگل    بنابراین آن کاری که در فلسفه 

 .نگرد ب داشتن خود را   وجود   های است تا نشانه   ساختن خود در جهان بیرونی  اعمالِ ی  همه بلکه    دارد،کارکردی  

وجود ه شناختن را ب رسمیت میل به  آنْ   های شکل در اصل در همه  اجتماعی و انقالبی  به همین دلیل است که کار  

 .گذاشته شده استنمایش به  و   شده بیان    چنین این آورد که  می 
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تولید تاثیرات در جهان اطراف خود   باخود را پیش از هر چیز دیگر    شدن  رسمیت شناخته  بهمیل  ایران  زنان  

دست   شناخته  به این    اما ،  اند آورده به  فعالیت   فقط   شدن  رسمیت  ارزش هاتوسط  ب ی  کاربردی  یا  دست ه مدار 

 هاآن   شدن  رسمیت شناخته  به ی اجتماعی هازمینه   ی سیاسْیدر یک فضا   هاآن مبارزات  بودن   نظیر . بی اند یامده ن 

مند محسوب نشود. ارزش و حکومت  حتی اگر این فعالیت در آن فضا و زمینه توسط دیگران    کرده است،   ایجادرا  

ای سفید بر یک چوب و ایستادن دادن پارچه  هنر اعتراضی نمایشی یک زن مبارز را با قرار  دختر خیابان انقالْب

کرد  جهانی  عمومی  معبر  در  سکو  جامعه   ،بر  و  دینی  استبداد  نظام  مردان  ایرانی    ی اگرچه  را مردساالر  آن 

رسمیت  به را بنیان نهاد و    دن زن و زنانگیش  این اقدام نهال دیدهکه  جالب این   تلقی کرد؛فمینیستی    روی«زیاده » 

ایران و حتی جهان برای زنان   اثبات زن مبارز و    مثابه به خود    شدن  شناخته  تاریخ معاصر  را در  جنسیت زنانه 

 توجه دیگرانهدف جلب گذاری نیست بلکه  ارزش   واجد   زنان یک موضوع   شدن  رسمیت شناخته  به دست آورد.  ه ب 

به را  به فضای فکری و عملی  توجه داشتن  واقع   در   ، گذارد می تاثیر  که بر جامعه    است  چیزهایی   آن   ی و همه 

 ینمایش است توسط همه و  اصلی بنیادی از بیان    شدن  رسمیت شناخته  به میل    . کند می وارد  اجتماعی    یصحنه 

دست ه باطراف  را در جهان    د تائید آن ن خواه می که  این دیگر  و    ند آگاه داشتن خود   از وجود   زنان ، چرا که  زنان 

با همان روشی   خواست   این تحقق  و    ، هستند   ها آن که  باشد  د جهان انعکاسی از آن چیزی  ن خواه می   ها آن .  آورد 

و   ،آورند می به تصویر در شده در خود را  ی پنهان ها آن صورت و    ،سازند می به دور خود  جهان را    ها آن است که  

خود را  دادن جهاْن با تغییر ها آن  .کنند می گذار ری تاث بر دیگران  خود از خود را  می دریافت مفهو  درک یا چنین این 

 ی جهت آینده   ی کننده ، و این اندیشه تعیین کنند می و به اندیشیدن وادار    منعکس درون جهان و خارج از خود  ه ب 

به همان اندازه خود را   ، برای آیندگان بسازند چقدر جهان بهتری   هر  ها آن در جهان خواهد بود.    ها آن دخالت  

تر جهان را آراسته کنند خود پیشرو درک و دریافت مفهومی خواهند کرد و هر چقدر بیش  ی یک سازنده   مثابه به 

 . کرد دریافت خواهند  آزادی    ، زندگی  ، زن گفتمان  گر هستی همگانی  یک آرایش   مثابهبه را  

 

 ها:یادداشت 

  ی فارس   سی بی بی   ت ی سا در وب   « و نگارش پژوهشنامه   ی ق ی سال حبس تعل   5رشنو به    ده ی سپ   ت ی محکوم »   ی مقاله بنگرید به    [. 1] 
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اعتماد به خود،    قت ی بخش اول حق   ، ی هگل، قسمت دوم خودآگاه   ش ی فردر   لهم ی و   گئورگ ،  ذهن   ی شناس دار ی پد   بنگرید به   . [ 2] 

 موجود است. آن آنالین در اینترنت    گان ی و فرانسه را   ی س ی انگل   ی نسخه .  ل ی و م   ی مبحث زندگ 

  ی ژان پل سارتر است که در آن سوژه در نگاه به خود هست   سم ی ال ی ستانس ی مفهوم نگاه، متفاوت از مفهوم نگاه در مکتب اگز   ن ی ا   . [ 3] 

 شدن.  ده ی د   ی موضوع برا   ا ی   ابژه به او خود را    ی گر ی و در نگاه د   ند ی ب ی داشتن را م 


