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تپذیری
مزاحمت خیابانی و پدیدهی نامریی و بیش-روی 

مینا خانلر زاده

مقدمه
ینوشششوند*.
ثهای مربوط به مزاحمت خیابانی در ایران اغلب دچار فرهنگی کردن و آماری کردن معضششل م 
بح 
ینوشششوند؛ مبنششی بششر
ثهای بیهودهی آماری بین موافقین و مخالفین ختششم م 
توگوهایی در نهایت به بح 
چنین گف 

یکنند یا صششد
نها مزاحمت خیابانی ایجاد م 
اینکه بالخره -به عنوان مثال ۹۵ -درصد از مردان ایرانی در خیابا 
تهای خیابانی هستند .مواقعی که فعالین سیاسی ،موضوعات پیچیدهای که
درصد آنها عاملن این دست خشون 

به سادگی قابل تئوریزه نوشدن نیستند را در نوشکل تجربههای نوشخصی )و یا تجربههای با واسطه نوشخصششی نوشششده(
ثهشایی کشه
ل فرهنگشی کشردن و آمشاری کشردن بح 
یکنند ،مشک  ِ
یکنند و راهحل های ملموس ارائه م 
مطرح م 

یکننششد پیششش
نهای حکومتی و قوانین( و اقتصادی در آنها نقش مهمی بازی م 
مولفههای سیاسی )از قبیل گفتما 

ت مشکلی را خود مشکل مطرح کنیششم.
یماند که عل  ِ
ن پدیدههای اجتماعی گاهی به این م 
یآید .فرهنگی کرد  ِ
نم 
اما در این دوره ،ضدیت با تجربهگرایی بین فعالین سیاسی ایران نوشیوع پیششدا کششرده اسششت و بیششان تجربههششای

یتواند بانوشششد تقلیششل داده
ض اغلب به »قصهگویی« ،و قصهگویی خود به کاریکاتوری از آنچه که هست و م 
تبعی  ْ
یتوانششد عامششل ایجششاد انششواع
ینوشود .اما خود آرنوشیوسازی از تجربههای تبعیض )مثل نژادی یا جنسیتی( هم م 
م 

ینوشششان،
دیگری از تبعیض )مثل طبقاتی( بشود :به عنوان مثال ،انوشخاصی که به دلیل موضششع فرودسششت اجتماع 

ینوشششوند ،بشه ایششن دلیششل
یها دائمششا مطشرح م 
نتر است ،در اغلب این آرنوشیوساز 
تنوشان آسا 
ن خشون 
آرنوشیو کرد  ِ
نکششه
ینوشششوند .حششال آ 
تپذیر م 
تنوشان و به واسطهی آن ،خودنوشان )مثل برای نیروهای پلیس( بیش-روی 
خشون 

تنوشششان
ی از خشون 
خشونت انوشخاص در مواضع فرادست به راحتی قابل آرنوشیوسازی نیست ،چششون آرنوشیوسششاز 
ت اعمال نوشششده توسششط افششراد در سششطوح پششایین
یتواند عواقب سختی به همراه دانوشته بانوشد .از این رو ،خشون  ِ
م 

یمششدرک و غیششره( بیششش-
س طبقه ،رنگ پوست ،نوشرایط نوشهروندی مثل مهششاجر ب 
ب قدرت )بر اسا  ِ
سلسلهمرات  ِ

تپذیری )در حوزهی عمومی برای مثل نیروهای پلیس(
تپذیر نوشده و خود سوژهها را به سمت بیش-روی 
روی 
یسی« ویدئوی پایین )با نوشرکت نوشادی صدر و حسین باقرزاده( را ببینید:
یب 
* در همین مورد ،از مجموعه برنامههای پرگار »ب 
»آیا متلک گویی یک اتفاق ساده است؟«
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تهای آرنوشیوسششازی آگششاه
ینوشود .در نتیجه ،باید به محششدودی 
ینوشان م 
سوق داده و منجر به بزهکاری دستهجمع 
مزمششان هششم بایششد در نظششر دانوشششت کششه چششه
بود و همچنان که باید در برابر ضدیت با تجربهگرایی ایسششتاد ،ه 

یخواهیم!( آرنوشیوسازی کنیم؛ کدام عاملن خشونت را به حوزهای نامریی سششوق
یتوانیم )یا نم 
تجربههایی را نم 

یکنیم.
تپذیر م 
یدهیم و کدام عاملن را بیش-روی 
م 

شهششایی در دنیششای
ثهای تئوریک نیست ،به هیچ وجه .بحث بر سر ارز 
یارزش کردن بح 
هدف من در اینجا ب 
ینوشوند تجربهها آماری و فرهنگی مطرح بشوند تا جدی در نظر گرفته بشوند.
فعالیت سیاسی است که منجر م 

تهای فرهنگی و آماری سطحی بانوشند ،چنانچه در آنها از اسامی متفکرین خاصی )حتی بششه
هرچند هم این روای 

ت تجربه
قتر از روای  ِ
متر و عمی 
انوشتباه( نقل قول بشود و الفاظ خاصی در آنها مطرح بشوند ،خواه ناخواه بحث مه 

یتواند نقش سلح برای مبارزه را بازی کند و کمک کند که تجربه را از واقعششه
ینوشود .دانش نظری م 
قلمداد م 
لتر برسششیم .امششا تجربههششا ،بششرخلف
به متن و بیان ترجمه کنیم و بتوانیم از امری خاص به امششری جهانشششمو 

یکننششد .هیشچ
یگیرنشد ،نقشش مهمشی را بششازی م 
یای که تجربه را کم اهمیششت در نظشر م 
تصورات سلسلهمراتب 

یدانششد،
تجربهای از مفاهیم نظری مستقل نیست .دیدگاهی که بیان تجربههششا را عششاری از جبنههششای نظششری م 

یکنند و تجربهها را نادانش تلقششی
نشأت گرفته از دیدگاههایی است که دانش را به دانش و نا-دانش تقسیم م 
یکنند .اگر کسی دغدغهای دارد و ظلم و تبعیضی را یا نوشخصا یا به طور غیرمستقیم تجربه کرده ،و به زبششان
م 
یکنیششم کششه آن نوشششخص
یگذرد بیشتر به این سمت حرکت م 
نظری هم مجهز نیست ،چه باید بکند؟ هر چه م 

ت این نوشیوهی خاص نگارش ،بیشتر از آنجایی متوجه فعالین سیاسششی زن
ینوشود که سکوت کند .خشون  ِ
مجبور م 

می نوشود که اغلب نوع خاصی از »دانش« برای ما فعالین سیاسی زن هست که حق نونوشتن را برای ما صادر یششا

نکه چه چیششزی
یمانند .اما ای 
ش بیان تجربههای ما به »جیغ جیغ کردن« م 
یکند؛ گویی بدون این دان  ْ
مصادره م 
شپذیر
ینوشود ،نه حقیقت ،که پدیدهای سیاسششی و پرس ش 
ینوشود و چه چیزی دانش محسوب نم 
دانش محسوب م 

طگیری بششا یکششدیگر را از دسششت دادهانششد و غلبهی
شهششایی از جششامعه زبششان ارتبششا 
نطور که بخ 
است :آیا هما 

شهای طبقه متوسط و بالتر از متوسط )در کنار عوامل دیگر( به جداسازی هر چه بیشتر از نظر اجتمششاعی
ارز 
منجر نوشدهاند ،در حوزهی فعالیت سیاسی هم نوشیوهی خاصی از نگارش و بیان ،بخش وسیعی از جامعه یا بهطور

یها را به نششا-تجربشه و نششا-
شهایی از تجربهها و آگاه 
یدهد و بخ 
مشخص فعالین سیاسی را به سکوت سوق نم 
یکند؟
آگاهی منتسب نم 

۱

یهای ماجرا را در بدنهی خود دارند ،حال آنکه آماری کردن و یا فرهنگی کششردن
ت دردهای اجتماعی-سیاسی ما ،پیچیدگ 
 ۱روای  ِ

یسششازند .درهمیششن
یبرد و صرفا ظاهری نوشبه-تئوریک و جهانشمول برای بحث م 
ینوشان را از بین م 
یها 
پدیدههای اجتماعی ،پیچیدگ 

تهای کلن فرهنگی و امثال آن
راستا ،فشار زیادی بر روی فعالین سیاسی زن هست که حتما تجربهها را به گزارههای آماری ،روای 

یسششازد کششه ایششن
ینوشوند .این رویکرد چنین تصویری را در ذهن خواننده م 
تبدیل کنند و ال متهم به اتلف وقت روی امر خاص م 

ینوشوند؛ که این بیانگر نخبهگرایی توخششالی و
اسامی و الفاظ صرفا برای مشروعیت بخشی به نویسنده و دریافت حق نونوشتن مطرح م 
غیردموکراتیک در میان فعالین سیاسی ایران است .به عنوان مثال ،نوشخصی که تبعیضی را تجربه کرده است و آگاهی لزم را برای

ینوشود که بتواند آن را بششه
یاش از تبعیض تنها زمانی دانش محسوب م 
ضآمیز بودن تجربهی خود را داراست ،آگاه 
تشخیص تبعی 
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یست .متن زیر صرفا تلنوشی برای همکاری
ثهای اخیر حول مزاحمت خیابان 
نونوشتهی زیر مشارکت من در بح 
در بحثی ست که نوشادی صدر و فعالین سیاسی دیگر از چندی پیش نوشروع کردهاند.
* * *
تهای خیابانی علیه زنان یک ریشه ندارند و همه از یک نوع نیسششتند :بیششن نوشخصششی کششه بششه
یک .همه خشون 
یکند که زنی که متوجه او نیست
یپردازد ،یا فعالیتی م 
تحقیر و آزار کلمی ،جنسی و یا غیرجنسی در خیابان م 
را در خیابان به ابژهی جنسی تقلیل بدهد و حتی به فضای نوشخصی او تعدی کند )مورد اول( ،با کسی که صرفا

یکند مکالمهای گذرا با زنی در خیابان برقرار کند )مورد دوم( تفاوت هست؛ هرچند که ممکن است که
سعی م 

آخری هم در مواردی مزاحمت در نظر گرفته بشود .آزار خیابانی از نوع مورد اول اغلششب توسششط مششردان بششه
ینوشود :زیرا مردانی که صاحب قدرت اقتصادی بیشتری هسششتند ،اغلششب نیششازی بششه
حانوشیه رانده نوشده اعمال م 

یتوانند خشونت علیششه زنششان
اعمال خشونت در خیابان ندارند و معمول در محل کار یا در حوزهی خصوصی م 
تها ،هرچنشد
)به خصوص زنان فرودست جامعه( اعمال کنند ،که اغلب فعالین سیاسی بشه ایشن دسشت خششون 

ی عامششل خشششونت و محششل اتفششاق
منطق آن با منطق آزار خیابانی یکی است و تفاوت تنهششا در طبقهی اجتمششاع  ِ

یتواند علیه زنان بششه
تها حتی در قالب روابط عاطفی م 
یکنند .این دست خشون 
افتادن خشونت است ،توجه نم 

ی فرادست ِ ایششن
مپونوشی به دلیل جایگاه طبقات  ِ
نهای دورانداختنی تقلیل بدهند؛ این چش 
کار بروند و آنها را به بد 
تها در آنهششا
تها( و حوزهی خصوصی است که این دست خشششون 
دسته از مردان )به عنوان فاعلن این خشون 
ضهای اقتصادی )بیکاری ،درآمدهای زیر خط فقر و نوششکاف گسشتردهی طبقشاتی( در کنشار
یافتند .تبعی 
اتفاق م 

ن به حانوشیه رانده نوشده و فرودست را در موضع ضششعفی
ضآمیز جنسیتی ،برخی از مردا  ِ
ن و باورهای تبعی 
گفتما 
ی« بششه خطششر
یکننششد »مردانگ ش  ِ
یدهد که با اعمال قدرت از طریق خشونت جنسیتی علیه زنششان سششعی م 
قرار م 

ضآمیششز
نهششای تبعی 
مکششردن نقششش گفتما 
افتادهنوشان را جبران کنند .مطرح کردن ریشههای اقتصادی بششرای ک 
ضآمیششز جنسششیتی و تبعیششض
نهششای تبعی 
جنسیتی نیست ،بلکه برای مطرح کردن در هششم تنیششده بششودن گفتما 

اقتصادی در تولید خشونت است .مورد دوم هم اغلب چنانچه توسط مردان فرودست جامعه در خیابان اعمششال
شهای به حانوشیه رانده نوشدهی جامعه و
بشود ،ممکن است مزاحمت تلقی بشود؛ اصول مراودهی روزمره بین بخ 

طبقات متوسط و بالتر از متوسط به امری غیرعادی تبدیل نوشده است .اگر موارد اول برای اعمال قدرت و زور

ی جامعهای است که طبقات مختلششف آن از هششم جششدا
ینوشوند ،مورد دوم اغلب نشانهی ناکارای  ِ
بر زنان اعمال م 

مگسسته دیگر میسر
شهای از ه 
نوشدهاند و راه برقراری ارتباط حتی در حد مکالمههای جزیی هم بین این بخ 
ینوشود .فعالیت سیاسی در حوزهی مسایل ایران در ایششن
زبان خاصی مطرح کند و ال بیان تجربهی او ،تولید اصوات ناموزون تلقی م 
یهای غیرضروری ،بکار بششردن اصششطلحات بششی ارتبششاط ،و تجربههششای نوشخصششی را در
عصر ،تحت فشار اسم پران 

قششالب امششری

ی سرکوبگرانهای است که به واسطهی ایجاد چنین هنجارهای نونوشششتاری،
جهانشمول مطرح کردن است .این حاصل فرهنگ نونوشتار  ِ
یکشاند و از طرفی اجبار تبدیل تجربه به تئششور  ِ
ی
ضهای اجتماعی را تجربه کردهاند را به سکوت م 
بسیاری از کسانی که انواع تبعی 
ل تجربششه در متنششی کششه تجربششه در آن
یانجامد .حال آنکه گاهی تعبیر و تحلی  ِ
جهانشمول ،اغلب به کاریکاتورسازی از خود  ِتجربه م 

یهای سطحی خواهد دانوشت.
یساز 
اتفاق افتاده است ،نتایج پرثمرتری از تئور 
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شها حتی دیگر زبان برقراری مکالمهای سطحی با یکدیگر را هم از دست داده بانوششند.
نیست و چه بسا این بخ 
یپاسخ گذانوشششته بششوده بششه
یکرد که پرسش سادهی یک رانندهی تاکسی را ب 
مثل چندی پیش دوستی تعریف م 

ن او منجر به رویکردی از نوع مورد اول توسط رانندهی تاکسی بشششود و یششا
دلیل ترس از اینکه مبادا پاسخ داد  ِ
موارد دیگری که نوشخصی جملتی در حد »هوا امروز خوب است« را نوشروع تعدی جنسی علیشه خشود دریشافت

کرده است .این حاکی از آن است که مردان )اغلب از طبقات فرودسششت( جششامعه پیشششاپیش بزهکششار در نظشر

ینوشوند ،حتی اگر هنوز جرمی مرتکب نشده بانوشند )فرودست-هراسی( و از طرف دیگر امکان برقراری
گرفته م 

ن( طبقهی متوسششط و بششالتر از
یترین نوشکل بین مردان فرودسششت و افششراد )بششه خصششوص زنششا  ِ
ارتباط در سطح 

متوسط ،تقریبا غیرممکن نوشده است .از طرف دیگر ،همین عدم امکان رابطه بین زنان فرودست جامعه و مردان
از طبقات متوسط و بالتر از متوسط هم به نوشکل پیچیدهی دیگری اتفاق می افتد :رابطهی بین زنان فرودست و
یگیششرد :در ایششن دسششت
مردان طبقه متوسط و بالتر از متوسط ،در مواردی حول معاملهی اقتصششادی نوشششکل م 
نپذیر )اغلششب بششی آنکششه خودنوشششان بخواهنششد( فروکاسششته
نهای دورانداختنی و بیش-جایگزی 
روابط ،زنان به بد 

یگیرند.
تهای فرودست قرار م 
ینوشوند و بیشتر اوقات در حانوشیهی روابط ازدواج رسمی این مردان در موقعی 
م 
یهای گستردهی اقتصادی ،تقسششیم
برای زنان در موقعیت فرودست ،به دلیل کمبود کار ،عدم عدالت و نابرابر 
ینوشود .آن دست از
یهای مرد با زن رسمی او که در موقعیت فرادست قرار دارد ،یکی از گزینههای بقا م 
دارای 

ن حقوق زنان که عدالت اقتصادی را فراموش کردهاند ،اغلب به دفاع از حقششوق زن رسششمی و فرادسششت
مبارزی  ِ

یپردازند و در مواقعی به درستی به خشونتی که علیه او در ندانوشتن حق چند همسری )و دانوشششتن حششق چنششد
م 

یکنند .اما حقوق زن به حانوشیه رانششده نوشششده ،کششه از دسششت رفتششن
ینوشود اعتراض م 
همسری نوشوهرش( اعمال م 

یکشششاند ،را اغلششب
یاش را به تباهی م 
یآورد زندگ 
گونوشهای از اموالی که به طور پنهانی و »ممنوع« به دست م 
ی زن بشه حانوششیه رانشده نوشششده ،کشه مششوقعیت را بشرای
متر آنکه عدم توانمنششدی اقتصششاد  ِ
یانگارند .مه 
نادیده م 

یگیرند .هرچند برای سوژهی به حانوشیه
یکند را بهکل نادیده م 
نپذیری او فراهم م 
دورانداختنی و بیش-جایگزی 

ت سرکششی علیششه قراردادهششا و هنجارهششای
نپذیر بودن و دورانششداختنی بشودن فرصش  ِ
رانده نوشده ،بیش-جایگزی 

بهای قراردادی و مشخص ازدواج
یکند و تجربهی نوشکلی از زندگی که احتمال در چارچو 
اجتماعی را فراهم م 

یسازد ،اما در مبارزه با خشونت جنسیتی دست کم مفهششوم دور انششداختنی
نپذیر نیست را ممکن م 
رسمی امکا 
تلقی نوشدن زن به حانوشیه رانده نوشده باید به چالش کشانده نوشود )و بایشد در نظشر دانوششت کشه در مشواقعی ایشن
مقطعی بودن خواستهی زن به حانوشیه رانده نوشده نیست( ،که البته طبقهی عامل خشونت )مرد فرادست( و تنها

ینوشود که این خشونت نادیده انگانوشته نوشود.
قربانی را زن رسمی او تلقی کردن ،سبب م 
* * *

تهای ایران بوده اسششت ،امششا بششه دلیششل در نظششر
لها است که بحث بسیاری از فمینیس 
دو .خشونت خیابانی سا 

یهای روابط جنسششیتی ،اغلششب
لگیری روابط جنسیتی و پیچیدگ 
نگرفتن مقولهی اقتصاد و اقتصاد سیاسی در نوشک 

تهای خیابانی به فرهنگ و یا بهطور مشخص به »فرهنگ مردان ایرانی« فروکاسته نوشدهاند .با توجه به
مزاحم 
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لهششای
یتواند منجر به راه ح 
ی« بخش وسیعی از جنبش زنان ایران ،نتیجهی این رویکرد م 
»بیش-قانون-محور  ِ
پلیسی و نوعی فمینیسم زندان-محور بشود که در آن زنان بهطور دسته جمعی قربانی و کودک-سازی نوشششده و
ینوشوند؛ گویی مشکلت خشونت خیابانی علیه زنان با تنبیه کشرد  ِ
ن
مردها نیز بهطور دستهجمعی بزهکارسازی م 
یتوانششد منجششر بششه تشششدید جداسششازی
عاملن خشونت حل خواهد نوشد .این رویکرد قانون-محور در نهششایت م 
یها،
جنسیتی در جامعه بشود .هرچند تبعیض جنسیتی به تبعیض طبقاتی قابل کاسته نوشدن نیست و هنجارمند 

ینوشوند نقش مهمی
تها که منجر به تبعیض جنسیتی م 
نهای ساخته نوشده توسط حکوم 
باورهای اجتماعی ،گفتما 
ل ریشهی خشونت به فرهنگ )بدون در نظر گرفتن ساختارهای برپا دارنششدهی خشششونت
یکنند ،اما تقلی  ِ
بازی م 

یتوانششد بششه
گ اغلب خود نیازمند توضیح و تاریخ-سازی است و نم 
یکند و فرهن  ْ
جنسیتی( ،ما را درگیر سطح م 

یکنند ،اغلششب
ی کسانی که خشونت خیابانی اعمال م 
ل مطرح بشود .استفاده از حکومت و مجرمساز  ِ
عنوان عام  ْ
ینوشود که پولی بششرای رنوشششوه دادن و وکیششل
ت جامعه م 
ی مردان فرودس  ِ
تپذیر  ِ
منجر به دستگیری و بیش-روی 

یزند.
ی هستند که نوشکایت از آنها به قربانی لطمهی چندانی نم 
گرفتن ندارند و در موقعیت اجتماع 

تهایی مانند حکومت ایران که در پی کنترل همه جانبهی حوزهی عمششومی هسششتند،
از طرف دیگر برای حکوم 
یکنند که مردان از طبقششات فرودسششت و مششورد خشششونت و
این دست قوانین احتمالی فرصت مناسبی فراهم م 
شهایی از نوشششهر را از حضششور آنهششا خششالی کننششد .در
تبعیض واقع نوشده را تحت کنترل کامل دانوشته بانوشند و بخ 

وصف توافق عمومی بر پذیرش و درونی کردن بزهکاری مردان فرودست و حذف آنان از سطح جامعه ،صششرف ًا
یتوان به جنبه مسکوت ماندهی بازدانوشتگاه کهریزک انوشششاره کشرد؛ توافشق نانونوشششتهای کشه میشان حشاکمیت و
م 

ینوشد :کهریزک محلششی بششرای نگهششداری
معترضان جنبش مردمی  ،۸۸در تیتر روزنامههای آن روزها متجلی م 
یتوانند هرگونه برقراری
»ارازل و اوباش« بوده است و نه »زندانیان سیاسی« .از طرف دیگر این دست قوانین م 

رابطه بین افراد غریبه در حوزهی عمومی را به اسم کنترل خشونت خیابانی غیرممکن کنند.
* * *
ینوشود ،علیه
ینوشان غیرعادی تلقی م 
سه .بخشی از خشونت خیابانی علیه زنان ،علیه افرادی که اجراگری جنسیت 
قنوشششان نسششبت بششه حششوزهی عمششومی و دانوشششتن زنششدگی
افراد با اختلل بدنی ،مهاجران… برای از بین بردن ح 

نوشایسته است .موقعیت اجتماعی زنان به عنوان کمترنوشهروند یا در مواردی غیرنوشهروند )بسششته بششه مولفههششای
اجتماعی دیگر از قبیل محل زندگی ،طبقه ،اعتقادات نوشخصی…( حضورنوشان در حوزهی عمومی را همچنان بششه

قنوشان به حوزهی عمومی کمتر از گروههای دیگششر در نظششر
یکند یا دست کم ح 
عنوان امری غیرعادی تبدیل م 
ینوشان ،بر اسششاس گفتمششان مبنششی بششر دوگانههششای حششوزهی
ینوشود .در نتیجه ،زنان ورای طبقهی اجتماع 
گرفته م 

عمومی-خصوصی ،نوشهروند-نانوشهروند یا نوشهروند-کمترنوشهروند )که بخشی از پروژههششای دولششت-ملششت سششازی
نهششای دولششتی ایششران و
ینوشوند .مثل کار در خششانه ،در بسششیاری از گفتما 
بودهاند( مورد تبعیض جنسیتی واقع م 

ینوشود :درنتیجه ،حضور زنششان در خششارج از خششانه ،انوشششغال
باورهای عمومی ،همچنان نوشغل زنان در نظر گرفته م 
ینوشود .در
ل خلف ِ عرف -حضور »در خانه« -در نظر گرفته م 
تهای نوشغلی مردان و یا ارتکاب عم  ِ
کردن فرص 
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این میان سه رویکرد نسبت به کارگری خانگی بین فعالین سیاسی ایران وجود دانوشششته اسششت :گروهششی کششه بششه
یپذیرند را مانع پیشرفت دغدغهی
تحقیر کار در خانه پرداختهاند و زنانی که کار در خانه را به عنوان نوشغل م 

یکنند و معتقدند به دست زنان بایششد بوسششه
یکنند ، ۲گروهی که کار زنان در خانه را مُرمانتیک م 
زنان قلمداد م 
یای که چنین
ینژاد و فعالین سیاس 
یکنند )مانند احمد 
مزمان آن را به امر غیرکار و غیرسیاسی تبدیل م 
زد و ه 
رویکردی دارند( و گروههایی که معتقدند کارگری خانگی را باید بششه عنششوان نوشششغلی رسششمی بششه ثبششت رسششاند.

بهطوری که نوشامل مزایایی از قبیل حقوق بازنشستگی ،بیمهی درمششانی ،تشششکیل اتحششادیه و… بشششود .در نظششر
گرفته نوشدن کار خانگی به عنوان نوشغلی رسمی ،از طرفی رویکرد تحقیرآمیز به کارخانگی )آن را نا-کار در نظر

نطششور
یکشششاند و همی 
گرفتن( و از طرفی دیگر دوگانهی حوزهی خصوصی و حششوزهی عمششومی را بششه چششالش م 
ن حضور زنان در حوزهی عمومی اسششت،
یتواند روی خشونت خیابانی که حاصل غیرعادی در نظر گرفته نوشد  ِ
م 

اثر بگذارد )چون با به رسمیت نوشناخته نوشدن کارگری خانگی ،حوزهی خصوصی دیگر صرفا خصوصششی نخواهششد
بود( و مهم آنکه توانمندسازی اقتصادی زنان بسیاری از ساختارهای سشلطه ،۳هرچنشد مسشلما نشه همشه را ،بشه
یکشاند.
چالش م 
* * *
یتوانسته از پرسششه
س و نوشمایل مردانه م 
چهار  :جرج سند )زن ،نویسندهی فرانسوی ،از قرن نوزده( به کمک لبا 
مطبقهای اش
نها و سیگار کشیدن لذت بششبرد؛ امتیازهششایی کششه در زمششان او زنششان ه 
زدن ،سرگردانی در خیابا 

)متوسط و بالتر از متوسط( از آن محروم بودند .چنین رابطهای با حوزهی عمومی برای او به عنششوان یششک زن
ی ابهامآمیز ،چنین فرمی از زندگی را برای
ی جنسیت  ِ
ممکن نبوده و تنها تغییر ظاهرش به ظاهر مردانه و اجراگر 

ینوشناخت ،کسی به من
یگوید» :کسی من را نم 
نطور که او خود در مورد تجربهاش م 
یکرده است؛ آ 
او ممکن م 
ینوشدم«.۴
نها گم م 
یکرد… من اتمی بودم که در جمعیت کثیر خیابا 
نگاه نم 
2

برای نمونه این متن فیسبوکی را بخوانید.

 ۳مفاهیم زن خوب و زن بد که در بیشتر جوامع به نوعی موجود است یکی از ریشههای خشونت خیابانی و انواع دیگششر خشششونت
ینوشود .به عنوان مثال زن خوب ،زن ازدواج کرده و بچه دار است ،و فرم زندگی که براسششاس اسششتانداردهای
علیه زنان محسوب م 
ینوشود .استاندارد »زن خوب« البته همیشه نششزد همگششان
ی زن خوب نبانوشد ،مستحق دریافت خشونت در نظر گرفته م 
این فرم زندگ  ِ

یتواند بنا به استانداردهای نوشخصی خود فردی را خوب یا بششد در نظششر
یکند در لحظه م 
یکسان نیست ،فردی که خشونت اعمال م 
یکند ،خوب یا برعکس ،زن با موهای کوتاه ،خوب و زن با موهای بلند ،بد و
بگیرد :زن خانه دار ،بد و زنی که بیرون از خانه کار م 

برعکس ،و انواع دیگر .مبارزینی که براساس تنزه طلبی اجتماعی فرمهایی از زندگی  ِ زنان را بد قلمداد کششرده و سششد راه پیشششرفت

مهای خیابششانی ،ریششهی مزاحمششت
یکنند که بر اساس آن ،مزاح 
یگیرند در واقع همان گفتمانی را بازتولید م 
جنبش زنان در نظر م 

یکنند.
اعمال نوشده توسط خود را» ،بد بودن« قربانی عنوان م 

Elizabeth Wilson. The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, and Women.
Berkeley: University of California Press, 1991

۴

صفحه | 6

پراکسیس

Praxies.org

یکنششد .بششه
حوزهی عمومی جوامع مختلف به درجات مختلف ،حرکت و آمدونوشد را در سطح جامعه محششدود م 

عنوان مثال ،از رنگ لباس ،بلندی و کوتاهی آستین لباس و نوشلوار و … به عنوان عوامششل کنشترل آمدونوشششد در
نهای حکومتی
حوزهی عمومی در ایران در چند دههی اخیر )توسط حکومت( استفاده نوشده است .قوانین ،گفتما 

یکنند ،به عنوان نمونه :گروههایی که حرکششت
و هنجارهای اجتماعی حوزهی عمومی آمدونوشد افراد را محدود م 

ینوشان توسط جامعه »غیرعششادی«
ینوشود )مثل کسانی که اجراگری جنسیت 
ننوشان »غیرعادی« در نظر گرفته م 
بد 
ینوشود ،افراد با اختلل بدنی…( ،گروهی که حضورنوشششان در جششامعه ممنششوع/غیرعششادی در نظششر گرفتششه
تلقی م 

عنوشان به »نژاد« تبششدیل
یمدرک یا در مواردی بهطورکلی مهاجران و افرادی که اجتما 
ینوشود )مثل مهاجران ب 
م 

نوشده است ،مانند رنگین پوستان و یا زنان باحجاب در اروپا-آمریکای نوشمالی و…( ،کسانی کششه حضورنوشششان در
لهای دیگر .به عنوان مثال،
ینوشود )مثل زنان( و مثا 
حوزهی عمومی ،ناقض هنجارهای اجتماعی در نظر گرفته م 

یاش کششه
ق برابرنوشان به حوزهی عمومی از مبارزهی مردی که به دلیل اجراگری جنسششیت 
مبارزهی زنان برای ح 
یتواند برود مجزا نیست؛ در
یکند( به مدرسه نم 
تهایی که دریافت م 
ینوشود )و به دلیل خشون 
غیرعادی تلقی م 
نهای هنجارساز هستند .فمینیسم را اگر به
یکند خشونت گفتما 
ل را به یکدیگر وصل م 
نهایت آنچه این دو مثا 
تهای روزمره نوشده در نظر بگیریم،
ت نابراب ِر عادی نوشده و خشون 
چالش کشاندن و غیرعادی کردن روابط قدر  ِ

یتوان آن را صرفا به مسائل زنان تقلیل
یکند ،دیگر نم 
که تحلیل روابط جنسیتی هم در آن نقش مهمی بازی م 

تهای روزمششره نوشششده و روابششط
داد ،هرچند این هم بخش وسیعی از آن خواهد بود )زیراکه بسششیاری از خشششون 
تکم فمینیسمی که بسششیاری از مششا بششه آن
ینوشوند( .دس 
قدرت نابرابر عادی نوشده حول محور جنسیت ساخته م 

یدهششد ،کششه
اعتقاد داریم جنسیت را به زنان و خشونت روزمره نوشده را تنها به یک نوع خاصی از آن تقلیششل نم 
یکننششد اغلششب
البته این رویکرد فمینیستی در رسانههای کلن و صداهایی که جنبش زنان ایران را نمایندگی م 

ینوشود.
بازتاب داده نم 
ی پلیس-محور و یا فرهنگ محوری که عدالت اقتصادی را به فرامونوشششی بسششپارد ،ممکششن اسششت
فعالیت سیاس  ِ

ضهششای جنسششیتی و
منجر به افزایش جداسازی جامعه حول مرزهای جنس و طبقه بشود .آرنوشیو سازی از تبعی 
نساز و ضد تکثرگرای جنسیتی )ملیتی ،مذهبی… ( نوشاید اولین قدم بانوشد ،ولی بزهکارسازی
تهای یکسا 
خشون 

و تقلیل نوشرایط عامل خشونت به »جنون فرهنگی« ،بستن پرونده پیش از رسیدگی به آن است.
یماه 13۹2
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