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مقدمه

شاید برای برخی هشتمِ مارس ،روز جهانیِ زن ،مترادف باشد با
گرایشاتِ فمینیستی؛ فمینیسمی که به نقد میکشند و به عنوانِ
بخشی از جنبشهای تندروانهی غربِ امپریالیست ،آنها را در
راستای جنبشهای کارگری مردود میدانند .نگاه این دسته به
فمینیسم از دریچهای است که به طورِ خاص به فمینیسمِ لیبرالِ موجِ
دوم گشوده میشود .اما عدهی کثیری با اشراف به تاریخچهی
جنبشهای برابریطلب و آزادیخواهِ زنان و وجه تسمیهی هشتمِ
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مارس با عنوانِ روزِ زن ،بر این حقیقت واقفاند که اولین جنبشهای
فمینیستی در جهان از سوسیالیسم برخاست .هشتمِ مارس ،که
نخستین بار در  16فوریه  2656توسط حزبِ سوسیالیستِ آمریکا
موجودیتِ خود را اعالن کرد ،تا سالِ  2655که به تصویبِ سازمانِ
ملل رسید ،در تمامِ کشورهای کمونیستی و بلوکِ شرق به عنوان روزِ
زن رسمیت داشت .از سالِ  2625که در دومین اجالسِ سوسیال
انترناسیونال در کپنهاگ اولین کنفرانسِ زنان برگزار شد تا تظاهراتِ
 2625و بعد به رسمیت شناختنِ این روز به عنوان روزِ زن توسطِ
لنین پس از انقالبِ اکتبر ( طرحی که الکساندرا کولونتای ،کمیسار
رفاهِ سوسیال و پایهگذارِ دپارتمانِ زنان در آن سالها ( 2625و
 )2626داده بود) جنبشهای بزرگِ زنان سوسیال بخشی از جنبشِ
کارگری بود .اینکه جنبشهای فمینیستی چه مسیری را طی کرده
و چه شاخههایی طی سالها از آن برآمده و دستآوردهای آنها چه
بوده ،چیزی است که در این چهار مقاله میخوانید.
این چهار مقاله تنها به فعالیتهای فمینیستی نمیپردازد ،بلکه
جستاری است به ارتباطِ فمینیسم با نودیسم (برهنگی) ،ناتوریسم
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(طبیعتگرایی) و سکوالریسم .هر یک از این مقالهها در مقطعِ زمانیِ
خاصی در طیِ سالِ گذشته نوشته شده است که مرتبط به گرایشاتِ
روز در جریانِ وقایع و یا کمپینهای بحث برانگیز بوده _از این منظر
که این وقایع بهانهای برای گشایشِ مبحثی در خصوصِ موضوعاتِ
ذکر شده بودند_ و در آنها سعی شده است خطوطِ تفریقی بین
گرایشاتِ سوسیالیستی و لیبرالیستی ترسیم شود .مقالهی اول ،در دو
سایتِ آزادی بیان و روز آنالین منتشر شدند و سه مقالهی بعد در
سایتِ اشتراک .
در حالی که جهان خود را برای هشتمِ مارسِ  1525آماده میکند،
روزی که به مناسبتِ صدمین سالگردِ قیامِ زنانِ روسیه در سن
پیترزبورگ کمپینهای مختلفی اعم از اعتصابِ جهانیِ زنان ،اعتصابِ
روابطِ جنسی و وعدهی انقالبِ جهانیِ زنانِ گروهِ فیمن سازماندهی
خواهند شد ،امید است که با گشودنِ بحثِ فمینیسمِ سوسیال،
نودیسم و ضدیتِ آن با سکسیسم و دیدگاهِ کمونیسم به سکوالریسم
و آزادیِ زنان در جوامعِ سکوالر و الئیک ،فتحِ بابی شود برای قدم
نهادن به مسیری روشن در خیزشهای سوسیالیستی برای احیایِ
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حقوقِ زنان به عنوانِ بخشی تأثیرگذار در انقالبِ جهانی علیه
سرمایهداری و تمامِ فرآوردههایِ تبعیضآمیزِ آن ،خیزشی گسترده که
جهان به سرعت به آن میپیوندد.
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کوتهنوشتی بر مبانیِ نودیسم و ناتوریسم
برهنگی؛ ضدِمذهب یا اصلِ مذهب؟
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پیشگفتار
بسیاری گلشیفتهفراهانی را نمایندهی زنانِ ایران در جامعهی هنریِ
بینالمللی میدانند .این که او با مهاجرتش به غرب آیا در پی
رساندن پیام زنانِ ایرانی به جامعهی جهانی بوده و هدفی جز
نمایندگیِ زنانِ ایرانی در خارج از کشور نداشته و یا تنها برای زندگی
در جامعهی آزادِ غرب و پیشرفتِ هنریِ خود به عنوان فردی مستقل
فرانسه را برای زندگی انتخاب کرده ،بر ما نیست که بحث کنیم .به
هر علت او فردی مستقل است و راهِ خود را آنگونه که میپسندد
انتخاب میکند.
اما ،حضورِ برهنهی او در مقابلِ دوربین این روزها خطِ فرقهایی بین
روشنفکران و حتا مردمِ کوچه و بازار در ایران کشیده است .دائما
پرسیده میشود که نودیسم چیست؟ آیا ارزش است یا ضدِ ارزش؟ و
آیا در بسترِ جوامعی که هنجارهای سنتی خطِ قرمزهای ارزشی را
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مشخص میکنند آیا میتوان نودیسم را یک ارزش شناخت؟ این
کوتهنوشت سعی دارد اصول و مبانیِ نودیسم را طرح کرده و پاسخِ
پرسشِ بسیاری از عالقمندانی باشد که ترجیح میدهند پیش از
شناختِ جامع و کامل ،قضاوت نکنند.

نودیسم چیست؟
نودیسم که واژهای التین است و ایسمِ آخرِ آن بسیاری را به اشتباه
میاندازد که با ایدئولوژیِ دیگری مواجهاند ،در واقع ضدِ
ایدئولوژیست .نودیسم یک تفکر نیست بلکه نوعی عملکردِ فردی و
اجتماعیست که از درونِ ایدئولوژیِ فراگیرِ ناتوریسم (نیچریزم
 )naturismبرخاسته است و تاریخی به قدمتِ بشریت دارد.
نودیسم ،برهنگی ،بخشی از تظاهرِ عملیِ تفکرِ ناتوریسم یا همان
طبیعتگراست و بهطورِ سیستماتیک از قرن هجدهم نمودِ اجتماعی
یافته است .برای درکِ نودیسم باید ابتدا ناتوریسم را به عنوانِ
ایدئولوژیِ فراگیر ما در سه سدهی اخیر شناخت ،ناتوریسم که از دلِ
آن سبکهای بزرگِ هنری و ادبیِ ناتورالیسم ،اکسپرسیونیسم،
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نائیویسم ،رئالیسم و سورئالیسم مشتق شدهاند و شاهکارهای هنری و
ادبیِ بسیاری را رقم زدهاند که در دیگرگونیِ جوامع و فرهنگها،
آداب و رسوم ،عاداتِ زندگی و حتا منشِ سیاسی و اجتماعی تاثیر
بهسزایی داشتهاند.
بسیاری بر این باورند که قدمتِ نمودِ عملیِ ناتوریسم به بسیاری
پیش از این باز میگردد و در پایهگذاریِ بسیاری از فلسفههای
پایهای و اساسِ گرایشاتِ سیاسی-اجتماعی چون ،اومانیسم ،نهیلیسم
و حتا سوسیالیسم سهیم بوده است .با تتبع در تاریخچهی ناتوریسم و
مبانیِ آن نمایی واضحتر مبتنی بر ادعاهایِ فوقالذکر ترسیم میشود.

ناتوریسم ،طبیعتگرایی؛ به قدمتِ تاریخ
جای پای اولین ناتوریستها ما را به هند در سدهی چهارمِ پیش از
میالد میبرد .بنا به مشاهداتِ اسکندرِ مقدونی در هند گروهی از
مردانِ روحانی بودند که برهنه در انظارِ اجتماعی ظاهر میگشتند و

او آنها را فالسفهی عریان یا “گیمنوسوفیک” خواند .واژهی گیمنو
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در زبانِ یونانی که بعدها در زبانِ انگلیسی جیمناستیک از آن گرفته
شد به معنایِ برهنگیست که البته مفهومِ تازهای در یونان نبود زیرا
از سالِ  552پیش از میالد مردانی که در بازیهای المپیک شرکت
میکردند همه برهنه بودند .این فرهنگ در واقع بین هندوها ،آدمیها
و عرفای شرق به عنوانِ روشِ زندگی ،تزکیهی نفس و دست کشیدن
از دنیا و لذایذِ اغواگرِ آن وجود داشته است.
در نگاهِ ناتوریستها ،پوشاندنِ بدن دنبالهرَوی از شیطان و کفر در
برابرِ پروردگار است .بعدها در بینِ ادیانِ ابراهیمی ،یهودیت،
مسیحیت و حتا عرفان اسالمی ،برهنگی نه تنها یک سنتِ الهی بلکه
درک حقیقتِ وجودیِ انسان و تبرا جستن از گناهِ آدم در عدن بوده
است .آنان اعتقاد داشتهاند که مبلغین مذهبی در تفسیرِ داستانِ آدم
و تبعید او از عدن دچار اشتباهاند .همانا که پیش از آنکه شیطان
آدم و حوا را به خوردنِ میوهی ممنوعه وسوسه کند ،آدم و حوا
درست مانند تمام موجودات زنده هیچ شرمی از بدنِ خود نداشته و
خلقتِ خود را عینِ زیبایی و نمایشِ آن را مانندِ دیگر مخلوقات
ستایش و پرستشِ خدای خود میدانستند و در اثر فریبِ شیطان
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پس از خوردنِ میوهی ممنوعه از زیبایی و خلقتِ خود شرم کردند و
بدنِ خود را با برگِ انجیر پوشاندند و به عقوبتِ پروردگار و تبعید از
بهشت گرفتار آمدند.
در نگاهِ ناتوریستها ،پوشاندنِ بدن دنبالهرَوی از شیطان و کفر در
برابرِ پروردگار است .در واقع ناتوریسم ریشهای کامال دینی و مذهبی
در بین ادیانِ شرقی و هند و همچنین ادیانِ ابراهیمی دارد .اما از
سالِ  2551که برای اولین بار واژهی ناتوریسم توسطِ فیلسوفِ
بلژیکی ،ژان بپتیست لوک پالنشون ،به کار برده شد تا به امروز
شاخههای بسیاری از ناتوریسم اعم از نودیسم ،فریکورپرکولتور،
جنبش ساحلِ آزاد ،گیمنوسوفی ،دیگامبار (پوشیده با آسمان)،
اسکینی دیپینگ ،برهنگیِ اجتماعی ،سانینگ و جنبشِ بدون لباس،
مشتق شدند .در سالِ  2651در فرانسه فدراسیون جهانیِ
ناتوریستها ،آی.ان.اف ،رسما کارِ خود را آغاز کرد و به سرعت توسط
فدراسیونِ جهانیِ سالمت ،فدراسیون المپیک آلمان و دیگر نهادهای
جهانی به رسمیت شناخته شد .آلمان ،جزو اولین کشورهایی بود که
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با بازگشایی اولین کلوپِ نودیستها در هامبورگ در سال ،2651
ناتوریستها را به رسمیت شناخت.
نهادهای حامی ناتوریسم و کلوپها و مناطقِ گردشگریِ مخصوصِ
نودیستها در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شدهاند و
کشورهای آلمان ،فرانسه ،بریتانیا ،ایاالت متحده ،کانادا ،نیوزیلند،
لهستان ،اسلونی ،کروواسی ،یونان و سواحل کاراییب به ترتیب
بیشترین سازمانهایِ نودیست را دارا هستند .اصولِ ناتوریسم؛
پایهی تمامِ فلسفههای اجتماعی ،مدنی ،سیاسی ،حقوقِ بشری و
بهداشتیِ جهان امروز بنا بر تعریفِ ارائه شدهی سازمانِ جهانیِ
ناتوریسم(آی.ان.اف)2651
”ناتوریسم ،نوعی روشِ زندگیِ منطبق و هماهنگ با طبیعت است که
با برهنگیِ اجتماعی نمود یافته و سازندهی شخصیتِ احترام به خود و
عزت نفس در بین مردمی با تفکراتِ مختلف و محیطِ طبیعیِ مختلف
است”.
در واقع ناتوریسم طبق شرایط محیطی و جغرافیاییِ مردمِ هر کشور
تعریف میشود.
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مبانیِ ناتوریسم

 .2مخالفت با اروتیسم :اروتیسم که پس از انقالبِ جنسی در اروپا و
به زعمِ بسیاری جهتِ سرگرم کردن و باال بردنِ حرصِ تودههایِ
اجتماعی در روابطِ بیرون از چهارچوبهای سنتیِ جنسی برای دور
نگه داشتنِ آنها از صحنههای انتلکتوالِ سیاسی و اجتماعی به
سرعت توسط دولتهای اروپایی مورد حمایت قرار گرفت به عکس
نودیسم و ناتوریسم روابطِ جنسی را نتیجهی گناهِ موروثیِ انسانِ
بنیآدم دانسته و لذایذِ جنسی را با آرایش و پیرایشی برای باال بردن
آن افزایش میدهد .از نگاهِ اروتیسم انسانِ زیبا و زشت و بدنِ زیبا و
زشت وجود دارد ،و حقِ برابریِ جنسی نادیده گرفته شده ،انسانها و
بدنِ آنها همراهِ غرایزِ بشریِ آنها تنها وسیلهای برای کسب لذایذِ
جنسی است .ناتوریستها به شدت از اروتیسم برائت جسته و خود را
در آنسویِ خطِ نهایتِ تفکرِ اروتیسم به عنوانِ یک ایدئولوژیِ
تبعیضیِ ضد بشری قرار میدهند .تا حدی که در بسیاری از
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کلوپهای نودیسم ورودِ اروتیستها ،مجردها ،و افراد با گرایشاتِ
جنسیِ تعریف نشده غیر مجاز میباشد.
 .1حفظِ اکولوژی و منابعِ طبیعی :از مبانی اولیهیِ ناتوریسم حفظِ
محیطِ زیست و احترام به طبیعت است .مبارزه با برهم زدنِ
اکوسیستم ،تخریبِ منابعِ طبیعی و کشتارِ حیوانات از اصول پایهای
ناتوریسم به شمار میرود.
 .1بهداشت :قرار دادنِ بدن در برابرِ نورِ آفتاب در شرایطِ مناسب که
تنها راهِ جذبِ ویتامینِ  Dدر بدن است و همینطور تماسِ مستقیمِ
بدن با هوا که باعثِ ساختِ سلولهای پوستی میشود پایهی علومی
طبیعی چون :بالنئوتراپی ،تاالسوتراپی ،و هلیوتراپی شده است.
 .1رژیمِ غذایی :ناتوریستها عموما از مصرفِ زیادِ دخانیات ،مواد
مخدر ،مشروبات الکلی ،فرآوردههای شیمیایی و گوشت پرهیز
میکنند .در بین اکستریم ناتوریستها گیاهخواری و تیتوتالرها
(کسانی که به هیچ عنوان لب به مشروبات الکلی نمیزنند) بسیار
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دیده میشود .در بینِ آنها اوبیسیتی (چاقی مفرط) وجود نداشته و
از ارکانِ ناتوریسم مصرفِ درست موادِ غذاییست.
.2کشاورزی :استفاده از کودهای شیمیایی ،آفتکُشهایِ شیمیایی و
زراعتِ مکانیزهی هورمونی مردود است.
 .2پزشکی :اغلب از داروهای گیاهی و یا موادِ طبیعی برای درمان
استفاده میشود .در اکستریم ناتوریسم تنها هومیوپاتی مورد قبول
است.
 .5رواندرمانی :به عنوانِ موثرترین راهِ درمان مشکالتِ فردی،
اجتماعی و سالمتِ جسمی و روحی
 .1برابریِ حقوقِ بشر :حقِ برابر برای تمامِ انسانها و احترام به آنها
فارغ از قومیت ،نژاد ،تفکر و یا طبقهی اجتماعی .پایهی جنبشهای
ضدِ جنگافروزی و جنبشهای جهان وطنی
 .6آموزش :آموزش کودکان به عنوان انسانهای دارایِ حق و احترام
و خلعِ حقوقِ والدین به عنوانِ صاحبانِ آنها
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 .25روحانیت :انسان برتریتی به حیوانات ندارد و ریشهی نودیسم در
اصلِ شناخت و پرستشِ راستینِ خدا در تمامِ ادیان است.
 .22لباس :برهنگی .لباس عاملِ تبعیضِ نژادی ،طبقاتِ اجتماعی و
تخریبِ محیطِ زیست بوده وهمچنین غیرِبهداشتی است.
 .21ورزش :الزمهی انسان برایِ داشتنِ بدنی سالم است.
 .21هنر :هنر نمودِ خالقانهی تفکر و حاالتِ بشری است و نه
دستآویزِ کسبِ ثروت و شهرت.
 .21توریسم :برای شناختِ جوامع و فرهنگهایِ دیگر بدونِ قضاوتِ
تبعیضانه و نیز نزدیک شدن به زمین به خصوص در قالبِ تورهای
طبیعتگَردی و اکوتوریسم.
 .22آزادی :هیچ کسی این حق را ندارد که آزادیِ فردیِ کسی را
بگیرد ،حتا در پوشیدن یا نپوشیدنِ لباس ،چه بزرگسال ،چه کودک.
تمامِ انسانها از حقوقِ برابری برخوردارند سوایِ نژاد ،جغرافیا،
جنسیت و سنشان و در انتخابِ نوعِ زندگی آزادند.
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 .22آلودگیِ هوا و محیط :پوشاکِ کمتر ،از تولیدِ زنجیرههای کربنی
جلوگیری کرده و از آلودگیِ هوا و محیط میکاهد.
 .25برابری و مساوات :از اهدافِ پایهایِ ناتوریسم رعایتِ حقوقِ تمامِ
مخلوقات منجمله انسانها و مبارزه با هرگونه تبعیض نژادی ،طبقاتی،
ایدئولوژیک ،مذهبی ،فکری ،جنسی ،فیزیکی ،احساسی ،سنی و…
است .در نگاهِ ناتوریستها همه زیبا هستند همانگونه که متولد
شدهاند .زیبایی نسبی نیست و چاقی و الغری ،شکل و ساختار خاصی
از بدن به عنوان نمادِ زیبایی ،سن و سالمت و صحتِ بدن به عنوانِ
جاذبههایِ جنسی باعثِ تفرقه و تبعیض شده و پوشش و پیرایش بر
این تبعیض میافزاید.
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ناتوریسم ،تاثیری فراگیر و اساسی در تمامِ ابعادِ زندگیِ بشر
ناتوریسم به عنوانِ مادرِ تمامِ ایدئولوژیهایِ بشری که در طولِ تاریخ
بر مبانیِ آن بنا شدهاند ،بازهی گستردهای از هنرمندان ،نویسندگان و
فالسفهی جهان را در حیطهی خود جای داده است .از معروفترینِ
آنها که آشکارا به تبلیغِ نودیسم پرداختهاند میتوان والت وایتمن،
هنری دیوید توریو ،آندره ژید ،هانری ماتیسه ،فاو به عنوانِ رهبرانِ
جنبشِ “لذتِ زندگی” و بنیانگذارانِ سبک ناتورالیسم در قرنِ
نوزدهم نام برد .همچنین آدولف کوخ در سالِ  2612با تاسیسِ
مدرسهی نودیسم ،تحولِ شگرفی در پزشکی را موجب شد ،گرچه در
آلمانِ نازی برای مدتی با گسترشِ روز افزونِ نودیسم و
همجنسگرایی به خاطرِ خطرِ گسترشِ تفکرِ مارکسیستی
(مارکسیسم در ریشه به شدت به ناتوریسم متصل است) توسطِ
حکومتِ وقت مخالفت شد و نودیستها تنها در کلوپِ فروید اجازهی
فعالیت داشتند که بالطبع یهودیها و کمونیستها نمیتوانستند از
این قانونِ هرچند محدود بهره ببرند .پس از جداییِ شرق و غربِ
آلمان ،گسترشِ نودیسم در شرقِ آلمان رشد چشمگیری داشت و
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اسمهای مطرحی را به دنیا معرفی کرد .از آن دسته میتوان به

هاینریش پودور ،پل زیمرمن ،ریچارد اونگویتر ،آدولف کوخ ،هانس
سورن اشاره کرد .آلمان بیشترین گروهِ نودیستها را در جهان دارا
است و ناتوریسم و نودیسمِ عملی تبدیل به بخشِ مهم و اساسیِ
سیاستهای جناحِ چپِ آلمان شده است.
مخلص کالم آنکه ،ناتوریسم و نودیسم در اروپا بسترِ گسترشِ
مارکسیسم و جنبشهای فمینیستی را فراهم آورد و در ایاالتِ
متحده از دیدِ مذهبی موجب گسترشِ گرایشاتِ نودیسمِ مسیحی
شد .نودیسم ،نهتنها منشا خدماتِ اجتماعی ،سیاسی و مدنی پایهای
در غرب بوده بلکه به عنوان موثرترین راهِ درمانِ بسیاری از بیماریها
منجمله سل ،بیماریهایِ دستگاه گوارش ،پوستی ،مغزی ،قلبی،
استخوانی و بیماریهای نادرِ مقاربتی بوده است.
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مشکالتِ نودیستها
گرچه به دالیلِ مختلفِ سیاسی اروتیستها در سدهی اخیر به شدت
مورد حمایتِ دولتهای غربی قرار گرفتند و تفکرِ اروتیسم در اروپا و
سالهای اخیر در آمریکای شمالی و حتا در شرق به سرعت پیشرفت
کرد ،نودیسم با مشکالتِ زیادی مواجه شد .سیاستهای کلیِ
نظامهای حکومتیِ جهان ،که از گسترشِ ناتوریسم و نودیسم که
حیطهی اختیاراتِ حکومتی را در کنترلِ تودهی مردم کم میکرد،
چه در پوشش که نمودِ عملیِ ناتوریسم است و چه در سیاست که به
گسترشِ تفکراتِ چپ میانجامد به شدت هراس داشتهاند ،سبب
شده که نودیستها تحتِ شعارِ ” خدشهدار کردنِ باورهایِ مذهبی و
تضییعِ حقوقِ شهروندی” که به گسترشِ نگاهِ ضدارزشی به
نودیستها انجامیده است ،از آزادیِ شهروندی برای ابرازِ عقاید و
زندگی به سبک و سیاقِ خود محروم بمانند و فعالیتهای نودیستها
در حیطهی سواحلِ آزادِ مخصوصِ نودیستها ،کلوپهای مخصوصِ
آنها و گردشگری در حوزهی خطکشی شدهای ،محدود شود .طیِ
نیم قرنِ گذشته بیش از  215کمپین و جنبشِ حمایت از نودیستها
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در دنیا متولد شده است و با تمامِ محدودیتهایی که برایشان وجود
دارد طبقِ آخرین آمارِ منتشره در بریتانیا از سال  2611تا 1555
جمعیت نودیستهای جهان از  15۲به  21٫2۲افزایش یافته است.

نقدهایی بر نودیسم
اغلبِ نقدهایی که بر نودیسم صورت میگیرند شدیدا تحتِ تاثیرِ
باورهای اجتماعیِ نادرست شکل گرفته توسط تبلیغاتِ حکومتی
است که نودیسم را با اروتیسم یکی میدانند .این در حالی است که
نودیسم و ناتوریسم به طور کل از اروتیسم برائت جسته ،گرچه بر
اساس اصولِ پایهایِ ناتوریسم حقوقِ اروتیستها را نادیده نمیگیرد،
اما در مبانی کامال متفاوت بوده و میشود ادعا کرد که ضدیت دارد.
این نقدها عموما “سرد بودنِ هوا”“ ،حفظ نجابتِ زن” ” ،زشت بودنِ
بسیاری از اندام برهنهی افراد” ” ،ایجاد احساساتِ جنسی در دیدنِ
بدنِ برهنه”“ ،شرم از برهنگی”“ ،خالف قانونِ طبیعی”“ ،خالفِ
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قوانینِ مدنی”“ ،خالفِ شرع”“ ،بدویت و حیوان صفتی” است .این در
حالی است که اغلبِ این نقدها با مطالعهی اصول ناتوریسم مردود
بوده و تنها ریشه در باورهایِ غلطِ اجتماعی دارد.
به هر صورت ،گرچه نودیسم به سرعت در حالِ فراگیر شدن است و
بسیاری از دستآوردهای فکری ،علمی ،سیاسی و اجتماعیِ عصرِ
حاضر مرهونِ ناتوریسم میباشد ،هنوز نودیسم در نگاهِ بسیاری از
مردم در تمامِ جوامع نکوهیده و ضدِ ارزش است .شاید نمیتوان
اکثریتِ مردمِ جهان را با برچسبِ جهالت مورد انتقاد قرار داد ،اما،
گسترشِ دانشِ بشری و فعالیتِ بیوقفهی ناتوریستها و نودیستها
در جهان ،به شناختِ بیشترِ مردم از آنها و در نهایت گسترشِ
فرهنگِ نودیسم و دستیابیِ ناتوریستها به جهانی بدونِ تبعیض،
بدونِ آلودگی ،بدونِ فقر ،بدونِ خشونت و خودکفایی و استقرای
آزادی و برابری خواهد انجامید.
*این مقاله نخستینبار در  2بهمن2165در سایت آزادی بیان منتشر شد
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:*منابع برای کسب اطالعات کاملتر
World Naturist Handbook, pub International Naturist Federation INF-200۲^ a b c d e f g h See 2002–
FNI, Sint Hubertusstraat, B-2000 Berchem(Antwerpen) ISBN 00885۲5۲۲0 The Agde definition. The
INF is made up of representative of the Naturist Organisations in ۲2 countries, with 7 more having
correspondent status. The current edition is *Naturisme, The INF World Handbook (2000) [1][dead
link] ISBN 00-8002-050-0
• ^ a b [2][dead link] INF web page
• ^ a b c Smith, G and King, M, Naturism and sexuality: Broadening our approach to sexual
wellbeing. Health & Place (2005).
, http://www.chm-montalivet.com/, retrieved 2007-11-202007• ^ ,
• ^ “Le naturisme est la doctrine qui consiste à laisser agir la nature plutot que d’intervenir de manière
artificielle”. Dr Jean Baptiste Luc Planchon (17۲1-1751) Il sera publié en 1775 sous le titre :Le
Naturisme ou la nature considérée dans les maladies et leur traitement conforme à la doctrine et à la
pratique d’Hippocrate et ses sectateurs”.
• ^ The Hannover based Bund für freies Lebensgestaltung Hannover wrote “Naturism is a new
lifestyle caring for the body, the soul and the spirit in society.We live the ideal of freedom, conscious
of its limits, taking up our responsibility. The expression of our will is nudity, our admission of
World Guide as above.200۲sincerity. In 2002–
• ^ a b In his book, Cinema Au Naturel (Introduction on page 11), authorMark Storey states “two
related terms that we will continually run across are nudist and naturist. Although, the meanings of the
two terms are virtually identical, they often have different connotations for those who prefer one to
the other. In America people who believe that it is physically, socially, emotionally, and perhaps
spiritually healthy to go about fully nude individually and in groups of mixed sex whenever weather
permits and others are not offended generally refer to themselves as “nudists”. In Europe such people
more often than not refer to themselves as “naturists.”
• ^ Montana Naturist website
World Naturist Handbook, pub International Naturist Federation INF-FNI, Sint 1007-100۱• ^
Hubertusstraat, B-2000 Berchem(Antwerpen)ISBN 0007105۲۲8 Here the English version of the
Agde definition was translated differently. Naturism (American “nudism”) is a way of life in harmony
with nature characterised by the practice of communal nudity with the intention of encouraging selfrespect, respect for others and the environment.
• ^ Presently, Mark Storey is authoring an article detailing historical use of the terms naturism and
nudism and how they differ between different cultures, countries, and time periods in history. In a
telephone interview by Daniel Johnson on 18 April 2000 with Storey he stated that “a draft of the
piece was posted on the “References” page of The Naturist Society web site for a few weeks”. At the
time of its former release in October 2001 it was titled Naturism, Nudism, or Nameless? A History of
Terms He is planning on publishing a revised article as soon as additional information and errors are
corrected.
• ^ Ray Connett, Sunny Trails, in Sunbathing for Health Sept 1017 p 5, July 1087 p 11 writes that
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Naturism is a weasel word that can mean anything
• ^ noun meaning ۲ from Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition 2000
• ^ Summer Lightning by Adam Mars-Jones, 1055: “textile – a term of abuse for everything
{naturists} despise in the clothed world … someone who doesn’t exist except as a succession of
costumes”
• ^ a b c d e f g h i j Vivre Nu: Psychosociologie du Naturisme, Marc-Alain Descamps, Edition
Trismégiste, 1057, ISBN 2-50800-020-1
• ^ Betty N. Gordon and Carolyn S. Schroeder (1008), Sexuality: A Developmental Approach to
Problems, Springer, p. 10,ISBN 0۲00180102
• ^ Barbara L. Bonner (1000), “When does sexual play suggest a problem?”, in Howard Dubowitz
and Diane Depanfilis, Handbook for Child Protection Practice [۲], Sage Publications, p. 211,ISBN
070101۲715
, 1۴7• ^ John Bancroft (200۲), Sexual Development in Childhood, Indiana University Press, pp. 110–
ISBN 028۲۲121۲0
• ^ Okami, P. (1008), “Childhood exposure to parental nudity‚ parent-child co-sleeping‚ and ‘primal
scenes’: A review of clinical opinion and empirical evidence”, Journal of Sex Research ۲2: 81–
,doi:10٫1050000221100800881771.۱۴
• ^ Okami, P.; Olmstead, R.; Abramson, P.; Pendleton, L. (1005), “Early childhood exposure to
parental nudity and scenes of parental sexuality (‘primal scenes’): An 15-year longitudinal study of
, doi:10٫102۲/A:10157۲010080۲,PMID ۲5۴outcome”, Archives of Sexual Behavior 27 (1): ۲01–
0051110,http://www.taasa.org/library/pdfs/TAASALibrary82.pdf.
• ^ a b c Histoire de Montalivet et des Naturistes du Medoc, Marc-Alain Deschamps, pub. Editions
Publimag ISBN 2-082120-0-1
• ^ a b c d e f g h i j Au naturel, the History of Nudism in Canada, James Woycke Ph.D, pub 200۲,
Federation of Canadian Naturists, ISBN 0-0052۲۲2-۲-0
• ^ The three biggest Centers on the Medoc are Euronat ۲۲8ha, CHM 178ha with a ۲km beach, and
La Jenny 127ha
• ^ naturists, young and active!: Naturist village Charco del Palo
• ^ , http://www.veraplaya.info/history.html, retrieved 2007-11-22
• ^ For a relaxed explanation
• ^ Croatia’s best naturist / Nudist / FKK beaches, 2007,http://www.croatiabeaches.com/naturist_nudist_FKK/best_naturist_beaches_croatia.htm, retrieved 2007-11-27
• ^ Buzzy, Gordon (2007-00-01), “10 great places to leave the swimsuit at home”, USA Today (USA
Today),http://www.usatoday.com/travel/destinations/10great/2007-08-۲1-nude-beaches_N.htm,
retrieved 2007-11-27AANR John Kinman refers to ten beaches
• ^ Naturist net Scandinavia with geolocations
• ^ , http://www.ganz-muenchen.de/freizeitfitness/baden/fkk.html, retrieved 2007-11-27
• ^ naturists, young and active!: Active naturists in Berlin
• ^ a b Boura, Malcolm (Summer), “Campaigning”, British Naturism BN 172: ۲1, ISSN 0100 0201
0100
][dead link]۴• ^ [
][dead link]۵• ^ [
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• ^ , http://www.naktiv.net/, retrieved 2007-11-27
• ^ “Riders get naked for a weekend of anti-car cycling demonstrations”,The Guardian, 2000-0012,http://www.guardian.co.uk/environment/ethicallivingblog/ 2000/jun/12/ethical-living-naked-cycle,
retrieved 2010-00-11
• ^ , http://www.nakedeurope.org/riding.html, retrieved 2007-11-27
• ^ Rodrigo, Ismael (March 20, 2007), Day Without Bathing
Suits,http://www.naturismo.org/acontecimientos/diasinbanyadorse.html, retrieved 2000-00-10
• ^ Moss, Stephen (August 0, 200۲), “Now which way back to the car?”,The Guardian (London:
Guardian Unlimited),http://www.guardian.co.uk/britain/article/02270۲2101۲2۲0200.html, retrieved
2007-11-27
• ^ a b c Exposed and stark naked — on purpose, Kathy George, Seattle Post-Intelligencer 200۲-0107 accessed 1800102005
• ^ In October 2000, the party was dissolved, as announced by party Secretary and parliamentary
candidate Sylvia Else: “NLP winding up.” (Topic), in aus.culture.naturist at Google Groups
• ^ One man’s nakedness ambition. Website of the Sydney Morning Herald. Retrieved 2 April 2011.
• ^ * Jim Hamm Productions Limited Spirit Wrestlers, a 2002 documentary video and DVD about the
Russian Christian sect called Freedomite Doukhobors,
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دیگر لخت نشوید!
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مبارزاتِ احقاق حقوقِ زنان طی دهههایِ گذشته از انجمنهای
فمینیستی پای فراتر گذاشته است .مطالعات امورِ زنان نه تنها به
عنوان رشتههای مستقلِ دانشگاهی بلکه در سطح هنرهای خیابانی
نیز گسترش پیدا کرده است و شاید این گسترش حیطهی
تاثیرگذاریِ فعالینِ حقوق زنان را از سطحِ روشنفکری و آکادمیک به
درونِ خانهها و محلهها در سنتیترین جوامع برده است .گرچه
پیشینهی این مبارزات را میتوان بسی دیرینهتر از کمپینهای
کارگریِ اواخر قرن نوزده دانست ،ریشههای فمینیسم بیش از آن که
در تئوریهای فلسفی-ایدئولوژیک و یا روندِ سازمانیافتهی تحوالتِ
سیاسی و اجتماعی باشد ،باید خودجوش و در اثرِ نیازهای وابسته به
زمان دانست.
اما طیِ چند ماهِ گذشته روندِ جدیدی در بین ایرانیانِ مدعیِ مبارزه
برای احقاق حقوقِ زنان فارغ از وابستگیِ مستقیم به اِن.جی.او هایِ
فمینیسم ایران آغاز شده است که نهتنها در هیچیک از اصول
هماهنگ با فمینیسم نیست ،بلکه به طرز هجو گونهای در تضاد با
ارزشهای فمینیستی است .گروهی از فعاالنِ حزب کمونیستِ
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کارگری اقدام به تهیهی عکسها و فیلمهای برهنه در دفاع از حقوقِ
پایمال شدهی زنانِ ایران و مخالفت با تبعیضِ جنسی در ایران
کردهاند .نگاهها به این نوع پرزنته متفاوت بوده است .گروهی از دید
نودیسم به ستایش و گروهی با نگاهِ اروتیسم به تمسخر آن و عدهای
با دانشِ محدود نسبت به فمینیسم به تبلیغِ آن پرداختهاند .نکتهی
جالبِ توجه آن است که نظراتی مبنی بر تقبیحِ تابوشکنیها چندان
نسبت به واکنشهای منفی به ویدئویی که گلشیفته فراهانی را برهنه
تصویر میکرد قابل توجه نبوده است.
علت چیست؟ چرا این نوع عکسها و فیلمها نه تنها در سطح عمومِ
جامعه مطرح نشد بلکه چندان مورد توجهِ احزاب و یا ان.جی.او هایِ
فمینیستی هم قرار نگرفت؟ آیا محبوبیت حزب کمونیست در بین
ایرانیان رو به افول نهاده و حرکتهای نمادینِ آنها هر چه باشد کم
اهمیت جلوه میکند؟ آیا قبحِ برهنگی پس از هیاهوی بسیاری که بر
سر برهنگیِ گلشیفته فراهانی بهوجود آمد در انظار ایرانیان ریخته
است؟ یا مشکل جای دیگری است؟
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در این کوتهنوشت ،سعی میشود به طور خالصه برهنگی و نودیسم
از نگاه اصول فمینیسم مورد بررسی قرار گرفته و دالیلِ شکستِ
چنین حرکات نمادینی مشخص شود.

فمینیسم؛ جنبشی نشأت گرفته از بطنِ جامعه
گرچه واژهی فمینیسم واژهای جوان است ،عمر جنبشهای احقاقِ
حقوقِ زنان رسما به قرن نوزدهم میرسد .در سال  2151برای اولین
بار واژهی فمینیست توسط گروهی از زنانِ مبارزِ فرانسوی و هلندی
به کار گرفته شد .گرچه به زودی مبارزاتِ جدیِ فمینیسم به غربتر
یعنی انگلستان گسترش پیدا کرد اما در انگلستان ،بر خالفِ فرانسه و
هلند که حرکتهای نخستینِ فمینیسم در حد احقاقِ حقوقِ پایهایِ
زنانِ شاغل بود و به هیچ گرایشِ سیاسیای متمایل نبود ،فمینیسم
تحتِ عنوانِ جنبشِ حقِ رای (سافریج) در دهه ی  2165سمت و
سویِ سیاسی یافت .با اینکه شکلگیریِ فمینیسم در اروپا صورت
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پذیرفت ،بیشترین گسترش و رشدِ خود را مرهونِ فعالیتهای
گستردهی زنانِ آمریکاییست .از  2625به بعد ،مبارزاتِ گستردهی
زنانِ آمریکایی فمینیسم را از یک تابو و یا به قول ویرجینیا وولف در
سه گینی " واژه ای قدیمی که در زمان خود قبیح بود و حاال
منسوخ شده است" به بزرگترین جنبشِ قرن بیستم و قدرتِ
بالمنازعی در تصویبِ قوانینِ اساسی برای حقوقِ زنان مبدل کرد.
در حقیقت ،از آغازِ موجِ اولِ فمینیسم در انگلستان که تنها برای اخذِ
حقِ رای بود و همزمان در ایاالتِ متحده بیش از آنکه در پیِ کسبِ
حقی "زنانه" باشد ،جذبِ جنبشهای ضدِ بردهداری و بورژوازیِ
طبقهی فئودال شد و شدیدا تحتِ تاثیرِ کلیسا و جنبشهای
مسیحیت بر ضدِ شرابخواری درحیطهی بازتری نسبت به انگلستان
با تصویب اصلِ نوزدهمِ قانونِ اساسی که شاملِ اعطای حقِ رای به
زنان بود پایان یافت ،تا موجِ دوم که مبارزاتِ زنان به احقاقِ حقوقِ
اجتماعیِ آنها میپرداخت ،هیچ اساسِ ایدئولوژیک و مانیفستِ
مشخصِ سیاسیای نداشت .به زبانِ دیگر ،جنبشِ فمینیسم بر پایهی
هیچ تفکر و گرایشِ مشخصی پایهگذاری نشد و تنها و تنها بعد از
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گذارِ از دورانِ نویسندگانِ فمینیست از قرن شانزدهم که تصویرگرِ
ظلمی که بر زنان روا داشته میشده است( از جین آستین ،خواهران
برونته ،الیزابت گاسکل و جورج الیوت گرفته تا توماس هاردی،
هنریک ایبسون و جورج گیسینگ) به یک حرکتِ خودجوش بدل
گشت و تنها بعد از ورود به موجِ دوم در اوایلِ قرن بیستم ،با
گسترشِ حیطهی مبارزاتِ زنان و گرایشاتِ تابوشکن در زمانِ خود،
کمکم ایدئولوژی جایی برای خود در فمینیسم یافت .میتوان
اینگونه توصیف کرد که فمینیسم پس از شکلگیری به توجیه
تئوریک/ایدئولوژیکِ خود پرداخت و این درست همان نقطهایست
که شکافهایی در فمینیسم بهوجود آمد.

ریشههای ناتوریستیِ فمینیسم

با توجه به اینکه ناتوریسم به عنوانِ قدیمیترین و ریشهدارترین
ایدئولوژی و به زعمِ بسیاری آنتی ایدئولوژی و پایهی بسیاری از
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جنبشها و گرایشاتِ مدنی و سیاسی بوده و هست ،مبارزاتِ زنان نیز
از ناتوریسم بیبهره نیست .بر اساسِ ناتوریسم و اصولِ هشت و هفدهِ
آن که به برابریِ حقوقِ بشر از هر نوع ،جنس ،مذهب ،قومیت و سن
میپردازد ،حقوقِ برابرِ زنان و مردان در جنبشهای فمینیستی قابلِ
توجیه است .لیکن ،فمینیسم پس از گذار از موجِ دومِ خود و ورود به
موجِ سوم در پایان قرنِ بیستم و شکاف در باورهای هویتی از زن و
نمادهای ظلم بر آن از ناتوریسم به مقدار قابل توجهی فاصله
میگیرد.
از تصویبِ الیحهی "زنانِ صنعتگَر" در سالِ  2126در انگلستان و
در پیِ آن جنبشِ حق رای که در آن زنان با لباسهای سادهتر،
پوشیدهتر و مناسبتر برای کار در مشاغلِ مردانهترِ آن زمان ظاهر
شدند ،تا جنبشِ گروهِ فلپر در اوایلِ قرنِ بیستم در ایاالت متحده که
زنان برای اولین بار با دامنهای کوتاه ،کاله و موهای بسته ،آرایشِ
غلیظ ،سیگار ،رانندگی و مصرفِ الکل و حتا عدمِ پایبندی به روابطِ
جنسیِ عرفِ زمانِ خود در جامعه ظاهر شده و این فرهنگ را به
سرعت به اروپا و کشورهای شرقی صادر کردند ،نگاهِ زنان به مقولهی
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پوشش در جنبشهای فمینیستی تغییراتِ زیادی داشت .در طولِ
این زمان ،هرگز جنبشهای فمینیستی به تفکراتِ ناتوریستی و اکراه
در پوشش و عریانی نزدیک نشد .در واقع جنبشِ فالپرها ،به شدت به
سمتِ اروتیسم متمایل بود و از زنهایی که همیشه به عنوانِ مادرانِ
خانه و یا کارگرانِ پُرکارِ پس از جنگِ جهانی هویتِ خود را با
لباسهای پوشیده پذیرفته بودند ،سمبلهای قدرتمندِ سکسی و
توانا در اغوایِ مردان ساخت .گرچه جنبشِ فالپرها به سرعت در
سطحِ جهانی گسترش یافت و در انقالبِ سکسی در اروپا نقشِ
بهسزایی بازی کرد ،خود به زودی تبدیل به بخشی تظلمخواهانه در
فمینیسم شد .چیزی نپایید که جنبشهای فمینیستی از این نوع
تابوشکنی به عنوانِ "ابزارسازیِ زن برای ارضایِ دنیایِ مردساالرانه و
ترویجِ نگاهِ جنسی به زن" نام برده و به مبارزه با آن برخاستند.
جنگی علیهِ تولیدی خانگی!
در موجِ سومِ فمینیسم ،فمینیستهای فعالِ زیادی در سطحِ جهانی
به مبارزه با استفادهی ابزاری از جنسِ زن پرداختند و اینجا بود که
خطِ قرمزِ پررنگی بینِ نانوریسم /فرزند آن نودیسم و فمینیسمِ موجِ
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سوم کشیده شد .فمینیستها بدون تمایز قائل شدن بینِ نودیسم و
اروتیسم یا به عبارتی برهنگی و جنسیتگرایی ،که دو سوی نهاییِ
ضدیت با یکدیگر هستند ،برای ریشهکَن شدنِ هرگونه نمایشی از
زن که به جذبِ مردان بپردازد ،به شدت با هر نوع برهنگیِ زن به
مبارزه و مخالفتِ جدی پرداختند .در این دوره لحنِ فمینیستها
بسیار تند و برخوردِ آنها علیه مردان بسیار کوبنده و خشمگین
است .این گرایشاتِ ضدِ مرد که از نیمهی دوم قرن بیستم تا به امروز
ادامه داشته است به سرعت به سمتِ حمایت و حتا گسترشِ
گرایشاتِ همجنسگرایانهی زنان هم انجامیده است .چیزی که در
نودیسم هرگز مطرح نبوده است.
یکی از نمونههای مشهورِ این لحنِ خشن علیهِ نودیسم ،اروتیسم ،و
پورنوگرافی (که به طرزِ غیرقابلِ درکی درهم آمیخته شده و با یک
چوب زده میشوند) جمالتی از کاترین مککینان ،از وکالیِ رادیکالِ
فمینیستِ مشهورِ آمریکا است که در پروژهی "پورنوگرافی و سکوت
( " )2612به همراهِ آندریا دورکین به شدت با هر نوع جذبِ مردان
مخالفت کرده و نسخهای در نهایت رادیکال و افراطی ارائه داد که
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حتا در بین اعضایِ فمینیستِ موجِ دوم چندان موردِ حمایت قرار
نگرفت .او به صراحت میگوید:

"تعدیِ جنسی بدین معنا نیست که همهی مردها میخواهند ما را
بکنند ،بلکه آنها میخواهند ما را آزار دهند ،تحقیر کنند و تحتِ
سلطهی خود در آورند و این یعنی کردنِ ما ".
پس از گذر از دورانِ موجِ دومِ فمینیسم و نگاهِ فردگرایانه و
اگزیستانسیالیستی از زمانِ سیمون دوبووار تا ایلن شوالتر و آغازِ موجِ
سوم توسطِ آنیتا هیل در سالِ  ،2662تمرکزِ فمینیسم به شدت بر
تعدیِ جنسی به زنان و برخوردِ بیاغماض با هرگونه اومفتالیتی
) (homme fataliteیا اغوایِ مردان ،برهنگیِ زنان در جامعه،
محیطهای کار و رسانهها معطوف شد و فاصلهای عمیق بین
فمینیستهایِ موجِ سوم و نودیستها و نقطهی مقابلِ آن یعنی
اروتیستها بهوجود آمد.
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ایران ،از کشورهایِ پیشرو در فمینیسم
تاریخِ مبارزاتِ زنان در ایران پر فراز و نشیب ،بیوقفه و بسیار مفصل
بوده است .در واقع ایران از جمله معدود کشورهایی بوده که علیرغمِ
ساختارِ کامال سنتی و استیالی اکثریتِ اسالمگرایانِ مذهبی در طیِ
چهارده قرن ،پس از فرانسه فعالترین کشورِ جهان در مبارزاتِ
فمینیستی است .به طورِ خالصه پس از مشروطه ( )2625با انتشارِ
اولین نشریهی زنان در ایران ،زنانِ ایران تاریخِ فمینیستیِ خود را
بهشکلِ فعالیتهایی ورایِ ایدئولوژی یا حرکتهای نمادین و کامال به
طورِ مبارزاتِ عملی رقم زدهاند .گرچه بین سالهایِ  2121تا 2125
و پایانِ حکومتِ پهلوی ،انجمنِ جمعیتِ نسوانِ وطنخواه ،آخرین
انجمنِ فمینیستیِ آن روزِ ایران ،توسطِ رضا شاه منحل شده و
فعالیتهای زنان به طور تنها زیرزمینی صورت میپذیرفت ،پس از
انقالب فعالیتهای سازماندهی شده از سر گرفته شد .از جمله

فمینیستهای مشهورِ این دوران میتوان از بیبیخانم استرآبادی،
توبی آزموده ،صدیقه دولت آبادی ،آفاق پارسا و مریم مزین السادات
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نام برد .نکتهی جالبِ توجه این است که بهعکسِ جنبشهایِ
نخستینِ فمینیستی در اروپا و آمریکا ،در ایران زنانِ فمینیست غالبا
از میانِ اشراف و شاهزادهها بودند.
پس از انقالبِ  ،25خالفِ تصورِ عمومیِ زنان ،به یکباره قوانینِ
اجتماعی ،مدنی و قضایی کامال علیه زنان تغییر کرد .زنان به علت
نوعِ پوشش و یا روابطِ خود در خیابانها توسطِ گروههای "کمیته"ای
(!!!) به شدت موردِ ضرب و جرح قرار گرفته و یا دستگیر میشدند.
درست فعالیتی که فمینیستهای ایران در زمانِ کشفِ حجابِ
اجباری در زمانِ پهلوی اول آغاز کردند ،حاال باید راه رفته را بر
میگشتند .این ارعاب و اجبار تا به امروز ادامه یافته و قوانین روز به
روز برایِ زنان سختتر میشود .با این وجود ،جریانهای فمینیستیِ
زیرزمینی در ایران موفقیتهایی طیِ مرورِ زمان بهدست آوردهاند
منجمله بازپسگیریِ حقِ ورزش و حضور در میادین ورزشی به
عنوانِ ورزشکار (به جز استادیومهای فوتبال) ،حقی که در همان
نخستین روزهای انقالب به طور کامل از دست داده بودند.
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در سال  ،2661تنها یک سال پس از آغاز موج سومِ فمینیست در
آمریکا ،در ایران ،مجلهی زنان توسطِ شهال شرکت آغاز به انتشار کرد
و شاید بتوان گفت تنها نشریهای بود که تا حدی جدی با طرحِ
مسائلِ زنان ،حقوق آنها ،مشکالتشان در خانواده و جامعه و
سوءاستفادههای جنسی ،حکومت را مورد انتقاد قرار میداد .گرچه در
ژانویهی ( 1551دیماهِ  )2112به جرم تحریکِ اذهانِ عمومی توقیف
شد .در کنارِ جنبشهایِ سیستماتیکِ فمینیستی در ایران،
جنبشهای گستردهای منجمله کمپینِ یک میلیون امضا ،به طور
جدی کارِ خود را از شهریور  15( 11آگوست  )1552آغاز کردند.
مبارزاتِ زنانِ ایران در سالهای اخیر ،با جدیتی بیسابقه در طولِ
تاریخِ طوالنیِ فمینیسم در ایران دنبال شده است و از دلِ آن
قهرمانانِ بسیاری ،در کنار بهایی سنگین ،بی وقفه و مستمر ،دورهی
جدیدی از فمینیسم را آغازگر بوده و مسائلِ زنانِ ایران را در سطحی
بینالمللی مطرح کرده است .معذلک ،هنوز جنبشهای فمینیستی
در ایران با ماهیتی منطقهای نتوانسته است از موج دومِ فمینیستِ
جهانی ،یعنی احقاقِ حقوقِ فردی و ماهویِ زنان فراتر رود.
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چرا لخت می شوید؟

سال  1521برای ایرانیان با هیاهویِ بسیار بر سر ویدئویی تبلیغاتی
برای جشنوارهی سزار آغاز شد .در این ویدئو ،گلشیفته فراهانی،
هنرپیشهی مطرحِ سینمایِ ایران که مدتی است با مهاجرت به
فرانسه ،در فیلمهای غربی که با معیارهایی کامال متفاوت و بعضا
متضاد با قوانینِ حاکم در ایران ساخته میشوند حضور داشته است،
لباس خود را در آورده و باال تنهی برهنهی خود را در مقابلِ دوربین
نمایان میسازد .این ویدئو که با گرایشی نودیست/ناتوریست و نه
فمینیست از آزادیِ اندیشه ،بیان و انتخابِ پوشش ،و حرمتِ بدن نه
به عنوانِ جنسی و شرمآور تهیه شده بود ،به هیچ عنوان نمادی
اروتیک نداشته و به دنبالِ پیامی فمینیستی با تعاریفِ موجِ سومِ
فمینیست نبوده است .در این ویدئو نه تنها زنها بلکه مردها نیز
برهنه میشوند؛ حرکتی کامال منطبق با گرایشاتِ نودیستی.
چیزی به طول نینجامید که ویدئویی کپیبرداری شده توسطِ برخی
از اعضای حزب کمونیست کارگری تهیه شد که زنان به طور کامال
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برهنه ظاهر میشوند و با شعارهایی ،سعی به رساندنِ پیامهای
فمینیستی در راهِ احقاقِ حقوقِ زنانِ ایران دارند .این ویدئو ،به همراهِ
عکسهایی که بدن کامال برهنه و نمایشگرِ عورتِ زنان و مردان در
عکس به مناسبت هشتم مارس منتشر شدند ،نه تنها چندان مورد
توجه قرار نگرفت و به ندرت حتا دیده شدند ،بلکه از سمتِ
نودیستها نیز ،در کنارِ جمعیتِ عظیمِ مردم با تفکرِ غالبِ اروتیستی،
مورد انتقاد و حتا سخره قرار گرفتند.
شاید بتوان علتِ این شکست را تناقض در ماهیت و هدفِ این
ویدئوها و عکسها دانست .از آنجایی که فمینیسم ،به خصوص پس
از آغازِ موجِ سوم به شدت با هرگونه نمادِ نودیستی و برهنگی در
تضاد است ،رساندنِ پیامهای فمینیستی در قالبِ نودیستی به
منزلهی خاموش کردنِ آتش با آتش است .در واقع ،حتا مخاطبِ عام،
که البته موجبِ شگفتی خواهد بود اگر به نودیسم واکنشِ مثبت
نشان دهد ،به سادگی میتواند تناقضی که به بیمفهومی میانجامد
درک کند .شاید اگر این ویدئوها از شعارهایِ فمینیستی پرهیز کرده
و به حقوقِ بشر در سطحِ عمومیِ آن میپرداختند و یا بالعکس به
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جای بهره گرفتنِ کورکورانه از نودیسم ،پیامهای فمینیستی را در
قالبِ زنانِ ایرانی با شمایلی نمایانگرِ موقعیتِ اجتماعی و فردیِ
ناعادالنهی آنها بیان میکردند ،بیشتر مورد اقبالِ عمومی قرار
میگرفتند.
از آن گذشته ،جهتگیریِ این ویدئو و عکسها به سمتِ شعارگویی
در دوره ای که چه در ایران و چه در سطحِ بین المللی فمینیسم به
طور جدی به مبارزاتِ عملی وارد شده است و بیش از یک قرن و نیم
است که جنبشهای حقطلبانهی زنان از دورانِ شعار و نوشتار گذر
کرده است ،نهتنها کاری آوانگارد و تابوشِکن به نظر نرسید ،بلکه
نوعی واپسگراییِ مضحک و بیتاثیر تلقی شد.
شایسته است قدمهایی موثر در راهِ حمایت و پیشبُردِ مبارزاتِ زنانِ
ایران برای احقاقِ حقوق اولیهیِ خود از سوی اپوزیسیون خارج از
کشور که از فضای خفقانِ درونِ کشور دور هستند و امکان حضورِ
موثرتری با استفاده از شرایطِ مهیاتر و آزادترِ غربِ فمینیست دارند،
برداشته شود.
*این مقاله ابتدا در  1فروردین  62در سایت اشتراک منتشر شده است.

48

نودیسم ،فمینیسم ،سکوالریسم در بسترِ سوسیالیسم

فمینیسمِ برهنه و انقالبِ جهانی
تقابلِ فمینیسمِ مارکسیستی و فمینیسمِ لیبرال
در خیزشهایِ فمینیسمِ نودیستی
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پیشگفتار :فیمن و اعوجاج فمینیستی

"خدا زن است" ،برداشتی که کارگردانِ تلویزیونیِ سوییسی ،الن
مارگوت ،از گروه فیمن داشته است .وی به تازگی به تهیه کنندگیِ
کمپانیِ کاراول در کیِف مستندی از این گروه و آنچه تا به امروز از
فعالیتهای این گروه کمتر دانسته شده است ساخته است .در این
فیلم پلیسهای انتظامی صورتِ خود را پنهان میکنند تا شناخته
نشوند؛ ترس از چه کسی؟ از طرفداران؟ گروه فیمن بر خالف
بسیاری از باورها "در خودِ کشورِ اوکراین چندان طرفداری ندارند!"
[[2
فیمن) ، (Femenگروه کوچکی ،قریب به  155عضو ،از دخترانِ
دانشگاهی بین سنینِ  21تا  15ساله هستند که در سالِ  1551به
رهبریِ آنا هوتسول ،اقتصاددانی که تکنیکهای تئاتر را که در دورانِ
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کوتاهی که فعالیتهای تئاتر داشت آموخته بود در تبلیغاتِ مبارزاتیِ
خود به کار میگیرد ،شکل گرفت .این گروه به عنوانِ فعاالنِ
فمینیستی در سطحِ جهان شناخته شدهاند در حالی که خود تا به
امروز شعارِ مشخصی مبنی بر جنبشی فمینیستی سر ندادهاند .آنا در
بسیاری از مصاحبهها اعالم کرده است که به دستیابیِ قدرتِ زنان
در اوکراین میاندیشد .آنها اهدافِ فیمن را در " توسعهی
ویژگیهای رهبری ،فکری و اخالقیِ زنانِ جوانِ اوکراین" و " ایجاد
تصویری از اوکراین[ ،به عنوان] کشوری با فرصتهای بسیار برای
زنان" خالصه میکنند ]1[.اعضای اصلیِ این گروه ،اکسانا شاچکو که
آرمِ گروه را طراحی کرده است ،ساچا شوچنکو مغزِ متفکر و طراحِ
شعارهای گروه که خود را یک سیاستمدار میداند و هدفش ورود به
عرصهی سیاست است ،و اینا شوچنکو دختر متهوری که صلیب
بزرگ میدانِ کیِف را در حمایت از "پوسی رایِت" قطع کرد ،از سالِ
 1551که برای اولین بار با لباسِ زیرِ زنانه در اعتراض به روسپیگری
در انظار ظاهر شدند تا آگوستِ  1556که اکسانا با برهنه کردنِ
سینههایش در تظاهرات روند جدیدی را در فعالیتهایِ این گروه
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شکل داد ،به دنبالِ تحققِ این باورِ آنا بودند که  " :اوکراین کشوری
مردساالر است و زنان نقشی منفعل در آن دارند"[1[ .
با برهنه کردنِ سینهها ،که حاال نماد جنبشِ آنها به حساب میآید،
فیمن دست به تظاهراتی خشمگین علیه و یا در حمایتِ رخدادهایی
ورای دفاع از حقوقِ زنانِ اوکراین زدهاند .از تظاهرات در اودسیا و
زاپوریژیا که ماهیتی به شدت فمینیستی داشت و شعاری که در
آنها مطرح شد "سازماندهیِ انقالبِ زنان در سالِ  "1525بود تا
گسترشِ فعالیتهای آنها ورای اوکراین و در سطحِ اروپا در ورشو،
زوریخ ،رم ،تالویو و ریودوژانیرو ،و با خشونتی بیسابقه علیه
والدمیرپوتین و اسقفِ اعظم اُرتدوکسِ روسیه ،برهنه شدنِ اکسانا در
مراسمِ سخنرانیِ پاپ بندیکت شانزدهم در میدانِ سن پیترِ رم در
نوامبرِ  1522که به دستگیریِ او انجامید ،و ساچا با برهنه کردنِ
باسنِ خود در تظاهراتی در اعتراض به کمبودِ تعداد توالتهایِ
عمومی در کیِف ،تظاهراتِ خشمگین علیه روسپیگری در مسابقاتِ
یورو  ،1521تظاهرات در مقابلِ سفارتِ ترکیه در اوکراین ،مقابل
ساختمانِ هیأت وزیران در کیِف ،و در مقابلِ سفارتِ ایران در کیِف
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در اعتراض به اعدام سکینهمحمدیآشتیانی و از همه پرهیاهوتر
تظاهراتِ آنها علیه مقدساتِ مذهبی :آوریل  1521در کاتدرال
سنسوفیا با به صدا در آوردنِ ناقوسِ کلیسا ،و بعد در جوالی 1521
با شعار "اسقف را بکشید" که به دستگیریِ یانا ژدانووا انجامید ،و
آگوستِ  1521در حمایت از گروه "پوسی رایِت" با نمایشِ خشونتی
بیسابقه اینا شوچنکو با قطعِ صلیبِ پنج متریِ میدانِ نزالژنوستی که
به عنوان یادمانِ شهدای دورانِ کمپینِ ضدِ دینِ شوروی برای
معدومانِ اتحادِ مسیحیان و هولومودور بنا شده بود؛ و سپس با
تمسخرِ مسیح در حینِ تصلیب دو پروندهی قضایی برای خود و دیگر
اعضایِ فیمن با جرمهای "خرابکاری – هولیگنیزم" و "هتک
حرمتِ نمادهای دولتی" گشود و مجبور به فرار به فرانسه و این بار
تشکیل گروه فیمنِ فرانسه شد که نهتنها فمینیستی نیست بلکه
هدفِ آن ضدیت با ادیان است.
این در حالی است که آنا هوتسول ادعا میکند که گروهش ،فیمن،
سازمانی مستقل است و "ورایِ سیاست و مذهب" عمل میکند[.]1
حال آنکه در آوریلِ  1525فیمن قصد داشت با ثبتِ خود به عنوانِ
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یک حزبِ سیاسی در انتخاباتِ پارلمانی اکتبر  1521اوکراین شرکت
کند ،که این محقق نشد .اعضایِ فیمن دلیلِ این عقبنشینی را
"موفقیتِ بسیار محدودشان در نیل به اهدافِ خود دانستهاند"[2[ .
عدم این موفقیت عالوه بر مخالفت و بازخوردهای منفی از جامعهی
مذهبی ،عدمِ حمایتِ دیگر جنبشهای شناخته شدهی فمینیستی،
چه سوسیالفمینیستها ،چه فمینیستهای مارکسیستی و چه
فمینیستهای لیبرال ،و انگهای آنارشیستی و حتا ورای آن
هولیگنیسم و خشونتطلبی را میتوان برشمرد .حرکتی که این
جوانانِ پرشور آغاز کردهاند هیچ پشتوانهی ایدئولوژیک و هیچ
مانیفستِ مشخصی ندارد ،و همانطور که خود ادعا میکنند ،برهنگیِ
آنها" -تنها راهی بود که بتوانیم صدایمان را به گوش این کشور
برسانیم" [ -]2نودیسم نیست ،نمادی از برابریطلبی هم نیست ،و از
آنجایی که برهنگی به عنوانِ حرکتی سکسیست از سوی
فمینیستهای لیبرال تلقی میشود ،حرکتهای آنها چهرهای
فمینیستی هم ندارد .اعضایِ برهنهی گروه که تعدادِ آنها بالغ بر 15
نفر است ،دخترانی جوان ،زیبا ،با بدنی تربیت شده و سکسی ،و با
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آرایشی جذاباند که از بدنِ خود و زیباییش برای جلبِ توجهِ
نگاههای سکسیست استفاده میکنند ،آنچه که در فمینیسمِ
مارکسیستی و نودیسم و چه در فمینیسمِ لیبرالِ غرب به شدت
مذموم و مردود است.
اما ،ناگفته پیداست که فیمنهای کوچک توانستهاند دوربینِ رسانهها
را به سمتِ خود بگیرند .این موفقیتِ کمی نیست .برای گروهی که
در کنارِ خشونتی که از نگاهِ "اوله دمکیف" ،جامعهشناسِ معروف ،و
"تتیانا بوریچاک" ،پژوهشگرِ مسائلِ جنسیتی" ،بیمعنی است و
حمایتی از جامعهی زنانِ اوکراین را حاصل نمیکند" [ ،]5دست به
تابوشکنیهایِ متهورانه میزنند و از هیچ حمایتِ مالی و یا سازمانی
بهره نمیبرند ،جلبِ توجهِ جهانی دستآوردِ کم اهمیتی نیست بلکه
قابلِ ستایش است .باورِ آنکه فمینیسم که از اواخرِ دههی 15
میالدی با آغازِ موجِ دوم و سپس سومِ فمینیسمِ لیبرال ،سمت و
سویی بورژوایی به خود گرفته است و از رُستنگاهِ انگلسی و
مارکسیستی خود نهتنها فاصله گرفته بلکه به تضاد ،عناد و در مقابل
قدرتطلبی آنچه امروزه به "طبقه زنان" معروف شده است همت
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گمارده ،شاید موج نویی در اروپا بسازد که ورای برابریخواهیِ حقوقِ
زنان ،به خیلِ جامعهی کارگری که در شکستِ سیستمِ بیعدالتیِ
طبقاتی در تمامِ عرصههای اجتماعی ،چه اقتصادی ،چه فرهنگی ،چه
مذهبی ،چه نژادی و چه جنسیتی ،گام بر میدارد بپیوندد .شاید این
اعوجاج به هدفی که فیمنها آغاز کردهاند فمینیسم را به
"فیمنیسم" بدل کند .عللِ بسیاری برای پدیداریِ اینگونه حرکتها
وجود دارد .گرچه با پیشرفت و گسترشِ حرکتهای عظیمِ نودیستی
و احتزازِ پرچمِ ناتوریستها و سوسیالیته در جایجایِ جهان ،حضورِ
زنانِ نودیست در کنارِ مردان روندی نو در مبارزاتِ جهانی آغاز کرده
است ،فیمنها نتوانستهاند هنوز در این زمره جای گیرند؛ با این حال،
نوعِ جدیدی از مبارزاتِ طبقاتی در حالِ شکلگیری است.
در ادامهی این مقاله ،نویسنده به ماهیتِ نودیسم در مقابلِ فمینیسمِ
موجِ دوم و سوم پرداخته ،روند جدیدِ تلفیقِ نودیسم و فمینیسم را
مورد بررسی قرار میدهد.
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نودیسم چیست؟

نودیسم یا برهنگی ،فرزندِ خلفِ ناتوریسمی (طبیعتگرایی) است که
به عنوانِ پایهایترین "ضدِ ایدئولوژیِ" تاریخ ،مهدِ پیدایشِ بسیاری از
ایدئولوژیها و جنبشها ،از تولدِ سبکهای ادبی و هنری چون
ناتورالیسم ،اکسپرسیونیسم ،نائیویسم ،رئالیسم ،سورئالیسم ،و
صوفیئیسم گرفته تا جنبشهای ریشهای فلسفی-اجتماعی-سیاسی و
اقتصادیِ فراگیری چون اومانیسم ،نهیلیسم و حتا فوریریسم،
مارکسیسم ،سوسیالیسم ،آنارشیسم و ...بوده است .بسیاری بر این
عقیدهاند که ریشهی نودیسم را نمیتوان به جنبشهای سه سدهی
گذشته خالصه کرد و جای پای اولین نودیسم را به عنوانِ یک تفکرِ
سازمانیافته میتوان به ماقبلِ تاریخِ مکتوب نهتنها در یونان بلکه در
هندِ باستان یافت .ناتوریسم یا طبیعتگرایی به علتِ گستردگیِ
همهجانبه و پوششی جهانشمول گرچه به عنوانِ مادرِ تمامِ ایسمها
مطرح است ،بستری را فراهم آورده است که ایدئولوژیهای برخاسته
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از آن بنا به مقتضیاتِ زمانی و مکانی در برخی از اصولِ پایهای
اعوجاجی از اصلِ ناتوریستیِ خود اتخاذ کنند.
نودیسم چه میگوید؟ نودیسم به شدت و در حدی رادیکال به تمامِ
هفده اصلِ ناتوریسم پایبند است .اصولی که هر نوع تبعیضی را از
ریشه میخشکاند .این هفده اصل عبارتند از .2 :ضدیت با اروتیسیسم
و سکسیسم  .1حفظِ طبیعت و اکولوژی  .1تاکید بر بهداشتِ طبیعی
 .1گزینشِ رژیمِ غذاییِ منطبق با طبیعت  .2کشاورزی بدون استفاده
از مکانیزمِ هورمونی و شیمیایی  .2پزشکیِ سنتی و طبیعی .5
رواندرمانیِ طبیعتگرا  .1جهانوطنی و برابریِ جهانی  .6حقوقِ
کودکان و آموزشِ آزاد  .25روحانیتِ اجرام و طبیعت و عدمِ برتریتِ
انسان  .22برهنگی و ذمِ پوشش به عنوانِ نمادِ تبعیض  .21ورزش و
سالمتِ جسم  .21هنرِ محض به دور از اقتصاد  .21توریسمِ پایدار به
عنوانِ راهی برای نزدیکیِ بدون تبعیضِ نژادها و همسو با طبیعت
 .22آزادیِ بی قید و شرط برای تمامِ انسانها و موجودات  .22مبارزه
باآلودگیِ هوا و طبیعت  .25برابریِ حقوق بشر [[ 1
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آنچه در نودیسم اصال وجود ندارد تفاوت و تبعیض بین عناصرِ جهان
است .لباس و پوشش به عنوانِ نمادی بورژوایی و نشانی از تبعیض
باید در نطفه حذف شود .در واقع در طبیعتگرایی اصلی به عنوان
"جنسیت" هرگز مطرح نمیشود که تبعیضِ جنسیتی به رسمیت
شناخته شود .چیزی که در اروتیسم و سکسیسم به بررسیهای
زیباشناختی میرسد در طبیعتگرایی مطرح نیست ،زیرا تفاوتی بین
عناصر از جهتِ برتریت وجود ندارد .در طبیعتگرایی زیبا و زشت
مفهومی تعریف شده نیست و این کانسپت هرگز شکل نمیگیرد.
تمامِ عناصرِ هستی ،فارغ از جنسیت ،نژاد ،تواناییها و حتا گونهی
آنها برابرند .بدنِ یک زن و یا حتا یک مرد ،بخشی از هویتِ اوست
که زشتی و زیبایی بر نمیتابد و در نتیجه عریانیِ آن به جذابیتهای
سکسیستی و یا اروتیک منجر نمیشود.
در واقع ناتوریسم و نمودِ عملیِ آن یعنی نودیسم هر نوع عنصری را
که موجبِ پیدایشِ هر نوع ویژگیِ برتریجو و تبعیضگرایانه میشود
از ریشه انکار میکند ،آنچه پایهی هر ایدئولوژی است :یعنی ،برای
نقضِ هر مسأله باید اول آنتیتزِ آن پذیرفته شود و سپس در جهتِ
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ردِ آن استدالل آورده شود .یعنی باید بپذیرید تبعیض وجود دارد،
مثال مردان بر زنان برتریت دارند و آنگاه برای ردِ این برتریجوییِ
مردساالرانه اقدام کنید .ناتوریسم از اساس این ماهیت را به رسمیت
نمیشناسد که بعد به ردِ آن همت گمارد .از نگاهِ نودیسم برابری
اصل است ،وجود است و تنها وجودِ حقیقی است .این نقطه تمایزِ
نودیسم با فمینیسمِ لیبرال است[6[.

فمینیسمِ مارکسیستی در تضاد با فمینیسمِ لیبرال

این باور وجود دارد که فمینیسم از مارکسیسم برخاسته است .اولین
گزارهی فمینیستی را از انگلس در رسالهی تحلیلِ سرکوبِ جنسیتیِ
او یعنی "ریشههای خانواده ،مالکیتِ خصوصی و دولت" میخوانیم .او
بر این ادعا پایبند است که تضعیفِ زن در تابعیت ،نتیجهی وضعیتِ
بیولوژیکِ او نیست بلکه ثمرهی معیوبِ مناسباتِ اجتماعی است و
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نهادِ خانواده آنگونه که شکل گرفته است سیستمی پیچیده است که
در آن مرد ،خدماتِ زن را آمرانه رهبری میکند ]25[.پیش از او،
شارل فوریه ) (Charles Fourierکه نامِ خود را بر جریانهای
فمینیستی حک کرده است ،در ترسیمِ حقوقِ زنان و خانواده ،در کنارِ
برابریِ تمامِ انسانها ،حقِ حضورِ زنان در تمامِ عرصههای اجتماعی را
تأکید کرده ،ازدواجِ سنتی را که زن را نه در اصلِ فردیتِ انسانیِ او
بلکه به عنوانِ نیمهای از زوجش محسوب میکند عاملِ اصلیِ این
نابرابری میشمرد ]22[ .او نظریاتِ یوتوپیاییِ خود را که به شدت
وفادار به اصولِ ناتوریستی در ردِ هرگونه مظاهرِ تبعیضاند در تعیینِ
مشئی برای پایان دادن به تبعیضِ جنسیتی علیهِ زنان به کار گرفته،
پیشرفتهایِ اجتماعی را در گروِ پیشرفتِ زنان به سوی آزادی
میداند .فوریه با این حال برابریِ زن و مرد را با نگاهی جنسیتگرا
تعریف نمیکند .بلکه برابریِ انسانها ورایِ جنسیت ،نژاد و طبقه را
در ساختِ نهادهای همگِن و همسطح و تنها راهِ مبارزه با سرکوب و
استعمار بر میشمرد [ .]21ناتوریسمِ یوتوپیاییِ فوریه ،که خود با آغازِ
فوریریسم مرجعی برای سوسیالیسم شد ،بعدها به عنوانِ اصلِ
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زیربناییِ فمینیسمِ مارکسیستی ،شاخهی رادیکالِ چپِ فمینیسم را
شکل داد .در واقع ،به تحلیلِ ریچارد ایوانس ،فمینیسمی که
سوسیالیستهای آلمان و فرانسه معرفی کردند طرحی بر اساس
فوریه بود نه مارکس ،گرچه با نامِ فمینیسمِ مارکسیستی شناخته
شد]21[ .
با این حال این دو از هم جدایی ناپذیراند .اساسِ هر دو ،ناتوریسمی
واحد است و نه هیچ اعوجاجی در اصولِ آن .بلکه نقایص و
محدودیتهایی که الگویِ فوریه در تعمیمِ نظریههایش به راهکارهایِ
جنبشِ زنان داشت در مارکسیسم رفع و الگو تکمیل شده
است(بازنگری و تلفیقِ اول و دوم در سالهای  2111و  2162رجوع
شود به "زن و سوسیالیسم" آگوست ببل) .مارکسیسم نگاهی نهتنها
انسانی به زن دارد بلکه برابریِ او با مرد را در راستای گسترشِ برابریِ
جهانی تعریف میکند .از نگاهِ مارکسیسم ،تبعیضِ جنسیتی نتیجهی
مستقیمِ کاپیتالیسمی است که زن را خادمِ جامعهی مردساالرانه
میکند و آزادیهایی که در لوایِ سکسیسمِ آزاد به زن میدهد او را
وسیلهای برای دستیابیِ کاپیتالیسم به سرمایههای انحصاریِ خود

62

نودیسم ،فمینیسم ،سکوالریسم در بسترِ سوسیالیسم

میکند .مارکسیسم بیان میدارد که مالکیتِ خصوصی با افزایشِ
نابرابریِ اقتصادی ،وابستگی و سردرگمیهایِ سیاسی نهایتا به
مناسباتِ ناسالمِ اجتماعی بین زن و مرد میانجامد و ریشهی تضعیفِ
زنان است .مارکسیسم نابرابریِ حقوقِ زن و مرد را گونهای از سرکوبِ
طبقاتی ،درست مانندِ آنچه بورژوازی در نسبیتِ خود با پرولتاریا
میسازد میداند .در واقع فمینیسمِ قرنِ نوزدهم که در برخی اسناد
به فمینیسمِ سوسیال شهرت یافته یا همان فمینیسمِ مارکسیستی به
ریشهها و اصول ناتوریستی به شدت پایبند بود و زنان را به عنوانِ
"بشر" و احقاقِ حقوقِ آنها را در نهایت به برابریِ کلِ انسانها
تعمیم میداد .گرچه بر اساسِ فرمولِ جاناستوارتمیل ،روندِ
فمینیسمِ قرنِ نوزدهم برخاسته از طبقهی متوسطِ زنان است ،در
حقیقت با گذشتِ زمان فمینیسمِ مارکسیستی تبدیل به بخشی از
مبارزاتِ طبقاتی میشود.
تاریخِ فمینیسم گرچه با برپاییِ کلوپها و بعدتر سازمانها و
جنبشهای گستردهترِ خردهبورژواییِ طبقه متوسطِ اواخرِ قرن
نوزدهم و اوایلِ قرنِ بیستم گره خورده است ،با گسترشِ کمونیسم دو
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شاخهی موازی را طی میکند .فمینیسمی که خود را طالیهدارِ
حرکت میدانست و همچنان میداند در انگلستان ،نیوزیلند و آمریکا،
و فمینیسمِ مارکسیستی در آلمان ،سوئد ،فرانسه ،اتریش ،مجارستان،
نروژ ،هلند ،فنالند ،سوییس ،ایتالیا ،و روسیه .باید گفت که این نوع
خطکشیِ واضح عمال ممکن نیست .از زتکین ) (Clara Zetkinکه
خود خردهبورژوایی بود که بعدها با پیوستن به اس.پی.دی پایهگذارِ
فمینیسمِ مارکسیستی در آلمان شد ،تا پترسون (Emma
)Patersonکه به عنوانِ اولین فعالِ حقوقِ زنان از اتحادیهیِ
کارگریِ زنانِ انگلیس تاثیرگذارترین چهرهی فمینیستی تا به امروز
نام گرفته است و رابینز ) (Margaret Dreier Robinsسی سال
بعد در ایاالت متحده با تشکیل اولین سازمانِ فمینیستی ، WTUL
همه پیوند دهندهی قشرِ عظیمی از اعضایِ بورژوا ،آریستوکرات و
خردهبورژوا به قشرهای ضعیفترِ طبقهمتوسط بودند که با دنبالهرَوی
از اصولِ فوریه و الگویِ اِنگلسی در آستانهی قرنِ بیستم تجدیدِ نظری
کلی بر سیاستهای خود اتخاذ کردند .راهِ فمینیسمِ سوسیال از
لیبرال جدا شد .فمینیسمِ لیبرالی گرچه در انگلستان ،فرانسه و
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ایاالت متحده موجِ اول سافریج را به موفقیتهای بسیاری رسانده
بود ،با قدرتدهی به بارز شدنِ نقشِ زنان در مقابلِ مردان در موجِ
دوم ماهیتی کامال بورژوایی به خود گرفته بود.
در حقیقت موجِ دومِ فمینیسم ،با تکیه بر قدرتِ اعضایِ بورژوا و
خردهبورژوا نهتنها گامی به سوی برابریِ طبقاتی و شکستنِ دیوارِ
تبعیضِ جنسیتی برنمیداشت ،بلکه حتا نتوانسته بود قشرِ متوسطِ
جامعه را خرسند کند .زنانِ طبقهی کارگر به این باور رسیده بودند
که جنبشهای فمینیستی از آنان به عنوانِ ملعبه و سیاهی لشکری
برای قدرتگیریِ زنانِ بورژوا در دستیابی به قدرت و جایگاهِ
اجتماعی بهره میبرد .این بازنگری در سیاستها از فرانسه ،پس از
سخنرانیِ دبیرکلِ اتحادیهی حقوقِ زنانِ فرانسه ،ماریا پونیون [،]21
آغاز ،با ثباتِ  SAPو سپس  SPDدر آلمان و پیوستنِ سازمانها از
کشورهای مختلف به کنفرانسهای "اتحاد دومِ انترناسیونالِ زنانِ
سوسیالیست"رشد یافته  -اتحاد انترناسیونال دوم بین سالهای
 2116تا  ، 2621در ادامهی کنفرانسهای "اتحاد اول انترناسیونال
زنانِ سوسیالیست" که در دههی  25قرن نوزدهم با تالشهای
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مستمرِ اولیهی شخصِ مارکس آغاز به شکلگیری کرده بود ،ایجاد
شد -و با تأسیسِ سازمانِ "زنانِ رادیکال" به عنوانِ قویترین،
مطرحترین و ریشهدارترین جنبشِ فمینیستیِ چپ تا به امروز در
اواخرِ دههی  2625در سیاتلِ ایاالت متحده ،ادامه یافت ( .رجوع
شود به [([22
" زنان رادیکال" با شرکتِ چشمگیر در جنبشِ ضدِجنگِ ویتنام
برگی نو از تاریخِ فمینیسم را رقم زدند :حضورِ جدیِ زنان ورایِ
حقطلبیِ جنسیتی در عرصههای سیاسی .این حضورِ پُر رنگ که با
دستآوردهای بسیاری همراه بود با پیوستنِ "زنانِ رادیکال" به حزبِ
آزادیطلبِ سوسیالیست  FSPدر سال  ،2651پایهی برنامهیِ
جهانیِ فمینیسمِ سوسیالیست را مستحکمتر کرد .مانیفستِ زنانِ
رادیکال که به شدت به اصولِ ناتوریستیِ فمینیسمِ مارکسیستی
پایبند است ،بدین شرح است:
"زنانِ رادیکال مختص به افشا ،مقاومت ،و محوِ نابرابریهایِ موجود
در خصوصِ زنان است .برای نیل به اطمینان به بقایِ کاملِ این
جنس ،ما همزمان باید منابعِ اجتماعی و مادیِ سکسیسم را موردِ
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هدف قرار دهیم :ساختارِ سرمایهداری تولید و توزیعِ محصوالت ،با
مشخصاتِ طبقات ذاتی ،نژاد ،جنسیت ،و تضعیفِ طبقاتی .آنگاه به
سوی جهانی گام برداریم که در آن مردم بتوانند از حقِ کاملِ بشر و
رهایی از فقر ،جنگ ،نژادپرستی ،سکسیسم ،هوموفوبیا ،سامیستیزی
(یهودستیزی و عربستیزی) و [رهایی از ] سرکوب ،بهرهمند شوند".
[]22
این در حالی است که همزمان فمینیسمِ لیبرال با همان پشتوانهی
هستهی تشکیلدهندهی خرده بورژوایی ،موجِ دومِ فمینیسم را با
شدتِ هر چه بیشتر به پیش میبرد و سمت و سویِ آن شعارِ
"برتریتِ زن و عدمِ نیازِ او به مرد" بود .موجِ دوم سوار بر افراطگرایی
در برابرِ سکسیسم موضعِ خشنی گرفته بود ،موضعی که گرچه در
ظاهر ادامه ضدیت ناتوریسم با سکسیسم مینمود ،اما اعوجاجی
داشت به سمتِ انکارِ بدن و حتا مذموم دانستنِ ارتباطِ جنسیِ زنان با
مردان .جذابیتِ جنسیِ زن که دستمایهی کاپیتالیسم شده بود ،موجِ
دومِ فمینیسمِ لیبرال را -که از بطنِ همین سیستم برآمده بود و به
ضدیت با اصولِ کاپیتالیستی که پذیرفته بود میپرداخت -بر آن
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داشت که هرگونه تظاهرِ جسمِ زن را ،بنا بر این احتمال که
دستمایهی بهرهوَریِ جنسیِ سیستم قرار گیرد ،محکوم کند .این
شاملِ نودیسم نیز میشد بیتوجه به ماهیتِ سکسیسمستیزیِ
نودیسم ،انحرافی در جهتِ مخالفِ اصلِ ناتوریستیِ جنبشهای
برابریطلب .در مقابلِ فمینیسمِ مارکسیستی که به احقاقِ حقوقِ
همجنسگرایان برخاسته بود ،موجِ دوم بانیِ حقطلبی برای
"خصوصا" لزبینها شد .در حدِ افراط حتا روابطِ جنسیِ زن و مرد
ورایِ روسپیگری و محدود به خانواده نیز با نقدهای تندی همراه
میشد .سخنرانیِ تند با ادبیاتِ سخیفِ کاترین مک کینان علیه
مردان در خطابهاش حولِ معضل تجاوزِ جنسی ،مشهور و نمونهای
بارز از تندرویِ موج دوم است[25[ .
این تندرویها که همچنان در تالش برای قدرتگیریِ طبقهمتوسط
رو به بورژوازی سفیدپوست حرکت میکرد با آغازِ دههی  65میالدی
با موجی نو که از بطنِ آن سر بر آورده بود مواجه شد .موجِ سوم،
موج برابریطلبیِ زنانِ رنگینپوست بود و این تازه اولین قدمِ
فمینیسمِ لیبرال به سمتِ طبقهی کارگر به حساب میآید ،طبقهای
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که در سیستمِ کاپیتالیسم که قائل به وجودِ طبقات نیست هرگز
تعریف نمیشود .آنیتا هیل ،لوییزا آکانتی و گروهی از فعاالنِ
فمینیستِ رنگینپوستِ دورهی دوم ،موجِ سوم را در موازات با موجِ
دوم هدایت کردند .گرچه موجِ سوم هرگز به کمرنگ شدنِ
فعالیتهای تندروانهی موجِ دوم نیانجامیده است[21[ .

فمینیسمِ برهنه :پدیدهای نو یا انحرافی بورژوایی؟

طی تنها ده سالِ گذشته بر اساسِ آمارِ جمعیتشناسیِ بریتانیا
تعداد نودیستها با  ۲2182افزایش نسبت به ده سالِ پیش از آن،
رشد قابلِ توجهی داشته است .طبق آخرین آمارِ فدراسیونِ
ناتوریستهای کانادا  ۲16کاناداییها نودیست هستند ]26[.نتیجهی
این افزایش ،ورود نودیسم به مرحلهی جدیدی از موجودیتِ آن است.
مرحلهای که پا در عرصهی فعالیتهای اجتماعی و حرکتهای
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سیاسی میگذارد .رژههای گاهگاهِ نودیستها در کِبِک در چند سالِ
اخیر تبدیل به تظاهراتِ چندین هزارنفریِ هدفمند میشود.
دانشجویانِ کانادایی برای اعالنِ اعتراضِ صنفیِ خود به سیاستهایِ
دولت در خصوص شهریههای دانشگاهی دست به تظاهراتِ برهنه
میزنند .پرسش اینجاست" :آیا برهنگیِ این تظاهرات برای جلبِ
توجه و رسانهای شدن – آنگونه که فیمنها ادعا میکنند -است و یا
نمودِ بخشی از اصولِ نودیسم؟"
ممکن است در بینِ تظاهرکنندگان گروههایی یافت شوند که از
برهنگی به عنوانِ مستمسکی سکسیست جهتِ جلبِ نظرِ مسؤولین و
رسانهها استفاده کرده باشند ،اما با توجه به اینکه کانادا پس از
آلمان و استرالیا ،سومین کشورِ دارای بیشترین جمعیتِ نودیستِ
جهان است ،تعمیمِ این فرضیه به کلِ جنبش اشتباه خواهد بود.
نودیسم به عنوان سمبلی از برابری بِال قید و شرط ،و نه به منظورِ
حربهای برای تبلیغاتِ صنفی و یا برابریطلبیهایِ فمینیستی ،خود
را واردِ عرصهی جدالی بنیادی با دنیایِ سکسیستِ سیستمِ
کاپیتالیستِ غرب کرده است .خط زدن بر باورهایِ سودجویانهی
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سیستمِ کاپیتالیسم از بشر با بهرهگیری از جذابیتهایِ جنسیِ آن
جهتِ تبعیض بین اقشار یا طبقات ،اعم از جنسی ،جنسگرایی،
نژادی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره.
این دقیقا آن چیزی است که فمینیسمِ موجِ دومِ لیبرال که هنوز
خود را به عنوانِ پیشرو حرکتهای فمینیستیِ جهانِ غرب معرفی
میکند برنمیتابد .حال آنکه در چنین تظاهراتِ نودیستی زنان و
مردان هر دو برهنه ظاهر میشوند .بر خالفِ فیمن افرادِ شرکت
کننده در این تظاهرات گزیده نبوده و ظاهری آراسته ندارند .هیچ
نوع اعوجاجی از ماهیتِ ناتوریستی و نودیستی در این حرکتها
مشاهده نمیشود .با این وجود ،فمینیسمِ لیبرال که هنوز ماهیتِ
بورژوایی خود را حفظ کرده است به نقد و ردِ این نوع جنبشها
میپردازد .نودیسم در چهرهای اجتماعی و سیاسی به سمتِ
فمینیسمِ مارکسیستی متمایل میشود و اهدافِ خود را همسو با
مبارزه علیه شکافهای عمیقِ طبقاتی و احقاقِ حقِ برابرِ طبقاتی
میکند.
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نتیجهگیری :به کجا چنین شتابان؟

دستآوردهایِ فمینیسمِ لیبرال در تصویب ،اصالح و افزودنِ لوایحی
که وضعیتِ زنان را به عنوانِ شهروندِ درجه دو به شهروندی با حقوقِ
مساوی با مردان ارتقا میدهند درخشان و بارز است .در عینِ حال
وفاداریِ فمینیسم به ماهیتِ اساسیِ بورژواییِ خود در طیِ یک قرن و
نیم هم غیر قابلِ انکار و شگفتانگیز است .این ماهیت در کنارِ
دستآوردهای اجتماعی و قانونیِ فمینیسم خود بر تضعیف و تبعیض
میافزاید و در کنارِ دیگر محصوالتِ کاپیتالیسم امروزه در مرکزِ هدفِ
منتقدین نه در سطحِ تئوریپردازانِ علوم اجتماعی ،بلکه تودهی 66
درصدیِ مردم قرار میگیرد.
جنبشهای خودجوشتر برابریخواه منشی دیگر را اتخاذ میکنند.
پس از گذشتِ یکصد و پنجاه سال این مردم حال میدانند که
تبعیض را باید از ریشه برچید .خیزشهای برابریطلب دیگر چهرهای
"فمینیستی" بدان مفهوم که در موجِ دوم و حتا سوم تعریف
میشوند ندارند .با رشدِ سریع و روزافزونِ ناتوریسم در جهان و ورودِ
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نودیستها به عرصهی فعالیتهای اجتماعیای که پیش از این
لیبرالیسمِ غرب آن را محدود به کلوپها و سواحل مخصوص و
محصور میکرد ،شاهدِ موجی فراگیر و نو در سطحی جهانی و
شکستِ تابوهای طبقاتی هستیم .نودیسم پهلو به پهلویِ سوسیالیته،
و با وفاداریِ محض به ریشههای یوتوپیاییِ خود ،طیف چپی گسترده
را سازمان میدهد که تمام نمادهای تبعیض منجمله برتریجوییِ
جنسیتی و تابوهای مذهبی را در هم میشکند.
حتا اگر فیمن و طرفدارانشان را که انتظار میرود با اتخاذ خط
مشئی تعریف شده موفقتر از پیش خود را مطرح کنند ،محصولِ نگاهِ
ابزاریِ کاپیتالیسمِ غرب به نودیسم بدانیم که نه فمینیستی -چه به
مفهومِ فمینیسمِ لیبرال و چه به مفهومِ فمینیسمِ مارکسیستی -است
و نه نودیستی ،باید اذعان کنیم که آنها اگر نه آغازگر اما مطرح
کنندهی خشمی فروخفتهاند که بر همهی زوایایِ تبعیضگر و
سلطهجویِ بی عدالتیها با تمامِ قوا می شورند .بر آنند که نسلی را
بسازند که سکوت نمیکنند و تسلیم نمیشوند ،تسلیمِ تابوهایی که
دموکراسی را نقض میکنند.
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چنین حرکتهایی در موازاتِ جنبشهایی با پشتوانهی قویِ
ایدئولوژیک ،هدفمند و سازمانیافتهی نودیستها ،تنها زمانی
میتوانند به دستآوردی درخور برسند که از ویژگیهای تظاهرِ
آنارشیستیِ خود بکاهند و از برهنگی به عنوانِ ابزار ،که خود نقضِ
هدفِ جنبشِ برابریطلبِ آنهاست بهره نبرند ،نه به این مفهوم که
خود را بپوشانند ،بلکه قدم در مسیر بدون انحرافِ نودیسمی بگذارند
که هرگونه نمادِ تبعیض را حذف میکند ،نه خود دستمایهی
اروتیسیسم و سکسیسم که محصولِ کاپیتالیسم است قرار گیرند.
فعاالنِ حقوقِ زنان ،مادامی که یا تکیه بر فمینیسمِ لیبرال دارند که
الجرم ماهیتِ تبعیضِ جنسیتی را میپذیرند تا بر آن غلبه کنند ،و یا
دست به کپیبرداریِ کورکورانه از برهنگی و دستآویز قرار دادنِ
برهنگی که نقضِ شعارِ ضدِ تبعیضِ جنسیتیِ آنهاست میزنند ،راه
به جایی نخواهند برد .فمینیسم اگر درست و دقیق دریافته نشود،
بسانِ چاقویی دو لبه خواهد بود که در فضایی که جهان رو به
خیزشهایِ متحدِ آزادیخواهی ،برابری و پایان دادن به تبعیضِ
طبقاتی آورده است ،بدنه خود را خواهد برید .آنچه طیِ یک سالِ
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گذشته عجوالنه از عکسهای برهنهی کمونیستهای کارگری گرفته
ِ ورای،تا کمپینهای نه به حجابِ اجباری و زن=مرد دیدهایم
 نهتنها تأثیری در،سیاستهای پنهان و آشکارِ پشتِ این کمپینها
پیشبردِ اهدافِ برابریطلب نگذاشتهاند بلکه خود را به عنوان
.محصولی از همان کاپیتالیسمِ سرکوبگر معرفی کردهاند

در سایت اشتراک منتشر شد2162 *این مقاله ابتدا در مهرماه
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نه به حجابِ اجباری :سکوالریسمِ انحرافی
و لیبرالیسمِ سازمانیافته
زنگِ خطری برای سوسیالیستها

77

شورش رها

مقدمه
نه به حجابِ اجباری ،کمپینی در ظاهر پارادوکسیکال و در باطن
حساب شده ،اولین حرکتِ آگاهانهی لیبرالیستیِ دانشجویان و
دانشآموختگانِ لیبرالِ دانشگاههای ایران به سمت انحاللِ نیروهایِ
اپوزیسیون با شعارِ وحدتِ دموکراتیک نیست .سابقهی پر تضادِ این
گروه و اعضایش ،پهلوزنی به کمپانیهای استراتژیکِ آمریکایی ،و
خطدِهیِ جامعهی جوان به سمتِ لیبرالیسمِ آمریکایی و هموارسازیِ
مسیرِ صهیونیسم در گسترشِ آن در منطقه ،سابقهای ریشهدار،
طراحی شده ،سازماندهی شده و البته حقیقی است .از علیرضا کیانی
به عنوانِ "مسئول کمپین" ،با سابقهی عضویت در شورای عمومی
دفتر تحکیم وحدت و دبیریِ سیاسی انجمن اسالمی دانشگاه
مازندران ،تا سحر رضازاده به عنوان "سخنگوی کمپین" ،با سابقهی
محرومیتِ تنها یک ترم از تحصیل به عنوان فعالِ دانشجویی دانشگاه
تهران ،پیشینهای اصالحطلبانه بر اعضای انجمن سیطره دارد،
پیشینهای که با حمایتِ "همبستگی ایران :همبستگی برای
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دموکراسی و حقوق بشر ایران"" ،جنبش راه سبز امید" و سایت
"چراغ آزادی" به عنوان "برنامه" فارسیِ کمپانیِ آمریکاییِ
"پژوهشهای اقتصادیِ اطلس" ،به سمتِ تحققِ سازمانیافته و دقیقِ
"برنامه" لیبرالیسم در منطقه گام بر میدارد .ادعاهایی که علیه این
کمپین و گروههای حامی و البته برنامهریزِ آن عنوان میشود و آنها
را به هدایت و حمایت از حملهی بشردوستانهی آمریکا و اسرائیل به
ایران متهم میکند ،بیراه نیست.
کمپانیِ پژوهشهای اقتصادیِ اطلس که در سطحِ گستردهتری با نامِ
اطلس نتوُرکس ،از سال  2612توسط سر آنتونی فیشر  -از
چهرههای مشهور و مهرههای موثرِ پسزمینهی گسترشِ لیبرالیسمِ
قرنِ بیستم -به همراهِ همسرش ،دوریان ،در سانفرانسیسکو ،با هدفِ
گسترشِ لیبرالیسم در خاورمیانه ،آسیایِ جنوبِ شرقی ،شرقِ اروپا و
آمریکایِ التین شروع به کار کرده است و سازمانهای متعددی را در
15کشورِ مختلف منجمله مراکش ،لبنان ،شیلی ،الجزایر ،پاکستان،
مالزی ،برزیل ،ویتنام ،مصر ،اتریش ،هند ،کردستانِ عراق ،قرقیزستان
و حتا روسیه و چین را به طور فعال تاسیس کرده است .از
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فعالیتهای مهمِ این سازمان تعلیم و تربیتِ دانشآموختگان
لیبرالیسم در تحققِ سیاستهایِ اقتصادیِ آمریکا در مناطقِ ذکر
شده است .اعضای اصلی و شورای مرکزیِ کمپانیِ اطلس ،چهرههای
شناخته شدهای چون ،تام پامر ( مدیر کلِ سازمان و جانشینِ ریاستِ
بخشِ بینالمللِ سازمان -و از طراحانِ اصلیِ طرحِ اروپای شرقی
موسسهی تحقیقاتِ علوم انسانی آمریکا) ،کرتن وینسر (سفیر سابق
ایاالت متحده در کستاریکا در دورانِ ریاست جمهوری ریگان،
جمهوریخواه و از ناظرانِ انتخابات سال  1555روسیه و از پیشبرانِ
سیاستِ اقتصادیِ "چیس منهتن بنک" در سطح تجارتِ جهانی با
سوابقی بسیار پررنگ و متعدد) ،اَلِهاندرو شافون ( رییس کمپانی
اطلس از سال  2662تا کنون ،با سوابق حضور در برنامههای
تحقیقات و گسترشِ اقتصادی در آمریکایِ التین و عضو فعالِ دو
سازمانِ سوشال افیر یونیتِ بریتانیا و مُنت پرلین فرانسه) و  11عضوِ
دیگر با سوابقی تقریبا شبیه و مشترک ،میباشند .این کمپانی از سال
 1555به طور خاص برنامهی مدونی برای ایران چیده ،با آغازِ سایتِ
چراغ آزادی و به خدمتگیریِ چهرههای جوانی چون رضا انصاری در
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سمتِ معاونتِ سردبیری ،دانشآموختهی رشتهی اقتصادِ کاربردی از
دانشگاه کارولینای شرقی و محمدرضا جهانپرور ،با تحصیالتی مشابه
در سمتِ سردبیری ،به حمایت از کمپینهای لیبرالیستی در لوایِ
گسترشِ دموکراسی ،حقوق بشر و سکوالریسم مانند گروه
دانشجویان و دانشآموختگانِ لیبرالِ دانشگاههای ایران همت
گمارده است .این کمپانی با عضوپذیری و جذبِ جوانانِ
تحصیلکردهی ایرانی و تربیت و تعلیمِ آنها ،حمایت از نویسندگان،
چهرههایِ سرشناس و فعالینِ اصالحطلبِ ایرانی و صرفِ بودجه ،به
طور شفاف و علنی به هدایتِ سیاستهایِ اپوزیسیونِ لیبرال و
اصالحطلب میپردازد.
با بررسیِ حتا گذرایِ اعضا و گردانندگانِ گروه دانشجویان و
دانشآموختگانِ لیبرال و فعالیتهای آنها ،هدف و مسیری که
کمپینِ نه به حجابِ اجباری دنبال میکند قابلِ درک و تحلیل است.
کمپینی که با توصل به جامعهشناختیِ هوهولیسمِ ایرانی ،و تاریخ
هضم و انحالل گروههای اپوزیسیون در لوایِ اتحاد توانسته است
طیفِ وسیعی از ایرانیان و حتا چهرههای شناخته شده و مطرحِ چپ
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را نیز به زیرِ پرچمِ خود بکشد .نه به حجابِ اجباری ،مفهومی از
سکوالریسم و الییسیسم که از سوسیال دموکراسی برخیزد ندارد ،به
زیرکانهترین و سازمانیافتهترین روشها طراحی شده است ،و
تاسفآور آن است که چپها نیز با نگاهی سادهانگارانه به این کمپینِ
هدفمندِ لیبرال پیوستهاند .شهال شفیق ،با پیشینهی چپِ
سوسیالیست -لنینیست و فعالیتهای مشخصِ خود طیِ سالهای
پیش و پس از انقالبِ  25تا کنون ،کسی که در مصاحبهاش با
شاهرخ رئیسی در سایتِ اثر ،هضم و پلزنیِ احزابِ چپِ پیش از
انقالب به دین و مذهبیون را در نقدی بر گلسرخی ،تقبیح میکند،
خود تنها با تکیه بر مشترک بودنِ شعارِ آزادیِ پوشش برای زنان به
این کمپین میپیوندد .توجیه این پیوستِ چپها به کمپینِ نه به
حجابِ اجباری ،اشتراک شعار آزادیِ پوششِ زنان ،سکوالریسم،
دموکراسی و برائت از دین حتا اگر به قبول شعارِ انحرافیِ "دین امری
خصوصی است" بیانجامد است[2[ .
چشم بستنِ این گروه بر حقایق ،اهمال در خطکشیها با
لیبرالیسمی که تا بُنِ دندان آماده ،مسلح و قدرتمند به سمت
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گسترشِ ربیع العربی و تحمیلِ دموکراسیِ لیبرال در غالبِ حملهی
بشردوستانه به منطقه یورش برده است و یا تعمد در دوباره هضم
شدن در روندهای پوپولیستی که مهارِ آن در دستِ نیروهای ضدِ
چپ است ،خطری است که باید در نطفه از بروز و پیشرفتِ آن
جلوگیری شود.
در این مقاله به تفاوتهایِ سکوالریسم ،الییسیسم و سکوالر
لیبرالیسم ،چه از دیدِ بحثهایِ تئوریک ،جامعه-روانشناختی و چه
تاریخی اشاره خواهد شد و خطِ قرمزهایی که سکوالریسمِ سوسیال را
از سکوالریسمِ لیبرال جدا میسازد شرح داده خواهد شد.
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سکوالریسم :انحرافات و قدرتبخشی به مذهبیت
در تعریف ،سکوالریسم مفهومِ جدیدی نیست ،گرچه مدت زمانی
طوالنی از عمرِ آن در حافظهی ایرانی نمیگذرد .با آنکه مفهومِ
سکوالریسم را از یونان اپیکیوروس و دانشمندانِ اسالمیای چون
ابنرشد بر آمده میدانند ،تا پایانِ عصرِ تاریکیِ اروپا ،فروپاشی

امپراطوریِ کلیسا و قرونِ وسطا که نامهایی چون ولتر ،اسپینوزا ،جان
الک ،توماس جفرسون و یا برتراند راسل با سکوالریسم گره خورد ،به
طورِ خاص هرگز خطِ قرمزهایی برای سکوالریسم ترسیم نشده بود.
واژهی سکوالریسم را اولین بار جورج هولی اوک ،نویسندهی انگلیسی
در قرنِ نوزدهم در مجلهی "ریزِنِر = برهانآور" به کار برد ،حرکتی
که او را به عنوانِ پیشتاز ،متحملِ گذراندنِ دورههای متعددِ حبس و

زندان کرد .وی به شدت تحتِ تاثیرِ فلسفهی پوزیتیویسمِ آگوست
کُنت بود و با رویکرد یکباره از آتئیسم و طرحِ سکوالریسم ،خود را
در مقابلِ خیلِ تهدیدات دولتیِ دهههای  2125-2115انگلستان
مصون نمود .اکنون پدرِ سکوالریسم تعریفی مشخص از آن داشت:
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"در مفهوم ،سکوالریسم میتواند بیانگرِ حقِ آزادیِ قوانینِ دینی و
آموزههای مذهبی باشد ،و نیز حقِ آزادیِ قوانین تحمیلیِ دولتی از
دین بر اساسِ ارادهی مردم در حیطهی حکومتی که از لحاظِ باورها
خنثا است .به تعبیرِ دیگر سکوالریسم به معنای فعالیتهای بشری و
تصمیماتِ او باالخص در حیطهی سیاست جدای از تاثیراتِ دینی
است]1[ ".
وی صراحتا در بحثِ حدود و ثغور سکوالریسم در حالی که خود را
یک "اگنوستیسیست" میخواند (توجه شود که هولی اوک به عنوانِ
پدرِ سکوالریسم پیش از آغاز مووِمان سکوالریسم خود را آتئیست
میدانست و افول گرایشِ او به میانهرَوی و اگنوستیسیسم "پس" از
آغازِ گسترشِ سکوالریسم بود) میگوید " :سکوالریسم بحثی علیه
مسیحیت نیست ،بلکه مستقل از آن است[ .سکوالریسم] ادعاهای
مسیحیت را زیرِ سوال نمیبرد بلکه آنها را ارتقا میدهد .سکوالریسم
نمیگوید که هیچ نور و هدایتی در جایی نیست ،بلکه این باور را
حفظ میکند که نورِ هدایت در حقیقت سکوالر است ،شرایطی و
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محرومیتهایی که به طورِ غیرِ مستقل وجود دارند و تا ابد فعالاند".
[]1
هولی اوک تنها آتئیستی نیست که با مانیفستهایی بر پایهی
سکوالریسم حقِ جداییِ دین از سیاست را مطرح کرده و خود از یک
آتئیستِ افراطی به یک اگنوستیسیستِ معتدل بدل میشود .در واقع
سکوالریسم با قبولِ تامِ اساسِ مذاهب هرگز در عمل به سمتِ
آتئیسم و ردِ باور به خدا پیش نرفته است .بلکه با به رسمیت
شناختنِ وجودِ دین و تعالیمِ مذهبی ،به قدرتِ حقیقتِ مذاهب در
فضایی جدای از سیاست حقی خاص قائل شده است .هولی اوک در
کنارِ چارلز ساوث ول ،جان استوارت میل ،و آگوست کنت ،خود را در
ابتدا اووِنیست معرفی کردند ،در حالی که رابرت اووِن با پایهگذاریِ
سوسیالیسمِ اوتوپیایی و نظریهی سهگانهی صریحاللهجهاش در
معاندت با دین ،خود پس از گذار از دورهی شکوفاییِ اندیشههایش
تبدیل به یک اسپریچوالیست (روحانیگرا) شد!
چگونه میتوان بر اساسِ نظریاتِ پایهگذارانِ مذهبِ اومانیسم،
سکوالریسم و پوزیتیویسم ،که خود در مسیرِ تحوالت و دگردیسیِ
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اندیشههایشان

از آتئیستِ

افراطی به

اگنوستیسیست و

اسپریچوالیست اعتدالِ منش یافتند ،باور داشت که سکوالریسم بطنِ
تپندهی آتئیسم در سیستمی سوسیالیستی خواهد بود ،شاید نه حتا
بتوان ادعا کرد که بذرِ نئوآتئیسم از سکوالریسم زاده شده است.
تاریخِ سکوالریسم روندی نه چندان صعودی به سمتِ تحجرِ مذهب
در حکومتهای مردمی داشته است .شاید که این تاریخ از بدو
پیدایش هدفی جهتِ عقب نشاندن و یا محوِ مذهب نداشته است
بلکه به قدرت یافتنِ رادیکالیسمِ دینی در برابرِ رادیکالیسمِ آتئیستی
کمک کرده است .سالِ  ،2122انگلستان با ترمی جدید در موازات
الییسیسمِ فرانسوی به عناد بود" :سکوالریسم" ،آنچه به اعتقادِ
بسیاری در رشدیه یا اَوِروئیسمِ کشورهای اسالمی قرنها قبل امتحانِ
خود را پس داده بود و در نهایت به ارجاعِ دولت به استفادهی ابزاری
از دین در قالبِ حکومتهای مذهبیِ افراطی انجامیده بود و به اعتقادِ
پیشروانِ سکوالریسم ،اپلیکیشنِ پوزیتیویسمِ کُنت و اوتوپیایِ
اومانیتهی هانری دو سن سیمون و تحققِ کمونیسمِ مارکس به سوی
جامعهای اومانیست بود.
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هیچ یک از پیشروانِ سکوالریسم ،از هولی اوک گرفته تا ساوث وِل
سعی بر کشیدنِ خطهای تفریقِ سکوالریسم با الییسیسمِ فرانسوی
نداشتند .آنچه آنها در خفقانِ قرن نوزدهمِ انگلستان در پیِ اثباتش
بودند ،خطِ بطالن کشیدن بر باورهای مذهبی نبود ،بلکه بیرون
کشیدنِ احکام و فرامینِ مسیحیت از قوانینِ دولتی بود .ساوث ول با
مهاجرت به نیوزیلند به کلی از مواضعِ ضدِ مذهبی فاصله گرفت ،و
هولی اوک نیز با اعالمِ اگنوستیسیست بودن برائتی مشهود را از
آتئیسم و گرایشاتِ افراطیِ خود در اوایلِ دههیِ چهلِ قرنِ نوزدهم
ابراز داشت.
در موازاتِ سکوالریسم ،در فرانسه الییسیسم با فونداسیونِ ظاهرا
قابلِ انطباق با سکوالریسم شروع به رشد کرد .حال آنکه تفاوتی
اساسی داشت :الییسیسم به دنبالِ حقِ برابرِ ادیان در حکومتهای
غیرِ دینی بود .در حالی که سکوالریسمِ انگلستان حقِ دخالتِ دین در
امورِ سیاسی را محدود میکرد ،الییسیسم به حذفِ دروسِ مذهبی از
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مدارس ،و نوترالیزه (خنثاگری) جامعه در برابرِ مذهب پرداخت -
آنچه منتقدین (به طورِ خاص جامعهی آمریکایی) نقضِ دموکراسی
و سویِ دیگر افراطِ مذهبی در سرکوبِ مذهب میدانند -با این
توضیح که در جامعهی الییک هرگونه تبلیغِ مذهب ممنوع است و از
طرفی چنانچه در این جامعه مذهبی در اکثریت باشد در اکثریت
خواهد ماند و شانسِ رشدِ مذاهبِ اقلیت از دست خواهد رفت و این
خود نقضِ عملیِ برابریِ ادیان در الییسیسم است .در نتیجه از سالِ
 2621دولتِ فرانسه الیحهای در قوانینِ تجدیدِ نظر شده در دورهی
پنجمِ جمهوریتِ فرانسه اضافه کرد که طبقِ آن پیروانِ مذاهبِ
مختلف میتوانند در ایامِ مذهبی به مرخصی بروند و آزادانه به انجامِ
مناسکِ مذهبیِ خود بپردازند و در مدارس و مکانهای عمومی
خوراکی که عرضه میشود بر اساسِ طعامِ حاللِ مذاهبِ مختلف از
تنوع برخوردار باشد .در عمل فرانسهی الییک نتوانست اعیادِ مذهبیِ
کاتولیک را که مذهبِ اکثریت بود از تقویم ملی بیرون کشد ،و
همچنان تا سالِ  1551بحث بر سرِ عملی نبودنِ اپلیکیشنِ
الییسیسم جریان داشت.
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الییسیسم (که نمونههای عملیِ آن را در فرانسه ،برزیل و ترکیه
میتوان یافت) و سکوالریسم ،بارها و بارها در عمل از مسیرِ جداییِ
کاملِ دین از حکومت خارج شدهاند .نمونهی این انحراف معاهدهی
کونکوردات با کلیسای کاتولیکِ واتیکان بوده ،که اختیاراتِ واتیکان را
از قلمرو مذهبی مشخص شدهی خود فراتر برده است .اما این نگرشِ
جداییِ دین از حکومت از ریشهی سوسیالیسم مشتق شده بود.
ماتریالیسمی که جورج هولی اوک با استناد بر آن راهِ رسیدنِ تودهی
مردم به حقِ "زندگی مادی" خود را در گرو آن میدانست .آنچه

لنین هم در رسالهی نگرشِ حزبِ کارگر به دین و هم سوسیالیسم و
دین موکدا تحلیل میکند ،مفهوم خفی "دین امری خصوصی است"
به عنوان ترمی در دست اوپورتونیسمِ اروپایِ درگیر در مبارزهی
طبقاتی جهتِ رهایی از حکومتهای بورژوایی که دین را
"دستمایهی تسلط" کردهاند است.
هانتِر بِیکر ( )1522از دیدِ یک لیبرالِ ضدِ سکوالریسم ،در تحلیلِ
طبقهبندیِ سوسیالیستی ،رابطهی مستقیمِ سکوالریسم و سوسیالیسم
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را بر اساسِ نگرشِ هر دو بر "غیرِ قابلِ اثبات بودنِ تمامِ اصول در
تمامِ مذاهب" و در نهایت "پوچیِ مذاهب" میداند .از نگاهِ بیکر،
سکوالریسم "حقِ تساویِ تمامِ ادیان" است و سوسیالیسم را در این
دکترین شریک میداند .او در ادامه صراحتا ادعا میکند :سوسیالیسم
با نگرشِ سکوالر در صددِ آن است که در نهایت "مذاهب در سطحی
یکسان خصوصی شده و در سطحی یکسان از زندگیِ تودهی مردم
جدا شود".
سکوالریستها بدان امیدند که با این روش مردم با دستیابی به
مساوات در برابرِ یکدیگر به سوی محوِ کاملِ دین قدم برخواهند
داشت ]1[".مفهومی که در تحلیلِ اریک فروم ( )2622از
سکوالریسمِ مارکسیستی نفی میشود .او نهتنها مارکس را در ضدیت
با دین نمیبیند بلکه پیرو اسپریچوالیسمِ اسپینوزایی میداند:
"بیشک سننِ تقدسگرایی مسیانیک بر وی [مارکس] از طریقِ
اندیشههای دانشمندانِ دورهی روشنگری باالخص اندیشههای
منشعب از اسپینوزا ،گوته و هگل تاثیرگذار بودهاند ....سوسیالیسم در
فرمِ مارکسیستی و دیگر شکلهایش به ایدهی "جامعهی خوب" به
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عنوانِ موقعیتی برای پی بردن به نیازهای روحانیِ بشر بازگشت .این
بازگشت ضدِ سلطهطلبی بود هم در مواجهه با کلیسا و هم دولت... .
نتیجتا سوسیالیسمِ مارکسیستی و دیگر فرمهای آن وارثان
مسیانیسم نبوی ،فرقهگرایی کلیسایی مسیحیت ،توماسیسمِ قرن
سیزدهم ،اوتوپیاییسم رونسانس و عصرِ روشنگریِ قرنِ هجدهم
هستند .ترکیبی از ایدهی مسیحیتِ نبوی نسبت به جامعه به عنوان
سفینهای برای پروازِ تحققِ روحانیت با ایدهی آزادیِ فردی]2[ ".
اریک فروم در اینجا پس از تحلیلهای بحث برانگیز خطِ فرقی بینِ
سکوالریسم سوسیالیسم و لیبرالیسم میکشد و مدعی میشود که
تفاوتِ سکوالریسم سوسیالیسم با نوعِ لیبرالیسم آن به جهتِ
جداسازیِ اخالق در سوسیالیسم از جامعه است.
آنچه لنین به صراحت از آن به عنوانِ برداشت اوپورتونیستی از
جداییِ دین از سیاست و شعارِ دین امری خصوصی است یاد میکند
از دیدگاه فروم تحلیلی مبسوط اما نهچندان متضاد مییابد .از نگاهِ
فروم ،سکوالریسمِ سوسیالیسم در مسیرِ ارتقا و تحقق تحتِ تاثیرِ
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فاکتوری دیگر به چالش کشیده شده و تغییرِ مسیر داده است :خطرِ
استفاده از این فضای آزادی تحقق ارزشهای روحانی از درون جامعه
توسط آتاریتهی مطلقه به عنوانِ "دیکته کنندهی روشهای اخالقی
به بشر" و رشد آتاریتاریسم .او با نگاهی به نحوهی شکلگیریِ
خیزشهای علیه حکومت استبدادی دینی کلیسای کاتولیک توسط
پروتستانها ،دورانهای مشخص تاریخی را به عنوان قلههای
اوجگیریِ قدرت اتاریتهی پروتستانیسم که از ابتدا با شعار و راهکارِ
فردگرایی و جدایی از کلیسایِ کاتولیک پا به عرصهی ظهور گذاشته
بود معرفی میکند و شعارهای فردگرایی آنها را تنها ادعاهایی جهتِ
دستیابی به قدرتِ حکومتی و دستاندازی به سرمایههای بورژوازی
میداند .نتیجه به سمتِ شکلگیریِ حرکتهای سکوالرطلب سوق
یافت که وی از آن به عنوانِ " انگاره لیبرالیسم" یاد میکند.
لیبرالیسمی که حاال راهی جز جداییِ حکومت از کلیسا و فراتر از آن
برائت جستن از مداخلهی حکومت در تحققِ ارزشهای روحانی و
اخالقی که باید انحصارا فردی شکل گیرند نداشت.
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آکاریا کریپاالنی ،در نقد گرایش پیشتازانهی سوسیال سکوالریسمِ
کنگرهی هند ،که آن را نه ترمی امروزی بلکه کانسپتی میداند که از
لیبرالیسمِ دورهی استعمارِ بریتانیا مشتق شده بود ،سکوالریسمِ
گاندی را نفی کننده و یا بیتفاوت در برابرِ ارزشهای روحانی بر
نمیشمرد بلکه در جهتِ "اهمیتبخشی به تمامِ ادیانِ جهان"
میداند .بر اساسِ تحلیلِ او از سکوالریسمِ گاندی ،اسپریچوالیسم را از
نگاهِ وی اینگونه تعریف میکند" :هر کس که قوانینِ اخالقی را
پیروی کند مذهبی است ،حال چه به خدا ایمان داشته باشد و چه
وجودِ او را باور نداشته و خود را آتئیست بنامد .قوانینِ اخالقی خدا
هستند ،قانون و قانونگذار یکی است و حقیقت خداست نه خدا
حقیقت"]2[ .
در واقع سکوالریسم بدون وجودِ مذهب قابلِ تعریف نیست .مذهبی
که مارکس افیونِ توده میخواند ،و سوسیالیسم وسیلهی تحمیقِ
پرولتاریا برای تسلط و رشدِ انحصاریِ کاپیتال بر میشمرد .روندِ
سکوالریسم در بطنِ سوسیالیسم به طلبِ حقوقِ بیش از پیشِ ادیان
و رشد و بسطِ آنها انجامیده است .الییسیسمِ فرانسوی از بدوِ
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تصویب ( )2652به پوالریزه شدنِ فرانسه به دو قطبِ مخالف و موافقِ
آن انجامید – امیل کوب در یک سوی رهبریِ دموکراتهای چپِ
ضدِ روحانیت و ژان ژورس ،چهرهی معروفِ جمهوریخواهِ
اوپورتونیست در سویی دیگر .امیل کوب به عنوانِ مخالفِ هرگونه
مسامحه با مذاهب و با تعریفِ سکوالریسم به عنوانِ ابزارِ معاندت با
دین و سرکوبِ هرگونه نمودِ مذهبی در جامعه عالوه بر جداییِ کاملِ
دولت از مذهب ،مورد نقدِ سوسیالیستهای ریفرمیست به رهبری
ژان ژورس قرار گرفت ]5[.وی این روش را نقضِ دموکراسی و آزادیِ
بیان میدانست و به آزادیِ ادیان و حقِ بهرهگیریِ پیروانِ هر یک از
ادیان به طورِ مساوی در حاکمیت معتقد بوده ،مبارزه با روحانیت را
خارج از حیطهی مسوولیتِ دولت بر میشمرد.
ژورس به عنوانِ یکی از پیشتازانِ به تعبیرِ رادیکالها "ریویژنیسم" ،
در زمانِ خود بسیار مورد نقدهای تند قرار گرفته بود .گرچه گرایشِ
ژورس پیش از تحولِ او به سوی سوسیالدموکراسی ( )2651ضد
میلیتاریایی به نظر میآمد این نوع مسامحه از دیدگاهِ اوپوزیسیونِ
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چپِ انترناسیونال باالخص تروتسکی در دهههای  15و  15نهتنها به
اوپورتونیسم بلکه به عنوان انحراف از لنینیسم تعبیر و به شدت مورد
حمله قرار گرفت ]1[.بعدها این جهتگیری علیه ریفرمیستهای
میانهرو ،جدا از نقدها بر تمایل آنها به سمتِ لیبرالیسم و با تمرکز
بر تسامحِ مذهبیِ آنها ،مستمسکی برای استالینیستها و
قدرتگیریِ میلیتانت آتئیسم در دههی  15و  25شد.
لنین با شرحِ مفصلی از پالسیِ سوسیال دموکراتها در برابرِ شعار
دین امری خصوصی است ،این سطحِ مسامحه در برابرِ دین را بهانهی
آپورتونیسم برای خنثا کردنِ افراطگراییِ میلیتانت آتئیستها
برشمرده بود ،با این حال مسامحه در برابرِ هر عاملِ تفرقه در مبارزات
طبقاتیِ پرولتاریا برای حفظِ اتحاد و ثمربخشیِ مبارزه را الزم خوانده
بود .اما ،تسامحِ الییسیم پای از خطکشیهای سوسیالیسم فراتر و
فراتر گذاشت .سکوالریسم با قبولِ توالرانس در برابرِ ادیان ،در بطنِ
خود نهتنها شعارِ "دین افیونِ تودهها" را _چه با اصالحاتِ تدریجیِ
مورد ادعایِ رفورمیستها و چه با تسامحِ چپهای میانه_ محقق
نکرده بود بلکه با نگرشِ "برابریِ ادیان" و تفاسیرِ اسپریچوالیستی از
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مارکسیسم به ادیان ،روحی پویا بخشیده بود .فرانسه ،با گذشتِ زمان
بارها و بارها تحتِ فشارِ مذهبیون برای احقاقِ حقوقِ اجتماعی دست
به تعدیلِ قوانینِ الییکِ خود زد تا به جایی که امروز ادعای آنکه
بیشترین جمعیتِ سوسیالها را مسیحیانِ کاتولیک تشکیل میدهند
حقیقتی بِالتکذیب باشد .پس از انقالبِ سالِ  2622مجارستان ،با
گسترشِ رفورمیست سوسیالیسم در اروپایِ شرقی ،تسامحِ دینی نیز
رشد کرد .دور از ذهن نیست که رشد گرایشات تسامحی در مواجهه
با دین به ریشهدار شدنِ مذهب کمک کرد و روز به روز لزومِ این
تسامح بیشتر احساس شد .زنجیرهی معلولی بود :سکوالریسم :تسامح
در برابرِ ادیان -رشد ادیان -افزایشِ جمعیتِ دیندار در جامعهی
سوسیالیسم -نیاز به تسامح بیشتر.
تری ریدل ( )1522در سخنرانیِ خود با عنوانِ "سوسیالیسم و
سکوالریسم :رابطهای مشکل" با بررسی روندِ شکلگیریِ سکوالریسم
در بطنِ سوسیالیسم از جورجهولیاوک تا افایریدلی ،خطرِ سوقِ
سوسیالیسم به مسامحهی سکوالریستی در برابر دین را قوتگیری
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"خفی" کپیتالیسم در پی حیات اجتماعی ادیان میداند .وی
سوسیالها را نه به سرکوب ملیتاریاییِ مذاهب بلکه به هشیاری در
برابرِ به رسمیت شناختنِ حقوقِ اجتماعیِ ادیان در قالبِ
سکوالریسمی که به شدت تکیه بر دگردیسیهای لیبرالیسم جهتِ
قوتگیری توتالیته مذهبی (همانطور که بارها در تاریخ تکرار شده
بوده است) دارد فرا میخواند]6[ .
در مقابل لیبرالیسم نیز پایههای ادعاهایِ دموکراتیکِ خود را بر
اساسِ سکوالریسم بنا نهاد .باری کاسمین با تمرکزی موشکافانه بر
انواعِ سکوالریسم آن را به دو نوع طبقهبندی میکند :سکوالریسمِ
سخت و سکوالریسمِ نرم .آنچه وی به عنوانِ سکوالریسمِ سخت
معرفی میکند ،درونمایهی آتئیستی به مفهومِ مردود دانستنِ تمامِ
اصولِ مذهبی به سببِ غیرقابلِ اثبات بودن و عدمِ مشروعیت عقلی
دارد .و در برابرِ آن سکوالریسمِ نرمِ غربی را مطرح میکند که
درونمایهی اسکپتیسیسم (شکگرایی) و اگنوتیسیسم است :ناممکن
بودنِ ابطالِ اصولِ مذهبی و در نتیجه اتخاذِ سیاستِ "توالرانس" و
مسامحه در برابرِ اصولِ مذهبی و برقراریِ دایلوگ بین علم و دین.
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[ ]25در تعاریف خطِ تفریقِ نگرشِ سوسیالیسم و لیبرالیسم در
پالسیهای سکوالریسم بسیار کمرنگ مینماید و شاید تنها
رویکردهای چپهای رادیکال را بتوان به عنوان پیش برندهی
سکوالریسم به سمتِ آتئیسمِ سوسیالیستی برشمرد .آنچه
رفرمیستهای سوسیالیست با الییسیسم و سکوالریسم محقق
کردهاند دقیقا با تعریفی که پل استار از نگرشِ سکوالریسمِ

لیبرالیسم دارد مطابقت دارد .وی در کتاب "قدرتِ آزادی :نیروی
حقیقیِ لیبرالیسم" [ ]1555به تحلیلِ عملکردِ سکوالریسم در
حکومتهایِ لیبرال میپردازد و با کشیدنِ نقشهای دقیق و مبسوط
از اصولِ لیبرالیسم ،سکوالریسم را به عنوانِ مختصاتِ اصلیِ بُردار
پایهایِ لیبرالیسم معرفی میکند .وی نتیجهی سکوالریسم در
لیبرالیته را بهرهمندیِ دین از حمایتِ دولت دانسته ،سکوالریسم را
حکمی سیاسی بر میشمرد که با دکترینهای تئولوژیکِ مختلف،
هیچ تهدیدی در جهتِ برچیدنِ دین نیست]22[ .
کارل اولسون (مارس  )1521در سایتهای فری ریپابلیک و
کاتولیک ورلد ریپورت [ ]21مطلبِ بحث برانگیزی را پیش از انتشارِ
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مقالهی "ستمِ لیبرالیسم" جیمز کالب که در ادامهی مقالهی اولسون
بود منتشر میکند با عنوان" :لیبرالیسم سکوالر  ،مذهبی سیاسی
است" .اولسون در این مقالهی به شدت تندِ خود با دوره تاریخ
شکلگیریِ لیبرالیسم و تسلطِ سیاستِ لیبرالیسم در آمریکا،
لیبرالیسم سکوالر را برآمده ،پرورشدهنده و قدرتدهندهی مذهب
میشمارد ،اما مذهبی که فاقدِ ریشه است و ساحتی برای زد و خوردِ
ادیانِ کالسیک فراهم میآورد که در نهایت به افراطگراییِ فرقهای
میانجامد .او از نگاه یک مذهبیِ ضدِ سکوالریسم ،لیبرالیسم را نه
یک توتالیتهی شیطانی بلکه قدرتی در ذات خطرناک تصویر کرده ،و
نحوهی شکلگیریِ لیبرالیسم را از اوتوپیاییسم تا امروز از مسیرِ
قدرتطلبیِ مذهبی تحلیل میکند.
هیچ یک از این ادعاها ،چه از دیدِ مذهبی به سکوالریسم لیبرال و
چه از دیدِ سوسیالیسمِ رادیکال به الییسیسم ،به عنوان نه راهی برای
فراگیریِ تدریجیِ آتئیسم و گذارِ صلحآمیز از عصرِ روشنگری بلکه
تسامحی در قالبِ خطکشیهای مصلحتی جداکنندهی دین از
حکومت که به تقویتِ ادیان و به رسمیت شناختنِ تمامِ ادیانِ قدیمه
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و جدیده ،دور از ذهن نیست؛ وقتی که تاثیراتِ بیش از یک قرن
سکوالریسم را نهتنها در اروپا بلکه در خاورمیانه بهطورِ ملموس هنوز
درک میکنیم .خاورمیانه همزمان با اروپا تبدیل به آزمایشگاهی برای
تجربهی الییسیسم و سکوالریسم شد .سوغاتی که انگلستان به شرق
آورده بود.
ایران ،ترکیه و پس از آن عراق و سوریه به عنوان اولین کشورهای
منطقه که بسترِ امتحانِ عملیِ سکوالریسم بودند آن را تجربه کردند.
ایران از سال  ،2611تقریبا همزمان با شکلگیریِ الییسیسم
کمالپاشا در ترکیه به استقبالِ جبریِ سکوالریسم رفت .از کشفِ
حجاب تا ممنوعیتِ مراسمِ مذهبیِ شیعه همچون مُحرم و ایامِ تاسوعا
و عاشورا .سکوالریسمی که بیش از آنکه به ترویج آتئیسمِ
سوسیالیستی گرایش داشته باشد ،مدرنیتهی آمریکایی را پس از
شهریور  2115با توالرانس مذهبیونی که زمانِ پهلویِ دورهی اول
(رضاخانی) به شدت سرکوب شده بودند به جامعهی در بطن سنتی و
مذهبیِ ایران تزریق میکرد؛ روندی که به تحلیلِ میشل فوکو به
شکلگیریِ خیزشهای زیربستری اسالم رادیکال انجامید .هر برگ از
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کتاب تاریخِ نیم قرن حکومت پهلوی پر از سطورِ شتابزدهی تحوالتِ
تزریق شده به الیههای سطحیِ جامعهی ایرانی است ،با فراز و
نشیبهای مبارزات بیوقفهی سکتهای مختلف و در نهایت رشد
ریشههای مذهبیت.
در موازات ،ترکیه به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که
الییسیم را در قانونِ اساسی گنجانده است ،مسیری نهچندان متفاوت
طی کرد ،گرچه سکوالریسمِ تُرک به عنوانِ قدرتِ مطلقه هنوز بر
سیستمِ حکومتیِ کشور مسلط است .مصطفا آکیول در مقالهای با نام
"سکوالر به معنای لیبرال نیست" ،سکوالریسم در ترکیه را در تقابلِ
با لیبرالیسم تصویر میکند :تقابل غرب (غزب ترکیه) سکوالر رادیکال
با مرکز لیبرال میانهرو؛ اولی در معاندت با هرگونه نمودِ مذهبی ،و
دومی در مسامحه با مذهب ]21[ .تقابلی که به اعتقاد وی مسیر
تندرویهای فاشیستی را میپیماید.
در واقع سکوالریسم مادامی که حقِ اصالتِ ادیان در بطنِ جامعه را به
رسمیت شمرده و سعی به خطکشیِ حکومت در حصاری جدا از
فعالیتهای مذهبی سکتهای تودهها و دخالت دین در سیاست
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داشته است ،هرگز نتوانسته مانعی بر رشد مذهب و قوتگیریِ آن
باشد .سکوالریسم ،هدفی را که مارکسیسم و لنینیسم در گسترش
دیالکتیک آتئیسم داشتهاند محقق نکرده است .صرف آنکه
سوسیالها مذهب را از حکومت جدا بدانند مسیر روشنی برای آنها
با پیوستن به سکوالریسمِ لیبرال یا رفرمیست که نتیجهای مشابه
دارند باز نمیکند .خطر حل شدنِ سوسیالیستها _که آتئیسم را
باید پایهی دکترین خود بدانند_ در خیزشهای تزریقی سکوالریسم
لیبرالیسم در خاورمیانه ،که به گسترشِ بیش از پیشِ رادیکالیسمِ
مذهبی در منطقه انجامیده ،جدی و غیر قابل چشمپوشی است.
قدرتطلبیِ مذهبی در بطنِ سکوالریسمِ لیبرال گرچه در شعار به
قرابت با سوسیالیسم چهره بسازد ،جنگی مسبوق به سابقه است.
حمایتِ سوسیالیستها از هر حرکتِ سکوالر-لیبرال به تحلیلِ در
جنبش خزندهی ریشهدار لیبرالیسم در منطقه منتج خواهد شد.
امروز به همان نقطهای رسیدهایم که رفرمیست سوسیال ،درست
همانگونه که لنین نقد میکرد ،برداشتی اپورتونیستی از شعارِ "دین
امری خصوصی است" اینبار مستقیما در قدرتگیری لیبرالیسم بوده
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 بلکه در، این حمایت در جهت اتحاد سکتهای پرولتاریا نیست.است
.مسیر حل شدن در لیبرالیسم است

. در سایت اشتراک منتشر شده است62 *این مقاله ابتدا در شهریور
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