
 

 

  

 
 

 

 

 های اجتماعی، نقد و انقالبپاتولوژی
  

 
 حامد موحدی

 

ی سنگین و هولناک این روزها گفت، از خیابان  و فشار غلیظ و شاید پیش از هر چیز، باید از تجربه
رود. پیچ کلمات در هیچ تالشی برای گفتن و نوشتن درجا هرز می نیرومندش به سینه و گلویمان. البته هر

کنند، تماما ناکام و ناقص. ها به واقعیت گیر نمیچرخد. کلمهکند و فقط هرز میی واقعیتی گیر نمیمهره
ها همه الل شده باشند. رنج ی غریبی است که پتک واقعیت مدام تو را به گفتن وادار کند، اما کلمهتجربه

ات همیشه دیر رسیده باشد، خیلی دیر، و فاجعه همواره پشت سرت رخ داده باشد. یبی است. که کالمغر
ای محتوم غلتیده؛ مدام گذشته تو را از درون دار رسی، وقتی که همه چیز به گذشته... همواره دیر می

قدر ناتوان و همانای را در خود بلعیده، و تو در برابرش ای که خون، مرگ و شکنجهزند، گذشتهمی
 رخ داده و تمام. باز و همچنان پشت سرت. ای که در برابر زمان و گذرش. فاجعهفلج

غایت باردار است و سنگین. صدها شعر و موسیقی و نقاشی و واقعیت کنونی غلظت عجیبی دارد. به
ایستد، دست رون میناپذیر بیچنان مثل مازادی تقلیلکار انداخته، اما همرقص و فکر و نوشته را به

رسد. همه را کنند، دست هیچ ابرازی به او نمیواقع بیانش نمیکدام بهنخورده، مصرف نشده، باکره. هیچ
کشیم. با شکنجه و شالق واقعیت هایمان را هم دزدیده، این رنجی است که میبه حرف آورده اما کلمه

 ای داشته باشیم. که کلمهآنآییم، بیمدام به حرف می
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ر آزادی د یدانو پارادوکسی بزرگ ما را اسیر خود کرده: چطور آزادی را مزمزه کنیم، فردا، وقتی شه
 نجه وها چه معنایی خواهد داشت؟ چه طعمی؟ طعم خون؟ طعم شکاند؟ چطور؟ آزادی بی آنخون خفته

مکن هیدانش هم مششود، اما آزادی بیایم، بغایت. ظاهرا آزادی بدون شهیدانش ممکن نمیگیج تجاوز؟
ی آزادی ... زنندهکنند و هم ناممکن. این است پارادوکس زخمنیست. شهیدان هم آزادی را ممکن می

زاد ه تو، آقتی ککار زندگان هم نیاید وای که شاید چندان بهدهند ... هدیهای که با مرگت به تو میهدیه
ک تک تبه این شهیدان. تک تک آدمها،  کس بدهکارندی آزادی، نیستی ... و همه چیز و همهکننده
به آنها  ها؛ همه به آنها بدهکارند. زمین و زمان،ها وشعرها، قلمها؛ آهنگی خیابانها، همهکوچه

گاه صاف ای که هیچ... بدهیی عدالت،ی آزادی، ایدهها، ایدهبدهکارند، تاریخ، حتی مفاهیم و ایده
 نخواهد شد.

 ادرشمر. اما همزمان، مثل آن دختری هستیم که منجمد باالی سر قبر جوشیم، بسیاوما در جنب
ان د: میایستاده بود: فلجی مطلق. سکون محض. شاید ما در حال ترک خوردنیم میان دو نیروی متضا

های وار شیونی رعشهزده، میان همهمهوارِ بهتوار و سکونِ مجسمهوجوشی دیوانههای جنبارتعاش
ها و ی مرگکنندهنهایت و مستِ مبارزه و لرزِ فلجی رعب، میان نیرویی بیهزدتلخ و سکوت یخ

ایم، دههای مخالف کش آمایم و در جهتها. گویی با ترک خوردن واقعیت ما هم شکاف برداشتهشکنجه
کنونی ، و اای که هنوز شکلی ندارد اگرچه شکل آزادی استای که دیگر زیستنی نیست، آیندهبین گذشته

های سرخوش، زده، میان زخمهای ماتمآییم میان اشتیاقبا شکاف خون قرمز شده است. کش می که
های فراق و های رقصان، بوسههای پیونددهنده، رنجهای عزادار، امیدهای گریان؛ میان گسسترقص
 گیر.هایی سنگین و نفسزیبایی

 

 . لکن بودنی ضروری و نازدودنیبرد. از اچه گفتیم رنج میشک، از هر آنو این نوشته، بی

توانم ادامه بدهم، باید ادامه داد، باید، تا زمانی که کلماتی هست، ادامه داد، من نمی»اما شاید باید 
 . 1«چه رنج عجیبی-قدر گفت تا مرا بیابند، تا مرا بگویندکلماتی بر زبان آورد، باید این کلمات را آن
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 گری امر سیاسیدرمان

ها و گرفتار منش هاستی ایرانی دههو جامعهایرانیان ایم که حتما شنیدهکننده است. انامر سیاسی درم
اند، یده شدههم توسط حکومت به بند کشهاست که مدتزنان در این میان . اندبودهرفتارهای پاتولوژیک 

در  یگردمزاحمت و تعرض مردهای مدام اند و هم در معرض هم توسط خانواده تهدید و تحدید شده
محل  عمومی و خصوصی، در خیابان، یهای اجتماعی، در حوزهعرصه یها در همهاند. زنجامعه بوده

 بست خورده، وقشری که همه جا به بن اند.خانواده مورد تجاوز و استثمار قرار گرفتهحتی کار و 
های شیناش را توسط ماتنی وارسی توانسته از جایی به جایی دیگر پناه ببرد. در خیابان هم دلهرهنمی

جنسی  هایمتلکعادت داشتند  ی مزاحمت مردهای دیگر را کهسرکوب حکومت داشته و هم دلهره
ی دلهره ر خانهدهای مردان همکار را داشته؛ و ی تعرضبپاشند؛ در محل کار دلهرهاسید یا حتی  بیندازند

ها؛ دیناند و هم بیران به بدن او تعرض کردهداهم دین. ی برادر، پدر و شوهرهای پدرساالرانهفرمان
مین از ه بدنش مدام در تملک همگان بوده، غیر از خودش؛ در زندان، در خیابان، در خانه. و شاید

ی د و نامطور کلی باشنهنمای اقلیت بسرشت یها توانستند نمونهزن که در این خیزش انقالبی،روست 
  استثمار. سلطه و شمارهای بیشوند برای شکل

ی بهتجر برد. اما در این خیزش، در حالای از پاتولوژی عمیقی رنج میواضح است که چنین جامعه
ست، االبی ایم، چیزی شبیه یک درمان، درمانی جمعی. گویی در وضع جدید، که وضعی انقسابقهامری بی

ضع وتن در قرار گرفبا ت که چه رخ داده این اساست. در واقع، آن ناگهان بخشی از جامعه درمان شده
 چاررا دن زنان و مردا اند و لذامتولد شده های جدید اجتماعیها و نسبتهژها، سوجایگاهانقالبی، 

 ایهمثابه ابژبهنه ، دیگر رودو در خیابان راه می اش را انداخته. دختری که روسریاندکردهدگردیسی 
ای که هیچ هکه توانسته از خاکستر ظلمات جامع شودهر میشجاع و مبارز ظا بدنیمثابه جنسی، بلکه به

وی رهای سوخته، پرواز و رقص روی روسری. کنج امنی برایش نداشته بلند شود و پرواز را تجربه کند
 ها دچار دگردیسیبدنو در آن  های اجتماعی سامان یافتهی جدیدی از نسبتشبکههای چرخان. روسری

توان  رند ازقادکه  اعتمادهایی قابلبدناند به چران، بدل شدهای مزاحمانی چشمجاند. مردها هم بهشده
دن زن بهایی که به مثابه بدنی برابر باور کنند. بدنحد و حساب بدن زن به شگفت آمده و آن را بهبی

ی ناگهان گوی .بینندکمتری ب آسیبتا دختران  سپر کنندتوانند خود را میاند، و اگر الزم باشد پیوسته
 آید؟اند. اما این دگرگونی از کجا میآسا درمان شدهطرزی معجزهبسیاری به
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ها ها و تفاوتی نسبتاست و تغییری که در شبکه انقالب« رویداد»خاطر هها باین دگردیسی بدن
و  دهم بریزهای مقوم یک ساختار اجتماعی را بهانقالب قادر است نسبت-یک رویداد. آوردوجود میبه

ها و برپا سبترویداد با دگرگون کردن نشان آزاد کند. های پاتولوژیکها را از جایگاهترتیب، بدنبدین
خود کند. انگار خودبهبه شکلی دیگر ظاهر میرا  هاها، بدنها و جایگاهکردن شبکه جدیدی از تفاوت

تاب جز پر اند و دیگر گریز و گزیری نیستو مبارزه سر خورده مقاومت ،به جایگاه شجاعتهایمان بدن
ای تحت سلطه عنوان عرصههایی که دیگر بدن زن را بههای جدید، نسبتی این نسبتشدن در شبکه

ه کین است امهم  کنند. البته در این مقطع هم شاید کسانی رفتارهای پیشین را تکرار کنند، اماظاهر نمی
ی جدیدی رسند. قاعدهنظر میعنوان امری خارج از قاعده و عجیب بهشرایط کنونی، بهاین رفتارها، در 

، انقیاد، آل برای سلطهای ایدهعنوان بدنی برابر ظاهر شود، و نه عرصهکه شکل گرفته این است که زن به
 تجاوز و استثمار. 

 شناختی( نیست، بلکهزیست-کرده گوشت و استخوان )امری فیزیکیها تغییر در بدن چهمسلماً آن
البته منظور این نیست که معنا از گوشت و استخوان واقعیت، تاثیر یا اهمیت کمتری دارد. ست. «معنا»

ناپذیر از واقعیت است. معنا امری است واقعی، و شاید حتی واقعی تر از برعکس، معنا وجهی تقلیل
ی رویداد معنااند. عنایی را در خود تنیدهگوشت و استخوان؛ بماند که گوشت و استخوان هم همواره م

که خود را ناگهان و به تمامی در کسوت معنایی طوریگیرد، بهرا فرامی یمانهابدنغیرجسمانی است که 
هایی که تا دیروز شهروند شروع شد، اوکراینی)یا هر جنگی( مثال وقتی جنگ اوکراین  ۲یابیم.خاص می

                                                           
برد. رواقیون نیتس، و وایتهد به ارث میی رواقیون، الیبکه او از فلسفه است )sense( ین مفهومی دلوزی از معناا  ۲

دهند چطور رویداد و دهند و نشان میتوضیح می (incorporeal event)معنا را با توسل به نوعی رویداد غیرجسمانی 
را نه با صفت  (predicative proposition)های حملی ها تمایل دارند گزارهاند. آنهم گره خوردهمعنا ضرورتا به
(attribute) تواند واقعیت یک ابژه را ، مثال یک چاقو، چه میبلکه با رویداد فرموله کنند. در سنت پیش از رواقیون، آن

های ضروری آن است. اما از های چاقو )تیز، سنگین، فلزی، ...( یا لیست صفتدر اختیازمان بگذارد، لیستی جامع از صفت
ی چاقو نخواهد گفت و همواره چیزی مورد غفلت قرار خواهد گرفت. ها همه چیز را دربارهظر رواقیون، این لیست صفتن

چه چاقو چه چاقو به آن تواناست. آنهای چاقو است، یعنی آنشود، ظرفیتها نادیده گرفته میچه در لیست صفتآن
چه واقعیت چاقو را رقم است. در واقع، آن« رویداد»بلکه یک است و بریدن از جنس صفت نیست، « بریدن»تواند، می
زند رویداد است. البته رویداد رفتار عجیبی دارد. مثال معلوم نیست جای رویدادِ بریدن دقیقا کجاست. در چاقویی که می
بخشد(، و چاقو تعین می شود؟ میان آن دو؟ رویداِد بریدن  )که چاقو و کیک را به مثابه کیکبرد؟ در کیکی که بریده میمی

یابد. رویداد با های جسمانی تقلیل نمیرود و از همین روست که به هیچ از یک از این بدندر امری جسمانی تحلیل نمی



 

 

5 

. این یک دگرگونی غیر آمدند، تبدیل شدند به دشمند به حساب میکشور همسایه، دوست و یا خویشاون
زند؛ رویداد همواره با معنایی ها را با معنایی جدید گره میگیرد و آنها را فرامیجسمانی است که بدن

گر واقعیت نیست، که صرفا چیزی درباره واقعیت بگوید، بلکه بسته است. پس، معنا فقط روایتجدید هم
ی آن قادر واسطهکه بهطوریگذارد و از قضا بسیار پرزور و موثر است، بهعیت تاثیر هم میروی واق

شویم کسی را که در قامت دشمن پدیدار شده بکشیم. معنا امری روانی یا صرفا زبانی هم نیست، بلکه می
 هاست. مقوم آن

ک یچار های اجتماعی ما را دی نسبتهم ریختن شبکهکنیم با بهای هم که تجربه میرویداد کنونی
 ها را )البتهآور پیشین برابری بدنهای انقیادمان از جایگاهدگرگونی غیرجسمانی کرده و با جدا کردن

 ها تعین پیداها و نسبتای از تفاوتدر شبکهناچار همواره و به کنیم. ماطور موقت( تجربه میاحتماال به
 ایهپیچید یعناصرش در شبکه ی، درست مثل زبان که همهیمندار یها تعینپیش از این نسبت یم وکنمی

 معنای )مثال آن عناصر ارزش یا محتوای ذاتی یواسطهبهو نه  ،شودساخته می و تفاوت از نسبت و ارتباط
ی واسطهگیرد و نه بهها شکل میها و نسبتای از ارتباطها در شبکهها و یا حتی کارکرد سیالبواژه

ر د قادهای ساختار موجوانقالب با برمال کردن و فروپاشی نسبت-رویداد .یی خاص و ضروری(محتوا
دشوار است بعید و ، بریمسر میبه در یک ساختار پاتولوژیکاست. تا وقتی کننده امر سیاسی درمان  ند.  طور موقت آزاد کبودند به هایی متعین و پاتولوژیک سنجاق شدههایی را که به جایگاهاست بدن

 در راستایشد ، میپیشیندر ساختار مسلما . توفیق یابیمها هژسو یشناسانهدرمان فردی و روان درکه 
بیش از پیش و چه اما آن ،... تالشهایی کرد سازی،فرهنگ سازی،فردی، آگاهی های فردی، مقاومتدرمان

                                                                                                                                                                                 

ماندگار(، اما در ضمن، مستقل از آن بوده و سرشتی متفاوت دارد که جایی جز بدن جسمانی برای تحقق ندارد )دروناین
امر ویرتوئل یا مجازی دلوزی نیز است(. حال اگر در این مثال، چاقو را به جای کیک وارد شکم یک  )متعال( )این تعریف

رویداد کشتن با رویداد بریدن تفاوت دارد. و این تفاوت «. کشتن»بدل خواهد شد به رویداد « بریدن»نفر کنیم، رویداد 
اش، همه دقیقا مشابه مثال قبلی باشند. در و زاویه برجاست حتی اگر فیزیک چاقو، میزان نیرویی که وارد کرده، حرکت
شوند. و دقیقا به همین معناست که رویداد در امور واقع، دو اتفاق فیزیکی دقیقا مشابه، منجر به دو رویداد متفاوت می

و کشتن( تواند به دو رویداد متفاوت )بریدن رود و امری است مازاد. یک آرایش یکسان جسمانی میجسمانی تحلیل نمی
همه را گفتیم تا به این نکته برسیم که رویداد با معنا هم در هم تنیده. بیانجامد. پس، رویداد امری غیرجسمانی است. این

اند که یک کنند. بریدن و کشتن معناهاییی مختلف هم اشاره می«معنا»که رویدادند، به دو بریدن و کشتن، عالوه بر این
، منطق معنااند و به همین خاطر است که دلوز در کتاب بستهرد. پس، رویداد و معنا همگیخود میآرایش جسمانی به

 کند.معنا استفاده می-همواره از ترکیب رویداد
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های هژها و سوهایی است که این جایگاهنسبت یهمه باید مورد نقد و حمله قرار گیرد، ساختار و شبکه
طور مداوم در تغییر فردی شاید چندان معنایی نداشته باشد وقتی به کند.پاتولوژیک را مدام باز تولید می

ها )اگر نخواهیم بگوییم همه( ایم. برخی درمانها به جایگاهی پاتولوژیک ضمیمه شدهای از نسبتشبکه
 اند. ضرورتا جمعی

خواهد نیا  هایی پاتولوژیک پیدا نکردهوجه جنبههیچته این بدان معنی نیست که خیزش کنونی بهالب
، اگرفتنهای جدیدی توجه کنیم که در حال پها و نسبتی این خیزش هم باید به شبکهدر ادامهکرد. 
یم ایی باشتارهران ساخشود. باید نگاند. انقالب صرفاً با انهدام حاکمیت محقق نمیبندیو چینه گیریشکل

 دا)مثال پیشنه ی دیروز را، البته با نام و بزکی جدید، بازتولید خواهند کرد.های جامعهکه همان نسبت
اند و باید پرسی، به این بهانه که برخی طرفدار سلطنتهای همهعنوان یکی از گزینهسلطنت مشروطه به

 یم، چونها بگنجانکه سیستم کنونی را هم در گزینهاینپرسی داشته باشند، فرقی ندارد با صدایی در همه
خته هایی مشابه سارهبر با نسبت-شاه-هم طرفدارانی دارد. واضح است که فیگورهای پدرباالخره آن

هد شود که شاانجامند( انقالب وقتی محقق میشوند و لذا به ساختار مشابهی از سلطه و قدرت میمی
 د. ا باشتواند معیاری برای فردهای اجتماعی موجود باشیم. این میسبتی کامال متفاوت از ناشبکه

 نقد

اگر آلترناتیو یا »شوند که که به فاز انقالبی برسند، مدام با این نهیب روبرو میمعموال جوامع پیش از آن
توانی نقد رادیکال ساختار فعلی را پی بگیری و دم از حلی عملی برای ساختار جایگزین نداری، نمیراه

سوی قد رادیکال و پیش رفتن بهای، نتا وقتی ساختار جامعه مطلوب را تبیین نکرده»، «انقالب بزنی
های ایدئولوژیک با اخته کردن نقد این فرمان«. کندتر میانقالب فقط اوضاع را از چیزی که هست خراب

کنند. قطعا پیش از دقیقه ای مبهم پرتاب میکنند و تحقق انقالب را به آیندهوضع موجود را تثبیت می
ای یشید، اما مبهم بودن این آلترناتیوها نباید به دلیل یا بهانهتوان به ساختارهای جایگزین اندانقالب می

سوی انقالب را مختل کنند. در واقع، جای تعجب نیست اگر شکل ایجابی این بدل شوند که حرکت به
آلترناتیوها پیش از انقالب تا حد زیادی مبهم باقی بمانند، چرا که فقط در بزنگاه رویداد انقالب است که 

ی شکافی که رویداد روی واسطهسابقه مجال تکوین خواهند یافت. بههای نو و بییاری از امکاناساساً بس
شوند و اموری که پیش از این ناممکن و هایی نو گشوده میاندازد، افقی صلب ساختار موجود میبدنه

ند راهنمایی باشند توانهایی که درست در بزنگاه رویداد میشوند. امکانپنهان بودند ممکن و آشکار می
چه در این دهی جامعه. در واقع، آنهایی بدیل برای سازمانگیری گزینهبرای فردای انقالب و شکل
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ی منفی انقالب( و هم در راستای ی مستقر )لحظهشود، هم برای رها شدن از سلطهپذیر مییتوشکاف ر
هایی را پیش رو ایجابی انقالب( راهی دهی دموکراتیک پس از فروپاشی حاکمیت )لحظهچگونگی سازمان

ایم. در این جنبش، از ها را تجربه کردههم ظهور بسیاری از این امکان گذارد. در خیزش انقالبی کنونیمی
ها و بندی بدناند و، از سوی دیگر، با سرهمی مقاومت ممکن شدهسابقههای بدیع و بیسویی، شکل

زدایی از بخش عظیمی از هستی زدایی و ایدئولوژیاسطورهی واسطهتکوین یک بدن جمعی، و به
ها و فعالین سیاسی، سندیکاها و اصناف اند. گروههای ایجابی جدید در حال سربرآوردناجتماعی، امکان

اند و نیروهای های جدید بسیاری در داخل و خارج شکل گرفتهاند، گروهمتعدد همدیگر را پیدا کرده
هایشان را ، وکیل، فعال حقوق بشر، و ... فکرها و کنشگرفته تا هنرمند، پزشک نظامیانسانی پراکنده، از 

های گیری ساختار سیاسی جایگزین. اکنون که این امکاناند برای تغییر وضعیت کنونی و شکلبسیج کرده
گیری بهره های ممکن است، زماناند، بیش از همیشه، زمان اندیشیدن به بدیلجدید در حال ظهور کردن

ی ایجابی دقیقه بیش از همیشه، باید . اکنونبندی ایجابی بدیلوجود آمده و صورتهای بهاز پتانسیل
  .این بدیل را به بحث و نقد گذاشتانقالب و چند و چون 

 عویقتها به خاطر در دسترس نبودن بدیل، نقد رادیکال و انقالب را به گفتیم که جوامع سال
ردسترس داری و دطور که در مورد نظام سرمایهین اساساً کارکرد ایدئولوژی است، هماناندازند )و امی

ر دهایی است که خاطر افقکه در دسترس نبودن بدیل بهایم( در حالینبودن بدیل و لذا انقالب شاهد بوده
ویم و یت در تقدر واقع ی انقالب با ایجاد شکاف و گشودگیاند. لحظهساختار اجتماعی حاکم ممکن شده

اوم های مدوخیز تاریخی و تجربهها افتکند. اکنون، باالخره بعد از سالگیری بدیل هم شرکت میشکل
ی انقالب حظهلهای مکرر نقد و انقالب، جامعه ایرانی به افتادنتعویقسیاسی و اجتماعی، و با وجود به

خاطر، همین و انقالب را مختل نکند. به سیاسی که نقد رادیکال-رسیده است، و به این آگاهی تاریخی
 ما نکتهست. ازند که یک انقالب در جریان اکند و فریاد میصراحتا این خیزش را از اعتراض متمایز می

حالت تعلیق  هگر، بی انقالبی، باز تمایلی وجود دارد که نقد، البته به شکلی دیجاست که در این دقیقهاین
نقد  است، شود نه نقد حکومت حاکم بلکه نقد مداوم خوده حاشیه رانده میبار بدرآید. نقدی که این

ود را دام خمهمین بدن جمعی تکوین یافته که در شکاف انقالب ممکن شده است. اما چرا این بدن باید 
رک از ی مشتچه این افراد را به هم وصل کرده، میلی است برای رها شدن از ساختارنقد کند، وقتی آن

هدر  قد خودکنند چرا باید وقت و تمرکز را با نوقتی همگان یک خواسته، آزادی، را فریاد می سلطه؟
 داد؟
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های انخوبی نشان داده است که حتی آرمی فاشیسم و استالینیسم( بهویژه تجربهتاریخ غرب )به
جای بود، به محورهای عقلها و ارزشدنبال مستقر کردن آرمانعقالنیت عصر روشنگری، که اساساً به

های هتجرب شمول منجر شوند، به نوعی توحش و فاشیسم انجامیدند. اینکه به تمدنی با عدالت جهانآن
دل به بتواند چه درست و عاقالنه است میکه هر آندهنده بودند از اینهایی عالی و تکانتاریخی نمونه

ام در ید مدخوب، و عاقالنه است نیز با چه درست،ها نشان دادند که هر آنشری جدید شود. این تجربه
ثل اقالنه مهایی درست و عآلمعرض نقد فراگیر قرار گیرد تا خود بدل به شری جدید نشود. مثال اگر ایده

بدیل ند، تشمول، و یا حتی مارکسیسم در معرض نقدی مداوم نباشدموکراسی، آزادی بیان، عدالت جهان
 شمول شود، همهچه صلب و جهانشمول. و هرآن، منجمد و جهانوارهشوند به هنجارهایی صلب، بتمی

ن شهر جای برپا کردکند به سازش و سازگاری با این هنجارها. بدین ترتیب، بهشهروندان را مجبور می
 همواره های اجتماعیکند. در واقع، نرمخواهی و سلطه را از نو احضار میآرمانی، اشکال مختلف تمامیت

ها ژهارند سواند، تمایل دها، حتی وقتی عاقالنه و درستها دارند. نرمبا نرمال کردن سوژه ارتباطی نزدیک
این  ارچوبترتیب، افراد باید خود را در چهمان کنند. بدینسان  و اینها را همرا نرمال کنند، آن

دهد. میاستاندارد عاقالنه و درست جای دهند و این چارجوب مدام فرمان به سازگاری و سازش 
ه و که عاقالنها با اینشود. آنها دیده میبنابراین، چیزی پارادوکسیکال در سرشت هنجارها و نرم

کنند. این یاند و قرار است عدالت را به ارمغان آورند، استبدادی درونی را نیز با خود حمل مدرست
 وگیرد. هنجارها ست پا میشمول نهفته اگری همگانی که در امر جهانواسطه طلب سازشاستبداد به

 ول کردن نرما شمولی، تمایلی پنهان دارند بهشان به عقل و در نتیجه جهانی متصف بودنواسطهها، بهنرم
کنند، می جایی که سازش و همراهی همگانی را مدام طلبها. در ضمن، از آنبه انقیاد درآوردن سوژه

 . در آورده و در برابر آن سفت و سخت شوند کنند که نقد را به حالت تعلیقتمایل پیدا می

ا به رگان ای هنجارین دارد که همکنیم، جنبهای هم که ما تجربه میدر حال حاضر، دقیقه انقالبی
نگاهی هم مشک، برای انقالب حیاتی است، اما باید نیکند. این اتحاد، بیسازگاری و اتحاد دعوت می

ت و اسی اسفرمان جا خوش کرده است. این پارادوکسِ مقاومتِ سیکه در لفاف این  داشت به استبدادی
 وها مبارزه بخش و عدالت همگانی، بعد از قرندقیقا به همین سبب است که استقرار سیاست رهایی

هایی از بخش باشد سویهچه قرار است رهاییچنان در جهان محقق نشده است. آنمقاومت، هم
 د. بندکشیدن را هم در لفاف داربه
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« 3سیاست هویتی»کنیم مستعد آن است که به سوی یک چه در این خیزش تجربه میبرای نمونه، آن
دهی دوباره بلغزد. سیاست هویتی، در بافت جنبش فعلی ایران، به این معناست که جامعه خواستار سازمان

در آن اقلیت جنسیتی،  ای کهرسمیت شناخته شوند. جامعهها بهی اقلیتنحوی است که در آن همهخود به
ی تفاوت خود، واسطهقومی و دینی حقی برابر و عادالنه برای زندگی داشته باشند و در تفاوت خود، و به

نظر عادالنه، عاقالنه و ، که بهبازشناسیشود که همین اصل شوند. اما مشکل از جایی آغاز می 4بازشناخته
ی این ش تمایل دارد فراتر از نقد بایستد. در نتیجهای عقالنی بودنواسطهرسد، دقیقا بهدرست می

هایی دیگر شد، به نابرابریها مینقدناپذیری، اصلی هنجاری که باید منجر به عدالت برای اقلیت
هایی خاص )و گاهی ضروری( تعریف انجامد. مثال  گاهی یک گروه اقلیت هویت خود را با ویژگیمی
ها را نمایندگی کنند و گرنه در معرض شوند که تمامی آن ویژگیکند و اعضای آن گروه ملزم میمی

های قومی رخ های اقلیت، مثال گروهتواند در هر یک از گروهگیرند. این اتفاق میحذف از گروه قرار می
توان ردیابی ای که شکل گرفته نیز میانقالبی دهد. در خیزش کنونی، این وضع را در کلیت بدن جمعی

اند، خودبخود هایی انقالبی و به این بدن جمعی پیوستهاند به سوژهکسانی که تبدیل شده کرد. تمامی
ها را عضوی از این گروه هایی که آنهای خاصی را نمایندگی کنند، خصیصهشوند خصیصهمجبور می
ار گذاشتن ای صریح به جمهوری اسالمی، کن«نه»ها، گفتن کند: مثال گنجیدن در یکی از اقلیتانقالبی می

های خاص به نفع اتحاد و همبستگی، داشتن ظاهری خاص، ترجیحا نداشتن عمامه، ... و همواره تفاوت
هایی از زورگویی را با تواند جنبهدستوری در هوا وجود دارد برای هماهنگی و اتحاد میان مبارزان، که می

حاکم است و اگر با آن شیوه هماهنگ ی درستی از مبارز بودن در هوا خود حمل کند. همواره گویی شیوه
مثابه خائن. حتی بعضی راحتی کنار گذاشته شوید، و حتی به جبهه مقابل بلغزید، بهنباشید ممکن است به

شود و دهد هم در ترازویی سنجیده و قضاوت میاوقات انگار میزان و مقداری که هر کس هزینه می
ی کافی مبارز نبودن، ممکن است شما را سزاوار خشم و تشر هی کافی هزینه ندادن، یا به اندازاندازهبه

های خارج از ایران گروهی اتفاق افتاده: مثال در تجمعهای درونکند. این در برخی از ایجاد شرمساری
مثابه نفر نظام پدیدار شده و مورد ضرب و شتم با چاقو واسطه ظاهری مشکوک، ناگهان بهفردی صرفا به

                                                           
3 identity politics 

نحوی به خدمت سیاست مبتنی بر بازشناسی و سیاسیت میراثی هگلی دارد و به )recognition(مفهوم بازشناسی  4
ی وم آدورنوین مفهی مفهوم بازنمایی، ارتباطش با سیاست هویتی و همچنیتر دربارههویتی درآمده است.  برای بحثی مفصل

 . دموکراسی رادیکال، «آدورنو: شیءوارگی و امکان نقد»نقد رجوع کنید به: موحدی، 

https://radicald.net/2020/12/آدورنو-شیءوارگی-و-امکان-نقد/ 

https://radicald.net/2020/12/%d8%a2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%a1%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af/
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در موردی دیگر، یک وکیل و فعال حقوق بشر، در حال عکس گرفتن مورد سوال و  قرار گرفته. یا
ها واقع شده، ... و در این سوال و جوابها، کافی است کوچکترین هایی از سمت تظاهرکنندهجواب
ای شما را در خارج از مرزهای هویت تعریف شده قرار دهد تا ناگهان تبدیل شوید به خائن، نشانه

 ید یکی از مبارزان باشید. درحالیکه شا

ت خود خیان رمانرسد، این پتانسیل را دارد که به آنظر کامالً عقالنی میها، که بههویت بازشناسیپس 
و معنایی در د identity« )همانیاین»مثابه یک ، به«هویت»جاست که همواره کند. در واقع، مشکل این

ازگار سخاص  هایی ضروری ویافته و خصیصهتا با فرمی تعین کندها را وادار میکند(، بدنکه متبادر می
ر هد تا ددها فرمان امان به آنها را به بند بکشد، و بیتواند بدنمی همانیمثابه یک اینشوند. هویت به

ین اکند، با ق میحال، نقد را معل آیند، و در عینقالب مفاهیمی متعین مثل زن، کرد، یا ترک به سلطه در
ول شود که این اصزند. این نقدناپذیری منجر میتدالل که به اتحاد و همبستگی گروهی صدمه میاس

ن ه چنیکبیشتر و بیشتر صلب و شیءواره شوند و خود به بخشی از مشکل بدل شوند. در همین فضاست 
ها تتفاواز االن وقت ابر»، یا «االن وقت نقد نیست، حتی وقت تفکر نیست»رسند: صداهایی به گوش می

 عنوان اصلی هنجاری صلبدر واقع، همبستگی به« خورد.ها نیست چون اتحاد صدمه میکشیو خط
ر دکه هایی )هم تفاوت و تجربه کرد ها را به بحث گذاشتتفاوت درست در بزنگاهی که باید شود ومی

 (ارددها وجود مطالبهدر که  ، و هم تفاوتیپیرامونی مقاومت مرکز و شیوه شکل مقاومت وجود دارد، مثل
لطه را ستواند روابط راحتی میکند. و وقتی هنجاری فراتر از نقد بایستد، بهنقد و تفکر را مسدود می

 بازتولید کند. 

شود و روابط انقیاد چه سفت و سخت میی مداوم علیه هر آننقد چیزی نیست جز مقاومت و مبارزه
کند. زند مخفی میعنوان امری طبیعی و ضروری جا میرا بهی که نظم موجود «حجاب»و سلطه را زیر 

بدین معنا، نقد اساساً چیزی نیست جز کشف حجاب! نقد به مثابه یک اصل همواره گشوده است و فقط 
عنوان یک اصل، نقد گذارند. امکان همیشگی نقد بهدهد که جایی برای نقد باز میبه ساختارهایی تن می

توان به ماندگار. در این میان، میکند، و به این معنا امری است درونا میسر میجانبه رهمیشگی و همه
واره و صلب نشوند. ها را همواره باید از زیر تیغ نقد گذراند تا بتاصولی هنجاری پایبند بود، اما آن

رای فردای ی ایجابی انقالب باشد. یعنی بتواند، در ضمن، معیاری برای جنبهممکن کردنِ مدامِ نقد می
ها و دهی سیاسی و اجتماعی اندیشید که همواره راههای بدیلی از سازمانانقالب باید به شکل

گذارند. وقتی مسیرهای نقد رادیکال هایی مشخص و صریح را برای نقد رادیکال و موثر باز میمکانیسم
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وارگی و تصلب اصول و ر بتآیند تا در برابوجود میهایی بهطور ساختاری باز و موثر باشند، راهبه
سیاسی ایدئولوژیک مقاومت -های اجتماعیسازیها، و انواع و اقسام پنهانهنجارها، انحراف از آرمان

چه را کند و آنها را عیان میاندازد، انحرافچه صلب شده شکاف میکنیم. نقد ابزاری است که روی آن
دهی دموکراتیک پس از دهی انقالبی و هم سازمانانکند. هم سازمکه ایدئولوژی مستور کرده آشکار می

 انقالب باید همواره در معرض فرآیندی مداوم و تکرارشونده از نقد قرار گیرند. 

با این پرسش که  5سر و کار دارد.« چگونه حکومت نشدن»شود، با طور که فوکو یادآور مینقد، همان
هایی خاص بر ما حکومت نشود. و روش چطور به شکلی خاص، به نام اصولی خاص، با اهداف

های هستی اجتماعی تنیده شده است: حکومت کردن بر کودکان، بر حکومت کردن در تمامی عرصه
... حکومت کردن بر ذهن و بدن خود. رهیافت انتقادی به این  فقیران، بر خانواده، زندان، ارتش، مدرسه

شان سرباز زنیم، محدودشان ه باشیم، از پذیرفتنمعناست که به این هنرهای حکومت کردن سوءظن داشت
قدرها خواند، یا هنر آنچه فوکو هنر حکومت نشدن میکنیم، تغییرشان دهیم، جابجایشان کنیم، آن

نشدن ناممکن باشد(. این سرباز زدن، مقاومت و امتناعی مکرر است. حکومت نشدن )اگر اصال حکومت
ای مستبدانه، بیشتر باشد، امتناع و شیوههم بهاند، آنشدنهایی که در حال حکومت و هر چه عرصه

گیری و آزاد کردن افتد. نقد بازپسشود و در همه فضاهای اجتماعی به کار میتر میمقاومت هم گسترده
های مختلف اجتماعی است، از سلف دانشگاه گرفته، تا خیابان و تابلوهایش، از سرود ملی گرفته تا میدان

و کتاب و شعر و رقص. موقع انقالب این جنبه از رهیافت  شی، از بدن زن گرفته تا کلمهفضاهای ورز
آید، اما پس از انقالب هم باید همچنان با رویکردی انتقادی به ترین شکل خود در میانتقادی به رادیکال

 های چگونه حکومت نشدن اندیشید. شیوه

تی آشکارکننده دارد و تمایل دارد چیزها را طور که گفتیم نقد یک کشف حجاب است. خاصیهمان
رسد. در این اثنا، هم ساختار حاکم خود ی انقالب به نهایت خود میعریان کند. این آشکارگی در لحظه

یابند خود را بدون روتوش بیان کنند. در انقالب، دهد و هم مردم مجالی میرا بدون نقاب نشان می
شود و همین همه چیز و همه کس بدون حجاب ایدئولوژی ظاهر می یافتن شکاف نقد،ی فعلیتواسطهبه

نقاب حاکمیت( و کشف حجاب است که هم دهشتناک است )چرا که معادل است با نمایش سبعیت بی
حجابی است واسطه همین بیها(. بهی بدنی آزاد و خالقانهانگیز )چرا که معادل است با تجریههم شعف

شود زیر هزاران ترفند و تکنیک پنهان شد. شود. دیگر نمیها و کسان روشن میکه تکلیف بسیاری از چیز
                                                           

 ی افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، نشر نی. ، ترجمهتئاتر فلسفهدر: میشل فوکو، « نقد چیست؟»ی مقاله 5
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رود و از این حیث انقالب نوعی رستاخیز است، سنخی قیامت، که در آن حجاب ایدئولوژی کنار می
شوند. شکافِ نقد حرکت و گذار مداوم را رقم ی )نسبتاً( واقعی خودشان نمایان میهمگان با چهره

 سوی امر نو.ودگی و حرکتی مدام بهزند، گشمی
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