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 مقدمه

 

 با باشد مترادف زن، جهانیِ روز مارس، هشتمِ برخی برای شاید

 عنوانِ به و کشند می نقد به که فمینیسمی فمینیستی؛ گرایشاتِ

 در را ها آن ،تامپریالیس غربِ ی تندروانه های جنبش از بخشی

 به دسته این نگاه. دانند می مردود کارگری های جنبش راستای

 موجِ لیبرالِ فمینیسمِ به خاص طورِ به که است ای دریچه از فمینیسم

 ی چه تاریخ به اشراف با کثیری ی عده اما. شود می گشوده دوم

 هشتمِ ی تسمیه وجه و زنان خواهِ آزادی و طلب برابری های جنبش
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 های جنبش اولین که اند واقف حقیقت این بر زن، روزِ عنوانِ با مارس

 که مارس، هشتمِ. برخاست سوسیالیسم از جهان در فمینیستی

 آمریکا سوسیالیستِ حزبِ توسط 2656 فوریه 16 در بار  نخستین

 سازمانِ تصویبِ به که 2655 سالِ تا کرد، اعالن را خود موجودیتِ

 روزِ عنوان به شرق بلوکِ و کمونیستی کشورهای تمامِ در رسید، ملل

 سوسیال اجالسِ دومین در که 2625 سالِ از. داشت رسمیت زن

 تظاهراتِ تا شد برگزار زنان کنفرانسِ اولین کپنهاگ در انترناسیونال

 توسطِ زن روزِ عنوان به روز این شناختنِ رسمیت به بعد و 2625

 کمیسار کولونتای، الکساندرا که طرحی)  اکتبر انقالبِ از پس لنین

 و 2625) ها سال آن در زنان دپارتمانِ گذارِ پایه و سوسیال رفاهِ

 جنبشِ از بخشی سوسیال زنان بزرگِ های جنبش( بود داده( 2626

 کرده طی را مسیری چه فمینیستی های جنبش که این. بود کارگری

 چه ها آن آوردهای دست و برآمده آن از ها سال طی هایی شاخه چه و

 .خوانید می مقاله چهار این در که است چیزی بوده،

 بلکه پردازد، نمی فمینیستی های فعالیت به تنها مقاله چهار این

 ناتوریسم ،(برهنگی) نودیسم با فمینیسم ارتباطِ به است جستاری
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 زمانیِ مقطعِ در ها مقاله این از یک هر. سکوالریسم و( گرایی طبیعت)

 گرایشاتِ به مرتبط که است شده نوشته گذشته سالِ طیِ در خاصی

 منظر این از_ بوده برانگیز بحث های کمپین یا و وقایع جریانِ در روز

 موضوعاتِ خصوصِ در مبحثی گشایشِ برای ای بهانه وقایع این که

 بین تفریقی خطوطِ است شده سعی ها آن در و _بودند شده ذکر

 دو در اول، ی مقاله. شود ترسیم لیبرالیستی و سوسیالیستی گرایشاتِ

 در بعد ی مقاله سه و شدند منتشر آنالین روز و بیان آزادی سایتِ

  .اشتراک سایتِ

 کند، می آماده 1525 مارسِ هشتمِ برای را خود جهان که حالی در

 سن در روسیه زنانِ قیامِ گردِ سال صدمین مناسبتِ به که روزی

 اعتصابِ زنان، جهانیِ اعتصابِ از اعم مختلفی های کمپین پیترزبورگ

 سازماندهی فیمن گروهِ زنانِ جهانیِ انقالبِ ی وعده و جنسی روابطِ

 سوسیال، فمینیسمِ بحثِ گشودنِ با که است امید شد، خواهند

 سکوالریسم به کمونیسم دیدگاهِ و سکسیسم با آن ضدیتِ و نودیسم

 قدم برای شود بابی فتحِ الئیک، و سکوالر جوامعِ در زنان آزادیِ و

 احیایِ برای سوسیالیستی های خیزش در روشن مسیری به نهادن
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 علیه جهانی انقالبِ در تأثیرگذار بخشی عنوانِ به زنان حقوقِ

 که گسترده خیزشی آن، آمیزِ تبعیض هایِ فرآورده تمامِ و داری سرمایه

  پیوندد. می آن به سرعت به جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نودیسم، فمینیسم، سکوالریسم در بسترِ سوسیالیسم

11 

 

 

 

 

  ناتوریسم و نودیسم مبانیِ بر نوشتی کوته

 مذهب؟ مذهب یا اصلِبرهنگی؛ ضدِ
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 گفتار پیش

 ی هنریِ ایران در جامعه ی زنانِ فراهانی را نماینده بسیاری گلشیفته 

دانند. این که او با مهاجرتش به غرب آیا در پی  المللی می بین

ی جهانی بوده و هدفی جز  به جامعهایرانی  رساندن پیام زنانِ

ه و یا تنها برای زندگی ایرانی در خارج از کشور نداشت زنانِ نمایندگیِ

خود به عنوان فردی مستقل  هنریِ غرب و پیشرفتِ ی آزادِ هدر جامع

فرانسه را برای زندگی انتخاب کرده، بر ما نیست که بحث کنیم. به 

پسندد  گونه که می نآخود را  مستقل است و راهِ هر علت او فردی

 .کند میانتخاب 

هایی بین  فرق دوربین این روزها خطِ ی او در مقابلِ برهنه اما، حضورِ

کوچه و بازار در ایران کشیده است. دائما  روشنفکران و حتا مردمِ

ارزش؟ و  که نودیسم چیست؟ آیا ارزش است یا ضدِ شود میپرسیده 

قرمزهای ارزشی را  جوامعی که هنجارهای سنتی خطِ آیا در بسترِ
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دیسم را یک ارزش شناخت؟ این توان نو کنند آیا می میمشخص 

 نودیسم را طرح کرده و پاسخِ مبانیِ نوشت سعی دارد اصول و کوته

پیش از  دهند میبسیاری از عالقمندانی باشد که ترجیح  پرسشِ

 .جامع و کامل، قضاوت نکنند شناختِ

 

 چیست؟ نودیسم

آن بسیاری را به اشتباه  آخرِ ای التین است و ایسمِ نودیسم که واژه

 اند، در واقع ضدِ دیگری مواجه اندازد که با ایدئولوژیِ می

فردی و  کردِ ست. نودیسم یک تفکر نیست بلکه نوعی عمل ایدئولوژی

 )نیچریزم ناتوریسم فراگیرِ ایدئولوژیِ ست که از درونِ اجتماعی

naturismِبشریت دارد.  ( برخاسته است و تاریخی به قدمت

ناتوریسم یا همان  تفکرِ عملیِ نودیسم، برهنگی، بخشی از تظاهرِ

اجتماعی  سیستماتیک از قرن هجدهم نمودِ طورِ گراست و به طبیعت

 نودیسم باید ابتدا ناتوریسم را به عنوانِ یافته است. برای درکِ

 که از دلِ شناخت، ناتوریسم ی اخیر در سه سده فراگیر ما ایدئولوژیِ

 ناتورالیسم، اکسپرسیونیسم، هنری و ادبیِ های بزرگِ آن سبک
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اند و شاهکارهای هنری و  هنائیویسم، رئالیسم و سورئالیسم مشتق شد

ها،  جوامع و فرهنگ اند که در دیگرگونیِ بسیاری را رقم زده ادبیِ

سیاسی و اجتماعی تاثیر  زندگی و حتا منشِ آداب و رسوم، عاداتِ

 .اند سزایی داشته هب

یسم به بسیاری ناتور عملیِ نمودِ بسیاری بر این باورند که قدمتِ 

های  بسیاری از فلسفه گذاریِ پایهگردد و در  پیش از این باز می

 اجتماعی چون، اومانیسم، نهیلیسم-سیاسی گرایشاتِ ای و اساسِ پایه

ناتوریسم و  ی چه و حتا سوسیالیسم سهیم بوده است. با تتبع در تاریخ

 .شود میالذکر ترسیم  فوق تر مبتنی بر ادعاهایِ آن نمایی واضح مبانیِ

 

 تاریخ قدمتِ به گرایی؛ طبیعت ناتوریسم،

پیش از  ی چهارمِ ها ما را به هند در سده جای پای اولین ناتوریست

مقدونی در هند گروهی از  اسکندرِ برد. بنا به مشاهداتِ میالد می

و  گشتند اجتماعی ظاهر می روحانی بودند که برهنه در انظارِ مردانِ

 گیمنوی  خواند. واژه” گیمنوسوفیک“ان یا ی عری را فالسفه ها او آن
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انگلیسی جیمناستیک از آن گرفته  یونانی که بعدها در زبانِ در زبانِ

ای در یونان نبود زیرا  تازه ست که البته مفهومِ برهنگی شد به معنایِ

های المپیک شرکت  پیش از میالد مردانی که در بازی 552 از سالِ

 ها ها، آدمیدر واقع بین هندوکردند همه برهنه بودند. این فرهنگ  می

نفس و دست کشیدن  ی زندگی، تزکیه روشِ و عرفای شرق به عنوانِ

 .آن وجود داشته است اغواگرِ از دنیا و لذایذِ

 در کفر و شیطان از ویرَ دنباله بدن پوشاندنِ ها، ناتوریست نگاهِ در

ابراهیمی، یهودیت،  ادیانِ بعدها در بینِ ت.اس پروردگار برابرِ

الهی بلکه  مسیحیت و حتا عرفان اسالمی، برهنگی نه تنها یک سنتِ

عدن بوده آدم در  انسان و تبرا جستن از گناهِ وجودیِ درک حقیقتِ

م آد داستانِ اند که مبلغین مذهبی در تفسیرِ است. آنان اعتقاد داشته

که شیطان  آناند. همانا که پیش از  و تبعید او از عدن دچار اشتباه

ی ممنوعه وسوسه کند، آدم و حوا  میوه آدم و حوا را به خوردنِ

خود نداشته و  درست مانند تمام موجودات زنده هیچ شرمی از بدنِ

لوقات دیگر مخ آن را مانندِ زیبایی و نمایشِ خود را عینِ خلقتِ

شیطان  دانستند و در اثر فریبِ خدای خود می ستایش و پرستشِ
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خود شرم کردند و  ی ممنوعه از زیبایی و خلقتِ میوه پس از خوردنِ

پروردگار و تبعید از  انجیر پوشاندند و به عقوبتِ خود را با برگِ بدنِ

 .بهشت گرفتار آمدند

وی از شیطان و کفر در رَ بدن دنباله ها، پوشاندنِ ناتوریست در نگاهِ

دینی و مذهبی ای کامال  دگار است. در واقع ناتوریسم ریشهپرور برابرِ

از  اما ابراهیمی دارد. نین ادیانِچ شرقی و هند و هم در بین ادیانِ

 فیلسوفِ ی ناتوریسم توسطِ که برای اولین بار واژه 2551 سالِ

ده شد تا به امروز ، به کار برژان بپتیست لوک پالنشونبلژیکی، 

های بسیاری از ناتوریسم اعم از نودیسم، فریکورپرکولتور،  شاخه

آزاد، گیمنوسوفی، دیگامبار )پوشیده با آسمان(،  ش ساحلِجنب

بدون لباس،  و جنبشِ اجتماعی، سانینگ اسکینی دیپینگ، برهنگیِ

 در فرانسه فدراسیون جهانیِ 2651 مشتق شدند. در سالِ

خود را آغاز کرد و به سرعت توسط  اف، رسما کارِ.ان.ها، آی ناتوریست

سالمت، فدراسیون المپیک آلمان و دیگر نهادهای  جهانیِ فدراسیونِ

جهانی به رسمیت شناخته شد. آلمان، جزو اولین کشورهایی بود که 
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، 2651ها در هامبورگ در سال  نودیست با بازگشایی اولین کلوپِ

 .ها را به رسمیت شناخت ناتوریست

 مخصوصِ گردشگریِ ها و مناطقِ نهادهای حامی ناتوریسم و کلوپ

اند و  ی از کشورها به رسمیت شناخته شدهها در بسیار نودیست

کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایاالت متحده، کانادا، نیوزیلند، 

لهستان، اسلونی، کروواسی، یونان و سواحل کاراییب به ترتیب 

ناتوریسم؛  اصولِ نودیست را دارا هستند. هایِ ترین سازمان بیش

بشری و  ماعی، مدنی، سیاسی، حقوقِهای اجت فلسفه ی تمامِ پایه

 جهانیِ سازمانِ ی ارائه شده بنا بر تعریفِ جهان امروز بهداشتیِ

 (2651اف.ان.)آیناتوریسم

منطبق و هماهنگ با طبیعت است که  زندگیِ ناتوریسم، نوعی روشِ”

احترام به خود و  ی شخصیتِ اجتماعی نمود یافته و سازنده با برهنگیِ

مختلف  طبیعیِ  مختلف و محیطِ عزت نفس در بین مردمی با تفکراتِ

 .”است

هر کشور  مردمِ در واقع ناتوریسم طبق شرایط محیطی و جغرافیاییِ

 .شود میتعریف 



 شورش رها

18 

 ناتوریسم  مبانیِ

 

جنسی در اروپا و  : اروتیسم که پس از انقالبِمخالفت با اروتیسم .2

 هایِ توده حرصِ سرگرم کردن و باال بردنِ بسیاری جهتِ به زعمِ

جنسی برای دور  های سنتیِ بیرون از چهارچوب اجتماعی در روابطِ

سیاسی و اجتماعی به  های انتلکتوالِ ها از صحنه آن نگه داشتنِ

عکس  هحمایت قرار گرفت ب های اروپایی مورد سرعت توسط دولت

 انسانِ موروثیِ ناهِی گ جنسی را نتیجه نودیسم و ناتوریسم روابطِ

یشی برای باال بردن جنسی را با آرایش و پیرا آدم دانسته و لذایذِ بنی

زیبا و  زیبا و زشت و بدنِ اروتیسم انسانِ دهد. از نگاهِ آن افزایش می

ها و  جنسی نادیده گرفته شده، انسان برابریِ زشت وجود دارد، و حقِ

 ای برای کسب لذایذِ تنها وسیلهها  آن بشریِ غرایزِ ها همراهِ آن بدنِ

ها به شدت از اروتیسم برائت جسته و خود را  جنسی است. ناتوریست

 یک ایدئولوژیِ اروتیسم به عنوانِ تفکرِ نهایتِ خطِ سویِ در آن

. تا حدی که در بسیاری از دهند میضد بشری قرار  تبعیضیِ
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 گرایشاتِها، مجردها، و افراد با  اروتیست های نودیسم ورودِ کلوپ

 .باشد تعریف نشده غیر مجاز می جنسیِ

 ناتوریسم حفظِ یِ : از مبانی اولیهطبیعی اکولوژی و منابعِ حفظِ .1

 زیست و احترام به طبیعت است. مبارزه با برهم زدنِ محیطِ

ای  حیوانات از اصول پایه طبیعی و کشتارِ منابعِ اکوسیستم، تخریبِ

 .رود به شمار میناتوریسم 

مناسب که  آفتاب در شرایطِ نورِ بدن در برابرِ : قرار دادنِبهداشت .1

 مستقیمِ طور تماسِ در بدن است و همین D ویتامینِ جذبِ تنها راهِ

ی علومی  پایه شود میهای پوستی  سلول ساختِ بدن با هوا که باعثِ

 .: بالنئوتراپی، تاالسوتراپی، و هلیوتراپی شده استطبیعی چون

اد دخانیات، مو زیادِ ها عموما از مصرفِ : ناتوریستغذایی رژیمِ .1

و گوشت پرهیز  های شیمیایی وردهآمخدر، مشروبات الکلی، فر

ها خواری و تیتوتالر ها گیاه . در بین اکستریم ناتوریستکنند می

زنند( بسیار  چ عنوان لب به مشروبات الکلی نمی)کسانی که به هی
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چاقی مفرط( وجود نداشته و یسیتی )اوبها  آن . در بینِشود میدیده 

 .ست غذایی درست موادِ ناتوریسم مصرفِ از ارکانِ

شیمیایی و  هایِ شکُ : استفاده از کودهای شیمیایی، آفتکشاورزی.2

 .ی هورمونی مردود است مکانیزه زراعتِ

طبیعی برای درمان  : اغلب از داروهای گیاهی و یا موادِپزشکی .2

اکستریم ناتوریسم تنها هومیوپاتی مورد قبول  . درشود میاستفاده 

 .است

فردی،  درمان مشکالتِ موثرترین راهِ : به عنوانِدرمانی روان .5

 جسمی و روحی اجتماعی و سالمتِ

ها  ها و احترام به آن انسان برابر برای تمامِ : حقِبشر حقوقِ برابریِ .1

های  ی جنبش پایهی اجتماعی.  از قومیت، نژاد، تفکر و یا طبقهغ فار

 های جهان وطنی و جنبش افروزی جنگ ضدِ

حق و احترام  های دارایِ : آموزش کودکان به عنوان انسانآموزش .6

 ها آن صاحبانِ والدین به عنوانِ حقوقِ و خلعِ
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ی نودیسم در  برتریتی به حیوانات ندارد و ریشه: انسان روحانیت .25

 .ادیان است خدا در تمامِ راستینِ شناخت و پرستشِ اصلِ

و  اجتماعی نژادی، طبقاتِ تبعیضِ : برهنگی. لباس عاملِلباس .22

 . بهداشتی استچنین غیرِ زیست بوده وهم محیطِ تخریبِ

 .بدنی سالم است داشتنِ ی انسان برایِ : الزمهورزش .21

بشری است و نه  ی تفکر و حاالتِ خالقانه : هنر نمودِهنر .21

 .ثروت و شهرت کسبِ آویزِ دست

 قضاوتِ دیگر بدونِ هایِ جوامع و فرهنگ : برای شناختِتوریسم .21

تورهای  تبعیضانه و نیز نزدیک شدن به زمین به خصوص در قالبِ

 .ردی و اکوتوریسمگَ طبیعت

کسی را  فردیِ : هیچ کسی این حق را ندارد که آزادیِآزادی .22

لباس، چه بزرگسال، چه کودک.  بگیرد، حتا در پوشیدن یا نپوشیدنِ

اد، جغرافیا، نژ برابری برخوردارند سوایِ ها از حقوقِ انسان تمامِ

 .زندگی آزادند نوعِ شان و در انتخابِ جنسیت و سن
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های کربنی  زنجیره : پوشاکِ کمتر، از تولیدِهوا و محیط آلودگیِ .22

 .کاهد هوا و محیط می جلوگیری کرده و از آلودگیِ

 تمامِ حقوقِ ناتوریسم رعایتِ ایِ پایه : از اهدافِو مساواتبرابری  .25

ها و مبارزه با هرگونه تبعیض نژادی، طبقاتی،  مخلوقات منجمله انسان

 …ایدئولوژیک، مذهبی، فکری، جنسی، فیزیکی، احساسی، سنی و

گونه که متولد  ها همه زیبا هستند همان ناتوریست است. در نگاهِ

زیبایی نسبی نیست و چاقی و الغری، شکل و ساختار خاصی اند.  شده

 بدن به عنوانِ زیبایی، سن و سالمت و صحتِ از بدن به عنوان نمادِ

و پوشش و پیرایش بر تفرقه و تبعیض شده  جنسی باعثِ هایِ جاذبه

 .افزاید این تبعیض می
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 بشر زندگیِ ابعادِ تمامِ در اساسی و فراگیر تاثیری ناتوریسم،

تاریخ  بشری که در طولِ هایِ ایدئولوژی تمامِ مادرِ ناتوریسم به عنوانِ

از هنرمندان، نویسندگان و ای  ی گسترده اند، بازه آن بنا شده بر مبانیِ

 ترینِ ی خود جای داده است. از معروف ی جهان را در حیطه فالسفه

، وایتمنوالت توان  اند می نودیسم پرداخته یغِلها که آشکارا به تب آن

 رهبرانِ به عنوانِ فاو، هانری ماتیسه، آندره ژید، هنری دیوید توریو

 سبک ناتورالیسم در قرنِ گذارانِ و بنیان” زندگی لذتِ“ جنبشِ

 با تاسیسِ 2612 در سالِ آدولف کوخچنین  هم نوزدهم نام برد.

شگرفی در پزشکی را موجب شد، گرچه در  نودیسم، تحولِ ی مدرسه

نودیسم و  روز افزونِ آلمانِ نازی برای مدتی با گسترشِ

مارکسیستی  تفکرِ گسترشِ خطرِ گرایی به خاطرِ جنس هم

 )مارکسیسم در ریشه به شدت به ناتوریسم متصل است( توسطِ

ی  فروید اجازه ها تنها در کلوپِ وقت مخالفت شد و نودیست حکومتِ

توانستند از  ها نمی ها و کمونیست یت داشتند که بالطبع یهودیفعال

 شرق و غربِ هرچند محدود بهره ببرند. پس از جداییِ این قانونِ

گیری داشت و  آلمان رشد چشم نودیسم در شرقِ آلمان، گسترشِ
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توان به  از آن دسته می های مطرحی را به دنیا معرفی کرد. اسم

ریچارد اونگویتر، آدولف کوخ، هانس هاینریش پودور، پل زیمرمن، 

ها را در جهان دارا  نودیست ترین گروهِ اشاره کرد. آلمان بیش سورن

 مهم و اساسیِ است و ناتوریسم و نودیسمِ عملی تبدیل به بخشِ

 .آلمان شده است چپِ های جناحِ سیاست

 گسترشِ که، ناتوریسم و نودیسم در اروپا بسترِ نآمخلص کالم 

 های فمینیستی را فراهم آورد و در ایاالتِ مارکسیسم و جنبش

مسیحی  نودیسمِ گرایشاتِ مذهبی موجب گسترشِ متحده از دیدِ

ای  اجتماعی، سیاسی و مدنی پایه تنها منشا خدماتِ هشد. نودیسم، ن

ها  بسیاری از بیماری درمانِ در غرب بوده بلکه به عنوان موثرترین راهِ

دستگاه گوارش، پوستی، مغزی، قلبی،  هایِ ریمنجمله سل، بیما

 .مقاربتی بوده است های نادرِ استخوانی و بیماری
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 ها نودیست مشکالتِ

ی اخیر به شدت  ها در سده سیاسی اروتیست مختلفِ گرچه به دالیلِ

اروتیسم در اروپا و  های غربی قرار گرفتند و تفکرِ دولت مورد حمایتِ

شمالی و حتا در شرق به سرعت پیشرفت  های اخیر در آمریکای سال

 های کلیِ زیادی مواجه شد. سیاست کرد، نودیسم با مشکالتِ

ناتوریسم و نودیسم که  جهان، که از گسترشِ های حکومتیِ نظام

کرد،  ی مردم کم می توده حکومتی را در کنترلِ ی اختیاراتِ حیطه

ناتوریسم است و چه در سیاست که به  عملیِ چه در پوشش که نمودِ

اند، سبب  انجامد به شدت هراس داشته چپ می تفکراتِ گسترشِ

و  مذهبی باورهایِ دار کردنِ خدشه”  شعارِ ها تحتِ شده که نودیست

ضدارزشی به  نگاهِ که به گسترشِ” شهروندی حقوقِ تضییعِ

و  عقاید شهروندی برای ابرازِ ها انجامیده است، از آزادیِ نودیست

ها  های نودیست خود محروم بمانند و فعالیت زندگی به سبک و سیاقِ

 های مخصوصِ ها، کلوپ نودیست مخصوصِ آزادِ ی سواحلِ در حیطه

 طیِ ای، محدود شود. کشی شده ی خط ها و گردشگری در حوزه آن

ها  حمایت از نودیست کمپین و جنبشِ 215گذشته بیش از  نیم قرنِ
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هایی که برایشان وجود  محدودیت شده است و با تمامِدر دنیا متولد 

 1555تا  2611منتشره در بریتانیا از سال  آخرین آمارِ دارد طبقِ

 .افزایش یافته است 21٫2۲به  15۲های جهان از  جمعیت نودیست

 

 

 نودیسم بر نقدهایی

 تاثیرِ گیرند شدیدا تحتِ نقدهایی که بر نودیسم صورت می لبِاغ

حکومتی  نادرست شکل گرفته توسط تبلیغاتِ باورهای اجتماعیِ

دانند. این در حالی است که  که نودیسم را با اروتیسم یکی می است

نودیسم و ناتوریسم به طور کل از اروتیسم برائت جسته، گرچه بر 

گیرد،  ها را نادیده نمی اروتیست ناتوریسم حقوقِ ایِ پایه اساس اصولِ

ادعا کرد که ضدیت دارد.  شود میامال متفاوت بوده و اما در مبانی ک

 زشت بودنِ” ، ”زن حفظ نجابتِ“، ”هوا سرد بودنِ“این نقدها عموما 

 جنسی در دیدنِ ایجاد احساساتِ” ، ”ی افراد بسیاری از اندام برهنه

 خالفِ“، ”طبیعی خالف قانونِ“، ”شرم از برهنگی“، ”برهنه بدنِ
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است. این در ” حیوان صفتی بدویت و“، ”عشر خالفِ“، ”مدنی قوانینِ

ی اصول ناتوریسم مردود  این نقدها با مطالعه حالی است که اغلبِ

 .اجتماعی دارد غلطِ بوده و تنها ریشه در باورهایِ

فراگیر شدن است و  به هر صورت، گرچه نودیسم به سرعت در حالِ

 عصرِ آوردهای فکری، علمی، سیاسی و اجتماعیِ بسیاری از دست

بسیاری از  باشد، هنوز نودیسم در نگاهِ ناتوریسم می حاضر مرهونِ

توان  ارزش است. شاید نمی جوامع نکوهیده و ضدِ مردم در تمامِ

جهالت مورد انتقاد قرار داد، اما،  جهان را با برچسبِ مردمِ اکثریتِ

ها  ها و نودیست ی ناتوریست وقفه بی بشری و فعالیتِ دانشِ گسترشِ

 ها و در نهایت گسترشِ مردم از آن بیشترِ به شناختِ در جهان،

تبعیض،  ها به جهانی بدونِ ناتوریست یابیِ نودیسم و دست فرهنگِ

و خودکفایی و استقرای  خشونت فقر، بدونِ آلودگی، بدونِ بدونِ

 .آزادی و برابری خواهد انجامید

 
 شد منتشر بیان آزادی سایت در2165بهمن 2 در بار نخستین مقاله *این
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 :تر برای کسب اطالعات کاملمنابع *
 

 

^ a b c d e f g h See 2002–200۲ World Naturist Handbook, pub International Naturist Federation INF-

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). 

• ^ , 200720-11-2007, retrieved montalivet.com/-http://www.chm , 

• ^ “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 

sincerity. In 2002–200۲ World Guide as above. 

• ^ 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 

• ^ 100۱-1007 World Naturist Handbook, pub International Naturist Federation INF-FNI, Sint 

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 self-

respect, 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 

http://www.chm-montalivet.com/
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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 

• ^ John Bancroft (200۲), Sexual Development in Childhood, Indiana University Press, pp. 110–1۴7, 

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–

۱۴,doi:10٫1050000221100800881771. 

• ^ 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 

outcome”, Archives of Sexual Behavior 27 (1): ۲01–۲5۴, doi:10٫102۲/A:10157۲010080۲,PMID 

..pdf82http://www.taasa.org/library/pdfs/TAASALibrary,0051110 

• ^ 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 

22-11-2007, retrieved http://www.veraplaya.info/history.html • ^ , 

• ^ For a relaxed explanation 

-http://www.croatia,2007Croatia’s best naturist / Nudist / FKK beaches,  • ^

27-11-2007rieved , retbeaches.com/naturist_nudist_FKK/best_naturist_beaches_croatia.htm 

• ^ Buzzy, Gordon (2007-00-01), “10 great places to leave the swimsuit at home”, USA Today (USA 

, beaches_N.htm-nude-۲1-08-2007great/10ravel/destinations/http://www.usatoday.com/tToday),

retrieved 2007-11-27AANR John Kinman refers to ten beaches 

• ^ Naturist net Scandinavia with geolocations 

27-11-2007, retrieved muenchen.de/freizeitfitness/baden/fkk.html-http://www.ganz • ^ , 

• ^ naturists, young and active!: Active naturists in Berlin 
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های  گذشته از انجمن هایِ زنان طی دهه احقاق حقوقِ مبارزاتِ

زنان نه تنها به  فمینیستی پای فراتر گذاشته است. مطالعات امورِ

خیابانی دانشگاهی بلکه در سطح هنرهای  های مستقلِ عنوان رشته

ی  حیطه و شاید این گسترش نیز گسترش پیدا کرده است

روشنفکری و آکادمیک به  حقوق زنان را از سطحِ فعالینِ تاثیرگذاریِ

رین جوامع برده است. گرچه ت ها در سنتی ها و محله خانه درونِ

های  تر از کمپین توان بسی دیرینه ی این مبارزات را می پیشینه

های فمینیسم بیش از آن که  اواخر قرن نوزده دانست، ریشه کارگریِ

 ی تحوالتِ یافته سازمان ایدئولوژیک و یا روندِ-فلسفیهای  در تئوری

نیازهای وابسته به  خودجوش و در اثرِ سیاسی و اجتماعی باشد، باید 

  .دانست زمان

مبارزه  مدعیِ جدیدی در بین ایرانیانِ گذشته روندِ چند ماهِ اما طیِ

 او هایِ.جی.نمستقیم به اِ زنان فارغ از وابستگیِ برای احقاق حقوقِ

یک از اصول  تنها در هیچ هفمینیسم ایران آغاز شده است که ن

ای در تضاد با  نیسم نیست، بلکه به طرز هجو گونههماهنگ با فمی

 حزب کمونیستِ گروهی از فعاالنِ های فمینیستی است. ارزش
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 های برهنه در دفاع از حقوقِ ها و فیلم عکس ی اقدام به تهیه کارگری 

جنسی در ایران  ایران و مخالفت با تبعیضِ ی زنانِ پایمال شده

ها به این نوع پرزنته متفاوت بوده است. گروهی از دید  اند. نگاه دهکر

ای  اروتیسم به تمسخر آن و عده نودیسم به ستایش و گروهی با نگاهِ

ی  اند. نکته آن پرداخته محدود نسبت به فمینیسم به تبلیغِ با دانشِ

ها چندان  تابوشکنی اتی مبنی بر تقبیحِتوجه آن است که نظر جالبِ

شیفته فراهانی را برهنه های منفی به ویدئویی که گل نسبت به واکنش

  .کرد قابل توجه نبوده است تصویر می

 ها نه تنها در سطح عمومِ ها و فیلم علت چیست؟ چرا این نوع عکس

 او هایِ.جی.احزاب و یا ان جامعه مطرح نشد بلکه چندان مورد توجهِ

فمینیستی هم قرار نگرفت؟ آیا محبوبیت حزب کمونیست در بین 

ها هر چه باشد کم  آن های نمادینِ ایرانیان رو به افول نهاده و حرکت

پس از هیاهوی بسیاری که بر  برهنگی ؟ آیا قبحِکند میاهمیت جلوه 

وجود آمد در انظار ایرانیان ریخته  هگلشیفته فراهانی ب سر برهنگیِ

 ل جای دیگری است؟است؟ یا مشک
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به طور خالصه برهنگی و نودیسم  شود مینوشت، سعی  در این کوته

 شکستِ از نگاه اصول فمینیسم مورد بررسی قرار گرفته و دالیلِ

  د.چنین حرکات نمادینی مشخص شو

 

 

 جامعه فمینیسم؛ جنبشی نشأت گرفته از بطنِ

 

 احقاقِ های ای جوان است، عمر جنبش ی فمینیسم واژه گرچه واژه

برای اولین  2151رسد. در سال  زنان رسما به قرن نوزدهم می حقوقِ

فرانسوی و هلندی  مبارزِ ی فمینیست توسط گروهی از زنانِ بار واژه

تر  فمینیسم به غرب جدیِ به کار گرفته شد. گرچه به زودی مبارزاتِ

فرانسه و  در انگلستان، بر خالفِ اما یعنی انگلستان گسترش پیدا کرد

 ایِ پایه حقوقِ فمینیسم در حد احقاقِ های نخستینِ هلند که حرکت

ای متمایل نبود، فمینیسم  سیاسی شاغل بود و به هیچ گرایشِ زنانِ

سمت و  2165ی  رای )سافریج( در دهه حقِ جنبشِ عنوانِ تحتِ

فمینیسم در اروپا صورت  گیریِ که شکل سیاسی یافت. با این سویِ
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های  فعالیت خود را مرهونِ ترین گسترش و رشدِ شپذیرفت، بی

ی  گسترده به بعد، مبارزاتِ 2625ست. از  آمریکایی ی زنانِ گسترده

در  ویرجینیا وولفآمریکایی فمینیسم را از یک تابو و یا به قول  زنانِ

واژه ای قدیمی که در زمان خود قبیح بود و حاال  "سه گینی  

 قرن بیستم و قدرتِ جنبشِ ترین به بزرگ "منسوخ شده است

  .زنان مبدل کرد اساسی برای حقوقِ قوانینِ منازعی در تصویبِبال

 فمینیسم در انگلستان که تنها برای اخذِ اولِ موجِ در حقیقت، از آغازِ

 کسبِ که در پیِ متحده بیش از آن زمان در ایاالتِ رای بود و هم حقِ

 زیِاوداری و بورژ برده های ضدِ جنبش باشد، جذبِ "زنانه"حقی 

های  کلیسا و جنبش تاثیرِ ی فئودال شد و شدیدا تحتِ طبقه

ی بازتری نسبت به انگلستان  خواری درحیطه شراب مسیحیت بر ضدِ

رای به  اعطای حقِ اساسی که شاملِ قانونِ نوزدهمِ با تصویب اصلِ

 حقوقِ زنان به احقاقِ مبارزاتِ دوم که زنان بود پایان یافت، تا موجِ

 ایدئولوژیک و مانیفستِ پرداخت، هیچ اساسِ ها می آن اجتماعیِ

ی  فمینیسم بر پایه دیگر، جنبشِ ای نداشت. به زبانِ سیاسی مشخصِ

گذاری نشد و تنها و تنها بعد از  مشخصی پایه هیچ تفکر و گرایشِ
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 فمینیست از قرن شانزدهم که تصویرگرِ نویسندگانِ از دورانِ گذارِ

شده است) از جین آستین، خواهران  ظلمی که بر زنان روا داشته می

ی، دبرونته، الیزابت گاسکل و جورج الیوت گرفته تا توماس هار

خودجوش بدل  و جورج گیسینگ( به یک حرکتِ هنریک ایبسون

قرن بیستم، با  دوم در اوایلِ و تنها بعد از ورود به موجِ گشت

خود،  تابوشکن در زمانِ و گرایشاتِزنان  ی مبارزاتِ حیطه گسترشِ

توان  یی برای خود در فمینیسم یافت. میکم ایدئولوژی جا کم

به توجیه  گیری گونه توصیف کرد که فمینیسم پس از شکل این

ست  ای خود پرداخت و این درست همان نقطه ایدئولوژیکِتئوریک/

  .وجود آمد ههایی در فمینیسم ب که شکاف

 

 

 فمینیسم ناتوریستیِهای  ریشه

 

ترین دار ترین و ریشه قدیمی که ناتوریسم به عنوانِ با توجه به این

ی بسیاری از  نتی ایدئولوژی و پایهآبسیاری  ایدئولوژی و به زعمِ
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زنان نیز  بوده و هست، مبارزاتِ مدنی و سیاسی ها و گرایشاتِ جنبش

 هشت و هفدهِ ناتوریسم و اصولِ بهره نیست. بر اساسِ از ناتوریسم بی

بشر از هر نوع، جنس، مذهب، قومیت و سن  حقوقِ آن که به برابریِ

 های فمینیستی قابلِ زنان و مردان در جنبش برابرِ پردازد، حقوقِ می

خود و ورود به  دومِ توجیه است. لیکن، فمینیسم پس از گذار از موجِ

زن و  بیستم و شکاف در باورهای هویتی از سوم در پایان قرنِ موجِ

به مقدار قابل توجهی فاصله نمادهای ظلم بر آن از ناتوریسم 

  .گیرد می

در انگلستان و  2126 در سالِ "رگَ صنعت زنانِ"ی  الیحه از تصویبِ

تر،  های ساده حق رای که در آن زنان با لباس آن جنبشِ در پیِ

آن زمان ظاهر  ترِ مردانه تر برای کار در مشاغلِ تر و مناسب پوشیده

بیستم در ایاالت متحده که  قرنِ فلپر در اوایلِ گروهِ شدند، تا جنبشِ

 های کوتاه، کاله و موهای بسته، آرایشِ زنان برای اولین بار با دامن

 پایبندی به روابطِ الکل و حتا عدمِ غلیظ، سیگار، رانندگی و مصرفِ

نگ را به خود در جامعه ظاهر شده و این فره زمانِ عرفِ جنسیِ

ی  زنان به مقوله سرعت به اروپا و کشورهای شرقی صادر کردند، نگاهِ
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 زیادی داشت. در طولِ های فمینیستی تغییراتِ پوشش در جنبش

ناتوریستی و اکراه  های فمینیستی به تفکراتِ این زمان، هرگز جنبش

فالپرها، به شدت به  در پوشش و عریانی نزدیک نشد. در واقع جنبشِ

 مادرانِ هایی که همیشه به عنوانِ روتیسم متمایل بود و از زنا سمتِ

خود را با  جهانی هویتِ پس از جنگِ رکارِپُ خانه و یا کارگرانِ

سکسی و  مندِ های قدرت های پوشیده پذیرفته بودند، سمبل لباس

فالپرها به سرعت در  مردان ساخت. گرچه جنبشِ توانا در اغوایِ

 سکسی در اروپا نقشِ و در انقالبِ جهانی گسترش یافت سطحِ

خواهانه در  سزایی بازی کرد، خود به زودی تبدیل به بخشی تظلم هب

های فمینیستی از این نوع  فمینیسم شد. چیزی نپایید که جنبش

مردساالرانه و  دنیایِ زن برای ارضایِ ابزارسازیِ" شکنی به عنوانِتابو

. ندمبارزه با آن برخاستنام برده و به  "جنسی به زن نگاهِ ترویجِ

 !تولیدی خانگی جنگی علیهِ

جهانی  زیادی در سطحِ های فعالِ فمینیسم، فمینیست سومِ در موجِ

و اینجا بود که  زن پرداختند ی ابزاری از جنسِ به مبارزه با استفاده

 موجِ فمینیسمِ و آن نودیسم نانوریسم /فرزند پررنگی بینِ قرمزِ خطِ
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نودیسم و  ها بدون تمایز قائل شدن بینِ فمینیستسوم کشیده شد. 

 گرایی، که دو سوی نهاییِ اروتیسم یا به عبارتی برهنگی و جنسیت

هرگونه نمایشی از  ن شدنِکَ دیگر هستند، برای ریشه ضدیت با یک

زن به  مردان بپردازد، به شدت با هر نوع برهنگیِ زن که به جذبِ

ها  فمینیست ر این دوره لحنِجدی پرداختند. د مبارزه و مخالفتِ

ها علیه مردان بسیار کوبنده و خشمگین  آن و برخوردِ بسیار تند

ی دوم قرن بیستم تا به امروز  مرد که از نیمه ضدِ است. این گرایشاتِ

 حمایت و حتا گسترشِ ادامه داشته است به سرعت به سمتِ

که در ی زنان هم انجامیده است. چیزی  گرایانه جنس هم گرایشاتِ

  ت.نودیسم هرگز مطرح نبوده اس

نودیسم، اروتیسم، و  خشن علیهِ این لحنِ های مشهورِ یکی از نمونه

م آمیخته شده و با یک درکی دره غیرقابلِ پورنوگرافی )که به طرزِ

 رادیکالِ ، از وکالیِکینان کاترین مکشوند( جمالتی از  چوب زده می

نوگرافی و سکوت روپ"ی  آمریکا است که در پروژه مشهورِ فمینیستِ

مردان  به شدت با هر نوع جذبِ  آندریا دورکین  به همراهِ "( 2612)

ای در نهایت رادیکال و افراطی ارائه داد که  ه و نسخهمخالفت کرد
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قرار  حمایت دوم چندان موردِ موجِ فمینیستِ حتا در بین اعضایِ

  د:گوی نگرفت. او به صراحت می

خواهند ما را  ی مردها می جنسی بدین معنا نیست که همه تعدیِ"

 خواهند ما را آزار دهند، تحقیر کنند و تحتِ ها می بکنند، بلکه آن

  ."ما ی خود در آورند و این یعنی کردنِ طهسل

 

فردگرایانه و  فمینیسم و نگاهِ دومِ موجِ پس از گذر از دورانِ

 موجِ و آغازِ ایلن شوالتر  تا اروبودو سیمون اگزیستانسیالیستی از زمانِ

فمینیسم به شدت بر  ، تمرکز2662ِ در سالِ آنیتا هیل  سوم توسطِ

 اغماض با هرگونه اومفتالیتی بی جنسی به زنان و برخوردِ تعدیِ

(homme fatalite)  زنان در جامعه،  مردان، برهنگیِ اغوایِ یا

ای عمیق بین  ها معطوف شد و فاصله های کار و رسانه محیط

آن یعنی  ی مقابلِ ها و نقطه سوم و نودیست موجِ هایِ فمینیست

 .وجود آمد هها ب تیستروا
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 پیشرو در فمینیسم ایران، از کشورهایِ

 

وقفه و بسیار مفصل  نان در ایران پر فراز و نشیب، بیز مبارزاتِ تاریخِ

 رغمِ علیکه  بوده است. در واقع ایران از جمله معدود کشورهایی بوده

 مذهبی در طیِ گرایانِ اسالم کامال سنتی و استیالی اکثریتِ ساختارِ

 جهان در مبارزاتِ ترین کشورِ چهارده قرن، پس از فرانسه فعال

 با انتشارِ( 2625پس از مشروطه ) خالصه فمینیستی است. به طورِ

خود را  فمینیستیِ ایران تاریخِ ی زنان در ایران، زنانِ اولین نشریه

های نمادین و کامال به  ایدئولوژی یا حرکت هایی ورایِ فعالیت شکلِ به

 2125تا  2121 هایِ اند. گرچه بین سال عملی رقم زده مبارزاتِ طورِ

خواه، آخرین  وطن نسوانِ جمعیتِ پهلوی، انجمنِ حکومتِ و پایانِ

رضا شاه منحل شده و  ایران، توسطِ آن روزِ فمینیستیِ انجمنِ

پذیرفت، پس از  ان به طور تنها زیرزمینی صورت میهای زن الیتفع

های سازماندهی شده از سر گرفته شد. از جمله  انقالب فعالیت

خانم استرآبادی،  بی بی ازتوان  این دوران می های مشهورِ فمینیست

 و مریم مزین السادات ه دولت آبادی، آفاق پارساتوبی آزموده، صدیق
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 هایِ جنبش عکسِ هتوجه این است که ب جالبِی  نکتهنام برد. 

فمینیست غالبا  فمینیستی در اروپا و آمریکا، در ایران زنانِ نخستینِ

 .ها بودند اشراف و شاهزاده از میانِ

 باره قوانینِ زنان، به یک عمومیِ تصورِ ، خالف25ِ پس از انقالبِ

اجتماعی، مدنی و قضایی کامال علیه زنان تغییر کرد. زنان به علت 

ای "کمیته"های  گروه ها توسطِ خود در خیابان و یا روابطِ پوشش نوعِ

شدند.  و جرح قرار گرفته و یا دستگیر میضرب  )!!!( به شدت موردِ

 حجابِ کشفِ های ایران در زمانِ درست فعالیتی که فمینیست

ند، حاال باید راه رفته را بر پهلوی اول آغاز کرد اجباری در زمانِ

گشتند. این ارعاب و اجبار تا به امروز ادامه یافته و قوانین روز به  می

 های فمینیستیِ . با این وجود، جریانشود میتر  زنان سخت روز برایِ

اند  دست آورده هزمان ب مرورِ هایی طیِ زیرزمینی در ایران موفقیت

ورزش و حضور در میادین ورزشی به  حقِ گیریِ منجمله بازپس

، حقی که در همان های فوتبال( )به جز استادیوم ورزشکار عنوانِ

 .نخستین روزهای انقالب به طور کامل از دست داده بودند



 نودیسم، فمینیسم، سکوالریسم در بسترِ سوسیالیسم

45 

ینیست در فم ، تنها یک سال پس از آغاز موج سوم2661ِدر سال 

آغاز به انتشار کرد  شهال شرکت ی زنان توسطِ آمریکا، در ایران، مجله

 ای بود که تا حدی جدی با طرحِ ن گفت تنها نشریهو شاید بتوا

التشان در خانواده و جامعه و ها، مشک زنان، حقوق آن مسائلِ

داد. گرچه در  ی، حکومت را مورد انتقاد قرار میهای جنس استفاده سوء

یف عمومی توق اذهانِ به جرم تحریکِ( 2112 ماهِ دی) 1551ی  ژانویه

فمینیستی در ایران،  سیستماتیکِ هایِ جنبش شد. در کنارِ

یک میلیون امضا، به طور  ای منجمله کمپینِ های گسترده جنبش

آغاز کردند.  ( 1552آگوست  15) 11خود را از شهریور  جدی کارِ

 سابقه در طولِ های اخیر، با جدیتی بی ایران در سال زنانِ مبارزاتِ

آن  فمینیسم در ایران دنبال شده است و از دلِ طوالنیِ تاریخِ

ی  وقفه و مستمر، دوره در کنار بهایی سنگین، بی بسیاری، قهرمانانِ

ایران را در سطحی  زنانِ و مسائلِ جدیدی از فمینیسم را آغازگر بوده

ینیستی های فم المللی مطرح کرده است. معذلک، هنوز جنبش بین

 فمینیستِ توانسته است از موج دومِای ن در ایران با ماهیتی منطقه

 .فراتر رود زنان فردی و ماهویِ حقوقِ ، یعنی احقاقِجهانی
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 چرا لخت می شوید؟

 

ر ویدئویی تبلیغاتی بسیار بر س برای ایرانیان با هیاهویِ 1521سال 

، گلشیفته فراهانیی سزار آغاز شد. در این ویدئو،  برای جشنواره

ایران که مدتی است با مهاجرت به  سینمایِ ی مطرحِ هنرپیشه

با معیارهایی کامال متفاوت و بعضا  که های غربی فرانسه، در فیلم

شوند حضور داشته است،  حاکم در ایران ساخته می متضاد با قوانینِ

دوربین  ی خود را در مقابلِ ی برهنه لباس خود را در آورده و باال تنه

گرایشی نودیست/ناتوریست و نه سازد. این ویدئو که با  نمایان می

بدن نه  پوشش، و حرمتِ اندیشه، بیان و انتخابِ فمینیست از آزادیِ

آور تهیه شده بود، به هیچ عنوان نمادی  جنسی و شرم به عنوانِ

 سومِ موجِ پیامی فمینیستی با تعاریفِ اروتیک نداشته و به دنبالِ

بلکه مردها نیز ها  فمینیست نبوده است. در این ویدئو نه تنها زن

 .نودیستی شوند؛ حرکتی کامال منطبق با گرایشاتِ برهنه می

برخی  برداری شده توسطِ جامید که ویدئویی کپیچیزی به طول نین

زنان به طور کامال از اعضای حزب کمونیست کارگری تهیه شد که 
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های  پیام شوند و با شعارهایی، سعی به رساندنِ برهنه ظاهر می

 ایران دارند. این ویدئو، به همراهِ زنانِ حقوقِ احقاقِ راهِفمینیستی در 

زنان و مردان در  عورتِ گرِ هایی که بدن کامال برهنه و نمایش عکس

عکس به مناسبت هشتم مارس منتشر شدند، نه تنها چندان مورد 

 توجه قرار نگرفت و به ندرت حتا دیده شدند، بلکه از سمتِ

اروتیستی،  غالبِ مردم با تفکرِ عظیمِ یتِجمع ها نیز، در کنارِ نودیست

  د.رد انتقاد و حتا سخره قرار گرفتنمو

این  این شکست را تناقض در ماهیت و هدفِ شاید بتوان علتِ

جایی که فمینیسم، به خصوص پس  ها دانست. از آن ها و عکسویدئو

نودیستی و برهنگی در  سوم به شدت با هرگونه نمادِ موجِ از آغازِ

نودیستی به  های فمینیستی در قالبِ پیام ست، رساندنِتضاد ا

عام،  آتش با آتش است. در واقع، حتا مخاطبِ ی خاموش کردنِ منزله

مثبت  خواهد بود اگر به نودیسم واکنشِ یشگفت که البته موجبِ

امد انج مفهومی می تواند تناقضی که به بی نشان دهد، به سادگی می

فمینیستی پرهیز کرده  ها از شعارهایِدرک کند. شاید اگر این ویدئو

پرداختند و یا بالعکس به  آن می عمومیِ بشر در سطحِ و به حقوقِ
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های فمینیستی را در  کورکورانه از نودیسم، پیام جای بهره گرفتنِ

 اجتماعی و فردیِ موقعیتِ گرِ ایرانی با شمایلی نمایان زنانِ قالبِ

عمومی قرار  تر مورد اقبالِکردند، بیش ها بیان می آن ی ناعادالنه

  .گرفتند می

شعارگویی  ها به سمتِ این ویدئو و عکس گیریِ از آن گذشته، جهت

بین المللی فمینیسم به  در دوره ای که چه در ایران و چه در سطحِ

عملی وارد شده است و بیش از یک قرن و نیم  طور جدی به مبارزاتِ

شعار و نوشتار گذر  دورانِی زنان از  طلبانه های حق است که جنبش

کن به نظر نرسید، بلکه شِوانگارد و تابوآتنها کاری  هکرده است، ن

  د.تاثیر تلقی ش مضحک و بی گراییِ نوعی واپس

 زنانِ مبارزاتِ ردِبُ حمایت و پیش هایی موثر در راهِ شایسته است قدم

ز خارج ا  سیونیپوزخود از سوی ا یِ حقوق اولیه ایران برای احقاقِ

 کشور دور هستند و امکان حضورِ درونِ کشور که از فضای خفقانِ

فمینیست دارند،  غربِ یاتر و آزادترِهم موثرتری با استفاده از شرایطِ

   د.برداشته شو
 منتشر شده است. سایت اشتراک در 62فروردین  1 *این مقاله ابتدا در
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 جهانی برهنه و انقالبِ فمینیسمِ

 لیبرال مارکسیستی و فمینیسمِ فمینیسمِ تقابلِ

 نودیستی فمینیسمِ هایِ در خیزش
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 فیمن و اعوجاج فمینیستی :گفتار پیش

 

الن سوییسی،  تلویزیونیِ ، برداشتی که کارگردانِ"خدا زن است"

 ، از گروه فیمن داشته است. وی به تازگی به تهیه کنندگیِمارگوت

چه تا به امروز از  کاراول در کیِف مستندی از این گروه و آن کمپانیِ

های این گروه کمتر دانسته شده است ساخته است. در این  فعالیت

تا شناخته  کنند میخود را پنهان  های انتظامی صورتِ فیلم پلیس

داران؟ گروه فیمن بر خالف  نشوند؛ ترس از چه کسی؟ از طرف

 "داری ندارند! اوکراین چندان طرف شورِک در خودِ"بسیاری از باورها 

[2[ 

 از دخترانِ ،عضو 155، گروه کوچکی، قریب به (Femen) فیمن

به  1551 ساله هستند که در سالِ 15تا  21 دانشگاهی بین سنینِ

 های تئاتر را که در دورانِ ، اقتصاددانی که تکنیکآنا هوتسول رهبریِ
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 مبارزاتیِ بود در تبلیغاتِ های تئاتر داشت آموخته کوتاهی که فعالیت

 فعاالنِ گیرد، شکل گرفت. این گروه به عنوانِ خود به کار می

اند در حالی که خود تا به  جهان شناخته شده فمینیستی در سطحِ

در  آنااند.  مبنی بر جنبشی فمینیستی سر ندادهمشخصی  امروز شعارِ

زنان  درتِق یابیِ ها اعالم کرده است که به دست ی از مصاحبهبسیار

 ی توسعه "فیمن را در  ها اهدافِ اندیشد. آن در اوکراین می

ایجاد  "و  "اوکراین جوانِ زنانِ های رهبری، فکری و اخالقیِ ویژگی

های بسیار برای  تصویری از اوکراین، ]به عنوان[ کشوری با فرصت

که  اکسانا شاچکو، این گروه یِ[ اعضای اصل1.]کنند میخالصه  "زنان

 متفکر و طراحِ مغزِ ساچا شوچنکوگروه را طراحی کرده است،  آرمِ

داند و هدفش ورود به  مدار می شعارهای گروه که خود را یک سیاست

دختر متهوری که صلیب  اینا شوچنکوسیاست است، و  ی عرصه

 قطع کرد، از سالِ "پوسی رایِت"کیِف را در حمایت از  بزرگ میدانِ

گری  زنانه در اعتراض به روسپی زیرِ لباسِکه برای اولین بار با  1551

 با برهنه کردنِ اکساناکه  1556 در انظار ظاهر شدند تا آگوستِ

این گروه  هایِ هایش در تظاهرات روند جدیدی را در فعالیت سینه
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اوکراین کشوری  "بودند که :  آنا این باورِ تحققِ شکل داد، به دنبالِ

 ]1. ]"مردساالر است و زنان نقشی منفعل در آن دارند

آید،  ها به حساب می آن ها، که حاال نماد جنبشِ سینه با برهنه کردنِ 

رخدادهایی  دست به تظاهراتی خشمگین علیه و یا در حمایتِ فیمن

و  اودسیا اند. از تظاهرات در اوکراین زده زنانِ ورای دفاع از حقوقِ

که ماهیتی به شدت فمینیستی داشت و شعاری که در  زاپوریژیا

بود تا  "1525 زنان در سالِ انقالبِ سازماندهیِ"ها مطرح شد  آن

اروپا در ورشو،  ها ورای اوکراین و در سطحِ های آن فعالیت گسترشِ

سابقه علیه  و و ریودوژانیرو، و با خشونتی بیزوریخ، رم، تالوی

در  اکسانا روسیه، برهنه شدنِ دوکسِرتاعظم اُ پوتین و اسقفِوالدمیر

رم در  سن پیترِ پاپ بندیکت شانزدهم در میدانِ رانیِ سخن مراسمِ

 با برهنه کردنِ ساچااو انجامید، و  که به دستگیریِ 1522 نوامبرِ

 هایِ تعداد توالت خود در تظاهراتی در اعتراض به کمبودِ باسنِ

 گری در مسابقاتِ خشمگین علیه روسپی اهراتِعمومی در کیِف، تظ

ترکیه در اوکراین، مقابل  سفارتِ ، تظاهرات در مقابل1521ِیورو 

ر کیِف ایران د سفارتِ هیأت وزیران در کیِف، و در مقابلِ ساختمانِ
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تر و از همه پرهیاهو آشتیانی محمدی سکینهدر اعتراض به اعدام 

 در کاتدرال 1521مذهبی: آوریل  ها علیه مقدساتِ آن تظاهراتِ

 1521کلیسا، و بعد در جوالی  ناقوسِ سوفیا با به صدا در آوردنِ سن

انجامید، و  یانا ژدانووا گیریِ که به دست "اسقف را بکشید"با شعار 

خشونتی  با نمایشِ "پوسی رایِت"در حمایت از گروه  1521 آگوستِ

که  نزالژنوستی میدانِ پنج متریِ صلیبِ با قطعِ اینا شوچنکوسابقه  بی

شوروی برای  دینِ ضدِ کمپینِ شهدای دورانِ به عنوان یادمانِ

مسیحیان و هولومودور بنا شده بود؛ و سپس با  اتحادِ معدومانِ

قضایی برای خود و دیگر  ی تصلیب دو پرونده مسیح در حینِ تمسخرِ

هتک "و  "هولیگنیزم –کاری  خراب"های  فیمن با جرم اعضایِ

گشود و مجبور به فرار به فرانسه و این بار  "نمادهای دولتی حرمتِ

تنها فمینیستی نیست بلکه  هفرانسه شد که ن تشکیل گروه فیمنِ

 .آن ضدیت با ادیان است هدفِ

که گروهش، فیمن،  کند میادعا  آنا هوتسولاین در حالی است که  

[. 1]کند میعمل  "سیاست و مذهب ورایِ"سازمانی مستقل است و 

 خود به عنوانِ فیمن قصد داشت با ثبتِ 1525 که در آوریلِ حال آن
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اوکراین شرکت  1521بر پارلمانی اکت سیاسی در انتخاباتِ یک حزبِ

نشینی را  این عقب فیمن دلیلِ کند، که این محقق نشد. اعضایِ

 ]2. ]"اند خود دانسته بسیار محدودشان در نیل به اهدافِ موفقیتِ"

 ی این موفقیت عالوه بر مخالفت و بازخوردهای منفی از جامعهعدم  

فمینیستی،  ی های شناخته شده دیگر جنبش حمایتِ مذهبی، عدمِ

های مارکسیستی و چه  ها، چه فمینیست فمینیست چه سوسیال

و حتا ورای آن های آنارشیستی  های لیبرال، و انگ فمینیست

شمرد. حرکتی که این برتوان  میرا طلبی  هولیگنیسم و خشونت

ایدئولوژیک و هیچ  ی اند هیچ پشتوانه آغاز کردهپرشور  جوانانِ

 ، برهنگیِکنند میطور که خود ادعا  مشخصی ندارد، و همان مانیفستِ

تنها راهی بود که بتوانیم صدایمان را به گوش این کشور " -ها آن

و از  طلبی هم نیست، نودیسم نیست، نمادی از برابری -[2] "برسانیم

حرکتی سکسیست از سوی  جایی که برهنگی به عنوانِ آن

ای  ها چهره های آن ، حرکتشود میهای لیبرال تلقی  فمینیست

 15ها بالغ بر  آن ی گروه که تعدادِ برهنه فمینیستی هم ندارد. اعضایِ

یت شده و سکسی، و با نفر است، دخترانی جوان، زیبا، با بدنی ترب
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 توجهِ خود و زیباییش برای جلبِ بدنِ اند که از آرایشی جذاب

 ه در فمینیسمِکچه  ، آنکنند میهای سکسیست استفاده  نگاه

غرب به شدت  لیبرالِ مارکسیستی و نودیسم و چه در فمینیسمِ

 .مذموم و مردود است

ها  رسانه اند دوربینِ های کوچک توانسته اما، ناگفته پیداست که فیمن 

کمی نیست. برای گروهی که  موفقیتِ خود بگیرند. این را به سمتِ

معروف، و  شناسِ ، جامعه"اوله دمکیف" خشونتی که از نگاهِ در کنارِ

معنی است و  بی"جنسیتی،  مسائلِ گرِ ، پژوهش"تتیانا بوریچاک"

[، دست به 5] "کند میاوکراین را حاصل ن زنانِ ی حمایتی از جامعه

مالی و یا سازمانی  حمایتِزنند و از هیچ  رانه میمتهو هایِ تابوشکنی

کم اهمیتی نیست بلکه  آوردِ جهانی دست توجهِ برند، جلبِ بهره نمی

 15 ی دهه که فمینیسم که از اواخرِ آن ستایش است. باورِ قابلِ

لیبرال، سمت و  فمینیسمِ دوم و سپس سومِ موجِ میالدی با آغازِ

انگلسی و  گاهِ ستنسویی بورژوایی به خود گرفته است و از رُ

فاصله گرفته بلکه به تضاد، عناد و در مقابل  تنها همارکسیستی خود ن

معروف شده است همت  "طبقه زنان"طلبی آنچه امروزه به  قدرت
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 حقوقِ خواهیِ ی در اروپا بسازد که ورای برابریگمارده، شاید موج نوی

 عدالتیِ بی سیستمِ کارگری که در شکستِ ی جامعه زنان، به خیلِ

های اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه  عرصه امِاتی در تمطبق

شاید این دارد بپیوندد.  چه نژادی و چه جنسیتی، گام بر میمذهبی، 

اند فمینیسم را به  ها آغاز کرده اعوجاج به هدفی که فیمن

ها  گونه حرکت این بسیاری برای پدیداریِ بدل کند. عللِ "فیمنیسم"

نودیستی  های عظیمِ حرکت شرفت و گسترشِوجود دارد. گرچه با پی

 جهان، حضورِ جایِ ها و سوسیالیته در جای ناتوریست پرچمِ و احتزازِ

جهانی آغاز کرده  مردان روندی نو در مبارزاتِ نودیست در کنارِ زنانِ

اند هنوز در این زمره جای گیرند؛ با این حال،  ها نتوانسته است، فیمن

 .گیری است شکل طبقاتی در حالِ جدیدی از مبارزاتِ نوعِ

 فمینیسمِ نودیسم در مقابلِ این مقاله، نویسنده به ماهیتِ ی در ادامه 

و فمینیسم را نودیسم  تلفیقِ دوم و سوم پرداخته، روند جدیدِ موجِ

 .دهد مورد بررسی قرار می
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 نودیسم چیست؟

 

ت که گرایی( اس ناتوریسمی )طبیعت خلفِ نودیسم یا برهنگی، فرزندِ

بسیاری از  پیدایشِ تاریخ، مهدِ "ایدئولوژیِ ضدِ"ترین  ای پایه به عنوانِ

های ادبی و هنری چون  سبک ها، از تولدِ ها و جنبش ایدئولوژی

ناتورالیسم، اکسپرسیونیسم، نائیویسم، رئالیسم، سورئالیسم، و 

سیاسی و -اجتماعی-ای فلسفی های ریشه صوفیئیسم گرفته تا جنبش

فراگیری چون اومانیسم، نهیلیسم و حتا فوریریسم،  اقتصادیِ

. بوده است. بسیاری بر این مارکسیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم و..

ی  های سه سده توان به جنبش نودیسم را نمی ی اند که ریشه عقیده

 یک تفکرِ گذشته خالصه کرد و جای پای اولین نودیسم را به عنوانِ

تنها در یونان بلکه در  مکتوب نه تاریخِ قبلِتوان به ما یافته می سازمان

 گستردگیِ گرایی به علتِ باستان یافت. ناتوریسم یا طبیعت هندِ

ها  ایسم تمامِ مادرِ شمول گرچه به عنوانِ جانبه و پوششی جهان همه

های برخاسته  مطرح است، بستری را فراهم آورده است که ایدئولوژی
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ای  پایه زمانی و مکانی در برخی از اصولِ از آن بنا به مقتضیاتِ

 .خود اتخاذ کنند ناتوریستیِ اعوجاجی از اصلِ

 گوید؟ نودیسم به شدت و در حدی رادیکال به تمامِ ودیسم چه مین 

که هر نوع تبعیضی را از  بند است. اصولی ناتوریسم پای هفده اصلِ

اروتیسیسم . ضدیت با 2خشکاند. این هفده اصل عبارتند از:  ریشه می

طبیعی  . تاکید بر بهداشت1ِطبیعت و اکولوژی  . حفظ1ِو سکسیسم 

. کشاورزی بدون استفاده 2منطبق با طبیعت  غذاییِ رژیمِ . گزینش1ِ

. 5سنتی و طبیعی  . پزشکی2ِهورمونی و شیمیایی  از مکانیزمِ

 . حقوق6ِجهانی  وطنی و برابریِ . جهان1گرا  طبیعت درمانیِ روان

 برتریتِ اجرام و طبیعت و عدمِ روحانیتِ. 25آزاد  آموزشِ کودکان و

. ورزش و 21تبعیض  نمادِ پوشش به عنوانِ . برهنگی و ذم22ِانسان 

پایدار به  . توریسم21ِمحض به دور از اقتصاد  . هنر21ِجسم  سالمتِ

نژادها و همسو با طبیعت  بدون تبعیضِ راهی برای نزدیکیِ عنوانِ

. مبارزه 22ها و موجودات  انسان بی قید و شرط برای تمامِ . آزادی22ِ

  ]1حقوق بشر ] . برابری25ِهوا و طبیعت  باآلودگیِ
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جهان  چه در نودیسم اصال وجود ندارد تفاوت و تبعیض بین عناصرِ آن

نمادی بورژوایی و نشانی از تبعیض  است. لباس و پوشش به عنوانِ

گرایی اصلی به عنوان  طبیعت باید در نطفه حذف شود. در واقع در

جنسیتی به رسمیت  که تبعیضِ شود میهرگز مطرح ن "جنسیت"

ای ه شناخته شود. چیزی که در اروتیسم و سکسیسم به بررسی

گرایی مطرح نیست، زیرا تفاوتی بین  رسد در طبیعت زیباشناختی می

یبا و زشت گرایی ز برتریت وجود ندارد. در طبیعت عناصر از جهتِ

گیرد.  شکل نمیو این کانسپت هرگز  مفهومی تعریف شده نیست

 ی و حتا گونه ها هستی، فارغ از جنسیت، نژاد، توانایی عناصرِ تمامِ

اوست  بخشی از هویتِ ،یک زن و یا حتا یک مرد ها برابرند. بدنِ آن

های  آن به جذابیت تابد و در نتیجه عریانیِ که زشتی و زیبایی بر نمی

 .شود میا اروتیک منجر نسکسیستی و ی

آن یعنی نودیسم هر نوع عنصری را  عملیِ در واقع ناتوریسم و نمودِ 

 شود میگرایانه  جو و تبعیض برتری هر نوع ویژگیِ پیدایشِ که موجبِ

ی هر ایدئولوژی است: یعنی، برای  چه پایه ، آنکند میاز ریشه انکار 

 آن پذیرفته شود و سپس در جهتِ تزِ نتیآهر مسأله باید اول  نقضِ
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یعنی باید بپذیرید تبعیض وجود دارد،  آن استدالل آورده شود. ردِ

 جوییِ این برتری و آنگاه برای ردِ مثال مردان بر زنان برتریت دارند

اساس این ماهیت را به رسمیت  مردساالرانه اقدام کنید. ناتوریسم از

نودیسم برابری  از نگاهِ آن همت گمارد. شناسد که بعد به ردِ نمی

 حقیقی است. این نقطه تمایزِ اصل است، وجود است و تنها وجودِ

 ]6]لیبرال است. نودیسم با فمینیسمِ

 

 

 

 لیبرال مارکسیستی در تضاد با فمینیسمِ فمینیسمِ

 

این باور وجود دارد که فمینیسم از مارکسیسم برخاسته است. اولین  

 جنسیتیِ سرکوبِ تحلیلِ ی فمینیستی را از انگلس در رساله ی گزاره

خوانیم. او  می "خصوصی و دولت های خانواده، مالکیتِ ریشه"او یعنی 

 وضعیتِ ی زن در تابعیت، نتیجه بند است که تضعیفِ بر این ادعا پای

اجتماعی است و  مناسباتِ معیوبِ ی او نیست بلکه ثمره بیولوژیکِ
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گونه که شکل گرفته است سیستمی پیچیده است که  نخانواده آ نهادِ

[ پیش از او، 25].کند میزن را آمرانه رهبری  در آن مرد، خدماتِ

های  خود را بر جریان که نامِ (Charles Fourier) شارل فوریه

 زنان و خانواده، در کنارِ حقوقِ فمینیستی حک کرده است، در ترسیمِ

های اجتماعی را  عرصه زنان در تمامِ حضورِ ها، حقِ انسان تمامِ برابریِ

او  انسانیِ فردیتِ سنتی را که زن را نه در اصلِ تأکید کرده، ازدواجِ

این  اصلیِ عاملِ کند میای از زوجش محسوب  نیمه بلکه به عنوانِ

خود را که به شدت  یوتوپیاییِ [ او نظریات22ِشمرد. ] بری میانابر

 اند در تعیینِ تبعیض هرگونه مظاهرِ ناتوریستی در ردِ وفادار به اصولِ

زنان به کار گرفته،  جنسیتی علیهِ مشئی برای پایان دادن به تبعیضِ

زنان به سوی آزادی  پیشرفتِ اجتماعی را در گروِ هایِ پیشرفت

گرا  زن و مرد را با نگاهی جنسیت با این حال برابریِ فوریهداند.  می

جنسیت، نژاد و طبقه را  ها ورایِ انسان برابریِ . بلکهکند میتعریف ن

مبارزه با سرکوب و  سطح و تنها راهِ ن و همنهادهای همگِ در ساختِ

 ، که خود با آغازِفوریه یوتوپیاییِ ناتوریسمِ .[21] شمرد استعمار بر می

 اصلِ فوریریسم مرجعی برای سوسیالیسم شد، بعدها به عنوانِ
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فمینیسم را  چپِ رادیکالِ ی شاخه ،مارکسیستی فمینیسمِ زیربناییِ

، فمینیسمی که ریچارد ایوانس شکل داد. در واقع، به تحلیلِ

های آلمان و فرانسه معرفی کردند طرحی بر اساس  سوسیالیست

مارکسیستی شناخته  فمینیسمِ بود نه مارکس، گرچه با نامِ فوریه

 [21شد. ]

ناتوریسمی  ،هر دو . اساسِراندن حال این دو از هم جدایی ناپذیبا ای 

آن. بلکه نقایص و  واحد است و نه هیچ اعوجاجی در اصولِ

 هایش به راهکارهایِ نظریه در تعمیمِ فوریه هایی که الگویِ محدودیت

زنان داشت در مارکسیسم رفع و الگو تکمیل شده  جنبشِ

رجوع  2162و  2111های  اول و دوم در سال است)بازنگری و تلفیقِ

تنها  ه(. مارکسیسم نگاهی نآگوست ببل "زن و سوسیالیسم"شود به 

 برابریِ او با مرد را در راستای گسترشِ انسانی به زن دارد بلکه برابریِ

 ی جنسیتی نتیجه مارکسیسم، تبعیضِ . از نگاهِکند میجهانی تعریف 

مردساالرانه  ی جامعه پیتالیسمی است که زن را خادمِاک مستقیمِ

دهد او را  آزاد به زن می سکسیسمِ هایی که در لوایِ و آزادی کند می

خود  های انحصاریِ پیتالیسم به سرمایهاک یابیِ ای برای دست وسیله
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 خصوصی با افزایشِ دارد که مالکیتِ . مارکسیسم بیان میکند می

سیاسی نهایتا به  هایِ اقتصادی، وابستگی و سردرگمی نابرابریِ

 تضعیفِ ی انجامد و ریشه اجتماعی بین زن و مرد می ناسالمِ مناسباتِ

 ای از سرکوبِ مرد را گونهزن و  حقوقِ زنان است. مارکسیسم نابرابریِ

خود با پرولتاریا  چه بورژوازی در نسبیتِ آن طبقاتی، درست مانندِ

در برخی اسناد  نوزدهم که قرنِ داند. در واقع فمینیسمِ سازد می می

مارکسیستی به  سوسیال شهرت یافته یا همان فمینیسمِ به فمینیسمِ

 بند بود و زنان را به عنوانِ ها و اصول ناتوریستی به شدت پای ریشه

ها  انسان کلِ ها را در نهایت به برابریِ آن حقوقِ و احقاقِ "بشر"

 روندِ، میل استوارت جان فرمولِ داد. گرچه بر اساسِ تعمیم می

زنان است، در  متوسطِ ی نوزدهم برخاسته از طبقه قرنِ فمینیسمِ

مارکسیستی تبدیل به بخشی از  زمان فمینیسمِ حقیقت با گذشتِ

 .شود میطبقاتی  مبارزاتِ

ها و  ها و بعدتر سازمان کلوپ فمینیسم گرچه با برپاییِ تاریخِ 

قرن  اواخرِ متوسطِ  طبقه بورژواییِ خرده ترِ های گسترده جنبش

کمونیسم دو  بیستم گره خورده است، با گسترشِ قرنِ نوزدهم و اوایلِ
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 دارِ . فمینیسمی که خود را طالیهکند میموازی را طی  ی شاخه

داند در انگلستان، نیوزیلند و آمریکا،  چنان می دانست و هم حرکت می

، مارکسیستی در آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش، مجارستان و فمینیسمِ

و روسیه. باید گفت که این نوع نروژ، هلند، فنالند، سوییس، ایتالیا، 

که  (Clara Zetkin) زتکینواضح عمال ممکن نیست. از  کشیِ خط

 گذارِ دی پایه.پی.بورژوایی بود که بعدها با پیوستن به اس خود خرده

 Emma) پترسونمارکسیستی در آلمان شد، تا  فمینیسمِ

Paterson) ِیِ زنان از اتحادیه حقوقِ اولین فعالِ که به عنوان 

تی تا به امروز سیفمین ی انگلیس تاثیرگذارترین چهره زنانِ کارگریِ

سی سال  (Margaret Dreier Robins) نام گرفته است و رابینز

،  WTUL فمینیستی بعد در ایاالت متحده با تشکیل اولین سازمانِ

ریستوکرات و آورژوا، ب عظیمی از اعضایِ قشرِ ی همه پیوند دهنده

وی رَ متوسط بودند که با دنباله طبقه ترِ بورژوا به قشرهای ضعیف خرده

نظری  بیستم تجدیدِ قرنِ ی در آستانه نگلسیاِ و الگویِ فوریه از اصولِ

سوسیال از  فمینیسمِ های خود اتخاذ کردند. راهِ کلی بر سیاست

لیبرالی گرچه در انگلستان، فرانسه و  لیبرال جدا شد. فمینیسمِ
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های بسیاری رسانده  اول سافریج را به موفقیت ایاالت متحده موجِ

 مردان در موجِ زنان در مقابلِ نقشِ دهی به بارز شدنِ بود، با قدرت

 .دوم ماهیتی کامال بورژوایی به خود گرفته بود

بورژوا و  اعضایِ فمینیسم، با تکیه بر قدرتِ دومِ در حقیقت موجِ 

 دیوارِ طبقاتی و شکستنِ تنها گامی به سوی برابریِ هبورژوا ن خرده

 متوسطِ داشت، بلکه حتا نتوانسته بود قشرِ جنسیتی برنمی تبعیضِ

کارگر به این باور رسیده بودند  ی طبقه جامعه را خرسند کند. زنانِ

و سیاهی لشکری ملعبه  های فمینیستی از آنان به عنوانِ که جنبش

 یابی به قدرت و جایگاهِ بورژوا در دست زنانِ گیریِ برای قدرت

ها از فرانسه، پس از  برد. این بازنگری در سیاست اجتماعی بهره می

[، 21] ماریا پونیونفرانسه،  زنانِ حقوقِ ی اتحادیه دبیرکلِ رانیِ سخن

ها از  سازمان در آلمان و پیوستنِ SPD و سپس SAP آغاز، با ثباتِ

 زنانِ انترناسیونالِ اتحاد دومِ"های  مختلف به کنفرانس کشورهای

های  اتحاد انترناسیونال دوم بین سال -رشد یافته "سوسیالیست

اتحاد اول انترناسیونال "های  کنفرانس ی ، در ادامه 2621تا  2116

های  قرن نوزدهم با تالش 25ی  که در دهه "سوسیالیست زنانِ
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گیری کرده بود، ایجاد  از به شکلمارکس آغ شخصِ ی اولیه مستمرِ

ترین،  قوی به عنوانِ "رادیکال زنانِ" سازمانِ و با تأسیسِ -شد

چپ تا به امروز در  فمینیستیِ دارترین جنبشِ ترین و ریشه مطرح

ایاالت متحده، ادامه یافت. ) رجوع  در سیاتلِ 2625ی  دهه خرِااو

 ])22شود به ]

ویتنام  جنگِضدِ در جنبشِ گیر چشم با شرکتِ "زنان رادیکال" 

 زنان ورایِ جدیِ فمینیسم را رقم زدند: حضورِ برگی نو از تاریخِ

ر رنگ که با پُ های سیاسی. این حضورِ جنسیتی در عرصه طلبیِ حق

 به حزبِ "رادیکال زنانِ" آوردهای بسیاری همراه بود با پیوستنِ دست

 یِ نامهبر ی ، پایه2651در سال  FSP سوسیالیست طلبِ آزادی

 زنانِ تر کرد. مانیفستِ سوسیالیست را مستحکم فمینیسمِ جهانیِ

مارکسیستی  فمینیسمِ ناتوریستیِ به شدت به اصولِکه رادیکال 

 :است بند است، بدین شرح پای

موجود  هایِ نابرابری رادیکال مختص به افشا، مقاومت، و محوِ زنانِ "

این  کاملِ زنان است. برای نیل به اطمینان به بقایِ در خصوصِ

 سکسیسم را موردِ اجتماعی و مادیِ زمان باید منابعِ جنس، ما هم
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محصوالت، با  داری تولید و توزیعِ سرمایه هدف قرار دهیم: ساختارِ

گاه به  طبقاتی. آن طبقات ذاتی، نژاد، جنسیت، و تضعیفِ مشخصاتِ

بشر و  کاملِ در آن مردم بتوانند از حقِ سوی جهانی گام برداریم که

ستیزی  دپرستی، سکسیسم، هوموفوبیا، سامیرهایی از فقر، جنگ، نژا

 "مند شوند. ستیزی( و ]رهایی از [ سرکوب، بهره )یهودستیزی و عرب

[22] 

 ی برال با همان پشتوانهلی زمان فمینیسمِ این در حالی است که هم 

فمینیسم را با  دومِ ژوایی، موجِخرده بور ی دهنده تشکیل ی هسته

 آن شعارِ برد و سمت و سویِ هر چه بیشتر به پیش می شدتِ

گرایی  بر افراطدوم سوار  بود. موجِ "او به مرد نیازِ زن و عدمِ برتریتِ"

خشنی گرفته بود، موضعی که گرچه در  سکسیسم موضعِ در برابرِ

ا اعوجاجی نمود، ام دامه ضدیت ناتوریسم با سکسیسم میظاهر ا

زنان با  جنسیِ ارتباطِ بدن و حتا مذموم دانستنِ انکارِ داشت به سمتِ

 پیتالیسم شده بود، موجِاک ی مایه زن که دست جنسیِ مردان. جذابیتِ

همین سیستم برآمده بود و به  که از بطنِ-لیبرال را  فمینیسمِ دومِ

بر آن  -پرداخت پیتالیستی که پذیرفته بود میاک ضدیت با اصولِ
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زن را، بنا بر این احتمال که  جسمِ داشت که هرگونه تظاهرِ

سیستم قرار گیرد، محکوم کند. این  جنسیِ ریِوَ بهره ی مایه دست

 ستیزیِ سکسیسم توجه به ماهیتِ شد بی نودیسم نیز می شاملِ

های  جنبش ناتوریستیِ اصلِ مخالفِ نودیسم، انحرافی در جهتِ

 حقوقِ مارکسیستی که به احقاقِ فمینیسمِ طلب. در مقابلِ برابری

طلبی برای  حق دوم بانیِ گرایان برخاسته بود، موجِ جنس هم

زن و مرد  جنسیِ افراط حتا روابطِ ها شد. در حدِ لزبین "خصوصا"

اده نیز با نقدهای تندی همراه گری و محدود به خانو روسپی ورایِ

علیه  ین مک کینانکاتر سخیفِ یاتِتند با ادب رانیِ شد. سخن می

ای  جنسی، مشهور و نمونه معضل تجاوزِ اش حولِ مردان در خطابه

 ]25موج دوم است. ] بارز از تندرویِ

متوسط  طبقه گیریِ قدرت رایچنان در تالش ب ها که هم این تندروی

میالدی  65 ی دهه کرد با آغازِ ی سفیدپوست حرکت میزرو به بورژوا

سوم،  آن سر بر آورده بود مواجه شد. موجِ با موجی نو که از بطنِ

 و این تازه اولین قدمِ پوست بود رنگین زنانِ طلبیِ موج برابری

ای  آید، طبقه کارگر به حساب می ی طبقه لیبرال به سمتِ فمینیسمِ
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طبقات نیست هرگز  پیتالیسم که قائل به وجودِاک که در سیستمِ

 و گروهی از فعاالنِ آکانتیلوییزا ، آنیتا هیل. شود میتعریف ن

 سوم را در موازات با موجِ دوم، موجِ ی دوره پوستِ رنگین فمینیستِ

 رنگ شدنِ سوم هرگز به کم دوم هدایت کردند. گرچه موجِ

 ]21دوم نیانجامیده است. ] موجِ ی های تندروانه فعالیت

  

 

 ای نو یا انحرافی بورژوایی؟ برهنه: پدیده فمینیسمِ

 

بریتانیا  شناسیِ جمعیت آمارِ گذشته بر اساسِ سالِ طی تنها ده 

پیش از آن،  ۲ افزایش نسبت به ده سال2182ِ ها با تعداد نودیست

 فدراسیونِ توجهی داشته است. طبق آخرین آمارِ رشد قابلِ

 ی [ نتیجه26ها نودیست هستند.] ۲ کانادایی16های کانادا  ناتوریست

آن است.  جدیدی از موجودیتِ ی این افزایش، ورود نودیسم به مرحله

های  های اجتماعی و حرکت فعالیت ی ای که پا در عرصه مرحله
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 ک در چند سالِبِها در کِ نودیست گاهِ های گاه گذارد. رژه سیاسی می

. شود میمند  هدف چندین هزارنفریِ اخیر تبدیل به تظاهراتِ

 هایِ سیاست خود به صنفیِ اعتراضِ کانادایی برای اعالنِ جویانِ دانش

برهنه  های دانشگاهی دست به تظاهراتِ دولت در خصوص شهریه

 این تظاهرات برای جلبِ آیا برهنگیِ"جاست:  زنند. پرسش این می

است و یا  -کنند میها ادعا  گونه که فیمن آن –ای شدن  توجه و رسانه

 "نودیسم؟ بخشی از اصولِ نمودِ

هایی یافت شوند که از  تظاهرکنندگان گروه ممکن است در بینِ 

مسؤولین و  نظرِ جلبِ مستمسکی سکسیست جهتِ برهنگی به عنوانِ

که کانادا پس از  با توجه به این ها استفاده کرده باشند، اما رسانه

 نودیستِ ترین جمعیتِ دارای بیش آلمان و استرالیا، سومین کشورِ

د. جنبش اشتباه خواهد بو این فرضیه به کلِ جهان است، تعمیمِ

 ال قید و شرط، و نه به منظورِنودیسم به عنوان سمبلی از برابری بِ

فمینیستی، خود  هایِ طلبی صنفی و یا برابری ای برای تبلیغاتِ حربه

 سیستمِ سکسیستِ جدالی بنیادی با دنیایِ ی عرصه را واردِ

 ی سودجویانه غرب کرده است. خط زدن بر باورهایِ پیتالیستِاک
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آن  جنسیِ هایِ گیری از جذابیت پیتالیسم از بشر با بهرهاک سیستمِ

گرایی،  تبعیض بین اقشار یا طبقات، اعم از جنسی، جنس جهتِ

 .و غیره نژادی، اقتصادی، اجتماعی

لیبرال که هنوز  دومِ موجِ این دقیقا آن چیزی است که فمینیسمِ 

ی غرب معرف جهانِ های فمینیستیِ پیشرو حرکت خود را به عنوانِ

نان و نودیستی ز که در چنین تظاهراتِ تابد. حال آن برنمی کند می

شرکت  فیمن افرادِ شوند. بر خالفِ مردان هر دو برهنه ظاهر می

کننده در این تظاهرات گزیده نبوده و ظاهری آراسته ندارند. هیچ 

ها  ناتوریستی و نودیستی در این حرکت نوع اعوجاجی از ماهیتِ

 لیبرال که هنوز ماهیتِ این وجود، فمینیسمِ . باشود میمشاهده ن

ها  این نوع جنبش بورژوایی خود را حفظ کرده است به نقد و ردِ

 ای اجتماعی و سیاسی به سمتِ پردازد. نودیسم در چهره می

سو با  خود را هم و اهدافِ شود میمارکسیستی متمایل  فمینیسمِ

طبقاتی  برابرِ حقِ طبقاتی و احقاقِ های عمیقِ مبارزه علیه شکاف

 .کند می
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 گیری: به کجا چنین شتابان؟ تیجهن

 

لوایحی  لیبرال در تصویب، اصالح و افزودنِ فمینیسمِ آوردهایِ دست

 درجه دو به شهروندی با حقوقِ شهروندِ زنان را به عنوانِ که وضعیتِ

حال  درخشان و بارز است. در عینِ دهند میمساوی با مردان ارتقا 

یک قرن و  خود در طیِ بورژواییِ اساسیِ فمینیسم به ماهیتِ وفاداریِ

 انگیز است. این ماهیت در کنارِ انکار و شگفت نیم هم غیر قابلِ

تضعیف و تبعیض ر فمینیسم خود ب آوردهای اجتماعی و قانونیِ دست

 هدفِ پیتالیسم امروزه در مرکزِاک دیگر محصوالتِ افزاید و در کنارِ می

 66 ی علوم اجتماعی، بلکه توده پردازانِ تئوری منتقدین نه در سطحِ

 .گیرد مردم قرار می درصدیِ

. کنند میخواه منشی دیگر را اتخاذ  تر برابری های خودجوش جنبش

دانند که  صد و پنجاه سال این مردم حال می یک پس از گذشتِ

ای  دیگر چهرهطلب  های برابری تبعیض را باید از ریشه برچید. خیزش

دوم و حتا سوم تعریف  بدان مفهوم که در موجِ "فمینیستی"

 ناتوریسم در جهان و ورودِ سریع و روزافزونِ شوند ندارند. با رشدِ می
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ای که پیش از این  های اجتماعی فعالیت ی ها به عرصه نودیست

مخصوص و  ها و سواحل غرب آن را محدود به کلوپ لیبرالیسمِ

موجی فراگیر و نو در سطحی جهانی و  شاهدِکرد،  محصور می

سیالیته، سو تابوهای طبقاتی هستیم. نودیسم پهلو به پهلویِ شکستِ

ود، طیف چپی گسترده خ های یوتوپیاییِ محض به ریشه یِو با وفادار

 جوییِ تمام نمادهای تبعیض منجمله برتریدهد که  را سازمان می

 .ندشک یتی و تابوهای مذهبی را در هم میجنس

رود با اتخاذ خط  دارانشان را که انتظار می حتا اگر فیمن و طرف 

 نگاهِ مشئی تعریف شده موفقتر از پیش خود را مطرح کنند، محصولِ

چه به - به نودیسم بدانیم که نه فمینیستیغرب  پیتالیسمِاک ابزاریِ

است  -مارکسیستی فمینیسمِ لیبرال و چه به مفهومِ فمینیسمِ مفهومِ

ها اگر نه آغازگر اما مطرح  و نه نودیستی، باید اذعان کنیم که آن

ر و گ تبعیض زوایایِ ی اند که بر همه خشمی فروخفته ی کننده

قوا می شورند. بر آنند که نسلی را  ها با تمامِ بی عدالتی جویِ سلطه

تابوهایی که  شوند، تسلیمِ و تسلیم نمی کنند میبسازند که سکوت ن

 .کنند میی را نقض دموکراس
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 قویِ ی هایی با پشتوانه جنبش هایی در موازاتِ چنین حرکت

ها، تنها زمانی  نودیست ی یافته ایدئولوژیک، هدفمند و سازمان

 های تظاهرِ آوردی درخور برسند که از ویژگی توانند به دست می

 ابزار، که خود نقضِ خود بکاهند و از برهنگی به عنوانِ آنارشیستیِ

هاست بهره نبرند، نه به این مفهوم که  آن طلبِ برابری جنبشِ هدفِ

 بگذارندنودیسمی  خود را بپوشانند، بلکه قدم در مسیر بدون انحرافِ

 ی ، نه خود دستمایهکند میتبعیض را حذف  که هرگونه نمادِ

پیتالیسم است قرار گیرند. اک اروتیسیسم و سکسیسم که محصولِ

لیبرال دارند که  ی که یا تکیه بر فمینیسمِزنان، مادام حقوقِ فعاالنِ

ر آن غلبه کنند، و یا پذیرند تا ب جنسیتی را می تبعیضِ الجرم ماهیتِ

 آویز قرار دادنِ کورکورانه از برهنگی و دست برداریِ دست به کپی

زنند، راه  هاست می آن جنسیتیِ تبعیضِ ضدِ شعارِ برهنگی که نقضِ

اگر درست و دقیق دریافته نشود،  به جایی نخواهند برد. فمینیسم

چاقویی دو لبه خواهد بود که در فضایی که جهان رو به  بسانِ

 خواهی، برابری و پایان دادن به تبعیضِ آزادی متحدِ هایِ خیزش

 یک سالِ چه طیِ طبقاتی آورده است، بدنه خود را خواهد برید. آن
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ی گرفته های کارگر کمونیست ی های برهنه گذشته عجوالنه از عکس

 ایم، ورایِ اجباری و زن=مرد دیده های نه به حجابِ تا کمپین

تنها تأثیری در  هها، ن این کمپین پشتِ های پنهان و آشکارِ سیاست

اند بلکه خود را به عنوان  طلب نگذاشته برابری اهدافِ پیشبردِ

 .اند گر معرفی کرده سرکوب پیتالیسمِامحصولی از همان ک
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 مقدمه

 

اجباری، کمپینی در ظاهر پارادوکسیکال و در باطن  نه به حجابِ

جویان و  دانش لیبرالیستیِ ی آگاهانه حساب شده، اولین حرکتِ

 نیروهایِ های ایران به سمت انحاللِ دانشگاه لیبرالِ موختگانِآ دانش

این  پر تضادِ ی دموکراتیک نیست. سابقه وحدتِ سیون با شعارِیپوزا

آمریکایی، و  های استراتژیکِ گروه و اعضایش، پهلوزنی به کمپانی

 آمریکایی و هموارسازیِ لیبرالیسمِ جوان به سمتِ ی جامعه هیِدِ خط

دار،  ای ریشه آن در منطقه، سابقه صهیونیسم در گسترشِ مسیرِ

رضا کیانی  و البته حقیقی است. از علی طراحی شده، سازماندهی شده

عضویت در شورای عمومی  ی ، با سابقه"مسئول کمپین" به عنوانِ

سیاسی انجمن اسالمی دانشگاه  دفتر تحکیم وحدت و دبیریِ

 ی ، با سابقه"سخنگوی کمپین"مازندران، تا سحر رضازاده به عنوان 

دانشجویی دانشگاه  تنها یک ترم از تحصیل به عنوان فعالِ محرومیتِ

اعضای انجمن سیطره دارد،  طلبانه بر ای اصالح تهران، پیشینه

همبستگی برای  همبستگی ایران:" ای که با حمایتِ پیشینه
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و سایت  "جنبش راه سبز امید"، "دموکراسی و حقوق بشر ایران

 آمریکاییِ کمپانیِ فارسیِ "برنامه"به عنوان  "چراغ آزادی"

 یافته و دقیقِ سازمان تحققِ ، به سمتِ"اطلس های اقتصادیِ پژوهش"

دارد. ادعاهایی که علیه این  لیبرالیسم در منطقه گام بر می  "هبرنام"

ها  و آن شود میآن عنوان  ریزِ های حامی و البته برنامه کمپین و گروه

آمریکا و اسرائیل به  ی بشردوستانه ی را به هدایت و حمایت از حمله

 .، بیراه نیستکند میایران متهم 

 تری با نامِ گسترده اطلس که در سطحِ های اقتصادیِ پژوهش کمپانیِ 

از  - سر آنتونی فیشرتوسط  2612، از سال رکسوُ اطلس نت

 لیبرالیسمِ گسترشِ ی زمینه پس های موثرِ های مشهور و مهره چهره

 ، در سانفرانسیسکو، با هدفِدوریانهمسرش،  به همراهِ -بیستم قرنِ

اروپا و  رقی، شرقِش جنوبِ لیبرالیسم در خاورمیانه، آسیایِ گسترشِ

های متعددی را در  التین شروع به کار کرده است و سازمان آمریکایِ

مختلف منجمله مراکش، لبنان، شیلی، الجزایر، پاکستان،  کشور15ِ

 عراق، قرقیزستان مالزی، برزیل، ویتنام، مصر، اتریش، هند، کردستانِ

و حتا روسیه و چین را به طور فعال تاسیس کرده است. از 
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آموختگان  دانش این سازمان تعلیم و تربیتِ های مهمِ فعالیت

ذکر  آمریکا در مناطقِ اقتصادیِ هایِ سیاست لیبرالیسم در تحققِ

های  اطلس، چهره کمپانیِ شده است. اعضای اصلی و شورای مرکزیِ

 ریاستِ و جانشینِ سازمان ) مدیر کلِ تام پامرای چون،  شدهشناخته 

اروپای شرقی  طرحِ اصلیِ و از طراحانِ -مانساز المللِ بین بخشِ

)سفیر سابق  کرتن وینسرعلوم انسانی آمریکا(،  تحقیقاتِ ی موسسه

ریاست جمهوری ریگان،  ایاالت متحده در کستاریکا در دورانِ

 و از پیشبرانِ روسیه 1555ل انتخابات سا و از ناظرانِ خواه جمهوری

جهانی با  در سطح تجارتِ "چیس منهتن بنک" اقتصادیِ سیاستِ

کمپانی ) رییس  هاندرو شافونلِاَسوابقی بسیار پررنگ و متعدد(، 

های  تا کنون، با سوابق حضور در برنامه 2662اطلس از سال 

دو  و عضو فعالِ التین اقتصادی در آمریکایِ تحقیقات و گسترشِ

 عضوِ 11فرانسه( و  پرلیننت مُبریتانیا و  یونیتِ  افیر  سوشال سازمانِ

باشند. این کمپانی از سال  سوابقی تقریبا شبیه و مشترک، می دیگر با

 سایتِ مدونی برای ایران چیده، با آغازِ ی به طور خاص برنامه 1555

در  رضا انصاریهای جوانی چون  چهره گیریِ و به خدمت چراغ آزادی
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ربردی از کا اقتصادِ ی رشته ی آموخته سردبیری، دانش معاونتِ سمتِ

، با تحصیالتی مشابه پرور محمدرضا جهاندانشگاه کارولینای شرقی و 

 های لیبرالیستی در لوایِ سردبیری، به حمایت از کمپین در سمتِ

دموکراسی، حقوق بشر و سکوالریسم مانند گروه  گسترشِ

های ایران همت  دانشگاه لیبرالِ آموختگانِ جویان و دانش دانش

 جوانانِ است. این کمپانی با عضوپذیری و جذبِگمارده 

ها، حمایت از نویسندگان،  آن ایرانی و تربیت و تعلیمِ ی کرده تحصیل

بودجه، به  و صرفِ ایرانی طلبِ اصالح سرشناس و فعالینِ هایِ چهره

لیبرال و  سیونِیپوزا هایِ سیاست طور شفاف و علنی به هدایتِ

 .پردازد طلب می الحصا

گروه دانشجویان و  اعضا و گردانندگانِ حتا گذرایِ با بررسیِ

ها، هدف و مسیری که  های آن و فعالیت لیبرال آموختگانِ دانش

درک و تحلیل است.  قابلِ کند میاجباری دنبال  نه به حجابِ کمپینِ

ایرانی، و تاریخ  هوهولیسمِ شناختیِ کمپینی که با توصل به جامعه

اتحاد توانسته است  سیون در لوایِیپوزهای ا هضم و انحالل گروه

چپ  های شناخته شده و مطرحِ وسیعی از ایرانیان و حتا چهره طیفِ
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اجباری، مفهومی از  خود بکشد. نه به حجابِ پرچمِ را نیز به زیرِ

سکوالریسم و الییسیسم که از سوسیال دموکراسی برخیزد ندارد، به 

حی شده است، و ها طرا ترین روش یافته ترین و سازمان زیرکانه

 انگارانه به این کمپینِ ها نیز با نگاهی ساده آور آن است که چپ تاسف

 ی چپِ ، با پیشینهشهال شفیقاند.  لیبرال پیوسته مندِ هدف

های  سال خود طیِ های مشخصِ و فعالیت لنینیست -سوسیالیست

اش با  مصاحبهتا کنون، کسی که در  25 پیش و پس از انقالبِ

پیش از  چپِ احزابِ زنیِ ، هضم و پلاثر در سایتِ شاهرخ رئیسی

، کند میانقالب به دین و مذهبیون را در نقدی بر گلسرخی، تقبیح 

پوشش برای زنان به  آزادیِ شعارِ خود تنها با تکیه بر مشترک بودنِ

نه به  ها به کمپینِ چپ د. توجیه این پیوستِپیوند این کمپین می

زنان، سکوالریسم،  پوششِ آزادیِاجباری، اشتراک شعار  حجابِ

دین امری " انحرافیِ و برائت از دین حتا اگر به قبول شعارِ دموکراسی

 ]2بیانجامد است. ] "خصوصی است

ها با  کشی این گروه بر حقایق، اهمال در خط چشم بستنِ 

و قدرتمند به سمت  دندان آماده، مسلح نِلیبرالیسمی که تا بُ
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 ی حمله لیبرال در غالبِ دموکراسیِ ربیع العربی و تحمیلِ گسترشِ

و یا تعمد در دوباره هضم  ردوستانه به منطقه یورش برده استبش

 نیروهای ضدِ آن در دستِ شدن در روندهای پوپولیستی که مهارِ

آن  چپ است، خطری است که باید در نطفه از بروز و پیشرفتِ

 .جلوگیری شود

سکوالریسم، الییسیسم و سکوالر  هایِ وتدر این مقاله به تفا

روانشناختی و چه -تئوریک، جامعه هایِ بحث لیبرالیسم، چه از دیدِ

سوسیال را  قرمزهایی که سکوالریسمِ و خطِ تاریخی اشاره خواهد شد

 .سازد شرح داده خواهد شد لیبرال جدا می از سکوالریسمِ
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 بخشی به مذهبیت سکوالریسم: انحرافات و قدرت

جدیدی نیست، گرچه مدت زمانی  سکوالریسم مفهومِ  در تعریف،

 که مفهومِ گذرد. با آن ی ایرانی نمی آن در حافظه طوالنی از عمرِ

ای چون  اسالمی سکوالریسم را از یونان اپیکیوروس و دانشمندانِ

اروپا، فروپاشی  تاریکیِ عصرِ دانند، تا پایانِ رشد بر آمده می ابن

ولتر، اسپینوزا، جان هایی چون  وسطا که نام کلیسا و قرونِ امپراطوریِ

با سکوالریسم گره خورد، به  الک، توماس جفرسون و یا برتراند راسل

قرمزهایی برای سکوالریسم ترسیم نشده بود.  خاص هرگز خطِ طورِ

انگلیسی  ی ، نویسندهجورج هولی اوکسکوالریسم را اولین بار  ی واژه

به کار برد، حرکتی  "آور ر = برهاننِریزِ" ی مجله نوزدهم در در قرنِ

حبس و  های متعددِ دوره گذراندنِ پیشتاز، متحملِ که او را به عنوانِ

 گوستآ ی پوزیتیویسمِ فلسفه تاثیرِ زندان کرد. وی به شدت تحتِ

خود را  ،سکوالریسم باره از آتئیسم و طرحِ بود و با رویکرد یک کُنت

انگلستان  2125-2115های  دهه تهدیدات دولتیِ خیلِ در مقابلِ

 :سکوالریسم تعریفی مشخص از آن داشت مصون نمود. اکنون پدرِ
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دینی و  قوانینِ آزادیِ حقِ تواند بیانگرِ در مفهوم، سکوالریسم می "

دولتی از  قوانین تحمیلیِ آزادیِ های مذهبی باشد، و نیز حقِ آموزه

باورها   حکومتی که از لحاظِ ی مردم در حیطه ی اراده دین بر اساسِ

های بشری و  دیگر سکوالریسم به معنای فعالیت است. به تعبیرِ اخنث

دینی  سیاست جدای از تاثیراتِ ی او باالخص در حیطه تصمیماتِ

 [1] "است.

 

ی که خود را غور سکوالریسم در حالثحدود و  وی صراحتا در بحثِ

 به عنوانِ هولی اوکخواند )توجه شود که  می "اگنوستیسیست"یک 

مان سکوالریسم خود را آتئیست سکوالریسم پیش از آغاز مووِ پدرِ

از  "پس"وی و اگنوستیسیسم رَ او به میانه دانست و افول گرایشِ می

سکوالریسم بحثی علیه  "گوید:  سکوالریسم بود( می گسترشِ آغازِ

والریسم[ ادعاهای مسیحیت نیست، بلکه مستقل از آن است. ]سک

دهد. سکوالریسم  را ارتقا می ها برد بلکه آن سوال نمی مسیحیت را زیرِ

این باور را   گوید که هیچ نور و هدایتی در جایی نیست، بلکه نمی

هدایت در حقیقت سکوالر است، شرایطی و  که نورِ کند میحفظ 
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 "اند. مستقل وجود دارند و تا ابد فعال غیرِ هایی که به طورِ محرومیت

[1] 

 ی هایی بر پایه نیفستاتنها آتئیستی نیست که با م هولی اوک

دین از سیاست را مطرح کرده و خود از یک  جداییِ سکوالریسم حقِ

. در واقع شود میمعتدل بدل  افراطی به یک اگنوستیسیستِ آتئیستِ

 مذاهب هرگز در عمل به سمتِ اساسِ تامِ سکوالریسم با قبولِ

باور به خدا پیش نرفته است. بلکه با به رسمیت  آتئیسم و ردِ

مذاهب در  حقیقتِ مذهبی، به قدرتِ دین و تعالیمِ وجودِ شناختنِ

در  هولی اوکفضایی جدای از سیاست حقی خاص قائل شده است. 

در ، خود را کنت وث ول، جان استوارت میل، و آگوستچارلز سا کنارِ

 گذاریِ با پایهن رابرت اووِنیست معرفی کردند، در حالی که ابتدا اووِ

اش در  هاللهج صریح ی گانه سه ی و نظریه اوتوپیایی سوسیالیسمِ

هایش  اندیشه ی شکوفاییِ با دین، خود پس از گذار از دوره معاندت

 !شدگرا(  )روحانیتبدیل به یک اسپریچوالیست 

اومانیسم،  مذهبِ گذارانِ پایه نظریاتِ توان بر اساسِ چگونه می

 تحوالت و دگردیسیِ سکوالریسم و پوزیتیویسم، که خود در مسیرِ
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افراطی به اگنوستیسیست و  هایشان از آتئیستِ اندیشه

 اسپریچوالیست اعتدالِ منش یافتند، باور داشت که سکوالریسم بطنِ

د نه حتا ایشر سیستمی سوسیالیستی خواهد بود، آتئیسم د ی تپنده

 .نئوآتئیسم از سکوالریسم زاده شده است بتوان ادعا کرد که بذرِ

مذهب  تحجرِ سکوالریسم روندی نه چندان صعودی به سمتِ تاریخِ

های مردمی داشته است. شاید که این تاریخ از بدو  در حکومت

مذهب نداشته است  عقب نشاندن و یا محوِ پیدایش هدفی جهتِ

آتئیستی  رادیکالیسمِ دینی در برابرِ رادیکالیسمِ بلکه به قدرت یافتنِ

، انگلستان با ترمی جدید در موازات 2122 سالِ  کمک کرده است.

 چه به اعتقادِ ، آن"سکوالریسم"فرانسوی به عناد بود:  الییسیسمِ

 ها قبل امتحانِ کشورهای اسالمی قرن بسیاری در رشدیه یا اَوِروئیسمِ

ابزاری  ی دولت به استفاده نهایت به ارجاعِخود را پس داده بود و در 

 و به اعتقادِ افراطی انجامیده بود های مذهبیِ حکومت از دین در قالبِ

 کُنت و اوتوپیایِ پوزیتیویسمِ سکوالریسم، اپلیکیشنِ پیشروانِ

به سوی  مارکس کمونیسمِ و تحققِ هانری دو سن سیمون ی اومانیته

 .ای اومانیست بود جامعه
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 لساوث وِگرفته تا  هولی اوکسکوالریسم، از  از پیشروانِهیچ یک 

فرانسوی  سکوالریسم با الییسیسمِ های تفریقِ خط سعی بر کشیدنِ

 شاثبات انگلستان در پیِ قرن نوزدهمِ ها در خفقانِ چه آن نداشتند. آن

بطالن کشیدن بر باورهای مذهبی نبود، بلکه بیرون  بودند، خطِ

با  ساوث ولدولتی بود.  مسیحیت از قوانینِ احکام و فرامینِ کشیدنِ

مذهبی فاصله گرفت، و  ضدِ مهاجرت به نیوزیلند به کلی از مواضعِ

اگنوستیسیست بودن برائتی مشهود را از  نیز با اعالمِ هولی اوک

نوزدهم  قرنِ چهلِ یِ دهه خود در اوایلِ افراطیِ آتئیسم و گرایشاتِ

 .ابراز داشت

 

ظاهرا  یسیسم با فونداسیونِیسکوالریسم، در فرانسه ال در موازاتِ

که تفاوتی  انطباق با سکوالریسم شروع به رشد کرد. حال آن قابلِ

های  ادیان در حکومت برابرِ حقِ اساسی داشت: الییسیسم به دنبالِ

دین در  دخالتِ انگلستان حقِ دینی بود. در حالی که سکوالریسمِ غیرِ

مذهبی از  دروسِ کرد، الییسیسم به حذفِ سیاسی را محدود می امورِ
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-مذهب پرداخت  جامعه در برابرِ )خنثاگری( مدارس، و نوترالیزه

دموکراسی  آمریکایی( نقضِ ی خاص جامعه چه منتقدین )به طورِ آن

با این  -دانند مذهب می مذهبی در سرکوبِ دیگر افراطِ و سویِ

مذهب ممنوع است و از  هرگونه تبلیغِالییک  ی توضیح که در جامعه

چه در این جامعه مذهبی در اکثریت باشد در اکثریت  طرفی چنان

اقلیت از دست خواهد رفت و این  مذاهبِ رشدِ خواهد ماند و شانسِ

 ادیان در الییسیسم است. در نتیجه از سالِ برابریِ عملیِ خود نقضِ

 ی نظر شده در دوره دِتجدی ای در قوانینِ فرانسه الیحه دولتِ 2621

 مذاهبِ آن پیروانِ فرانسه اضافه کرد که طبقِ جمهوریتِ پنجمِ

 مذهبی به مرخصی بروند و آزادانه به انجامِ توانند در ایامِ مختلف می

های عمومی  خود بپردازند و در مدارس و مکان مذهبیِ مناسکِ

مختلف از  مذاهبِ حاللِ طعامِ بر اساسِ شود میخوراکی که عرضه 

 مذهبیِ الییک نتوانست اعیادِ ی تنوع برخوردار باشد. در عمل فرانسه

اکثریت بود از تقویم ملی بیرون کشد، و  کاتولیک را که مذهبِ

 اپلیکیشنِ عملی نبودنِ بحث بر سرِ 1551 چنان تا سالِ هم

 .الییسیسم جریان داشت



 شورش رها

91 

 

ل و ترکیه یآن را در فرانسه، برز های عملیِ الییسیسم )که نمونه

 جداییِ توان یافت( و سکوالریسم، بارها و بارها در عمل از مسیرِ می

 ی این انحراف معاهده ی اند. نمونه دین از حکومت خارج شده کاملِ

واتیکان را  واتیکان بوده، که اختیاراتِ کونکوردات با کلیسای کاتولیکِ

 خود فراتر برده است. اما این نگرشِ ی از قلمرو مذهبی مشخص شده

سوسیالیسم مشتق شده بود.  ی دین از حکومت از ریشه جداییِ

 ی توده رسیدنِ با استناد بر آن راهِ جورج هولی اوکماتریالیسمی که 

چه  دانست. آن خود را در گرو آن می "زندگی مادی" به حقِ  مردم

سوسیالیسم و و هم  کارگر به دین حزبِ نگرشِ ی لنین هم در رساله

 "دین امری خصوصی است"، مفهوم خفی کند میموکدا تحلیل  دین

 ی درگیر در مبارزه اروپایِ به عنوان ترمی در دست اوپورتونیسمِ

های بورژوایی که دین را  رهایی از حکومت طبقاتی جهتِ

 .است  اند کرده "تسلط ی مایه دست"

 سکوالریسم، در تحلیلِ ضدِ یک لیبرالِ ( از دید1522ِ) یکرر بِهانتِ

سکوالریسم و سوسیالیسم  مستقیمِ ی سوسیالیستی، رابطه بندیِ طبقه
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اصول در  تمامِ اثبات بودنِ قابلِ غیرِ"هر دو بر  نگرشِ را بر اساسِ

، بیکر داند. از نگاهِ می "مذاهب پوچیِ"و در نهایت  "مذاهب تمامِ

یالیسم را در این وساست و س "ادیان تمامِ تساویِ حقِ"سکوالریسم 

: سوسیالیسم کند میداند. او در ادامه صراحتا ادعا  دکترین شریک می

مذاهب در سطحی "آن است که در نهایت  سکوالر در صددِ با نگرشِ

مردم  ی توده و در سطحی یکسان از زندگیِ یکسان خصوصی شده

 ."جدا شود

یابی به  ا دستها بدان امیدند که با این روش مردم ب سکوالریست

دین قدم برخواهند  کاملِ دیگر به سوی محوِ یک مساوات در برابرِ

( از 2622) اریک فروم [ مفهومی که در تحلیل1ِ]"داشت.

را در ضدیت  مارکستنها  ه. او نشود میمارکسیستی نفی  سکوالریسمِ

داند:  اسپینوزایی می بیند بلکه پیرو اسپریچوالیسمِ با دین نمی

 گرایی مسیانیک بر وی ]مارکس[ از طریقِ تقدس شک سننِ بی"

های  روشنگری باالخص اندیشه ی دوره های دانشمندانِ اندیشه

... سوسیالیسم در اند. نوزا، گوته و هگل تاثیرگذار بودهمنشعب از اسپی

به  "خوب ی جامعه"ی  هایش به ایده مارکسیستی و دیگر شکل فرمِ
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بشر بازگشت. این  وحانیِموقعیتی برای پی بردن به نیازهای ر عنوانِ

طلبی بود هم در مواجهه با کلیسا و هم دولت. ...  سلطه بازگشت ضدِ

ی آن وارثان ها مارکسیستی و دیگر فرم نتیجتا سوسیالیسمِ

قرن  گرایی کلیسایی مسیحیت، توماسیسمِ مسیانیسم نبوی، فرقه

هجدهم  قرنِ روشنگریِ سیزدهم، اوتوپیاییسم رونسانس و عصرِ

وی نسبت به جامعه به عنوان نب مسیحیتِ ی هستند. ترکیبی از ایده

[ 2] "فردی. ی آزادیِ روحانیت با ایده تحققِ ای برای پروازِ سفینه

 فرقی بینِ های بحث برانگیز خطِ جا پس از تحلیل در ایناریک فروم 

که  شود میکشد و مدعی  الریسم سوسیالیسم و لیبرالیسم میسکو

 لیبرالیسم آن به جهتِ کوالریسم سوسیالیسم با نوعِس تفاوتِ

 .اخالق در سوسیالیسم از جامعه است جداسازیِ

 

برداشت اوپورتونیستی از  چه لنین به صراحت از آن به عنوانِ آن

 کند میدین امری خصوصی است یاد  دین از سیاست و شعارِ جداییِ

 یابد. از نگاهِ میچندان متضاد  هاز دیدگاه فروم تحلیلی مبسوط اما ن

 تاثیرِ ارتقا و تحقق تحتِ سوسیالیسم در مسیرِ فروم، سکوالریسمِ
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 مسیر داده است: خطرِ فاکتوری دیگر به چالش کشیده شده و تغییرِ

های روحانی از درون جامعه  استفاده از این فضای آزادی تحقق ارزش

القی های اخ روش ی دیکته کننده" مطلقه به عنوانِ ی توسط آتاریته

 گیریِ شکل ی و رشد آتاریتاریسم. او با نگاهی به نحوه "به بشر

های علیه حکومت استبدادی دینی کلیسای کاتولیک توسط  خیزش

های  های مشخص تاریخی را به عنوان قله ها، دوران پروتستان

 کارِ پروتستانیسم که از ابتدا با شعار و راه ی قدرت اتاریته گیریِ اوج

ظهور گذاشته  ی کاتولیک پا به عرصه فردگرایی و جدایی از کلیسایِ

 ها را تنها ادعاهایی جهتِ و شعارهای فردگرایی آن کند میبود معرفی 

های بورژوازی  اندازی به سرمایه حکومتی و دست یابی به قدرتِ دست

های سکوالرطلب سوق  حرکت گیریِ شکل داند. نتیجه به سمتِ می

. کند مییاد  "لیبرالیسم  انگاره " آن به عنوانِ یافت که وی از

حکومت از کلیسا و فراتر از آن  لیبرالیسمی که حاال راهی جز جداییِ

های روحانی و  ارزش حکومت در تحققِ ی برائت جستن از مداخله

  .اخالقی که باید انحصارا فردی شکل گیرند نداشت
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 سوسیال سکوالریسمِ ی ، در نقد گرایش پیشتازانهآکاریا کریپاالنی 

داند که از  نه ترمی امروزی بلکه کانسپتی می هند، که آن را ی کنگره

 بریتانیا مشتق شده بود، سکوالریسمِ استعمارِ ی دوره لیبرالیسمِ

های روحانی بر  ارزش تفاوت در برابرِ گاندی را نفی کننده و یا بی

 "جهان ادیانِ بخشی به تمامِ اهمیت" شمرد بلکه در جهتِ نمی

گاندی، اسپریچوالیسم را از  او از سکوالریسمِ تحلیلِ داند. بر اساسِ می

اخالقی را  هر کس که قوانینِ": کند میگونه تعریف  وی این نگاهِ

پیروی کند مذهبی است، حال چه به خدا ایمان داشته باشد و چه 

اخالقی خدا  او را باور نداشته و خود را آتئیست بنامد. قوانینِ وجودِ

گذار یکی است و حقیقت خداست نه خدا  هستند، قانون و قانون

 [2. ]"حقیقت

تعریف نیست. مذهبی  مذهب قابلِ در واقع سکوالریسم بدون وجودِ

 تحمیقِ ی خواند، و سوسیالیسم وسیله توده می افیونِ مارکسکه 

 شمرد. روندِ کاپیتال بر می انحصاریِ پرولتاریا برای تسلط و رشدِ

ادیان  بیش از پیشِ حقوقِ سوسیالیسم به طلبِ سکوالریسم در بطنِ

 از بدوِ  فرانسوی ها انجامیده است. الییسیسمِ آن و رشد و بسطِ
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 مخالف و موافقِ فرانسه به دو قطبِ ( به پوالریزه شدن2652ِتصویب )

 های چپِ دموکرات در یک سوی رهبریِ امیل کوب –آن انجامید 

 خواهِ جمهوری ی معروفِ ، چهرهژورس ژانروحانیت و  ضدِ

هرگونه  مخالفِ به عنوانِ امیل کوباوپورتونیست در سویی دیگر. 

معاندت با  ابزارِ سکوالریسم به عنوانِ مسامحه با مذاهب و با تعریفِ

 کاملِ مذهبی در جامعه عالوه بر جداییِ هرگونه نمودِ دین و سرکوبِ

های ریفرمیست به رهبری  سوسیالیست دولت از مذهب، مورد نقدِ

 دموکراسی و آزادیِ [ وی این روش را نقض5ِقرار گرفت.] ژان ژورس

هر یک از  پیروانِ گیریِ بهره ادیان و حقِ دانست و به آزادیِ بیان می

مساوی در حاکمیت معتقد بوده، مبارزه با روحانیت را  ادیان به طورِ

   .شمرد دولت بر می مسوولیتِ ی خارج از حیطه

 

،  "میسریویژن"ها  رادیکال یکی از پیشتازانِ به تعبیرِ به عنوانِ ورسژ

 گرچه گرایشِ خود بسیار مورد نقدهای تند قرار گرفته بود. در زمانِ

( ضد 2651)دموکراسی  او به سوی سوسیال پیش از تحولِ ژورس

 سیونِیاوپوز آمد این نوع مسامحه از دیدگاهِ میلیتاریایی به نظر می
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تنها به  هن 15و  15های  در دهه تروتسکیانترناسیونال باالخص  چپِ

اوپورتونیسم بلکه به عنوان انحراف از لنینیسم تعبیر و به شدت مورد 

های  گیری علیه ریفرمیست [ بعدها این جهت1حمله قرار گرفت.]

لیبرالیسم و با تمرکز  ها به سمتِ رو، جدا از نقدها بر تمایل آن میانه

ها و  ها، مستمسکی برای استالینیست آن مذهبیِ بر تسامحِ

 .شد 25و  15 ی میلیتانت آتئیسم در دهه گیریِ قدرت

شعار  ها در برابرِ سوسیال دموکرات مفصلی از پالسیِ با شرحِ لنین

 ی دین را بهانه مسامحه در برابرِ دین امری خصوصی است، این سطحِ

ها  میلیتانت آتئیست گراییِ افراط آپورتونیسم برای خنثا کردنِ

تفرقه در مبارزات  هر عاملِ برشمرده بود، با این حال مسامحه در برابرِ

مبارزه را الزم خوانده  اتحاد و ثمربخشیِ پرولتاریا برای حفظِ طبقاتیِ

های سوسیالیسم فراتر و  کشی الییسیم پای از خط بود. اما، تسامحِ

 ادیان، در بطنِ در برابرِتوالرانس  فراتر گذاشت. سکوالریسم با قبولِ

 تدریجیِ چه با اصالحاتِ_را  "ها توده دین افیونِ" تنها شعارِ هخود ن

محقق  _های میانه چپ ها و چه با تسامحِ رفورمیست مورد ادعایِ

اسپریچوالیستی از  تفاسیرِ  و "ادیان برابریِ" نکرده بود بلکه با نگرشِ
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زمان  بود. فرانسه، با گذشتِمارکسیسم به ادیان، روحی پویا بخشیده 

اجتماعی دست  حقوقِ مذهبیون برای احقاقِ فشارِ بارها و بارها تحتِ

که  خود زد تا به جایی که امروز ادعای آن الییکِ قوانینِ به تعدیلِ

 دهند میکاتولیک تشکیل  ها را مسیحیانِ سوسیال بیشترین جمعیتِ

مجارستان، با  2622 سالِ تکذیب باشد. پس از انقالبِالحقیقتی بِ

دینی نیز  شرقی، تسامحِ رفورمیست سوسیالیسم در اروپایِ گسترشِ

تسامحی در مواجهه رشد کرد. دور از ذهن نیست که رشد گرایشات 

این  مذهب کمک کرد و روز به روز لزومِ دار شدنِ با دین به ریشه

ی معلولی بود: سکوالریسم: تسامح  رهتسامح بیشتر احساس شد. زنجی

 ی دار در جامعه دین جمعیتِ افزایشِ -رشد ادیان -ادیان برابرِدر 

 .نیاز به تسامح بیشتر -سوسیالیسم

 

سوسیالیسم و " خود با عنوانِ ( در سخنرانی1522ِ) تری ریدل 

سکوالریسم  گیریِ شکل با بررسی روندِ "ای مشکل سکوالریسم: رابطه

 سوقِ ، خطرِریدلی ای افتا  اوک هولی جورجسوسیالیسم از  در بطنِ

گیری  سکوالریستی در برابر دین را قوت ی سوسیالیسم به مسامحه
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داند. وی  یسم در پی حیات اجتماعی ادیان میکپیتال "خفی"

مذاهب بلکه به هشیاری در  ها را نه به سرکوب ملیتاریاییِ سوسیال

 ادیان در قالبِ اجتماعیِ حقوقِ به رسمیت شناختنِ برابرِ

 های لیبرالیسم جهتِ به شدت تکیه بر دگردیسی سکوالریسمی که

تکرار شده طور که بارها در تاریخ  گیری توتالیته مذهبی )همان قوت

 [6خواند. ] بوده است( دارد فرا می

خود را بر  دموکراتیکِ های ادعاهایِ در مقابل لیبرالیسم نیز پایه

سکوالریسم بنا نهاد. باری کاسمین با تمرکزی موشکافانه بر  اساسِ

 : سکوالریسمِکند میبندی  سکوالریسم آن را به دو نوع طبقه انواعِ

سخت  سکوالریسمِ چه وی به عنوانِ نرم. آن سخت و سکوالریسمِ

 تمامِ مردود دانستنِ آتئیستی به مفهومِ ی مایه ، درونکند میمعرفی 

مشروعیت عقلی  اثبات بودن و عدمِ غیرقابلِ مذهبی به سببِ اصولِ

که  کند میغربی را مطرح  نرمِ آن سکوالریسمِ دارد. و در برابرِ

گرایی( و اگنوتیسیسم است: ناممکن  اسکپتیسیسم )شک ی مایه درون

و  "توالرانس" سیاستِ مذهبی و در نتیجه اتخاذِ اصولِ ابطالِ بودنِ

دایلوگ بین علم و دین.  مذهبی و برقراریِ اصولِ مسامحه در برابرِ
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سوسیالیسم و لیبرالیسم در  نگرشِ تفریقِ در تعاریف خطِ   [25]

و شاید تنها  نماید رنگ می های سکوالریسم بسیار کم پالسی

 ی های رادیکال را بتوان به عنوان پیش برنده رویکردهای چپ

چه  سوسیالیستی برشمرد. آن آتئیسمِ سکوالریسم به سمتِ

الییسیسم و سکوالریسم محقق  های سوسیالیست با رفرمیست

 سکوالریسمِ از نگرشِ پل استار  اند دقیقا با تعریفی که کرده

آزادی: نیروی  قدرتِ"لیبرالیسم دارد مطابقت دارد. وی در کتاب 

سکوالریسم در  عملکردِ [ به تحلیل1555ِ] "لیبرالیسم حقیقیِ

ای دقیق و مبسوط  نقشه و با کشیدنِ دازدپر لیبرال می هایِ حکومت

ردار بُ اصلیِ مختصاتِ لیبرالیسم، سکوالریسم را به عنوانِ از اصولِ

سکوالریسم در  ی . وی نتیجهکند میلیبرالیسم معرفی  ایِ پایه

، سکوالریسم را دولت دانسته دین از حمایتِ مندیِ لیبرالیته را بهره

مختلف،  های تئولوژیکِ شمرد که با دکترین حکمی سیاسی بر می

 [22دین نیست. ] برچیدنِ هیچ تهدیدی در جهتِ

و   فری ریپابلیک  های ( در سایت1521 س)مار کارل اولسون

 بحث برانگیزی را پیش از انتشارِ [ مطلب21ِ] کاتولیک ورلد ریپورت
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 اولسون ی مقاله ی که در ادامه جیمز کالب "لیبرالیسم ستمِ" ی مقاله

لیبرالیسم سکوالر ، مذهبی سیاسی "با عنوان:  کند میبود منتشر 

خود با دوره تاریخ  ی به شدت تندِ در این مقاله اولسون. "است

لیبرالیسم در آمریکا،  سیاستِ لیبرالیسم و تسلطِ گیریِ شکل

ی مذهب  دهنده دهنده و قدرت برالیسم سکوالر را برآمده، پرورشلی

 ریشه است و ساحتی برای زد و خوردِ شمارد، اما مذهبی که فاقدِ می

ای  فرقه گراییِ آورد که در نهایت به افراط کالسیک فراهم می ادیانِ

سکوالریسم، لیبرالیسم را نه  ضدِ انجامد. او از نگاه یک مذهبیِ می

شیطانی بلکه قدرتی در ذات خطرناک تصویر کرده، و  ی یک توتالیته

 توپیاییسم تا امروز از مسیرِلیبرالیسم را از او گیریِ شکل ی نحوه

 .کند میمذهبی تحلیل  طلبیِ قدرت

مذهبی به سکوالریسم لیبرال و  هیچ یک از این ادعاها، چه از دیدِ

رادیکال به الییسیسم، به عنوان نه راهی برای  سوسیالیسمِ چه از دیدِ

روشنگری بلکه  آمیز از عصرِ صلح آتئیسم و گذارِ تدریجیِ فراگیریِ

دین از  ی های مصلحتی جداکننده کشی خط تسامحی در قالبِ

قدیمه  ادیانِ تمامِ ادیان و به رسمیت شناختنِ حکومت که به تقویتِ
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بیش از یک قرن  و جدیده، دور از ذهن نیست؛ وقتی که تاثیراتِ

ملموس هنوز  طورِ هتنها در اروپا بلکه در خاورمیانه ب هسکوالریسم را ن

زمان با اروپا تبدیل به آزمایشگاهی برای  کنیم. خاورمیانه هم می درک

الییسیسم و سکوالریسم شد. سوغاتی که انگلستان به شرق  ی تجربه

 .آورده بود

ایران، ترکیه و پس از آن عراق و سوریه به عنوان اولین کشورهای 

سکوالریسم بودند آن را تجربه کردند.  عملیِ امتحانِ منطقه که بسترِ

الییسیسم  گیریِ زمان با شکل ، تقریبا هم2611ایران از سال 

 سکوالریسم رفت. از کشفِ جبریِ پاشا در ترکیه به استقبالِ کمال

تاسوعا  حرم و ایامِچون مُ شیعه هم مذهبیِ مراسمِ حجاب تا ممنوعیتِ

 و عاشورا. سکوالریسمی که بیش از آنکه به ترویج آتئیسمِ

آمریکایی را پس از  ی سوسیالیستی گرایش داشته باشد، مدرنیته

اول  ی دوره پهلویِ با توالرانس مذهبیونی که زمانِ 2115شهریور 

ی در بطن سنتی و  به شدت سرکوب شده بودند به جامعه)رضاخانی( 

به  میشل فوکو کرد؛ روندی که به تحلیلِ ایران تزریق می مذهبیِ

ربستری اسالم رادیکال انجامید. هر برگ از های زی خیزش گیریِ شکل
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 تحوالتِ ی زده شتاب کتاب تاریخِ نیم قرن حکومت پهلوی پر از سطورِ

ایرانی است، با فراز و  ی جامعه های سطحیِ تزریق شده به الیه

های مختلف و در نهایت رشد  سکت ی وقفه های مبارزات بی نشیب

  ت.های مذهبی ریشه

عنوان یکی از معدود کشورهای جهان که در موازات، ترکیه به 

چندان متفاوت  هاساسی گنجانده است، مسیری ن الییسیم را در قانونِ

مطلقه هنوز بر  قدرتِ رک به عنوانِتُ طی کرد، گرچه سکوالریسمِ

ای با نام  در مقاله آکیول امصطفکشور مسلط است.  حکومتیِ سیستمِ

 سکوالریسم در ترکیه را در تقابلِ، "سکوالر به معنای لیبرال نیست"

ر رادیکال سکوال)غزب ترکیه( : تقابل غرب کند میبا لیبرالیسم تصویر 

مذهبی، و  رو؛ اولی در معاندت با هرگونه نمودِ با مرکز لیبرال میانه

[ تقابلی که به اعتقاد وی مسیر 21دومی در مسامحه با مذهب. ]

  .پیماید های فاشیستی را می تندروی

ه را به جامع ادیان در بطنِ اصالتِ واقع سکوالریسم مادامی که حقِدر 

حکومت در حصاری جدا از  کشیِ رسمیت شمرده و سعی به خط

ها و دخالت دین در سیاست  های توده های مذهبی سکت فعالیت
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آن  گیریِ توانسته مانعی بر رشد مذهب و قوتداشته است، هرگز ن

کسیسم و لنینیسم در گسترش باشد. سکوالریسم، هدفی را که مار

که  اند محقق نکرده است. صرف آن آتئیسم داشتهدیالکتیک 

ها  ها مذهب را از حکومت جدا بدانند مسیر روشنی برای آن سوسیال

ای مشابه  لیبرال یا رفرمیست که نتیجه با پیوستن به سکوالریسمِ

که آتئیسم را _ها  سوسیالیست . خطر حل شدنِکند میدارند باز ن

کوالریسم های تزریقی س در خیزش _دکترین خود بدانند ی اید پایهب

 رادیکالیسمِ بیش از پیشِ که به گسترشِ ،لیبرالیسم در خاورمیانه

پوشی است.  قه انجامیده، جدی و غیر قابل چشممذهبی در منط

لیبرال گرچه در شعار به  سکوالریسمِ مذهبی در بطنِ طلبیِ قدرت

قرابت با سوسیالیسم چهره بسازد، جنگی مسبوق به سابقه است. 

لیبرال به تحلیلِ در -سکوالر ها از هر حرکتِ سوسیالیست حمایتِ

تج خواهد شد. دار لیبرالیسم در منطقه من ی ریشه جنبش خزنده

ایم که رفرمیست سوسیال، درست  ای رسیده امروز به همان نقطه

دین " کرد، برداشتی اپورتونیستی از شعارِ گونه که لنین نقد می همان

گیری لیبرالیسم بوده  بار مستقیما در قدرت این "امری خصوصی است
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های پرولتاریا نیست، بلکه در  است. این حمایت در جهت اتحاد سکت

 .مسیر حل شدن در لیبرالیسم است

 

 
 .منتشر شده استاشتراک در سایت  62شهریور  *این مقاله ابتدا در             
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