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 ها تأمل شود هایی که باید بر آن جوانی، جنبش و زخم 

 جوانی صرفاً بدن بیولوژیک نیست 

 وگو با مراد فرهادپور گفت 

 عنایت چرزیانی -کبوتر ارشدی

 

ز امسالوگو در اوایل پا این گفت  چاپ رسید. تأمل نظری در باب  وارید به ماهنامۀ مر دو   27در شمارۀ    سام شد و سپ انج  (1401) یی 

ز داد تا سویه مفهوم جوانز اجازه   شکیل موجز و ناکامل برریس شوند. انقالنی امروز به  شهانی از خی 

 

های مختلف اجتماعی  یک کلمه است که ما بر این اساس افرادی را که در گروه  هایش گفته بود جوانی صرفاًبوردیو در یکی از مصاحبه -پرسش

طور مفهومی واجد تناقض است. یادآوری نظر بوردیو را  کنیم اما این اتفاق به و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی هستند، ذیل آن بارگذاری می 

ها یا هشتادی   ۀنبش اعتراضی روی دوش جوانان است، و از دهشود در ایران جکنم: امروز که گفته میبرای طرح این پرسش مطرح می

طبقه متوسطی هستند   ایم. جوانانی که در تهران عموماًطور کلی روی امکان جوانی در مرکز متمرکز شده شود، بهها زیاد نام برده مینودی 

بالغ است، به    –نظر بوردیو جوانی سنی بین کودک    گوییم )که ازچه به آن جوانی می های اقتصادی مشابه دارند. آن تقریب موقعیت و به

که در  ستست، این در حالیترها نشده و الزم است ابتدا قواعد بازی را فرابگیرد(، صورتی کلیمعنا که فرد جوان هنوز وارد بازی بزرگاین

خود، کار   ۀها در مناطقی مانند بلوچستان، مجبورند برای ارتزاق خود و خانوادمناطق محروم، معنای جوانی چنین نیست. بسیاری از جوان 

آوریم، الزم است  ست. پس اگر از جوانی سخن به میان می شان درگیر با شرایط سیاسی پذیر باشند و از این بابت زیست کنند و مسئولیت 

تری از جوانی  شود تعریف دقیقاش، به حساب آوریم. از نظر شما چگونه میمحرز این گروه سنی را در نسبت با شرایط عینی زیست  تفکیک

 داشت؟ 

 

ملی  أ بورژوایی مدرن هم که به آن نگاه کنیم، در درون خودش یک حالت غیرت  ۀاز نظر من جوانی حتی در همین جامع-پاسخ

شود که از دست رفته  ت که زیسته شود اما به آن فکر نشود. جوانی همیشه موقعی مطرح میدارد. یعنی جوانی آن چیزی اس

 ۀ شود به آن فکر کرد. جنبدهند؛ پس به این معنا نمیهای جوان به آن فکر کنند، از دستش میعبارتی وقتی خود سوژهاست. به

)وابسته  تفکر  هنگامی(  reflectiveبه  درست  می  کهندارد،  میاز دست  پیدا  معنا  بعداًرود،  مفهوم  چه  کلمه،  چه  ساخته   کند. 

دهد. من  اش را از دست میمل، خود این تجربه وضعیت نابأمل بر آن است. به محض تأ شود، شرط هیجان جوانی، نداشتن تمی

صغارت و کودکی و رسیدن به    شدن دورانمتوسط و زندگی مدرن و تمام  ۀهای قبلی با توجه به طبقام در دورههم سعی کرده

له نگاه کنم. در واقع یعنی دوران أ ای، به مسای و در زندگی روزمره حل نشدهای که هنوز کار نگرفتهمقطع دبیرستان، یعنی دوره
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د یا  نسبت به آینده گشوده باشند چرا که دست و پاشان خیلی  نتوانند سیاسی شودانشجویی! بحث من روی جوانانی بود که می

 شود. تری دارند، و این در کل به جنبش دانشجویی مربوط میسته نیست و امکان ریسک بیشب

اند، به  له مدارس و دخترهایی که به میدان آمدهأ کنیم، باید بدانیم مسروی همین اصل اگر در مورد وضعیت اکنون صحبت می

! نقش  «کنندهای اروپایی را دنبال میها ارزشیرانیا»  المللی گفته شد:خورد. چنانچه در مجامع بینسطحی از جوانی گره می

دهم که  کنم و احتمال میموثر است و من هم مایل نیستم این وضعیت را خفیف کنم، اما از سویی وقتی نگاه می  "زن و جوانی"

توانم  جا نمیکه ممکن است روند جاری، فرسایشی شود و دیگر این  رسمممکن است این روند طوالنی شود، به این نتیجه می

این دل به  کنم  زنخوش  مسایل  است....  گرفته  تحویل  را  ما  جهان  حاال  جوانکه  و  تعیّها  ابر  از  شکلی  و  است  مهم  ن ها 

(overdetermination)  اینان نقطهرا بازی می شان با مسایل دیگر  ایلشوند و مسشوند که بقیه دور آن جمع میای میکند. 

اما این بدان معنا نیست که به طور فیزیکال زنان یا جوانان مهمآمیزد و وضعیت سراسری پیدا میدرمی اند. این حالت  کند. 

 ست که از چنین ربطی خوشش آمده است. مدرن جامعه غربیپست

 

  ۀ عالو ه پیوندی قانون باند تا از همتفکیک کرد چرا که زنان وضعیت متعین دارند و ایستاده   شودالبته بحث زنان را از جوانان می-پرسش

 شریعت پرسش کنند. 

 

آن عمل   unreflectiveصرف حضور زنان و ستایش    ۀلأ توانند ورای مسهمین علت از طریق همین ایستادگی می! بهدقیقاً-پاسخ

خورد به نمادهایی که حاکمیت داشته است، و حجاب چگونه گره می  ۀقضی  اش این نیست که مثالًلهأ کنند. دنیای رسانه مس

این بحث را که ممکن است روندها طوالنی شوند، ندارد.    ۀرسانه حوصل  ها تغییر ایجاد کند، اصالًتواند در آنچگونه این جنبش می

برم، چرا که نماد  که فقط شور و بروز و حضور دختران را نشان دهد. من هم از این لذت می  آیدرسانه از همین خوشش می

ها خالصه کرد. باید این وجه خشن را هم دید که او  چیز را در شوق دیدن این صحنه خواهی است؛ اما نباید همهخیزش و تحول 
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لولند. این هم جزئی از واقعیت است. اسم نمادین  میها بر بدنش  که خود عامل این جنبش بود، اکنون زیر خاک است و کرم

تواند به میدان آورد. برای  وجود دارد، اما مهسای واقعی یک گوشت در حال گندیدن است. این سویه را فقط تفکر می  "مهسا"

م خوب است اما  ه  "برای"  ۀکه همه را قاطی نکنیم در یک رقص شورانگیز! ترانهمین جداکردن زنان از جوانان درست است. این

 ۀ خورد. خود این پرسش که بقیهم میپخش کنی، خود همین انقالبیون هم حالشان به  "برای"اگر قرار باشد هر روز ده ساعت  

ست که هم به حال وصل است و هم  حال نیست، کنشی  ۀهر حال سیاست فقط در لحظکه بهشود، مهم است. اینماجرا چه می

 یعنی  شود،سرخوشی کافی نیست. آن چیزی هم که به سطح جهانی رسانه و تبلیغ مربوط می  اًبه آینده. این جاهاست که صرف

ایجری. برای تین  ۀاش، گره خورده به رداخیر از هالیوودش تا موزیک  ۀداری سه چهار دهکل بخش نمادین و فرهنگی سرمایه

هایی که در حال کنش هستند، برای خود  مدرنیسم، همین بخش جذاب است، همین دخترهمین هم برای این سطح از پست

لحاظ تاکتیکی هم خوب است. ولی  همه بههایی که با صداهای ریز، مطالبات درشتی دارند. اینمن هم جذاب است دیدن بچه

اقتصادی اند، هیچ تصوری از وضع  ها متعلق به طبقه متوسطتفکر ماجرا را هم وسط بکشیم، خیلی از این جوان   ۀاگر بخواهیم سوی

  - ستترین شکل کنش سیاسیدادن که ابلهانهیأتازه خود ر- ی بدهندأسه سال دیگر وقت دارند تا بتوانند ر  ندارند، هنوز حتی دو 

گیری نفس  سیاسی یا نفس را مطرح کنیم، این شکل  ۀگیری سوژترین از این برای من این است که بخواهیم شکلولی مهم

سوژه است که هم نسبت به ساختارهای ستمگر استبدادی    ای واقعاًاست. یعنی به عبارتی سوژه  همواره به یک منفیت گره خورده

داری که ماند جز فضای فرهنگی سرمایهبیرون منفی باشد، هم نسبت به خودش. اگر این منفیت را بگیریم، چیزی باقی نمی

ها  ای مجازی نگاتیویتی و نفی وجود داشته باشد. جوانخواهد تولید و مصرف انبوه کند. برای مثال نیاز است نسبت به فضاهمی

در یک   .شود در درازمدت ایستادگی کردنسبت به دنیای خودشان هم باید این نگاه نگاتیو را داشته باشند. این گونه است که می

باشد.  ای مینبرد فرسایشی، سوژه منفیتی داشته  بیاورد که نسبت به خودش هم یک  صرف در فضای    شدنجذبتواند دوام 

 آید. داری، از دلش توان ایستادگی درازمدت درنمیاینترنتی سرمایه ۀبازیگوشان
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کار روانشناسی آمریکایی نیست، در این معنا که مستقل باشی، شهروند  زنم، منظورم ایگوی محافظهمن وقتی از نفس حرف می

نه! منظورم دقیقاً شود. بدون ایجاد  خوردن بالغ میست که از طریق زخم ینفس  خوب باشی، مسواک کنی، بروی سر کار و.... 

اش  لهأ مانی. برخالف روانکاوی کالسیک فرویدی، که مسشوی، همیشه خودشیفته باقی میشکاف درون خودت، هرگز بالغ نمی

. بیماری اکنون ستماندن در خودشیفتگیگیری نفس است، باقیله االن عدم شکلأ شدن نفس بود، مسسرکوب بدن و عدم بالغ

کنم. چرا که  ها دفاع میاز جوان  کنم، وگرنه که کامالًملی مطرح میأ ها را از منظر ت ست! من ایننژندی نیست، خودشیفتگیروان 

ها  توانیم ادامه دهیم، مستلزم این است که جوان ثر و هوشمندانه است اما این که تا کجا میؤکی خیلی متیاین کنش به لحاظ تاک

 آید. خودشان نگاتیویتی پیدا کنند وگرنه خیلی سریع سرخوردگی پیش می نسبت به

ست که فقط از طریق منفیت نسبت ایگرفتهکه کسی نگاهت کند بایستی، مستلزم نفس شکلکه بتوانی در تنهایی، بدون ایناین

ست که باید انتقادی  رم که جوانی کانسپتیدانم بوردیو چه گفته اما قبول دانمی  اًکه من دقیقگیرد. خالصه اینبه خودش فرم می

رسانه رنگارنگی  اساس  بر  نه  شود.  پستبررسی  فضای  در  تها  شما،  قول  به  هم  بعد  و  جهانی!  دههأ مدرنیسم  روی  ها  کید 

است، درحالی  ۀکنندمنعکس مثالًطبقه متوسط شهرنشین  از هف  که  بلوچستان کودکان  کار میت در  کنند. حتی خود  سالگی 

ی فیزیکی داشته باشد. در مفهوم این جنبش جنسیت مهم نیست، شکل  شکل تجلّ  مفهوم زن را هم باید ریز کرد، نباید صرفاً 

له زن و پیوندش با دم و دستگاه مهم است. نباید  أ باید کنار گذاشته شود. برای همین تفکر روی مس  (identity)سیاست هویتی  

 قانون را تغییر ندهند.    هایی بدهند، اما مثالًاین واسطه که آوانسبه  بگذاریم جنبش را خنثی کنند دقیقاً

 

شکلی که توسط دم و دستگاه قدرت به حاشیه کشیده نشود  این تحول، به   ۀکنید، آیا زمینبا توجه به همین موضوعی که مطرح می -پرسش

 ست؟یا به عبارتی که شما فرمودید خنثی نشود، عینی 
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جا فقط یکی  تا اصل اساسی در هر نوع انقالبی وجود دارد که در این  در یک شرایط تغییر انقالبی هستیم اما دو   ما دقیقاً-پاسخ

خواهند؛ شرط  ها و کارگران دیگر نمیشرط اول مردم، شهروندان، اتباع، برده"  از این دو اصل موجود است. این دو اصل این است:

 موجود نیست.   ، اکنون شرط دوم اصالً"تواننددارها دیگر نمییهها و سرمادوم این است که حاکمان، دولتی

 

سر است و برخالف مورد انقالب  بی   خواهد، کامالًگوید که نمیحاضر این جنبش با تمام توانی که دارد و با صدای بلند میحال   در-پرسش

 عیت دخیل است؟ ست. آیا در نسبت به اصل دوم که مطرح کردید، این وضا  پنجاه و هفت، بدون رهبر

 

تواند یک خطر باشد، گول بزند  ها موافق نیستم. بله رهبری مینداشتن و این ژستبا ستایش از تکثر و رهبری  من مشخصاً -پاسخ

هشت نگاه    و  هاست. به هشتاد ثرترین حربه ؤحال یکی از مو در مقام آسیب باشد مثل انقالب پنجاه و هفت؛ اما رهبری در عین

حال مثل های منفی دارد درعینها. رهبری مثل هر چیز دیگری سویه چندصدنفر را می کشیدیم به خیابان  هنیکنید! با یک بیا

گرفت. منظورم این است که به لطف چهل سال مبارزه و   اششود نادیدهثر هم دارد و نمیؤهای مثبت و مهر چیز دیگری سویه 

کنم:  کید میأرا داریم. باز ت "خواهندمردم نمی"اصل    ایم که به شکل سراسری واقعاً ها به جایی رسیدهاین تجربه  ۀدرگیری و هم

که ممکن است برخی  نشود، با وجود ایجاست که تفکر انتقادی الزم است و آن منفیتی که به آن اشاره کردم مهم میهمین

 افراد را دلخور کند. 

 

زمانی با توجه    ۀخواهد در مناسبات اجتماعی نقش ایفا کند در این لحظست و می خودانتقادی که ضرورت هر رویکردی   ۀاین لحظ-پرسش

از  ماست، بیش   "اتصال"امکان    ای باشد، که اتفاقاًهای رسانه که در نسبت با اینترنت و امکان از اینبه این شرایط و آرایشی که هست بیش 

  ۀ حال این لحظ   هرهای انقالبی به آن اشتباه است، اما به ثیر مثبت دارد. اگرچه تقلیل این جنبش و هر شکل از حرکتأکه منفی باشد، تاین

های  دال "گردد به  نیست، بلکه به تعبیر تئوریک برمی   هاکنید، ضرورت دارد. از سمت دیگر در نسبت با رسانه خودانتقادی که مطرح می 

ها. و مورد دیگری که الزم است در صحبت چیطلبی و موقعیت پهلوی ها به چرخش درآیند، مثل سلطنتتوانند در جمعیتکه می "ادیپی

کند، در وضعیت میدانی و  پیدا می  چرخاندن و تصویری که در رسانه بیش از هر وجه دیگری بازتابشما به آن برگردیم این است، روسری 

وضوح یک رمز  یک پرفورم انتزاعی نیست، بلکه به  کنند که صرفاًیک شو نیست. معترضین همواره از یک فرم نمادین شروع می  بالینی صرفاً

 است.  
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ین بحثی را که  ت. من اساین یکی از نتایج خیلی سطحی ماجراست. بحث من این است که سوژه با این نفی گره خورده ا -پاسخ

اش، حتی ش، سرخوشیاقبول دارم: شروع  عنوان تاکتیک یا شکلی از خیزش کامالًاش را بهدرونی  ۀمطرح کردید، یعنی سوی

و    ها استفاده رسانهمل در آن و بازتاب آن، استفاده و سوءأ له من سر این است که از قضا ت أ اینترنت و بازی رسانه را.... اما مس 

توانید درون خودتان منفیت داشته باشید و به کسی  کننده است. شما میحساسیت نسبت به آن در روند خیزش، مهم و تعیین

طور درونی تجربه شود. همین  له من این است که زخم بهأ له ما نیست. مسأ که بشینیم از هم انتقاد کنیم، مسهم بازگو نکنید، این

خواناست. بحث من این است که نسبت به ارسال این تصویر به بیرون و    جا کامالً با تاکتیک این  مثال چرخاندن روسری، اتفاقاً 

که این تصویر برای خارج از این ساحت، واجد معناهای دیگری است.  های دیگر، هیچ حالت انتقادی یا منفی نیست. اینتجربه 

این حس منفیت    ۀ کند. بخش عمدست که خبر پر میایسه هفته ای یا  یک سرگرمی سی ثانیه  ها ماجرا صرفاًبرای خیلی از رسانه

جا نیست که طبیعت را از بین جهان بیرون است. الزم است بدانیم فقط این  جهانی است، انتقاد از  ۀهم همین انتقاد از جامع

جاست که  برند و فقط اینیدنیا در صلح و صفا به سر م  ۀجاست که ارومیه از بین رفته است. گویی بقیبرند. انگار فقط اینمی

تر از این  بسا هولناکوضعیت وخیم است. این شکل از منفیت مدام باید زنده بماند و فراموش نشود که این بازی هولناک، و چه

داری در خاطر مناسبات سرمایهدهیم. در ترکیه همین اواخر چهل نفر به دهد. فقط ما کشته نمیهمه جای جهان دارد رخ می

های  تواند در قالب انتقاد از کل جهان و حساسیت نسبت به پرابلمبینم، که میهرحال من این منفیت را کم میدند. بهمعدن مر

کنم،  کید میأ ها ت که من روی تاکتیکسلطنت به نظر من یکی از دستآوردهاست. این  ۀلأ اعتنایی به مسبی  جهانی ظاهر شود. اتفاقاً

مل انتقادی در راستای أکید دارم بر تأاز این زاویه ت  منظورم این نیست که این کارها بد است، فقط مشخصاًکنم،  اد میقاگر هم انت

قدری خوب بوده که تر که بتوانیم با این منفیت به آن نگاه کنیم. اما از سوی دیگر از قضا دستآوردهای این جنبش بهدرازمدت

ترکیسم و دعوای شیعه و  گرایی و تجزیه و ماجراهای پانای هویتی و قوم ههای سیاستبست   و   اش تمام بندهای مثبتسویه 

های سیاسی که قرار بود سخنگو ها و چهرهبینیم یک سری سلبریتی ها را کنار زده است. از یک سو هم میاین  ۀسنی و هم
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جنبش هنوز در برابر این پرسش   شود. به واقع اینشنیده نمی  "رضا شاه روحت شاد"نقشی ندارند. خبری هم از    باشند، اصالً

اش نسبت به  ش نسبت به استبداد دینی، حتی حس منفیاخواهیم یا نه، بلکه برعکس در تهاجمقرار نگرفته که سلطنت را می

کند پنجاه و هفت را هم مصادره کردند. به این سادگی نبود انقالب، مردم  پنجاه و هفت را هم از دست داده است. دارد درک می

 ستبداد سلطنتی بیرون آمده بودند اما وضعیت کنونی، ربطی به اصل انقالب ندارد.  ضد ا

جان هم انداختن هم از بین رفت. و نیز رو شد  له اختالف سنی و شیعه، و کرد و ترک و فارس را بهأ با خیزش سراسری زنان، مس

های پوشالی اینترنتی نقشی ندارند و از طرف دیگر هم  و کیست! و هم از آن سو معلوم شد عروسک  جاستکه دشمن ما این

از آنیخواهی این جنبش قویآزادی  ۀسوی  معلوم شد که واقعاً ها همه  تا فرشگردی مصادره شود. این  ست که توسط چهارتر 

که ظرف مدت کوتاهی، گورستان غمگینِ شکست و آسای سیاست است  معجزه   ۀدستاوردهای مثبت این جنبش است. این سوی

 کند. تباهی را زنده می

 

اخیر که برایش    ۀکم در این چند سالمبتنی بود بر تمام دستاوردهای جنبش زنان، دست   آسا نبود، کامالًالبته وقوع این لحظه، معجزه -پرسش

در وضعیت    را  زنان در جهت اعتراض گسترده در سطح اجتماع  ۀوقفهای بی و تالش   "می تو"ثیر جنبش  أبه شدت هزینه هم داده بودیم. ت

 جاری ببینیم.

 

در همین این است که همه   اشرسیم. معجزهتوانست پیشگویی کند که ما به همچین وضعیتی میکس نمیبله ولی هیچ-پاسخ

برد، چیزهایی  های قومیتی  و دینی را از بین می کشاند، تقابلآورد، چه مرد و چه زن را به عرصه میرا از حالت خمودگی در می

ن  ویژه در این شرایطی که نه سازمان داریم و نه تشکل، نه روزنامه، نه رهبری، و دستماریزی کرد، بهشود برایش برنامهکه نمی

برد. خیزش مردم مثل طوفانی وزید و تمام  ها با زن، اقوام و... را از بین میبسته است، تصورات ایدئولوژیک مردساالری و ضدیت

البته همواره باید در نظر داشت که روی دوش گذشتگان و مبارزات پیشین است که سیاست امروز   این سموم را با خودش برد. و
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ها داشته که زیر فشار  نود نقش اساسی در آمادگی خیل انبوهی از مردم  ۀت که فشار اقتصادی دهکند. هرچند شکی نیسبروز می

 فقر و تورم رادیکالیزه شدند. 

 

ثری بوده که گروه سنی معترضان را به مقطع کودک و ؤاز عوامل م  "بدن زن"این موارد که اشاره فرمودید، سرکوب    ۀ و کنار هم-پرسش

 کند.موثر که تلنبار شده و سپس انرژی آزاد کرده، عمل می  ۀا این سرکوب بدن، مثل یک رانجنوجوان رسانده است. این 

 

شدن ها در ساختهزنم، منظورم همین است. این نوع از سرکوب بدن زن و سلطه بر بدنمل انتقادی حرف میأ وقتی از ت -پاسخ

گردد به مفهوم انزوا. انزوا  جاست که بحث من برمیساله، چطور آمده و چه نقشی داشته. این   این درخت تنومند چهل و چند

کند.  خاطر همین استثناء بودنش، قاعده را تحمیل میعنوان یک استثناء. ایران یک پا داخل قاعده دارد و یک پا بیرون از آن. بهبه

هر دو طرف    ۀگذاشت، در واقع نمود همین استثناء  بودند. از زاوی  "اسالم سیاسی"شود اسمش را  چیزی که میو کل آن  "ایران"

های سیاسی نمادین. در  ستیزی تبدیل شد، در قالب ژستمعنا که از یک سو استثناء به غربهم باید به آن نگاه کرد، به این

فت و کلی جنس خریداری و وارد  ردانیم که ایران در بازار جهانی ادغام شد؛ نفت فروش میصورتی که با وجود این ژست، می

اولی   ۀگونه طبقرسید. اینهایی که باید میشد و به صورت قاچاق و رانت به دست آن می انباشت   ۀ جدیدی ساخته شد و نیز 

بینیم که رژیم از داخل با این انزوای خودش کنار آمد و آن را ست. میسرمایه و دخالت زور در تولید ارزش و... که بحث دیگری

طرف هم در ارتباط با ژئوپلتیک  شدن استبداد دینی. از آن و دیدیم که این انزوا چگونه کمک کرد به ساخته  ؛سالح تبدیل کردبه  

داری  بینیم که سرمایهکنند، میهای اصلی بازی را در دست دارند و اصل بازی را تعیین میها کارتکه آنجهانی، با توجه به این

وی، برای ساختن هژمونی جنگ علیه ترور، چگونه از این استثناء، از اسالم سیاسی، استفاده کردند.   جهانی بعد از فروپاشی شور

  ۀبرای این بود که از اول هزار  دانستند هیچ بمبی در عراق نیست، و با جنگ و دخالت، داعش را به وجود آوردند، دقیقاً همه می

هایش را در  های غرب موجب شده که جمهوری اسالمی بتواند شاخکها و دخالتسوم به این استراتژی نیاز داشتند. حرکت

 شان را توسط آن پیش بردند.یهاثری بود که خیلی از کشورها سیاستؤبسیار م  ۀحرب  "جنگ علیه ترور"منطقه فرو ببرد. هژمونی  
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در سیستم جهانی ظلم و ستم   شاماجرای سرکوب زنان و آوردن حجاب، جزئی از ساختن یک دولت دینی است که روش ادغام

له، شکل دینی آن است. قراردادن  أ شد کنترل کرد اما مس متکی به سرکوب زنان است. بدن زن را شاید به اشکال دیگری هم می

دینی و غیره،    ۀای خاص! که با استفاده از مردساالری و سابقزند به نقطهآن در یک نظام فقهی دینی، بازسازی دولت را گره می

 ی را در آن نقطه جمع و به اهرمی برای ساخت این دستگاه تبدیل کنند. انرژ

 

ست که شما  به کل وضعیت جهانی   "نه"ست، بلکه این  گنده به وضعیت داخلی   "نه"برای همین است که این اعتراض، نه تنها یک    -پرسش

 هم به آن اشاره دارید.  

 

داند  دارد، میمشخص روسری را از سر برمی   ۀیا زنی که در این لحظآکید مدامم بر منفیت به همین دلیل است.  أ بله و ت -پاسخ

 کند؟ قانون و شریعت را دستکاری می ۀکه لینک چهل و سه سال

 

 کنش اوست. چیزی بیرون از این کنش نیست.   دانستن او، خودِ  -پرسش

 

اند. برخی فقط به کمی آزادی م سهیمزنان در آن با یک مفهو  ۀاین نیست که هم  ۀ دهندنشان  نه خود این کنش الزاماً  - پاسخ

اند، برخی وجه کالنی که مورد اشاره است را خواستارند. ولی مهم این است که خود این جنبش که به آن اشاره  پوشش قانع

چیزی نیست که ما توقع    داریضد سرمایه  ۀمل کند. حتی سویأ کردید، بتواند بیاید جلو و بحث را و کنش را پیش ببرد و بر آن ت

سوزنی   داری جهانی سرِکنم بتواند به دستگاه سرمایهجا چیزی تغییر کند، فکر نمیداشته باشیم االن رخ دهد. حتی اگر این 

 آسیب برساند. 
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قعیتی ساخته  کنید، موپس در حقیقت این موازنه یا تنظیم قوایی که هست و شما به عنوان یک وضعیت دیالکتیکی به آن اشاره می-پرسش

  ۀهای سیاسی در این منطقه. و در این لحظها و استراتژی ورزی خورد به اشکال متفاوتی از سیاست که شکل خاصی از نظام دینی گره می

 که در سطح  داخلی است اما انعکاس جهانی هم دارد.  دهد، عالوه بر این زمانی اتفاقی که در خیابان رخ می 

ست بر تعریفی که الکان از  جا تعریفی از جوانی دارید که مبتنیجوانی دارید، آن   ۀای است که شما دربارمقاله دیگر در اشاره به    ۀاما نکت

شود که کنید و این باعث می! از همین دو اصطالح نیز استفاده می «هنوز نه و دیگر نه»  فهمد:ساختار میل دارد. الکان میل را فقدانی می

ست که هنوز به دست نیامده است. آیا  نتوانیم ببینیم. انگار از نظر شما جوانی یا یک خاطره است یا چیزی به کل  حال    ۀجوانی را در لحظ

شود آن وجه ایجابی را که گردد، باعث نمیست و به دستگاه او برمییک تعریف الکانی  فهم جوانی بر اساس فهم فقدانی از میل که اساساً

 اش کنیم؟ د داشته باشد، نبینیم یا نفیتوان بدن جوان در همین لحظه می

 

تر منظورم این و بیش  ؛ممکن است بر اساس چند نقل قول بشود پای الکان را میان کشید اما من متخصص الکان نیستم  - پاسخ

 ملی ندارد. أ که جوانی وضعیت تاین ،گردمحال وجود ندارد. به همان بحث ابتدای این نشست برمی ۀبود که جوانی در لحظ

 

 اکنون کنش دارد، در نظر نگیریم.   ۀتوانیم خود این بدن جوان را که در لحظما نمی   -پرسش

 

نه که همه در هر گروه سنی کنش و اکت   این اکت یا کنش را باید به میانجی یک نظریه به بدن جوان متصل کنید وگر  - پاسخ

 ۀ کند. ولی در ذیل خود تجربرود، معنا پیدا میبه این بود که وقتی از دست می  اممفهوم جوانی حرف زدم، اشاره  ۀدارند. من دربار

دانشگاه و خیلی چیزها به این    ۀجنسی، تجرب  ۀشود راجع به آن فکر کرد. ورزش، رابطجوانی که با بدن پیوند خورده است، می

معنا با  و این برای من منفی هم نیست، هم  ؛ستناخودآگاه وصل ا  ۀمفهوم جوانی، به یک جور تجرب  آید. اتفاقاً واسطه وسط می

بودن با خریت  حماقت هم نیست. در سنت ما هم حکمت با سالخوردگی همراه است؛ من به این سنت کاری ندارم. این ناخودآگاه

دام انداخت.  شاید نباید این لحظه را با یک ژست شبه فلسفی در    حال و این تجربه مهم است. اتفاقاً  ۀهمراه نیست. خود آن لحظ

در مقام یک رمان هم    ناتور دشت  مستقیم جوانی را جاهای دیگری نیز باید جست. مثالً  ۀکیدم این است که نمود این تجربأ ت

 مل است.أ همین منفیت را در جوانی دیده است، و از این بابت خیلی هم قابل ت
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بدن بیولوژیک حرف بزنیم، نه بر اساس    ازم، درباره جوانی فارغاگر بخواهیم این بحث شما را در ارتباط با پرسش قبل پیش ببری  -پرسش

ای داشته باشم و  توانم تجربه سن و کودکی و پیری هر شکلی از تجربه که بخواهد متعین شود، به یک میانجی معرفتی نیاز داریم. من نمی

ای که خواهم  یرم و تجربهگهر حال، شکلی از معرفت بین شناخت من از موقعیتی که در آن قرار میاین تجربه را در خالء فهم کنم. به

زمانی    ۀملی باشد در یک لحظأتواند تشود، میدادن جوانی تازه متعین میفرمایید با ازدست ورزی که شما میملأداشت، وجود دارد. آن ت

اشیم چرا که هر شکلی  جا و اکنون داشته بتوانیم این شکل از منفیت را در ارتباط با تجربه اینشده. نمیزمان گذشته یا سپری   ۀدیگر دربار

 از تجربه همراه با معرفت است. 

 

خود این منفیت اشکال متفاوتی دارد که ربطی هم به مفهوم و فلسفه ندارد. مثل همین جنبش پانک یا موزیک متال و    -پاسخ

به مفهوم فلسفی جوانی    ترشود. من بیشها تجربه میجا با این میانجیها. این منفیت آنها و سنتشزهای تخیلی و انواع ارجهان

تر. البته خود  اشاره داشتم. برخالف پیری و کودکی نوعی حالت ناخودآگاه در جوانی وجود دارد، یک جور خودانگیختگی بیش

 ی هستم و قهرمانان فضاهایم یک پیرمرد است و یک کودک... "بکت"  من کالً

 

گونه تعریف کرد: جوانی را این  ۀشود ایدیک موقعیت بیولوژیک بفهمیم، می  جوانی را در موقعیت اجتماعی صرفاً  کهجدای از این-پرسش

 جوانی را از بدن بیولوژیک جدا کرد؟  ۀاید  شود کالًسس، جدای از هر سنی که باشد؟ یعنی میؤامکان بازیابی قدرت برسازنده و م 

 

امر نو،    ۀعشقی در هر سنی یا مطالب  ۀه فرای سن است، مثل نوعی شور یا تجرببله، داشتن یک جور خودانگیختگی ک  -پاسخ

 شود مستقل از بیولوژی و بدن و سن فکر کرد.  ها میاین ۀهم ۀدربار

یابی  شود هر نوع تشکل کید کنم درست است که تشکل و رهبری واجد خطر و آسیب است، اما نمیأ ت  اما در ادامه الزم است مجدداً

این پرسش شما از   ۀانگیختگی بها داد. باید آفت اقتدارگرایی و مرکزگرایی را زدود. اگر بخواهم درباردد و فقط به خورا نفی کر

تواند با شکلی از  و این می "خواهندمردم نمی"سیسی نظرم را مطرح کنم، باید برگردیم به همان دو شرط اصلی وضعیت.  أ وجه ت

تر شود؛ اما یابی کند و یا حتی به شکل فرسایشی ادامه دهد و هزینه دهد و شاید سراسریادامه پیدا کند و تشکل  ترمل بیشأ ت
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وقت در آن فضا، در  سیسی مورد نظرتان مهم است اگر در حکومت شکاف ایجاد شود، آنأ برای وجه ت  برای آن شرط دوم، اتفاقاً 

سیسی مستلزم این است که این ترک ایجاد شود. البته در  أ ل یا امکان وجه تسیس کرد. اما احتماأ شود چیزی تآن شکاف، می

جاست که  کنند و اینخواهی میآیند و سهمنیروها می  ۀشود. هممیان همین شکاف است که جدل بین نیروها تازه شروع می

 رود.ا وگرنه امکان این لحظه از کف میگیرد. باید رفت وسط همین دعوجا شکل مینباید بگذاریم این در بسته شود. مبارزه همین


