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اکنون فرانرسد، به وقت خود خواهد رسید. عمده آماده بودن  »و آنچه هم

 است.«

 هملت، شکسپیر

 

از همگان آیاحرف می   1وقتی درون جنبشی  توان می  زنیم، منظورمان چیست؟ 

مکاتبِ  ها و  ایدئولوژی   گفت که جنبشی نه از جانب همگان، اما معطوف به همگان است؟ 

برند. از دید می سؤال  را زیر    «همگان»  چیزی چون  باور به   فکری مختلفی هستند که

ای، جنسیتی، نژادی و منصبی طبقه   باوری،  داراِی  کهوجود ندارد مگر آنها همگانی  آن

آن  د باش از  این  جایو  از  یک  هر  که  خود  «دارایی »ی  درونِ  و   ها نابرخورداری ها 

 از درونتوان از همگان سخن گفت. همگان  د، نمی کنهایی را حمل میگذاری تبعیض 

. اینجاست  رودمیواهم  همگان ازگفتن از جانبِ همگان،  محض سخنبه   قاچ است.قاچ 

 افتند.  مختلفی از همگان بیرون می های که گروه 

توان گفت که جنبشی از سوِی ها همه درست است. شاید برای همین هم نمیاین

به جریان می با هم  اتحادِ همگان  یا در  از درون جنبش  افتد. همواره عدههمگان  ای 

بیرون   ای مشخص،، چون باور و پیشینه مشخصی  «داراییِ»سبب  مانند و یا به بیرون می 

شود یا سوداِی همگان شوند. اما جنبشی که معطوف به همگان تعریف میگذاشته می 

کند؟ اگر این گزاره خالی از دارد از کدام منظر به همگان نگاه می   ،پروراندرا در سر می 

ست که  د، آیا به این معنی تواند با هم همبسته شونمی یهمگانحقیقت نباشد که هیچ 

به  هیچ همبستگی  معطوف  نمی   همگانای  نمینیز  آیا  بگیرد؟  گفت  تواند شکل  توان 

معطوف    ند از آن نیرو بگیرد و توادر کار است که همبستگی می   همگان«ی  قسمی »ایده

پرسش   ؟آن شود  به این  به  پرداختن  از مشروعیت سخن  برای  معنایی  از  نخست  ها، 

به مشروعیت    گوییم که مبتنی بر خیر مشترک است و پس از توضیح نابسندگیِ آن،می 

 خواهیم پرداخت.  آن هنجاری  در معنای 

 
1 The Public 
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جنبش   یک  در  منفعت  منوط  همبستگی  مشترک/  خیر  سرِ   بر  همبستگی  به 

 جمعِ عددی خیر/منفعت فردی یا گروهی نیست؛  است. خیر مشترک حاصلِ  2مشترک

دار  اش را در پرتوِ وجود آن معنی تواند زندگیِ جمعیبلکه هر فردی یا هر گروهی می 

از تصورِ مشترک )معنای مشترک، تصویر کرد  توان فرض  ببیند. می  خیر مشترک ما 

درباره  3مشترک( مشترکما  امور  می   4ی  می   شود.محصل  ببین اگر  خیر  خواهیم  یم 

شان از امور مشترک نگاه کرد. درواقع  مشترک این مردم چیست، باید به تصورِ مشترک

شان است  توان گفت »این« مردم، یک مردمِ مشخص، با توجه به تصورات مشترکمی 

کنند و در  سخنی را مشروع یا نامشروع قلمداد می  کنشی و یا   ای، قانونی،که حادثه

گیرند؛ باتوجه به تصور مشترکی  تصمیم می   «ای مشروعونه گبه»شان  قبالِ امور مشترک

یا عدم مشروعیتِ    5گرِ مشروعیت که از آن دارند. به این ترتیب خیر مشترک نمایان

یک سخن، یک حرکت، یک قانون و یا یک تصمیم است. به این معنا مشروعیت با تصورِ 

می  گره  همین  مشترک  از  طورو  خورد.  در  که مشروعیت چیزی  تغییر ست  زمان  ل 

 کند. کند؛ زیرا خیر مشترک حسبِ تصوراتِ مشترک در طول زمان تغییر می می 

به پیمایش شود:  مثال ساده چنین می یک   انقالب    های ملیاگر  از  بعد  تا    5۷از 

درواقع اجباری که   6.استامروز بنگرید، مشروعیتِ حجابِ اجباری مداوماً کاهش یافته 

کافی   مشروعیتِآن  نمود، دیگر  مشروع می نزد بسیاری  زمانی، حسب تصوراتِ مشترکی،  

اعمال براِی  قبالِ همگان چنین گزاره را  از خیر مشترک، در  این فهم  ندارد.  ای  شدن 

دهد: همگان حق دارند که این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند. درواقع  دست می هب

ای، آوردن دعوی این فهم از خیر مشترک، به »حق«ِ همگان برای انجام کاری یا برزبان
 

2 Common good/Common interest  

ها  جا از تفاوت مهم آنهای مختلف تعابیر گوناگونی دارند. اینخیر مشترک و منفعت مشترک، در سنت 

اند؛ آنچه سو با هم گیریم که نفعِ و خیر در حیاتِ عمومی ما هم کنیم و مالک را بر آن می نظر می صرف

 گردیم.می مانما مطابق با خیرمان در پیِ نفع  درواقع  خیر است نفعِ ما در آن است یا 
3 Common Conception (Common Meaning/Common Image)   
4 Common affairs  
5 Legitimacy  

 ماتیکا پروبلمادر«، یافتنی در  - ی زنی »شکاف جنسیتی؛ تولید و بازتولید استعارهبنگرید به مقاله   6

http://problematica-archive.com/gender-gap/#more-6995
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جاافتاده و  مشروع  تصورِ  مجراِی  می  از  »حق«ی  چنین  خیر از  دیگر  تعبیر  به  نگرد. 

کند؛ حقی مشروع که اِعمال آن مخالفت  شتن را نمایان میداحق  ، در این معنا،مشترک

کند که چه در کند. خیر مشترک قراردادی بین ما وضع می قابل توجهی برانگیخته نمی 

نشده  قانون مصرح شده برای »حق  باشد چه  تأییدی  مُهر  داشتن«   باشد،  به چیزی 

مداوماً از سمتِ خیر مشترک زند. اگر قانون نتواند چنین خیر مشترکی را دربربگیرد،  می 

شود که خود را مطابق با چنین منفعتی بسازد. اگر نتواند چنین  به آن نهیب زده می 

های کند، درگیری و نبرد بین خیر مشترک و قانون، به درجات گوناگون حسب موقعیت 

 افتد.  گوناگون، به جریان می 

داشتنِ بخشِ حقشروعیتِی مآنچه را گفتیم به زبان دیگری بازگو کنیم. پشتوانه

همگان به انجام یا عدم انجام کاری، خیر مشترک است و خیر مشترک چیزی نیست  

مگر تصوراتِ مشترکی که ما از امور مشترک در زمان و مکانی مشخص داریم. به این  

معنا آنچه که زمانی مشروع بود، دیگر مشروع نیست؛ چون اِعمال حجابِ اجباری. چنین  

م از خیر  ایدهفهمی  بر  تکیه  با  اکثریت پیش می شترک  ود. درواقع خیر مشترک ری 

. به این ترتیب ممکن است کنش یا باورِ اقلیتی در زمان یا شودهمان نظر اکثریت می 

مکانِ مشخصی براساس خیر مشترک مشروع قلمداد نگردد و بنابراین حقی بر آن، چه 

، که حق دارند  همگانخوانشی از    در قانون و چه بیرون از آن، مترتب نباشد. در چنین

با  که  دارد  وجود  مشترک  تصوراتِ  به  مبرمی  نیاز  ندهند،  یا  بدهند  انجام  را  کاری 

هایی حقی را روا یا /ی اقلیتی خودِ اکثریت و هم درباره ی اکثریت هم درباره پشتوانه

اشته باشند  این ترتیب هم اکثریت و هم اقلیت/هایی برای آنکه حق د  انگارد. به ناروا می

کاری یا سخنی را انجام بدهند یا بگویند، باید منتظرِ خیر مشترک در رواپنداشتنِ آن 

قانون چه بیرون از آن، بمانند. پرواضح است که اقلیت در این میان    قالبِ  حق، چه در

نیست که روی  بکشد. چون مشخص  بیشتری  انتظار  به یک باید  آوری خیر مشترک 

این نفع متکی بر تصوراتِ مشترک است، در کجا و در چه زمانی اقلیتِ خاص، زمانی که  

 چنان تصورات مشترک، هم 14۰1دهد؟ به زبان دیگر، اگر فرض بگیریم که در  خ می ر

شود؟ بسیار شناسد، آیا حق به پوشش نامشروع می رسمیت نمیحق به پوشش را به

الِ تصوراتِ مشترک برای ای، به دنبشدهتر دیدهمهم است که هر اقلیتی، هر مردمِ کم
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ای باشد.  آوردنِ سخن و دعوی کاری یا برزبان  یا عدم انجام  بازشناسیِ حق خود به انجام

پیکار سیاسی جمعی معنادار است. همان شود هیچ  جایی که گفته می این بخش در 

آید و هر جمعیتی تنها زمانی محق است که براِی  دست نمیحقی بدونِ نبرد جمعی به

ر هیئت یک بدن جمعی مبارزه کند. اما تا زمانی که حقِ آن اقلیت جزوِ خیر آن حق د

 اش سخن توان از حقِ مشروعمشترک براساس تصوراتِ مشترک نشده باشد، آیا نمی

توان گفت؟ آیا حقی که در خیر مشترک گنجانده نشده باشد، هنوز حق نیست؟ نمی 

یه بر خیر مشترک، در چنین خوانشی،  تواند با تکگفت که مشروع است؟ آیا اکثریتی می 

 زدایی کند؟خطاب به اقلیتی از حقِ آن مشروعیت 

رسد که باید منظر دیگری به خیر مشترک و بنابراین مشروعیت وجود  نظر می به

داشته باشد که از منظر پیشین که مبتنی بر »فعلیت« و تحققِ تصوراتِ مشترک بود، 

که گفته شد، متکی بر تصوراتِ مشترک لش، چنانبگیرد. مشروعیت در معناِی او  فاصله

دار شدنش  بود و به این ترتیب حقِ هر کس/جنبش/گروه/طبقه تنها از مجراِی نشانه

شد و »وجود« داشت. اما این کافی نیست. اگر درون تصورات مشترک بازشناسی می 

از حق مشترک  تصوراتِ  بر  مبتنی  مشترکی  خیر  بر  متکی  تنها  یمشروعیت  ا داشتن 

آن باشد،  تصوراتِ  نداشتن  زبان  به  را  نتواند »حق« خود  دلیلی  به هر  که  اقلیتی  گاه 

مشترک »خوانا« کند، واجد مشروعیتی برای داشتنِ حقی نیست. در این حالت، همگان 

شان را درون خیر مشترک بازشناسی اند حقهمان اکثریت یا اقلیتی هستند که توانسته

حق دارند که این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند، اگر   ی همگانو خوانا کنند. ایده

گراترین جریانات را هم به نامِ ی هنجاری نباشد، بالقوه مستعد است واپسواجدِ سویه

به  بنابراین خیر مشترک مشروع جلوه دهد.  و  امور مشترک  از  طور تصوراتِ مشترک 

خواهند، بیایید فرض بگیریم گویند مردم ما حجاب اجباری را میمثال، کسانی که می 

آید که چنین باشد، دارند به این تصور از خیر مشترک و مشروعیتی که از پسِ آن می 

از خیر مشترک یکچنگ می  نباید گفت که این تصور  اما دو  زنند.  سر اشتباه است؛ 

انگیز مخاطره ها از نظر بیفتد،  ی بسیار مهم وجود دارد که اگر هر کدام از آنمالحظه

(هر موضوعی  2باید واجدِ بُعدی هنجاری درنظر گرفته شود،  (مشروعیتِ حق  1است:  

گیری جمعی بر این اساس رود، و نیازی به تصمیم زیر چترِ بازشناسیِ خیر مشترک نمی
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ندارد. دو دسته موضوعات چنین  و اند: آنوجود  نیستند  یقیناً موجد سلطه  که  هایی 

 . 7اند و خواهند شد وجد سلطه هایی که یقیناً منخواهند شد و آن

که در معناِی  ست. مشروعیت، چنانمشروعیت در معناِی دوم واجد بُعدی هنجاری 

مُراد می ناظر بر تصوراتِ فعلیتاول  گوناگونی یافته شود،  اکثریتی نیست که منابعِ  ی 

ی دارد: از دین و آیین و سنن مشترک گرفته تا خود قانون. در این معنا همگان تا جای

دارند که حق یا درون آن حق  منابع ترجمه شود  این  تمامِ،  یا  از،  زبانِ یکی  به  شان 

انگیز شود. دربرابر، تواند مخاطرهمستتر باشد. این همان فهم از مشروعیت است که می

خواندنِ حقی، کاری به خیر مشترک ست در مشروعمشروعیتی که واجدِ بُعد هنجاری 

پروراند.  د. معناِی دیگری از خیر مشترک را در سر می براساسِ تصورات مشترک ندار

جویی »عاری از تخت خواهی و برابری قسمی »خیر مشترک هنجاری« که همانا آزادی 

جویند »میزان« ای که مییا برابری   سلطه است؛ یعنی قرار نیست آزادی   8«یپروکروست

با تصوراتِ مشترکِ معین و جاافتاده باشد. قرار است از حدِ تصوراتِ مشترک بیرون بزند  

اش خارج شود. در این معنا خیر مشترک ما در آزاد و برابر زیستن عاری از  و از شابلون

است. اگر تصوراتِ مشترک بر این قدرتِ خودسرانه قدرتِ خودسرانه  سلطه یا همان  

خواهد دربرابر این قدرتِ خودسرانه بایستد،  مُهر تأیید هم بزنند، باز هم حقی که می

با خود، توانِ  مشروع است. یک قدرت زمانی خودسرانه است که توانِ مخالفت کردن 

 
ی بالوجه است. درباره  گیریِ جمعی درقبالِ مستقرسازیِ یک نظام استبدادیطور مثال، تصمیمبه 7

   بخش ندارد.معنایی مشروعیت  گیری جمعیآنچه یقیناً موجد سلطه است، رأی 

گرایی  دفاع از کثرت های عدالت )در  گرفته از مایکل والزر است. بنگرید به اثر او به نام حوزه این تعبیر وام  8

 13۹4ی صالح نجفی، ثالث، و برابری(، ترجمه 

کرد و مشغولیتش پیکر بود که نزدیک آتن زندگی می های یونانی راهزنی بزرگ پروکروستس در اسطوره 

خواباند و اگر از  برد و روی تختی میی خود می نوازی به خانه ی مهمان آن بود که رهگذران را به بهانه 

طول تخت کوبید تا همکشید یا بدنشان را بر روی سندان می ها را میقدر آنتر بودند، آن اه طول تخت کوت

ی تخت ی تخت درآیند. کاربردِ استعاره برید تا به اندازه شوند، و اگر بلندتر از تخت بود، از پاهایشان می

ا یک تصورِ مشترک  پروکروستی سلطه به این معناست که با شابلونی معین )از یک چارچوب مفهومی ت

یا یک قانون(، واقعیتِ هر حقی را چنان اندازه بگیرند که اگر در آن شابلون جا نشد، چیزی از آن را بِبُرند  

 انقیاد قرار دهند.   ند و به این ترتیب شخص را در معرضو یا آن را بازشناسی نکن
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یلی باشد. این قدرت اش تحمسلب کند و ارادهگفتن را به هر شکلی کردن و نهمقاومت 

رود و خالق خشونت  ی زورِ محض پیش می سایهبهشود، سایهجانبه اِعمال می همواره یک

 است.  

  ، گیردداشتن یا نداشتن فاصله می ه حق ب  نسبت   مشروعیتی که از تصوراتِ مشترک 

گزاره  بهچنین  همگان  قبالِ  در  می ای  داشته  دست  بتوانند« حق  »باید  همگان  دهد: 

ح نشانه باشند  مشترک  تصوراتِ  درونِ  حق  این  اگر  حقِ تی  چنین  باشد.  نشده  دار 

جویانه بر دیگری نباشد. درواقعِ در این معنا  مشروعی تنها یک قید هنجاری دارد: سلطه

ی تختِ پروکروستیِ  زننده تنها خود برهمآید که نهجایی می مشروعیتِ یک حق از آن

کند و در ای اِعمال نمی گروهی/مردمی/طبقه /است، بلکه چنین تختی را بر کسیسلطه  

بُعد   برابرزیستنِ ایشان را سلب کند. مشروعیتِ واجدِ  پیِ آن نیست تا حق به آزاد و 

تواند حُکم مشترک را گیرد و درعوض می هنجاری، هنجار خود را از حُکم مشترک نمی 

رزیستن را به مخاطره ست یا نه؛ آیا آزاد و برابجویی»ارزیابی« کند که آیا واجدِ سلطه

دهد یا نه؛ آیا حتی یک نفر را تحت  افکند یا نه؛ آیا به قدرتِ خودسرانه باجی می می 

های جدید خود را، آلدهد یا نه. البته که این مشروعیتِ هنجاری ایدهسلطه قرار می 

ت.  سازد که محل بحث ما نیس ِی خود را، از آزادی و برابرِی اجتماعی می هاِی تازهخیال 

اما آنچه در اینجا اهمیت دارد تکیه بر این مهم است که حق همگان باید معطوف به 

جویی یا اِعمالِ  آنکه در پیِ سلطهداشتن باشد بی»توانستن هنجاری« همگان برای حق

رود و »توان سلطه گردند. مشروعیتِ هنجاری متکی بر خیر مشترک هنجاری پیش می 

کند. چنین مشروعیتی نیز از دلِ اتِ مشترک حفظ میانتقادی« خود را دربرابر تصور

که حتی یک نفر، بدونِ قدرت گیرد؛ اما با شمایلی دیگر: زمانی ی سیاسی جان می مبارزه 

، اشگوید نه، این عادالنه نیست، دارد از مشروعیتِ حقایستد و مییک بدنِ جمعی، می 

رگز نباید از نبرد/تالش برای تغییرِ  کند. هدفاع می   خواندنِ موقعیتش،ی ناعادالنهبواسطه 

پشتوانه که  مشترک  تصوراتِ  تغییر  مشترک دست شست.  برای  تصورات  محکمی  ِی 

ست؛ اما تمامِ مشروعیتِ حق نباید روند، بسیار مهم و حیاتیاستیفاِی حق به شمار می 

یابی کافی ای براِی مشروعیتموکول به چنین تغییری باشد. نباید هیچ حقِ هنجاری 

زمان بیرون از تصوراتِ مشترک منتظر تغییر تصورات مشترک بماند. مشروعیت در و هم
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ای استراتژیک، بسته به  گونه معنادار است. ما به هر دو قسم مشروعیت نیاز داریم که به 

 موقعیتِ تاریخی، به جریان بیفتند.  

ری گیاز میان دو شرطی که ذکر کردیم تا بگوییم کدام موضوعات محلِ تصمیم 

بیان  نیستند،  میجمعی  آنچه  است.  نخست  شرط  واجد  بدن  بیانِ  گرِی  به  توان حق 

بدن،   ۹، بدن بیانگری  شد.  نخواهد  و  نیست  سلطه  موجد  نامید،  آن،  بیانگرِی 

های گوناگونی هم دارد. درواقع اینکه من یک روز  شیوه   1۰. ساختنِ خود استمحسوس

ای بدهم، اینکه یک شب با دوستانم در کافه ای را تکان  باالِی یک بلندی بروم و پارچه 

های جمع بشوم و به بحث و اظهار نظر مشغول گردم، اینکه در یک تظاهرات با بدن 

 هاِی مختلف بیانگری بدن است. حق بیانگری بدن دیگری همراه شوم، همه و همه شیوه

و حقوق  جز  حق بیانگری بدنِ جمعی  ست؛ ی یک شهروند ا مثابه جزو حقوق فرد به   فردی 

گیرِی شهروندان قرار  موضوعِ تصمیم   ی شهروندان. این امر که چنین حقی ع به مثابه جم

جزو حقوق شهروندی نیست. من باید حق داشته باشم بدنم را ابراز کنم،    دیگر  بگیرد،

درباره ندارد  حق  کسی  م اما  بدن  بیانگری  به ِی  کرده  اظهارنظری  که   ن  منظور   این 

بگیرد. شیوه  آن  برای  نمی تصمیمی  سلطه  اِعمال  بر کسی  بدن،  بیانگرِی  و هاِی  کند 

به  را  کسی  بدنِ  بیانِ  نمی آزادِی  گیرِی جمعی افکند که مشمولِ حقِ تصمیم مخاطره 

ی آن های بیانگرِی بدن جزو امور مشترکی که باید درباره گردد. به زبان دیگر، شیوه 

گیرد. دستاویزهایی چون پاسداشت امنیت  قرار نمی  گیری مشترک صورت داد، تصمیم 

های روانی جامعه، امنیتِ روانیِ خانواده و واژگانی از این دست، تنها برای کنترلِ شیوه 

اند و نه در راستاِی افزودنِ توان روانی جامعه و یا نهادی چون خانواده.  بیانگری بدن 

اشند، تا ب  قِ »امنیت« پیچیده شده ه در زروردادن اینکه این دستاویزها زمانی کنشان

گری دولت و افزایش توان نظامیِ آن درتضاد با قدر جامعه و چه میزان به کارِ کنترل 

 
9 Right to express  

است. بنگرید به مجموعه مقاالتِ »مردم م گرفته شدهاوبرمان وا ساختن از ژرژ دیدی تعبیر محسوس  1۰

  14۰1ی صالح نجفی و جواد گنجی، نشر بان، چیست؟«، ترجمه 
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ست  زدایی از دستاویزهاییخود بخشی از مشروعیت  11،انجامدافزایشِ توانِ روانیِ آن می 

 کنند. که دوشادوشِ اِعمال سلطه حرکت می 

اجتماعی  ماهیتاً  امبدن  همست  بتوان  که  دلیل  این  به  نه  موهبتا  یک   چون 

ست چون گیری جمعی کرد. بدن اجتماعیی آن تصمیم، کاال یا غیرکاال، دربارهمشترک

بودنِ بدن به این کند. درواقع حکم به اجتماعیدر جهان اجتماعی رشد و نمو پیدا می 

نمی  منجر  می امر  همگانی  یا  اجتماعی  که  درباره شود  اینتوانند  جامعه ی  در  باید  که 

درباره که  منظور  این  به  بدهند  نظر  باشد،  تصمیمچگونه  بُردار  اش  بدن  کنند.  گیری 

ای های دیگر متصل شود و خواستهنیروهاست و قدرت و توانِ این را دارد که با بدن

سیستمی   گیرد.گیری اجتماعی قرار نمیاجتماعی را شکل دهد، اما خود موضوعِ تصمیم 

می  تصمیم  تصمیم  گیردکه  برای  موضوعی  بدن  جا از  مثالً  و  بسازد  اجتماعی  گیری 

بیاندازد که این حق شهروندِی دیگران است که کسی پوشش خاصی را رعایت کند یا 

حق شهروندان است که بدنی اعتراض نکند، عمالً دارد آنچه را که موضوعِ حق شهروندی 

منظورِ دل به امری برای اظهارنظر به گیری نیست، یعنی حقِ بیانگری بدن، ببراِی تصمیم

تواند کنیم که چرا حقِ بیانگرِی بدن نمی تکرار میبار دیگر  کند. اما  گیری می تصمیم 

شد، چندان   تر نیز گفتهکه پیش چنانگیری جمعی شود؟ دلیل، آنشاملِ حق تصمیم

ب بدنی  هیچ  نیست:  شیوه واسطهه دشوار  ک ِی  به  را  چیزی  جامعه  در  حضورش  سِ  ی 

کند. به تعبیر ی حضور دیگری در جامعه محروم نمیدیگری تحمیل و کسی را از شیوه

ی حضورِ کسِ دیگری زدایی از شیوه جویانه نیست و حقی حضورِ بدن، سلطه دیگر شیوه 

آننمی از  باشم،  داشته  بدن  بیانگرِی  به  بتوانم حق  باید  من  اینکه  جمله حقوق کند. 

ای از اعمالِ آن شود چراکه هر شیوه نمیجمعی  گیری  م ست که شاملِ تصمیشهروندی 

بیانگرِی بدن کنترل ای ایجاد نخواهد کرد. دربرابر، زمانی که شیوه بر کسی سلطه  ی 

تا سلطهمی  بناست  بهشود،  بدن ای  اعمال گردد:  باید منظور حفظ وضعیتِ موجود  ها 

ها د در خیابان برقصند، بدنتواننها نمیها نباید مجتمع شوند، بدن محجبه باشند، بدن

توانند اعتصاب کنند و از این دست. اگر حقوقِ شهروندی توانند اعتراض کنند، نمینمی

گاه هر وجود دارند، یا باید وجود داشته باشند، تا رهایی از روابط سلطه ممکن شود، آن

 

 روان یک جامعه «سالمتِ» اگر چنین اصطالحی معنادار باشد؛ اصطالحی چون   11
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سلطهخواندهحق-خود اِعمال  جهتِ  در  را  کنشی  بخواهد  که  »حق ای  نامِ  با  وق ای 

ای خواندهحق-خود  12. کاری نقض غرض است و فریب  شهروندی« صورت دهد، مشغولِ

مشروعیتِ غیرهنجارِی رفتن  زیرسؤالپذیرند )که از یک سو  شهروندان دیگر آن را نمی 

مشروعیتِ هنجارِی رفتن  زیرسؤالاِعمال آن( و از سوِی دیگر حاوِی اِعمال سلطه است )

 کنشی زورتوزانه نیست. اِعمال آن(، نامش چیزی جز 

زمان است: پاکسازی های بیانگرِی بدن واجد دو استراتژِی همکنترل دولت بر شیوه 

دور از هرگونه    هایی را که حقِ مشروع دارند، به گری. درواقع دولت بدنو ارشاد/هدایت

شیوه تصمیم  به  جمعی،  دو  گیری  با  شوند  بیان  جمعی،  تا  فردی  از  مختلفی،  های 

کند و یا زمانی  شوند، دور می ها را از محلی که بیان می کند: یا آن کنترل می استراتژی  

زند تا مسیرِ درستِ  که نتواند از این دورسازی مطمئن باشد، دست به ارشادِ آنان می

تر است؛ فضاهایی از شان بدهد. حالت نخست در فضاهای ثابت ممکن بیانگری را نشان

ها حاکم است،  آن  تر قواعد ثابت و مشخص برکه کم   جنس اداره. حالت دوم در فضاهایی

عمومی می اصطالحاً  میسر  کنترل ترند،  درواقع  خیابان.  از جنس  فضاهایی  گرِی  شود؛ 

بیانِ خودش در فضایی محروم  ابراز  از  ناسازی را  بتواند برای همیشه بدنِ  دولت اگر 

می پاک  فضا  آن  از  را  بدن  آن  کسازد،  چنین  نتواند  اگر  و  استراتژی کند  به  ند، 

آورد. در هر دو استراتژی، ممکن است زبانی مطابق با تصورِ گری روی میارشاد/هدایت

های مشروعی فعال شوند  افتادن این دو، نامجریانمشترک اتخاذ شود و درواقع برای به

زنند، جلب گردد. در تا همراهیِ مردمی که مطابق با تصور مشترک دست به ارزیابی می 

شوند،  هایش متعین می معنیهایی که با »امنیت« و همشد، نام که گفته ان، چناناین می

بختِ بیشتری برای کسب رضایت و همراهیِ گروهی از مردم دارند. دولت هم به همین  

شود. دقیقاً در همین دقیقه است که معناِی ها بیشتر از هر نامِ دیگری متوسل می نام 

تواند متکی بر خیر مشترکِ آید؛ معنایی که می ی میدوم مشروعیت به کار کنش انتقاد 

زدایی کند و هم باصراحت نشان دهد که  هاِی دولت مشروعیت هنجاری هم از استراتژی 

 

ست ای این گزاره که حجاب حق شهروندیِ شهروندان است تا از سالمتِ جامعه محافظت شود، گزاره   12

 است.  شنیده شده حاکمیت های رسمی و غیررسمیکه بارها از تریبون 
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آید که  بیانگری بدن جایی میشود. مشروعیتِ این حق از آن  هر بدن حق دارد که بیان

می که  نیست  امور مشترکی  تصورات  جزو  اساس  بر  آن،  برای  تصمیم  شود  مشترک، 

 جمعی گرفت و حق به آن موجد سلطه نیست و نخواهد شد.  

رود. جنبش »زن، زندگی، آزادی« با درنظرگیرِی هر دو معناِی مشروعیت پیش می 

شمار ی پوشش اختیاری، که تنها یکی از بیها بر سر مطالبه تمام نبردهای این سال 

انباشت شده و در همراهی با دیگر مطالبات و است، روی هم     انکارشده مطالبه و حقِّ

است.  حقوقِ انکارشده در تغییر خیر مشترک مبتنی بر تصورات مشترک مؤثر واقع شده 

شود، رسمیت شناخته می درواقع اگر امروز حقِ پوشش اختیاری در تصوراتِ مشترک به 

 دست آمدهی به یا امید بر این است که چنین باشد، این بازشناسی از دلِ مبارزات سیاس

برد نیز از دل چنین مبارزاتی سر  است. دیگر حقوقی که این جنبش با خود پیش می 

این »ایده« دفاع کرد که همگان حق  برآورده از  آنکه بشود  برای  بنابراین همواره  اند. 

دارند این یا آن کنش را انجام بدهند یا ندهند، نیاز است تا در سطوح مختلف جامعه 

 که کنش ویدا موحد زمانی   توان نادیده گرفت که ری وجود داشته باشد. نمی نبردهاِی کثی

کننده بود ای تصورِ مشترک گیجبر  ایستاد، تاحدودی  ییسکوبرفراز  ،  ۹6  ماهدر دی او،  

یابی  افتد و چه سطحی از مشروعیت می دارد  اتفاقی  چه  دقیقاً  دانست  نمی   این تصور  و

های آرام، از دل مبارزه آرامگفت تصورِ مشترک    شودبه همین دلیل می  در جریان است.

 گرداند. کند و حقی را بازشناسی و مشروع میگوناگون در سطوح گوناگون، تغییر می 

یی برای معطوف بودن به همگان باید حق دیگری را هم به پیشرواما هر جنبش  

با قانون مطلوبی هم مندرج شود، همواره  ید رسمیت بشناسد؛ حقی که حتی اگر در 

ست  بیرون از قانون نیز معنادار باشد. مشروعیت این حق متکی بر خیر مشترک هنجاری 

و به تصورِ مشترک از یک هنجار وابسته نیست. حتی اگر خیر مشترک مبتنی بر تصورات  

آزادی  هنجارِی  افقِ  از  حق  آن  باز  نکند،  بازشناسی  را  حق  آن  و مشترک  خواهی 

، یک حق است. و بنابراین حتی اگر یک ستیِ سلطه جویی عاری از تختِ پروکروبرابری 

نفر بایستد و حقِ خود را با تکیه بر خیر مشترکِ هنجاری، همان افق یادشده، مطالبه  

چرخد و به آن رو به صدایش می   پیشروکند و شرایطش را ناعادالنه بخواند، جنبش  

را، زمانی که  کردن  همواره حق به مقاومت  پیشرودهد. درواقع جنبش  صدا گوش می

انگارد. این حق صرفاً هنگامی شناسد و مشروع می ای در کار است، به رسمیت می سلطه



  

 
 

 دو معنای مشروعیت و حقِ همگانجنبش پیشرو و  11

زورِ تصورات مشترک در هیئتِ  گاه  شود.  وجود ندارد که زوری از سمتِ دولت اِعمال می 

البته از یانه نیست؛ اما کم جوتر سلطهافکار عمومی از زورِ دولت کم تر آشکار است و 

وجود، یک جنبش پیشرو نسبت به هرگونه  حیث کاربست خشونت، غیرقابل قیاس. بااین 

 انگارد. ورزد و حق به مقاومت دربرابر سلطه را مشروع میمی   ای حساسیت اِعمال سلطه

ایده پی مگرفتنِ  تصوراتِ  بر  مبتنی  حقِ  با  جنبش،  یک  در  همگان  و  ِی  شترک 

یابد. هر دو قسم از معناِی حق  مبتنی بر افق هنجاری معنا می ِ داشتنبایستنِ توانِ حق

یابیِ حق، تعینِ  ِی همگان مهم است. در نخستین شکل از مشروعیت گرفتن ایده برای پی

ها چید که  توان فهرستی از حق . می اندو مبارزاتِ پیشین جواب گرفته   حق روشن است

بازشناسی می آن  تصوراتِ مشترک  را  و مشروع میها  از کند  انگارد. در دومین شکل 

ای  شده یابیِ حق، تعین حق ناروشن است. هیچ فهرست روشن و ازپیش تعیین مشروعیت 

ناروشن به ما می وجود ندارد.   داشتن به  توان درِ صندوقِ حقنمی گوید که  این تعین 

ومین شکل، هر آن و در هر لحظه چیزها را بست و کلیدش را دور انداخت. در این د 

گنجد و از آن بیرون  باید مهیاِی بازشناسیِ حقی تازه بود که در تصوراتِ مشترک نمی

می می  جا  یادشده  هنجارِی  افقِ  در  نوظهور  حق  این  هنجارِ زند.  اساسِ  بر  و  شود 

گردد. زمانی  جویی عاری از تختِ پروکروستیِ سلطه مشروع میخواهی و برابری آزادی 

داشتن را برای همگان به مشروعیت  که جنبشی معطوف به همگان باشد، دو شیوه از حق

(بایستنِ  2تصورات مشترک،    اتکای داشتن مبتنی بر خیر مشترکِ به(حق1شناسد:  می 

داشتن مبتنی بر خیر مشترکِ هنجاری جدای از تصوراتِ مشترک. تحقق اولی توانِ حق

نبردهاِی   به  دارد؛  نیاز  آموزش  می به  که  می گوناگونی  آموخته  پیش  آموزند،  و  شوند 

نیاز از آن نیز، تا زمانی که ماند و بی روند. تحقق دومی اما »منتظر« آموزش نمیمی 

شود ترتیب می این  شود، مشروع است. بهست و منتهی به سلطه نیز نمی جویانهغیرسلطه 

به  از معطوف اگر همگان پشتِ  همگانشدن جنبشی   سرِ جنبش  سخن گفت، حتی 

«ی  شدن به همگان، »ایده اند. پشتِ سرِ معطوف باشند که درواقع هم نایستاده  نایستاده 

   است. داشتن ایستادهداشتن و بایستنِ توانِ حقهمگان برای حق

 


