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 .حرف اضافه۱
« به راه افتاد. به  ، موجِ نوشتن از »براِی«زن، زندگی، آزادی »بعد از درگرفتنِ نداِی  

است، خود گویای ظاهر ساده  ی بهی زبانی که یک حرف اضافهرسد این نشانه نظر می 

گذرد. »برای« چه تفاوتی با دیگر حروف ست که در این جنبش می بسیاری از چیزهایی

اضافه دارد؟ حرف اضافه نسبت بینِ سوژه و جهان پیرامونش را در یک گزاره برقرار  

ی« چیزی. در این حالت  کنیم که من »از« چیزی بگویم و یا »درباره   کند. فرضمی 

کنم. وقتی »از« چیزی دانید آگاه می بخشم. دارم شما را از آنچه که نمیدارم آگاهی می 

می یا »درباره »بهی« چیزی  احتمااًل یک  گرفته گویم،  مفروض  هم  را  »از«  «  دارم  ام. 

»درباره یا  یاچیزی  کسی  »به«  چیزی  گزاره  ی«  میکسانی  موضعِ  ای  قسمی  گویم؛ 

اضافهو خطاب  ی اطالعیفرادستانه  اگر دیگر حروفِ  ست  فهررا هم    کردن در گفتن. 

کم  چیزی  به  می کنیم،  مشابه  اضافهوبیش  حرف  یک  که رسیم.  هست  هم  دیگر  ی 

 سطحی. »با« همواره ست اگر نه هم گر همراهیی متفاوتی دارد: »با«. با نشانکارویژه

بودن است. برای همین هم در هر جنبشی همواره حاضر است. جنبش  نمایانگرِ جمع 

ی اجتماعی. شما بدونِ »با« جنبشی ست؛ یک حرف اضافههمیشه »با« کس/کسانی 

 ِی اطالعی/خطابی و حرفندارید. اما به »براِی« برگردیم. براِی چه تفاوتی با حرف اضافه

برا اضافه یا کسی سخن میِی اجتماعی دارد؟ در  از چیزی  ما  گاه، چون و    گوییمِی، 

یک   براِی هم حاوِی  کشیم. یعنیی اجتماعی را هم وسط می اضافه اکنون، پاِی حرف

پاِی دیگرانی در صدور این گزاره در   ست و هم یا کسی   ی چیزی بارهی اطالعی درگزاره

  یاین براِی هم »از« چیز   اند.میان است. زیرا کثیری از مردم در حال صدورِ این گزاره 

 ست و هم »با« کسانی.  یا کسی

ست. جنبشی  جویانهست. براِی، چسبیده به یک جنبش دادنگرانی براِی، خودِ دل 

نباید می  به آن چه  به دیگری ناظر  پروامندی رو  براِی،  نباید بشود.  براِی، شد و  ست. 

ست که نباید گرفته  هاییجانرفت، دال بر  ست که نباید از دست میحکایت از آرزوهایی

یی دارد که هاها، فضاها و زمان هایی درقبالِ چیزها، اشیا، مکان شد، نشان از خواستهمی 

آور. هر چیزی وغریبی دارد؛ شگفت نتوانستند محقق شوند. براِی، دربرگیرندگیِ عجیب

حفامی  ارزشِ  به  و  زندگی  به  که  چیزی  آن  هر  باشد.  براِی  این  متممِ  از تواند  ظت 
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چطور   جویانهخواهید ببینید که یک جنبشِ دادگردد. اگر می پیوندهاِی ارگانیک ما برمی 

تری جز تواند در یک حرفِ اضافه متبلور شود، یقیناً حرف دستورزبانیِ معنابخش می 

ی یک سوژه تنها در اکنون مثابه گوید که من به توانید پیدا کنید. براِی می»براِی« نمی

کنم؛ بلکه من از صرفاً با دیگران در یک فضایِ محدود زندگی نمیام و  سکنی نگزیده 

ام و تا آینده ادامه خواهم داشت همراه با دیگرانی که از شده   ز کشیده گذشته تا امرو

شده  کشیده  امروز  تا  از گذشته  حفاظت  برای  و  داشت  خواهند  ادامه  آینده  تا  و  اند 

ما و آنزندگی  انداخته و می هاِی  به خطر  را  امروزش  اندازد و ها دربرابرِ هر آنچه که 

پذیرد که در جهان یک  نگران. براِی میپروامند و دلکند،  اش را ناایمن کرده و میآینده

شناختی  شکلی هستی ی تنها و ایستاده روِی پاِی خود وجود ندارد. براِی، سوژه را به سوژه 

هم  می و  گشوده  اجتماعی  و  سیاسی  عمیقاً  داللتی  با  درجهانزمان  به  رو  بودن. کند 

دست  بهیِ غیرسودجویانه و دست بودنی که مستلزم پذیراییِ فعاالنه و بخشندگجهاندر

تواند به »همگان« ست. جنبشی که با براِی سروکار دارد، نمیمراتبیشدنی غیرسلسله 

نابودکننده  ای و هر جزئی از این مانده ای، هر باقی ی هر تکهنیندیشد و دربرابر قواِی 

بودن با  آرایی نکند. براِی، تجمیعِ زمانِ درجهانهمگان حساسیت نداشته باشد و صف

است؛ تجمیعِ انسان و غیرانسانِ در این جهان و شمولِ هر   صرفِ گذشته، حال و آینده 

زنده  تاالبموجود  و  دریاها  از  و جنگل ای،  یوزپلنگها  تا  گرهِ ها  براِی  گورخرها.  و  ها 

بدن  بهدستورِی  دادپذیریِ متصلی هم های  براِی  که  ایمن   ۱ست  و  زنده  کردن موجود 

خورد و  شود، تا می می   شوند. براِی، رو به جهان گشودهاش همبسته می شرایطِ زیستن

ها ها و پیوستگی آنکه میانجیِ اتصالآنکه چینِ هر تا از بین برود، بی گردد، بی می  الیهالیه

فرادستیکم  هر  براِی  شود.  می رنگ  چالش  به  را  به ای  معطوف  را  حواسش  و  کشد 

شکل  مییابنده فرودستیِ  میکند  ای  حاصل  ژست  آن  پسِ  از  مداوماً که  براِی  آید. 

پرسد چه کسی، چه چیزی، کجا، در چه زمانی، به چه شکلی، از دست رفت یا از می 

جمعیِ منتشر رفت یا نباید از دست برود. یک حواسرود که نباید از دست می دست می 

 

ست و هم ناظر به از جودیت باتلر که هم ناظر به ارزش زندگی   grievabilityی اصطالحِ ترجمه    ۱

 رفتن آن. توان تصدیق ازدست 
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یرد، از خود  گرود، دست می دهد، جلو میرسد، گوش میو سرِحال. براِی، به داد می

 زند.  بیرون می 

 

 . فرایند ۲
چه که مطلوب است منجر شود.  آنآنی به  به چیز باید  هرگز نباید گمان بُرد که همه 

ای  انگارانهی پایانش خالصه نیست و چنین تصورِ غایتدستاوردِ هیچ جنبشی، در دقیقه 

فتد، باید  اه راه می . گویی هر آنچه که باست  خیزشبودن این  ویژگیِ زنانه   انگاری نادیده

های را کنار گام  کوتاههاِی  ای برسد. حرکتی که گام شده به مقصد معینی در زمان تعیین

که افقش را از آنگیرد بی های کوچک پی می نشاند، غایت بزرگ را در غایت بلند می 

گوشه از  خبر  بدهد.  می دست  حواسوکنار  بیایید  که  اتوسرسد  به  های ()منشمان 

ی سطوحِ زیستنِ ما را جایی. اگر جنبشی بتواند همه مان هم باشد. چه تنذیر به فردی 

سلطه را در هر شکلی از مناسباتِ عدمی  مثابه درگیر خود کند و اگر آرمان آزادی به

نداده و در تمرینِ آن اش را ازدستتوان امید داشت که افقگاه می کند، آنانسانی پیاده  

مراتبی فاصله بگیریم است. زمانی که ما از هر شکلی از مناسباتِ سلسله کوتاهی نکرده

مسئولیت  دهیم،  و  افزایش  انسانی  مناسباتِ  در  را  همدیگر  آزادِی  قبالِ  در  پذیری 

تعریف، از   هبنابتر بنگریم. اگر امر زنانه،  ن، وفادارانهتوانیم به جزء اول این شعار، ز می 

تواند گاه می از آن فرابگذرد، آنهم  بدنِ زن را دربرگیرد و  هم    2، جنسیتِ زنانه فراتر رود

به  آزادی  از  ما  تصور  بسطِ  در  زمانی عدمی  مثابه بسیار  سلطه  برساند.  یاری  سلطه 

سمتِ رابطه شود که یک  اتر از آن، پیدا می اش در مناسباتِ انسانی، قانون و فرسروکله

قرار بگیرد. درواقع چیزی بر او تحمیل شود که او منفعتِ خود    3در معرضِ خودسرانگی 

اش تواند باتوجه به خردِ مشترکبیند و نمیو یا دیگرانِ تحت اِعمالِ قدرت را در آن نمی

ه، یک قشر، یک جمعیت  آن را موجه بیابد. در این حالت یک شخص، یک گروه، یک طبق

 

اقتصاد  نقدی نگین صنیعی، یافتنی در ی »معنای امر زنانه« از کاترین ماالبو، ترجمهبنگرید به مقاله  2

 یاسیس
3 Arbitrariness  

https://pecritique.com/2022/07/19/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://pecritique.com/2022/07/19/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
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کند و ای هست تنها در بستر انقیاد رشد می گیرد. اگر رابطهدر معرض انقیاد قرار می

یابد؛ در بستر سرفرودآوردنِ یکی، با هر تعینی، به یک شخص، یک ساختار، ادامه می

تواند در آن رابطه یک قانون، یک طبقه، یک قشر و یک جمعیتِ دیگر در حالتی که نمی

سخنتوانِ عملگفتن   توانِ  توانکردناش،  زندگی ِ اش،  دراختیارگرفتنِ  توان   و  اش 

چنان مخالفت  بازیابد.  را  ضدغایت کردنش  ازاساس  زنانه  امر  شد،  گفته  محوری، که 

ضدبندگی ضدسلسله و  ضدسروری  آزادی، مراتب،  از  تصور  اگر  معنا  همین  به  ست. 

گاه  مراتبی باشد، آن ر یک نظمِ سلسلهاز خودسرانگیِ قدرت د  -و توان رهاشدن-رهاشدن

بلکه زنانه   آزادی زنانه از سوِی زنان،  به زنان و نه صرفاً  نه منحصر  ست.  است. آزادی 

آزادی سلطه آرمان  سرور  ستیزِی  می ی با  هم  روی  زنانه  توانِ ستیزِی  و   افتند 

قانون، به سوچراکردن در نظمِ سلسلهچون از یک  بر   متی مراتبیِ یک رابطه، اعم  که 

گردد؛ شود، بازمی ی یک رابطه، اعم از یک قانون، اِعمال میجویانهروی آن نظمِ سلطه

زدن آن، به  دنبالش برهم جویانه، و به وچراکردن در مناسباتِ سلطه  چونِ بازگشتنِ توان

 تابعان.  

  به این ترتیب زنانه زیستن، یک انتخاب است و ربط علّی به جنسیتِ زن ندارد. نه 

تواند زنانه زندگی کند. شاید بشود گفت  کند و نه صرفاً زن می هر زنی زنانه زندگی می 

برای تر است که این شیوهحتی این گزاره صحیح  به زنان،  بیشتر معطوف  ی زیستن 

ست که با هر جنسیتی  ای زیستن، ویژگی  زنان، است، اما نه صرفاً از سوی زنان. زنانه 

ای در پیِ یک سرورِی تازه  4اگر قرار بر آن است که سروریِ توان آن را اتخاذ کرد  می 

بهنهاده   کنار آزادی  کسبِ  برای  بناست  است،  درست  نشود.  فراهم  عدم مثابه شده  ی 

زداید و صرفاً آن سلطه، قدرتِ استعماری پس زده شود؛ قدرتی که سوژه را از حق می

وبوِی استعماری جدید قدرتی که رنگ  خواهد. اما این به معناِی ایجادرا در مقامِ تابع می

انحا سوژه  از  به هر نحوی  باشد نیست. قدرتی که  تابعانِ همیشگی داشته  ها را چون 

کند. حقی که همیشه بیرون کردن تهی می ها را از حق به مقاومت گیرد و آندرنظر می 

ر به آزادی ماند. بنابراین باوای قراردادی و مشروع، برای سوژه باقی می از حتی رابطه

از آنعدمی  مثابه به از زیر سایه  سلطه،  زنانه است که اگر قدرتِ جدید  ی یک جهت 

 
4 Mastery  
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استعماری خارج   اگر سوژه قدرتِ  ندارد. حتی  تابعی سروری  بر هیچ  تابع  شود،  را  ای 

بودن است و بودن و برابرخواست سوژه بر آزاد ی کننده گرداند، نه این تابعیت مختل می 

تعبیر بهتر حتی  گیرد. بهی یک سوژه میمثابه بیشتر، حق به مقاومت را از او بهنه، از آن  

از رهگذر ادراکِ خودقانون باشد، تنها  تابعیتی درکار  زمان پاسداشتِ  گذاری و هماگر 

بودن تا زمانی غیرخودسرانه است که سوژه است. این تابع  حق به مقاومت برقرار شده

بهره کردن، بی تر از همه حق به مقاومتز حقوق خود، بزرگگمان نبرد یک قدرت او را ا

رغم آنکه جایی برابر که سوژه نتواند زیر میز بازی بزند، و به محض آنگذاشته است. به 

کند، نتواند آن رابطه را دگرگون سازد، این تابعیت  و آزاد برای خود درونِ رابطه پیدا نمی

از   5. ی عدم سلطه نیستمثابه آرمان آزادی بهخودسرانه است و بنابراین دیگر بر وفق  

ست، با این آرمان محور و ضدسروری شد، ضدغایت که گفتهجایی که امر زنانه، چنان آن

درمیمی  جور  بهخواند.  بهاینآید.  آزادی  تمرینِ  مثابه ترتیب  یک  سلطه،  عدم  ی 

درستی بسا که به ست. درست است که باید خود را در قانون متبلور کند و ای همیشگی 

شود. در هر وضعیتی سرک دشوارترین راهِ ما همین است، اما هرگز در قانون متوقف نمی

پایان. خواهد که مطابقتِ خود را با آن بسنجد؛ در یک فرایندِ بی کشد و از سوژه می می 

به ابداً  البته اصالً و  نِ دیدن مقاومت دربرابر قانورنگکردن و یا کمرنگمعنای کماین 

خودسرانه که مطابقتی بر آرمان مذکور ندارد، نیست. بارها و بارها چنین مقاومتی باید 

زنانه  که  است  این  هدف  بلکه  گیرد.  هر   صورت  مناسباتِ  دستاوردی،  چون  زیستن، 

ای را به پرسش بگیرد و چیزی از آن طلب کند. به این امید که از هر دستاوردِ حوزه

طور که از زندگی  ی زیستن نیرو از پیِ نیرو برآید. همانه کوچکی از پی این تغییر شیو 

 شود، جنبش زندگی گردد. گفته می 

 

 

 

خواهی  ی »از نوجمهوری نگرید به مقالهی عدم سلطه با خودسرانگی بمثابهبرای نسبت میانِ آزادی به    5

در دست نقد اقتصاد سیاسی،  ی افشین علیخانی،  خواهی انتقادی« از دوروتی گِدِک، ترجمه به جمهوری 

 انتشار
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 6همانی . این۳
همانی با قدرتِ نابودگر، باید نیرویی از گسستن را در خود فعال کرد برای قطعِ این 

ای که تصدیق و واری )سوگ ی مالنکولیک  پیونداند. در تجربهکه در عینِ گسستن، می 

ی مالنکولیک )سوگوار(  سوژه  7.گرددشود(، از نگاهی فرویدی، چنین می بازشناسی نمی 

شود و او فقدان آن را در خود حمل اش تصدیق نمیرفتهی ازدسترفتنِ ابژه که ازدست

توانِ  می  اینمالحظهقابلِ کند،  قطعِ  بر  مبتنی  سیاسیِ  کنشِ  برای  با  ای  همانی 

 ی آن نابودگری/ستمگری دارد. باز به براِی برگردیم. اگر این جنبش ناظر است بر همه

از دست می  نباید  که  فهم مشترکی چیزهایی  امروزه  و  بروند  از دست  نباید  و  رفتند 

لزومِ حفظ آنکم  از  بر می کم دارد  آنگاه همهها سر  از هایی که تجربه ی آنآورد،  ای 

یابند. هر کس در هر جایی که برحسبِ ستمی و  فقدان دارند، خودشان را در آن می 

بخش و ای زندگیچیزی محبوب، خاطره نابودگر، عزیزی،  ای از قوایِ نیروِی نابودکننده

کند که باید برای  داده باشد، حس می  دست  را از  زیستی ضروری عنصری از محیط یا  

ی  ها دادن، در پیِ احیاِی ناممکن ابژهسببِ ازدستاین »اشتراک« کاری کند. اشتراک به

ندادنِ بیشتر، همراه با احیاِی رد ست گونه که بودند، نیست، اما براِی ازد رفته، آنازدست

ی کسانی آفریند. همبستگی با همهکوشد و در این راستا همبستگی می ها، می ابژه  آن

ناتمام را از سر گذرانده ها نیز یا تجربهکه آن اند و یا توانِ احساسِ ی فقدان و سوگِ 

شده به شیدایی( ناشی از مههمانی با ایشان را دارند، و اکنون با نیروِی مانیکِ )ترجاین

که کارش برگرداندنِ انسانی که   8،روند. این نیرو، مانیا دادن پیش می ی ازدستتجربه

در روان بر آن است تا  اشست و درواقع همت ی فقدان داشته به زندگیِ عادی تجربه

دهد را می  رفته قطع کند، به سوژه این توانی ازدستپیوند را با ابژه مانِ سوژه  برای زنده

 
6 Identity  

با نگاه فروید بنگرید به مقاله   7 ی مراد فرهادپور، ارغنون، ی »ماتم و ماخولیا«، ترجمهبرای آشنایی 

 2۱ی شماره 

همانی« تماماً دهد که در بخش »این ی مالنکولیک سوژه صورت می جودیت باتلر خوانش مهمی از تجربه 

 ام. بنگرید به  از این خوانش متأثر بوده 
-The Force of Nonviolence (An Ethico-Political Bind) , 2020, Verso 
8 Mania  
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واقعیتِ ستمگرانه پیرامونِ خویش،  واقعیتِ  از  بتواند  فقدان  از  با ردی  پیرامون که  ی 

گذاری کند و خیالِ چیرگی بر واقعیت را بپروراند. به این ترتیب کسانی خویش، فاصله

گرفتن از واقعیتِ ستمگرانه، قطعِ  اند، در قدرتِ مانیکِ فاصلهداده  که چیزی از دست

برهماین توانِ  را صاحبِ  نابودگری، خودشان  و  ستمگر  ستمگر/واقعیتِ  با  زدن همانی 

اش گیرد. به زبان ساده کم می ای برای سوژه که واقعیت را دستشده بینند. قدرتِ غلومی 

ی مالنکولیکِ مدنظر  شاید. سوژه  دادن ندارد؟که دیگر چیزی برای ازدستشود اینمی 

از دست آن ازدست  دادهقدر  از  امّاست که دیگر  اما یک  اِی بزرگ دادن هراسی ندارد. 

ی ست. درواقع قرار است پیوند با ابژهوجود دارد. مانیا در روان نیروی محافظت از زندگی

روان نیز -، بدنرفتنِ ابژهروان پابرجا بماند، تا با ازدست -رفته قطع شود تا بدنازدست

به این ترتیب مانیا ازدست   بُعد کند و می ی مرگ مقاومت می دربرابر رانه  نرود.  تواند 

آن  بیابد.  موجود  واقعیتِ  علیه  نیز  می سیاسی  مرگ جوالن  که  هاِی دهد، سوژه جایی 

سوژه دست مالنکولیک،  از  چیزی  یک  هر  که  برای دادههایی  و  زندگی  نام  به  اند، 

 کنند.  ها قد علم می ماندن زندگیزنده 

هاِی تابعی که سوپرایگوِی فعالی دارند و بنابراین  دگرانه، سوژه هاِی نابوهنگامِ تکانه 

شان بدونِ توان انتقادِی هایی، اعمِ از بایدها و نبایدهای قانونی، در جانبایدها و نباید 

کنند. در همانی با قدرتِ نابودگر میل می است، به این  ها رخنه کردهگرفتن از آنفاصله

 شدن با این قدرت، از خود سوژه درهمانه از خاللِ این شداین حالت سوپرایگوی فعال 

کند. البته که محافظتی خیالی؛ محافظتی که هرآینه قرین  ها محافظت می برابر تکانه 

تواند تا آن میزان گرفتن میمرگ است. زیرا هر باید و نبایدی بدونِ توانِ انتقادی فاصله 

ه نابودِی خود نیز گردد. به این معنا  شونده عمل کند، که منجر بگیرانه و تشدیدسخت 

نباید و  باید  بر  تکیه  جز  که  نابودی کسانی  دربرابر  دیگری  نیروِی  سوپرایگو،   های 

با آن نمی نابودی خو گیرند و  به  آنقدر  از خود ممکن است  برای محافظت  شناسند، 

دشونده در کنند یا محلول و نابو  طور فیزیکی نابودهمان شوند که خودشان را یا بهاین

کند،  ای که از بیرون ما را محاط میهای نابودگرانهآن قدرت سازند. اما دربرابر تکانه

همیشه جز این شکل از مقاومت دربرابر نابودگری، شکل دیگری نیز از مقاومت وجود 

دادنش تصدیق نشده، آشکار داده است و ازدست  دارد که در انسانی که چیزی ازدست
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است: قدرتِ مانیک  مانده  داده اما زنده   دست  که چیزی یا کسی را ازگردد؛ انسانی  می 

های مالنکولیک اگر یکدیگر را و پرشورِ گسستن از واقعیت نابودگرانه و ستمگرانه. سوژه 

شان شکل همانی با قدرت نابودگر بین بیابند، شکلی از همبستگی از جنسِ قطعِ این 

زنده می  و  زندگی  از  که  و میماندن می گیرد  باورهای گوید  احساساتِ مشترک،  تواند 

که ست زمانی انسانی ترین پیوندِ  مشترک و خاطرات مشترک تولید کند. همبستگی مهم 

نامِ زندگی   گیرد، همبستگی هم باید به و زمانی که نابودگری قدرت می   نابودگری هست 

ار تنها در جهتِ مقاومت  ها در همبستگیِ پاید سوژه ِ همانیِو دفاع از آن قدرت گیرد. این 

 ست و نه درراستایِ نابودکردنِ تفاوتی، رنگی و دیگربودنی.  دربرابر نابودگری 

 

 . مرز ۴
وقت »زیاد« جدی گرفت. مرز بینِ هر چیزی با چیزهای هیچ مرزی را نباید هیچ

معنای آن نیست گردد. این اما به گری میشود، مترصدِ سرکوب  دیگر زیادی جدی گرفته

مرزی زیست. ساختنِ مرز جدید هم  توان از خود مرز عبور کرد یا درواقع در بیی که م

مرز معضلِ  از  تعیین  نمی  کم   چیزی  را  چیزهایی  مرز چه  که  است  این  مسئله  کند. 

تواند کند. مسئله این است که مرز تا چه میزان میکند و چه چیزهایی را تعیین نمیمی 

گردد. جز این، مهم این است که حق تعیین  ته می گشوده باشد و تا چه میزان فروبس

آن از  هم  کسانی ِ سرنوشت  می   زندگی  مرزها  در  که  همهست  آن  از  هم  و  ی کنند 

کنند. به این ترتیب مرزهاِی گشوده، ای مرزی زندگی می ست که در محدودهکسانی 

طلبی انسکه در دامِ یکصحبت از امکان حق تعیین سرنوشت براِی همگان را بدونِ آن

شود اگر حق تعیین سرنوشت،  آورند. اساساً چه می خواهی بیفتند، فراهم می همانو این

ی و گشوده  شونده در راستاِی حاکمیتِ مردمی درونِ قلمروها و مرزهاِی داخلیِ تعریف

یک کلیت معنا یابد؟ حاکمیتی که در عینِ خُردبودن، غیرمتمرکزبودن، در کنارِ هم و 

افتد. این فهم  های متنوع و در سطوحِ متفاوتی، به جریان می، در مقیاس بودنهمدر با

 سیاسی بدیلی ِ بیند، فُرمگرفتنش آن را باز و گشوده می از معناِی مرز، که در عینِ جدی 

مرکزگرا متکی  ناسیونالیسمِ  به قسمی  که  فُرمی  از ست می را جز  فُرمی  طلبد. چنین 

آستانه  حرکت مرزها،  برای  باکرهایی  و  متفاوتهم دن  عینِ  در  میزیستن  سازد. بودن 
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کننده بر زبان من، رنگِ من،  ناسیونالیسم تأکید بر خود است؛ تأکید انحصاری و حذف

یابد، باز چیزی از »خود« بودن   دینِ من، نژادِ من. هرچقدر هم که قلمروِ خود وسعت 

بر رژیمِ خود است.  کم نمی  ناسیونالیسم تکیه  از درحالیکند. درواقع  که جنبشی که 

گیرد. فُرمی زند و دربرمی گوید، از خود، از قلمروِ خود، از رژیمِ خود بیرون می براِی می 

نام  می که  متکثر  را  ساکنان ها  زندگی  از  حفاظت  جز  برایش  و  و   سازد  قلمرو  یک 

. کند، چیزی اصالت نداردها محکم می آنبخش را بین  اشتراکاتی که پیوندهاِی زندگی 

همه حیث  این  هویتاز  بهطلبیی  عینِ  در  را  ازکار ها  هویتی،  هر  شناختن  رسمیت 

ترینِ آن در ی مواجهه و البته دموکراتیکاندازد. گاهی ازکارانداختن بهترین شیوه می 

شیوه جایی که  حکمست  خودگُستری  خودمحوری،  خودیابی،  از  شدهای  است.    فرما 

  9. کند ملتی و چندگونگی دفاع می ازکارانداختن، از چندزبانگی، چند 

ازبینمرز شکاف  و  ای برنده دهنده  است.  توان  از   ی  بیش  که  داخلی  مرزهاِی  بسا 

به زبان دیگر، ناسیونالیسم که با تکیه بر هراس اند.  بیرونی، تولید شکاف کردهمرزهاِی  

ست. و البته که زننده به انواعِ مرزهای درونیرود، خود دامناز مرزهاِی بیرونی پیش می 

ها وجور با خود، که آنهاِی جفتکند، بلکه با دیگر ایدئولوژی ناسیونالیسم تنها عمل نمی 

رود. درواقع ناسیونالیسم پیش می ی زیادی به سرورِی خود دارند هماهنگ  هم عالقه 

ای با خود؛ برای  ست برای آشتی هر حُکمرانیِ پدرساالرانه و تمرکزگرایانهبستر مناسبی 

ست که روست که نامِ وطن هم چندی کشیدنِ چتر وحدت بر سر »خود«ها. از همین

ستند،  دانها می ی شدیدترین عقوبت گرایی را شایستههایی که زمانی ملی به مذاقِ همان
 

های ایرانی، معنای ی ملت در زبان بسیاری از ملترسد که دقت کنیم واژه به نظرم بسیار مهم می 9

Nation  بُعد سیاسی آیینِ مشترک میان دهد. درواقع ملت هم اش نمی را در  و  زبان  از  چنان فهمی 

کنیم، ایرادی بر آن مترتب نیست ی که از چندگانگی و چندزبانی صحبت میگروهی از مردم دارد و زمان

های های ایرانی در یک قلمرو سرزمینی مشترک سخن بگوییم؛ تو گویی از اقوام ایرانی، از خلق اگر از ملت 

های مختلف ایرانی در ساحت  گوییم. این شاید پاسداشتِ یک رنج مشترک میان ملت ایرانی سخن می 

ها ها را مرهم بگذاریم و از آن توانیم حساسیت ها می معادل   کارگیری توامان ایندرواقع با بهد.  زبان باش

معنای آیین و  ی ملت، به واژه در عصر مشروطه  ی اینکه چطور شد که  برای خواندن درباره فراتر رویم.  

ی اصغر شیرازی، نشر  توانید به کتابِ ایرانیت، ملیت، قومیت، نوشتهگردید، می   Nationرسم، معادل  

 رجوع کنید.   ۱395جهان کتاب، 
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آید. برای ایشان وطن بسترِ تحققِ رژیم خود است: قلمروِ سرزمینی که سروری خوش می

کشد؛ سرزمینی بدونِ دیگران، بدونِ و خودبرترپنداری ایشان را بر دیگران به رخ می 

ها. اینجا هم ازکارانداختنِ تصاحب و ها، بدونِ تمایزها، بدونِ حق به دیگربودن تفاوت

هویت میهمانبانه/اینطلمرزکشیِ  مهم  میجویانه  را  وطن  گفتار  شود.  از  توان 

بودنِ همسازش پس گرفت و در مسیر تحققِ با های همی ایدئولوژی ناسیونالیسم و همه

ی جویانه به کار بُرد. در این معنا وطن با همهبودنِ دگرشونده و دیگری متفاوت، باهم 

سببِ ناسیونالیسمِ دینی یا غیردینی  که به  پذیرِی رنجیی مسئولیت اشتراکاتش و با همه

ای  یابد. به این معنا وطن دیگر پدیدهاست، معنایی مترقی می   به دیگران وارد ساخته

زیستن ما موجودات  هم»صرفاً« آباواجدادی نیست. وطن قلمرو سرزمینیِ »تاریخیِ« با

انسان  غیرانسانزنده،  و  درعینها  و  مرزهاست.  که  زمانی  تا  بیرونیِ وطن، چون   حال 

آستانه  آن،  درونی  معناِی مرزهای  در  وطن  هنوز  نباشد،  نفوذپذیری  و  عبور  برای  ای 

است. هنوز راه هست که باید پیموده شود. برای همین است که   اش محقق نشده مترقی 

از وطن از جهانهر قسمی   ساحتوطنی در خود دارد که در  دوستی مترقی، شکلی 

 کند.  ورزد و جهد می ای نیز حساسیت می ای و فرامنطقه منطقه 
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 آوریم. دوام می

 


