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کارگاه دیالکتیک / بازنشر:

              

 زنان را در خیابان تنها گذاشت؟۵۷ اسفند ۱۷چرا چپ 

                                                         فروغ اسدپور 

سایت اخبار روزدر گفتگو با 

متن زیر در پاسخ به یک پرسش از چندین پرسشی به نگارش درآمد که سال گذشته هم زمان با فرارسششیدن هشششتم
مارس از سوی گردانندگان سایت اخبار روز پیش روی من قرار گرفت. از آن جا که فرصت کم بود، نه تنهششا نرسششیدم
به همه ی پرسش های بسیار خوب اخبار روز پاسخ بدهم که حتی همین نوشتار را هم به نحششوی منسششجم بششه پایششان

نبردم. امسال به فراست افتادم که فقط بخش مربوط به نخستین پرسش را با کمی بازبینی منتشر کنم. 

آن پرسش از این قرار بود: در گرماگرم انقالب صدا و پیام حرکت اعتراضی سازمانیافته و جمعی زنان علیششه حجششاب
اد می داد با انفعال و همدستی بخشی از نیروهششای چپ که خبر از آمدن استبد۵۷ اسفنددسال ۱۷اجباری  در روز 

و مترقی زیر آوار حکومت اسالمی برآمده از دل انقالب خاموش شد. چرا چپ مرتکب چنین خطابی شد؟ 

*   *   *

 مستلزم مطالعات تششاریخی و تئوریششکبه نظرم پاسخ به این پرسش که »چرا چپ مرتکب چنین خطابی شد؟« خود
بسیار جدی است که هم می بایست مطالعه ی ساختار فکری و نظری آن بخشی از »چپ« ایران را بششه عهششده بگششیرد
که مرتکب چنین بزهی شد و هم می بایست مارکسیسم و مفاهیم آن را در شکل و شمایل روسی و یششا حششتی غششربی

آن بررسی کند، چیزی که هم االن برای من ممکن نیست. 

اما به جای این پژوهش جدی تاریحی-تئوریک که خود می تواند ادای سهمی باشد به زنان رادیکال و چپ و مترقی و
، در این مطلب تالش می کنم۱۳۵۷جنبش دالورانه ی آنان در آن روزهای سرنوشت ساز پس از بیسششت و دوم بهمن 

تا پاسخی نسبتا بلند و چند سطحی و بیشتر تئوریک به پرسش باال ارائه کنم. قصد دارم نشان بدهم که چپ اصششال
مسئله ی زنان را جدی نمی گرفت چون مارکس را نخوانده بود. چون به لیبرالیسم و دمکراسی بدبین بود. چون یششک
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دستگاه مفهومی پویا نداشت که با آن بتواند تغییر و تحوالت اجتماعی را بسنجد و در باره ی آن ها قضاوت کند، چه
به تمامی زیر تاثیر فضای جنگ سرد و رقابت های بین دو اردوگاه بود. حتی اکثریت زنان حاضششر در گروه هششای چپ

هم اولویتی برای این موضوع قائل نبودند. 

فاطمششه جالل آل آحمد و قطعاتی از کتاب علی شریعتی به نام غربزدگیدر این راستا، با خوانش فرازهایی از کتاب 
، به دیسکورس پیچیده ی چندوجهی فرهنگی ای اشاره می کنم که برخی از روشششنفکران شناخته شششده یفاطمه است

   در همدستی با مرتجعین مذهبی علیه مدرنیسم و »مدرنیته« ی بسیار شکننده و بی بنیششاد۱۳۵۰ و ۱۳۴۰دهه های 
)به لحاظ زمینه چینی تئوریک و وجود جنبش های اجتماعی و فرهنگی( اما واقعا موجود )سرمایه دارانه( در ایششران بششه

حث وارد را بششه بمارکسیسششم اسششالمی یششا اسششالم مارکسیسششتیم  کوتاهی از بیژن جزنی به نا. متنراه انداخته بودند
می کنم تا نشان بدهم که حتی مارکسیست فرهیخته و چاالک هوشی همچون جزنی هم در برداشششت اش از مواضششع
زن ستیزانه ی نیروهای مذهبی و دامنه ی نفوذ دیسکورشان برخطا بود. گریزی به نوشششته ی کوتششاه امششیرپرویز پویششان

نوشششته های فلسششفی و»خشمگین از امپریالیسم ترسان از انقالب« می زنم و سپس با خوانش فرازهایی از جلششد دوم 
 احسان طبری، نشان می دهم که چرا حزب توده همه گونه توجیهی در اختیار داشت که به خششیزش زنششاناجتماعی

 دهن کجی کند. نشان خواهم داد که درک طبری از مفاهیمی که به کششار می بششرد، بششه شششدت نششاقص و۵۷در اسفند 
نادرست است. حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان ناصادقی را از مارکسیسم به نمششایش می گششذارد. بششه این
وسیله می خواهم نشان بدهم که بی تفاوتی به سرنوشت زنان یک امر تصادفی و چیزی بی ارتباط با دستگاه مفهششومی

و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم-لنینیسم نبود. 

ورود به بحث 

برای پاسخ به پرسش باال، باید پیش از هر چیز از خود بپرسیم که چرا جنگ همه جششانبه ی حششاکمیت جدیششد علیششه
زنان، چنان که باید، جدی گرفته نشد و منجر به یک اعالم جنگ سراسری از سوی بخش مدرن جامعه و مهم تششر از
آن، بخش چپگرای جامعه نشد. پاسخ کوتاه من این اسششت کششه اوال این بخش )قسششمت بششزرگی از چپ( هنششوز درک
منسجم و جامعی از آن چه اتفاق افتششاده بششود نداشششت و درضشمن در سششاختمان تئششوریک اش مفششاهیم »مدرنیسششم و
مدرنیته« و به ویژه  مسئله ی زنان جای زیادی نداشت. بحثی از سوبژکتیوته ی زنانه و یا استقالل خواهی جنبش زنان
از دیگر جنبش ها یا دست کم پراهمیت تلقی شدن اعتراضات شان در میان نبود. بنابراین بخش بششزرگی از جششامعه ی
روشنفکری و چپ برای رویارویی با حاکمیت جدید اصال آمادگی نداشت. آمادگی الزم فکری وجششود نداشششت چششون
دستگاه مفهومی الزم در اختیار نبود. به دلیل سرکوب شدید سیاسی و فرهنگی، نبود فضای فکری و دانشگاهی باز،
و همچنین تاثیر مهیب و فلج کننده ی مارکسیسم روسی، مفاهیم چپ ایرانی فقیر و بی تششوش و تششوان بششود. می تششوان
گفت که در میان چپ بحث های مربوط به دمکراسی پارلمانی، جنبش هششای اجتمششاعی متکششثر، زنششانگی، فمینیسششم،

محیط زیست، فدرالیسم )کنفدرالیسم( و چیزهایی نظیر این ها جای زیادی را اشغال نمی کرد. 

اصال زنان کجای تاریخ کتبی و شفاهی ما جششای دارنششد؟ بششرای نمونشه غششیر از اششرف دهقششانی، زن دیگششری در راس
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سازمان های چپ نبود و زنان زیادی نبودند که حضور بارز و بیرونی داشته باشند. تازه خود اشششرف دهقششانی، کششه آن
روزها نام بلندآوازه ای بود، تا چه اندازه به موضوع زنان اهمیت می داد؟ موضششوع زن درمتن کلی آثششار چپ، بششرعکس
موضوعاتی نظیر طبقه ی کارگر، چیستی سوسیالیسم یا چیستی سرمایه داری )در همششان حششدی کششه آن روزگششار بششه
ادراک چپ می آمد( و چگونگی گذار به سوسیالیسم، یا موضوع امپریالیسششم، موضششوعی سششخت توسششعه نایافته بششود و
هست. به همین جهت چپ ضرورت آن را درنیافته بود که از دهه ها پیش پا بششه میششدان نبردهششای ضششدهژمونیک بششا
مذهبی ها بگذارد و به بمباران فضای فرهنگ غیررسمی جامعه توسط آنششان و اهانت هایشششان بششه زنششان پاسششخ دهششد.
همان طور که به نظر می رسد چپ امروزی به مسئله ی ملل غیرفارس اهمیت جششدی نمی دهششد و بشه محیششط زیسششت

 سال بعد اگر هنوز چیزی به نام ایران سر جایش مانده باشد و قابششل سششکونت50کامال بی توجه است. معلوم نیست 
هم باشد، چپ از خودش بابت کوتاهی در این زمینه ها انتقاد نکند.  در اینده از هششر کسششی سششوال خواهششد شششد: آن

روزهایی که زمین در حال نابودی بود تو چه می کردی؟ چگونه زندگی می کردی؟ برای زمین چه کردی؟

    اما امروز زنان!    

بهتر است همین جا کمی درنگ کنم و بگویم که می بایست این بحث را به  تششاریخی دورتششر بششبریم تششا بششه اصششطالح
یت به دست بدهیم. می توان به اصالحات ارضی و اعطای حق رای به زنششان از سششوی محمششدتصویر بزرگتری از وضع

رضا شاه پهلوی و واکنش و مقاومت بخش تندروی روحانیت شیعه اشاره نمود، و البته پیش از آن یادآوری کرد کششه
 حق رای زنان را به رسمیت شناخت،۱۳۲۴نخستین بار حکومت ملی فرقه ی دمکرات در آذربایجان بود که به سال 

چیزی که در منابع رسمی و تاریخ نگاری جریان غالب اصال سخنی از آن به میان نمی آید. می توان عقب تر به دوره ی
رضا شاه و کشف حجاب او برگشت و تاثیرات آن تصمیم را بررسی کششرد، یششا نششه رو بششه انقالب مشششروطه کششنیم و از
تحقیقات تاریخی ای که در باره ی حضور و نقش آفرینی زنان انجام شده کمک بگیریم و جلو بیاییم. می توانیم باز هم
دورتر برویم و از آخرین جنبش اجتماعی دینی و تالش برای اصالح دین به دسششت نهضششت بابیششه بگششوییم نهضششتی
قدرتمند که با سرکوب ا ش به دست حکومت وقت و امیرکبیر امکان اصالح دین و یک جنبش )احتماال( روشششنگری
دینی برای همیشه به محاق رفت. در این مسیر هم الجرم به طاهره قره العین برسیم و رادیکالیسششم نظششری و عملی
وی را بحث کنیم، این شهبانوی مقاومت، همه ی این ها الزم است تا ببیششنیم چششرا زن بششا چششنین شششدت و حششدتی از
ادبیات سیاسی و نظری و تاریخی ما غایب بوده و هنوز هم هست؟ چرا نیروهای ارتجاعی موفق شدند که زنان را در

 به قهقرا برانند و چنان جنایتی را در حق آن ها )ما( مرتکب بشوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها بایششد۱۳۵۷انقالب 
تاریخ باال را پژوهید و وارسید. 

اما از آن جا که وقت و فرصت بسیار محدود است، خود را ناچار می بینم که از )پژوهش( و بررسی های تاریخی دقیق
و گسترده چشم بپوشم و با اشاره به دو نویسنده ی نام دار و سرشناس که در مقام روشنفکران عمومی، و با تمششایالت

 قلم زده انششد و۱۳۴۰شدید به دین و به جنب و جوش درآوردن نمایندگان رسششمی آن، یعششنی روحششانیت، در دهه  ی 
تاثیر بسزایی روی شکل دهی به افکار عمومی »مسلمان« داشته اند، بحثم را آغاز کنم و سپس در یک سطح کلی بششه
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برخورد بخش مهمی از چپ به این طیف برسم و دیرتر رویکرد حزب توده را از راه کتاب طبری کششه در بششاال بششه آن
اشاره کردم، بررسی کنم و دورافتادگی چپ از مسئله ی زنان را نتیجه بگیرم. 

 ۱۳۴۰آل احمد و جنگ فرهنگی در اوایل دهه ی 

 درگششیر یششک۱۳۵۰ و ۱۳۴۰واقعیت این است که جامعه ی فرهنگی )به ویژه( در پایتخت ایششران در طششول دهه هششا ی 
جنگ فرهنگی و ارزشی تمام عیار بود. برای سادگی کار ناچارم از بحث های دشوارتر و پیچیششده تر اقتصششاد سیاسششی
جهانی و ملی تجرید انجام بدهم. در این سششطح بششدون هیچ بحث انتقششادی می پششذیرم کششه یششک اقتصششاد التقششاطی و
چندوجهی با صورت سرمایه دارانه و در ضمن یک اقتصاد غیرسرمایه دارانه ی سنتی-تجاری در کنار هم در جغرافیای
ایران حضور دارنششد، بشه عالوه ی اقتصششادی روسششتایی کشه اصششالحات ارضششی نتوانسششته بششه طشور جششدی »مششدرنیزه و
مکانیزه«اش کند و از آن بسان یک منبع مهم انباشت سرمایه، بسان یک منبع تولید مواد غذایی ارزان، در راسششتای
تامین معاش قوه ی کار کاالیی شده در شهرها و طبقات کارگر و سرمایه دار، استفاده کند. می پذیرم کششه یششک نظششام
سیاسی استبدادی-شاهنشاهی با رویکرد مدرنیستی، شبه سکوالر و تا حدی تکنوکراتیک-صششنعتی در کشششور حششاکم
است که هیچ درکی از ضرورت آزادی های سیاسی ندارد و آن چه که به آن دمکراسی پارلمششانی گفتششه می شششود. بششه

یک کالم: اختناقش سیاسی در کشور حاکم است. بیش از این خودم را درگیر این بحث نمی کنم. 

در چارچوب اجتماعی و فرهنگی فراهم آمده توسط  مدرنیسششم کج و معششوج شاهنشششاهی، نماینششدگان اندیشششه  های
انتقادی چپ و غیرچپ جایی برای ابراز وجود ندارنششد تششا مثال در دانشششگاهها و رسششانه های جمعی حضششور بیابنششد و
انگشت اتهام به سوی فرهنگ رسششمی حکومششتی بردارنششد. بششا نماینششدگان تیپ هششای سششنتی وحشششت زده از فرهنششگ
شبه مدرن جدیدی که در جامعه، گیرم به تدریج اما بسیار جدی راه خود را باز می کند، گفتگو کنند. بخشششا در اثششر
این فقدان است که تیپ مذهبی با آزادی نسبتا فراخی که در فضای عمومی- سنتی در چنششگ دارد و بلنششدگوهایی
که در اختیار گرفته، به سازمان دهی هواداران خود می پردازد و از این راه اندک اندک به بلندترین صششدای منتقششد، و
در عین حال واپس گرا در مقابل رژیم تبدیل می شود. این تیپ، از گروههای »مدرن« تحصیل کرده ی اهل اندیشششه و

، دیگری هم علی شششریعتی بششاغربزدگیقلم هم یارگیری می کند. یکی از این چهره ها جالل آل احمد است با کتاب 
. فاطمه فاطمه استکتاب 

این آخری را فعال کنارش می گذاریم تا با آل احمد همراه شویم. او  که از قضا زمانی هم با حزب توده فعالیت  کششرده
 حواس و افکارش به دین متوجششه شششده و در هسششته ی درونی، سرسششخت، نفوذناپششذیر و۱۳۴۰است، حاال در دهه ی 

اصالح ناشده ی این عنصر جامعه ی باستان و شیوه ی زیست کهن، همدست خوبی برای طششرح انتقششادات خششود یافتششه
است. نه تنها این، که هژمون شدن گفتمان دینی و صعود روحانیت به مقام رهبری طیف مخالفششان رژیم شششاه را بششا
شور و هیجان تشویق می کند. دو عنصر مهم در گفتمان آل احمد، به عنوان چهششره ی شششاخص روشششنفکری منتقششد

وضع موجود و متمایل به طیف دینی، به چشم می خورد: 
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 عنصر نخست مخالفت با اقتصاد »مصرفی« و »وابسته« است که آن را زیر عنوان فقدان قدرت »ماشین سازی« در.۱
 بششه جششامه ی شششعار خودکفششایی اقتصششادی و کسششب۵۷کشور توصیف می کند، چیزی که دیرتر در هنگامه ی انقالب 

استقالل سیاسی از آمریکا  درمی آید، 

 عنصر دوم گفتمان او مخالفت با »ول گشتن« زنان »صفا داده به سر و رو« در کوچه و خیابان است که به جهت.۲
نداشتن یک »کارکرد اقتصادی« مشخص، حق خودآرایی و »جلوه دادن به فضای شهر« را هم ندارند. 

آل احمد در باره ی عنصر اول یادشده در باال رویکردی دوگانه و پرابهام دارد: 

با مصرف کردن ماشینهایش--...تششا وقششتی تنهششا مصششرف کننششده ایم تششا وقششتی ماشششین را ار نیشام یتقو ات میاهدننک فرصم اهنت یتقو ات...--شیاهنیشام ندرک فرصم اب—»ادای غرب را درنیاوریم

نساخته ایم غرب زده ایم و خوشمزه این جاست که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم ماشین زده خواهیم شششد درسششت
همچون غرب که فریادش از خودسری "تکنولوژی" و ماشین به هواست«. 

او که زیر تاثیر فردید است و فردید هم زیر تاثیر هایدگر، البد این اصطالح »خودسری تکنولوژی« را،- که به معنای
قائل بودن به یک نوع هستی  مستقل برای تکنولوژی است؛ یک هستی مسششتقل از جامعششه و سششاختارها و مناسششبات
اجتماعی آن،- از استاد به عاریه گرفته؛ و به ناگهان وسط موضوع استقالل خواهی و خودکفایی اقتصادی پرتاب کرده
است. جالل خواهان آن است که خود سازنده ی ماشین شویم ولی همان جا در میانه ی بحث یادش می افتد که تششازه
آن وقت هم »ماشین زده« خواهیم شد و گرفتار »خودسری تکنولوژی«. ظاهرا راه حلی برای این مشکل ندارد و برای
همین هم، متاسفانه، موضوع را به همین شکل بین زمین و آسمان رها می کند. معلوم نیست که باالخره باید ماشین

را بسازیم یا نسازیم. 

در کتاب خود از تجمیع و انباشت تضادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روی هم می گویششد، تضششادهایی کششه بششه
نحوی پدیدارشناسانه در قالب یک جنگ فرهنگی تمام عیار با رژیم شاه و مدرنیسم کج و معوج اش بحث شده اند. از
انصاف نباید گذشت، مواردی از این شرحیات پدیدارشناسانه  که از زبان آل احمد، این روشششنفکر عمششومی بششزرگ آن
عصر، بیرون می آیند، در خور ستایش اند. مشکل اینجا است که او تقریبا هرگز از سطح پدیدارشناسی و توصیف قوی
و موثر و برانگیزاننده ی پدیدارها فراتر نمی رود، رویکردش نه یک رویکرد علمی-اقتصاد سیاسی-فلسششفی بلکششه یششک
رویکرد فرهنگی است که البته عناصری از این همه را در خود به شکلی ضعیف مستتر دارد. در ضششمن بششه اقتضششای
روش مبتنی بر »جنگ تمدن ها«، مخالف غربزدگی است و از ضرورت بازگشت به شرق، اگرچه به نحششوی التقششاطی،
دفاع می کند. بیمناک از »هجوم فرهنگی« استعمار است که زنان را هدف گرفته، و حششال و هشوای وظیفه ا ی کششه آل
احمد برای خود تعریف کرده، وظیفه ی تهییج و  برانگیزانندگی افکار عمومی است کششه در سراسششر کتششاب بششه چشششم

می خورد. طرفدار پروپا قرص تئوری توطئه هم هست. 

وقتی که نتوانی »هستی خودسر تکنولوژی« را به نحششوی عقالنی توضششیح دهی و راه حلی بششرایش بجششویی، احتمششاال
ناچار خواهی بود به یک چرخش معنوی واپس گرا تن دهی. در همین راستا است که از »روحانیت به عنششوان آخششرین
برج و باروی مقاومت در قبال فرنگ« یاد می کند و از اعضای این کاست می خواهد که به سالح دشمن تجهیز شوند،
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صاحب رادیو و تلویزیون شوند، و از قم یا مشهد به میانجی ایستگاههای فرستنده ی دولتی و نیمه دولتی، به مبارزه
با غربزدگی بپردازند. 

در ادامه به عنصر دوم گفتمان آل احمد می رسیم که بدبینی شدید آن به آزادی جنسی به طور کلی و سکسششوالیته ی
، بششا قششدرت۱۳۴۲زنان به طور خاص است، چیزی که از دهان رهبری آینده ی حکومت اسالمی هم در قم بششه سششال 

هراس انگیزی بیان می شود. جایی که انتقاد به اصالحات ارضی و کاپیتوالسیون دست در دست انتقاد به »خوابیششدن
دختر و پسرها در بغل هم، و افتادن زنان زیر دست مردان در مدارس، و فرستادن زنان به مجلس که مششایه ی فسششاد
خواهد شد« پیش می رود. در این گفتمان، رابطه ی زن و مرد بیگانه با هم به همان اندازه ی از دست رفتن اسششتقالل
کشور، فقدان خودکفایی اقتصادی و تسلیم طلبی سلطنت پهلوی در مقابل آمریکا اهمیت می یابد و به نماد انحطششاط

عمومی کشور و ملت تبدیل می شود. 

آل احمد هم در همین رابطه  می نویسد: »یک تضاد دیگر: از واجبات غربششزدگی یششا مسششتلزمات آن، آزادی دادن بششه
 درصد نششیروی انسششانی مملکت، نیازمنششدیم کششه۵۰زنان است. ظاهرا البد احساس کرده بودیم که به قدرت کار این 

گفتیم آب و جارو کنند و راه بندها را بردارند تا قافله نسوان برسد.  ... ما فقط به این قنششاعت کشردیم کشه بششه ضشرب
دگنک، حجاب را از سرشان برداریم و در عده ای از مدارس را به رویشان باز کنیم و بعد؟ دیگر هیچ. همین بسشان
است...قضاوت که از زن برنمی آید شهادت هم که نمی تواند بدهد رای و نمایندگی مجلس هم که مدتهاست مفتضح
شده است .. طالق هم که بسته به رای مرد است. به زن تنها اجششازه ی تظششاهر در اجتمششاع را داده ایم، فقششط تظششاهر

)تاکید از من است( به ولنگاری کششششیدهزن را که حافظ سنت و خانواده و نسل و خون استیعنی خودنمایی. یعنی 
ایم، به کوجه آورده ایم، به خودنمایی و بی بند و باری واداشته ایم که سرورو را صفا بدهد و هر روز ریخت یششک مششد
تازه را به خود ببندد و ول بگردد. آخر کاری، وظیفه ای، مسئولیتی در اجتماع، شخصیتی؟ ابدا. یعنی هنششوز بسششیار
کمند زنانی از این نوع. تا ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان )یعنی مزدشان( یکسان نشود و تششا زن
همدوش مرد، مسئولیت  اداره ی گوشه ای از احتماع )غیر از خانه که امری داخلی و مشترک میان زن و مرد است( را
به عهده نگیرد و تا مساوات به معنی مادی و معنوی، میان این دو مسششتقر نگششردد مششا در کششار آزادی صششوری زنششان،
عیانص لوصحم –سالهای سال پس از این هیچ هدف و غرضی جز افزودن به خیل مصرف کنندگان پودر و ماتیک  محصول صششنایع

غرب- نداریم«. 

گذشته از این که معلوم نیست این »ما« که قرار است به زنان شغل بدهد، از خانه بیرون شان بکشد و یا به همان جششا
پس شان بفرستد، کیست، بوی تند نوعی اکونومیسم خام التقاطی هم از این جمالت بلند است. اگر به کار زنششان، آن
هم نه در قلمرو خصوصی خانه، بلکه در قلمرو تولید و کار عمششومی، نیازمششان افتششاد و توانسششتیم از آن هششا »خششدمات
اجتماعی«،- چون خانه به بیان آل احمد امری داخلی و مشترک میان زن و مرد اسششت و امششری اجتمششاعی نیسششت،-
استخراج کنیم، آن گاه می توانیم آزادی پوشش و حق رسیدن به سر و روی خود را هم به آن ها اعطششا کششنیم. شششعار
قدیمی ورکریستی: هر کس که کار می کند حق خوردن دارد، تبدیل می شود به این که هر کس کششار می کنششد حششق
ازادی پوشش و »ول گشتن« دارد. این همان آموزه ی اولویت زیربنا بر روبنا در »ماتریالیسم تاریخی« عامیانه نیست
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که جالل کمی پیشترک توده ای حاال علیه آزادی جنسی و آزادی پوشش زنان به عنوان عنصری از »روبنا« اسششتفاده
می کند؟ هر وقت که زیربنای اقتصادی اجازه بدهد زیربنای زنانه هم حق خواهد داشت به یششک زنششدگی از آن خششود
دست یابد. اما تا آن وقت زنان را نباید به کوچه راه دهیم که مبادا مصرف پودر و ماتیک و تقلید از مد میششنی ژوپ و
نظایر این به غرب زدگی بیشتر منجر شود. در ضمن معلوم نیست چرا باید ابتدا حق طالق به زنششان داده شششود و در
ادامه ازادی پوشش و رفت و شد آنان به رسمیت شناخته شود. چرا این تقدم و تاخر و دوگانه انگاری حتما به لحششاظ

زمانی هم باید رعایت شود؟ نخواهیم دانست. 

شریعتی و یافتن زن ایده آل

 نزدیک ترنششد، یعششنی زنششان فعششال و۱۳۴۰ از زنانی که به دهه ی فاطمه فاطمه استدر همین رابطه علی شریعتی در 
جسور جنبش مشروطه و یا زنان سیاسی همششان دوره، و به ویششژه از طششاهره قششره العین )اصششالح گر دیششنی و نخسششتین
بردارنده ی حجاب در تاریخ شناخته شده ی معاصر( درمی گذرد، از نمونه ی زندگی زنی که هم استقالل هشوش دارد و
هم به فراخور زمانه ای که در آن می زیست، زندگی ازادی را تجربه کرده، برمی جهد؛ و در عوض به هزار و اندی سال
پیش نقب می زند. به اعماق تاریخی دوردست دست دراز می کند،- تاریخی که در درستی یا نادرستی آن می توان به
یکسان شک و شبهه داشت،- تا از آن دورها از آن زیرها زنی را بیرون بکشد و برای زن قرن بیستمی تحفه به همراه
بیاورد: »زنی که مثل هیچ زنی نیست«. وی پروژه ی »فمینیسم اسششالمی« را بنیششان نهششاده و بششا محافظه کششارانه ترین

بینش ممکن، حل مسئله ی زنان را به بیعت با اسالم احاله کرده و می نویسد: 

»ما مسلمانیم زن جامعه ی ما که می خواهد به سرحد اسششتقالل و انتخششاب خشویش برسششد، وابسششته بششه یششک تششاریخ،
فرهنگ، مذهب و جامعه ای است که روح و سرمایه اش را از اسالم گرفته است و زنی کششه در این جامعششه می خواهششد
خودش باشد و خودش را بسازد و یک بار دیگر متولد شود و در این تولد جدید )رنسانس(، خود مامای خود باشد و

نه ساخته وراثت و نه پرداخته ی تقلید نمی تواند از اسالم بی نیاز و نسبت به آن بی تفاوت بماند«. 

چرا زن قرن بیستمی یا دست کم زنان نسبتا مدرن اجتماع آن روزگار ایران نمی توانستند از اسششالم بی نیششاز باشششند؟
کسب استقالل زنانه را چگونه می  بایست از صافی دین اسالم رد کرد؟ چرا »تقلید« زن ایرانی از زن غششربی بایششد تششا
این پایه وحشت زا باشد؟ چگونه زن ایرانی می توانششد بی نیششاز از جششامعه ی جهششانی، کششه غششرب آن را سششازمان داده، و
الگوهای فرهنگی این جامعه ی جهانی؛ و بی اعتناش به دستاوردهای زن غربی خود را بسازد؟ پرسش هایی که شششریعتی

به برخی از آن ها در ادامه پاسخ می دهد.

هم ال احمد و هم شریعتی خواهان خودکفایی و استقالل اقتصادی هستند و در این راه تجدیششد حیششات اسششالم بششه
عنوان عامل ایدئولوژیک-فرهنگی به هم چسباننده ی جامعه را مهم می دانند. برای این که اسالم بتواند به این چسششب
انسجام بخش فرهنگی تبدیل شود، جامعه بایششد سشر قافلششه را کج کشرده و بششه عقب بششازگردد. زن کشه در »روبنششای«
فرهنگی طرح آن ها نقشی مرکزی ایفا می کند، باید از نو به انقیاد قواعششد دیششنی درآیششد و بششا چشم پوشششی از هششویت
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معاصر خود و آنچه رژیم پهلوی با همه ی کاستی هایش برای او به ارمغان آورده، به پاسدار »خانواده، سششنت، نسششل و
خون« )اشمئزازم می آید( تبدیل شود. شریعتی سپس سه سنخ آرمانی از هویت زنانه تششرتیب داده و می نویسششد: »در
جامعه و فرهنگ اسالمی سه چهره از زن داریم. یکی چهره ی سششنتی و مقششدس مششاب، یکی چهششره ی زن متجششدد و

اروپایی ماب که تازه شروع به رشد و تکثیر کرده است و یکی هم چهره فاطمه و زنان فاطمه وار...«.  

شریعتی اصرار دارد که جنبه های به اصطالح مترقی اسالم را با مسیحیت )شاخه ی کاتولیسیستی آن( مقایسه کند.
برای همین نیز حق طالق را در اسالم پیش می کشد، سنت صیغه در مذهب شیعه را طرح می کند و نیز از حق مزد
گرفتن زن بابت شیر دادن به کودکی که خود در بطن خویش پرورده، سخن می گوید. گویا متوجه نیست که به این
ترتیب کودک را به جزئی از اموال مرد فرومی کاهد و زن را به جایگاه یک دایه در رابطه ای بیرونی با کودک خششویش
ارجاع می دهد. شریعتی به جای پذیرفتن آزادی جنسی زن و مرد، از مزیت های صششیغه می گویششد تششا از آشششوبی کششه
آزادی زن در ذهن مرد مسلمان سنتی ایجاد می کند، خالصی بیابد. برای اثبششات مالطفت این مششذهب بششا جنس زن
می نویسد: »اسالم این چراغ راهی که "نه شرقی است نه غربی"...حق طالق را مقرر کرده و در تیجششه افششراد مجبششور
نیستند به زندگی خارج از ازدواج روی بیاورند«. دفاع او از ازدواج موقت یششا همششان صششیغه بششه این دلیششل اسششت کشه
»محیطی سالم و پاک و طبیعی« برای زن و مرد فراهم می کند، محیطی که مششانع از آن می شششود کششه کودکششان این
گونه پیوندهای موقت، »حرامزاده و پلید« تلقی شوند و به این ترتیب هم زمان از تبدیل شدن آنششان بششه جنایتکششاران

خطرناکی که دکتر در اروپا و امریکا مشاهده کرده، پرهیز می شود. واپس گرایی و خرافات تا کجا؟ 

شریعتی به جای این که بگوید هرگز در عشق شایست و نشایست کردن نشاید؛ به جای این که بگوید که هرگز حششد
و مرز کامال روشنی بین هزار و یک چهره ی عشق نیست، و جامعه ی انسانی اگر قرار است شایسته ی نام انسان باشد
باید به پیروی از فیلسوف عصر رنسانس میشل دومونتن به اعضای خود آموزش دهد که: هیچ چیز انسانی بششرای من
بیگانه و غریب نیست، به تمهیدات باال روی می آورد تا عشق شایست و نشایست را از هم تمیز دهد. تمهیششداتی کششه
شریعتی ظاهرا نمی داند که تا چه اندازه همواره علیه زنان و برضد تنانگی و غرایز و عواطف و حقوق آن ها عمل کرده

است و اصوال برای کنترل زن و اعمال فرودستی بر زن ابداع شده است.

شریعتی هم مثل ال احمد روی سخنش به روحانیت و جماعت اهل دین است:  

»تو سکوت کردی تو خودت را کنار کشیدی، غربی ها امدند و گرفتند و ماندگار شدند. "عالم مسئول اسالمی" وقتی
از صحنه غیبت می کند وضع همین می شود، "عالم مزدور استعماری" جای او را می گیرد. در این وضع معلوم اسششت
که اصالح دین را کاظم رشتی و میرزا علی محمد باب و میرزا حسین علی بهاء انجام می دهند و نهضت تجددطلبی
و ترقی خواهی را میرزا ملکم خان التاری و انقالب اجتماعی و سیاسی را آقا جمششال و آقششا سششید حسششن تقی زاده و

عین الدوله و خود مظفرالدین شاه و ...انجام می دهند...«. 

از نوشته ی باال معلوم است که شریعتی هیچ میانه ی خوبی با جنبش بابیششه نداشششته اسششت، جنبشششی کششه اگششر روی
کامروایی می دید شاید تمام این سایه ها )اعضای روحانیت( را به همان جایی می فرسششتاد کششه از آن آمده انششد: اعمششاقش
تاریخ. عنایت شریعتی به تاریخ مدرن و مشروطه خواهی جامعه ی ایرانی نیز همین قدر است کششه در بششاال می خششوانیم.
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بی تفاوتی آشکاری نشان می دهد نسبت به کوشش هایی که نیروهای لیبرال یا سوسیال دمکرات و سوسیالیست برای
به ثمر نشستن انقالب مشروطه انجام دادند.  از روحانیت می خواهد به جای همه ی نیروهای اجتمششاعی و سیاسششی و
به نیابت از سوی جامعه عمل کند. از روحانیت شیعه، از »عالم مسئول اسالمی« می خواهد در چین و شکنج عبششای

خود رهایی را برای جامعه به ارمغان آورد. 

شریعتی و زن شب!

( که بعدها به صشورت کتششاب۱۹۷۱ )۱۳۴۹راد شده در سال ، سخنرانی شریعتی است، ایفاطمه فاطمه استکتاب  
ایی )و جششامعه ی آمریکششا(منتشر شده. به هنگام ارائه ی این سخنرانی، مدت ها است که بخش بزرگی از جوامششع اروپشش

انقالب جنسی و جنبش های رهایی بخش زنان را تجربششه کرده انششد. در ضششمن این سششخنرانی سشه سششال پس از آغششاز
 اروپا و آمریکا ایراد شده، که متاسفانه هیچ اثری  روی شریعتی نداشششته اسششت. او در۱۹۶۸جنبش بزرگ اجتماعی 

 می نویسد: »البته این نوع زن ها که پشت مجله ی زن روز می بیششنیم در اروپششا هم هسششتند امششا درفاطمه فاطمه است
جاهای مخصوصی به عنوان "زن شب"! این غیر از "زن اروپایی" است....می خواهند که افکار و احساسات و خواسششتها
عیانص لوصحم –و تالشهای نسل جوان را از "اعالی اعضا" -- گوش و چشم و سششر و سششینه  بششه "اسششافل اعضششا" بگرداننششد و آزادی

جنسی را به گونه ای طرح کنند که هم همه ی "پیوندهای فششرهنگی" -- یعششنی شششیرازه ی وجششودی و قششوام ملی یششا
را از هم بگسششلند و هم همه ی ازادیهششای انسششانی- یعششنی خواسششت ها و ار نیشام یتقو ات میاهدننک فرصم اهنت یتقو ات...--شیاهنیشام ندرک فرصم اب—مذهبی و اصالت و شخصیت تششاریخی مششا

هیجان های اصلی نسل جوان جامعه ی اسیایی افریقایی و از جمله اسالمی را در خود مستحیل سازد«. 

شریعتی نمی گوید که در آن سال ها زنان اروپایی سینه بندهایشان را به نشانه ی اعتراض به کنترل بششدن زنانششه، آتش
زدند با پستان های برهنه در پارک ها و تظاهرات خیابانی ظاهر شدند، اروس را از شکلی محصور در چهاردیوار خانششه
خارج کرده و به فضای عمومی آوردندش، از همسران به باور خود مردساالرشان جدا شدند بششه دسششته های هیپی هششا
پیوستند، خانواده های بسیاری را از بیخ و بن ویران کردند، با زنان دیگر زندگی اشتراکی بدون حضور مرد را تجربششه
کردند، بچه هایشان را به تنهایی بزرگ کردند، زیر کاسه کوزه ی رهبران مششرد احششزاب سیاسششی چپ زدنششد، بششه نقش
فرودست خود در جامعه، بازار کار، خانواده، قدرت سیاسی و اقتصادی و همشه چششیز دیگششر اعششتراض کردنششد و از این
رهگذر حقوق بسیاری به دست آوردند. شریعتی ترجیح می دهششد بششه جششای سششخن گفتن از این پیکارهششای زنانششه و
دستاوردهای پررنج شخصی و سیاسی و اجتماعی و سکسوال آن نبردهششای سیاسششی و اجتمششاعی؛ »زن شششب« را در
مقابل »زن روز« بگذارد و با استناد به فرهنگ دوگانه باور دینی؛ از جدایی اعضششای بششاال از اعضششای پششایین  تن آدمی
بگوید تا به این وسیله مانع از آن شود که »شیرازه ی وجودی و قوام ملی یا مذهبی و اصالت و شخصیت تاریخی ما«
)این مای مردانه( از هم بپاشد. »همه با هم«ای که دیرتر از سوی رهبری نیروهای سیاسی شیعه ی تندرو هم طششرح

شد. 

تصویری که آل احمد و شریعتی از وضعیت بخش مدرن جامعه ی ایششرانی  و فرهنششگ  جوانششان و زنششان این بخش بششه
دست می دهند چنان است که پنداری رژیم شاه در پی تبششدیل ایششران بششه یششک روسششپی خانه ی پهنششاور بششوده اسششت.
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تحصیالت زنان، راه یافتن آنان به سپهر عمومی و بازار کار از دیششدگاه این روشششنفکران عمششومی هیچ اهمیت جششدی
ندارد. جدا کردن اقتصششاد و فرهنششگ، زیربنششا و روبنششای تن آدمششیزاده، خششوار داشششتن لششذت و عشششق ورزی بششیرون از
هنجارهای دینی مردانه، و بدبینی شدید به تن زنانششه همششان نقطه ای اسششت کششه شششریعتی و آل احمششد و روحششانیت
اسالمی تندروی شیعه یکدیگر را می جویند و می یابند. یک جنگ سیاسی-فرهنگی و دیسکورسیو-معنوی تمام عیار
)از راه ایجاد دوالیسم تن و جان، غرایز جنسی و گرایش های اندیشگانی، روبنا و زیربنششا، بششیرون و درون، اسششتقالل و
وابستگی، اقتصاد و فرهنگ، خششاور و بششاختر، اسششالم و مسششیحیت، مششادی و معنششوی، و نظششایر آن( علیششه مششدرنیته ی
سرمایه دارانه ی کج و کوله  را در ایران پیش می برند که به ویژه رو به سوی زنان دارد. به یکسان فقیراند این مششردان و

تنوع در آن ها چه ناچیز است. 

پایان در آغاز نهفته است

خط سیر رویکرد آل احمد و شریعتی را که ادامششه دهیم، بششه هژمششون شششدن روحششانیت متعصششب و تنششدروی شششیعه
 در مدرسششه رفششاه کششه گفت: "در وزارتخششانه ی۵۷ اسششفند مششاه ۱۶در روز می رسیم و سخنرانی رهبری رژیم جدیششد 

)تاکید از من است( بیایند. زنها برونششد، امششازنهای لختاسالمی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه های اسالمی نباید 
۱۰۶۵۵ شششماره ۵۷ اسششفند ۱۶با حجاب باشند مانعی ندارد بروند کار کنند. لیکن با حجاب شرعی باشند. )کیهان 

وزنامه ی کیهان ضمن توضیح فلسششفه ی حجششاب و مزایششای(. در همان روز »ایت الله طالقانی در مصاحبه با ر۱صفحه 
آن در اسالم، نقد حکومت پهلوی و غربزده کردن زنان گفت: "هو و جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفششتیم
همه ی حقوق حقه ی زنان در اسالم و در محیط جمهوری اسالمی محفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش می کششنیم
که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی بر نمی خورد. اگششر آنهششائی هم کششه مي خواهنششد
مویشان خراب نشود اگر روی مویشان روسری بیاندازند بهتر است و بیشتر محفوظ می ماند... چه جنگها چه قتلهشششا
چه فجایع که تا یک سال قبل دائما هر روز یک قسمت از اخبار روزنامه ها همین فجایع بود. منشا اینهششا کی بششود؟

)تاکیششد ازواقعا یک عده زنها این جوانهششا را اذیت می کردندمنشا اینها از کجا بود؟ غیر از همین تحریکات بیجا بود؟ 
یک جوانی که وسششیله ی زن گششرفتن نششداردمن است(. آنها یک عده ای شکایت داشتند جوانها ما را اذیت مي کنند. 

وسیله کار ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی این زن را با این صورت می بیند که گاهی یک پیرزن پنجاه شصت
 ساله نمایش می دهد تششوی خیابششان یششا سششر کوچششه این بیچششاره اذیتش می کند۱۴ساله خودش را مثل یک دختر 

)تاکید از من است( ناراحتش می کند و این یک جور آزار جوانها است و امیدواریم که بعد از این جوانهای ما هم سر
 شششماره۵۷ اسششفند ۲۰و سامان پیدا کنند... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری...." )کیهششان 

۱۰۶۵۸   )

به لحن »پدر طالقانی« توجه کنید، همان که یک روحانی مترقی به شمار می امد. به دوگانه ی »پیرزن پنجاه شصت
 ساله« دقت کنید. ببینید چگونه از آراستگی و به خششود۱۴ساله« )تاریخ پیرشدن زنان را هم تعیین کرده( و »دختر 

رسیدن »پیرزن پنجاه شصت ساله« گالیه می کند چون یقین دارد که به نعوظ مششرد جششوان بی زن می انجامششد. دقت
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 ساله را ابژه ی جنسی مناسبی برای مردان جوان بی زن می داند. مالحظه کنیششد چگونششه از۱۴کنید که چگونه دختر 
زن می خواهد برای خاطر مرد جوان بی زن خود را به روسری ببوشاند و مششو و روی خششود را از دیششدگان پنهششان دارد.

اصوال ببینید چگونه زن را »مال مرد« می داند. 

سالی که نکوست از بهارش پیداست. یا بششه یششک بیششان دیششالکتیکی می تششوان گفت: »پایششان در آغششاز نهفتششه اسششت«.
سرنوشت محتوم »انقالب« در جمالت تکان دهنده، اهانت آمیز و هولناک باال ادا شده از سششوی روشششنفکران عمششومی
متمایل به اسالم و همچنین روحانیت مرتجع و مترقی نهفته است. هر وجدان سلیمی با خواندن و شششنیدن جمالت
تکان دهنده و سراپا اهانت باال باید کامال متوجه می شد که زنان را به چه تیره روزی و مشقتی دچار خواهنششد کششرد، و
از این رهگذر، کلیت جامعه را به چه انحطاط هستی سوزی سوق خواهند داد.  آیششا جامعششه واکنشششی بششه این شششیپور
بازگشت به آموزه های هزار و اندی سال پیش و اعالم جنگ با مدرنیته ی واقعا موجود نشان داد؟ فروریزی هولنششاک

پندارهای بزرگ! 

تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و 

آن نگفتیم که 

به کار آید

چرا که تنها یک سخن

یک سخن در میانه نبود:

آزادی!

! )شاملو(ما نگفتیم تو تصویرش کن

فردای آن روز )روزی که خمینی و طالقششانی آن سششخنان اهششانت آلود را بششه زبششان آوردنششد( خششیزش زنششان را داریم و
نخستین مواجهه ی جامعه با منحط ترین و خشن ترین حکومتی کششه ایششران در دوران معاصششر بششه خششود دیششده اسششت.
خیزش زنان از سوی سازمان های سیاسی عمششده چشه چپ و چششه لیششبرال پشششتیبانی نمی شششود، مششداخله ای صشورت
نمی گیرد مگر صدور یک اطالعیه از سوی مجاهدین و چریک هششای فششدایی کششه حملششه بششه تجمششع زنششان را محکششوم

می کنند. حزب توده سکوت اختیار می کند و واکنشی نشان نمی دهد. 

جزنی و نیروهای مذهبی متعصب تندرو

من از نوشته های چپ هششای ایششرانی پیش از انقالب در زمینه ی مششدرنیته ی سشرمایه دارانه و موضشوع زن در پرتشو آن،
مارکسیسششمبی اطالع هستم. از سر اتفاق )در همین چند روز اخیر( متن چاالک و هشیاری از بیژن جششزنی بششه نششام 

 به دستم افتاد که اگر از برخی صورت بندی های نظششری نوشششته کششه بششا نگششاه امششروزیاسالمی یا اسالم مارکسیستی
کلیشه ای می نمایند، بگذریم، خوشبینی مفرط آن نسبت به کم  اثری نیروهای تندروی شیعه نومیدکننششده اسششت، در
این نوشته نشانه ای از »جنگ فرهنگی« و درافتادن با گفتمان چندجانبه ی طیف مذهبی ها به چشم نمی خششورد. در
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نبردهای هژمونیک بر سر فرهنگ سنتی و استفاده از آن، که بین دستگاه حاکم و نیروهای تندروی شیعه، درگرفته،
جزنی توصیه ای به مداخله گری در راستای روشنگری غیردینی و تالش بششرای نقششد دین نمی کنششد. گویششا این جنششگ

ارتباطی به نیروهای چپ و مترقی ندارد. جزنی در باره ی تاکتیک های مرتجعین مذهبی می نویسد: 

»تحریک احساسات مردم در روزهای سوگواری و استفاده از منبر و مسششجد در این روزهششا، به طششور کلی اسششتفاده از
مجامع مذهبی در تحریک احساسات محافظه کارانه ی توده ها درمسائلی که با مذهب تضاد دارد و بششه عنششوان هتششک
حرمت مذهب و اصول و فروع آن به شمار می رود؛ مثل تحریم مشروبات الکلی، تخطئه ی سینما و موزیک و پششاره ای

 )تاکید از من است( به عنوان مد فششرهنگی درمبارزه با لخت شدن زن هامظاهر تمدن غرب که در جامعه رایج شده، 
قبال چادر و چاقچور، مخالفت با عکس ها و تصاویر جنسی و از این قبیل و بسششیاری چیزهششای دیگششر. در این مششوارد

 )تاکیششد از من اسششت( و حششداقل در بین توده هششا وروی زیان های اجتماعی این مفاسد دسششت نمی گذارندمذهبی ها 
ما کوشش خواهیم کرد که احساسششاتعوام الناس صرفا به مغایرت و منافات این پدیده ها با مذهب تاکید می کنند... 

مذهبی توده را جریحه دار نکنیم، به عبارت دیگر در مبارزه با مذهب دچار چپ روی نشویم و کار فردا را در برنامه ی
.)تاکید از من است(«.خود قرار نخواهیم داد

در نوشته ی جزنی یک بحث جدی از چند و چون »تمدن غربی« یا مدرنیته ی سرمایه داری و شکل و شمایل آن در
ایران، و نحوه ی مواجهه ی چپ مارکسیست ایرانی با آن به چشم نمی خورد. از عبارت یاس آور »لخت شششدن زن هششا«
که بگذریم، عبارتی که بر زبان آوردن آن از جزنی دور می نماید. به نظر می رسد که جزنی هیچ نیازی نمی بینششد بششه
بررسی آن چیزی بپردازد که تمدن غربی می نامدش. همین عدم التفات به تمدن غربی و مبارزات فرهنگی پردامنششه
در باختر که اتفاقا در بطن مبارزات »اقتصادی« و اجتماعی انجام شده و می شود، به آن جا می انجامد که مداخلشه در
نبردهای ضدهژمونیک در سپهر فرهنگی را موکول کند به فردا، یعنی وقتی که چپ هژمون شده باشد یششا هنگششامی
که قدرت سیاسی را به دست آورده باشد. روشن است که جزنی  خود را در یک ائتالف تاکتیکی بششا همین نیروهششای
مذهبی واپس گرا و هوچی گر می داند: »مادامی که  این مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارنششد و علیششه مششا وارد

عمل نشده اند از هماهنگی با آن ها ابایی نخواهیم داشت...«. 

 بکنم.خشمگین از امپریالیسم ترسان از انقالببه جا است که همین جا یادی هم از متن بسیار کوتاه امیرپرویز پویان 
مطلبی چهارپنج صفحه ای که در انتقاد از جالل آل احمد و پس از مرگ او به نگارش درآمششده اسششت، پویششان در این
مطلب به آل احمد انتقاد می کند که روحیه ی تشکیالت پذیری نداشته و یک خرده بورژوای ناراضی است. مطششالب او
رو به زحمت کشان نداشت و به همین دلیل هم تشییع جنازه ی او با حضور جمعیتی از غیرزحمت کشان انجام شششد.
در مقابل، تشییع جنازه ی صمد بهرنگی و تختی را پیش می کشد و این که مصادف شدن مرگ فروغ فرخزاد با چهلم
تختی نتوانست به جز مشتی روشنفکر گنده دماغ، مانع حضور دیگران )مردم یا توده هششا( در مراسششم تخششتی گششردد.
جالب این که فروغ فرخزاد با شیوه ی زیست نسبتا آزادی که پراتیک می کرد و اشعار اروتیکی که می گفت، و خشششم
و اندوهی که از تجربه ی مردساالری و عقب ماندگی اجتماعی در اشعارش به نمایش می گذاشت چنگی به دل پویان

نمی زند و سبب نمی شود که دو کلمه در تمجید این زن شورشی بنویسد. 
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انتقاد پویان به آل احمد از موضعی طرفدار استالین و سیاست های مبتنی بر »دیکتاتوری پرولتاریششا« و سوسیالیسششم
غیررفرمیستی صورت می گیرد و به همین دلیل هم به »رویزیونیسم« ضداستالینی آل احمششد می تششازد و فردگششرایی
خرده بورژوامابانه اش را که از پذیرش تحزب سر باز زده است، به باد انتقاد می گیرد. دریغ از یششک انتقششاد اصششولی بششه
دین و سنت، با این که می داند آل احمد با چرخش خود به سوی اسالم، کعبه ی آمالی از سنت و دین ساخته است.
با آل احمد در دیسکورس ضدامپریالیستی اش شریک است اما هم زمان از موضع ضداستالینی و رویکرد رفرمیستی-
لیبرالی او ناراضی است. رفرمیسم لیبرالی به اعتقاد او خطرناک است اما چنگ زدن به سنت و دین زنگ خطششری را
در گوش او به صدا درنمی آورد. از مواضع آل احمد در باره ی مظاهر تمدن سرمایه داری در ایششران و »صششفا دادن بششه
سرو رو و ول گشتن« زنان انتقادی نمی کند. می بایست با این انتقادات همدلی داشته باشد که انتقادی را بششه آن هششا

روا نمی داند. 

گمان می کنم پر بیراه نباشد اگر بگویم که چپ و طیف ملی- مذهبی )آل احمد و شریعتی در این اردوگاهند( حول
گفتمان ضرورت کسب استقالل اقتصادی از »امپریالیسششم جهششان خوار« و آزادی از »تقسششیم کششار« موجششود در بششازار
جهانی توافق داشتند و به همین دلیل حول چندوچون تمدن سرمایه داری و محاسن و معششایب آن بحث نمی کردنششد
چون آن را به امپریالیسم فروکاسته بودند. نه تنها چپ توده ای که چپ غیرتوده ای هم در یک نوع اتحششاد یششا ائتالف
منفی با روشنفکران نیروهای ملی-مذهبی بود و ترجیح می داد به مخالفت سرسختانه ی طیششف وسششیعی از نیروهششای

ملی- مذهبی با مدرنیته ی سرمایه دارانه و آزادی زنان از قیدوبند سنت، خانواده و آموزه های دین اهمیتی ندهد. 

اگرچه چهره های فرهنگی برجسته ای همچون فروغ فرخزاد و احمد شاملو و دیگران اشعار اروتیک، عاشقانه و سرشار
از ستایش تن و لذت تنانه می  سرودند، و شاملو خود بعدها به یکی از پیشقراوالن مخالفت با دیکتاتوری مذهبی تازه
تاسیس تبدیل شد، اما گمان نمی کنم چپ سیاسی )و آن ها که طرفدار مبارزه ی مسلحانه بودند( دهه هششای چهششل و

پنجاه شمسی، هرگز به اهمیت یک جنگ دیسکورسیو ضدهژمونیک علیه گفتمان طرف مقابل واقف شده باشد. 

طبری: تئوری های غیرپراتیکی

اما برگردیم به پرسش باال، نمی توان علت خطای آن بخش از چپ را که شرمگنانه یا بششا گسششتاخی بششه این خششیزش
جانانه و شگرف، پشت کرد، صرفا یک تاکتیک سیاسی نادرست دانست که گویا »حواس شششان نبششوده اسششت«. حششتی
موضوع به تضاد بین تئوری و پراتیک هم ربط نداشت که بابت شکستن عهد و پیمان؛ آنچه در تئوری گفته بودند و
در پراتیک خالف آن عمل کرده بودند؛ نقدشان کنیم. به نظرم موضوع پیچیده تر و عمیق تر است. موضوع این اسششت
که تئوری ها ارتباط شان را با واقعیت از دست داده و غیرپراتیک شده بودنششد. به جششای »تحلیششل مشششخص از شششرایط
مشخص« که همه جا بحث اش سر زبان ها بود یا به عبارتی، به جای تحقیق پیرامون منطق موضوع، موضوعی بششرای
منطق عام خود یافتند. با این که برای نمونه نزد احسان طبری، نظریه پرداز فلسفی- اجتمششاعی به نششام حششزب تششوده،

 از محتوا سخن گفته می شود اما هرگز منطق محتوا )فرماسششیون اجتمششاعی ایششران، فراینششد۵۷هنگام بررسی انقالب 
انقالب، و متعاقب آن موضوع »فرایند در نتیجه« که به ویژه در رهبری حکومت جدید خود را نشان می دهد( بنششا بششه
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اسلوب علمی بررسی نمی شود. 

ماجرا از این قرار است که این بخش، حزب توده، و همچنین بخش عمششده ای از چپ و نیروهششای سیاسششی وقت، بششه
آزادی های سیاسی و اجتماعی همه شمول باور نداشتند و اصششوال چششنین چششیزی مشورد قبول شششان نبششود. کنجکششاوی
تئوریک زیادی در خود حس نمی کردند و بششه بسششته بندی ایششدئولوژی به اصششطالح رهششایی بخش خشود )مارکسیسششم-
لنینیسم( نوعی ایمان دینی داشتند. برای نمونه کافی است که نوشته های احسان طبری را در مورد »بنیان گذاران«
مارکسیسم-لنینیسم و آینده ی ناگزیر سوسیالیستی جهان مرور کنیم. در این نوشششته ها گششاه بششا مفششاهیم و عبششاراتی
سروکار داریم که برای نگاه امروزی سخت نامانوس و بهت آورند. بنا به آموزه های ماتریالیسم دیالکتیکی، ماتریالیسم
تاریخی و نظریه ی سیاسی الهام گرفته از بسششته بندی های حاضششر و آمششاده ی روسششی رایج در آن زمششان، فرمول هششای
سرراستی برای همه چیز به دست داده می شود و همه ی معماها یک به یک بدون زحمت فراوان حل می شششوند. بششه
این ترتیب با یک دستگاه عظیم از آموزه هششای ایششدئولوژیک روبششرو هسششتیم کششه شششباهت زیششادی بششه یششک دسششتگاه

می نویسد: نوشته های فلسفی و اجتماعی ایدئولوژیک دینی دارد. طبری در جلد دوم 

»بینش مارکس و انگلس به تمام معنی یششک ترازنششامه ی نششوین از همه ی دسششتاوردهای معششرفت انسششانی در زمینه ی
منطق، جهان شناسی، اخالق و هنر بوده است و توانست کلیه ی استنتاجات گرانبهای نسل ها متفکششران را در داخششل
یک سیستم هماهنگ و از جهت منطقی منسجم نه تنهششا به هم پیونششد دهششد بلکششه اوج بخشششد ... پس از مششارکس و
انگلس، لنین دستاوردهای قریب سه دهه پس از آن ها را با نبوغ شگرف خود تعمیم داد و بینش مارکس و انگلس را
تقریبا در همه ی عرصه های مختلف آن با تحوالت زمان، همپششا سششاخت ... اسششتالین نقش تنظیم گششر بششاقریحه ی این
سیستم را با اسلوبی تاحدی قشری و سکوالستیک ایفا نمود« )یادمان باشد که همین اندک انتقاد بششه اسششتالین هم

پس از دوره ی استالین زدایی کنگره ی بیستم حزب کمونیست شوروی مجاز دانسته شده است(. 

در سراسر کتاب قطور مجموعه ی مقاالت طبری )کششه بی تردیششد بششه بحث هششای بسششیار جششالبی هم ارجششاع می دهششد(
گفتاوردها و تاکیدات بسیاری مبنی بر »استفاده ی خالقانه« از دانش مارکسیستی به چشم می خورد و حتی جششایی
گفته می شود »برای یک مارکسیست این که دارای اهمیت اصولی اسششت، این نیسششت کششه نششو و کهنششه را بششه شششکل
تجریدی و ساده شده در مقابل هم قرار دهد، بلکه باید تضادهای واقعی را جسورانه بشکافد ...«؛ اما متاسششفانه وقششتی
پای عمل کردن به این قول ها وسط می آید قلم او به شدت کند و گنگ و از مسششیر علمی و دیششالکتیکی کششه وعششده

 طبری در بحث های فلسفه ی تاریخ خود از »قوانین اجتماعی« سخن می گوید و این کششه1می دهد، منحرف می شود.
جامعه را باید با قوانین ویژه ی آن توضیح داد. همین دیدگاه و قائل بودن به »قوانین« عششام اجتمششاعی منجششر بششه آن
می شود که انقالب ایران را هم یکی از »نمود«هششای آن قششوانین قلمششداد کششرده و آن را همراسششتا بششا مسششیر »انقالب

ی کند. چیزی که دیرتر به آن بازمی گردم.جهانی« ارزیاب

خوشششبینی فوق العششاده ای از الیالی سششطور نوشششته  های طششبری تششراوش می کنششد کشه حششتی بششرای آن سششال ها، وقت
نگارش شان، هم افراطی است، سال هایی که شاهد تجاوز نظامی شوروی به افغانستان هستیم و اقتصششاد شششوروی در

 انقالب ایران را با انقالب فرانسه مقایسه می کند و احوال خود را با حاالت کندرسه می سنجد147  حتی جایی در کتب خود ص. 1
و اضافه می کند که انقالب ایران می رود که رهایی از استعمار و بهره کشی و استبداد را به کشور اهدا کند. 
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بنیان های خود به لرزه افتاده است، می دانیم که سال ها پیش از این تاریخ )تجاوز به افغانستان( اکثریت احزاب چپ
باختر به مدل شوروی و داعیه ی رهبری جهانی آن پشت کرده اند، در ادامه ی همین خوشششبینی اسششت کشه روحیه ی
ظفرمندی چیره بر نوشته های طبری، بیش از آن که به رنگ و بوی ایده آلیسششم و اتوپیسششم انقالبیششون واقعی شششبیه

باشد، بیشتر به ساده انگاری و ناچیز گرفتن معضالت واقعی می ماند.

طبری در مقاالت خود از چیزی خودپو به نام روند تاریخ سخن می گوید که شخصیت فعال باید همپای آن شود تششا
مقابل آن قرار نگیرد. عالوه بر انقالب جهانی و پیشروی ناگزیر به سوی سوسیالیسم، روحیه ی تسخیر طبیعت و فتح
آن، و همچنین غلبه بر تمام موانع پیش پای انسان در نوشته های او به چشم می خورد. این خوشبینی مفرط همششراه
با روحیه ی ظفرمندی و فتح گرایی که البالی خطوط موج می زند، برای خواننده ی انتقادی آن روز هم حتی باید بششه
تخیلی زیبا و کودکانه، اما برای همیشه از دست رفته، شبیه بوده باشد. چه مدت ها پیش معصششومیت تمششدن جدیششد
)خواه سرمایه داری یا به اصطالح سوسیالیسم شوروی و چین و نظایر آن( در هنگامه ی جنگ اول جهانی و دیرتششر بششا
ظهور استالینیسم در شوروی، و باز دیرتر با ضربه ی مهلک ناشی از ظهور نازیسم و جنششگ دوم جهششانی از بین رفتششه
بود. خواندن سطور زیر برای خواننده ی امروزی که بر سر »ایمان خویش« به آینده ی بشریت و سیاره ی آبی در حال

احتضار می لرزد، تجربه ای باز هم تکان دهنده تر است: 

»اکنون انسان در آستانه ی رهایی اجتماعی است. استانه ای انبوه از امید و دلهره. آینده ی انسان حل تناقضات درون
جامعه ای برای پرداختن تمام و کمال به نبرد با طبیعت: مرگ، پششیری، بیمششاری، کوه هششای فلک سششا، و اقیانوس هششای
پهناور، طوفان، زلزله، قحطی و خشکسال، بی آبی، صحاری سوزان، بیابان های یخبندان و غیره اسششت، بششرای تبششدیل
کره ی زمین به بهشششتی خششرم، بششرای انسششانی کششردن طششبیعت...«. این بینش را بششه تبعیت از روی باسششکار روحیه ی
فتح گرایی و ظفرمندی در مواجهه با طبیعت می نامم که ریشه در سوسیالیسم متکی به »رشد غول آسششای نیروهششای

تولیدی« دارد و این که چیرگی بر طبیعت بنا به این دیدگاه امری است ممکن، شدنی و مطلوب. 

نوعی تکامل باوری خوشبینانه، تک خطی و غیرانتقادی در ماتریالیسم تاریخی او به چشم می خورد، اگرچه از هشششدار
مارکس و انگلس مبنی بر امکان واپس رفتن هم سخن به میان می آورد. اما این هشدار در مقابل باور به رونششد رو بششه
جلو و مثبت تاریخ و قدرت های تولیدی انسان، از بیخ و بن رتوریک می نماید و شانسی بششرای جششدی گرفتششه شششدن
ندارد. گویی سرنوشتی خردمند به مکر قوانین خود، به رغم تضادهای مستتر در واقعیت اجتمششاعی، مششا را در مسششیر

بهروزی به پیش می راند. دستی نامریی که از پشت هل مان می دهد. 

طبری و دمکراسی بورژوایی!

در همین راستا برخورد او به آن چه که چپ عموما »دمکراسی بورژوایی« نامیده هم حائز اهمیت است. بششه جمالتی
از احسان طبری گوش فرادهیم: 

»ما مارکسیستهای ایرانی، به پیروی از جهان بینی خود عطشان روزگاری هستیم کششه شششرایط عیششنی تششامین ازادی
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واقعی انسان، و رهایی از همه قیدوبندها و موانعی که امروز جسما و روحا اشششکار و نهششان، در بنششدش نگششاه می دارد،
تامین گردد و هم در این راه می کوشیم ولی نیک می دانیم که "آزادی گرایی" بورژوایی و "چنششدگرایی" )پلورالیسششم
یا تعدد سازمان های حزبی و غیره( به طور عمده  یک "نمای" بی محتوا است و آن اندازه هم کششه محتششوای واقعی در
پس این نمای پرر زرق و برق وجود دارد به بششرکت فششداکاری های عظیم خلششق و علی رغم بششورژوازی بدسششت آمششده

  2است«.

ردیه ی تئوریک طبری بر دمکراسی و پلورالیسم در همین حد است و بشه همین سششادگی. امششا طشبری هم زمششان تقال
می کند تا با به میان کشیدن پای مارکس و لنین، استدالل خود را قوت بیشتری ببخشششد، هششر چنششد این اسششتدالل

خواننده را بیش از پیش آشفته می دارد. 

برای نشان دادن عظمت درک مارکس از آزادی می گوید: 

»با این حال به سخن مارکس، خصیصه ی نوعی مهم انسان آنست که وی موجودی است هششدف گزین و هششر گششام وی
بسمت تمدن، گامی است بسمت آزادی و گسترش دایره ی آزادی هر فردی از افششراد اجتمششاع شششرط مهم گسششترش
دایره ی آزادی خود اجتماع است. یا به بیان دیگر هر قدر کمیت انسان هایی که در تعیین سرنوشت خویش آزادنشششد،
در جامعه ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع تر و بیشتر خواهد بود. ولی حششد و درجه ی عمششل آزادانه ی انسششان،

ه به سطح رشد عمومی جامعششه و از آن جملششه بششه سششطحعمل آزادانه ی جامعه، امری دیمی و خودبخودی نیست بلک
انطور که سخن مارکس که گفت "رشد آزادانه ی هر فردی شرط رشششدرشد و شیوه تولید اجتماعی بستگی دارد. هم

آزادانه همه ی افراد است" درست است، به همان ترتیب سخن لنین نیز به مثابه مکمل این سخن درست است، آنجشششا
که گفت: "در جامعه زیستن ولی خود را از آن فارغ شمردن، روا نیست....آزادی فششردی نمیتوانششد و نبایششد در نقطششه

مقابل ازادی اجتماعی قرار گیرد"«. 

تفاوت بسیاری هست بین این جمله که »هر قدر کمیت انسششان هایی کششه در تعششیین سرنوشششت خششویش آزادنششد، در
جامعه ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع تر و بیشتر خواهد بود« و جمله ی لنین که »آزادی فردی نمی توانششد و
نباید در نقطه مقابل ازادی اجتماعی قرار گیرد«. در جمله ی مارکس آزادی به شکلی گسششترش یابنده و مثبت درک
می شود و بنا به آن، حتی اگر کمیت محششدودی از انسششان ها را هم شششامل شششود، همچنششان ارزشششمند اسششت و بششرای
گسترش آن به یک کمیت وسیع تر باید کوشید. تا بدانجا که»رشد آزادانه ی هر فردی شرط رشششد آزادانه ی همگششان
گردد«. اما آزادی نزد لنین شکل منفی به خود می گششیرد و آزادی فششردی و آزادی اجتمششاعی در مقابششل هم تعریششف
می شوند. آزادی فردی می تواند نقض ازادی اجتماعی تلقی شود و در این صورت حکم بعدی محدود کردن آن و یششا
مانع شدن از آن خواهد بود. تاریخ نشان داده است که بخش عمده ای از چپ اصوال با استناد به این برداشششت منفی

و محدودگرانه است که مقوله ی آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی را درک کرده است.   

طبری بالفاصله در ادامه ی بحث باال، به موضوع جوامششع طبقششاتی و منششافع آنتاگونیسششتی نهفتششه در آن می پششردازد و
مشروعیت ردیه ی خود را تحکیم می بخشد: »ازادی افراد در مقابل ازادی جامعه قرار می گیرد ..ازادی بهره کشی بششه

نوشته های فلسفی اجتماعی جلد یکم   2
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اجبار بهره دهی کارگر منجر می شود...مثال مالکیت خصوصی سرمایه داران بر وسایل تولید کششه عین غصششب و دزدی
است مقدس اعالم می شود و یا مارکسیستها که به این غصب و دزدی معترضند و می طلبند که مالکیت اجتمششاعی

شود گاه مهدورالدم و کشتنی اعالم می گردند«. 

طبری بی این که موضع خود را در قبال آزادی های سیاسی، مدنی و اجتماعی فردی و جمعی تعریف کند و توضیح
بدهد، خود را به بحث آزادی طبقات توانگر برای دزدی و غصب و بهره کشی مشششغول می کنششد و بششه این تششرتیب بششه

تایید حرف لنین می رسد و بر درک منفی  او از ازادی صحه می گذارد. 

وی کمی پایین تر می نویسد که: »پایه گزاران لیبرالیسششم بششورژوایی ...طرفششدار قششدرت محششدود دولت و قششدرت عمششل
نامحدود سرمایه داران بودند. امروز در ظاهر قششدرت دولت در کشششورهای سششرمایه داری وسششیع شششده اسششت. ولی این

وسعت دامنه قدرت اتفاقا بخاطر حفظ منافع سرمایه داران، و نه علیه آنها انجام گرفته«. 

درنگی در این جا می کنم تا بگویم که صوری دانستن تمام تغییرات و نفی ها )به رغم خصلت محفوظ دارنده  شان؛ کششه
به معنای حفظ و نه فراروی از شالوده و زمینه ی اصلی تضاد اسششت( و برخششورد فونکسیونالیسششتی بششا دگرگونی هششای
انجام شده در صورت و ماهیت سرمایه داری یکی دیگر از نقاط ضعف این چپ بوده است. به جششای بررسششی این کششه
چرا به ویششژه در دوره ی پسششاجنگ دوم، دولت در کشششورهای سششرمایه داری پیشششرفته از چنششان گسششتردگی و قششدرت
مداخله ای در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی برخوردار شد، طبری آن را بششه سششادگی همچششون زائششده ای از قششدرت
سرمایه داران می بیند. به این ترتیب مبارزه ی طبقاتی در کشورهای باختر، سیاست کینزی، وجود خود اتحاد جماهیر
شوروی به عنوان یک قطب جهانی هراس انگیز، و نظایر آن به عنوان سازوکارهایی اجتمششاعی و سیاسششی کششه منطششق
سرمایه را زیر فشار شدید گذاردند، و آن را جهت دیگری بخشیدند، به حساب نمی آیند. مسئله ی زنان هم به همین
نحو صوری قلمداد می شد. زنان و سرنوشت شششان هم بششه همین تششرتیب کششارکردی از منطششق سششرمایه و شششگردهای

بورژوازی تلقی می شد.

در ادامه باز هم تکرار می کند: »شرط واقعی ایجاد محمل عینی آزادی واقعی انسانی، ایجاد محمل اجتمششاعی یعششنی
لغو نظام ناهمساز اجتماعی است. در جامعه بدون طبقات شرایط رشد همه جانبه و هماهنگ شخص پدید می ایششد و
وی )فرد( در واقع به اداره کننده ی سرنوشششت خششود مبششدل می گششردد و میششان ازادی او و ازادی جامعششه همگششونی و

همگرایی برقرار می شود«. 

طبری با احاله ی ازادی به جامعه ی بی طبقه همچنان از بحث پیرامون دمکراسی و آزادی های سیاسی- لیبرالی طفره
می رود. سپس صفحاتی را به دسته بندی انواع دمکراسی تخصششیص داده و در این میششان، دمکراسششی بششوژوایی را هم
توصیف مختصری می کند و نتیجه می گیرد که چون دمکراسی اقتصادی هنوز وجود ندارد، پس دمکراسششی سیاسششی
چندان نمی ارزد )گرچه طبری می نویسد که دمکراسی بورژوایی برای کشوهای عقب مانده الزم است اما غایت نهایی

 سال یک بار پای صندوق های رای رفتن و طرف این یا حزب را گرفتن و به مسند قششدرت نشششاندنش4نیست( و هر 
چاره ی کار نیست. طبری در حالی این نتیجه را می گیرد کششه از بحث در بششاره ی مششدل شششوروی بششه عنششوان الگششوی
دمکراسی سوسیالیستی سرباز می زند و به این نکته نمی پردازد که چرا در دمکراسی سوسیالیستی شوروی فقط یک
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حزب سیاسی وجود دارد که آن نیز زائده ی کمیته ی مرکزی و این یک نیز زائده ی »مقام رهبری« است.

روشن است که دمکراسی پارلمانی به نظر طبری دارای اهمیت جدی نیسششت و شششاید بششه همین جهت هم تعششریفی
جامع )منطقی-مفهومی( یا شرحی تاریخی از دمکراسی و فرایند گسترش آن در جوامع پیشششرفته ی سششرمایه داری و
موانع شیوع آن به جوامع جهان سومی به دست نمی دهد. اصوال تعریف او از دمکراسی سیاسی زیر سششایه ی سششنگین

. شششکل و محتششوای آن2. دمکراسششی سیاسششی چیسششت، 1تعریف صوری او مبهم می ماند و هرگز معلوم نمی شود که 
لنینیسششتی3کدام است یا به عبارتی چگونه باید حضور و غیاب آن را تشخیص بدهیم،  عیانص لوصحم –. از دیششدگاه مارکسیسششتی 

. سرانجام این که ما در ایران با این نوع دمکراسی چه باید بکششنیم، آیششا اصششوال4چه قوت ها و چه ضعف هایی دارد، و 
سر در پی اش بگذاریم یا نه. اگر آری، چگونه باید به آن دست یابیم و چه استفاده هایی از آن می توانیم ببریم. 

مارکس و مدرنیته ی سرمایه داری 

اما برخورد مارکس با مدرنیته ی سرمایه داری تا این حد سرسری نیست. برای نمونه هنگامی که وقششایع دردنششاکی را
شرح می دهد که زندگی طبقه ی کارگر انگلستان به خاطر وجود کارخانه ها دستخوش آن ها شده، یادش نمی رود کششه

از جنبه های مثبتی که این دد  )سرمایه( با خود به همراه آورده نیز بگوید: 

»چنان که رابرت اوئن به طور مفصل نشان داده است، نطفه ی آموزش آینششده در نظششام کارخششانه ی حضشور دارد، این
آموزش که در مورد تمامی کودکان باالتر از سن معینی، کار مولد را با آموزش و ورزش درهم می آمیزد، نه تنها یکی
از روش های ارتقای تولید اجتمششاعی سششت بلکششه تنهششا روش ایجششاد انسششان هایی اسششت کششه در همه ی ابعششاد تکامششل

یافته اند...«. 

یا در باره ی زنان، پس از نقل داستان های دلخراش از سرگذشت شان زیر دست کارفرمایان سودجو و در تششه معششادن
تاریک، می نویسد: »هر قدر هم که فروپاشی  نهاد قدیمی خششانواده، در چششارچوب نظششام سششرمایه داری وحشششتناک و
تکان دهنده باشد، صنعت بزرگ با نقش تعیین کننده ای که به زنان، نوجوانان و کودکان هر دو جنس در فراینششدهای
سازمان یافته ی تولید اجتماعی خارج از قلمرو خانگی داده، پایه ی اقتصادی جدیدی برای شکل باالتری از خانواده و

مناسبات بین جنس ها پدید آورده ست....«. 

مارکس توجه کافی دارد تا با توصیفات پدیدارشناسانه ی بازرسان دولتی بششه دام معتقششدات محافظه کششاران آن عصششر
نیفتد که فریاد استغاثه شان از »مفاسد« اجتماعی و »هرزگی« زنان به آسمان بلند اسششت، و از ضششرورت بازگردانششدن
زنان به چارچوب سنتی خانواده ی پدرساالر دفاع می کنند. کار او نقد درون ماندگار است. از آن چه هست بششه آن چششه
باید بشود، یا می تواند بشود، نقب می زند. گوش شنونده و چشم خواننده را با محکوم کردن وضع موجود و سوگواری
ریاکارانه بر گذشته ی از دست رفته، از آن نوع که آل احمد و شریعتی می کنند، آزار نمی دهد. نه جزنی، نه پویششان و
نه طبری تهور مارکس را به کششار نمی زننششد و بششا شششبه مدرنیته ی واقعششا موجششود در ایششران بششه روش مششارکس مواجششه
نمی شوند. مسئله ی زنان در نوشتارهای این اندیشمندان هیچ حضوری ندارد مسئله ای که برای بررسی وضعیت هششر
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جامعه ای اهمیت بنیادینی دارد.  

: ذات و پدیدار۵۷طبری و انقالب 

طبری در تحلیلی که در فصل مربوط به انقالب ایران نوشته است اتتقال قدرت را از دست »الیگارشی به غایت ضد 
ملی و ضد دمکراتیک )رژیم شاه( به دست قشرهای ملی و دمکراتیک )رژیم جدید(« مثبت ارزیابی کرده و می گوید:
»این انقالبی است به معنای کامل کلمه و در این باره تردید روا داشتن مجششاز نیسششت. ضششرور اسششت رابطه ی انقالب
ایران با روند واحد انقالب جهانی روشن شود و بهتر درک گردد زیرا انقالب ایران بخشی است از این روند که در کار
دگرگون سازی تاریخ بشری است ... هششر انقالبی یششک انتقششال دفعی و تحمیلی قششدرت از دسششت طبقه  یششا طبقششات و

قشششرقشرهایی، به دست طبقه و یا طبقات و قشرهایی است که مترقی اند. در انقالب اخششیر ایششران قششدرت از دسششت 
 )تاکید از من است( و بر راس آن ها خاندان پهلوی هششا...بششه اراده و قششدرتفوقانی سرمایه داران وابسته به امپریالیسم

)تاکید از من است( جامعه )افتاد( که طیششف وسششیعی ازقشرهای ملی، دمکراتیکمردم بیرون کشیده شد و به دست 
بورژوازی ملی گرفته تا کارگران را در بر می گیرد...درست است که مسئله ی "که بر که" هنوز حل نشده اما در یششک

انتقال قدرت در جهت مثبت قرار داریم«. 

وقتی تاریخ به ناگزیر رو به جلو می رود، انقالب ایران هم به ناگزیر حرکتی است مترقی و رو به تعالی. در حششالی کششه
تکامل برگردانده می شد، الزاما پیش رونده نیسششت، بلکششه فقششط( یا چیزی که پیشترها به developmentدگرگشت )

می تواند همچون تغییر جهت داری درک شود که شامل عقب رفتن، بازگشت به عقب، اضمحالل، شقه شدگی، آشوب؛
 درک طبری از انقالب ناروشن و متنششاقض اسششت. انقالب بنششا بششه تعریششفو یا سقوط و از هم پاشیدگی هم می شود.

مششا همششان طور کششه باسششکار می گویششد چششنیندگرگونی برخی چیزها، یا دگرگونی در وضعیت امششور. ااست از عبارت 
دگرگونی ای می تواند بنیادی، غیرنابنیادی، تام و تمام، یا نسبی و محدود  باشد. انقالبی که هنوز یک ماه از بششه بششار
نشستن اش نگذشته دست نیروهایی را باز می گذارد که هیوالوار به جان زنان می افتند، چگونه دگرگششونی ای اسششت؟

ن تششام و تمششام توصششیفی یک دگرگونی اصیل و بنیششادین و در ضمچرا باید آن را انقالبی به معنای کامل کلمه، یعن
کنیم؟ حتی اگر آن چه را که »توده ای«ها تا مدت ها، و هنوز هم، همچون مهم ترین دستاورد رژیم جدید می دیدنشششد:
ملی شدن صنایع، بانک ها، معادن، و نظایر آن را مترقی تلقی کنیم؛ باز توجیهی برای درک تمششامیت زدای طششبری از
وضعیت جدید نداریم. در حالی که می توان هم از آن یک )ملی سازی( گفت و هم از این یک )سششرکوب(، کششه البتششه
این دومی اهمیت آن ملی کردن ها را در یک چشم به هم زدن از اعتبششار می انششدازد. طششبری کلمه ای هم از عقب گششرد
مهیب اجتماعی در جامعه نمی گوید که اهانت به زنان و سرکوب خشیزش  آنششان نمششود حقیقی آن بشود. بشرعکس بشه
کلیشه ی انتقال قدرت طبقاتی )که هیچ تعریف جامعی از این طبقات ندارد( می چسبد کششه از نظششر او نمششود حقیقی
یک انقالب اصیل و بنیادین است. این که آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی هرگز از سوی رژیم جدید پذیرفتششه
نمی شوند برای »اهداف درازمدت« طبری و هم حزبی های او هیچ اهمیتی ندارد. تا سال ها چشم انتظار کرامات شیخ

مترقی می مانند، انتظاری طوالنی و پرعقوبت. 
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طبری از خصلت مترقی رهبری انقالب دفاع می کند. در پاسخ به انتقادهایی کششه از رژیم جدیششد می شششود می گویششد:
»بزرگ کردن برخی پدیده های ارتجاعی که اتفاقا مربوط به ضد انقالب است و نششه انقالب، و نتیجه گششیری از آن کششه
گویا حوادث پس از انقالب، جهش ایران به واپس و بازگشت به سششده های میانششه اسششت، در قبششال انتقششاد و در برابششر
واقعیت ها تاب نمی اورد. این عمده کردن جهات غیرعمده ی حادثه و در پرده گذاشتن ماهیت آن به حساب نمودهششا

و ظواهر است«.

موضوع نمود و ظاهر، و تفاوت آن با ذات و باطن، موضوع جالبی است. اگر طبری هگلی می بششود می شششد بششه او گفت
17که نزد هگل، ذات باید پدیدار شود و ذات حاکمیت جدید از همان ابتدا خود را پدیششدار کششرد. خششیزش زنششان در 

،۱۳۴۲اسفند نخستین واکنش مردمی به آن ذات بود. به عالوه، مدتها پیش از به دسششت گششرفتن حکششومت، از سششال 
رهبری نیروهای متعصب و تندروی دینی روشن کرده بود کششه بششا ورود زنششان بششه سششپهر عمششومی مخششالف اسششت بششا

 خششود را بششروز۱۳۴۲»برهنگی« زنان مخالف است با آزادی های جنسی مخالف است و نظایر آن. ذاتی کششه در سششال 
 هم در سخنرانی رهبر نیروهای دینی تندرو دوباره بششروز یششافت بی هیچ تغیششیر و بهبششودی.۱۳۵۷داده بود در سال 

بنابراین بین ذات و نمود سازگاری وجود داشت، طبری بود که با بستن چشم هایش به روی واقعیت، از دیدن سر باز
می زد. 

اما طبری مارکسیست است. منظور طبری، با وام گیری عباراتی از رئالیسم انتقادی، شاید این باشششد کششه نبایششد بششه
پدیدارها اکتفا کرد، باید ژرف تر کاوید، و به سازوکارهای زیرین این پدیششدارهای غیرمششدرن و غیردمکراتیششک دسششت
یافت که پایدارترند و شاید در تضاد با شکل پدیداری خود باشند. طبری برای این کششه دهششان منتقششدان را ببنششدد و
ثابت کند امکان به قهقرا رفتن و بازگشت به گذشته وجود ندارد، می نویسد: »جامعه ی سنتی در ایران مدت ها است
که جای خود را به جامعه ی سرمایه داری )آن هم شششکل وابسششته ی آن بششه اقتصششاد امپریالیسششتی( داده بششود. این کششه
ایدئولوژی نوین اسالمی در این تحول انقالبی نقش حساسی بمثابه پرچم معنوی ایفا کرده، ابششدا از اهمیت محتششوای
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انقالب نمی کاهد. ابدا نقش عوامل مختلف سیاسی اقتصادی اجتمششاعی را بششه عنششوان

 3عوامل اصلی و بنیادی در ایجاد زمینه ی انقالب از بین نمی برد«.

اما آن الیه های زیرین آن محتوای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چیست که به یک چنین نمود انحرافی و متضادی
منجر شده است؟ به نظر طبری، آن الیه ی اصلی زیرین، آن ذات اصلی، آن محتوای تعیین کننده، آن »زیربنششا« کششه
»در وهله ی نهایی تحلیل« نظرها باید به آن معطوف گردد، این است که جامعه مدت ها پیش بششه شششکل اجتمششاعی-
اقتصادی سرمایه دارانه )گیرم وابسته به بیان چپ آن روزگار( عبور کرده اسششت. بششه همین دلیششل هم امکششان قهقششرا،
بازگشت به گذشته، سده های میانه، یا سقوط اجتماعی موجود نیست. بسیار خششوب. گششیرم کششه زیربنششا بششه وضشعیت
سرمایه دارانه عبور کرده و در وضعیت جدید خود به ثبات و استقرار نسبی دست یافته، پرسش اینجاش اسششت کششه آیششا
فرهنگ هم همین دگردیسی »سنتی به مدرن« را از سر گذرانده و به یک استقرار و ثبششات نسششبی دسششت یافتششه یششا
خیر؟ از طبری پاسخی نخواهم شنید.  اما اگر رابطه  ای بین آن محتوا و این شکل سیاسی و حکومتی وجششود نششدارد،

شاپور بختیار وقتی که از بازگشت فئودالیسم )فارغ از برچسب توصیفی اش( به کشور سخن گفت و به یک معنا نسبت به قهقققرا 3
رفتن همه چیز در ایران هشدار داد؛ روشن بینی هولناکی در مقایسه با بسیاری از چپ ها از خود نشان داد.
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پس برآمد این شکل سیاسی را چگونه باید فهم کرد؟ باز هم پاسخی نمی اید.

این گزاره که امکان بازگشت تاریخی به سده های میانه وجود ندارد، گزاره ی درستی است. یعششنی جامعششه نمی توانششد
مناسبات ارباب-رعیتی و شکل اجتماعی و سیاسی قدیم را احیا کند و تلف نشود. اما چون تاریخ امری گشوده است،
پس امکان قهقرا، اضمحالل و چند شقه شدن هست و در نتیجه حرف طبری نادرست است. او در بحث هم سفسطه
می کند و هم این که از موضوع بحث تمامیت زدایی می نماید. سفسطه می کند چششون الیه ی رویین واقعیت اجتمششاعی
برآمده از انقالب را بی ارتباط به الیه ی زیرین یا محتوای اصلی و زیربنششایی می دانششد. حششتی یششک تضششاد صششوری هم
نمی بیند بین آن محتوای سرمایه دارانه ی عبور کرده به دوران مدرن، و این رهبری دیششنی و اسششتبدادی جدیششد کششه
تمام دغدغه اش خط و نشان کشیدن برای جهان پیرامون خود و ممنوع کردن »لخت شدن« زن ها است. تضششادها را

سترش بدهد و الجرم تناقضات نهفتششه در آن را بششرای خواننششدهشود جهان دیسکورسیو خود را گنمی بیند تا ناچار ن
فاش کند و به این ترتیب با نابسندگی های مفهومی دستگاه تحلیلی خود روبرو شود. تا سپس در ادامه به تضادهای

موجود در خود واقعیت اعتراف کند که مفاهیم ما را از هم می گسلند و به لکنت زبان می اندازندمان. 

یک رفع دیالکتیکی است که از اتفاق افتاده، ۵۷طبری بیش از آن با فلسفه سروکار داشته که نداند آنچه در انقالب 
وضعیت پیشین به تمامی فراروی نکرده که هیچ، بخش های اصلی آن را حفظ کرده و دست نششزده اسششت، کششه هیچ،
این همه را تشدید هم کرده است. اشاره ام به هگل است و رفع دیالکتیکی محفوظ  دارنده اش که نه تنها »محتششوای«
پیشین را حفظ می کند و دور نمی اندازد، که همان محتوا را در سطح بعدی گسترش هم می دهد. همین وضعیت را

 داریم. رژیم جدید تمام عناصر پلشت قبلی را حفظ می کند، عناصری که یک انقالب بنیادین و اصلی و تام و۵۷در 
 وجششه۵۷تمام باید به فراسوی آن ها می رفت.  افزون بر این، با برآمد یک اسششتبداد دیششنی هم روبششرو شششدیم. انقالب 

ناگذرای فرماسیون اقتصادی-سیاسششی- اجتمششاعی ایشران؛ یعششنی اسششتبداد کهن را بشه جششامه ی دین پوشششاند و آن را
 هر آنچه را که در وضعیت  پیشششین امششور، از منظششر وضششعیت جدیششد امششور،۵۷»تمامیت« بخشید. در ضمن انقالب 

باارزش تلقی می شد؛ همه را به آتش کین توزی و انتقام واپس گرایی سوخت و خاکستر کرد، به بیان زنششان فعششال در
آن خیزش، »سال صفر« برای زنان و آزادی های مدنی رقم زده شد. داستان سال های پس از سال صفر نیز داسششتانی
است پر از آب چشم. دور جدیدی از نفی واقعی دگرگون ساز، در قالب مقاومت های حماسی و رادیکال آغاز شششد کششه

متاسفانه به نتیجه نرسید.  

دیدیم که طبری در باره ی رهبری و حاکمیت جدید به مخالفان پاسخ داد کششه: »بششزرگ کششردن بششرخی پدیششده های
ارتجاعی که اتفاقا مربوط به ضد انقالب اسششت و نششه انقالب، و نتیجه گششیری از آن کششه گویششا حششوادث پس از انقالب،
جهش ایران به واپس و بازگشت به سده های میانه است، در قبال انتقاد و در برابر واقعیت ها تاب نمی اورد. این عمده

کردن جهات غیرعمده ی حادثه و در پرده گذاشتن ماهیت آن به حساب نمودها و ظواهر است«.

مارکس شکل مزد را به عنوان شکلی پدیداری، امری تجربی، بحث می کنششد کششه در تضششاد بششا ذات رابطه ی سششرمایه-
کارمزدی است. شکل مزد، و درک ما از آن، امری است مربوط به حواس و عقل سلیم ما کششه خطششایش بششا پششژوهش
علمی و روشن شدن وارونگی مناسبات اجتماعی تصحیح می شود. اما رهبری یششک جنبش اجتمششاعی کششه بششر صششدر
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همه ی »محتوا«  نشسته است و دستور بگیر و ببند و »لخت نشوید« می دهد، امری نمادین یا پدیداری و مربوط به
تجربه ی حسی نیست که با پژوهش علمی موضوع، درک تئوریک ما از آن تصششحیح شششود. رهششبری پدیششده ای اسششت
ریشه مند و امرجنت. ریشه مند است، دقیقا چون در آن محتششوای اقتصششادی و اجتمششاعی و سیاسششی ریشششه دارد کششه
طبری از آن سخن می گوید و می خواهد توجه ما را به آن معطوف کند. امرجنت یا نوپدید اسششت چششون بششه سششادگی
قابل فروکاست به الیه های اصلی و پایینی خود )در این جا محتوای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و انقالب(
نیست و نمی توان آن را الیه ی بی اهمیت »پوزیتیو«ی بر دریای بیکران امر منفی یا به عبارتی نمششودی بی اهمیت از

آن محتوای شگرف پنهان دانست که طبری به آن ارجاع می دهد. دو موضوع این جا مطرح است: 

 یا آن الیه های زیرینی محتوا که به شکل سیاسی جدید انجامیده است، بششه وضششعیت سششرمایه دارانه و مششدرن.۱
عبور نکرده بود )یا گذارش شکننده و ناتمام و محدود بوده( و به همین دلیل قابلیت زاییدن هیششوالیی بششه نششام

حاکمیت دینی را داشته است.

. یا اگر فکر می کنیم گذار به نحو موفقی انجام شده است، باید توضیح بدهیم که آن چه محتششوایی اسششت کششه۲
چنین شکل سیاسی نوپدیدی را پدید می آورد؟

موضششوع رهششبری توضششیح مشخصششی از آن خششود می طلبششد. اتفاقششا بششا شناسششایی این الیششه و توضششیح سششازوکارهای
هست کننده ی این الیه ی باالیی است که به تدریج می توانیم به بازتوضیح الیه های پششایینی و اصششلی دسششت بیششابیم.
رهبری به عنوان یک الیه ی امرجنت می تواند روی الیه های زیرین خود تاثیری منفی یا مثبت بگذارد. می توانششد آن
محتوای سیاسی اقتصادی اجتماعی را که طبری از آن نام می برد تعمیق کند متحقق کند یا از بین ببرد و دست کم
قدرت  آن را محدود کند. با بررسی خصوصیات این الیه ی امرجنت شاید متوجه شویم که توصیف طبری از الیه های
اصلی تر جامعه زیر عنوان »جامعه ی سرمایه داری )آن هم شکل وابسته ی آن به اقتصاد امپریالیستی(« بسنده نیسششت
و باید برای توضیح آن اقتصاد امپریالیستی و این اقتصاد سرمایه داری وابسته، زبان و واژگان دیگری »ابداع« کششنیم.
شاید باید به دنبال توضیحی کامل تر و انتقادی تر باشیم. با توصیف رهبری )آیت الله خمیششنی( و همه ی آنچششه کشه او
در همان مدت آغازین قدرت گیری اش گفت و کرد، شاید متوجه شویم دستگاه مفهومی ما برای توصیف این رهبری
بسان یک نیروی ملی-دمکراتیک غلط بوده است و این دستگاه واژگانی برای توصیف آن اصال بسنده نیست. سششپس
شاید ناچار شویم در فلسفه ی تاریخ خود و مسیر ناگزیر پیشرفت و ترقی، وقوع انقالب جهانی، در )خرده(بورژوایی و
مترقی خواندن انتقال حاکمیت و نظایر آن تجدید نظر کنیم. سپس مجبششور خششواهیم شششد بششه بازتوضششیح وضششعیت
اقتصادی سیاسی اجتماعی ایران، منطقه، شوروی و جهان سرمایه داری بپردازیم و تناقضات دیسکورسیو را با ارجششاع

به هستی شناسی اجتماعی رفع کنیم.     

طششبری انقالب ایششران را یششک انقالب ملی و دمکراتیششک توصششیف می کنششد کشه وظیفه ی تششاریخی اش تکمیششل انقالب
مشروطیت ست و آن وظایفی که انقالب مشروطیت نتوانست »در اثر خرابکاری استعمار و ارتجششاع« حششل کنششد. این
وظایف عبارتند از »تامین استقالل )یعنی رها بودن از وابستگی امپریالیسششم و امکششان اداره ی مختششارانه ی سرنوشششت
خویش در رابطه با دیگر کشورها( و تامین دمکراسی )یعنی رها بودن از قید استبداد و بردگی اجتمششاعی-اقتصششادی
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طبقات ممتاز و اداره ی مختار سرنوشت خود در درون کشور از طرف مردم(«. در ادامه نیز نیز »مرحله ی انقالب« را
»تکامل غیرسرمایه داری« می نامد. طبری این جا هم تعریف روشششنی از دمکراسششی بششه دسششت نمی دهششد. دمکراسششی

 چیست و قرار است چه بکند؟ اگر دمکراسی حتی در معنای بسیار مبهمی که طبری از آن به دسششت4انقالبی خلقی
می دهد، به معنای اداره ی مختار سرنوشت خود است، آیا همین نباید شامل زنان هم بشود؟ 

پایان در آغاز نهفته بود

نتیجه می گیرم که نابسندگی دستگاه مفهومی-نظری بخش بزرگی از چپ و بدبینی شدید به هر آنچه کششه رنششگ و
بوی مدرنیته ی سرمایه دارانه داشت، آن را پیشاپیش در برابر حوادث پس از انقالب خلع سالح کرده بود. از خششیزش
زنان حمایت نشد، چون بخش عمده ی چپ ارزشی برای سکوالریسم، برای لیبرالیسم، برای ازادی های پیشتر کسب
شده ی زنان، و اصوال برای خششود زنششان قائششل نبششود. مفهششوم زنششانگی و رهششایی زن جششز در چششارچوب تنششگ مفششاهیم
مارکسیسم-لنینیسم روسی بحث نمی شد و برخورد دیالکتیکی به معنای درک توامان جنبه های مثبت و جنبه هششای

منفی مدرنیته ی سرمایه دارانه در دستگاه مفهومی بخش عمده ی چپ جایی نداشت.

                                                 

                                                                            *    *    *
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 می نویسد: »حزب توده ی ایران ... با شعار جمهوری اسالمی امام خمینی از همان اغاز موافقت نمود ..بینش58طبری در تیر ماه  4
نوین و مترقی اسالمی به پرچم عمده ایدئولوژیک مبارزه بدل شد....سققرکردگی انقالب بدسققت بققورژوازی لیققبرال نیفتققاد بدسققت
پرولتاریا نیز نیفتاد بلکه بدست دمکراسی انقالبی خلقی با پرچم نوین مذهبی افتاد. اصرار در خلط ان بققا جریققان ارتجققاعی مققذهب

نما...اگر خرابکاری عمدی نباشد گمراهی بزرگی است«. 
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