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1. مقدمه:
خیابان و امر سیاسی

مرضیه بهرامی برومند1

کنــم، یــا شــناخته شــوم هــراس  کســی مالقــات  به شــدت از اینکــه دیــده شــوم، بــا 
کــرده بــود.  داشــتم. »زیرزمیــن« از قبــل در جانــم رســوخ 

»مارشال برمن«

ایــن جمــالت بخشــی از گفته هــای قهرمــاِن انســاِن زیرزمینی داستایوســکی در خیابــان و بلوار 
نوســکی اســت. مارشــال برمــن )13۸1( در خوانــش کتــاب یادداشــت های زیرزمینی داستایوســکی 
گرفتــه بــود- توصیــف  کارمنــد فقیــری را -کــه »انســان زیرزمینــی« لقــب  تردیــد و نوســان عاطفــی 
کــه نبــرد و مبــارزه ای را بــا افســری عالی رتبــه بــرای کســب حیثیــت و شناســایی متقابــل در  می کنــد 
»خیابــان« بــه نمایــش می گــذارد. انســان زیرزمینــی پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوره ای طوالنــی 
از درون گرایــی و انــزوا، ســرانجام دســت بــه عمــل می زنــد، در برابــر اربابــش می ایســتد و از هویــت 

خــودش در »خیابــان« دفــاع می کنــد. 
کــه حیثیــت ازدســت رفتۀ انســان زیرزمینــی و انحطــاط و  داستایوســکی نشــان می دهــد 

1.  نویسنده و پژوهشگر حوزۀ مطالعات زنان 
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تباهی او بیش از آنکه از وجوه شــخصیتی او نشــئت گرفته باشــد، ناشــی از ســاختار زندگی در شــهر 
ســن پترزبورگ اســت. حیــات سیاســی و اجتماعــی شــهر ســن پترزبورگ، در نیمــۀ قــرن نوزدهــم، 
کــه مانــع مشــارکت مــردان و زنــاِن مــدرن  کنتــرل حکومتــی قشــری و خودکامــه بــود  هنــوز تحــت 

شــهر در حیــاِت خیابــان می شــد و هماننــد وزنــه ای ســنگین آنــان را بــه زیــر زمیــن می کشــید.
ــا  گفتــۀ برمــن، نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم شــاهد تقابــل انســان زیرزمینــی و طغیانگــر ب ــه  امــا ب
ــن پترزبورگ  ــای س ــیدن آن در خیابان  ه ــش کش ــه چال ــیه و ب ــزار روس ــۀ ِت ــلطۀ ارباب مآبان ــام س نظ
کارمنــد فقیــر و انســان  کــرد.  کــه اولیــن تظاهــرات را به صــورت فــردی تجربــه  و بلــوار نوســکی اســت 
کاســت های  زیرزمینــی نه فقــط از خیابان هــای ســن پترزبورگ و بلــوار نوســکی، بلکــه از قشــربندی 
کــرد. ازایــن رو، خیابــان بــرای انســان های زیرزمینــی جامعــه  ــزاری هــم عبــور  روســیۀ فئودالــی و ت
یگانه جایــی اســت کــه آنــان را از انــزوا خــارج می کنــد و بســتری را فراهــم می ســازد کــه علیــه 

کــم عصیــان کننــد.  مناســبات حا
قیــام بــرای اعــادۀ حیثیــت بــا وســاطت خیابــان. خیابــان بســتر ظهــور و گشــایش انســان های 
همــان طبقــات  و آدم هــای منفعــل و اتمیــزه  انســان زیرزمینــی،  اســت.  منــزوی  و  زیرزمینــی 
کثریــت جمعیــت عظیــم شــهری را بــه خــود اختصــاص  گونــی هســتند کــه ا فرودســت و اقشــار گونا
کارمنــدان، بیــکاران و روشــنفکران آزاد کــه مناســبات نابرابــر اجتماعــی و  داده انــد. دانشــجویان، 
گرفتــه و خشــمی طوفانــی در آنهــا ایجــاد کــرده اســت. داســتان  طبقاتــی جامعــه آنهــا را نادیــده 

انســان زیرزمینــی -در واقــع- شــرح فراینــد ظهــور ایــن خشــم اســت 
ــد  ــان می آین ــه خیاب ــده اند ب ــرد ش ــا ط ــن داده ی ــه ت ــته از جامع ــی خودخواس ــه عزلت ــه ب ک ــا  آنه
ــرار دارد، جانشــین  ــان ق ــه در مرکزیــت فضــای عمومــی و خیاب ک ــداری  ــده شــوند«. امــر دی ــا »دی ت
گــون  کنــون فضــا واژ کیــد بــر امــر »نادیدنــی« اســت. ا فضــای بســتۀ زیرزمیــن می شــود کــه هدفــش تأ
شــده اســت و رابطــۀ انســان زیرزمینــی و اربابــان قــدرت بایــد از نــو تعریــف شــود. پــای رقیــب مهمــی 
بــه حــوزۀ اقتــدار اربــاب گشــوده می شــود و فضــای عمومــی خیابــان همچــون منبــع جدیــد »امــر 
دیــدن« ظهــور می کنــد، و امــر دیــداری را از امــری طبقاتــی و منحصر به فــرد بــه امــری روزمــره و 

قابــل دســترس بــدل می کنــد. 
ــد  ــا سیاســت پیون در واقــع، لحظــۀ »دیــدن« لحظــه ای اســت کــه زندگــی انســان زیرزمینــی ب
می خــورد. در اینجــا مــا بــا کنــش سیاســی برخاســته از وضعیــت زندگــی شــخصی فــرد روبــه رو 
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امــر سیاســی در  بازتعریــف می شــود.  امــر سیاســی در چنیــن بســتری  و  هســتیم. »سیاســت« 
گفتمان هــای ســنتی دربــارۀ  نتیجــۀ ایــن میــِل دیــدن و دیــده شــدن از حصارهــای تنــگ و باریــک 
زندگــی فــرد و خانــواده همچــون موضوعــی خــارج از قلمــروی سیاســت و دولــت رهــا می شــود، و 
شــعار »امــر شــخصی امــر سیاســی اســت« در اعتــراض بــه دیدگاه هــای ســنتی دربــارۀ سیاســت 
کیــد خــود را بــر سیاســت طبقاتــی اســتوار می کردنــد صــورت  کــه تأ گفتمان هــای سیاســی ای  و 

می پذیــرد. 
در بازتعریــف امــر سیاســی، نظریــۀ پساســاختارگرا سیاســت را بــه معنــای ســامان دادن بــه 
، دلبخواهانــه و قــراردادِی دال و مدلــول تعریــف می کنــد. ایــن چرخــش نظــری  مناســبات متغیــر
و مفهومــی از سیاســت انبــوه خلــق را به عنــوان کنشــگر وارد حــوزۀ عمومــی می کنــد و درنتیجــه، 
گــوش خواهــد رســید و طردشــدگان قــدم پیــش می گذارنــد تــا  کــم بــه  صدایــش هم پایــۀ طبقــۀ حا
فضــای اجتماعــی را دگرگــون ســازند. بنابرایــن، سیاســت ســنتی در ســطح حکومــت بــه حاشــیه 
کانــون توجــه قــرار  مــی رود و اشــکال دیگــر سیاســت همچــون پدیــده ای مســتقل از دولــت در 

می گیــرد. 
ادبیــات علــوم سیاســی تحت تأثیــر مارکسیســم و تفکــرات چپ گــرا، از جنــگ جهانــی دوم و 
ــۀ  ــا از ده ــود ام ــی ب ــای طبقات ــه و تحلیل ه ــت طبق ــر محوری ــًا ب ــا 199۰، عمدت ــرد ت ــگ س ــر جن عص
199۰ تــا ســال های آغازیــن دهــۀ نخســت قــرن بیســت و یکم، محوریــت و برجســتگی تحلیل هــای 
عــوض،  در  و  شــد  کم رنــگ  حــدی  تــا  سیاســی  علــوم  و  جامعه شناســی  ادبیــات  در  طبقاتــی 
موضوعــات و مقــوالت غیرطبقاتــی همچــون هویــت، فرهنــگ، باورهــا، ایدئولوژی هــا و کنشــگران 
اجتماعــی بــر تحلیل هــای سیاســی ســایه افکنــد و تحلیل هــای طبقاتی-اقتصــادی به تدریــج در 
ــوژی پررنــگ و برجســته شــد  ــه »عاملیــت«، فرهنــگ، هویــت و ایدئول ســاحت نظــری معطــوف ب
: ظهــور و گســترش جنبش هــای اجتماعــی جدیــد غیرطبقاتــی  کــه مهمتریــن آنهــا عبــارت اســت از
ــع  ــتی، خل ــبزها، فمینیس ــا س ــت محیطی ی ــی، زیس ــوق مدن ــجویی، حق ــای دانش ــد جنبش ه مانن
، فروپاشــی اتحــاد شــوروی و بلــوک شــرق، وقــوع انقــالب ارتباطــات و اطالعــات  ســالح، حقــوق بشــر
و جهانــی شــدن. بنابرایــن، احــزاب سیاســی ایدئولوژیــِک طبقه بنیــاد، در ایــن مقطــع و در بســتر 
گیــر  فراینــد پرشــتاب جهانــی شــدن اقتصــادی و سیاســی، به تدریــج جــای خــود را بــه احــزاب فرا
در  پرنفــوذ  جمعــی  کنشــگرانی  بــه  اجتماعــی  جنبش هــای  داد،  فراطبقاتــی  و  غیرایدئولوژیــک 
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پویش هــای سیاســی و مبارزاتــی جدیــد تبدیــل شــد و از باالتریــن اعتمــاد و مشــارکت در بیــن 
به صــورت  جهانــی  اجتماعــی  جنبش هــای  امــروزه  شــد.  برخــوردار  متوســط  طبقــۀ  و  توده هــا 
کارگــزار  گروه هــای میانــی به مثابــۀ  شــبکه ای و جهانــی بــا درگیرســازی مدنــی و سیاســی افــراد و 
ع بــرای پیشــبرد عدالــت و رســاندن اعتراضــات توده هــا و طبقــات میانــی عمــل  مهــم و بالمنــاز
گروه هــای کم بضاعــت شــهری و متعلــق  می کنــد. جنبش هــای اجتماعــی در ســوق دادن افــراد و 
کــرده و  بــه طبقــات پاییــن از حاشــیه بــه متــن سیاســت بــه نحــو نســبتًا موفقیت آمیــزی عمــل 
کمیت هــا در ســطح ملــی و جهانــی  بازتاب دهنــدۀ صــدای اعتراضــی آنــان در افــکار عمومــی و حا
بــوده اســت، و میــل بــه حضــور و بــه تصــرف درآوردن خیابان هــا و میدان هــای اصلــی شــهر را اهــرم 
پیش َبرنــدۀ مطالبــات و اهــداف جنبــش خــود می دانــد و آن را تنهــا راه چانه زنــی بــر ســر ارضــای 

نیازهایشــان می یابــد.
بــروز  هندســی  مــکان  تنهــا  مفهــوم  ایــن  در  خیابان هــا   )1397( بیــات  آصــف  بیــان   بــه 
کــه ازنظــر ســاختاری فاقــد هرگونــه جایــگاه نهــادی بــرای بیــان  حرکــت جمعــی بــرای اقشــاری 
گرفتــه شــده اســت. میشــل فوکــو در توصیــف چگونگــی تبدیــل  نارضایتی شــان هســتند، در نظــر 
گاهانــه از عرصــۀ خیابــان بــه رابطــۀ  خیابــان بــه عرصــۀ فعالیــت سیاســی در چارچــوب اســتفادۀ آ
»فضــا« و »قــدرت« اشــاره می کنــد و می گویــد آنچــه بســتر خیابــان را در ُبعــد سیاســی فعــال و حائــز 
کــه  اهمیــت می کنــد اســتفادۀ فعاالنــه و مشــارکت گرایانه از فضاهــای عمومــی اســت. عرصــه ای 
کــه حکومــت قواعــد  کنتــرل آن اســت. چــرا  در حالــت عــادی در حــوزۀ قــدرت حکومــت و تحــت 
ــای  ــن فضاه ــتفاد  کنندگان ای ــد و از اس ــرار می کن ــم آن را برق ــم و نظ ــه را تنظی ــن عرص ــررات ای و مق
ــد.  کنن ــار  ــت رفت ــۀ حکوم ــن موضوع ــا قوانی ــق ب ــه و مطاب ــکلی منفعالن ــه ش ــار دارد ب ــی انتظ عموم
کــم و هــم  کنتــرل قــدرت حا ازایــن رو، هرگونــه اســتفادۀ فعاالنــه و مشــارکت جویانه از آنهــا هــم 
گروه هــای برخــوردار از نظــم موجــود را بــه چالــش می کشــد. از منظــر وی، منظــور از سیاســت 
ــت  ــک حرک ــن ی ــا آن بی ــالزم ب ــای م ــا و پیچیدگی ه ــه ها، چالش ه ــه ای از مناقش ــی مجموع خیابان
کــه به صــورت دوره ای در فضــای فیزیکی-اجتماعــی  تــوده ای جمعــی و مقامــات مســئول اســت 
خیابــان شــکل می گیــرد و بــروز می کنــد. در واقــع، نفــِس شــکل گیری خیابان هــا نمایــش سیاســت 
کــم بــر جامعــه می توانــد  کــم بــوده اســت. ســاخت قــدرت حا و ســاخت قــدرت انضباطــی نظــام حا
از خیابان هــا همچــون ابــزاری بــرای نمایــش قــدرت اســتفاده کنــد، بنابرایــن خیابــان مرکز انباشــت 
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کننــد  کــه ســوژه های تابــع هنجارهــای نظــام شایســتگی خودشــان را اثبــات  گــر  قــدرت می شــود ا
کننــد. امــا ایــن نظــْم آســیب پذیر و شــکننده اســت و می توانــد  تــا امــکان حضــور در آن را پیــدا 
بــا مقاومــت و مبــارزه  از هــم بپاشــد و لحظــه ای انقالبــی پدیــد آورد. لحظــۀ انقالبــی یعنــی همــان 

ــان.  کــم در خیاب ــا ســویۀ انضباطــی نظــم حا لحظــۀ رویارویــی و برابری طلبــِی ســوژۀ مــدرن ب
کــه زندگــی روزمــرۀ مــردم در آنهــا رقــم می خــورد بــه  در نظام هــای توتالیتــر خیابان هایــی 
کــم تبدیــل می شــود و نوعــی از انســان متولــد می شــود  عنصــری مهــم از ســویۀ انضباطــی نظــام حا
کــه بازتولیــد نظــم گفتمانــی مردمحــور و ســرکوبگر اســت. بــه نظــر می رســد در دنیــای مــدرن َاعمــال 
کــم  کمتــر اتفــاق می افتــد امــا جغرافیــای اخالقــی ســاخت قــدرت انضباطــی نظــام حا خشــونت بار 
به طــور فزاینــده ای در فضــای عمومــی جامعــه و بــه طــرق مختلــف همچــون نمایــش رژۀ نظامــی 
کهنه ســربازان جنــگ، موکب هــا، دســته هایی از ســیاه جامگان و برپایــی جشــن های ویــژۀ نظــام 
کــم تثبیــت شــود. ازایــن رو، عرصــۀ خیابــان  نشــان داده می شــود تــا قــدرت مردســاالر نظــم حا
ــان  ــه بی ــره. ب ــی روزم ــی زندگ ــای بازنمای ــا فض ــت ت ــم اس ک ــام حا ــدرت نظ ــش ق ــل نمای ــتر مح بیش

فوکــو »هــر کجــا قــدرت هســت، مقاومــت نیــز هســت.« 
سیاســت متکــی بــه قدرت هــای بــزرگ اجتماعــی و طبقاتــی، هدف هــای واالی دربرگیرنــدۀ 
ــه پایــان خــط رســیده اســت. سیاســت نمایشــی  کلیــت زندگــی اجتماعــی، و اقدامــات نمادیــن ب
و جنبش هــای خیابانــی مقاومــت شــکل گرفته ای اســت در مقابــل سیاســت به آخر خط رســیدۀ 
مانــدن  عقیــم  و  مرســوم  سیاســت ورزی  شــرایط  فقــدان  در  خیابانــی  جنبش هــای  طبقاتــی. 
آن، سیاســت را بــه زندگــی روزمــره بازمی گردانــد و زندگــی را بــه شــیوۀ انقالبــی تغییــر می دهــد. 
بدنــۀ ایــن جنبش هــا را طردشــدگانی همچــون زنــان، مهاجــران، اقلیت هــای قومــی، جنســی و 
کــه می خواهنــد بــا واپــس زدن نقاب هــای ایدئولوژیــک پرداختــۀ  دینــی و... تشــکیل می دهنــد 
کمانشــان، واقعیــت سرشــار از تضــاد و تناقــض زندگــی در جامعــه ای طبقاتــی را بــه نمایــش  حا

ــازند. ــفاف س ــتر ش ــه بیش ــا« را هرچ ــا« و »آن ه ــان »م ــای می ــد و مرزه بگذارن
افــراد  خواســته های  و  صــدا  نشــنیدن  و  ندیــدن  و  نبــود نهادهــای مدنــی  وضعیــت  در 
طردشــده، به ویــژه در حــوزۀ زنــان، خمودگــی نیروهــای جنبــش زنــان و ناامیــدی از اصالحــاِت 
کنــش اجتماعــی تبدیــل می شــود،  ســاختاری »خیابــان« بــه هویــت جدایی ناپذیــر حــرکات و 
ازایــن رو مطالبــات و خواســته های جامعــه در خیابــان زاده می شــود، در همــان جــا تکثیــر و 

لوگوس
شر 

ن


	1. مقدمه:
	خیابان و امر سیاسی
	مرضیه بهرامی برومند
	2. جنسیت و خیابان
	میترا زرگر
	در گفتوگو با مرضیه بهرامی برومند
	3. خیابانی به نام «انقلاب»
	آصف بیات
	ترجمۀ مهرداد امامی
	4. خیابان و سیاست:
	تجربۀ سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
	محمدرضا تاجیک
	5. خیابان و مدرنیته
	ناصر فکوهی
	6. تولد امر مدرن در خیابان
	عباس کاظمی
	7. پیادهها و سوارهها:
	درآمدی بر جامعهشناسی خیابان
	شروین وکیلی
	8. هنر در خیابان، هنر خیابانی
	محمد علیپور
	9. دگرمدرنیته، شهر و امر مشترک:
	از خیابانهای شهر تا تأسیس هستی
	فؤاد حبیبی
	10. رنساس شهری و خیابان:
	فضاهای کنترل و رقابت
	لورتا لیز
	ترجمۀ محسن توکلیان
	11. نظام توتالیتر و خیابان
	دیوید اَتکینسون
	ترجمۀ یاسین حسینی
	12. گفتمان شب:
	معنای تولید/مصرف در خیابان
	تیم کرسول
	ترجمۀ یاسین حسینی



