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٢  
  !ديگر لخت نشويد

مطالعات اموِر زنان نه . ھای فمينيستی پای فراتر گذاشته است ھاِی گذشته از انجمن طی دھهمبارزاِت احقاق حقوِق زنان 

ھای مستقِل دانشگاھی بلکه در سطح ھنرھای خيابانی نيز گسترش پيدا کرده است و شايد اين  تنھا به عنوان رشته

ھا در  ھا و محله به دروِن خانهِن حقوق زنان را از سطِح روشنفکری و آکادميک ثيرگذارِی فعاالأ تۀگسترش حيط

ھای کارگرِی اواخر قرن  تر از کمپين توان بسی ديرينه  اين مبارزات را میۀگرچه پيشين. ترين جوامع برده است سنتی

 تحوالِت ۀيافت ايدئولوژيک و يا رونِد سازمان-ھای فلسفی ھای فمينيسم بيش از آن که در تئوری نوزده دانست، ريشه

  .دانست خودجوش و در اثِر نيازھای وابسته به زمان  باشد، بايد سياسی و اجتماعی

اما طِی چند ماِه گذشته رونِد جديدی در بين ايرانياِن مدعِی مبارزه برای احقاق حقوِق زنان فارغ از وابستگِی مستقيم به 

فمينيسم نيست، بلکه به طرز يک از اصول ھماھنگ با  تنھا در ھيچ او ھاِی فمينيسم ايران آغاز شده است که نه.جی.اِن

ھا   عکسۀاقدام به تھي گروھی از فعاالِن حزب کمونيسِت کارگری  .ھای فمينيستی است ای در تضاد با ارزش ھجو گونه

ھا به اين  نگاه. اند  زناِن ايران و مخالفت با تبعيِض جنسی در ايران کردهۀھای برھنه در دفاع از حقوِق پايمال شد لمو ف

ای   به تمسخر آن و عده"اروتيسم" به ستايش و گروھی با نگاِه "نوديسم"گروھی از ديد . تفاوت بوده است منمايشنوع 

 جالِب توجه آن است که نظراتی مبنی بر تقبيِح ۀنکت. اند  به تبليِغ آن پرداخته"فمينيسم"با دانِش محدود نسبت به 

کرد قابل توجه نبوده   گلشيفته فراھانی را برھنه تصوير میی کهئھای منفی به ويدئو شھا چندان نسبت به واکن تابوشکنی

  .است

ھا نه تنھا در سطح عموِم جامعه مطرح نشد بلکه چندان مورد توجِه احزاب و  لمھا و ف لت چيست؟ چرا اين نوع عکسع

 نھاده و او ھاِی فمينيستی ھم قرار نگرفت؟ آيا محبوبيت حزب کمونيست در بين ايرانيان رو به افول.جی.يا ان

پس از ھياھوی بسياری که بر سر برھنگِی  برھنگی کند؟ آيا قبحِ  ھا ھر چه باشد کم اھميت جلوه می ھای نماديِن آن حرکت

 وجود آمد در انظار ايرانيان ريخته است؟ يا مشکل جای ديگری است؟ گلشيفته فراھانی به

 از نگاه اصول فمينيسم مورد بررسی قرار "نوديسم"شود به طور خالصه برھنگی و  نوشت، سعی می در اين کوته

  .گرفته و داليِل شکسِت چنين حرکات نمادينی مشخص شود
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  فمينيسم؛ جنبشی نشأت گرفته از بطِن جامعه

در سال . رسد  به قرن نوزدھم میھای احقاِق حقوِق زنان رسماً  ای جوان است، عمر جنبش  فمينيسم واژهۀگرچه واژ

گرچه به . لندی به کار گرفته شدا فمينيست توسط گروھی از زناِن مبارِز فرانسوی و ھۀ برای اولين بار واژ١٨٧٢

لند که اتر يعنی انگلستان گسترش پيدا کرد اما در انگلستان، خالِف فرانسه و ھ زودی مبارزاِت جدِی فمينيسم به غرب

 متمايل نبود، فمينيسم به ھيچ گرايِش سياسئیشاغل بود و ِی زناِن ئ ھای نخستيِن فمينيسم در حد احقاِق حقوِق پايه حرکت

گيرِی فمينيسم در اروپا  که شکل با اين.  سمت و سوِی سياسی يافت١٨٩٠ۀدر دھ) سافريج(ی أتحِت عنواِن جنبِش حِق ر

 به بعد، ١٩١٠از . ست  ایامريکائ زناِن ۀھای گسترد ترين گسترش و رشِد خود را مرھوِن فعاليت صورت پذيرفت، بيش

واژه ای قديمی که " سه گينی   در ويرجينيا وولفی فمينيسم را از يک تابو و يا به قول امريکائ زناِن ۀزاِت گستردمبار

ترين جنبِش قرن بيستم و قدرِت بالمنازعی در تصويِب  به بزرگ" در زمان خود قبيح بود و حاال منسوخ شده است

  .قوانيِن اساسی برای حقوِق زنان مبدل کرد

زمان در اياالِت متحده بيش از  ی بود و ھمأ از آغاِز موِج اوِل فمينيسم در انگلستان که تنھا برای اخِذ حِق ردر حقيقت،

ثيِر أ تحِت ت فئودال شد و شديداً ۀداری و بورژوازِی طبق ھای ضِد برده باشد، جذِب جنبش" زنانه"که در پِی کسِب حقی  آن

 بازتری نسبت به انگلستان با تصويب اصِل نوزدھِم قانوِن ۀی درحيطخوار  ضِد شرابهھای مسيحيت ب کليسا و جنبش

ھا  مبارزاِت زنان به احقاِق حقوِق اجتماعِی آن ی به زنان بود پايان يافت، تا موِج دوم کهأاساسی که شامِل اعطای حِق ر

 ھيچ ۀِش فمينيسم بر پايبه زباِن ديگر، جنب. ی نداشت مشخِص سياسيپرداخت، ھيچ اساِس ايدئولوژيک و مانيفستِ  می

گذاری نشد و تنھا و تنھا بعد از گذاِر از دوراِن نويسندگاِن فمينيست از قرن شانزدھم که  تفکر و گرايِش مشخصی پايه

از جين آستين، خواھران برونته، اليزابت گاسکل و جورج اليوت (شده است ه بر زنان روا داشته میتصويرگِر ظلمی ک

به يک حرکِت خودجوش بدل گشت و تنھا بعد از ورود به )  ھنريک ايبسون و جورج گيسينگگرفته تا توماس ھاردی،

کم ايدئولوژی   مبارزاِت زنان و گرايشاِت تابوشکن در زماِن خود، کمۀموِج دوم در اوايِل قرن بيستم، با گسترِش حيط

گيری به توجيه  س از شکلگونه توصيف کرد که فمينيسم پ توان اين می.  برای خود در فمينيسم يافتئیجا

  .وجود آمد  در فمينيسم بهئیھا ست که شکاف ا ای ايدئولوژيِک خود پرداخت و اين درست ھمان نقطه/تئوريک

 

 ھای ناتوريستِی فمينيسم ريشه

 ۀپايدارترين ايدئولوژی و به زعِم بسياری آنتی ايدئولوژی و  ترين و ريشه که ناتوريسم به عنواِن قديمی با توجه به اين

ِس بر اسا. بھره نيست بوده و ھست، مبارزاِت زنان نيز از ناتوريسم بی ھا و گرايشاِت مدنی و سياسی بسياری از جنبش

پردازد، حقوِق  آن که به برابرِی حقوِق بشر از ھر نوع، جنس، مذھب، قوميت و سن میۀ ناتوريسم و اصوِل ھشت و ھفد

ليکن، فمينيسم پس از گذار از موِج دوِم خود و ورود به . ی قابِل توجيه استھای فمينيست برابِر زنان و مردان در جنبش

موِج سوم در پايان قرِن بيستم و شکاف در باورھای ھويتی از زن و نمادھای ظلم بر آن از ناتوريسم به مقدار قابل 

  .گيرد توجھی فاصله می

ی که در آن زنان با أو در پِی آن جنبِش حق ر در انگلستان ١٨۵٩در ساِل " َگر زناِن صنعت "ۀاز تصويِب اليح

تِر آن زمان ظاھر شدند، تا جنبِش گروِه فلپر در  تر برای کار در مشاغِل مردانه تر و مناسب تر، پوشيده ھای ساده لباس

ليظ، سيگار، ھای کوتاه، کاله و موھای بسته، آرايِش غ اوايِل قرِن بيستم در اياالت متحده که زنان برای اولين بار با دامن

رانندگی و مصرِف الکل و حتا عدِم پايبندی به روابِط جنسِی عرِف زماِن خود در جامعه ظاھر شده و اين فرھنگ را به 

راِت زيادی ييھای فمينيستی تغ  پوشش در جنبشۀسرعت به اروپا و کشورھای شرقی صادر کردند، نگاِه زنان به مقول

. ای فمينيستی به تفکراِت ناتوريستی و اکراه در پوشش و عريانی نزديک نشدھ در طوِل اين زمان، ھرگز جنبش. داشت
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 که ھميشه به عنواِن مادراِن خانه و يا ئیھا در واقع جنبِش فالپرھا، به شدت به سمِت اروتيسم متمايل بود و از زن

منِد سکسی و توانا  ھای قدرت  سمبلھای پوشيده پذيرفته بودند، کارگراِن پُرکاِر پس از جنِگ جھانی ھويِت خود را با لباس

ر انقالِب سکسی در اروپا گرچه جنبِش فالپرھا به سرعت در سطِح جھانی گسترش يافت و د. در اغواِی مردان ساخت

ھای فمينيستی  د که جنبشئيچيزی نپا. خواھانه در فمينيسم شد  بازی کرد، خود به زودی تبديل به بخشی تظلمئیسزانقِش ب

نام برده " ابزارسازِی زن برای ارضاِی دنياِی مردساالرانه و ترويِج نگاِه جنسی به زن"بوشکنی به عنواِن از اين نوع تا

 !جنگی عليِه توليدی خانگی. و به مبارزه با آن برخاستند

تند و  ابزاری از جنِس زن پرداخۀھای فعاِل زيادی در سطِح جھانی به مبارزه با استفاد در موِج سوِم فمينيسم، فمينيست

ھا بدون تمايز  فمينيست. فمينيسِم موِج سوم کشيده شد و آن نوديسم فرزند/وريسم تبود که خِط قرمِز پررنگی بيِن نااينجا 

ديگر ھستند،   ضديت با يکئی، که دو سوی نھائیگرا قائل شدن بيِن نوديسم و اروتيسم يا به عبارتی برھنگی و جنسيت

 از زن که به جذِب مردان بپردازد، به شدت با ھر نوع برھنگِی زن به مبارزه و َکن شدِن ھرگونه نمايشی برای ريشه

ھا عليه مردان بسيار کوبنده و خشمگين  ھا بسيار تند و برخورِد آن در اين دوره لحِن فمينيست. مخالفِت جدی پرداختند

 دوم قرن بيستم تا به امروز ادامه داشته است به سرعت به سمِت حمايت و حتا ۀاين گرايشاِت ضِد مرد که از نيم. است

  .چيزی که در نوديسم ھرگز مطرح نبوده است.  زنان ھم انجاميده استۀگرايان جنس گسترِش گرايشاِت ھم

 درکی درھم که به طرِز غيرقابلِ (ھای مشھوِر اين لحِن خشن عليِه نوديسم، اروتيسم، و پورنوگرافی  يکی از نمونه

 است امريکا، از وکالِی راديکاِل فمينيسِت مشھوِر کينان کاترين مکجمالتی از ) شوند آميخته شده و با يک چوب زده می

 به شدت با ھر نوع جذِب مردان مخالفت آندريا دورکين به ھمراِه  ) " ١٩٨١(پورنوگرافی و سکوت  "ۀکه در پروژ

افراطی ارائه داد که حتا در بين اعضاِی فمينيسِت موِج دوم چندان مورِد حمايت ای در نھايت راديکال و  کرده و نسخه

   :گويد او به صراحت می. قرار نگرفت

خواھند ما را آزار دھند، تحقير  ھا می خواھند ما را بکنند، بلکه آن  مردھا میۀتعدِی جنسی بدين معنا نيست که ھم "  

  ."نی کردِن ما خود در آورند و اين يعۀکنند و تحِت سلط

 ايلن شوالتر تا  سيمون دوبووارپس از گذر از دوراِن موِج دوِم فمينيسم و نگاِه فردگرايانه و اگزيستانسياليستی از زماِن 

، تمرکِز فمينيسم به شدت بر تعدِی جنسی به زنان و برخورِد ١٩٩١ در ساِل آنيتا ھيلو آغاِز موِج سوم توسِط  

ھای کار و   يا اغواِی مردان، برھنگِی زنان در جامعه، محيط (homme fatalite)اليتی ومفتھاغماض با ھرگونه  بی

ھا   مقابِل آن يعنی اروتيستۀھا و نقط ھاِی موِج سوم و نوديست ای عميق بين فمينيست ھا معطوف شد و فاصله رسانه

 .وجود آمد به

 

 ايران، از کشورھاِی پيشرو در فمينيسم

 معدود ۀدر واقع ايران از جمل. وقفه و بسيار مفصل بوده است ر ايران پر فراز و نشيب، بیتاريِخ مبارزاِت زنان د

گراياِن مذھبی در طِی چھارده قرن، پس از   سنتی و استيالی اکثريِت اسالمرغِم ساختاِر کامالً  که علی  بودهئیکشورھا

با انتشاِر اولين ) ١٩١٠(صه پس از مشروطه به طوِر خال. ترين کشوِر جھان در مبارزاِت فمينيستی است فرانسه فعال

ھای نمادين و   وراِی ايدئولوژی يا حرکتئیھا شکِل فعاليت  زنان در ايران، زناِن ايران تاريِخ فمينيستِی خود را بهۀنشري

 جمعيِت  و پاياِن حکومِت پھلوی، انجمنِ ١٣۵٧ تا ١٣١٢ھاِی  گرچه بين سال. اند  به طوِر مبارزاِت عملی رقم زدهکامالً 

ھای زنان به طور تنھا  خواه، آخرين انجمِن فمينيستِی آن روِز ايران، توسِط رضا شاه منحل شده و فعاليت نسواِن وطن

ھای   فمينيستۀاز جمل. ھای سازماندھی شده از سر گرفته شد پذيرفت، پس از انقالب فعاليت زيرزمينی صورت می

سترآبادی، توبی آزموده، صديقه دولت آبادی، آفاق پارسا و مريم مزين خانم ا بی بیتوان از  مشھوِر اين دوران می
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، در ايران زناِن امريکاھاِی نخستيِن فمينيستی در اروپا و  عکِس جنبش  جالِب توجه اين است که بهۀنکت.  نام بردالسادات

 .ھا بودند  از مياِن اشراف و شاھزادهفمينيست غالباً 

ر يي عليه زنان تغ کامالً ئیباره قوانيِن اجتماعی، مدنی و قضا  عمومِی زنان، به يک، خالِف تصورِ ۵٧پس از انقالِب 

به شدت مورِد ضرب و (!!!) ای "کميته"ھای  ھا توسِط گروه زنان به علت نوِع پوشش و يا روابِط خود در خيابان. کرد

 زماِن کشِف حجاِب اجباری در زماِن ھای ايران در درست فعاليتی که فمينيست. شدند جرح قرار گرفته و يا دستگير می

اين ارعاب و اجبار تا به امروز ادامه يافته و قوانين روز به . گشتند پھلوی اول آغاز کردند، حاال بايد راه رفته را بر می

  طِی مروِر زمانئیھا ھای فمينيستِی زيرزمينی در ايران موفقيت با اين وجود، جريان. شود تر می روز براِی زنان سخت

به جز (گيرِی حِق ورزش و حضور در ميادين ورزشی به عنواِن ورزشکار  جمله بازپس اند من دست آورده به

  .، حقی که در ھمان نخستين روزھای انقالب به طور کامل از دست داده بودند)ھای فوتبال استاديوم

 شھال شرکت زنان توسِط ۀ، مجل، در ايرانامريکا، تنھا يک سال پس از آغاز موج سوِم فمينيست در ١٩٩٢در سال 

ھا، مشکالتشان  ای بود که تا حدی جدی با طرِح مسائِل زنان، حقوق آن آغاز به انتشار کرد و شايد بتوان گفت تنھا نشريه

 جدی (٢٠٠٨ جنوریگرچه در . داد ھای جنسی، حکومت را مورد انتقاد قرار می استفاده در خانواده و جامعه و سوء

ھای  ھاِی سيستماتيِک فمينيستی در ايران، جنبش در کناِر جنبش. يِک اذھاِن عمومی توقيف شدبه جرم تحر) ١٣٨۶

. آغاز کردند ) ٢٠٠۶ست گا ٢٧ (٨۴ سنبلۀ، به طور جدی کاِر خود را از ءجمله کمپيِن يک ميليون امضا ای من گسترده

ريِخ طوالنِی فمينيسم در ايران دنبال شده است و از سابقه در طوِل تا ھای اخير، با جديتی بی مبارزاِت زناِن ايران در سال

و مسائِل   جديدی از فمينيسم را آغازگر بودهۀ سنگين، بی وقفه و مستمر، دورئیدِل آن قھرماناِن بسياری، در کنار بھا

ای  منطقهھای فمينيستی در ايران با ماھيتی  معذلک، ھنوز جنبش. المللی مطرح کرده است زناِن ايران را در سطحی بين

 .نتوانسته است از موج دوِم فمينيسِت جھانی، يعنی احقاِق حقوِق فردی و ماھوِی زنان فراتر رود

 

 چرا لخت می شويد؟

در اين ويدئو، .  سزار آغاز شدۀ تبليغاتی برای جشنوارئی برای ايرانيان با ھياھوِی بسيار بر سر ويدئو٢٠١٢سال 

 ئیھای غربی که با معيارھا لمی است با مھاجرت به فرانسه، در فِی ايران که مدت مطرِح سينماۀ، ھنرپيشگلشيفته فراھانی

شوند حضور داشته است، لباس خود را در آورده و باال   متفاوت و بعضا متضاد با قوانيِن حاکم در ايران ساخته میکامالً 

ناتوريست و نه فمينيست از آزادِی / نوديستاين ويدئو که با گرايشی. سازد  خود را در مقابِل دوربين نمايان میۀ برھنۀتن

آور تھيه شده بود، به ھيچ عنوان نمادی اروتيک  انديشه، بيان و انتخاِب پوشش، و حرمِت بدن نه به عنواِن جنسی و شرم

ردھا نيز ھا بلکه م در اين ويدئو نه تنھا زن. نداشته و به دنباِل پيامی فمينيستی با تعاريِف موِج سوِم فمينيست نبوده است

 . منطبق با گرايشاِت نوديستیشوند؛ حرکتی کامالً  برھنه می

برداری شده توسِط برخی از اعضای حزب کمونيست کارگری تھيه شد که زنان   کپیئیچيزی به طول نينجاميد که ويدئو

حقاِق حقوِق زناِن ايران ھای فمينيستی در راِه ا ، سعی به رساندِن پيامئیشوند و با شعارھا  برھنه ظاھر میبه طور کامالً 

گِر عورِت زنان و مردان در عکس به مناسبت ھشتم   برھنه و نمايش که بدن کامالً ئیھا اين ويدئو، به ھمراِه عکس. دارند

ھا نيز، در   منتشر شدند، نه تنھا چندان مورد توجه قرار نگرفت و به ندرت حتا ديده شدند، بلکه از سمِت نوديستچمار

   .ظيِم مردم با تفکِر غالِب اروتيستی، مورد انتقاد و حتا سخره قرار گرفتندکناِر جمعيِت ع

 که فمينيسم، به ئیجا از آن. ھا دانست شايد بتوان علِت اين شکست را تناقض در ماھيت و ھدِف اين ويدئوھا و عکس

ھای فمينيستی  ساندِن پيامخصوص پس از آغاِز موِج سوم به شدت با ھرگونه نماِد نوديستی و برھنگی در تضاد است، ر

در واقع، حتا مخاطِب عام، که البته موجِب شگفتی خواھد .  خاموش کردِن آتش با آتش استۀدر قالِب نوديستی به منزل
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شايد اگر . انجامد درک کند مفھومی می تواند تناقضی که به بی بود اگر به نوديسم واکنِش مثبت نشان دھد، به سادگی می

پرداختند و يا بالعکس به جای  عارھاِی فمينيستی پرھيز کرده و به حقوِق بشر در سطِح عمومِی آن میاين ويدئوھا از ش

گِر موقعيِت اجتماعی و  ھای فمينيستی را در قالِب زناِن ايرانی با شمايلی نمايان بھره گرفتِن کورکورانه از نوديسم، پيام

  .گرفتند قباِل عمومی قرار میکردند، بيشتر مورد ا ھا بيان می  آنۀفردِی ناعادالن

 در دوره ای که چه در ايران و چه در سطِح بين ئیھا به سمِت شعارگو گيرِی اين ويدئو و عکس از آن گذشته، جھت

 ۀطلبان ھای حق المللی فمينيسم به طور جدی به مبارزاِت عملی وارد شده است و بيش از يک قرن و نيم است که جنبش

تنھا کاری آوانگارد و تابوِشکن به نظر نرسيد، بلکه نوعی   نوشتار گذر کرده است، نهزنان از دوراِن شعار و

  .ثير تلقی شدأت  مضحک و بیئیگرا واپس

 خود از سوی ۀبُرِد مبارزاِت زناِن ايران برای احقاِق حقوق اولي ثر در راِه حمايت و پيشؤ مئیھا شايسته است قدم

ثرتری با استفاده از شرايِط ؤ خفقاِن دروِن کشور دور ھستند و امکان حضوِر م خارج از کشور که از فضای اپوزيسيون

   .مھياتر و آزادتِر غرِب فمينيست دارند، برداشته شود
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