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 پلیس سفیدپوست پوست توسط، مرگ وحشتناک یک سیاه0202مه  وپنجم ماهبیست

نیا در سطح د کردندهای موبایل شهروندان ضبط دوربینکه  پولیسِ آمریکامینهدر 

 لیسِپومینههای شدید ابتدا در شورشو به اعتراضات بازتاب یافت و طور گسترده به

 شد.منجر های دنیا و همچنین در خیلی از کشور آمریکاو بعد در اکثر ایاالتِ 

 که یک شرکت خصوصی است اکساسپیس روز پس از این اتفاقات شرکت پنج

در  اآمریکد. کاری که تا پیش از این در کرفضاپیمایی حاوی دو مرد را به فضا پرتاب 

 هم تحت ید دولت قرار دارد. روسیهبود و در  ناسا اختیار

چرا  اندازچشمزمان در یک هم طوربهها آن تأمل برآمیزی این دو تکه و برهماما 

هر کدام  ،یادداشت حاضرجود دارد بین این دو اتفاق؟ در ؟ و چه نسبتی وضرورت دارد

یابی بنِ اتفاق اول ریشه :دهیممیقرار مل أتطور جداگانه مورد بهرا از این دو اتفاق 

متضاد آن علیه نابرابری در بستر اقتصادی و نسبتش با دولت، اتفاق دوم همچون فرض 

در آخر هم به بررسی ضرورت خوانش این دو و  .ی حاکمیتی جدیدتولد یک سازواره

 کنار هم پرداخته خواهد شد. در

 

(1) 

یم )چه مستق دولت و سایر نهادهای اجتماعی وابسته به دولت مشخصاً و اگر نظم مسلط

را در قالب یک پیکره و ارگانیسم زنده و هوشمند در نظر بگیریم این  ،چه غیرمستقیم(

خویش قدرت بالفعلی دارد. در واقع قدرت ارگانیسم برای تداوم و پایداری در هستی 

ات اما اعتراضاین ارگانیسم همان فعلش است در راستای پایداری و بقای هستی خویش. 

توانند داشته باشند؟ و اگر هایی میای چه نقشاجتماعی و مدنی در دل چنین پیکره

گاه ن جورج فلویدی اعتراضات اخیر پیرامون مرگ بخواهیم به مسئله انضمامی طوربه

 کنیم باید بدانیم چه ماهیتی دارد و نسبتش با این بدن در چیست؟

و انحرافی که سرمایه در برابر  م هر مقاومترغهای مردمی علیاعتراضات و جنبش

 یفراینددر  ،داریسرمایه موازاتبه ،در مسیر تاریخی خود همواره ،وردآآن پدید می

اجتماعی باید وجود داشته باشد  . مبارزه و مقاومتیافته استو تکامل مستمر تکوین 

در  سمارکزعم به .پیش ببردبهرا  هستی اجتماعی و قدرت را به چالش بکشدبتواند  تا
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م در گسترش و تعمیق نولیبرالیس. با دارد کنندهنقش تعیینطبقاتی  یمبارزهاین میان 

. در این یابدمیرشد آن  موازاتبه نیروهای کار هم ریزه شدنپرولت، روند های اخیردهه

که  اندمند بودهکه در گذشته از امتیازات و خدماتی بهره آنانی بر شمارروز بهمسیر روز

 شود. ها سلب شده است، بیشتر میلی از آنشرایط فع در

بیش از در این بستر شود و تر میهم گسترده ی مبارزاتهنگام با آن دامنهاما هم

، یابد. چرا که این ارگانیسم هوشمنداهمیت میبازاندیشی و سازماندهی مبارزات پیش 

امکان  پس،کردن خویش است. بهینهو  املتکدر مسیر تاریخی خود مدام در حال 

. است ناشدنیانکارمبارزات  از «خطرزدایی»رو تالش برای ازاینپدیدار شدن انحراف و 

مقاومت و های فارغ از سویه ،در ماهیت و کارکرد هر نوع اعتراضیمل أت بدین ترتیب،

نشینی و محدودیت قدرت به عقب بارهاهای خود دارد و که در ظرفیت یبخشرهایی

و بازاندیشی در هر جنبش و رویداد مل أت، ضروری است. چرا که با شدهمنجر مسلط 

از نیروهای بازدارنده،  ،آن توان با تشریح و نقد مناسبات ساختاریمی اعتراضی

 ، هر نوعبه آن بخشیِ مجددشکلسازِ منطق سرمایه که با دیگرگونکننده و منحرف

ن ی آدهندهکند و از نیروی تغییرای را در هستی خویش بازتعریف میمقاومت و مبارزه

 کاهد، جلوگیری کرد. می

به دگرگونی و تغییر  تواندای است که میاعتراض در ذات خود حاوی نیروی بالقوه

وری به د شتنواداشود. تبدیل کنش جمعی به واکنش، انفعال و منجر الب غدر وضعیت 

خ رسطح ترین در پایین ،کنندهکنترلهای جستن از مشارکت سیاسی از سوی نهاد

 فعال شود. نوعی ایمنیِ. اما کار به اینجا ختم نمیداردپیشگیری ی جنبهو  دهدمی

ای است که شبیه آن در بدن طبیعی موجودات وجود دارد. خاصِ چنین ارگانیسم زنده

ای خنثی، ضعیف و کنترل شده از دست آوردن گونههپس از ببدنِ موجودات در یک 

های خطرناک و برای حمله راخودش  یک عنصر مخرب و یورشی)در قالب واکسن(

این مکانیسم چه برای سیستمی همچون  .کندمیتقویت و آماده  ترجدی یانهبرانداز

بدن و چه برای دولت سازوکار مشابهی دارد. ارگانیسم دولت احتیاج به فعل دارد فعلی 

 با اعتبارِ واقعی که در بافت آن خطرآفرین شود، اما منجر به گسست و عدم نگرد. ناگفته
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شده و خنثی نبوده کنترلهایی همیشه نماند در مکانیسم بدن نقش چنین واکسن

معکوس داده و با جهش و تغییر رفتاری در مسیر  یها نتیجهتمام کنترلرغم بهگاهی 

شده است. چه بسا چنین نقشی در نظم دولتی منجر به فروپاشی آن نظم  شدهترسیم

 پذیر باشد. و اجتماعی هم امکان

ی ظاهری آن را بشکافیم و به کدام است؟ باید پوسته یاز زمرهاما اعتراضات اخیر 

د چیز توانی اعتراض به چیست؟ آیا مینژادی آن نفوذ کنیم. اعتراض به تبعیضهسته

گر این فرض را بپذیریم، زمانی اعتراض دیگری باشد جز ضدیت با بنیاد نابرابری؟ ا

ی ماهوی خویش شالوده درگیرد که ساز به خود میای همچون یک نظام ایمنسویه

 اما این بنِ حیاتیِ اعتراض به .که تصادم و ضدیت با بنیان نابرابری است قرار نگیرد

تواند با شناسایی آن و نسبت متقابلی ست که اعتراض بالقوه میتبعیض نژادی در چی

بنیان رنگ است، این کند خود را همچون نیرویی بالفعل درآورد؟ که با آن برقرار می

 شود؟نژاد است، یا چیزی دیگر؟ و در چه بستری زاده می

 یافته بهراه)منظور اولین مهاجران  هایی که از مهاجران اولیهنامه به برمنویهلئو 

 زودی دریافتندبهمهاجران اولیه »کند: دست آورده است اشاره میهآمریکاست( آمریکا ب
ر ند و به زورها بردگان خوبی نخواهند بود زیرا بسیار مغروکه بومیان آمریکا برای آن

کنند. این بود که روی به آفریقا نهادند. ساالنه بیش از بیست هزار برده تازیانه کار نمی
شد. تجارت برده عملی بسیار سودآور بود و تاجران و از آفریقا به آمریکا برده می

ل از به نق) «.های عظیمی بنیان نهادندداران انگلیسی بسیاری از این راه ثروتسرمایه

 چه بر مردم امریکا گذشت(آن – لئو هیوبرمن، ما مردم

ی است. فروکاهیدن بنیان نابرابرکار نیروی استثمار ، داریدر سرمایه ابریمنشاء نابر

یل آن سیاسی و تقل ی اقتصادشالودهاز این نابرابری به سیاه، سفید و نژاد، تهی کردن 

 داشتن اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر ازنگهجدا  عبارت دیگربه. به سطحی طبیعی است

طور کل بین مالکیت خصوصی، طمع، تفکیک کار، سرمایه، مبادله و بهپیوند ماهوی آن 

  .است ی بین سیستم بیگانگی و سیستم پولدور کردن آن از رابطه

کردن از منشاء اصلی در چیست؟ تهیتن سگساما این میل به نمادین کردن و 

دهد ی بحران را شکل مینطفه اقتصادی که عمالً حیاتدارانه و نابرابری از مناسبات برده

بحران و جدا کردن آن از سطح واقعی خودش  دورکردنسازیِ اعتراض و متعارفنوعی 
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 ای معترضان تصویر اعتراض خویش را در قالب نیازی که دولتاست. در چنین گستره

چنین تصویری ارائه کرده است  یبرای ارائه -منشاء بحران مدافع یا به بیان بهتر  -

 منظم مشروعیت بخشِ ساختارییسم که همچون تی نیروی پروتستانکاهند. حفرومی

سم یا که توان حرکتی و سوخت پروتستانچنین کاری بود هم خالف این مدعا نیست چر

  داری نیست.چیزی جز روح سرمایه

ای اجتماعی و فرهنگی داشت بحران در اعتراض به تبعیض نژادی سویه پدید آمدن

 یا مناسباتِ اقتصادیِ پیرامونیِ آن مشخص در اعتراضات مورد نظر ابتدا دولت طوربهو 

 ودآگاهآگاهانه یا ناختغییر اما  بود آماج اعتراضهدف اعتراض نبود بلکه فعل نژادپرستانه 

ها و نوعی تحول آن به یورش به بانکآن یا به یاعتراضات و گسترده شدن دامنه

بردن از مراکز تجاری تخریب فضاهای عمومی و همچنین غنیمت ،های بزرگفروشگاه

خود  هدف مبارزاتی رسد بازی را تغییر داده است. گویی این تغییرِ گرانیگاه،به نظر می

کل در ش که خود - بنیادهای نابرابری که باعث پدید آمدن فالکت و تبعیضعلیه  را

مدنظر قرار داده  - های بزرگ استِ ارزانِ تحت انقیاد کمپانیسوءاستفاده از نیروی کار

 است. 

تواند ماهیت چنین اعتراضی را خطرناک این است آیا این تغییر میاصلی ال ؤساما 

کند و منجر به گسست و تغییر در وضع موجود شود یا امتداد همان وضع موجود است 

 ای ایمن کننده دارد؟ و سویه

و پس از بررسی بخش دوم  نهیموامیجا این پرسش را در این ی بحث بر سرادامه

است هم پاسخ به این پرسش داده و هم به ضرورت  اکساسپیسی که پیرامون پروژه

 قرائت این دو اتفاق باهم پرداخته خواهد شد.

 

(2) 
در اما در یک امتداد تاریخی  داری بودهویژگی دایمی سرمایهتالقی پول و دولت 

ه بانباشت  ییا مناسبات هوشمندانه سرمایهگر میل ویرانداری نولیبرالی سرمایه

 و میلاین شکل افراطی تحقق در مفهوم اسپینوزایی آن  دولتهمان شدن با این

 .ی قدرت بالفعل آن هم هستکنندهتضمین
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از مفهومی تحت عنوان حق طبیعی یاد  سیاسی-الهیی در رساله اسپینوزا

چیزی نیست جز  ی و عقالنیی طبیعا هر منظومهکند. حق طبیعی در هر شخص یمی

قدرت خودش  تنها را قدرت آن شخص یا آن منظومه. حق طبیعی هر شخص یمحدوده

 اعمال قهر و خشونت . تمامی آن اعمالی که در ما امکان تحقق دارند حتیدکنمیمتعین 

که  کندگیرند. اما ضرورت عقالنی به ما ایجاب میذیل حق طبیعی ما قرار می تمامیبه

، اشدشته بداقرار تواند میبرای دوری جستن از چنین اضطرابی که در بطن حق طبیعی 

بخشی از آن قدرت را چه به صورت دلخواه که از یک ضرورت عقالنی است و چه به 

ظور منجا است به دیگری واگذار کنیم. اینآن آمیز که ترس از نتایج شوم صورت اکراه

و چه دموکراسی  الیگارشیدیگری همان حاکمیت است. حاکمیت در هر شکلی چه از 

یابد. اشخاص پس از واگذار به حق طبیعی دست میدست آوردن چنین قدرتی هبا ب

ها متکی به شوند و دیگر قدرت و عمل آنکردن قدرت خویش وارد ساحت قانونی می

است که تصمیمات بر خیر  یقرارداد اجتماعی ضرور گونهاینقانون همگانی است. در 

ی نظارتی چنین عمومی گرفته شود و اتکا به عقل همگانی کاربست اصلی و سویه

که حاکمیت مطلقه از  اما پس از این واگذاری چه تضمینی وجود داردسیستمی است. 

 دستهحاکمیت با ب خالف بخشی از وجود خویش دست به عمل نزند؟حق طبیعی بر

یل ای واحد تشکاند پیکرهآوردن چنین حقی با شهروندانی که این حق را به آن بخشیده

ملی بر خالف همگان باشد، در حقیقت برخالف خویش چنین عاگر  روازاین ت وداده اس

و امتداد  گستره دهیم که دردولتی را مد نظر قرار می حال مدل فرضی از 1.هم هست

ویه سدر یک عمل دو است حق طبیعیبرخاسته از تاریخی بخشی از قدرت خویش را که 

کند. چنین گذاری در ذات خود آیرونیک منتقل می که اساسی آیرونیک دارد به دیگری

ی از بین رفتن حق است چرا که واگذاری بخشی از قدرت طبیعی به دیگری به منزله

 طبیعی و قدرت بالفعل خویش است. 

                                                      

ها موجود اساات که آن را طی قراردادی به دولت بالقوه در انسااان طوربهطبیعی چه بسااا نیروی حق 1 

اناد کاه باه تبعیات از قاانون حق تخطی از آن را ندارند اما این به معنی نابودی آن قدرت      تفویض کرده

 نیست.
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د که کنمیاولین شرکت خصوصی به امکانی دست پیدا  اکساسپیس یدر پروژه

، این امکان برایش فراهم نشده بود. اتفاق از آن دستتا پیش از این هیچ شرکت دیگری 

ی انقالبی و اولی ندارد چراکه مسیری است تاریخی در مناسبات دولت و اخیر سویه

کم اختیاراتی که تحت ید دولت بود و این امکان توسط سرمایه. مسیری که در آن کم

د که شوای منتقل میبه دیگری به آن دولت واگذار شده بود، هابخشی انسانمشروعیت

 به تواندهیچ ضرورت و تعیینی ندارد. این دگردیسی تاریخی در امتداد خودش می

حاکمیتی که  1های خصوصی بینجامد.ها و ابرشرکتتر دولتپیوندی هرچه عمیقهم

 وری از حق طبیعی خویش بدون ضرورتی مبنی بر التزام از یک قرارداد اجتماعیبا بهره

چرا که او حق طبیعی خویش را از افراد سلب نکرده است و آن را از یک واسط که  -

جهت تحقق خیر همگانی آزاد است به پیش بردن  - در واقع دولت است ابتیاع کرده

ازِ سهیچ محدودیت و تعیینی. چرا که خود تولید کننده و هویتمنافع خویش بدون 

هایی که ذکر شد در زمان کنونی نسبتی پیوند دولت و شرکت است. - توده – دیگری

را  کارگران خود: »کندیافتگی مطرح میپیرامون عینیت مارکسچه است شبیه به آن
ر در فعالیتِ کاری خود عنوان کارگها بهدهند، آندر محصوالت کارشان عینیت می

چیزی بیگانه یا قدرتی  یبه منزله ها در تضاد با مایافتگیوجود دارند. این عینیت
 های فعلی که درچنین حاکمیتی بر خالف حاکمیت دولت .«کنندمستقل قد علم می

تواند باعث نفوذ و گسست در آن و هایی است که میدل خود حامل تناقضات و روزنه

ی ختهباگجان و رنهای کمبا از بین بردن ظرفیت تواندسرانجام تغییر در آن شوند، می

 و بدون نفوذ شود. همگن  تبدیل به یک کلِ های فعلیدموکراتیک و رفاهیِ دولت

رد نظیر گیای پس از حاکمیت مطلق تکنولوژی مناسباتی شکل میدر چنین گستره

عه مواد چون جام»نسبت به ابزار فاشیسم یعنی تکنولوژی داشت:  بنیامینای که ایده
تکنولوژی دریغ کرده است، تکنولوژی حق خود را به شکل مواد طبیعی خود را از 

                                                      

 مندی به این وضاعیت از سر اجبار زبانی است. چرا که بنیان سیاسی و شااید اطالق حاکمیت و دولت 1 

 تواند متفاوت باشد.کلی می طوربهساخت حکومتی آن 
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یابد افسارگسیخته افزایش می طوربهانباشت قدرت در چنین نظمی  1.«گیردانسانی می

کند به همان میزان یابی در مسیر خودش رو به پیش حرکت میو هرچقدر این قدرت

ترین و ود در رادیکالهنگام رو به عقب دارد تا در مسیر تکاملی خو سرعت، هم

ر که مسیی خویش متحقق شود. در این گرایانهترین شکل ارتجاعی و بنیاددهشتناک

ها همچون یک ارگانیسم زنده درون شده نیست دولتی ذکرطبیعتا آغازش نقطه

نهند و آن نطفه ای را بنا میی تازهی چنین پیکرهی وجود خود نطفهخویش از عصاره

شود تا جایی که بتواند نیای خودش را در تر میو بزرگ رچه بزرگدر مسیر رشدش ه

ای مسیر تکاملش ببلعد و نابود سازد و تولد خویش را کامل کند چرا که تولد چنین نطفه

ک آن کند. صورت استتینا پیدا میمعر پیوستا ای نیست تولدش در یکبزنگاهی لحظه

ست، که خودش را فدای شکل نوین و ی تاریخی فاشیسمِ هیتلری اهمچون تجربه

فعالش وجه تمایزش با نوع نی یمکند. شکل مقاوم تر که خوداای از خود میپیشرفته

پیشرفته تر داراست که در یک وضعیت نمادین  طوربهاش است. و این امکان را پیشینی

 ها برای توده پدید آورد.محصول فکری و مطالباتی در تمام ساحت

 

(3) 
 که چنین چرخشیبخش اول مطرح شد. اثبات این انتهایکه در الی ؤسبه  گردیمبرمی

مانی کند زبنیان نابرابری نمی در اعتراضات اخیر آن را بدل به اعتراضی خطرناک علیه

هنگام قرائت کنیم. هم طوربهو  دورنماشود که این دو اتفاق اخیر را در یک حقق میم

ن هایی از بازی کردن در زمیها برهم، بارقهتالقی این دو اتفاق و نسبت دیالیکتیکی آن

 0.دهد. بازی کردن در زمینِ تراژدینوید میکه ازقضا زمینی است نمادین را دیگری 

                                                      

های امپریالیسااتی اساات که حق خودش را به مثابه  منظور بنیامین در این روایت مشااخصااا جنگ 1 

سالبی قرار داده شااده است.   طوربهگیرد. در اینجا اما مطلب به نفع متن تکنولوژی از منابع انساانی می 

های بنیادینش و از ساار سااازی مدلی متفاوت با صاافاتی  ا صاافتمنظور بلع کامل مدل انسااان فعلی ب

 دیگرگون است.

کاتارساایس زمانی رخ پذیر اساات. تراژدی در مفهوم ارسااطویی آن تنها با تحقق کاتارساایس امکان  0

ی مادی و بیرونی ئهای درونی خود را که منشاتواند تمام تناقضاات و تضااد  هد که شاهروند آتنی می می
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ودمختار تعیین یافته توسط عقل خ )که طبیعتاً یافتهانجام دادن کنشی تقلیدی و تعیین

انا که همخش بکیهزتتاریخی نیست( برای رسیدن به سرانجامی و در وحدت با آگاهی

ضرورت استتیکی تراژدی بودنِ وضعیت ذکر شده از  1.در پایان استتحقق کاتارسیس 

 است که توانسته آن را هوشمندانه صورت بندی کند. 

ای بخشی و خلق چنین تراژدیها در صورتفقط کافی است روایت تصویری رسانه

، بازنمایی شهر جورج فلویدآور و دهشتناکِ مرگ در نظر آوریم. از تصویر رنج

ای معروف، های زنجیرهغرق در آتش، غارت فروشگاه پولیسمینهآخرالزمانیِ 

دد پیونها میهای هزاران نفری تا شمایل بتمنی که در جنون معترضان به آنگردهمایی

پذیرندش. همه اعتباری پیدا ای سکوت، معترضان در جمع خودشان میو پس از لحظه

 ون اعتباری برای مصرف شدن. کنند همچمی

های گویم، شما به کاتارسیس رسیدید، وقت آن است به خانه)در پایان تبریک می

خویش برای ارسال انسان به فضا لذت  خود بازگردید و سرمست از غرور ملی و برتری

 ببرید، آن هم با فضاپیمای خصوصی.(

تواند در اعتراضات اخیر که می حتی بخشرهاییهای با درنظر قرار دادن ظرفیت

روند خود با ساخت منطق درونی خود منجر به مقاومت در برابر نیروی سرمایه و 

ه پدید هم توجه کرد ک ی آن شود؛ باید بر این نکتهجلوگیری از پیشروی افسارگسیخته

 تفوقِ منطق بازار به کنش به نوعیتواند چه ذکر شد میآمدن چنین انحرافاتی نظیر آن

آن را در مدل روایتی که تجلی قلمداد شود؛بازنمایی  اعتراضی و حل شدن آن در تجارتِ

ظامی یا همان ن اینکه این نظام واسطمل أتی قابل و نکته یابیم.آن توسط رسانه بازمی

                                                      

تراژدی برای ارساااطو در نسااابت با . شاااودپالوده میروانش بیناد و  نماادین در اجرا می  طورباه دارد 

شااود. کار اصاالی تراژدی در یونان پنجم قبل از میالد، از بین بردن  تعریف می شااهر( - پولیس)دولت

تواند در شهروند موجود تضاادها و تناقضااهای درونی شاهروندان و پاالیش هرگونه تضادی است که می   

 .پولیسِ نظمکه پتانسیلی است بالقوه برای هر نوع شورش و اعتراضی علیه باشد 

یک غرور ملی توساط معترضاانی که صبح در حال    به صارفاً  اکساسپپیس ی کل انکارِ پروژه طوربه 1

دیدند و ظهر در یوتیوب ها میتخریاب نهاادهاایی بودند که منشااااء نابرابری و فالکت خویش را در آن   

 ملِ مورد نظر استأتی قابلنقطه آن، دقیقاً مسرور از پرواز
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ها، هویتی زمان با وقوع کنش واقعی یعنی اعتراضات در کف خیابانهم طوربهکه 

اخته های خبری سفقط توسط بنگاه بارکه این همانا دوربین است د،بخشبازنمایانه می

ان امتداد هم اند اما استتیک و فرم عیناًبار مردمشود بلکه کارگردان اینو توزیع نمی

شناسی تصویری و گویی این منطق بازنمایانه همچون یک هژمونی در زیبایی. است

نظیر منشاء اقتصادی  هر نابرابری حیاتیِ. جدا کردن اجزاء روایی مردم درونی شده است

ی آن در بخشکننده، نوعی بازشکلروایتو تقلیل آن به تضاد رنگی، توسط نظام واسطِ 

چندین برابرِ بسا چهراستای کاالیی کردن آن اعتراض است، که سود مصرف شدنش 

ت سیاسی و اعتراضات ی مبارزااما باید در نظر داشت عرصه ها است.آشوبها و تخریب

 واقعی ایمن ساز نداشته و ندارد، چراکه چنین منطقی در کامل سویه طوربهمدنی 

  تثبیت و تداوم همان نظم سلطه است.

باید همواره در نظر داشت که برای جلوگیری از امکان سلب و  در عین حال،

که اهمیت  های مردمی توسط قدرت سرمایه، چیزیها و مقاومتسازی جنبشخنثی

های تاریخی آن پیدا کردن ربطو بازاندیشی در بطن هر جنبش و تأمل حیاتی دارد، 

 است.

کند؟ مگر اهمیت رخدادی که در پراکسیس در این وضعیت چگونه معنا پیدا می

تواند منجر به دیگرگونی در آن هنجار با وضع موجود است و میهکنه خود بیگانه و ناب

 شده نبودنش نیست؟ مسئله اما در اینجا صرفاًتعیین بودن و ازپیش شود، در تصادفی

آمدی نیست چرا که امکان دارد رخدادی در سطح بیرونی بسیار متفاوت هر نوع خالف

همان نظم را نداشته  اختارسو متضاد با وضع موجود باشد اما در بطن خود چیزی جز 

 کتیکی است و فهم امر کلی که هر رخدادیمسئله در اینجا ضرورت درک دیال 1.باشد

کتیکی فهم شود و نسبت آگاهی و برخاسته از همان امر کلی است و ضرورت دارد دیال

                                                      

ی هر عمل نیهیلیساام نیساات. مساائله تشااخیص و مداقه در پیکره   هدف فروغلتیدن در شااکلی از1 

های قدرت های احتمالی آن. فوکو مبحث شااابکهها و فقداناعتراضااای اسااات برای پیدا کردن ضاااعف

وجودی سااوژه دساات  هایترین ساااحتتنها به درونیکه نه پیش کشاایده اسااتتنبیهی را -انضااباطی

ها و عدم تحقق مخزن . اما مسئله تکرار آن ایدهکننداند بلکه در عمل خود ساوژه را هم تولید می یازیده

 مقاومت ناوابسته و مستقل نیست. 
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در  های موجودتبیین شود. با در نظر داشتن ظرفیت راستاهمپراکسیس در یک وحدت 

ت و یس نیسآگاهی که مقدم بر پراکس این که هر اعتراض و یورشی و با درنظر داشتن

 برای این که نیروی توان نتیجه گرفت هر امر متضادی با وضعیتموازی با آن است می

ت نمادین موجود اسفعل برساند مستلزم فرارفتن از نظم ی خود را بهی براندازانهبالقوه

 که در خود دارد ایانهزابراندی نیروی بالقوه یواسطهبه به خودی خود و صرفاًضرورتاً  و

چرا که نظم مسلط مدام  .کندآن هم به معنایی که یاد شد عمل نمی «رخداد»همچون 

فهم از ظرفیت هر رخدادی است. مسئله  های مجازی و نمادیندر حال ساخت مدل

ر نهایت دو  کندطور نسبتی است که با آگاهی برقرار میخاستگاه آن امر متباین و همین

 از آن است. ضرورت فرارفتن

 

 
 

 


