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یک پول سیاه است!سکهوقتی 
"ي فمینیسمشدهي ضربسکه"متندر نقد

سارا حداد

نسبت طوالنی گرچه در ابتدا منتشر شد. این متنِ به"ي فمینیسمي ضرب شدهسکه"چندي پیش متنی در فضاي مجازي با نام 
تري وراي زنان و مسائل کند، به سطح کلیحفظ میتا انتهاو این پیوستگی را کمابیش رسدنظر میبهي زنانواکنشی به مسئله

رسد و گرایی میشود، به نقد جنبشهاي مختلف زنان آغاز میشود. متن با پرسش از چرایی متحد نشدن گروهپیرامونش ختم می
جاي ماندن در سطح یک جنبش (مثل جنبش زنان)، به کلیت رهاییِ انسان بایست بهمی"نکه: ي راهکاري مبنی بر ایبا ارائه

دنبال طرح راهکاري است براي رهایی بشر.به،، از گذر طرح نقدي بر جنبش زنان"اندیشید

هاي نیروهاي بنديتوان فارغ از تمام جناحاست. انسان مفهومی است که می"رهایی انسان"ي محوري متن مذکور مسئله
توان جهان زیباتري را به تصویر کشید که در آن تالش براي رهایی اش دمی آسود. میي وسعت و کلیتطبقاتی در سایه-سیاسی

ي مشترکی است براي بسیاري ي بشر باشد. این شاید تجربهي خاص بلکه از آن همهو برابري نه از آنِ یک گروه، جنس و یا طبقه
ها، ها و مشقتد. یا در مواجهه با سختینگویآل، از رهایی بشر سخن میغایت ایدهبهمند که با تصوري تیکِ دغدغهنِ رماننااز نوجوا

تمامی برابر، د که در آن بشر بهنکنقدرتی و فقر و یا صرفاً از سر احساسات بشردوستانه، جهانی را آرزو میدر احساس نابرابري و بی
کم هاي بشردوستانه و... نیز دستمنشور حقوق بشر، سازمان ملل، سازمانباشد. در سطحی دیگر،و از تمامی بندهایش رها شده

طلب "نیست؟ گویی این "طلب رهایی"ي اشکال مختلف این ي مدنی در برگیرندهدر ظاهر در پی رهایی بشراند. و مگر جامعه
در سطوح مختلف، مسئله و موضوع بحث و عمل بسیاري است."رهایی

اند. زیر مواضع اصلی نویسنده ذکر و نقد شدهتبطهم مرهاي بهدر پارهبا این درآمد، 

1

خوانیم که رهایی انسان قابل تقلیل می13ي صفحهدر. است شروع کنیم"رهایی انسان"بیایید با محوري ترین مفهوم متن که 
ها نیست:به رهایی گروهی از انسان

اي که جایگاه ویژه، مطلوب و منوط است به رهایی انسانِ زن یا رهاییِ انسان کُرد؟ طلب چنین رهایی... آیا رهایی انسان، محدود"
رسولی، ("تواند منجر به رهایی انسان شود؟دهد، چگونه میدست مییا برابري را براي گروهی مشخصی، مثل زنان ایرانی یا کُرد به

1397:13(
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ي مفاهیم مختلفی است: غایت رهایی انسان است و رهایی محدود به رهایی زنان و یا رهایی هي فوق در برگیرندبینیم که گزارهمی
پرداختن نویسنده به موضوع رهایی زنان و رهایی قومی قومی نیست. طلب رهایی نیز نمی بایست محدود به این گروه ها شود. 

است. چیدمان رهاییِ انسانِ زن و رهایی "شان به کلیتارتفاععدم "و یا به عبارتی "هادر جزء ماندگی آن"منظور طرح نقدي بر به
شان، با یکدیگر اختالف مبنایی دارند. خواست اي است که فارغ از موجودیت ضروريانسان کُرد، اساساً کنار هم آوردن دو مقوله

که به تحقق اولی نیابد بدون آنتواند تحقق بیابد و یا این دو به هیچ عنوان هم جنس نیستند؛ با فرض تحقق یکی، دیگري می
نهادي دروغین و خوانشی اي وارد آید. رهایی قوم کُرد، لزوماً نه بر مبناي ستمی تاریخی بر قومی مشخص بلکه پیشخدشه

نخستین ":1ستي زن اما، از جنس دیگريست بر مبناي اقتضائات امپریالیستی در منطقه. مسالهاي از مسئله کردياسطوره
گی میان مرد و زن در ازدواج تک همسري و نخستین دوگانگی طبقاتی که در تاریخ پدید می آید هم زمان است با تکامل دوگانه

راه با ستم طبقاتی هم زمان است با ستم جنس نر بر جنس ماده. تک همسري یک پیشرفت بزرگ تاریخی بود، ولی از سویی هم
ي را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی پس رفتی نسبی را در خود دارد که برده داري و ثروت خصوصی، عصر

)80: 1386(انگلس، "دیگر به دست می آید.در آن رفاه و تکامل یک گروه به بهاي بدبختی وسرکوب گروهی 

آلودترین چیزي که حتی در وهم-رد گین را نادیده میها و عدم امکان اتحادشاتنها وجود تضاد میان این گروهبینیم که نویسنده نهمی
تجویز نموده "کلیت"ر دها را ، در سطحی ذهنی، ارتفاع این گروه-اذهان در صورت امکان، چیزي جز ارتجاع را نتیجه نمی دهد

کند:دمانده توصیف میخوگرایانه و درنظرانه، تقلیلانسان را چیزي تنگ"کلیت"ها خارج از و خواست رهایی گروهی از انسان

نظرانه، غیر تنگتواند و نباید خواستی کامل (غیرپرسش اصلی از هر جنبشی این است که چرا خواست رهایی انسان نمی"
)1397:13رسولی، ("گرایانه و غیر درخودمانده) باشد؟تقلیل

"رهایی"مانده در متن، این است که اصوالً هاي اصلیِ مغفولگردیم: یکی از پرسشبراي روشن شدن موضوع کمی به عقب باز می
کردن آن به یک جنس، قوم و ... خود نوعی استفاده از است؟ و آیا مضاف"ستم"و "سلطه"چیست؟ ناظر به چه ابعادي از 

الیل تواند دهاي یادشده نیست؟ این غفلت البته میي گروهبه مفهومی انتزاعی و در عین حال قابل تعمیم براي همه"رهایی"
بخش زنان و و مبارزات رهایی2هاي نظري فمینیستیي نویسنده به جریانیا عدم اشاره1روشنِ متعددي داشته باشد. ندانستن

اي اش) زن است، در نوع خود مسالههم وقتی موضوع اصلی بحث (و یا حداقل عنوانهاي مبارز زنان با یکدیگر، آنگروهتفاوت
و -تر، مغرضانه و آگاهانه استگیرانهجلویی که در بهترین تفسیر، ناشی از ناآگاهی و در نگاهی سختفرار به -قابل تأمل است 

توانیم با توجه به تأکید نویسنده به موضوع کند. از این رو میصورتی تاریخی و نظري را ممتنع میي زن بهامکان بحث حول مساله
طبقاتی مورد نقد قرار دهیم.ستینِرا تنها از موضع راسکه اش، متن انسان و رهایی

ي پیشینه اي بسیار طوالنی تر از عمر سرمایه دارد. این، به آن معناست که با از بین رفتن شیوهي ستم بر زن، در اشکال و ابعاد مختلف، مسئله. ١
صورت خودبخودي حل شود. رفع ستم جنسیتی، در شرایط تولید سرمایه دارانه و حاکم شدن شرایط جدید، انتظار نمی رود مسئله به تمامی و به

ستم جنسیتی است.جدید نیز نیازمند فعالیت نیروهاي متشکل تحت 

...در سطوحی از فمینیسم ... اقبال بیشتر زنان به فالگیري (البته اگر چنین چیزي "نمونه هاي  این ندانستن در سراسر متن بسیار است. براي مثال: .٢
رشت قدرگرایانه ي رمالی و درست باشد)، خصیصه ها و صفاتی که براي مردان و زنان در فال ها لحاظ می شود، بازتولید سلطه ي مردانه در س

"غیره می توانند موضوع مباحث فمینیستی باشند. 
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در دستورکار "اخالقی"اي گونهزمان بهعالوه بر تمام خصوصیات موهومی که بیان شد، هم"رهایی"بینیم که طور میهمین
ها شها و جنبشقاق گروهطبقاتیي هایی که در جامعهضرورتغ ازفار"اع به کلیت انسانارتف"شود. رهایی یا همان نهاده میپیش

شمول است. در نگاه اول این تجویز کامالً غیر واقعی و به است که انسان"خیر"کند، تجویز نوعی هنجار اخالقی را ممکن می
چگونه کامًال کند. برآنیم تا در ادامه نشان دهیم که همین امر به ظاهر غیرسیاسی و ضد طبقاتیهمین معنا غیرسیاسی جلوه می

ایستد.و در کدام سوي این نزاع میکندص طبقاتی را ایفا میرکرد خاچه کا،سیاسی است
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ي دیگر است. عدم دخالت این موضوع داري ناگزیر واجد منافع طبقاتی است که در گروي نفی منفعت طبقهدر عصر سرمایهانسان
مندي رمانتیک بر همان دغدغهي اساسی است. پیش از آنکه بخواهیم در ذهن خود با در تحلیل به معناي پوشاندن این مسئله

بخش براي انسان تجویز کنیم اي رهاییبودن (به معنی دهان داشتن، دست داشتن، پا داشتن و ...) پروژهاشتراك انساناساس وجه
دار رمایهي سداري طبقهدانیم که در عصر سرمایهاند. میزیستهها در طول تاریخ و در جوامع مختلف چگونه میباید بدانیم که انسان

ازاي کار اضافی، براي تحقق منفعت خویش است. بهاش بر ابزار تولید قادر به استثمار نیروي کار از طریق عدم پرداخت مابا مالکیت
تواند نیروي کار خویش را در بازار به اش بر ابزار تولید تنها میاین منفعت در تضاد با منفعت نیروي کاري است که با عدم مالکیت

منعفت یک طبقه در گروي نقض ،دانیم که در این توازن قوادار قرار دهد. میکند در اختیار سرمایهتر از آنچه تولید میپایینقمیت
مثابه تاریخ به. ي دیگر خواهدبود. این نزاع طبقات اجتماعی با کیفیات متفاوتی همواره در طول تاریخ وجود داشته استمنفعت طبقه

نویسنده چیست جایگاهی فارغ از اینکه خواستسازد. زند و ماهیت طبقاتی خود را نمایان میوم انسان حد مینبرد طبقاتی به مفه
بشناسد، را بودنِ جامعه تواند تنها در یکی از این دو سطح قرار گیرد: طبقاتیکند میکه او در این سطح از واقعیت اجتماع اشغال می

کار پنهان بهدستو ایدئولوژي غالب که حافظ منافع آن است، ان کند و یا همسو با بورژوازي شکاف موجود را نشانه گیرد و آن را بی
جنبش هاي موجود اگر اولی را نادیده بگیرند، ناگزیر به دامان دومی خواهند افتاد:کردن این شکاف در قالب کلیت انسان شود.

نباشد... -از اصل خویش بیگانه-وجود بیاید و کاالیی دارانه بهمایهتواند از دل نظم سرها نمیجنبش زنان نیز مانند دیگر جنبش"
: 1397(برومند، "توانند هیچ پیوندي با رهاییِ واقعیِ زنان داشته باشند.شان، در عمل نمیتاریخی-سبب خصوصیت اجتماعیدقیقاً به

ي امپریالیستیِ پروژهارتجاعی حولدر وحدتیاست که تمام اپوزیسیون را تاریخی-خصوصیت اجتماعیهمین و دقیقا) 1
آورد.  طلبی گرد هم میسرنگون

شان، فهم خاصی از واقعیت و در نتیجه تفسیر خاصی نیز از آن هاي موجود بر اساس هستی اجتماعی خاصدانیم که جنبشمی
اي ي زن مسالهست بپذیریم مسالهنخست ضروري ا"زنانيخاص دارند. در مورد مسالهسبک کارياهداف و دارند و در این راستا 

اندازد، ما با اي سیاسی دارد... آنگاه که سیاست طرح خود را بر هر کنش اجتماعی میسیاسی است. راه حل آن هم ناگزیر، نتیجه
گوید: زتکین میي زنان خطاب به لنین درباره ي مسئله)1397:2(فروزنده، "ي نبرد خواهیم بود.ندیدن امر سیاسی پیشاپیش بازنده

باره داشته باشیم. ما باید خط قاطعی میان خود و احزاب توانیم عمل مناسبی در اینبدیهی است که بدون تئوري مارکسیستی نمی"
)1358:88، لنین("دیگر بکشیم.

اند این است که نوشتهي آن بسیار ظاهر مترقی دیگري از این درخودماندگی که دربارهشکل به"خوانیم: میسکهدر جایی از متن 
ها، معلمان و از این دست بپیوندند. این دست ائتالفات... زیستیزنان (جنبش زنان) باید به کارگران (جنبش هاي کارگري) یا محیط

هاي آنها را با چه که مبناي ائتالف است، مرتفع نکرده و ماي زنگرا خواهد ماند، چرا که هنوز این عدم تفاوت یا آنچنان تقلیلهم
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، "کارگران"، "معلمان"، "هازن"کارگران با حفظ استقالل ماهوي و مفهومی در ائتالف قرار داده است... در این مواقع است که 
ي انقالب شان سهم خود از سفرهها با همان ماهیت سابقو سایر گروه"کارمندان"، "صاحبان صنایع"، "هابازاري"، "روحانیون"

فراتر اششدهي تنگ ماهیتِ تعریفعرصهنو می شود و روزي از نو ولی هیچ یک نتوانسته است از کنند. روز ازطلب می
)24: 1397رسولی، ("برود، هرچند که میزان سهم توزیع شده قبل از واقعه لزوماً معادل با میزان سهم پس از آن نباشد.

و نه "ي تنگ ماهیت تعریف شدهن جهان از منظر عرصهدید"ها وارد است، نه ها و نقدي که بر آنشدن جنبشي یکیمسئله
است. این تقدم آگاهیدادن آن بهنیروها و شکلهستی اجتماعی بلکه اهمیت و تقدمِ "ي انقالبخواهی از سفرهسهم"

خواهد کرد. چرا که هستی اجتماعی از سطح فردي و سکهتر از شرایط مورد وصف در متن ساز، مسئله را کمی پیچیدهسرنوشت
ي ي نقد بر مسئلهکند. در متن اما، شیوهرود و همچون واقعیتی روشن در برابر دیدگان تاریخ قد علم میاراده به یکی شدن فراتر می

را بر هستی آگاهیشود: آنجا که آلیسم کشیده میگرایی و لزوم ارتفاع به کلیت نیز در ارتباط با دیگر اجزاي بحث، به ایدهجنبش
اي دهد. گویی تحقق اتحاد متوقف به خواست افراد و وهلهدارد و با نادیده گرفتن دومی حکم به حل مسئله میاجتماعی مقدم می

اش کافیست. فمینیسم بورژوا، خودمختارطلب قومی پروشدن از لزومشان است و تنها اراده به یکی شدن و یا آگاهاز آگاهی
شان با تزریق آگاهی شان یعنی هستی اجتماعیتوانند برخالف منافع واقعیهایی از این دست چطور میامپریالیستی و دیگر جنبش

آلیسم عنوان راهکاري براي رهایی انسان مطرح شده است متحد شوند؟ این همان ایدهکه از سوي نویسنده به"در کلیتيانتفا"
نی همین تقدم آگاهی بر هستی اجتماعی، تقدم ایده بر ماده.آلیسم یعمطرح شده است. ایده

دهنده پیشکش حل مترقی و نجاتعنوان راهبه"شدن به کلیت انسانمنتفی و مرتفع"و "از بین بردن مرزها"عنوان آنچه تحت
چرا "کند که: مطرح میجا که نگارنده این پرسش حکیمانه رارسد آنبینی خود میي طبیعی و قابل پیششده است به نتیجه

طور طور زیر سوال برود و فروریختن آن نباید آن، نباید آنبه هر شکل تاریخی که ظهور کرده استي خدایگان بر بنده، سلطه
خواهی -چنان مساله و لقلقه شود که با سهمکه آنها و اذهان و اعیان و ساختارها برافتد و نه آناش از زبانطلب شود که در غایت

)1397:25رسولی، ("اش، هر بار شکل جدیدتري پیدا کند...یافته و معینخواهی محدود و تقلیلحقو

رود و مقدمات پرده کنار میتاخواستن توانستن است ادامه می یابد،يبا استدالل وارونهآلیستی جاري در سراسر متن، نگاه ایده
پرسش مطرح شده اگرچه براي نوجوانِ گیرند.ها آرام میاتحاد و ارتفاع جنبشرسند و در ي نهایی و مطلوب خویش میبه نتیجه
مهم نیست که چقدر سرکش و "اري بکر! نیز به دنبال دارد اماطلبِ رومانتیکِ امروزي جذاب است و در خود پاسخ و راهکحقیقت

"انقالبی ظاهر شود در تحلیل نهایی بورژوایی است.

داري ي تولید از سرمایهمثل تغییر شیوه-کند اي جهت تکامل را تعیین مید اصلی است که در هر دورهحال که این تضاپس در عین
ي نیروهاي موثر حول آن تضاد و تنها اما توجه به این مسئله نیز ضروري است که تحقق این تغییر تنها به واسطه-به سوسیالیسم

به وضعیت حاصل شده باشد. پس شناخت نه به تنهایی، بلکه جایگاه طبقاتی پذیرد که آگاهی آن نیروها نسبت درصورتی انجام می
ي طبقاتی ي این تضاد گرفته تا دیگر سطوح در فرآیند مبارزهشان را از باالترین مرحلهو وضعیت عینی افراد است که جایگاه

بر "هایی که ها و یا گروهده است. جنبشدر آن، تبیین ش-با شرایط الزم-ي کارگرگی طبقهاي که سوژهکند. مبارزهمشخص می
هاي سبز و چپ و اند، جریاني جنسیتی)، تبعیض، استثمار و یا موضوعات مشابه متمرکز شدهي سلطه (و نه لزوماً سلطهمسئله

شان در ژههاي متفاوت طبقاتی و جایگاه ویگونه که در متن آمده است، دقیقاً منبعث از شرایط و خاستگاهآن"پسااستعماري...
هاي ایدئالیستی قرن بیستم... شناخت واقعیت را از گرایش"کنند. عمل می-اشبا مختصات ویژه–داري حال حاضر ایران سرمایه
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شناختی هرگونه عنوان یک کل انضمامی جدا کردند. در اثر این جدایی، تمامیت چونان اصل روشمفهوم ماتریالیستی واقعیت به
)1386:33(کوسیک،"واسطه منجر به تفسیر ایدئالیستی و فقر محتوایش شد.ز دست داد، چیزي که بیزمینه و پیوستگی را ا

داري بوده و قابل ها ذاتی سیستم سرمایهشود چرا که این تضاداست که محقق میواقعیي پس رفع این تضادها از قِبَل مبارزه
شوند:که تضادها در کنار یکدیگر قرار گرفته و کامل میرسدنظر میطور بهدر سطح نظریه اما اینرفع نیستند.

اند و در نتیجه باید دگرگون ها به حد نهایی طبیعی خویش رسیدهدهد که این نظریهها نشان میوجود تناقض در میان نظریه"
ر حقیقت، در مورد واقعیت اجتماعی، شوند. اما دها سرانجام ناپدید میها تناقضتري ادغام گردند که در آنهاي عامشوند و در نظریه

داري ناپذیر به ذات خود واقعیت، به ذات سرمایههاي نارسایی درك علمی از واقعیت نیستند، بلکه به نحوي جداییها نشانهاین تناقض
عنوان ها را بهآنایستند. کامالً برعکس، این شناختبودن باز نمیشوند و از تناقضها رفع نمیتعلق دارند. با شناخت کلیت، آن

مثابه شناخت دهند. هنگامی که نظریه، بهاند نشان میهاي این نظام تولیدي بیرون آمدههایی ضروري که از دل تعارضتناقض
-دهد، گرایشرفت جامعه انجام میهاي واقعی فرآیند پیشدادن گرایشگشاید، این کار را با نشانکلیت، راه رفع این تضادها را می

)104: 1377(لوکاچ، "رفع کنند.واقعاًها را که باید در واقعیت اجتماعی و در جریان پیشرفت اجتماعی این تناقضهایی 

اند، تجویز و حکم به "یافتهدرخودمانده و تقلیل"هاي موجود تنها به این واسطه که هاي فکري و جنبشنقد سطحی تمامی نحله
رفتن جایگاه طبقاتی و تاریخی و شناختی است که هر کدام در پشت خود واجد آنند. این نادیده گ، "شدن به نفع کلیتمرتفع"لزوم 

با اغماض از ابهام مرموزي که -تعبیر شده است "کلیت"شناخت اگر بتواند فرصتی بیابد تا معطوف به چیزي شود که در متن 
سان ناشناخته و دور از دسترس باقی ت. آیا کلیت آنجانبه و دقیق آن کلیت اسنیازمند تعریف همه-ي کلیت در اینجا داردواژه

مانده است که به قید نظریه در نیامده و در دانش نظري و شفاهی بشر قرن حاضر موجود نیست که بتوان به آن ارجاع داد و 
مکاشفات در عصر از آن سخن گفت؟ شاید لوکاچ نیز با این دستانگیزاي رازآلود و ابهامبایست همچون کشفی جدید در هالهمی

خویش مواجه بوده:

یابد که ي زندگی اقتصادي، هر آمار و هر رویداد خاصی، واقعیتی مهم است، و درنمیپندارد که هر دادهباوري می... این تجربه"
سطح امور است. و در همین "تفسیر"سازي نیز مستلزم نوعی نهادگی و قرینهتفسیرترین همو بی"امور واقع"ترین شمارش ساده

اند. ي زندگی آغازین، جدا گشته و در دل نوعی نظریه جاي گرفتهواقع بر اساس نظریه و روش خاصی دریافته شده و از زمینه

اش، طلبان زمانهطلبان این چنینی شاهد آنیم نه مشابه وضعیت لوکاچ در مواجهه با فرصتچه امروز در مواجهه با فرصتشاید آن
یزي است که در گذشته به صورت تراژیک رخ داده است.بلکه شکل کمیک آن چ

در ادامه می خوانیم:

زدن به پویایی آن باشد... بنابراین جریانی که به مبارزه با آن تواند جز دامنماندن در یک عرصه یا شکل مشخص از سلطه، نمی"
کردن رو مصادرهیش شکست خورده است. از اینایستد، از پطق آن، یعنی منطق انکشاف و بسط نخواهد برخاست، اگر در برابر من

رسولی، ("شود، نخواهد بود.زمان ریخته میشونده همکننده و مصادرهو در خود ماندن، جز آبی که به آسیاب دشمن مشترك مصادره
1397:31(
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تاخته است؟ اگر مالل مروري ي زمانیِ چه کسانی هاي کدام دورههایی از کدام ساحتاما این دشمن مشترك کیست؟ به چه حوزه
ي مفاهیمی که بشر تا به امروز در اثر زد و خورد نیروهاي متخاصم در جریان تاریخی را به جان بخریم و از صرافت تولید دوباره

و ما و وجوه آشکارهايپردازيایم. کلمات و مفهومیابیم در کجاي این جهان ایستادهدر میتاریخ به آن دست یافته بگذریم،
شود و در پی پاسخ به مان مسئله میاي را در پی دارند. موضوعی که برايکنند و چه نتایج سیاسیاش چه چیزي را بیان میپنهان

گرفتن یا پرداختن به وجوه مان به نادیدهمان قرار دارد. کجاي منافع فردي و طبقاتیآییم در چه نسبتی با شرایط عینیآن برمی
نماي خودمان است با ي تماممان به یک مسئله آیینهخورد. در خواهیم یافت حتی روش پرداختنئل بر میذهنی و یا عینی مسا

"انتقاد از خویش"شناسیم و با هم براي ها را باز میآوریم تنها نیستیم و دوستانی نیز داریم. آنتمام مختصاتی که در آنیم. بیاد می
رویم.به پیش می"ن نسبتی نو با منطقی نوبرقرار کرد"مان و "زدودن زنگار روح"و 

3

رهایی "زمان رود و هم(به همان معناي دست و پا و دهان داشتن) کنار می"انسان"دیدیم که واقعیت طبقاتی اجتماع، به نفع 
ي مدنی در جامعههاي شود. مبارزات مدنی و سازمانبا رویکردي اخالقی و بدون مالحظات تاریخی و اجتماعی مطرح می"انسان

ي واقعیت کنندهدر بُعد ایدئولوژیکی است که پنهانسکهشان با متن اند و شاید بتوان گفت وجه اشتراكسطح جهانی از این قبیل
یعنی همان اندازه واقعی است که واقعیت بنیادین جامعهي مدنی، وهمی ایدئولوژیک اما ضروري و بهجامعه"اجتماعی است:

)1396:36(راسخ، "شود.اتی را ساتر میي طبقمبارزه

هاي مختلف کشد. نویسنده بر آن است نشان دهد چگونه جریاندوش میبه"کلیت"در متن، بار پوشانندگی ایدئولوژیک را 
کوشند و در نتیجه از دریافت و درك و حل ها میفمینیستی با برجسته ساختن بعدي از سلطه در ایجاد تمایز خویش با دیگر جریان

دهند:مانند و تحلیل ناقصی از شرایط ارائه میباز می-اش از سوي نویسنده ذکر شدهمان کلیتی که عدم تعریف–"کلیت"شدن در 

آن دست به عمل و براي تغییرتصور، تصویر، شناسایی، کشف، برجسته و مساله کردهتوانیم ابعاد، سطوح و اکنافی از سلطه را می"
هاي فمینیستی را هاي اصلی اختالف آراء در جریانمشخصی بزنیم. از یک سو این ابعاد، سطوح و اکناف هستند که یکی از پایه

ساختن، ي تصور، تصویر، شناسایی، کشف و برجستهاند... و از سوي دیگر تفاوت و تمایز خود را در برابر دیگري در شیوهشکل داده
کردن نشان داده، پیش برد و بازتولید کرد... این در یک جزء یا یک سطح یا یک شیوه ماندن است، بدون آن که لمساله و عم

موضوع و جریان در اختیار باشد یا در اختیار گرفته شود، این یعنی کوچک ماندن یا در جزء ماندن، یا در خود ماندن و از این کلیت
)1397:6رسولی، ("ادعا] سطحی بودن و غیر دقیق بودن و تالش به تغییر آن داشتن افق بسته جهان را فهمیدن [و بر خالف 

عملو مسالهو برجسته، کشف، شناسایی، تصویر، تصوررسد هدف نویسنده از پشت هم آوردن کلمات به نظر می
اند و هیچ اثري از ساحت آگاهیها در ي ایننگري و جامعیت یافتن بحث بوده است. جالب توجه است که همهکردن، نوعی کلی

آلیستی ترین شکل، موید دیدگاه ایدهدقیقهمین معنا، بهها ذکر نشده است و بهها و جنبشتحلیلِ مبتنی بر هستیِ اجتماعی گروه
وي! 

"رهایی انسان"و کلیت همان "ها به نفع کلیتانتفاي گروه"نهاده، : هدف پیشندر مت"کلیت"به مفهوم با بازگشت دوباره حال 
این متننابراین الزم است که از دل چیست؟ هیچ جایی از متن، تالشی براي تبیین این مفهوم نشده است، ب"کلیت"است. اما 

ي ابعاد سلطه بر زن ابهام را رمزگشایی و معنادهی نماییم. براي درك کلیت از نظر نویسنده باید بدانیم که این کلیت در سطح همه
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عنوان هاي اجتماعی دیگري را نیز بهماند و جنبشاند، نمیرا دستاویز خود کردههاي فمینیستی، بُعدي از آنجریانکه هرکدام از 
کند: اجزاي این کلیت معرفی می

به محض احساس تعلق به یک جریان یا جنبش، در اولین گام امکان فهم تمامیت انضمامی را فداي تصویر انتزاعی هرکسی"
)1397:11لی، رسو("کند.می

باید اضافه کنیم که کلیت در اینجا با شکل تمامیت انضامی آمده است. هرچند این ترکیب نیز در هیچ جایی از متن تشریح نشده 
است. همچنین در جاي دیگري آمده است که:

توانند براي کلیتی که میاند واي که در آن موجودیت یافتهاجتماعی-ها در عدم درك کلیت انسانیدر سطح ساختاري این گروه"
یافته است و ي تقلیلآید ائتالف بین دو شاخهوجود میچه بهاي در علوم است... آنهاي بین رشته، شبیه ظهور شاخهخود بسازند

تلف هاي مخهاي بیشتري را فراخوانی کند. این فراخوانی از سوي گروههنوز در پیدا کردن درکی از کلیت نیازمند آن است تا شاخه
هاي سابق در ي جدیدي را به شاخهتواند شاخهناتوان است و تنها میکلیت موجودها به نفع براي ائتالف، از انتفاي هریک از گروه

)1397:25رسولی، ("قاطع مختلف اضافه کند.م

در خود مانده و جدا چون: محیط زیست، قومی، دانشجویی، کارگري که اجزاییهایی همبه این ترتیب کلیت در تقابل با جنبش
البته با کیفیتی -ي تمام مسائل انسانی بایست در برگیرندهبراي آن که کلیت شود می"کلیت"افتاده هستند قرار می گیرد. پس 

ي جنسیتی، قومیتی، مسائل باشد و این مسائل انسانی شامل مسائلی چون: سلطه-خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
دانشجویی و... است.کارگري، مسائل 

هاي مختلف به این نتیجه برسد که ها و واقعیتِ وجودِ جنبشي جنبشکوشد با تمرکز بر مسئلهدرست اینجاست که نویسنده می
رغم هاي موجود دست بکشد. علیهاست. چرا که قادر نیست از جنبشي رهایی انسان، همانا در متحدشدن جنبشراهکارِ مسئله

توان اینگونه نتیجه ها، مجبور است با آنچه برایش واقع شده است سر کند. بنابراین میي انسانعنی رهایی همهخواست بزرگترش ی
- هاي اجتماعی شکل گرفته است. چون تضاد اصلی یعنی تضاد طبقاتی و مرزبنديگرفت که واقعیت براي نویسنده در سطح جنبش

هاي اجتماعی شکل پندارد، سنتز وضع موجود (که از جنبشاش میانگاشتهشبیند و براي تضییع آن پیهاي اصلی طبقاتی را نمی
ها. پس براي حفظِ موضعِ منتقدِ ي انسانهاي موجود یا به عبارتی همهي جنبشاي می شود براي همهگرفته است) طلب رهایی

کند.ها با کیفیتی که به آن خواهیم پرداخت را طرح میي اتحاد جنبشخویش، مسئله

4

ها را می توان در موجودیتی که هاي سوسیالیستی اواسط قرن هجدهم نیز سر زده است. این تالشهایی نظیر این از گرایشتالش
"ي طبقات جامعه در آن باهم به آشتی رسیده و همه جا غرق در نعمت و فراوانی شوددستگاهی اختراع کند که همه"خواهد می

کرد. خالصه ) 84هجدهم برومر صفحه (

نظرانه و غیر اش در عبارات گوناگون (تضایف/تضاعف، انتفاي به کلیت، خواست کامل و غیر تنگنویسنده با پیچیدن مراد اصلی
حتی اگر به مفهوم تحقق سوسیالیسم (از نوع "رهایی انسان"سازي و مزین ساختن آن دارد. درخودمانده و ...) سعی در پنهان

داري و تمرکز بر آنهاست. این مبارزه ي سرمایهکنندهداري باشد، نیازمند شناخت تضادهاي تعیینسرمایهاش) و براندازي نظامتخیلی
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هاي شدن جنبشداران باشد، و نه حلي کارگر بر علیه ستمگران و سرمایهسازي و انسجام و اتحاد طبقهبایست در راستاي آگاهمی
ي طبقاتی است که راه تحقق سوسیالیسم است و گرنه . این مبارزه"کلیت"ف در هاي طبقاتی مختلها و پایگاهمختلف با خواست

ها در سطح هاي مختلف طبقاتی راه به سوسیالیسم نخواهد برد و یکی انگاشتن این خواستهحل شدن جنبش هاي مختلف با پایگاه
طلبی است. صتواقعیت و در انضمام، در بهترین خوانش، یک اشتباه فاحش وگرنه عین سودجویی و فر

گویند، در حالی که زن سخن میبراي همهي آزادي و برابري مرگ بر این دروغ! مرگ بر دروغگویانی که درباره"قول لنین: به
آزادي براي همه، به جايهاي پر وجود دارد. بهتحت ستم، طبقات ستمگر، مالکیت خصوصی سرمایه و سهام و افرادي با انبان

، لنین("مار از بین برود.همه بگذار مبارزه علیه ستمگران و استثمارگران باشد، بگذار فرصت ستمگري و استثجاي برابري براي 
1358 :73(

راه حل معضالت جامعه را "هاي تخیلی است که قصد داشتند ترین خوانش از آن، نزدیک به تئوري سوسیالیستمتن در رادیکال
هایی به نمونه) 60: 1386(انگلس، "4... ، از درون مغز انسانی بیرون کشند3ادي پنهان بودنیافته اقتصکه هنوز در پس شرایط توسعه

تر خواهیم پرداخت.ها در متن، پیشاز این دست استدالل

ي عطفی که هپوشاندن نقطنشاند که دست به کار پوشاندن است.اش را در جایگاه ایدئولوگی میچنین تبیینی از مسئله نگارنده
ه به نفع اهداف سیاسیِ در هاي موجود است. پوشاندن تضاد بنیادین کار و سرمایبنديي مناسبات و جبههو توضیح دهندهروشنگر

تواند در اشکال ارها میباش، بارها و خدمتِ بورژوازي. این چنین است که ایدئولوگ بورژوا، بسته به شرایط طبقاتی و وضعیت
داري هاي سرمایهوي از بحراندئولوگ بورژوا مازادِ مشخصِ سیاسیِ وضعیتی است که براي فرارمتفاوتی ظهور کند. از سوي دیگر، ای

شان نیز استتار تراكشوند. وجه اشهاي ناهمگون بورژوازي همگی دست به کار تبیین گفتمان خاص خود میدر کنار دیگر جناح
. "نماي خرده بورژواییالیستاومانیست سوسی"اشند یا چپ و یا دار است، خواه سلطنت طلب بتضاد منافع مشخص پرولتاریا و سرمایه

ي اش به همت طبقهتیکند، دیگري دست به کار انقالب پروامپریالیسي ملتی بزرگ طرح مییکی هدف را بازیابی غرور گذشته
شناخت روش دمهرچند در اینجا عاست و این آخري هم یک بازگشت کمیک به سوسیالیسم پیشامارکسیستی دارد. کارگر 

برالیسم و ... را براي ي مارکسیسم و فمینیسم و لیهاي ضرب شدهسکهآید، کار معرفی گونه که از متن بر میمارکسیستی آن
نین ترکیبی باشد.نویسنده تسهیل کرده است و نیازي نیست دیگر نگران دست و پنجه نرم کردن با امکان منطقی و عملی چ

5

ي ذیل به گزاره"ائتالف/انتفاي حول کلیت"گیري این ي توضیحی حداقلی در خصوص چگونگی شکلتالش نگارنده در ارائه
:شودختم می

داري ایران قابل تعمیم به شرایط امروز ایران نیست. پیگیران نظرگاه توسعه نیافتگی، سرمایه"شرایط توسعه نیافتگی اقتصادي"روشن است که . ٣
"چپ در انقیاد سرمایه و کاپیتالِ مارکس"ي ي مجموعهکنند. در نقد این نظرگاه، مطالعهداري خوانش میاي نامتعارف از سرمایهعنوان نمونهرا به

بسیار مفید خواهد بود.
ها (که امروزه هاي مطنطن پیرامون این خیالبافیکاره واگذار کنیم تا با لفاظیرا به ادیبان بیتوانیم آنما می"نویسد: ي اینان میانگلس درباره. ٤

لوحانه خویش از خوشی بانگ برآورند.دارد) از برتري استنتاج سادهلبخندزدن وا میما را به 
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در واقع مساله آنجا می تواند پیچیده شود که تعیین و تکلیف براي عرصه عمل و وجه انضمامی مبارزه و ایستادگی در برابر «
سش طرح شود که در هر لحظه تاریخی با چه شناختی، در کنار و مقابل چه نابرابري و سلطه و استثمار مطرح است. یعنی این پر

گروه هایی، حول چه موضوعات مشخصی و با چه برنامه اي باید مبارزه کرد؟ این سوال تا آن لحظه اي جواب هایش در کلیت و 
اندیشی نشده نباشد، سوالی است ضروري جزئیت خود، از پیش معلوم، نیاندیشیده و منطبق با گزاره هاي عامِ از قبل داده شده باز

اما در مورد هایی که اشاره کردم شهامت مبارزه انضمامی درست آن هنگامی از دست می و حیاتی براي مبارزه. 
)1397:19رسولی، (».رود که خود گزاره هاي عام زیر سوال رفته باشد

حل جاست که راه مختلف و جنبش هاي موجود اند. اما مسئله اینآید، کلیت رهایی انسان و جزئیت، گروه هاي چه از متن برمیآن
از پیش قدر گنگ و کلی بیان شده است که هیچ راهی به درك آن نیست تا چه رسد تالش در راستاي تحقق اش! این مسئله آن

، به دهمنطبق نبودگی با گزاره هاي عام از قبل داده شده بازاندیشی نشو بودگینیاندیشیده، معلوم نبودن
درکلیت خویش "خواست رهایی بشر"فرض انگاشته اند؟ اینکه با دوگان دنبال بیان چه هستند؟ چه چیزي را در پشت خود پیش

طرف هستیم؟! "نیاندیشیده بودگی"و 

ترکیب فیزیکی و "راه حل پنهان و کلید حل اسرار، همان قضیه و براي دریافت جزییات بیشتر در صفحات بعدي در می یابیم
ي نوجوانی بوده است:کتاب علوم دوره"شیمیایی

شود تا با حفظ استقالل خود را تثبیت کند. این در واقع در خود ها نیز در این حالت جنبش الف ب یا ب الف به روز میدر جنبش"
جا که براي مثال حول فهم وضعیتی بحرانی، اتئالف در خودماندگی هاست ... اما آنماندگی مضاعف است. تضاعف در خودماندگی، 

محیطی و اجتماعی ترسیم و به کلیتی دست ي وسیع ابعاد سیاسی، زیستها] در کنار یکدیگر قرار گرفته و آن را در گستره[جنبش
ها خود را ها و تخصصگاه هریک از جریانآن نبود، آنیافتند، که دیگر ابعاد و سطوح مختلف بحران در آن قابل تفکیک به ابعاد

محیطی و نه جنسیتی و اجتماعی کند دیگر نه سیاسی، نه زیستچه را که براي تغییر وضعیت مطالبه میمنتفی ساخته است. و آن
دنبال دارد. صورت مجزا بههرا در یک کلیت با انتفاي هریک ببلکه چیزي خواهد بود که همه مطالبات را در بر داشته و تحقق همه

ها در این شکل از کنار هم آمدن متضایف یکدیگر خواهند بود و نه متضاعف وضعیت در خودماندگیها و جنبشبنابراین جریان
)26همان:("شان.

ي مسائل مهرا دارد که بین جمع جبري ه، نویسنده قصد آن"تضاعف"و "تضایف"مفاهیمنهادن خوانیم، با پیشطور که میهمان
منظور تعمیق سطح نظري بحث از هگل مدد ي همه اجزا در کلیت، تفکیک ایجاد کند. و بههاي مختلف و شکل منتفی شدهگروه
نمایند که هاي مستقلی میهاي معینی تعلق دارند که در بی حرکتی خویش در حکم ذاتدرست و نادرست، به اندیشه"جوید: می

که در باب حقیقت باید دانست شود، ثابت و جدا از هم بدون ارتباط متقابل. در حالیبرابرش پیدا میهرجا یکی بود، دیگري هم در
)27همان:("زدن باشد.اي نیست که آماده براي خرج کردن یا به جیبشدهي ضربکه حقیقت سکه

است!"ترکیب"نه شیمیایی و "تحلیل"راه نجات در گویی به بیان دیگر، با استعانت از نقل قول هگل، 

شان مستلزم در نظر هاي موجود فراتر از داستان آب و شکر است و تحت تحلیل شیمیایی قرار دادناما افسوس که داستان جنبش
هایی است که برخی در حال پیمودنش هستند. و گریزي و گزیري از دور گرفتن همان نگاه ماتریالیسم تاریخی و پیمودن همان راه

پسند وجود ندارد: الوصول و همهبري سریع و سهلکار و سرمایه، آگاهی و ... و دستیابی به میانزدن طبقه، تضاد
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ي فمینیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم و ... یا شدههاي ضربتواند به سکهبه این معنا از یکسو این در خود ماندگی در دو سطح می"
ال و ... تبدیل شود. و از سوي دیگر، امکان خروج از این در خودماندگی ي فمینیسم رادیکال و فمینیسم لیبرشدههاي ضربسکه

چون امري موجود به انتفاي حقیقت همشده و از پیشچون امر دادهو انتفاي حقیقت همهاارتباط متقابل با سایر حوزهجز با برقراري 
)27همان:("شده و از این پس موجود، متصور نیست.ساخته

اش احتماالً همان رهایی انسان شدهضربگوییم آن ذات غیرم و ... سخن میشده فمینیسم و مارکسیسضربهايوقتی از سکه
آلیستی، دیگر در خودمانده نبود.توان رها شد و به مدد روش ایدهگذاشتن روي آن میاست که با دست

ها، به جز در سطح موهوم مذکور، حرفی با سایر حوزهفارغ از اینکه نویسنده در هیچ جاي متن از شکل و کیفیت این ارتباط متقابل 
چه را که وي نگفته است، چنین بیان کنیم: اجزا، تنها در صورتی قابلیت انتفاء در چیز دیگري توانیم آنبه میان نیاورده است، می

نسانی که محصول همان بودن است. ارا دارند که قابل وساطت با یک میانجی مشترك باشند. این میانجی مشترك همان انسان
تحلیل شیمایی است:

هاي مختلف و حتی متضاد، دیگر معناي آورد در وحدت جریاندر واقع حقیقتی که هگل از آن در یک کلیت سخن به میان می"
-هایش (دینتواند شکل حامل (مرد ساالري) به محمولها را در بر نخواهد داشت و بنابراین نمیمشخص سابق آناز پیش

)28همان:("است.را در خود مرتفع کردهها ي اینهمهداري...) را داشته باشد، هرچند که پرست مرکزگراي سرمایهنژاد

دنبال نشان دادن هاي مذکور بلکه بهدنبال ایجاد وحدت در جنبشدارد که نه بهدر مقابل، شناخت انضمامی کلیت ما را بر آن می
ین معنا ایجاد شکاف بین اتحاد طبقاتی و اتحادي غیرطبقاتی باشیم. شکافی که در واقع موجود ها و به اجایگاه واقعی طبقاتی آن

ها با جنبشنماید. ایجاد شکاف به معنی تعیین نسبتاست اما به دلیل کارکرد ایدئولوژي بورژوایی است که همیشه مستتر می
داري. چرا که اتحاد نیروهاي متضاد/متخاصم در واقعیت انضمامی هي تولید سرمایي طبقاتی حاصل از تضاد نیروها در شیوهمبارزه

طور که پیشتر ذکر داري محقق شود. هماني تاریخی سرمایهي دورهکنندهکه حول چیزي سواي تضاد تعیینناممکن است مگر آن
ات مطالبترین شکل خوددر عالیزیستی، خواست خودمختاري اقوام و ي زنان، فعالین محیطتواند مبارزهشد این چیزِ دیگر می

واجد یک چنین رسالت ایدئولوژیکی در متن است: دست به کار "کلیت"ي اش باشد. مسالهي مدنی و دموکراسی بورژواییجامعه
هاي ها و گروهي اندکی جرح و تعدیل آزمایشگاهی در تمام جنبشواسطهپنهان کردن تضاد اصلی به نفع تثبیت وضع موجود به

با تجویزِ تحلیل و نه ترکیب این اجزا! موجود

6

ها، جلسات نقد و نظر، هاي اخیر در قالب گردهماییخصوص در ماهبه-ايچندان پایههاي نهبا تفاوت-تولید محتوایی از این دست
طرز قابل توجهی رشد داشته است. تولید متن و جلسات معرفی کتاب به

آلیسمی و ایده"رهایی بشر"زدن در شرایط موجود آن هم با نوعی توافق/اتحاد براي "همگان"دم از امکان تحقق رهایی براي 
و سکههاي متن از شاخصه، چون دمل چرکینی هر آن امکان دارد سر باز کند،شدن از مفاهیم متعدد و متناقضکه از فرط انباشته

سوالی که .اندراستا با جریان سرمایههایی همها و دیدگاهن روشگونه خالصه کرد که چنیتوان اینمانند آن هستند. پاسخ را می
رغم تالش براي نگریستن جا که علیاز آنکنند؟ هایی در چه بستري امکان بروز پیدا میشود این است که چنین دیدگاهمطرح می

ها تلف و مبري نمایاندن خویش از ریشههاي مخبه جریانات و گروه-به معناي بیرون کشیدن خویش از واقعیت طبقاتی-"باال"از 
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و پایگاه مادي مشخص، در همین شرایط خود نیز بخشی از مناسبات موجود و داراي جایگاه مشخصی هستند، تحلیل مشخصی 
شان وجود دارد.نیز از دیدگاه

میان بورژوازي ایران و امپریالیسم 57از انقالب بعدگسستی کهاین به خصوص در شرایط امروز ایران قابل فهم است: پس از
این جهانی صورت گرفت، تالش براي پیوستن به امپریالیسم جهانی، وجه مشترك بخشی از نیروهاي بورژوازي ایران بوده است.

رد حمایت گرایش نیرومند پیوستن به اردوي سرمایه داري غرب از سوي جناحی از بورژوازي داخلی به طرق مختلف همواره مو
قرار گرفته است.

هایی که در پی باریکهها و یا آبتوان یکی پس از دیگري بازشمرد. رودها و رودخانهها را میمصادیق اخیر این دست تالش
سی که القاب و اسامی و حتی جایگاه و نوع فعالیت سیاآنشان افتاد بیتوان دانسته یا ندانسته به دامنپیوستن به دریا هستند. می

ي حق حجاب گیرد با نهادن بار مطالبهتواند دختري خسته از بار حجاب اجباري باشد که تصمیم میکننده باشد. این میمصون
زیستی باشد که چاره را در جلب آراي دیگر مخالفان تواند جنبشی محیطاختیاري بر دوش جنبش دختران انقالب دمی بیاساید، می

ریزد و سی میبیتواند فعالی کارگري باشد که در بزنگاهی آب به آخور بیایش را رساتر کند، میبیند تا صدجمهوري اسالمی می
ي حقوق کارگران است، در سطح اي باشد که در پی مطالبهتواند رسانهکند، میجلب می"طلبدمی"انظار عمومی را به وجهی که 

ي زند و در پی ارائهاش سر میکه از انزواي روشنفکري نگارندهباشد"ي فمینیسمي ضرب شدهسکه"تواند متن خردتر حتی می
کند به بیان توصیفی راهکارش بسنده کند!اش عاجز است و وادارش میراهکاري است که خودش نیز از تبیین مفاهیم انتزاعی

تواند شاید جز این هم نمی،ستاستناد ارو که فاقد هرگونه دقت نظر علمی و جزییات و ابعاد مشخص و قابلبیان توصیفی از آن
واري توصیف شده که دیگر هیچ نیرویی واجد چنان خصلت بت-و اگر بخوانیم سرمایه-باشد در مقامی که سلطه، ستم و استثمار

را یاراي رویارویی با آن نیست!
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