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: هویت دو میان ایستاده* کموناردها

 شمولجهان یمبارزه هایسوژه باب در

.س مارال

 از امششا اسششت؛ شششده «شبانه» منتشر ینشریه سوم یشماره در گذشته سال روپیش نوشتار: پراکسیس توضیح
 کمونیسششتی، و بخشرهششایی مبششارزات در ایشششان سوژگی و زنان جنبش یمسئله یعنی آن، موضوع که آنجایی

 کمششون قیام روزسال  مارس،18 داشتگرامی در است، برخوردار بازاندیشی ضرورت از و دارد تازگی همچنان
 نویسنده) سوی از چند تغییراتی اعمال (با را متن این نشر باز زنان، مبارزات جهانی روز  مارس8 نیز و پاریس،

 موضششوع ایششن حششول اندیشیدن و درنگ برای ایلحظه مت ْن این خواندن که امید و انگیزه این با دانیم،می مفید
کند. فراهم مهم

*   *   *

 نرمششوک موجششود آن«... نویسششد: می «زن» کمونارد و «زن» بورژوا دو یمقایسه در کمونار نگا ِرتاریخ لیساگاره
 مشششتریانش همراه یا و ِفدوها، پسر دومای پورنوسازها، یباکره این شده، زاده امپراتوری منجل ب در که پلیدی

 پاریسششی زنششی دارد، غلبه حال که زنی آن. بردمی بهره هاپروسی معدن از ُدنیسن در یا است رفته ورسای به
 و کششار، در اسششت یششاوری. داندمی دارد، دوست که گونه آن به را مردن طرز که تراژیک و فداکار قوی،: است

 قرار بورژوازی مقابل در باید را انگیزشگفت برابری این. باشد زندگی و مرگ یمبارزه در شریکی تواندمی نیز
 1.»دست چهار و قلب یک- دارد مضاعف قدرتی پرولتاریا. داد

 متمششایز دیگششری از کنششد) رامی دفشاع کمشون از پششاریس در کششه است زنی  (منظور"پاریسی زن" آن چیز چه
 اسششت ایششن جز آیا یافت؟ توان«زن» می دو این میان مشترکی چیز چه تن جز بپرسیم است بهتر یا سازد؟می
2 دارد؟ تأکید دو هر جنس و جسم بر که است نامی فقط دو این میان مشترک وجه که

پنپور.1 پهی بیژن هیرم  - اسشفند2009 نشر امیشد. مشارس .1871تاریخ کمون پاریس  . هیپولیت- پروسپه- اولیویه لیساگاره،  ترجم
140. ص. 1387

پهی. 2 پیزنیم برای حفششظ احششترام بششه هم پثهایشان حرفی نم پیکند: «از مؤن  الکساندر دومای پسر چنین با تحقیر از کموناردها یاد م
پهای است بر اینکه کمونششارد و زن در چیششزی غیششر از  زنانی که بعد از مرگشان به آنها شباهت داشتند.» همین نقل قول کوتاه، صح

بدن شبیه نبودند.
 مبارزات در که شودمی گفته زنی به ) است،Communard( کمونار مؤنث اسم فرانسه زبان ) درCommunarde(  کمونارد *

است. داشته ) شرکتCommune de Paris (1871 پاریس ُکمو ِن
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 این در حوادث قطعن زنان، دخالتگر ِیاست. بی شده ثبت پاریس کمون آغاز نام به که است روزی  مارس18
( َمرتششرمن یتپه بششه را خششود مششردان از تششرپیش  زنششان1871  مششارس18 خورد. درمی رقم دیگری جور روز

Montmartre،کردنششد. فلششج را ورسششای ارتششش هاتوپ از محافظت با و زدند حلقه هاتوپ دور به ) رساندند 
 از شنیدند، را  آنان"برادر ِی" پیام بودند، شده مبهوت زنان شجاعانه حرکت این از که آتش به آماده سربازان

پنگونه و کردند سرپیچی آتش فرمان داد.رخ انقل ب ای

 مختلششف احششوال در و کمششون حوادث یصحنه صحنه در را زنان کمون، عم ِر  روز73 طول در و  این از پس 
 حششال در مقششاومت، سششنگ ِر سششاختن حال در  کودکان، و مجروحان از مراقبت و پرستاری حال در دید؛ توانمی

 در زنان مشارکت همه این و... .  با نبرد جبهه برای غذا تأمین همراهان، یروحیه تقویت و کمون نفع به تبلیغ
 بششا تنبهتن درگیری  و**هافدرال صفوف در همانقدر او حضور نبود، سنتی وظایف به محدود فقط مشترک امر

 مبشارز زنان به دیگر ایچهره جنسی، و سنتی کار تقسیم از گذر جبهه.  این پشت در که است، چشمگیر دشمن
 از حتششا و اسششت شکسششته را زن یششک از معمول تصویر کمون عادی. ز ِن زن یک از متفاوت ایچهره بخشد،می

 در مششی مششاه در کششه کمونششاردی  هششزار10 بششه اسششتناد بششا شششکرود. بیمی فراتر مبارز ز ِن یک  ِ سنتی تصویر
 در فقششط نششه را واقعیششت ایششن امششا نبود؛ مردانه قیامی یتجربه کمون که گفت توانمی جنگیدند،می باریکاردها

جست.    باید دیگری چیز در که کمون، در زنان همیشگی حضور و پرشمار تعداد

 یسششینه بششه سششینه گیششرد،می دست به اسلحه که کسی مبارز، و مبارزه «مردانه» از تصویر کموناردها، وجود با
 مششرد کاملن نه و زن، صرفن نه کموناردهاندارد.  اعرا ب از محلی میرد،می باریکادها برروی و جنگدمی دشمن
 هششویت دو بین - که 3کندمی یاد نامانبی عنوان به آنها از -رانسیر هستند سیاسی هایسوژه همان آنها بودند؛

 بششا رویارویی در که چرا گیرد؛می قرار مبارز یک جایگاه در است، زن یک که حال عین در اند. کموناردایستاده
کند. می مشارکت مشترک امر در و زندمی جمعی کنش به دست موجود، وضع حامیان

 بششه تششا داشتند سعی و برپاساختند گفتگو و بحث برای هاییباشگاه شدند، متشکل کمون روزهای در مبارز زنان
 دفششاع ورسششای مقابششل در کمششون از کششه زمانبجویند. هم شرکت کمون هدایت در خود هایسازمان یواسطه

 دسششتمزد جملششه از شهروندی حقوق و دموکراتیک هایخواسته پیگی ِر هاییکمیته و هاگروه قالب در کردند،می
بودند.  هم غیره و برابر کار و برابر

. رجوع شود به:3
 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 1998

 برعهششده را هاورسششایی تهششاجم برابششر در کمششون از دفششاع وظیفه بودند، که کمون حامی مسلح ) نیروهایFédérés( ها،فدرال** 
داشتند.

 2 | صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

 کششه _جنسششی نیسششت هششویت بازسازی و شهروندی حقوق برای _مبارزه مبارزه به رویکردی چنین همه، این با
 زن شششدن تبدیل کمونارد، به زن شدن تبدیل کند. رمزمی عیان بخشرهایی مباررات در را کموناردها سوژگی

 حششول او یمبششارزه رود،می ) فراتششرégo(خششود اگو یک ساختن خواست از او که است این در سیاسی، سوژه به
 کمون برای )،le commun( مشترک امر برای که خودش منفعت برای نه یابد. اونمی سامان اگوئیسم محور

)la  commune،( او نیسششت، او جششای بششه نشسششتن و قششدرت سریر از مرد کشیدن پایین رزمد. قصدشمی 
 نیسششت. او اشمبششارزه نهششایت هششم مرد با قانونی برابری حتا بسازد. یا مرد «م ِن» یک برابر در منی خواهدنمی
 از برآمده سیاسی-اجتماعی مناسبات و دارانهسرمایه اقتصادی و تولیدی سیستم همین که زمانی تا که داندمی
 دیدهسششتم وضششعیت در ایسششتادن همچنششان مردان، با شهروندی و قانونی حقوق در شدن برابر پابرجاست، آن،

استثمار.  استمرار و است

 و امتیششاز کسب برای نه کند؛می مبارزه ارتجاع رویاروی نبرد میدان در نامش، یواسطه بی او دیگر عبارت به
 هششویت از فرارفتششن با شود. او شناخته رسمیت به هویتش سیستمی چنین در اینکه برای نه و موقعیتش تثبیت

 به کمونارد که گفت توانمی واقع است. در اگوئیسم با تقابل در خودرهاسازی، چراکه کند،می رها را خود زن،
 اوست خواست همگان رهایی بلکه اندیشدنمی خود رهایی به فقط که خاطر این به کند،می اقدام خودرهاسازی

 همگان رهایی خود، رهایی با که پرولتر مثل (درست گذاردمی جهانشمول یمبارزه عرصه در پا ترتیب بدین و
 و نیست حاکم مخاطب نتیجه در و کند،می رد نهدمی او روی  4پلیس که «دقیقی» را نام او  کند)؛می ممکن را
 نششاممکن و نششاموجود حششاکم نظششر از کششه سازدمی خود برای هویتی کمونارد نهایت، در کند. ونمی خطا ب را او

 5است.

 پیششدا دنبششال بششه نیسششت. او حاکم طرف از هویتش شد ِن شناخته رسمیت به س ِر بر زنیچانه کمونارد یمبارزه
 که هویتی از زدنتن با کمونارد برعکس، نیست؛ شناسد،می رسمیت به حاکم که هاییهویت میان جایی کردن
 دلیششل همیششن کنششد. بششهمی متحقششق را خود سوژگی بودن»، «زن هوی ِت شناسد،می باز اشواسطه به را او حاکم

 که شناختند باز سیاسی ها ِیسوژه عنوا ِن به را خود زمانی ،"کمون زنا ِن" که بدانیم که نیست برانگیز تعجب

 حکشومت، کشار اسشت: یشک، نشاهمگن امشر دو تلقشی سیاسشی فرآیند رانسیر خوانیم: « برایمی رانسیر نظر از پلیس تعریف . در4
 وظایف و هاجایگاه مراتبیسلسله توزیع بر فرآیند کند. اینمی تصدی را هاآن میان توافق و جامعه در هاانسان اجتماع که فرآیندی

 ف. یاسششین زنیششم؟می حششرف چششه از زنیششم،می حرف برابری از وقتی  یمقاله نامد...» از«پلیس» می را آن رانسیر که است استوار
اول. یشماره شبانه، نشریه

گوید: می سیاسی شدگیسوژه منطق آن به رانسیر که است فرآیندی همان . این5
Jacques Rancière,  Aux bords du politique, Gallimard, 1998.  P. 121
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 دخششالت سیاسششی امششر در وقتی دقیقن بودند. و محروم رأی حق مثل شهروندی حقوق از و نبودند شهروند حتا
 برابششر حقوق داشت ِن به موکول کمون  در"زنان"  شد ِن سیاسی کرد. پسمی انکار را هویتشان حاکم که کردند

 وگفتگو، بحث هایباشگاه در نبرد، میادین در خیابان، در حضورشان یواسطه به را برابری نبود. آنان مردان با
 بششا را خششود سششوژگی آنششان کششهآن کردند. ساده تحقیق بود، جریان در سیاسی امر که آنجا هر و باریکاردها در

اش.تأییدیه با نه و دادند نشان حاکم برابر در ایستادن

 ندارنششد بششاور و نیستند ساختارها یبستهدست و شرایط مقهور چراکه تغییراند، هایسوژه درستیبه کمون زنان
 نیسششت. ممکن شانکنش و فعالیت در تغییر اجتماعی-سیاسی، ساختارهای و واحوالاوضاع تغییر از پیش تا که

 و خششود دگرگون ِی بر شرای ْط تغییر بود ِن مقدم به قائل پندارد،می مکانیکی ماتریالیسم آنچه برخلف کموناردها
 فعششالیت تنهانه آنان عبارتی به نیست؛ آنان کن ِش شرط ماد ْی و اجتماعی شرایط بود ِن مهیا نیستند، شاناعمال
 که حال درعین دارند، اوضاع این تغییر در سعی شانپراتیک با بلکه سازند،نمی احوال و اوضاع از تابعی را خود
 انقلبشش ِی کنششش بششا تنهششا گویششد،می مششارکس کششه طورهمششان انششد. درسششتنهاده گششام تغییششر مسیر در نیز خود

 6شود.می درک سازی) قابلخود-دگرگون و شرایط در (تغییر تغییر دو این زمان ِیهم لزوم که کموناردهاست

 بنمایششد، اسششتوار و سششخت ظاهر در که هم چقدر هر واقعیت که شدند یادآور شانانقلبی پراتیک با کموناردها
 زنا ِن که روست همین از است؛ ممکن انسانی پراتیک یواسطهبه تنها هم تغییرش و است انسان کنش محصول

 وارد واقعیششت تغییششر بششرای خششو ْد توان به اتکا با تنها استثمار، و سرکو ب و ستم ساختارهای تمام رغمبه کمون،
شدند.   میدان

 زنان حاکم، و قانون نظر است. از نشده گرفته نظر در شانبرای نقشی که کنندمی دخالت فضایی در کموناردها
 همششان کموناردهششا پششس ندارنششد؛ مشششترک امششر در سششهمی آنها باشند، هم توانندنمی و نیستند سیاسی بازیگر

 بشود خواهشد این موضوع این از دیگر زنند. برداشتمی برهم را مشروع نظم امروز که هستند دیروز سهمانبی
 نابرابر زنا ِن بود؛ شده پذیرفته پیش از و بدیهی امری بلکه نهایت در هدفی نه کمون، مبارزین برای برابری که
کردند.  تحقیق خیابان، در را برابری شهروندی، حقوق در

 فرامششوش ،ماتریالیسششتی اسششت: «دکششترین داده توضیح فوئرباخ یدرباره تزهایی از سوم تز در زیبایی به را موضوع این . مارکس6
 همین شود. برای داده آموزش دارد نیاز خودش مربی و دهندمی تغییر را واحوالاوضاع که هستند انسانها این مشخصن که کندمی

است.  جامعه برفراز شانیکی که کندمی قسمت بخش دو به را جامعه ناگزیر، به نگاه این که است

پعواحوال و تغییر فعالیت بشری، یا خود- پنسازتقار ِن تغییر اوضا پهصششورتدگرگو پیتواند فهمیده و ب پهعنوان پراتیک انقلبی نم  ی، جز ب
پهی فرانسوی بدون اضافات انگلس، صورت گرفته است.] و عقلنی درک شود.» [ترجمه از نسخ
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 که زنانی کرد؛ شانبازشناسی از ناگزیر را حاکم که بود نبرد کارزار در کموناردها پررنگ حضور همین واقع در
 ولشی نداششتند، رأی حق شدند؛ محکوم زندان و تبعید مرگ، به مردان، با تفاوتی هیچبی نداشتند، رأی حق حتا
 و قربششانی مقششام در زن ایششن کششه اسششت واقعیت این گواه خوبی به این داشتند. و را مبارز یک مانند مردن حق

 یمطالبه یا حق او، سهم و برسد راه از که ماندنمی ایمنجی انتظار به و نیست منفعل است. او نایستاده مظلوم
 تمششام و کنششدمی کسب عینی شرایط در استثمار و ستم از که مستقیمی دریافت یواسطه به خود بدهد. او را او

گذارد. می نبرد میدان در پا گیرد،دربرمی را اشاجتماعی هستی زوایای

 بششود؛ خواهششد جششامعه همان قوانین بستن بکار از فراتر چیزی سیاست که است این نگاهی چنین قطع ِی ینتیجه
 بششه حششاکم کششه مرزهششایی کششردن مخششدوش هاسششت،جایگاه و هاهویت و هانقش یمحدوده از فراروی سیاست
است.  کرده وضع اشمراتبیسلسله نگاه یواسطه

 حاکم به هویتش قبولندن به معطوف تلشش تمام که محورمطالبه فمینیس ِم با گیردمی قرار تقابل در همه این
 و «زن» ببینششد یششک تششن همچششون را او تششن که کندمی تقاضا حاکم از مزبوحانه و عاجزانه که است. فمینیسمی

 بندیتقسیم با قبلن حاکم اینکه از کند. غافل لحاظ قوانینش در را او و «زن» بپذیرد یک عنوان به را او جایگاه
 «مششرد» آ ِن از کششه جایگششاهی بازشناسششی یعنی زن هویت شناختن رسمیت است. به کرده را کار این مرد و زن

زندگی. هایعرصه تمام در مراتبیسلسله نگاه بازتولید یعنی این و نیست،

 مانششد. برعکششس می بششاقی حاکم قدرت اعمال و کنترل یمحدوده در که اسمی است؛ ابژکتیو اسمی هویتی اسم
 دارد هویتی پرولتر ؛ است پرولتر  ِ نام نامی، بنهد. چنین آن بر نامی نتواند حاکم که است کسی سیاسی یسوژه

 7نیست. آن پذیرش به حاضر هرگز حاکم که

 به اجتماعی، امتیازات و حقوق در مردان با بودن برابر خواست کنیم: آیامی مطرح دیگری یگونه به را مسئله
 هششویت یک مرزهای در مبارزه آیا نیست؟ استثمار و سرکو ب میزان در آنان با شدن ردیفهم خواست نوعی
 خواهششد ادامشه کجششا به تا حاکم با رویارویی چنین هست؟ هم استثمار از شدن رها نویدبخش هویتی)، هر (حال

 زنشان، (بخوانیشد دیدگانسشتم و ششدگانسرکو ب هشوی ِت حشاکم، اینکشه محشض به است؛ روشن پاسخ داشت؟
 از را خود سوژگی آنان شد، قائل برایشان قانونی امتیازی و پذیرفت و...) را پوستانرنگین ،گرایانهمجنس

 دهششدمی پاسخ بلنکی است؛ عاجز اشحرفه مورد در پرسش به بلنکی آگوست پاسخ فهم در دادستان که است منطق همین . با7
 مششردم اکششثریت یحششرفه که: «این دهدمی پاسخ بلنکی ندارد، وجود ایحرفه چنین که کندمی اعتراض دادستان است، پرولتر که

 بلکه نیست، معاش امرار برای راهی عنوانبه حرفه بلنکی منظور که است اند.» روشنشده محروم شانسیاسی حقوق از که ماست
به: شود است. رجوع جامعه در تولیدی نیروهای سیاسی-اجتماعی موقعیت یمثابه به حرفه

 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 1998
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Praxies.                                                    پراکسیس org

 اسششت؛ هویتی یمبارزه پایا ِن ینقطه هویت یک شدن شوند. رسمیمی ادغام و حل حاکم در و دهندمی دست
رفت. نخواهند فراتر رفرمیسم تن ِگ یدایره از شوند،می ایجاد هویت یک حول که مبارزاتی چنین رو این از

 مشششترک امششر بششرای نششام، یدغششدغهبی کششه هسششتند کسششانی آخرین نه و اولین نه که بازگردیم کموناردها به
 زدنششد، پس را خود ت ِن نه دادند؛ نشان مبارزه در را جهانشمول امر و هویت میان پیوند درستی به اما جنگیدند،

 دادنششد. مبششارزه و زن از قالبی تعریف به تن و ماندند خویش ت ِن در نه و درآیند مردان هیئت به بدن نفی با تا
 خواهدمی  که"کسی" یمبارزه و بازشناسد، را هویتش و را، او خواهدمی حاکم از که زنی تلش بین است فرق

 بازتولیششد نششابرابری و سلطه سیست ِم مراتب،سلسله و هویتی مرزهای برساختن با دیگر تا بکشد، زیر به را حاکم
 خششود بششرای آن در جایی کوشد،می تولید سیستم طبقاتی ساختارهای به اعتنابی کهآن میان است تفاوت نشود،
 کوبیششدن درهششم صرف را توانش تمام  که"کسی" و کند نزدیک سرمایه مرکز به حاشیه از را خود و وپادست

 است."پرولتر" نیست، مرد نیست، زن دومی این کند؛می طبقات و ساختار این

دارد...» دست چهار و قلب  یک"پرولتر": «... کندمی زمزمه مانهایگوش در" ها)د(کمونار" صدای با تاریخ 

92 اسفند
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