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تتسرکوبشده» نقدیبرفیلمکوتاه«اکثری

اشکان خراسانی

تت سرکوب شننده»چندی پیش فیلم کوتنناهی بننا نننام   در فضننای مجننازی منتشننر شنند کننه«اکننثری
بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت. این فیلم ده دقیقه ای که به زبان فرانسوی و بننا زیرنننویس
انگلیسی منتشر شد، روایت تصویری از تجربه یک روز از زننندگی مننردی اسننت کننه تحننت نظننام
زن سالر روزگار می گذراند. او در ابتدای صبح، همان طور که با کالسننکه ی کننودک اش از در خننانه
بیرون آمده و در مسیر کودکستان قدم می زند، با تعرض کلمی در خیابان مواجه می شود و پس از
ملقات معلم مهد کودک، که مردی غیرسفید با حجابی بر سر است، او را برای رهایی اش از اجبننار
اا مزاحمت حجاب نصیحت می کند. در ادامه در حالی که به سمت دفتر کارش رکاب می زند، مجدد
خیابانی تجربه می کند و در نزدیکی محل کارش، در کوچه ای باریک، مورد تعننرض جنسننی توسننط
اا برای ثبننت و پیگیننری ایننن موضننوع از ایسننتگاه پلیننس سننر گروهی از زنان قرار می گیرد و نهایت
برمی آورد. در انتها با عدم حمایت همسرش که شلوار کوتاه او را دلیل تجاوز می داند روبرو می شود

و فیلم با بازگشت به دنیای امروز پایان می گیرد.

در نگاه اول، ابتکار خلقانه  ای که در پس فیلم به چشم می آید قابل تحسین است؛ ایده ای که تلش
می کند با نشاندن نظام زن سالر به جای نظام مرد سننالر و بننازآرایی جایگاه هننای اجتمنناعی زنننان و
مردان در آن، به سویه های سرکوب گرانه ای از زندگی اجتماعی بپردازد که اغلب نادیده گرفته شده
اا عادی سازی شده اند. تعرض کلمی، فیزیکی و جنسی در خیابان ها، عدم صننلحیت بننرای و یا اساس
تصمیم گیری در مورد مسائل جمعی، مسئولیت «مننادرانه» نگهننداری از کننودک، باورناپننذیر بننودن
روایت های فرد سرکوب شده و در نهایت ارجاع دلیل سرکوب به سهل انگاری  های فرد سرکوب شده

را می توان از جمله نکاتی قلمداد کرد که این فیلم کوتاه سعی به برجسته کردن آن ها دارد.

اما با نگاهی انتقادی به این فیلم کوتاه می توان ادعا کرد که این فیلم نه تنها در به تصننویر کشننیدن
جوهره ی نقد خود به نظام مردسالری تا حدی ناکام بوده است، بلکه در فرازهایی به بازتولید منطق
حاکم بر مردسالری می غلتد. در ادامه سعی می کنم در حد توان به تناقضات موجود در بطننن ایننن

فیلم اشاره کنم:
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http://www.youtube.com/watch?v=V4UWxlVvT1A
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«اکثریت تحت ستم»؟- ۱

با در نظر گرفتن فضای امروز جامعه فرانسه، که بیش از پیش به سمت بازسازی و بازتولینند سننتم
جنسیتی قدم می گذارد، می توان اینگونه تعبیر کرد که چنین نامی برای این فیلم تا حدی ژورنالیستی
است. اما با توجه به ابهامات موجود در مفهوم «اکثریت» و «اقلیت» و بننه منظننور فننراروی از ایننن
ابهامات، ابتدا باید به کاربست این مفاهیم در تفسیر مسائل اجتماعی به طور عام بپردازیم. بسننیاری
این دو مفهوم را با توجه به پیش فرض قلمننداد کننردن ارزش هننای مسننلط جننامعه، در دسننته بندی
جمعیت یک جامعه به اقلیت و اکثریت به کار می بندند و بر اساس آن به تحلیل مسننائل اجتمنناعی
رر اکننثریت جننامعه را بننه می پردازند. به عنوان مثال این رویکرد تحت ارزش های جامعه مردسننال
صورت پیشینی هتروسکشننوال ارزیننابی می کننند و بننا دسننتی گشنناده -طننی روننندی دیگری سنناز-
اجراگری های جنسی غیرهترو را در اقلیت قرار می دهنند و در بهننترین حننالت، در دفنناع از حقننوق
«اقلیت ها» داد سخن می دهد. در این مرحله با نقد همان پیش فرض های «بدیهی» به سادگی می توان
چنین صورت بندی را ابطال کرد. اما همان طور که پیداست این شیوه ی تفکیک جامعه به اکننثریت و
اقلیت، در حالی هویت های «اکثریت» (غالب) و هویت های «اقلیت» (به حاشننیه رانننده شننده) را در
حوزه های جنسیت، نژاد، ملیت برمی سازد که برآیند هویت های «اقلیت»، خود نسبت به هویت هننای
«اکثریت»، اکثریت جامعه را تشکیل می دهد. حال به مفهوم «اکثریت تحت ستم» در نام ایننن فیلننم
می پردازیم: این نام ادعا می کند که زنان در جامعه مردسالر (و اینجا مردان در جننامعه زن سننالر)
اکثریت تحت ستم را تشکیل می دهند. این ادعا زمانی تا حدی قابل تأمل به نظر می رسید که دیگر
سوژه های تحت ستم نظام مردسالری نیز به تصویر کشیده می شدند. اما  بننا فننرض این کننه از ایننن
اا می تننوان در سننطح یننک جننامعه، هننویت مسأله (با وجود همه اهمیت آن) فراتر رویم، آیننا اساسنن
اا با بررسی تک ساحتی یکی از حوزه های ستم و نادیده انگاشتن دیگر «اکثریت تحت ستم» ی را صرف
حوزه ها طرح نمود؟ پاسخ به این سوال، خود از رهگذر بررسی حوزه های مختلف ستم و رابطه شان با

ستم طبقاتی به دست می آید که در این نوشته مجال پرداختن به آن نیست.

 از راه می رسند۱- «سفید ها»۲

شاید هر غیرسفید دیگری با مشاهده قسمتی از فیلم، که نقش اول آن با معلننم کودکسننتان روبننرو
می شود، دریابد که یک جای کار می لنگد. کمی دقیق تر می شویم. مرد سفیدی کودکش را بننه مهنند
کودکی می آورد که مرد غیرسفیدی در آنجا کار می کند. در ساختار جوامع اروپایی، تقسیم کنننار در
نظام تولید اجتماعی، متأثر از رویکردی مبتنی بر تبعیض نژادی است. این به هیچ وجه به این معنی
اا ساز و کار پیچیده ای برای نیست که تبعیض نژادی به عنوان تنها فاکتور نقش ایفا می کند. اما اساس

اا به معنای رنگ پوست نیست، بلکه گویننای جایگنناه اجتمنناعی اسننت کننه در1 سفید در اینجا صرف
ساختار برتری سفیدی، قابل تعریف و شناسایی است.
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تی «بهینه» از نیروی کار ارزان و از نظر جایگاه اجتماعی مننتزلزل مهنناجران در کشننور های بهره بردار
اروپایی عمل می کند که مشاغل کم درآمد، خدماتی و تهی شده از معیارهای فرهنگننی و اجتمنناعی،
عموما نصیب آن ها (چه قانونی و چه غیرقانونی) می شود. نگهداری از سالمندان، کودکننان، حیوانننات
خانگی نیز تحت عنوان همین مشاغل دسته بندی می شوند. امر نگهداری در جامعه مردسالر غربی،
نه تنها با تقسیم کاری مبتنی بر جنسیت عموما به زنان محول شده است، بلکه از آنجایی که کنناری
کم ارزش و تا حدی اخلقی تلقی می شود، بننه نیننروی کننار کم ارزش یننا همننان مهنناجران «خننانواده
دوست» واگذار می شود. اما این همه ماجرای این سکانس نیست. حال باید به بزرگترین دغننندغه ی
فمینیسم سفید، که همان عصار ه ی جهان شمول مردسالری است بپردازیم: حجنناب زنننان مسننلمان.
تمسخر مرد سفید بر سر «هوای گرم»، مزاح درباره شکل و شمایل حجاب مننرد غیرسننفید و شننرم
شخصیت اول از اینکه شاهد چنین صحنه ای است، به اندازه کافی گویای آن است کننه از نگنناه وی،
کدام یک از آن ها ستم بیشتری را متحمل می شود و نیاز به «آزادسننازی» دارد. شخصننیت اول بننه
مراحل پسرفت مرد رنگین پوست اشاره می کند که موهای پشت لبش را تراشیده و حال حجاب بننه
سر کرده، اما فراموش می کند که خود او نیننز صننورتش را تراشننیده، موهننای میننان ابروهننایش را
برداشته است و برای اینکه از طرف جامعه تحریم اجتمنناعی نشننود و همچنننان در زمننره ابژه هننای
«زیبا» قرار داشته باشد، باید که شلوار کوتاهی به تن داشته باشد. فراموش می کننند کننه حجنناب و
عریانی در جامعه ی سرمایه داری امروزی و تحت نظام مردسالر، دو روی یک سکه اند، تا بنندن های
کال شده را تا نهایت مرز جنسی شدن پیش برانند. این همان نقطه ای است کننه فمینیسننت غربننی،
چشم اش را بر روی همه آن نرم  های زیبایی کالیی می بندد و متوهم می شود کننه عریننانی اش عیننن
آزادی  اش است. حال از این فراز به بیچاره ای می نگرد که عدم مقاومتش در برابر پیشروی دشننمن
-که در عالم واقع همان مرد غیرسفید، همان خطرناک ترین «دیگری» دو دهننه گذشننته می باشنند-
شرم آور است و ناتوانی وی در خودرهاسازی، این مسئولیت را بننر دوش فمینیسننت راسننت سننفید
می گذارد که از بیرون وی را آزاد کند؛ تا آنجا که این شیوه ی «آزادسازی» در مشروعیت بخشی به
جنگ های امپریالیستی نقش عمده ای ایفا می کند (بی شک این بحث نیاز به پننردازش بیشننتری دارد
که مجال آن در این نوشتار نیست و به ناچار از بسط دیگر سویه های مهم این مسأله صننرف نظننر

می کنم).

خشونت خیابانی و مجرم سازی طبقه فرودست -۳

اا بی خانمانی می رسد که شخصیت اول فیلم را مورد خشننونت کلمننی قننرار حال نوبت به فرد ظاهر
می دهد و سپس گروهی دیگر وی را مورد تعرض جنسی قرار می دهند. در گفتمان مسلط، خشننونت
تص طبقات فرودست بازنمایی می شود که گویی امری است نشننأت گرفتننه از خیابانی به گونه ای خا
اا در پروژه مجرم سازی، بی آنکننه دلیننل اقتصنناد-سیاسننی «بی فرهنگی» و «بی سوادی» آن ها. و نهایت
نهفته در رفتار «ناهنجار» ایشان بررسی شود، کمر به حذف این بخش از طبقه فرودسننت از فضننای
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عمومی بسته می شود. گذرنشینی، ادرار در خیابان، ادبیات خیابانی و نحننوه پوشننش، همگننی اعمننال
خاص طبقه ای بازنمایی می شود که عامل/عاملن تعرض کلمی و جنسی به آن تعلق دارننند. بننرای

مزاحمت خیابانی و پدیده ی نامرئی و بیشاختصار در نوشتار، در این مورد ارجاع می دهم به مطلب 
.2رویت پذیری

- فمینیسم یا زن سالری؟۴

 به فراز پایانی فیلم می رسیم؛ جایی که زن سالری به فمینیسم تعننبیر می شننود. ایننن یکننی از
فاحش ترین تناقض گویی ها است که جامعه زن سالر را به مثابه جامعه فمینیستی جا بزنیننم و
آن را تقبیننح کنیننم. ایننن همننان خننط بطلن کشننیدن بننر تمننامی تلش هننا و دسننتاورد های
جنبش های فمینیستی، با همننه فننراز و فرودهایشننان، و حننذف سننویه های رهننایی بخش ایننن
جنبش هاست. در یک جمله می توان گفت که هدف نهایی مبارزه رهایی بخش فمینیستی، نننه
ام تن نظ م شکس ار توسنط زننان، بلکنه دره بر پا کردن سلطه ای بر اساس جنسیت اینن ب
مردسالر و فراروی از جنسیت و حتی «جنس» است. از این منظر فیلم مذکور، نه تنها در به
تصویر کشیدن ساز و کار نظام مردسالر به سکسکه افتاده، بلکه در نهایت خوانشی ارتجاعی
از مبارزات فمینیستی ارائه می دهد و زمینه را برای حمله به سویه های رهایی بخش مبارزات

 فمینیستی، به سهم خود فراهم می کند.

13۹2بهمن 

مزاحمت خیابانی و پدیده ی نامرئی و بیش رویت پذیری-مینا خانلرزاده2
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http://praxies.org/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4/

