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 ی کامل رانده و آینده تصویرهای واپس 

 وگو با صالح نجفی  گفت 

 انکار ی جنبش »زن، زندگی، آزادی«، مجلۀ درباره 

 

قدر توان در  اید تا به اید و تالش کرده های اخیر چندین متن در نسبت با خیزش زن، زندگی، آزادی نوشته انکار: آقای نجفی شما در ماه 

کنیم تا مواضع و تحلیل شما درباره اتفاقات را هر چه بیشتر بکاویم و طبیعتا  رو، تالش می وضعیت مداخله داشته باشید. در مصاحبه پیش 

برای چنین امری سعی ما بر آن است که تاحدامکان، خصوصا با متون شما، شکلی از مواجهه انتقادی را داشته باشیم تا زوایای پنهان این  

هایی را در مباحث شما پدید آوریم و با پیگیری  ها و تنش مان شکاف قدر وسع کوشید تا به تر آشکار شود. در واقع خواهم ه بیش متون هر چ 

استدالل آن  از چشم ها و برهان ها، منتهای منطقی  اگر بخواهیم  بتوانیم آن های مختلف را بکاویم.  بیآغازیم، شاید  چه را در  اندازی نظری 

ی »نامیدن« بدانیم و اگر اشتباه نکنم،  نحوی در کانون بود، مسأله ها، تصویرها« به اه به خیزش انقالبی مردم ایران: خطاها، نام ی »سه نگ مقاله 

های جدید«، و به نوعی، گسستی که ما از فضای پیشین در طول صد و چند روز اخیر تجربه کردیم، مطرح  در بخش سوم مقاله، بحثِ »نام 

ی نامیدن، مالک، معیار یا تمیزی داشته  توانیم درباره ی نامیدن وجود دارد، این است که، آیا ما می ی مسئله حثی که درباره بود. منتها، ب شده 

دست داد؟ آیا بناست بگوییم که هر نامیدنی)در  گرایانه به و نامیدنِ واپس   توان معیاری برای تمایزگذاشتن میان نامیدنِ مترقی باشیم؟ آیا می 

ای برای تمایزگذاری وجود  شود هر رخدادی( پیشاپیش مترقی است؟ یا این که نه، معیار، مالک یا ایده اش می اد، متناظر منطقی گفتار رخد 

ها نیز بپردازیم. منتها برای آغاز  ی کامل پی گرفت و امیدوارم در ادامه به آن ی رخداد و آینده توان تا مسئله ی این بحث را می دارد؟ دنباله 

ها در متن نیستند.  ها را مطرح کردید، ولی بخشی از نام تان نام تر بحث کنم، مساله آن است که شما در متون هم کمی انضمامی اگر بخوا 

زند به براندازی  اش می «. دیگری هم گره 1401نامد: »انقالب ملی طرف مقابل هم در حال نامیدن است مثالً، سید جواد طباطبایی هم می 

 جاست. آیا بناست که پیشاپیش به استقبال هر نامیدنی یا هر رخدادی برویم؟  ج. سوال اول من همین ی رژیم چن ه یا پروژ 

 

کنم بهتر است کار را با تأمل بر مفهوم رخداد شروع کنیم.  صالح نجفی: اوالً خیلی ممنون که این فرصت را به من دادید. فکر می

شخصاً در کشور فرانسه شکل گرفته و نام رخداد از آن دستگاه نظری  مای در غرب و  هرحال، دستگاه نظری بزرگ و پیچیدهبه

ش مسئولند گیرند هم در قبال آن دستگاه نظری و خاستگاهچیزی را از دستگاهی نظری وام میاست. کسانی که شدهوام گرفته

ی جمعی توانم صحبت کنم، چون به هر حال این یک پروژههای متفاوت. من از طرف خودم میهم در قبال کاربردش در وضعیت

یت تاریخی خاصی از این مفهوم کمک بگیریم و این  شده و پیشنهادی بوده که در نسبت با وضعبوده که با نام رخداد شناخته

است مورد استقبال قرار گرفت و گروهی  ای که در گفتارهای دیگر بودههای نظریبستهای آن و بنخاطر جذابیتهپیشنهاد  ب

اسیِ وضعیتی که  های سیهای نظری یا، گاهی اوقات، گرفتاریتوانند از گرفتاریکردند میکه این نام را مطرح کردند گمان می

 ی باز کنند. ادر آن هستیم گره
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ای را هرچند چشمگیر رخداد بنامم  کنم که واقعهاما، اگر از طرف خودم بخواهم حرف بزنم، راستش من گاهی اوقات احتیاط می 

رم این است  گویم. منظوکنم. داخل پرانتز بگویم که من از جایگاه یک مترجم سخن میو البته گاهی هم با مخاطره چنین می

ام و نه توان و حتی فهم درستی از سازماندهی دارم که بخواهم بگویم اآلن باید این کار را کرد یا این نام  که من نه فعال سیاسی

عنوان یک مترجم که در معرض اتفاقی قرار گرفته و مانند  را باید گذاشت. دوست دارم تأکید کنم من در سرتاسر این مصاحبه به

السابق ادامه تواند بگوید که من به کار خودم کمافیکند که در قبال آن اتفاق مسئول است، یعنی نمیفکر می   هر فرد دیگری

کنم؛ یعنی هم  ی پیشینی را لحاظ میزنم، این دو مسألهی رخداد حرف میکنم. بنابراین، وقتی دارم دربارهدهم، صحبت میمی

آغاز شده    1401ره. نخستین سؤال این است که آیا اتفاقی را که از اواخر شهریور  زنم هم با مخاطاش حرف میبا احتیاط درباره

ای که از همان اول من را درگیر خود  توانیم بپرسیم که این رخداد را چه باید نامید. مسئلهتوان رخداد دانست. پس از آن میمی

پرداز به مسائل نظری است، نه آکادمیسین، نه نظریه  گویم، همان مترجم حساسکنم که این شخص که میو باز تأکید می   --کرد  

و چه ننامیم. فرض را بر این بگذاریم که این واقعه یک رخداد    خودِ این واقعه بود، حال چه رخدادش بنامیم  --و نه فعال سیاسی  

 است.

با شرط)های( سلبی آغاز کنم  از نظر من برای رخداد نامیدن یک واقعه، شرطی ایجابی و شرطی سلبی وجود دارد. اگر بخواهم  

باشد تا بتوانیم آن ناپذیری را داشتهبینیناپذیری و پیش معتقدم یک واقعه قطعاً باید چهار صفت مترقی بودن، نو بودن، محاسبه

ظر من پردازِ رخداد، واقعه را توضیح دهیم و او بگوید که از نرا رخداد بنامیم و البته با احتیاط، چون ممکن است برای نظریه

و هم در قبال    لمبرم هم در قبال او مسئوام و به کار میرخداد نیست. او محق است، و منی که این اصطالح را از او وام گرفته

اندازند و کسانی  شان را به خطر میکنند و امنیت و گاهی جاناند، اعم از کسانی که فعالیت میسو درگیر واقعهافرادی که در این

ژه  ها را قانع کنم که از این واکنند. من باید بتوانم آنکه تماشاگر مشتاق و امیدوارند یا با بدگمانی یا بدبینی وقایع را دنبال می

باشد. هر اتفاق  ای که در اواخر شهریور روی داد به شرطی رخداد است که این چهار ویژگی را داشتهاستفاده کنیم. بنابراین واقعه

واقعه نمیرای  یا  نقطها  رخداد  که  است  این  حقیقتش  نامید.  »رخداد«  مقابلتوان  مجموعه  فاکت   ی  بتوانیم  هرگاه  ی است. 

توانیم هیچ یک از  های آن وضعیت قرار دهیم، نمیفاکتی  شویم در زمرهها مواجه میعیت با آنرویدادهایی را که در یک وض

ای را که در موردش ابهام داریم درون وضعیت درج کردیم، حساب آورد. پس هرگاه واقعهآنها را »رخداد« به مفهوم اخص آن به 

ی کل وضعیت این نتیجه برسیم که اکنون باید طور دیگری دربارهش در آن وضعیت به  اعنوان یک دال، و بعد از درج حتی فقط به

که  خاطر گنجاندن این دال، تغییر کند، یا اینی آن وضعیت، بهقسمی که حتی زبان ما برای حرف زدن دربارهحرف بزنیم، به

باری، اگر چنین شرطی    –ها باعث تغییر مختصات وضعیت برای ما شود  گنجاندن آن فاکت در آن وضعیت در کنار دیگر فاکت
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که به کمک تخیل در وضعیت  گوییم و اگرنه، نه.  پس اگر آن چهار شرط را احراز کرد، و اگر پس از آنمی رخداد  احراز شود، بدان  

 توانیم بدان رخداد بگوییم.  اش، و مختصات وضعیت را عوض کرد، میگنجاندیم

های آماده داریم، مانند انقالب، جنبش، یا دالِّ »خیزش« که به  ی دالاش، یک سرگام بعدی نامیدن رخداد است. برای نامیدن

تازگی رواج یافته، و تمایل خود من این است که بگویم قیام )در معنای برخاستن( که در خیزش هم مندرج است. مهم این است 

ای که همه را مُجاب کرد. حتی رسانهها و میان کسانی که با وقایع همدلی دارند، از چپ تا راست،  که کلمۀ »خیزش« در رسانه

کند.  گیرد و دنبال سلطنت است، از »خیزش انقالبی« صحبت می ترین است، از سعودی پول میراستیکردیم دستما گمان می 

کارشناسانی که با آن  کنند، و اولین بار هم،  ی صفت استفاده میها دارند دال آشنای »انقالب« را به مثابهیعنی، به هر علتی، آن

از   صحبت کردند، از این وقایع با عنوان انقالب زنانه یا انقالب فمینیستی، به صورت محتمل نه قطعی، یاد کردند. من شخصاً 

خواهم به کار  های از پیش موجود که میهای آماده یا نام پرسم که چه مسئولیتی دارم در قبال هر یک از این دال خودم می

خواهید اضافه کنید. ممکن است مثالً در  ز انقالب، قیام، جنبش یا حتی شورش و طغیان، یا هر چیز دیگری که میبگیرم، اعم ا

توان آن را انقالب دانست؟ چون انقالب به هر  است، مگر میشناسی، کسی بپرسد که تا حرکت به نتیجه نرسیدهگفتار جامعه

اش هم باید مادی باشد و نه فقط نمادین. تا وقتی این  ن کند و سرنگونیحال یک تعریف سنتی دارد، و باید نظامی را سرنگو

گویی انقالب؟ جوابش احتماالً این است که این یک خیزش انقالبی است. یعنی اگر موفق بشود یا با  اتفاق نیفتاده، تو چرا می

شود. یعنی  بعد، به انقالب منجر می  توان گفت که یک یا دو سالآهنگ خودش را پیدا کند، میهمین منطق ادامه دهد و ضرب 

که آیا این واقعه رخداد  توان بحث را سه مرحله کرد: اول اینپتانسیل انقالب شدن یا تبدیل به انقالب شدن را دارد. بنابراین می

عنوان سه  به-ب،  که رخداد را قیام بخوانیم یا جنبش یا انقالزنم؛ دوم ایناش حرف میاست یا نه، که با آن چهار معیار درباره

هایی که خواهیم بدانیم حتی اگر بتوانیم رخداد بخوانیمش، و اگر دالی سوم میسد؛ و در مرحلهرای که فعال به ذهنم میگزینه

کنند، یعنی پذیرفتیم که با  ی گفتاری، سیاسی یا فرهنگی یا هر چیزی، کفایت نامیدن آن را نمیدر چنته داریم، با هر سبقه 

کند، باید دنبال نامی نو باشیم. آیا برویم  اش تکافو نمیمان برای نامیدنهای آماده نویی سروکار داریم و نیز این که دالی  پدیده

 دنبال یک نام نو یا نه؟  

ای که ما با آن مواجه هستیم و هنوز تردید داریم که رخداد است یا نه، انقالب است یا قیام یا  اجازه دهید یادآوری کنم پدیده

ناپذیر آغاز شد. کار اساسی را کسانی کردند که همان ابتدا در مورد  بینی جنبش، سرآغازی استثنایی داشت: از یک اتفاق پیش

ناپذیر( از دست داد، گفتند اسمش اسم رمز خواهد شد و نخواهد مرد. من  بینیشخص گمنامی که جان خود را )به شکلی پیش

الم کرد و راستش به نظرم چندان مهم هم نیست. اصالً به بدترین حالت فکر کنیم، چیزی دانم چه کسی اولین بار این را اع نمی
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گفتند که اسم او اسم رمز است.  و بگوییم کسانی منتظر چنین اتفاقی بودند و هر کس دیگری هم که بود، می  توطئه  نظیر تئوری

می را اسم رمز بنامیم، یعنی اسمی را که به لحاظ ولی نکتۀ مهمی درون این اتفاق هست: انگار خواهشی وجود داشت که اس

سیاسی )به مفهوم متعارف کلمه( وزنی نداشته است دارای وزن کنیم، تا به حدی که بدل به اسم رمز شود. قطعاً در این کار  

آفریدن نامی نو  کوششی برای  توانم بگویم  مخاطراتی وجود دارد ولی من از این مخاطره استقبال خواهم کرد. به این اعتبار می

توان درباره  کند. بحث فلسفی مفصلی می. این نام نو نام خاصی است که داللت کلی پیدا می ای نو صورت بسته استبرای پدیده

کنیم مخاطب رخداد بودن این پدیده را پذیرفته  آوریم. فرض میها را از کجا میها باز کرد که این نامچگونگی نامیدن پدیده 

کند یا تناسب کاملی وجود ندارد که این پدیده یا رخداد را انقالب،  کدام از این سه نام کفایت نمی پذیرفته است که هیچاست و 

کنیم. اما اینکه اسم رمزی که  هاشان استفاده میها با تردیدها و مخاطرهقیام یا جنبش نامید، گو اینکه از هر سه تای این نام

شروع شد دوتاست، یکی کُردی و دیگری فارسی، به گمان من خیلی مهم است.   1401اخر شهریور  برای نامیدن اتفاقی که از او

دهد. از طرف دیگر،  های خودش را داشته است پیوند میاز طرفی، نامی که مارا به تاریخ قومیتی یا به مختصات زمانی که ریتم

در خوزستان، تهران، آذربایجان، سیستان و بلوچستان رخ   چه کهآهنگی شبیه آن هایی که در کردستان رخ داده است ضرباتفاق 

های  ها یا ریتمآهنگداده است ندارد. اسمی که اسم رمز شده است در مختصات زمانیِ منطقۀ کردستان جریان خاصی با ضرب 

کلی این نام شأنی    های مختص به خود ایجاد کرده است. به طورخود به وجود آورده است و همین نام در خارج از کردستان ریتم 

ای نو و ارزنده است  کند. دوپارگی این نام برای من مسئلهآهنگ خاص خود را طلب میکلی پیدا کرده است که در هرجا ضرب 

یم ربط دارد. از این جهت، پرسیدن دربارۀ نامیدن و رخداد را  ازنیم  و با آن مواجهای که درباره آن حرف میو به ماهیت پدیده

های قبلی برای نامیدن و اشاره به آن کفایت یم که دالاه این شکل خالصه کنم که، به نظر من، ما با رخدادی مواجه خواهم بمی

خورد. یعنی کامال تصادفی  اش با ضرورتی گره میبودنگذاری آن بسته به یک تصادفی است که به دلیل سیاسیکنند و نامنمی

پیکارجو دارد،   است که دختری بیست و دوساله که نه سیاسی به عنوان یک  آینده  از جهان  نه تصویری  نه معترض  است و 

ساله است،  22ی که در هستی آن دختر  اشود. دوپارگیاش تبدیل به یک نام سیاسی میباختن شود و با جانباره حذف مییکبه

 کند. های بعدی سرایت میاش نیز هست و گویی این دوپارگی به همه اتفاق در نام

برمبنای آن پیش رفت. ایم که می رسیده کلی  به یک چهارچوب نظری  حال  آید  : به نظر می انکار  سوالی که دو یا سه سوال    ا منته   توان 

های گوناگون  سرشار از بالقوگی   ، رخداد که  دانیم  می پیشاپیش  . من حرفم این است که  آید پیش می جا  همین   دقیقا آمیخته درخود دارد  درهم 

.  هستیم   نیز ها  ایم در عین حال در معرض انبوهی از نامیدن هایی که در متن این رخداد قرار گرفته ما به عنوان سوژه .  و چه بسا متعارض است 

پیش  افقی از رهایی را    نار یکدیگر، در ک   هایی دارد که دال   پیوند دادن که با نامیدن آن سعی بر    مواجهیم ای  سویه از طرفی با  ما  بیان دیگر  به 

دیگری نیز وجود دارد که انبوهی از گرایشات در آن تالش دارند شکل    ی بگوییم سویه   با صراحت سخن   بخواهیم   اما اگر .  گشاید مان می چشم 

تضمینی  تواند  کس نمی چ هی  در عین حال که کامال قابل درک است که خواهم بگویم  می د.  ن دیگری از سلطه را از دل همین رخداد متولد کن 

. در گرماگرم رخداد نسبت ما با  ها را در وضعیت دید توان این سویه رسد می نظر می اما به   نهایی درقبال رهایی یا بازتولید سرکوب دهد، 
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که شما نوشتید    تر بگویم، من چه در مطالبی هایی که قصد دارند تعینی به این رخداد ببخشند چیست؟ اگر بخواهم صریح انبوهی از نامیدن 

  تالش دارد این رخداد را درخود متصلب کند   اتفاقا   که   گرا ی واپس چه اساسا در بخش زیادی از مطالب تز یازده، ضرورت نادیده گرفتن جریان 

پوشی  و چشم   گرفتن گویا این نادیده   . نیست   اتفاقی توجهی  شده است و حاصل بی   ه اندیشید   گرفتن نادیده   تصورم براین است که این   . بینم می   را 

ها جدی نیستند  است و برای آن استداللی وجود دارد. مثال شاید بگویید این یک استراتژی سیاسی   گرایانه موجود در فضا، از تمنیات واپس 

؟ اگر  اندازی نظری، نسبت رخداد با هژمونی چیست؟ آیا ما با نوعی نبرد هژمونیک بر سر نامیدن مواجه نیستیماز چشم   یا خطری ندارند. اما 

 گیرد؟ هستیم این نزاع هژمونیک در کجای تحلیل شما قرار می 

های متنوعی  وششکانفجار    اول،   کنم. می  تال شما را دو قسمؤرسد به بسط نظری بیشتری نیاز داریم. سبه نظر می  : صالح نجفی

ها،  پی نبرد هژمونیک هستند. راسترخداد بودن آن اذعان دارند و در به  ضمنی طور صریح یا ای که همه بهبرای نامیدن مسئله

که یادم نرود  برای این . گویما یا هر نیروی فعالی ممکن است آن را به نوعی بنامند. من موضع خودم را میه، اصالح طلبهاچپ 

من را    یم که بگویم ایدها هدهی نکردسازمانهم  نفر را  یک  من فعال سیاسی نیستم و  کنم که، مجدد تاکید میامکجا ایستاده

هایی به  چه جریان دارد تا شاید با میانجیآن از    است  شناختیتوصیف پدیدارنوعی  تالش ما رسیدن به کنید. درواقع    کهژمونی

ال از آن بسیار  ؤدست کسانی که فعال هستند برسد و اگر نرسید به عنوان سندی مکتوب برای آینده بماند. مسئله هژمونی و س

 .درباره آن چه بگویمدانم  مهم است اما من نمی

کجاست؟    گرا ی واپس گاه این نیروها در سطح پدیدارشناختی جای پدیدارشناختی متمرکز بشویم.    اجازه دهید کمی بر همان توصیف انکار: 

  پسینی   ای تنشی را به لحظه  و  هر تخاصم   باید   که اساسا مبنی بر آن یا اصال باید این نیروها را وارد تحلیل کرد؟ ممکن است تحلیلی باشد  آ 

خواهم بدانم نسبت ما در سطح  . می شود می باعث تکرار تاریخ  از قضا    ای نامعین به آینده   دادن حواله   که برعکس، این آن   م یا دهی   حوالت 

  ها یا باید به سمت بازشناسی این نیروها و سهم آن آ کند وضعیت را فهم کند چیست؟  یدارشناختی از منظر مترجمی که تالش می توصیف پد 

 ؟ یا خیر   رفت 

به مدت زمانی است   ممنظور  :است  به گمانم، محقق شده  ،نام بردم  : آن چهار ویژگی که برای رخداد خواندن مسئله صالح نجفی

چهارساعتی  در آن بیست و  د، این اتفاق را مخابره کردن  ی کهنگارروزنامه  و دو   کردمرگ دست و پنجه نرم می  گناه با بیآن دختر    که

اعتراضی در   یکه اولین جرقه تا این  بُرد، به سر میکه هنوز بین مرگ و زندگی بود یا بین مرگ فیزیکی و ابدیت نمادین خود  

  شان را به آن واقعه نشان دادند.« راهپیمایی کردند و وفاداریحجاب»که در خیابان    سپس مردان و زنان شریفیو  پیدا شد  سقز  

هر چهار ویژگی را داشته است که آن را رخداد    واقعهکنم این  حقیقت فکر می  در   ناپذیر است.ناپذیر و محاسبهبینیرخداد پیش

برای    کند یاپیکار میکه برای حقوق زنان  افتاد  می  ن فعال زنفال  این اتفاق برای  به طور مثال  بود اگرمیپذیر  بینیبنامیم. پیش

اپوز عضو  فالن  سیاسی،  حزب  یا  جمعیت  فالن  عضو  دانشجویی،  فعال  دیگ  .سیونیفالن  سوی  و  محاسبهبحث    ر، از  پذیری 

کالن برایش در نظر  دوباره گشت ارشاد راه انداخته، بودجه    مستقر   ناپذیری هست. موقعیتی را در نظر بگیرید که دستگاهمحاسبه

موسوم   یهکردنِ پدید کنترل   وپذیر  برای محاسبه  هااین  ی خب همه  واست،  ریزی برایش کردهدهی و برنامهکلی سازمان  ،گرفته

است که    اصطالحیاست ولی به هر حال  ش عوض شدهاموقعیت  کهاست    ایواژهاست. بدحجابی هم االن    بوده  »بدحجابی«به
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جنبش زنان یا   فراگیری که شاهدیم درنیامده بود، بخشی از  یمبارزهژینا امینی اگر به قالبِ  -اعتراض به مرگ مهسا  ه.جاافتاد

نظام  پیش آمد: بعد از آن واقعه،  سپیده رشنو    در این میان باید به اتفاقی اشاره کنیم که برای.  شدمیمتوسط    یجنبش طبقه 

ممکن    و   بیایند  پیش   بود  ممکن  که  اندیشیداتفاقاتی می  پذیر بودن یا نبودنِمحاسبه  یهبه مسئل  بیشتری  حساسیت  با مجبور شد  

  نیرو  و  کردیم  دهی سازمان گوید ما این همهبا خود می  نظامآیند.  وضعیت پیش می  هایی که در هربه فاکت  شوند  بود تبدیل

 جمع   تهدید   یا   مجازات  با  را  است، آن  افتاده   اتفاق  رشنو  سپیده  قضیه  چون  کنیم و   جمع  را  آن   توانیمنمی  و حاال   کردیم   بسیج

 کنیم. می

میمحاسبه وضعیت  در  اتفاقی  که  معناست  این  به  پیشناپذیری  وضعیت  آن  به  مربوط  محاسبات  مجموعۀ  در  که  بینی  افتد 

پیشاست؛ محاسبهنشده از این نظر مکملِ  بازد بدل به سوژه  میپذیریِ سرنوشتِ شخصی است که وقتی جان  نابینیناپذیری 

چه در فالن واحد گشت ارشاد رخ داد، در هرجای دیگری نیز امکان بروز داشت و شاید حتی به شکل و  دانیم آنشود. میمی

گر جنبش زنان باشد،  آنکه فعال سیاسی یا کنشآنکه نامی داشته باشد، بیکه دختری سقزی، بیتر. اینشمایلی بدتر و خشن

  این  –   نامیم شود که رخداد میافتد و این شروع وقایعی میدر اولین حضورش در تهران، این اتفاق برایش می  باره و حتییکبه

   گردد.برمی رخداد ناپذیریِبینیمحاسبه/پیش به

 اری اجب  حجاب  دقیقاً   –  شودمی  مربوط  اجباری«  »حجاب  موضوع  به  نگرم می  اخیر  رخدادهای   به  من   که  منظری  از  واقعه  این  بودن  نو

  های خیزش  و   هااعتراض  یمفقوده  یحلقه  من  من،   زعم  به  اجباری،  حجاب  پوشش«.  »آزادی  کلی  طور  به  حتی   نه  و   زنان  حقوق   نه

  گشته   عیان  و   گرفته  شکل  رفتهرفته  ها شکست  و  هاجنبش  و   پیکارها  از  فرآیندی  طی   که  ایمفقوده  یحلقه  است،   بوده  اخیر  های سال

 از   مشخصی  عناصر  با  زنان  حقوق   راستای  در  کنشی  هر  آن،  از  پیش  تا  که  بود  جهت  این  از  من  چشم  به  رخداد  این  بودن  نو  است.

  دختری   خاطربه  کهاین  اما  است،  بوده  همراه  امضا(  میلیون  یک  کمپین  مثال  زنان)برای  جنبش  به  پیوستن  و  فمینیستی  اقدامات  جمله

  ها سال   نمونه  برای  که  گوناگونی  هایجنبش  نشده)برخالف  تعیین  پیش  از  که  تاریخی  در  و  نبود  نامی  هیچ  دارای  سیاسی  لحاظ  به  که

  فمینیستی   فعالین  یدامنه  از   سراسری  و  عمومی  جنبشی  عنوانبه  گاههیچ  اما  است  شدهمی  برگزار  محدود  صورت  به  مارس  8  روز  در

   است. نوبودگی  نوعی دارای من نظر از این آیند،می  خیابان به ایعده است( رفتهنمی فراتر مترقی فعاالن از گروهی یا

  است.  مترقی   تمامآ  آزادی-زندگی-زن  خواست  نیست.   وارد  ایشبهه   و   شک   هیچ  بودن  مترقی   ویژگی   مورد  در   گمانم  به  نهایت   در

 است   بوده  این  خیرا  هایسال  در   --  سیاسی  مبارزان  فقط  نه  و  –  شهروندان  اصلیِ  حرف  حیاتی.   هم  و  اندمترقی  هم  آن  اجزای  یهمه

 قرار  اولویت  در را اقتصاد که اندبوده نظری هایدستگاه اقسام  و انواع نمونه، برای اند.نبوده اولویت در گاههیچ  ما مسائل ترینمهم که

- زندگی -»زن مورد در  اما است.بوده درست خود جای در شاید هااین یههم بله، را. دموکراسی  یا مدنی  جامعه انتخابات، یا اندداده
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  با ارتباط در  نظری تعین نوع  هر  از پیش  اما  اند، حیاتی و  مترقی سه هر   که  است هایی لدا به بخشیدنتعین واقع در مسئله آزادی«،

 ایران   تاریخی   وضعیت  سیاسی  هایدال  ترینکلی  شعار  این  اجزای  که  بدانیم   را  این   باید  آن  مفهوم  و   معنا  کردنمشخص  و  شعار  این

  نام  »زندگی«  است:  بوده  »زندگی« است  رفته  بین  از  بلکه  رفته  محاق   به  دهه  چهار این  طول  در  چه آن   واقع  به  زیرا  اند،نقالبا  از  بعد

 از   پیش  اگر  که  طوریبه  ایم،نبوده  قائل   اولویت  هاآن  برای  گاههیچ  گوناگون  دالیل  به  و  مختلف  انحای  به  ما  که  است  چیزهایی  تمام

 پیشفرض   شد.می   مواجه  تمسخر   یا  حمله  با  بیایم  خیابان  به  خواهم می  »زندگی«  خواست  خاطر  به  من  که  کردمی  عنوان  کسی  این

  که  زندگی  خواست  با  قیاس  در  حقوق   سایر  و  معلمان  و  کارگران  دستمزدِ  و  حقوق   افزایش  که  بود  این  عموماً  فعاالن  از  بسیاری

 ایران   در  زن  مسئله  بگوید،  صراحت  با   کسی   شنیدیم می  کمتر  دارد.  اولویت  ماست   تاریخی  وضیعت  در  ممکن  خواست  ترینکلی

  آزادی« -زندگی-»زن  شعار  امروز  اما  نیست.  فمینیسم  با  مساوی  زن  یه مسئل  برای  شدنقائل  اولویت  باشد  یادمان  و  دارد،  اولویت

  اند شده  انقالبی  خیزش  این  درگیر  که  کسانی  از  بسیاری  دانیممی  و   دارد  را  انقالب  از  بعد   تاریخ   در  تحقق   صورت  ترینگسترده  شکبی

  شوندمی  حاضر  حجاب  خیابان  در  مهسا  درگذشت  خبر  اعالم  فردایپس  و  فردا  که  که  کسانی  از  تعداد  چه  دانیمنمی  نیستند.  فمنیست

   بودند؟ فمنیست

  رخداد  یک  با   ما  --   ودنب  مترقی   و  بودن  نو  ناپذیری، محاسبه  ناپذیری،بینیپیش  --  سلبی   ویژگی  چهار  این  اساس   بر  کنم می  تصور

 دارد   را  سلبی   هایویژگی  آن   که  پذیریدمی  رخداد  یک  عنوان  به  را  رخدادی  وقتی  که  است  این  بر  اصل  هم  بدیو  گفتار  در  ایم.مواجه 

  بدیو  رنظ  از  رخداد  به  وفاداری  شود.می  مربوط  رخداد  آن  به  وفاداری  به  که  ایجابی  هایویژگی  بروید.  آن  ایجابی  هایویژگی  سراغ  باید 

  انفجار  و  ها امکان  انفجار  یعنی  بدیو  نظری  گفتار  در  رخداد  چون  آن.  عینی  پیامدهای  نه  و  رخداد  منطقی   پیامدهای  پیگیری  یعنی

  جزوی   »خیانت«،  نمونه  برای  دارد.  زمانهم  را  مثبت  و   منفی  های سویه  دلیل  همینبه  و   هاستبالقوگی  اقسام  و  انواع  شامل  هاامکان

 پیشین  رخدادهای  نوعی  به  رخداد  یک   اگر   البته  ندارد.  معنی   خیانت  رخداد،   از  پیش   واقع   در   و  است  رخداد   هایالقوگیب  و  هاامکان  از

  و  88  سال  انتخابات   از  بعد  کنم می  فکر  من  برد.   کاربه  را  خیانت  واژه  توانمی  نیز  قبلی   هایرخداد  قبال  در  گاه آن   فرابخواند  نیز  را

  است.  بوده  سبز  جنبش  و  خرداد   25  رخداد  به  خیانت   حکمِ  در  انتخابات   »بازی«  به  بازگشت  سبز،  جنبش  گرفتن  پا  و  خرداد25  رخداد

 همان  بر  باز  است،  رفته  سؤال  زیر  ایرانی  هامیلیون   دید  از  آن  مشروعیت  و  انتخابات  سازوکار  وقتی  که  ندارد  توجیهی  هیچ  این  واقع  در

 وجود  88 تا 76 سال از تقریبا که بکوبیم کردناعتراض  برای دموکراتیک هایکانام و مدنی جامعه قبیل از مطالباتی گیریپی طبل

  شعارهای  از  اعم   خوریم،برمی  آن  به  که  شعاری  و  اتفاق   و  گیریموضع  هر  با  مواجهه  در  بعد  به  جا  یک  از  کنم،می  گمان  است.  داشته

  رخداد  آن  منطقی  پیامدهای  جزو  پدیده   این  آیا  شود  مشخص  تا  شود  نگریسته  رخداد  منظر  از  باید  رکیک،  شعارهای  حتی  یا  مدنی



9 www.thesis11.com 

  

  عینی   پیامدهای  از  ایمخوانده  »رخداد«  که  را  ایواقعه  منطقی پیامدهای  بکوشیم تمام  حسایتِ  با  یعنی  وفاداری  که  چرا  خیر.  یا  است

 دارند.  قرار  منطقی هایپیامد  با کامل تناقض در عینی  هایپیامد مواقع از خیلی کنیم. جدا آن

  که   بینیم می   رخداد   این   در   نمونه   برای    دهیم؟   ادامه   تر انضمامی   را  بحث   تا   کنید   مطرح   مثالی   توانید می   آیا   اخیر  رخداد   این   با   ارتباط   در   :   ار انک 

  با   رابطه   در   که -   آزادی« - زندگی- »زن   برای   ای دنباله   عنوان به   آبادی« - میهن - »مرد   شعار  هنری   آثار   یا   اعتراضات  برخی   در   و   سویی   از   کم دست 

  پرسش   بگیریم؟   نظر   در   رخداد   های بالقوگی   از   یکی   ی مثابه به   شما   قول به   باید   نیز   را   سویه   این   آیا   شود. می   مطرح   -کردید   صحبت   آن   بودن مترقی 

  را   شعار   این   مثال   برای   باید   آن   به   وفاداری   و   رخداد   با   رابطه   در   شما   پردازی مفهوم   اساس   بر   آیا   چیست؟   عبارت   این   با   ما   نسبت   که   است   این   من 

 آن؟   عینی   پیامد   یا   دانست   رخداد   منطقی   پیامد 

 از   که  هاییعکس  از  یکی  در  حتی  بینیممی  که  جاآن  تا  طرفیم،  متنوعی  هایواکنش  با  آبادی«،-میهن-»مرد  مورد  در  :  نجفی  صالح

  مخاطره  با داریمبرمی که  هرگامی کنیم فراموش نباید که البته است. شده استفاده عبارت این از هم شده منتشر حکومت طرفداران

 ی منزله  به   باید   را  آن  گیریشکل  اینکه  اول  است:  بخش   و د  شامل  مساله  من  نظر  به  آبادی«،-میهن-»مرد   مورد  در  اما   است  همراه

 بسیاری  یترانه  من   نظر  به  که  ایترانه  افتد.می  هازبان  سر  شروین  »برای...«  یترانه  همان  از  که  گرفت  نظر  در  پردازیقافیه  نوعی

  مردمی  و   بدیع  کامال  ایگونه  به  آن  متن  و  شعر  گیریشکل  ینحوه  که  ایترانه  کرد.  جدا  اخیر  وقایع  از  را  آن  تواننمی  که  است  مهمی

 آن  یشنونده  گاههیچ   اگرچه  من  است.  بوده  سابقهبی  ایران  سازیِترانه  و  موسیقی   تاریخ  در  دانممی  من  که  جاآن  تا  و  شودمی  ساخته 

  نهایتبی  بسط  امکان  آن  به  که  دارد  وجود  خواندن  و  اجرا  از  شکل  این  در  پتانسیل  چقدر  کنممی  فکر  اما  امنبوده   موسیقی  از  شکل

 را   هاآن  معموال  سیاسی  فعاالن  که  مردمی  هایدرخواست   دهد.می  را  »برای...«  یترانه   شدنساخته  برای  مردمی  هایدرخواست 

  خاص  گراییهویت  خاطر  به  دقیقا   سیاسی  فعاالن  جانب  از  که  فرمی  داد،  فرم  باید  مردمی  هایدرخواست   این  به  گیرند. می  نادیده

  باشد،  نداشته  خوانیهم  شانمطلوب  نظری  هایفانتزی  و   هاسناریو  با   آمدهپیش  هایاتفاق   کهاین  از  شاننگرانی  خاطر  به  و  نخودشا

  ترانه آن در هم  آبادی«-میهن-»مرد عبارت  و است مهم  بسیار من  »برای...« یترانه بگویم باید جهت این از شود. می تلقی ارزشبی

  تاریخ  در   زن  یمسئله  یابد.می  متفاوتی  معنای  گیردمی  قرار  آزادی«  -زندگی-»زن  جنبش  متن  در  وقتی   تعبار این  است.  افتاده  جا

  روابط  و  عمومی  فضاهای  یا   مردانه  میل  منطق  اینجا  در  یعنی  است.  مردان  یمسئله  واقع  در  باشد  زنان  یمسئله  کهآن   از  بیش   ما

  رقص  حاکم   رسمیِ  گفتار  در  نمونه،  برای  است.شده  تعریف  زن  حذف  با   سیقیمو  و  تئاتر  جمله  از  مهم   هنری  هایپدیده  و  اجتماعی

  تاریخ   در  اتفاقات  از  بسیاری  و  است  گانههفت   هنرهای  مجموعه  در  هنرها  ترینمهم  از  یکی  رقص  کهدرحالی  شودنمی   محسوب  هنر

 واهمه  زن  جسمانی  هایحرکت  و  زنان  بدن  و  نز  از  حاکمیت  جاکهآن   از  ولی  است،  گشتهمی  رقص  مدار  بر  ادیان  تاریخ  در  حتی  و  هنر

  رقصند، می  مردها   داشته:  تأثیر  است  داده   روی   هاعرصه  دیگر  یا  تئاتر  در  که   اتفاقاتی   تمام   در   حذف  این  و   است  کرده   حذف   را  هاآن  دارد

  و  جاهمه  مردها،  کلی  طور  به  و  ندندار  را  اجازه  این  ها زن   چون  دارند   را  حرفی  هر  بیان  یاجازه  مردها  برقصند.  توانندنمی  ها زن   چون

  های وخیال  مردها   رفتار  رو،  این  از  اند. شده  حذف  فضاها  این  از  بسیاری  از  اندزن   که  حیث  آن  از  هازن  چون  هستند  فضاها  یهمه  در
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- میهن-»مرد   شعار  که  بگویم  توانم می  بینانهخوش   موضع  از  بنابراین  است.  گرفته  شکل   حذف  این  اساس   بر  شانمیل  منطق  و  ها آن 

 آزادی«، -زندگی-»زن  دعوی  این  یعنی  نیست  هازن   برای  فقط  دعوا  این  بگوید  خواهدمی  که  استشده   ساخته  جهت  این  از  آبادی«

  و   کند  مشخص  نیز   را  میهن  این  در   زندگی   معنای  تا   دهد می  قرار  زندگی   برابر  در  را  میهن  طورهمین  دارد.   وجود  هم   مردها   برای

 آورد... می است آزادی با افیهقهم چون هم را آبادی

 نیست؟   سلطه   نماد   کامال   معنایی،   به   آبادی«، - میهن - »مرد   اما   انکار: 

  برای   اما  کنممی  قبول  است،  سلطه  نماد  کجایش  بگویید   من  به  اگر  حداقل  بینیم. نمی  سلطه  از  نشانی  شعار  این   در  من  نجفی:   صالح

 دارد؟ بدی چه دیآبا است. پردازیقافیه حاصلِ بیشتر شعار این من

- میهن - »شاه   شعار   به  رتوریکش   شباهت   حتی  و   اش تاریخی   های داللت   تمامی  با   آبادی   و   میهن   و   مرد   دال   سه   قرارگرفتن   هم  کنار  نظرم به   انکار: 

  و   حادث   مری ا   تردید بی   کرد؛   بازشناسی   کشور   از   خارج   اپوزیسیون   در   نیز   را   فاشیستی شبه   بدیل  یک   رد  توان می   که زمانی   در   خصوصا   آبادی«، 

  جریاناتی   پرسید   باید   و   دید   فضا   کلیت   با   نسبت   در   باید   را   شعار   این   حال   هر به   دارد.   مشخصی   های پیام   و   معنا   و   نیست   قافیه  سر   از   تنها  و   اتفاقی 

  آبادی« - میهن - »مرد   اساسا   اینکه   یکی   هستیم؛   مواجه   مسئله   دو   با   جا این   ما   واقع   در   گیرند؟ می   قرار   ما   تحلیل   کجای   هستند،   شعار   این   حامی   که

 کنند. می   حمایت   آن   از   سیاسی   های گروه   کدامین  و   گیرد می   قرار   استقبال   مورد   چرا   کهآن   دیگر   و   آید می   پدید   چرا 

نظرم هژمونیک دانستن آن به این به شد.  نخواهد  و  است  نشده  هژمونیک  آبادی«-میهن-»مرد  دانممی  من  که جایی  تا  نجفی:  صالح

-آزادی« و »مرد-زندگی،-بار هم نشنیدم کسی بگوید این جنبش »زنحال یکمعنی هنوز خیلی سخت است. مثال من تا به

 آبادی« است.-میهن

هرحال  تر استفاده کنم. منظورم این است که به عنوان نماد یک جریان کلی تر به آبادی« را بیش - میهن - کردم تا »مرد انکار: راستش من تالش  

توانست  کس نمی آزادی« در ایران متولد شد که هیچ - زندگی- همه اتفاق نظر داریم که در اواخر شهریور ماه خیزشی مترقی با شعار »زن 

الساعه  ه پیشاپیش وفاداری خود به این سه دال را نشان دهد. بگذریم که خود این شعار هم امری خلق ک این   مدعی پیوند با آن باشد مگر 

شدن نیروهایی  رفته شاهد مرئی نیست و اتفاقا تاریخی مشخص از پیوند با همان فعاالن سیاسی که شما گفتید؛ درخودش دارد. منتها رفته 

آبادی«، نماد    - میهن - ای داشتند و هنوز هم در فضا هستند و شاید بتوان ادعا کرد »مرد نه گرایا دیگر نیز بودیم که از قضا گرایشات واپس 

آید  نظر می های اجتماعی فارسی هم در اختیار همین گروه دوم است؛ به جا که بخش زیادی از رسانه و شبکه چنین جریانی است. اتفاقا از آن 

هرحال تا وقتی جنبش پویاست و در خیابان حضور دارد  شود. به د بلندتر هم می تر تضعیف شود، صدای این افرا هر چه فضای جنبشی بیش 

 کنند. شان تمام فضا را اشغال می ای محض تضعیف جنبش، این افراد با قدرت رسانه آن سخت است اما به   ی مصادره 

است درباره این خیزش، کاری   مه نگذاشتهبرنا اینترنشنالایران ی ن به اندازهای االرسانه تر بگویم. هیچنجفی: اجازه دهید صریح

کند و  خواه، از رضا پهلوی یا هر »چهرۀ« دیگر حمایت میطلب است یا جمهوری آید، سلطنتندارم که پول این رسانه از کجا می

ای به اندازۀ این توان انکار کرد این است که کمتر رسانهگیرم. آنچه نمینمی  فاکتها را  ها همه سوال است. من اینچه و چه. این 

- است. فرض کنیم چنین باشد. حال بیایید ببینید در این رسانه چند درصد »زندرباره جنبش و خیزش اخیر حرف زده  رسانه

اش خواهم بگویم که اگر یک گروه فعال سیاسی یا به معنی وسیعآبادی«. می-میهن-ام و چند درصد »مردآزادی« شنیده-زندگی



11 www.thesis11.com 

  

گفتم ارتجاعی است اما  آزادی« است، من می-زندگی-سنگِ »زنآبادی« هم-میهن-گفت »مردیا خارج، میاپوزیسیون در داخل 

 فکر نکنم. –ش، چیزی ارتجاعی هست اآبادی«، یعنی در ذات-میهن-که فکر کنیم درخودِ »مرداین

پیشین داشته باشیم، اجازه دهید این پرسش را از منظر  طریقی دیگر بیان کنم و هم بازگشتی به بحث  که هم مساله را به انکار: برای این 

کند که ما دائما در  رخداد و وفاداری به آن مطرح کنم. وفاداری به رخداد چه اقتضایی دارد؟ آیا وفاداری به رخداد ژینا یا مهسا ایجاب می 

نظر شما در فضایی که بخش زیادی از نیروهای مترقی  خواهم بدانم از ها و گرایشات را هم ببینیم یا نه؟ می مان این سویه توصیف و تحلیل 

ای از بازنمایی  چنین بازسازی پیوند خود با جامعه ندارند و به دلیل همین فقدان، حجم گسترده شان و هم عمال ابزاری برای بازنمایی مطالبات 

انتقادی    ی است آیا وفاداری به رخداد، رسالت مواجهه   سیاسی به آن معنا ندارند افتاده   ی دست چند سلبریتی که اصال تجربه اتفاقات اخیر، به 

مساله دیگر در باب پیروزی است. این روزها بسیاری گفتند و    گذارد؟ چنینی را بر دوش ما نمی شدن فضا یا مواردی این با این سلبریتیزه 

خواهم نگرانی  ها بد نیست اما من می ن بحث که پیروزی جنبش اخیر موجب تولد شکل جدیدی از سلطه شود. ای نوشتند که ما نگرانیم از آن 

نظر من گرایشات  تری را بیان کنم. مساله صرفا بعد از پیروزی نیست مساله بر سر »امکان پیروزی« است. حقیقت آن است که به عمیق 

های غربی  یزان انتظار که از دولت برند. مثال ببینید االن این م کردن و فرسودن جامعه امکان پیروزی را از بین می گرایانه، با مستهلک واپس 

های غربی در نهایت ممکن  کنم. آیا جز این است که این میزان توجه به دولت پیش آمده است. راستش من اصال معنای آن را درک نمی 

با حکومت تبدیل کند. حاال از جنبش عظیم مهسا را به سوخت امتیازگیری بیشتر غربی   ی است تمام سرمایه  مخاطرات    ها در مذاکرات 

کنند،  اش می راحتی بیان آن ریخته و به   رسد این روزها حداقل برای بعضی افراد قبح نظر می گری مانند »مداخله نظامی هدفمند« که به ویران 

 بگذریم. 

آن شدن  اندازی تاریخی شروع کنیم. ما کشوری هستیم که فرایند مدرننجفی: بهتر است تأمل دربارۀ این قضیه را با چشمصالح  

  ببینید،   جازه دهید با معایب آن آغاز کنیم. . ااتی دارد و هم معایبیهم امتیازتجربۀ ویژه  این   ت.اس  تحقق یافتهبدون استعمار  

یافتنِ  دست   برای  راهمستعدترین    شاید ها و  یکی از راهاستعمار،    تاریخ  در  متأسفانه  و  دارد  مدرن  افزارهایجنگ  به  نیاز  شدنمدرن

 درون  مدرن  نهادهای  شود ومی  استعمار  کشور  یک  قضیه معموالً از این قرار بوده است که  است.  بوده  مدرن  ابزارهای  جوامع به

به  شوند می  تأسیس   آن بهتریا  استعمار میجامعهشوند.  می  تحمیل  آن  به  عبارت  استعمار شدنشود بهای که  دوزبانه    واسطه 

ها  آن  وقتی زبان و  آموزد  گرها را میرزندگی کند و در آن نهادها حضور داشته باشد زبان استعماکه بتواند  یعنی برای اینشود،  می

برای مبارزه با استعمارگر   خودآگاه،   به مرور زمان به وجهی  ناخودآگاه و  ، کندرا تمرین میی مدرن  با نهادها  یستنز  آموزد ومی  را

هایش بخشی از فرایند  ر و تالش برای کسب استقالل ملی با همه محدودیتبه این سان، خود مبارزه با استعمارگشود. آماده می

همه چیز بر وفق    نداستعمارگر را بیرون انداخت  مردم  کهن آطور نیست که از فردای  این  شود.شدن آن کشور را شامل میمدرن

دچار    ر نسبی نویدبخش، و برخی نیزطواصالً یکدست نیستند: برخی تراژیک و دردناک و برخی به  تاریخی   هایمراد شود. مثال

طلبی و مبارزه با  ترکیبی که از هویت  . گاهیند که گویا هیچ وقت قرار نیست درست بشوداشدههای اجتماعی  دوپارگیبعضی  

 است؛ نداشتهنامطلوب کم  هم نتایج    راستعمارگ  کشورهای  البته استعمار در  .رسدنمی  مطلوب  یهآید به نتیجپدید میاستعمار  

   .که گویا قرار نیست هیچ وقت رفع بشوداند  تاریخی شدهعذاب وجدانی درگیرِ گاهی این کشورها
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هرچند    – ایم  نشده  استعمار  کلمهکالسیک  معنای به  هرگز  که   عجیب و شاید منحصربفرد باشیم، چرا  ایهنمون  ما   در این بین 

استعمار نشدن باعث شده    شان بحث کرد.تری هم دارد که در جای خود باید دربارهپیچیدههای شکل  استعمارشدن دانیم کهمی

  نهادهایی  آورد، می  آدم  زندگی  به  دوم  زبان   که  چیزهایی   تمام  با  دوم  زبان  آن  خواهم بگویم کهمی  . نشویم  دوزبانه  هرگز  ما  که، مثال، 

در تاریخ ما  ده است.  بو  غایب  جااین  شوند درمی  ممکن  زبان  آن  با  که  ادراکی  و  تجربه  ینحوه   شوند ومی  ترویج  زبان  آن  با  که

  فارسی، یعنی   زبان  اعنوان زبان دوم بلکه به عنوان زبانی که بنه به  . این زبان در اغلب مواردعربیحضور داشته است:  زبان دومی  

 برای   را که  چیزی  آن  ته است و خب طبیعتا ما است در تاریخ حیات فکری و مادی ما حضور داش  درآمیخته  مادری ما،   زبان

  طور کاملفقدان تا امروز هم به  توان گفت اینمی دست نیاوردیم.گاه بههیچ  عربی  زبان  با  مواجهه  طریق از   است   الزم  شدنمدرن

شویم. دربارۀ   مدرن  تا کردیم انقالب  ایم، ناچارنکرده مبارزه استعمارگر با   ما که جاکه از آناین مثبت یاما جنبهاست. حل نشده

اند شدن و تأسیس نهادهای مدرن بسیار گفتههای آن و تأثیر آن در روند مدرنچند و چون این انقالب و مختصات و محدودیت

؟  روی دهد   باید در دوره مظفرالدین شاه   انقالب در ایران  چرا  توانیم بپرسیممی  مثال   ها مسائلی دیگر است.اند اما اینو نوشته

خواهند  دنیا وقتی می  یطور که همههمان  گردیم،برمی  مشروطه  کنیم قبل از هر چیز بهمی  فکر  انقالب  به  وقتی ما در تاریخ خود

 .  گردند..برمی  هاآن بین انتخاب و هایشانتفاوت و فرانسه  انقالب و امریکا انقالب بهبه انقالب فکر کنند  

 سطح  استعمار دو  و این.  شویممی   استعمار  درون  از  گویی  که  هستیم  وضعیتی  در  ما  نظرم االنبه  که  است  این  بعدی  یمساله

  مطلوب  که  خاصی  زندگی  سبک  یا  هایش عادت یا  زبانش  یا  مذهبش   کردنغالب  گروهی یا بخشی از جامعه با  دارد. در یک سطح،

ما    یعنی   »ما«،   هستیم.  و بلوچستان  سیستان  کند، به این اعتبار ما به تعبیری در حال استعمارمی  استعمار را  کشور  داند کلمی

زبانیم، با  ایم، فارسیکه به شناسنامه شیعه   یی ما مراتبی از این استعمار منتفع هستیم.  شکل سلسله که هر کدام بهها  مرکزنشین 

  ؛نداوصل  مرکز  به  جوری  یک  هم  ها یزدی  و   ها اصفهانی  مثال  که  بگویم  مخواهو.... می  ایمیک شکل زندگی و مصرف خاص خوگرفته 

واسطۀ تمرکز کلمه، بهکالسیک  ، حتی به معنای توانیم بگوییم که خوزستان مستعمره استها مستعمره نیستند اما مییعنی آن

به لحاظ شکل زندگی یا زندگی مطلوب،  جاست ولی  مرکز به لحاظ اقتصادی وابسته به آن در نتیجه،    منابع نفتی در آن منطقه.

 این را   توانیممی  همماست. درمورد کردستان    یمستعمرهخوزستان  که    ها حاکی از آن استاین... همه  و  ها، زبان عربی امکان

  استعمارگر   نسبت  یادآورِ  های دیگراستانو  ها  با حاشیه   آن  اول ما با یک  مرکزی سروکار داریم که نسبت  حبگوییم. بنابراین در سط

 ت. اس با استعمارشده

سر و کار داریم    مرکزی  یدولت   تر از سطح اول است با تر و شاملاز جهتی وسیعاما    شاید قدری استعاری باشد که  دوم    در سطح

عمومی»  که استعمار کرده«  فضای  استعمار می  هممرکزنشین    منِ حتی  یعنی    ،استرا  نوعی  به جهت  به    و  عالیقشوم، من 
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من    .من نیست  از آنِگر محکوم به زیستن در فضایی هستم که  دی   هایچیز  و بسیاریشکل زندگی مطلوبم  به لحاظ  م،  اقسالی

 ا ی  خصوصینیمه   خصوصی یا  فضای  با  باید  را  اشخالی  جای.  شناسمبازنمی  خودم  عمومی  فضای   این فضای عمومی را به عنوان

  فضای عمومی رادر مقاطعی   که  بود   این  این خیزش  دستاوردهای  ارزشمندترین  از  یکی   .است بار فاجعه  این   و   عمومی پرکنم نیمه 

حداقل  گرفت  پس از  گرفتنشپس  امکان  یا  ببینید  است.  کرده  فراهم  آن   که  داریم  سروکار  جنبشی  با  ما  من  دید  را   افق 

اش  ترین مسالهکه به نظرم مهمنای  و  است  نشان  و  نامبی  دختر  یک  رمزش نام  اسم  که  این.  است  عمومی«  فضای  گیری»بازپس

 قدر در کانون آن بوده است.  گیری فضای عمومی چهدهد که مساله بازپسخود نشان می حجاب اجباری است

به نیروهای سیاسی  اه نگاه ما  گکه از منظر بحث استعمار به مفهومی که مطرح کردم به قضایا بنگریم، آنهنگامیرسد  نظرم میبه

  نیرو   چشم  به  ها بایدبه آن   نظرم   . بهخواهد شدعوض    سازماندهی کنند  را  جنبش  شانبا هژمونی  ایی که می توانندهآنمرتجع یا  

نیست و شک    اند نشده  پررنگ  هنوز  که  دیگر  اسم   کلی  و  اسماعیلیون  حامد   چه  پهلوی  رضا  چه  باشد   نژادعلی  مسیح  چه  کرد،  نگاه 

  شاید   های سفید نبودچهارشنبه   کمپین  تاریخی دارد. مثال اگربعضاً  تصادفی و    ها دالیلی بعضاً شدن هر یک از این نامررنگکه ُپ

آدم مرتجعی   از بسیاری جهات خودش نژادقبول که علی نداشتیم.   ، بینیممی های ایرانامروز در خیابانکه را خیلی از چیزهایی 

  قبول. اما اگر »خود«  هاای و چه و چه است، ایندنبال شهرت است، یا تابع منطق مشاهیر رسانهر کرده است،  است، با پمپئو دیدا

یدان  م  در  وقتی  است  داشته  سفید   هایچهارشنبه   در   که  ایتجربه  آن  کنار یا در پرانتز بگذاریم، باید گفتشخص را    یا   فرد  این

 دارای   یا   شودمی  تبرئه  کامل  که   نیست  معنی   بدان  این.  شودقضیه عوض می  ،گیردقرار می  «آزادی-زندگی -زن»نیروهای جنبش  

  غلط  هااین  همه  دانم کهنه. من می  کرد،   تخیلی  جهان  یک  در  زنان  امور  رییس  را  او  فردا  توانمی  کهاین  یا   است  مترقی   اندیشه

ربط   کمپینو آن    «سفید هایچهارشنبه »به اسم    است  وجود داشته  کمپینیکه  دانم و آن اینگر را هم میدی  چیز  یک  ولی  است

هرچقدر   کرد.جدا  کنم بتوان  فکر نمیمن  حداقل    ،توانید از جنبش جدا کنیدرا نمی   آنو    «آزادی-زندگی  -زن»دارد به جنبش  

مستقل شد؟ وقتی    چه زمانی  .مستقل شده است  ،از فردی که آن را تعریف کرده بودهدیگر    کمپین،آن    ،بگوییم مترقی و ارتجاعی 

 ها نیز گفت و نشان داد.  ی سایر چهرهتوان دربارهمی افتاد. این را فرایند خیزش انقالبی به جریانگرفت و  پا که جنبش 

استفاده کنیم.    general intellectدقت و با مسامحه، از یک مفهوم مارکسی یعنی  بحث اجازه دهید، هرچند بی  یبرای ادامه 

general intellect  به گمان من، »تعقل عمومی« از  .  کند می  پیدا  مختلف  هایعینیت  تاریخی  صورت  به  1یا تعقل عمومی

تعبیری »تجسدِ« ایدئولوژی است و گفتار دومی به  یابد. رفته است تعین میچه »افکار/عقاید عمومی« نام گراه مقابله و تنش با آن

فکر    یابد. خوردن اولی نمود میکند. دومی از راه شکافمسلط از طریق تولید یا هدایت و دستکاری آن بقای خود را تضمین می

 
 کنیم. از همین معادل »تعقل عمومی« استفاده می General intellectمصاحبه ما برای  یدر ادامه   1
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. فرض میکن  ریرا تسخ  یمرکز نظام   ای و فالن پاسگاه    میریسالح به دست بگ   م،یبرو  ابانیبه خ  دیبا  دی به ما بگو  ین کساال  دیکن

  ی هاشبکه  یِاری مثالً به    ، یعموم   ی را در فضا  شنهادیپ   نیکند و ا  بودنکالیراد  ی ادعا  کندیرا مطرح م  شنهادیپ   نیکه ایکس  دیکن

  د ی . شادهند ی نم  یرأ  نهیگز  نیدرصد هم به ا  کیندارم که    دیکند. من ترد  یو از مردم نظرخواه  بگذاردبه اشتراک    ،یاجتماع 

  خواهمینم  ی نیبشیپ   م؟ی آتش بزن  سیپاسگاه پل  ا ی   میحجاب را بردار  یرا مطرح کند: بهتر است در اوضاع کنون  ی دوراه  نیا  یکس

ا من  برداشت  اما  عموم  نیبکنم،  تعقل  که  ح  یاست  برم  جاببرداشتن  ش  ندیگزیرا  و  مولوتوف  کوکتل  باصطالح    یهاوهینه 

 را. ز«یآم»خشونت 

انکار: راستش باوجود این توضیحات من هنوز به پاسخ سوال خود نرسیدم. اجازه بدهید مثالی عینی بزنم که منظورم کمی روشن شود.  

های لمپنی و مردساالرانه و  ز اعالن نسبت ما با همین سه چهار اسمی که مطرح است، چیست؟ مثال نسبت ما با علی کریمی که انواعی ا 

واسطه چیزی  های وضعیت است، آن هم به هرحال علی کریمی در حال تبدیل شدن به یکی از آیکون کند، چیست؟ به سنتی را منتشر می 

ایی که با تسامح  نیروه - شوند که نیروهایی که درون ایران هستند که در اول بحثم گفتم. یعنی امثال علی کریمی به این دلیل برجسته می 

واسطه  توان مشاهده کرد. استعماری که به ابزار بازنمایی ندارند. در همین جاست که رد آن استعمار را می   - نامیم ها را نیروهای مترقی می آن 

 ها چیست؟  آن، نیروهای مترقی داخل، اساسا ابزار بازنمایی ندارند. نسبت ما با این 

بود    نیا  ش یداشتند، معنا  ار یدر اخت   یابزار   نیندارند. اگر چن  ییداخل ابزار بازنما  یروهایروشن است که ن  د،ینیببصالح نجفی:  

ها و افرادِ مطرح،  که البته، قطع نظر از چهره  میمواجه یانقالب «یندیاست. ما در حال حاضر با »فرا دهیرس یروزیکه انقالب به پ 

 ... دهدیبه آن نم شدنکیو امکان هژمون راندیم هیبه حاش ودخه از آن نوع را خودب ی هرگونه اعالم

سخ  ای که شما مطرح کردید پا بگذارید بیشتر توضیح بدهم. من هم کامال موافقم که در حال حاضر اگر جامعه بخواهد به آن دوگانه انکار:  

دانیم که هژمونی الزاما  کند. می جا مفهوم هژمونی اهمیت پیدا می کند. اما در این دهد، قاعدتا تعقل عمومی برداشتن حجاب را انتخاب می 

حال  تواند در اقلیت باشد، اما با استفاده از قدرت و رسانه هژمونی پیدا کند. مسئله این است که در  معنای برتری کمی نیست. گروهی می به 

 شدن برخوردار است؟ کند، تا چه حد از ابزار هژمونیک دوم دفاع می   ی حاضر گروهی که از گزینه 

کنم. یکی گروهی که  صورت کلی افراد را به دو دسته تقسیم میتر صحبت کنیم. من بهاجازه بدهید کمی صریحصالح نجفی:  

نظرم کسانی  کنند و دیگر کسانی که نگران این موضوع نیستند. بهیشدن این قبیل افراد و جریانات ابراز نگرانی مدرباره هژمونیک

کنند، نگران هستند، در چارچوبِ گفتار ماقبل تعقل  ها نمایندگی میهایی که آنشدن این افراد و جریانکه نسبت به هژمونیک

نظرشان تعقل عمومی نسبت به آن   کنند که درها کسانی هستند که نسبت به چیزی ابراز نگرانی میگیرند. آنعمومی قرار می

بیند که تعقل عمومی آن را گویند که ما یک قوه تعقل و تمیز و تشخیص داریم که خطری را میها در اصل میجاهل است. آن

شان  یهاگیرند. ممکن است خیلیکنم که تعقل عمومی و افکار عمومی را یکی میها را به این اعتبار نقد میبیند. من آننمی

را میانانس عمومی  افکار  است.  از جهاتی منسوخ  روشنفکر و جامعه  نسبت  به  نگاهشان  اما  باشند،  فعالی  و  مترقی  توان های 

ها آن را به تعویق هدایت/منحرف کرد، تعقل عمومی را نه. اگر چیزی به اسم »پیروزی« وجود داشته باشد، این قبل نگرانی

های ولو ارتجاعی ابراز نگرانی کنند. به زعم من گفتار کسانی که نسبت به این جریان اندازند، اگر نگوییم آن را ناممکن میمی
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اندازد، یا بگوییم »پیروزی« را. چرا؟ به گمانم این قضیه علت فلسفی دارد.  کنند، اگر هژمونیک بشود، انقالب را به تعویق میمی

کسی که تعقل عمومی را باور داشته باشد، ابراز نگرانی   کنم پیروزی خیزش کنونی وابسته به وجود تعقل عمومی است.فکر می

تواند گرایش به راست پیدا کند، بله، این قطعاً  تواند اشتباه کند، ولی اشتباهش هم مترقی است. میکند. تعقل عمومی مینمی

تر شش زنان یا به بیان دقیقآزادی پو  یاشتباه است، اما گرایش به راست در وضعیت فعلی تاریخ ما اشتباهی مترقی است. مطالبه

شود، اما همه چیز تاریخی است و تاریخی دارد هم به وقت خود حتما مطالبه میاین  --برداشتن حجاب اجباری و نه برهنگی   

  بورژوایی است اما در وضعیت انضمامی ما... اولای خردههای دیگر، مطالبه های دیگر، در تاریخهای دیگر، در کانتکستدر متن  --

فقر را حل کنید،  یگویند: »اول نان شب مردم را تأمین کنید، مسئله شنیدیم که میهای مترقی میانقالب بارها از افراد یا گروه

ای  های مترقیرسد.« ما چهار دهه است که درگیر آدمعدالتی اقتصادی را رفع کنید، بعد نوبت به حجاب و پوشش زنان میبی

اند و چه تری هم نسبت به تعقل عمومی داشتهکامل اند که گویا عقلگفته اند اما به نحوی سخن میهستیم که دلسوز مردم بوده

 اند. دانستهبسا اعتماد به تعقل عمومی را مساوی با پوپولیسم می

رسد تحریم  نظر می ه هرحال ب تحریم صحبت کنیم. به   ی انکار: حال که بحث به اپوزیسیون خارج از کشور رسید اگر موافقید کمی هم درباره 

شود؟  ها صحبت کردیم. به نظر شما تحریم باعث تحکیم این جنبش می امروز یکی از راهبردهای اصلی همین جریاناتی است که در مورد آن 

شود،  تر له می یش که اتفاقا وقتی جامعه هرچه ب شده امکانی معطوف به تغییر دارد، یا این له   ی کند؟ آیا جامعه یا اتفاقا جامعه را بیشتر له می 

 شود؟ یک منجی که بیاید و نظمی دوباره را مستقر کند. شویم که در آن خواست منجی تقویت می ما با یک وضعیت فروپاشی مواجه می 

اعتمادی  ها مصداق بیاین  یتخیل منفی نیاز است. برای من همه  یها را گفتید، اینجا قوهخیلی خوب شد که اینصالح نجفی:  

کم چهار جنبش اجتماعی وسیع از کم دو انقالب، و دستانگار ما کشوری هستیم که دستبه تعقل عمومی است. یعنی انگارنه

شکلی  اش به چه داند حکومت مطلوبایم. این همه نیروی مترقی سیاسی داریم و از یک قشر جوان برخورداریم که میسر گذرانده

اندیشد. هستند دلواپسانی که به دالیل گوناگون  ای پرتوان که به برقراری یک »جمهوری مردمیِ سکوالر« میعهاست، مجمو

افغانستان مقایسه می ایران را کشوری چون ترکیه معرفی میوضعیت ما را با سوریه، لیبی، مصر و  کنند.  کنند یا  قبلۀ آمال 

 دارد.  انگار که این کشور برای خودش تاریخی انگارنه

باره نه فقط به عنوان یک مترجم بلکه اصال از جایگاه یک فرد  درباره تحریم هم از این زاویه باید سخن گفت. باز بگویم در این

کند و فرزندی چهارساله دارد که مدام آورد و هنوز کتاب هم تولید میگویم که از طریق تدریس پول در میبورژوا سخن میخرده

عنوان یک گریبان است... اصال من این سوال را بهها دست بههای درمان و نظایر اینوط به کمبود دارو و هزینههای مرببا نگرانی

ها بنگریم، تحریم  کند به موضوع تحریمدیدِ کسی که به پیروزی فکر می  یکنم وقتی از زاویهدهم. من فکر میشهروند جواب می

مند مرز کشید. بله، این  مند و غیرهدفتوان میان تحریم هدفمند امری ناگزیر است. بله، این مسئله هست که چگونه میهدف
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گفت، این قیمتی است که جامعه باید  کند. اما شاید بتوان  مسئله هست که که تحریم به هر شکل زندگی شهروندان را سخت می

 ای نابرابریم... که یک دنیای بهتر داشته باشد. ما درگیر مبارزهبپردازد برای این 

درپی اتفاقا  که با استمرار این شکل از تحریم پی برد یا آن سمت یک دنیای بهتر می جاست. آیا واقعا تحریم ما را به انکار: سوال دقیقا همین 

البته این تاکید را هم اضافه کنم که من آگاهم که    شود؟ دادن قدرت خود دچار شکلی از فروپاشی می که با ازدست این جامعه است  

المللی است و در این بین اپوزیسیون  های غربی، عملکرد حکومت و مناسبات بین ای مانند منافع دولت تحریم تابع عوامل پیچیده 

 ورزی است. ت از این شکل از سیاست جا صحب عامل تکین اثرگذار نیست اما دراین 

کنم این  کنم و اطالعات من محدود باشد، اما گمان میصالح نجفی: از دید من این یک تحلیل انتزاعی است. شاید من اشتباه می 

بر اثر  که مبادا  کنند وضع موجود قابل اصالح و بهبود است. ترس از اینی کسانی است که آگاه یا ناخودآگاه فکر میآخرین حربه 

این تصور ناشی از  --حدی از فروپاشی اجتماعی برسد که وضعی مشابه افعانستان یا سوریه پیدا کند ایران به  یهها جامعتحریم

 که با تغییر واقعی اوضاع جایگاه من یا ما زیر سؤال برود یا...  ین ا ترسی هویتی یا ساختاری است، ترس از

بینی  توانیم از مخاطرات خوش مومی و کسانی که به آن اعتماد ندارند صحبت کردید اما خب در مقابل می انکار: شما درباره بدبینی به تعقل ع 

کلی جدا شده  اش به های قبل رخدادی که شما تعریف کردید، از روند سال   ی رسد که آن لحظه به تعقل عمومی هم صحبت کنیم. به نظر می 

نظری وجود ندارد. منتها مایلم در این نقطه دو نکته را مطرح  جا اختالف کنم تا این ای را خلق کرده است. فکر می و مجموعه امکانات تازه 

کنید، مثال  وجوه مثبت و مترقی رخداد، بر آن تاکید می   ی واسطه خواهم بپرسم این مفهوم تعقل عمومی که شما به  که می کنم. نخست این 

  ی رسد شما نسبت به مداخله نظر می که به   92تر از همه تعقل عمومی در سال  ؟ یا مهم 88کجا بوده است یا در سال    76در دوم خرداد  

یاد آوریم اتفاقا بسیاری  شود که به تر می ی جالب انتخاباتی در آن سال به شدت منتقد هستید کجا بود و مشغول چه کار بود؟ مساله هنگام 

شان اگرچه با ادبیاتی متفاوت به همین تعقل عمومی  هم در توجیه ضرورت مشارکت   96و   92های  از مدافعان مشارکت انتخاباتی در سال 

کار بردن تعقل عمومی  یا این شکل از به شویم. آ گفتند تعقل عمومی چنین تجویزی دارد پس ما هم با آن همراه می کردند. یعنی می اشاره می 

اش از تعقل عمومی را بسازد و با آن  کند که هر کس از ظن خود یار آن شود و تصویر مطلوب ای و ایمانی پیدا نمی وجهی فردی و سلیقه 

ری به مساله نگاه کنیم آیا این  که اگر از افق نظری باالت بحث قبل این  ی نکته دیگر و طبیعتا در ادامه  اش را توجیه کند؟ تجویزهای سیاسی 

نام تعقل  انتقادی نیست. منظورم این است که انگار داریم کلی به   ی کارانه و علیه اندیشه تعقل عمومی کمی محافظه   ی صورت از بحث درباره 

مومی هست جای نگرانی  گوییم تا تعقل ع کند و در پاسخ به هر خطری می سازیم که خیال ما را از مخاطرات اجتماعی آسوده می عمومی می 

 نیاز شویم. های موجود در فضا بی شود که ما دیگر از اندیشیدن به تعارضات و بحران وجود ندارد و همین موجب می 

پایبندم. همیشه هم معیار سلبی برای آن   ایمان سیاسی سکوالرکنم که به نوعی  صالح نجفی: سؤال دقیقی پرسیدید، انکار نمی

های  تر ویژگیکنم. ما پیشها را انکار نمییک از اینکردن هست و هیچهست، مخاطره هست، امکان اشتباهدارم. درون آن اضطراب  

چنین یکی از ویژگی های ایجابی آن را هم گفتیم اما ویژگی اصلی ایجابی رخداد یونیورسال  سلبی رخداد را بررسی کردیم و هم

، سه میلیون نفر در خیابان بودند، که اصال یکی از رکوردهای تاریخ مدرن 88بودن یا کلی بودن و شمول عام آن است. در سال 

تردید  رخداد دانست. بی-را نیمه  88خورد؟ شاید بتوان رویدادهای  خورد. چرا نمیاست. اما به لحاظ نمادین، آب از آب تکان نمی

  92ایران مواجه است اما در سال    یهسالسی  سابقه در تاریخکرد با رخدادی بیدید، احساس میخرداد را می  25هر کس که  

که در چهار سال گذشته فعال و معترض بودند رای دادند، کل فرایند پیچ »اعتدالی« خورد و وضعیتی وقتی شمار زیادی از کسانی
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د کلی  که بایهنوز چندان   جا بود که جنبش سبز اش پرسید، پس تعقل عمومی کجا بود؟ مشکل آنشد دربارهپیش آمد که می

هم    98شود. در  گاه یونیورسال نمیاش مشخص نبود و در قاب رفرمیسم قرار گرفته بود و قاب رفرمیسم هیچنشده بود، مطالبه

توانیم بگوییم شورش اقتصادی یا خیزش اقتصادی. مثبت و منفی با  دانم چه باید گذاشت، میاش را نمیشمول عام نداریم. اسم

لحاظ ساختاری شمول عام  است و باید شورش کنند. اما بهشان رسیدهی است که جانشان به لبهم، چون از یک طرف حق مردم

ندارد. چون معطوف به بحران اقتصادی است و بحران اقتصادی بحران ویژۀ جمهوری اسالمی نیست، بحرانی است که در هر  

دهد و از آن حیث که  غام شده باشد روی میداری جهانی ادهای مختلف و به درجات گوناگون در سرمایهکشوری که به شکل

بودن توان از کلیمهسا، می-یابد. در مورد خیزش چهارصد و یک، قیلم ژینایونیورسال نیست، ارتباط وثیقی با تعقل عمومی نمی

ات و حتی  توان از نقش پررنگ تعقل عمومی در این قیام حرف زد. بله، اثببودن سخن گفت. به این اعتبار میو نیز ساختاری 

ها را  ها و لغزشتوصیف کمّ و کیف حضور تعقل عمومی در این مورد کار دشواری است. مورد به مورد باید پیش رفت و اشتباه

این در  نیست.  روشنفکران  مایملک  عمومی  تعقل  که  است  این  مسئله  ارتفاعی  برشمرد.  در  نیست.  جامعه  معلم  روشنفکر  جا 

بهتر از دیگران ببیند. تعقل عمومی در گیر و دار خیزش انقالبی مثل هوایی است که همگان  نایستاده است که اوضاع جامعه را  

روشنفکر شاید همین نامیدن باشد،  -طور مشخص ببینند یا بنامند. کار فیلسوفتوانند آن را بهکنند، هرچند نمیدر آن تنفس می

 کند.  می 19دوم قرن  یکاری که مارکس در نیمه

قالبی اخیر باید گفت با جریانی سر و کار داریم که از همان ابتدا کلی و شامل بوده است. بگذارید این مطلب  در مورد خیزش ان

 ی ه ای هست که بسیار شهرت دارد. به گفتکانت، جمله  نقد عقل محضمشهور   یرا کمی به زبان فلسفی بازگو کنیم. در دیباچه

ها  تواند از آنهایی که نمیشود به بررسی سؤال نی متافیزیک، دعوت میاش، یعهای شناختکانت، عقل بشر در یکی از حوزه

تواند به  کند که نمیهایی مطرح میت گرفته است، یعنی خودِ عقل سوال أ ها از ماهیت خود عقل نشطفره رود. چرا؟ چون سوال 

بندیِ متافیزیکیِ کانت  خواهم از صورتها از حد توان ذهن فراتر است. با اندکی مخاطره، میها جواب بدهد. چون این سوال آن 

ایدهتعبیری سیاسی   از  این منظور  به  آلنکا زوپانچیچ دربارهکنم.  عالی  نیچه کمک می  یهی نظریی  اعتقاد  حقیقت  به  گیرم. 

د  همین جهت هر گفتاری برای مواجهه با حقیقت خود باید چندان پیش روزوپانچیچ، حقیقت یعنی حد درونی هر گفتاری و به

آور. زا و گاه شوکحال خصلت ترومایی دارد، آسیبمواجهه با حقیقت در همه یه سان لحظکه به حد درونی خود برسد و به این

نوعی  رخداد زوپانچیچ است و به   یخورد و رخداد هم از همین جنس است. این نظریه در این لحظه گفتار از درون شکاف می

کند و این را زوپانچیچ اضافه کرده  هایی هم دارند و معموال بدیو از نیچه استفاده نمیختالفبدیو است. البته که ا  یبسط نظریه 

توان گفت هر سیستمی، مادام که بتوان آن را دستگاه یا نظام خواند، و در نتیجه هر دستگاه سیاسی،  است. حال با این نکات می
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الزم و ملزوم هست. جمهوری اسالمی    یهآورد: میان این دو رابطمیالجرم، متکی به گفتاری ایدئولوژیکی است که برایش انسجام  

تواند  کند که نمیدارای گفتار سیاسی مشخصی است و مانند هر گفتار سیاسی و دستگاه ایدئولوژیک دیگر، سوالی را مطرح می

ل آلتوسر ایدئولوژیکی آن، فراتر دادن به آن سوال از حد قوای به قوتواند هم به آن جوابی دهد. جواب از آن طفره رود و نمی

تواند به آن پاسخ  کند که نمیای را مطرح میتوان به زبان سیاست ترجمه کرد: جمهوری اسالمی مطالبهرود. این قضیه را میمی

  ای که صفت »اسالمی« به انقالب و نظام جمهوریِ کنم در مورد ایران این حد، حجاب اجباری است. از لحظه دهد. من فکر می

از آن اضافه شد، یعنی به از همان  برآمده  انقالب،  از فردای پیروزی  ای مطرح شد که در قالب  ، مسئله57اسفند    17تعبیری 

قدر  صورت یونیورسال در نظر گیرد. چهتوانست آن را به در آن مقطع نمی  آزادی پوشش تعین یافت اما تعقل عمومی   یهمطالب

  موجب شد تا  بود،گیری و وضعیت اضطراری که تحمیل شده  ساله داشتیم. بحران گروگان   هشتما جنگ  کشد؟ خب  طول می

 به تعویق بیفتد.   57شدن بسیاری از مطالباتِ مرتبط با وجه مترقی انقالب و مطرح اصال شکل نگیرد  تعقل عمومی

  گیرد میکاذب دیگری قرار    یت اضطراریِدر وضع  مجددا  تعقل عمومی  است؛  ام در بازار جهانیدغدوران سازندگی و ابعد،  ده سال  

افتاده  طلبی راه  تازه گفتار اصالح   که  جاآن  بعد، از  خواهیم. ده سالاقتصادی می  ی. توسعه استسازندگی    اولویت باچون فعال  

و پس از آن    88  سال  به  رسیم می  فتد. ا میآن مطالبه باز به تعویق    د، سیستم را از درون اصالح کن  خواهداست، جریانی که می

در چارچوب  با جهان    و اولویت مذاکره و معامله  و بازسازی و تعدیل جریان اصالحاتگفتار اعتدال  با سیطرۀ  ده سال    هم حدود

نیاز به رخداد دارد   .شودمطرح نمی به وجهی کلیآن مطالبه  ،برجام مطرح است فرجامِ یه مسئلتا وقتی   همین نظام رویاروییم.

از این    ،مطالبه دیگر حد درونی این گفتار است  آن  کهبه دلیل آن  شودای که مطالبه مطرح میبشود ولی لحظهی اول  تا مطالبه

تواند ای که نمیبه حیات خودش ادامه دهد به لحاظ نمادین مرده است چون مطالبه  نظام  جا به بعد هر چند سال هم که این

  تواند رودرروییم. او میسیاسی    یسوژه  حال با امکان خلقلبه وصل است.  آن مطا  هب  تعقل عمومی ده است و  شبرآورده کند مطرح  

تواند بگوید  می .تواند مطالبه را مطالبه اصلی در نظر نگیردمی او های رخداد است.امکان ود. این جزشوسیاسی بشود یا ن یسوژه 

 هر حال مطالبه دیگر مطرح شده است. اما به  مثال من چند مطالبه دیگر هم دارم و دوباره آن را به تعویق بیندازد

ش این است که از مشروطه ااست؟ برای من جوابش روشن است. علت حکومتحد درونی  ،چرا این مطالبهتوانیم بپرسیم اما می

یعنی گفتار سکوالری بتواند قانون وضع کند    .شدنمدرنخواست  این یعنی    ؛حکومت قانون بوده است  بر سر  در ایران  تا االن دعوا

متن    یقانون از طریق ترجمه   ،57بعد از انقالب  و مردم شکل بگیرد و بعد هم حدود آزادی تعیین شود و نهاد برایش بسازیم.  

است بر  یعنی شرعی  .شریعت شکل گرفته  مثال در دورهمنعهای شرعی،  واجب  و متکی  بعداً  ی  های شرعی و حدود شرعی. 

. هنوز نگه دارند و آن مطالبه را به تعویق بیندازندتنش میان شرع و جمهوری را  ساالری دینی تا بتوانند  طلبی گفتند مردماصالح 
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گوید  مثال می  شودهم میبازی شرع و قانون از همان اول تا االن هست. بازی شرع و قانون یک جاهایی بامزه    خواهم بگویم می

تنیدگی شرع و  این درهمگویند  اولش به شما می عبورنکردن از چراغ قرمز صرفا ضرورتی قانونی است یا بنیانی شرعی هم دارد؟

یعنی فرمان خدا را را    گویی شریعتقانون را زیر پا بگذارید    دخواهیچون شما وقتی می  شودقانون موجب تحکیم قانون نیز می

در تمام  راستی  به  تنش. این  تری از زیرپاگذاشتن قانون داشته باشید شود پرهیز بیشاید و همین باعث میگذاشتهپا  هم زیر  

آن    .فهمیم؟ از همان اولشود؟ حجاب. چه زمانی ما این را میمی  برجسته   تربیش  کجا  اما  شئون زندگی اجتماعی ما جریان دارد

صحبت که  عمالً اعالم کردند همین  ،ما انقالب نکردیم که به عقب برگردیم   و فریاد زدند،زنان شریفی که رفتند اعتراض کردند  

یعنی    یکی از شروط مشارکت و حضور زنان در فضاهای عمومی و نهادهای دولتی مطرح شود  یه از رعایت حجاب اسالمی به منزل

  اکیمثل تر  یقیموس. )این قضیه در مورد موسیقی هم مصداق دارد. سخنان رهبر انقالب: »نندخواهند ما را به عقب برگردامی

.  دیحذف بکن  ونیزیتلو  ویرا از راد   یقیموس.  دیبرگردان  ثیعادت خب  نیها را از ا. جوان یبه کل  دیهاست. حذفش کن مخدر مغز جوان 

نحوی پیچیده در دستگاه  این اوصاف، موسیقی به  ی...« با همهیمپرستباشد ما کهنه  م، یپرست شدکهنه   ندیبگو  نکهیاز ا  دینترس

بقیه نیروهای مترقی    هایی چون »پاپ اسالمی« منجر شد...( ایدئولوژی نظام توأمان حذف و ادغام شد و در نهایت به ظهور پدیده

نابرابری  االناالن وقتش نیست ما    ؛ایدگفتند که شما طاغوتی اقتصادی هستیم؛  دنبال    مبارزه با استکبار جهانیدر حال  های 

د.  اافتبه تعویق    چنین شد که مطالبهاین  ؟ و...دهیدای که روی سرتان است دارید گیر میپارچه شما به این یک تکههستیم و  

از فردایی که قانون شد شما دیگر    .شد  به قانون  تبدیل  د؟ تا جایی که حجاب اسالمی که واجب شرعی استاچقدر به تعویق افت

قانونقانون  یبله در هیچ جامعه.  شخصی و دینی است  صرفا   توانید بگویید که قضیهنمی شهروندان  ساالر و سکوالری  مند و 

رام  آآرام  ها . یعنی آدمشدن استفرایند متمدن   در حقیقت  گفت که تمدنکنند. نوربرت الیاس میها را کامل رعایت نمیقانون

 . با این قضیه بازی کرد حکومتشود. مند میقانون

 توانیم ادعا کنیم که حجاب مصداق آن حد است؟ انکار: چگونه می 

دانم.  ترین نمود آن حد میترین و سیاسیترین، مشروعمهم  اما   دانم حد نمی  تنها من حجاب را  البته باید تاکید کنم صالح نجفی:  

توانیم بگوییم  کجاست که می  اگر حکومت را با سایر کشورهای کاپیتالیستی مقایسه کنیم شرع است.    و   قانون  یحد درونیِ رابطه

  ،شرع تعریف شده است  و  جایی که در بازی قانونسینگوالر است؟ آن یا  تکین  در وضعیت جهان امروز جمهوری اسالمی نظامی  

داری اسالمی یعنی چه؟ دانشگاه  بانکند.  ستهبه آن حد مربوط    که بسیاری از مسائل  آن حد درونی گفتارش است. معلوم است

  هست  این موارد در تمامتنش علوم انسانی اسالمی یعنی چه؟ این وحدت حوزه و دانشگاه چه معنایی دارد؟ اسالمی یعنی چه؟  

- زندگی -زن»و سندش این است که آخرین واکنش سیستم به خیرش انقالبی  ،ترین نمود استنظرم مهمبه حجاب یاما مساله
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شان مال خود  ها همهاین  --«  هاحجاب-چیز»ها و تمام  ها، بدحجابحجابها، ضعیفحجاب ها، شلحجاب این بود که کم«  آزادی

شان آیند برای انتخابات همهبرای تیم ملی می  .آیندشان میهمه  های الزمزنان و دختران ما هستند و در موقعیت  .ما هستند

 ها از ما نیستند.  حجاببیاما  آیند. شان میآیند کنسرت موسیقی بگذاریم همهمی

توان اقدام زیبای زنان ایرانی را در چند ماه اخیر در نوری تازه کامل« در نظر گیریم می  یهزمانی رخدادها را »آیند  یه صیغاگر  

خالصه این صورت خیلی بهفروید رویاهای   ینظریه  فهمم.می  رؤیاهای فروید یهدر پیوند با نظریرا  «کامل یآینده». من باز دید 

زده مال گذشته  کامل. چرا؟ چون میل واپس  ی ین یعنی آینده. ااست  زده در لباس مبدل شدن یک میل واپس: رویا محققبود

چون لباس مبدل به تنش است. بهترین تمرین برای   ،بینیدشاین که چرا االن در خواب می  .ش مال آینده استاتحقق و  است  

توان از آن دفاع  می  به گمان منرویا و فضای رویاست. این روایت من شاید رمانتیک باشد ولی    ،آینده کامل   یآشنایی با صیغه

حقق یافته  تبا لباس مبدل  است که    57انقالب    یهزدمیل واپسدانم. این رویا  یای رهایی ایرانیان میؤرا ر  57اسفند    17من    کرد.

این رویا به واقعیت آمده    1401کنم در انتهای تابستان  بایستی یک زمانی این رویا را بیاوریم در لباس واقعیت. من فکر می  است.

اگر فرض کنیم  و تا اطالع ثانوی هم خواهید دید.    ایم دیدهتا همین االن    1401است. شاهد؟ تصویرهایی که شما از پایان تابستان  

بگویند که دیگر تمام است و باختیم   مأیوس شوند و مثالً بترسند وخواه  شمار زیادی از »مردم« معترض و آزادی که  زمانی برسد  

تصویرهایی    این رویا هنوز در واقعیت حضور دارد.  از این قبیل، باز هم باید تأکید کرد کها هر چیزی  مصادره شد یمان  انقالبو  

این تصویرها در   .کامل است چون این تصویرها فقط مال آینده نیستند  یتصویرهای آینده است. آینده  ایمدیده  1401که در  

، اگر تعبیر فروید  یعنی –  گذشتهبه  بینیم که توامان یعنی در زمان حال تصویرهایی می تعلق دارند:آرشیوهای گذشته  ضمن به

شود جهانی است که  چون جهانی که با این تصویرها ساخته می  تعلق دارند، آینده    به  و  –زده  آرشیوهای واپسبه    کار بریم، را به

 خواهیم. ما می

کامل نیز صحبت کنیم. با شناختی که من از شما دارم وقتی شما از این    ی ین مفهوم آینده اجازه دهید در پایان خیلی کوتاه درباره ا انکار:  

در  د.  ی ندار   ما ضرورتا رخ خواهد داد که   ی که مستقل از مداخله معنای آن به   یک فهم پوزیتیویستی از آینده   کنید قاعدتا مفهوم استفاده می 

کامل حتی در آن مثال فرویدی هم اتفاقا بنا بر    ی . تحقق این آینده ی تاریخ هم که قائل نیستید یا جبرگرایانه   ی ت دترمینیس   مقابل به فهم 

  ی رسد. پرسش آخر این است که این آینده وقت نمی عمل ماست یعنی اگر من صبحی که آن رویا را دیدم خودم را بکشم آن آینده هیچ 

که آینده در بر است  ای به ما دهد از این آیا قرار است این خواب، این رویا، صرفا یک کیف سرخوشانه ارد.  د امروز ما    رای کامل چه فراخوانی ب 

آید. این  گذارد از دلش در می ای بابتش نیست یا اتفاقا نوعی از وفاداری، وفاداری که حدی از رسالت و وظیفه را بر دوش ما می و نگرانی 

 کجاست؟ 

با چیزی توان تصور کرد چون  ترین مسئولیتی است که مییا در واقعیت سنگینؤداشتن یک رنجفی: ببینید صد درصد نگهصالح  

تعبیری »مثالی« است، واقعیتی »مجازی« است اما خیالی یا موهوم  رؤیا جسم دارد ولی جسمش به .  سر و کار داریم  یاؤرجنس  از  
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مانَد. حامالن  توان آن را از کف داد. هر آن ممکن است دود شود و به هوا برود. به بار شیشه میخوردن میبآنیست. بله. مثل  

این ظرف سفالین . وقتی  گویدسخن می  ن«یسفال  یگنج در ظرف  دنیکشدوش»به از  پولس رسولکشند.  رؤیا بار شیشه بر دوش می

ای که انسان به زبان جمله   هر  هاتان باشد. در این حالت،ها و قدمتک حرکتکنید، این بار شیشه را، باید مراقب تکرا حمل می

جایی    ،کنیم ی که ابراز نگرانی می. جای شودسنجیده مییا  ؤمعیار زنده نگه داشتن ر  زند، با، هر حرکتی که از او سر میآوردمی

گفت  می  والتر بنیامینیاست.  ؤداشتن آن رنگهاش برای زندههمه  ،آوریم ای به زبان میجایی که جمله   ، کنیمگیری میکه موضع

این یک تعریف دیگر از    .کنند که هنوز زمان برآوردنشان نرسیده استهایی ایجاد میاند که مطالبههاییرکارهای هنری بزرگ کا

،  گیرند جهانی که این تصویرها در آن جای می  قدم ساختنِ  به  کنند به قدمکامل است. یعنی این تصویرها ما را موظف می  یآینده

برای همین   ساز باشد، تواند سرنوشتداریم میهر قدم که برمی  افتند.یا جا نمی  گیرند در این جهان جای نمی  تصویرهایی که

االن کسی بیاید در خیابان    اگرکند.  های جنسی فرق میبا دفاع از حقوق اقلیت  ،کند ه حجاب برداشتن با برهنگی فرق میک  است

گاه هیچ بعید نیست »گنجی«  به آن کار خطیر لطمه خواهد زد، آن  نث و مذکرمؤخواهان مبگوید من خواهان آزادی همجنس

ممکن است آن جهان    ،مکن است پیروزی را به تعویق بیندازدد، ساده بگوییم، مکنیم از کف بروالین« حمل میفکه »در ظرفی س

شماری که  های بی، جهانی که اگر تحقق نیابد طرح مطالبهاز دست برود مانرؤیای رهایی جمعیممکن است  ،اصال شکل نگیرد

زنده باد    ،و بگوید زنده باد سوسیالیسمی بیاید در خیابان  کس االن اگر    پس از پیروزی باید مطرح شوند ناممکن خواهد شد...

و  ها مسئولیت دارداین  یهمه که، مشخص است که چنین حرفی نسبتی با جهان امروز ما ندارد. خالصه آن دیکتاتوری پرولتاریا

 ها بیندیشیم. داریم، به این مسئولیت تک ماست که دم به دم، در هر گامی که برمیبر تک


