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1
چیستی سیاست اجراگری

قبل از هر چیز، چون این شماره از مجلة زغال به اصطالحی)تِرمی( از 
یافته است؛ من  با عنواِن »سیاسِت اجراگری« اختصاص  باتلر«  »جودیت 
این مفهوم را از نگاه او در کتاب »گفتاِر تحریک پذیر«، بصورت گذرا 
شرح و بسط می دهم؛ و سپس در بخش دوم به ظرفیّت های این مفهوم 
در حرکت های سیاسی ایراِن معاصر خواهم پرداخت. الزم به ذکر است؛ 
این توضیح از آن رو در پی می آید که ما به دلیل وجود دستگاه ُکلریِک 
سانسور در ایران، منابع بسیار محدودی در این راستا به زبان فارسی داریم 
و این شرح برای آشنایی خواننده گان با کلیّت این مفهوم کمک کرده 
و باعث می گردد تا خواننده گان با عبارت های استفاده شده در ترجمة 
باتلر و مقاله ای در نقد او، ارتباط دقیق تری بگیرند. گرچه خود این متون 
دارای شرح های مفصل و دقیق تری دراین باره هستند؛ با اینحال به خاطر 
ترجمة فقط یک فصل از کتاب باتلر در این شماره از مجلة زغال، این 
توضیحات مختصر در باب کلیّت این مفهوم را به عنوان مقدمه ضروری 

یافتم:  
باتلر مدعی است که بدن یک نهاد مادی/طبیعی نیست؛ بلکه بر اساس 
او  برای  این،  بدنبال  است.  یافته  سامان  فرهنگی  ساخت بندی  یک 
جنسیّت و هویت جنسی نه چیزی از پیش موجود و طبیعی بلکه حاصل 
مسئله  این  او  اگرچه  است.  اجتماعی  هنجارمند  بافت  داللت گرِی یک 
وجود  اولیّة  نارسیسیسم  طریق  از  را  دارد  هویت  به  میل  ابتداً  سوژه  که 
می پذیرد، اما معتقد است که این میِل به هویت یابی قبل از سوژه شدگی 
به واسطة ساختارهای اجتماعی صورت می گیرد. ساختارهای اجتماعْی 
به  را  بی هویّت  میِل  طریق  این  از  تا  می دهند  ترتیب  را  هویتی  سیاسِت 
و  هویت ها  کردن  هنجارمند  و  همسان سازی  به  دست  و  کشانده  انقیاد 
این همانی ها جنسی می زنند تا از این طریق بدنهای همسان را به راحتی 
پیشبرد  برای  و  راستا  این  در  درآورند.  نظارت خویش  و  کنترل  تحت 
اهداف جامعة طبقاتی، داللت گریهای یک بافت اجتماعی که سعی در 
دگرجنس گرایانه  موازین  اساس  بر  دارند؛  هویت ها  ساختن  هنجارمند 
کردن  فراروی  برای  باتلر  گفت  می توان  کلی  بطور  می گردند.  تعیین 
کنونی  سرمایه داری  جوامع  در  که  هویتی  هنجارمندسازی های  این  از 
مبارزه  به  انتقاد و  به گسترده ترین شکل آن رخ می دهد؛ و در راستای 
تبیین  را  اجراگری«  »سیاست  عنوان  با  مفهومی  هنجارها،  این  طلبیدن 
حوزة  در  آستین  گفتاری«  »کنش  نظریة  از  استفاده  با  او  می کند. 
زبانشناسی، اجراگری را در مقابل اشاره گری)constative( زبان قرار 
می دهد. بدین شکل که اگر اشاره گری در زبان، گفتن آنچه هست باشد؛ 
بر عکس اجراگری در اصل متکی بر کنش های تاثیرگذاری است که 
از زبان برمی خیزد و از آن فراتر می رود. به عبارت بهتر، بدِن اشاره گر 
در ساختارهای اجتماعی هنجارمند، اشاره به همان هویّتی دارد که این 
ساختارهای مسلط برای آن ترتیب داده اند. اما در عوض بدن اجراگر، 
بدنی است که از هویّت های مسلط می گریزد. برای مثال یک مبدل پوش 
اجراگر  کوئیر،  فرد  یک  یا  بالعکس(  و  می پوشد  مرد  لباس  که  )زنی 
ناهنجارمندی ای به عنوان یک عمل »بازداللت گرایانه« است که در زیر 
متن و بافت جدیدی داللت می یابد و از هویّت جنسی تخطی می کند. با 
این توضیحات، می توان به طور خالصه نوشت: باتلر هر گفتاری را که 
از هنجارهای مسلط فراروی کرده و دست رد به سینة آنها می زند را در 

این  می کند.  معرفی  نفرت«  »گفتاِر  یک  یا  آزارنده«  »گفتار  یک  قالب 
دست از گفتارها که از سوی او بیان می شوند؛ گفتارهایی هستند که از 
شرایط، موقعیّت ها و ساختارهای اجتماعی برمی خیزند. برای همین، هر 
ساختاری می تواند »گفتار نفرِت« متفاوتی را تولید و تبیین کند؛ به عبارتی 
دیگر، این گفتارها برخاسته از صورت بندی اجتماعی از سیاست هویّت 
هستند. این صورت بندی های اجتماعی سوژه-موقعیّت های پراکنده ای را 
مثل  نیز  باتلر  چندگانه،  موقعیّت های  این  اساس  بر  که  می دهند  ترتیب 
اکثر پسامارکسیست ها به عاملیّت بدون سوژه قائل می شود. اما باید دقت 
مشخصی  سوژة  خویش  اجراگری  سیاسِت  برای  باتلر  اگرچه  که  کرد 
تعیین نمی کند، با اینحال او مدافع قصدمندی و اراده گرایی نهفته در پس 
پشِت کنش های این عامالن سیاسی است. یکی از راههایی که باتلر پیش 
پای سیاست اجراگری می گذارد، اخالق مغایرتی، دگرسان و غیر قابل 
»تبارشناسی اخالق«  به  ارجاع  با  نقد اخالق  از روی  شناسایی است که 
نیز  او  است،  آمده  اخالق  تبارشناسی  در  چنانکه  می آید.  حاصل  نیچه 
از  برگرفته  تعیین می شود  برای یک عمل  معتقد است که سوژه ای که 
فعلی  برای هر  امر اخالقی  یعنی  قوانین و چارچوب های اخالقی است. 
بعد از آن که صورت می گیرد، فاعلی را طراحی می کند تا از این طریق 
دوش  بر  را  فعل خطاکارانه  گناه  و  فعل  قبال  در  پاسخگویی  مسئولیّت 
در  افراد  مسئولیّت  اخالق که حاصل  این  بگذارد.  یک سوژه مشخص 
جهان  دسیسة  باتلر  زعم  به  می شود  تعریف  دیگران  و  عمل  خوِد  قبال 
دارد.  افراد  همسان سازی  در  سعی  که  است  سوژه محور  مدرِن  روایی 
بنابراین به طور کلی می توان گفت سیاست اجراگری تعیین و شناسایی 
گریزگاه هایی است که از طریق آنها می توان از این پروژه همسان سازی 
با  مبارزه جویی  این  و  آنها زده  افشاگری  به  فراروی و دست  هویّت ها 
ساختارهای مسلط را از طریق آن به نمایش گذاشت. حال با خواندن این 
مرور مختصر از کلیّت بحِث کتاب باتلر، می توان به سراغ ترجمة کامل 
فصل اول آن در این شماره از مجله رفت و شرح  جزئی و دقیق تری از 
سیاست اجراگری را به قلم او خواند که در قالب اعمال آزارنده متفاوتی 

در این فصل بسط می دهد.  
در بخش بعدی، دوستانمان اقدام به ترجمة گروهی یک مقالة انتقادی 
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این  ُحسن  کرده اند.  بوچر  ِجوف  از  باتلر  اجراگری  سیاست  درباب 
سیاست  مفهوم  از  انتقادی ای  و  دقیق  نسبتاً  شرحی  که  اینست  در  مقاله 
به  اما  است.  رسان  یاری  آن  فهم  در  که  می دهد  ما  به  باتلر  اجراگری 
حاصل  که  دربرمی گیرد  را  ایراداتی  باتلر  از  بوچر  انتقادهای  من  زعم 
تاکید بیش از اندازه بوچر به مبانی تئوریک و نادیده گرفتن عینیّت ها و 
موقعیّت های است که پروژة باتلر می تواند به اجرا بگذارد. مبنای نقد او 
بر اینست که: »باتلر وقتی قیدهای ساختاری که عامل را احاطه کرده اند 
و فرد را به انجام استراتژی های تکرار کنش های گفتاری "بهبودبخش" 
یا "براندازنده" محکوم می کنند؛ در اصل این انتخاب سوژه برای اشغال 
یکی از این کنش های گفتاری به او نقش عاملیّتی می بخشد که در تناقض 
باتلر  که  مسئله ای  من  نظر  به  است«.  باتلری  بی-سوژه  ساخت گرایی  با 
انتخاب یک گفتار مشخص  برای عامالن سیاست خود پیش می کشد، 
نیست. بلکه مسئله در تعیین و شناسایی موقعیّت هایی است که از خالل 
آن می توان از استراتژی های تکرار فراروی کرد. مثاًل پارودی جنسیّتی 
داللت گر  هویت  »مبدل پوش«،  یک  سوی  از  آن  کشیدن  تمسخر  به  و 
دگرجنس گرایانه را به پرسش می کشد. از یک طرف سوژة اجراگر)مبدل 
بی معنی  مسلط دگرجنس گرایانه  و  هنجارمند  موقعیّت  از  پوش( خارج 
است. و از طرفی دیگر درون این موقعیّت و ساختار اجتماعی او جایگاه 
هیچ سوژة جنسی مشخصی را اشغال نمی کند. برای همین باتلر با استناد 
به سوژه-موقعیّت های چندگانه و پراکندة فوکویی، سوژة اجراگر بی نام 
و نشان خود را مطرح می کند. با اینهمه، بوچر سوژه-موقعیت چندگانه 
را محکوم به یک جبرگرایی ابژه گرایانه می داند که در آن قدرت سوژه 
نادیده گرفته می شود و بدین سبب آن تحلیل مانع ظهور مقاومت موثر 
می گردد. به نظرم این یک برداشت مغایر و ناقص از سوبژکتیویتة اراده 
گرای موجود در سوژه-موقعیت فوکویی است. چنانکه خود فوکو نیز 
امکان »کاربست های رهایی بخش« از نوع اراده گرایانه را برای افراد در 
که  تناقضی  من،  زعم  به  بهتر،  بیان  به  می داند.  این چندگانگی گشوده 
بودن  جبرگرایی)بی-سوژه گانی(  و  اراده گرایی)فردگرایی(  بین  بوچر 
نادیده گرفتن خوِد عمل اجراگری رخ می دهد.  با  باتلر شرح می دهد، 
یعنی نادیده گرفتن اینکه، به گفتة باتلر یک سیاست اجراگری از طریق 
اینکه هیچ  از  نیرویش عمل می کند. بوچر  »انباشته گی« و »پوشیده گِی« 
متصور  نمی تواند  را  ناپذیر  شناسایی  حال  درعین  و  اراده گرایانه  عمل 
لیبرالیسم حرکت  سیاست  گفتمان کلی  دایره  همان  در  باز  شاید  شود؛ 
می کند که در ذهن او هر عملی)بخصوص عمل آزارنده( به یک فاعل 
ویژه)یک فاعل-خطاکار و نه عاملی شناسایی ناپذیر( نیازمند است. بیائید 
مطرح  ایرانی  کنونی  شرایط  در  آزارنده  گفتار  مورد یک  در  را  مثالی 
بر  حاکم  مسلط  و  هنجارمند  جنسی  هویت  نفی  مورد  در  مثالی  کنیم؛ 
جامعه. شما در نظر بگیرید که طی یک عمل دسته جمعی، دختران و به 
اصطالح دوشیزه گان ایرانی به طور خودخواسته پردة بکارت خویش را 
به دست خودشان پاره کنند. این عمل از روی انباشتگی میل و به صورت 
است  سازی  هویت  هنجارهای  مقابل  در  ناپذیر  شناسایی  و  نابهنگام 
شوهران  سوی  از  دختران  ناسره گی  و  سره  تشخیص  راه  می گوید  که 
طرف  یک  از  آزارنده ای  عمل  چنین  است.  بکارت  پردة  آینده شان، 
دارای یک عاملیّت جمعی است؛ یعنی میل هایی که به طور خودخواسته 
به انسداد کشیده می شوند می شورند.  بر علیه راههای که از طریق آنها 
و از طرفی دیگر قوانین هنجارساز در حوزة هویت جنسی از تشخیص 
انسداد  و  پرده  این  آیا  اینکه  در  ماند؛  بازخواهد  عامل  این  شناسایی  و 
از سوی چه کسی پاره شده و چه کسی چارچوبهای اخالقی مسلط را 
به پرسش کشانده است. آیا کسی در یک چنین حرکت دسته جمعی 
که قصد فروریختن آئین  ها، مناسک و قوانین هنجارمند مسلط را دارند 
می تواند مقولة عاملیّت و قصدمندی را نادیده بگیرد؟ و این حرکت از 
یک  از  برخاسته  عموماً  تابوها  که  اجراگردد  دسته جمعی  باید  رو  آن 

توافق جمعی هستند و راه تاثیرگذاری و مبارزه با آنها همیشه از طریق 
یک انکار دسته جمعی میسر خواهد شد. چنین سیاستی نه اشاره گر یک 
امرپس کنشی و واکنشی در مقابل دولت، بلکه اجراگری و ایجاد یک 
شکاف ساختاری در بنیان های سیاست های مسلط در باب هویت جنسی 
باتلر  کار  کنار  در  پیش فرض  این  با  را  مقاله  این  می توان  حال  است... 

خواند و به داوری در مورد این انتقادها پرداخت. 
از مجلة زغال از دوبخش مجزا تشکیل شده  می توان گفت این شماره 
بوچر  و  باتلر  از  طوالنی  نسبتاً  نوشتة  ترجمة دو  اول شامل  است. بخش 
نگاه  از  اجراگری  مفهوم سیاست  به  است که چنان که شرح آن رفت 
باتلر می پردازند. و در بخش دوم، خارج از مفهوم باتلری کلمه، به تفسیر 

و خوانش خود از این مفهوم پرداخته ایم که به نوع خود، قابل تامل اند. 

2
چگونگی سیاست اجراگری

شماره  این  برای  را  اجراگری«  »سیاست  موضوع  چرا  ما  دید  باید  حال 
برگزیدیم و قصد داریم چگونه آنرا به کار بگیریم؟

روزها  این  معاصر،  ایران  سطحی  بواقع  و  مزاج  دمدمی  سیاسی  اندیشة 
بیشتر از قبل به ترجمه گریزی و تاکید بر نوشته های وطنی روی آورده 
مسائل  باب  در  تالیفی  نوشتار  که  نداریم  مسئله  این  در  ما شکی  است. 
ایران از چه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و حداقل برای خودمان 
آشکار است که چقدر از وقت و دغدغه مان معطوف به نوشتار تالیفی-

در حد توان مان- شده است. اما تاکید صرف بر این دست از نوشتارها ما 
را از اندیشیدن از راه ترجمه بازنمی دارد. به عقیدة من، اصرار و پافشاری 
صرف بر نوشته های تالیفی حتی اگر شده در قالب چند خِط بی محتوا 
تفکرش  انسداد  پیش  از  بیش  روز  هر  که  معاصر  ایران  در  -بخصوص 
عریان تر می گردد- حاصل از یک کوته فکری بی حد و مرز است. این 
کم کاری  توجیه  درصدد  سطحی نگرانه اش،  موارد  در  موضع گیری ها 
حاصل از یاس عمومی هستند یا به خاطر نداشتن وقت و دغدغة مطالعه، 
نیازی به خواندن ترجمة متفکران غربی ندارند.  افراد فکر می کنند  این 
جالب آنست که بعضاً این حرفها از سوی رفقای به ظاهر چپ ای صادر 
می شود که بنیان فکری شان بر پایة آثار ترجمه شده مارکس و اندیشمندان 
موضع گیریی ها  این  از  دیگر  دستة  اما  است.  استوار  دیگر  مارکسیسِت 
که به ظاهر موجه می نمایند، برآمده از گفتمانی هستند که با تاکید هر 
هیچکاکی ست  گافین  مک  آن  ایرانی)مثال  اصیل  تفکر  به  بیشتر  چه 
هیچگاه  ایجابی  حالت  در  و  است  موجود  سلبی اش  حالت  در  تنها  که 
امتناع  تفکر غربی  با  مواجه شدن  از  نمی شود(  ازآن دستگیرمان  چیزی 
از  برآمده  حالت اش  بهترین  در  گفتمان  این  من  عقیدة  به  می ورزد. 
که  است  معاصر  لیبرال-دموکراسی  مبتذل  چندفرهنگ گرایی  گفتمان 
همچون یک توریست با عقاید دیگران برخورد می کند. ایده ای بشدت 
با  عقالنی  دیالکتیک  و  انتقاد  هیچگونه  وارد  که  مبتذل  و  ناسیونالیستی 
تفکر غربی نمی شود. شاید آن چیزی که در این اندیشه قابل تامل است 
-و اتفاقاً از سوی اغلب طرفداران این عقیده نادیده گرفته می شود- را 
می توان در قالب »هالة اثرهنری« بنیامینی مطرح کرد. اگر ما قصد بازتولید 
صرف اندیشة غربی در اکنونیّت ایران را داشته باشیم، می توان با ارجاع 
به غایت تکامل ِیافته  بازتولیِد  به خودمان گوشزد کنیم: حتی  بنیامین  به 
نیز همچنان فاقد یک چیز است: اینجا و اکنون یک تفکر آنجائی)یا به 
بنیامین اثر هنری آنجائی( هستی یگانه اش در آن جائی که بوجود  زعم 
آمده است را از دست خواهد داد. مثاًل در بیرون کشیدن یک مجسمة 
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تاریخی از زمان و مکان شکل گیری اش و نادیده انگاشتن ارتباط آن با 
محیط و روابطش با معماری و فضای اطراف آن، وقتی که به یک موزه 
منتقل می شود؛ آن اثر هستی یگانه اش را از دست داده و به یک کاالی 
نمایشی تقلیل خواهد یافت. در بازتولید صرِف مفاهیم و تفکر غربی نیز 
انگاشتن دیالکتیک  نادیده  از طرفی دیگر،  اما  این قرار است.  از  ماجرا 
بین مفاهیم این جا و آن جائی، رد هر گونه آموزشی که از روش شناسی و 
مدل تفکر غربی با خواندن آثارشان حاصل می آید، حرفی در ادامة همان 
تغییر و  لیبرال-دموکراسی است که  رفتار توریستی چندفرهنگ گرایانة 
دموکراسی واقعی را در فرهنگ های دیگر نادیده می گیرد و هر فرهنگی 
را دقیقاً به همان صورتی که هست می پذیرد. پس مواجهه با اندیشة غرب  
و هر جای دیگری–البته نه به معنای بازنمایاندن صرف آن- اس و اساس 

هر تفکر رادیکال وطنی به حساب می آید. 
حال گذشته از این توضیحات، مشخصاً باید در باب اصطالِح »سیاست 
از آنکه محتوای ویژه و  بیشتر  مفهوم  این  یادآور شویم که  اجراگری« 
بخصوصی داشته باشد، به موقعیت ها و شرایطی می اندیشد که سیاست 
و  صورت بندی ها  از  درست  و  دقیق  دریافت  می گردد.  اجرا  آنها  در 
آزارنده«  »گفتار  یک  منزلة  به  را  گفتار  یک  می تواند  که  پارامترهایی 
و  انضمامی  محتواهای  یافتن  در  را  ما  می تواند  دربیاورد،  اجراگر  و 
مفهوم،  این  درست  درک  رساند.  یاری  ما  اکنونیّت  به  مربوط  مسائلی 
سوق  سیاست هایی  اجرای  مورد  در  اندیشیدن  به  را  ما  ناخواه  یا  خواه 
خواهد داد که بتواند با دخل و تصّرف در موقعیت ها و شرایط انضمامی 
کنونی، خود را در قالب یک سیاست اجراگری رهایی بخش و اصیل 
بازشکل دهد. برای شرح بیشتر این گفته اجازه دهید مثالی از خود باتلر 
در باب اهمیِت موقعیت ها و شرایطی که سیاست اجراگری در آن واقع 
باتلر در شرح زبانشناسانة کنش های گفتاری آستین و  بیاورم.  می شود، 
را  ساده ای  مثال   )illocutionary act(»گفت کنش ورزی« مفهوم 
مطرح می کند: آنچه که یک گفته را به معنای انجام دادن و یک کنش 
مشخص پیوند می زند، شرایط و موقعیّتی است که آن گفته در درونش 
واقع می شود. برای مثال »بله«ای که در طول مراسم عروسی گفته می شود 
که  دیگری  »بله«های  از  و  بوده  عقد  پیمان  پذیرفتن  معنای  به  مشخصاً 
با  یافت متفاوت است.  در هزاران شرایط دیگر معانی مختلفی خواهند 
است  معتقد  باتلر  که  است  زبان شناسانه  مثال های  دست  این  به  ارجاع 
محسوب  تَراگذرانه  حالت  یک  و  داشته  شرایط  به  بسته  اجراگری  که 
موقعیِت  و  شرایط  این  می شود،  اجرا  گفتار  یک  که  آنجایی  می شود. 
گفته است که تعیین خواهد کرد آیا این »گفتار نفرت« هست یا نه! این 
مثال را در نظر بگیرید: گفتاری همچون برداشتن حجاب در مالء عام 
در ایران، می تواند از سوی دولت »گفتار نفرت« تلقی شود، در حالیکه 
مسلط  هنجارهای  از  خارج  چیزی  غربی  جوامع  در  اساساً  حرکت  این 
اجتماعی نیست. پس می توان گفت آنچه که ما از سیاست اجراگری نیاز 
داریم نه محتوای گفتمان ها بلکه روش های ایجاد شکاف در ساختارهای 
قدرت و نحوة ایجاد گفتاری است که می تواند یک موقعیّت هنجارمند 

را به پرسش کشد. 
منظور  است که  این  می رسد  نظر  به  اینجا ضروری  آنچه که گفتن اش 
از موقعیت هنجارمند و ساختار مسلِط قدرت، چه برای باتلر و چه برای 
اینصورت  غیر  در  که  چرا  است.  طبقاتی  تحلیل  یک  از  برخاسته  ما، 
»کنش های گفتاری« و »گفتاِر نفرت« را می توان یک حرکت سادیستی 
بی هدفی به شمار آورد که قصد آن شکستن صرِف هنجارهای موجود 
است. یکی از مثالهای تاریخی این مسئله در حوزة زیبایی  شناسی)از آن 
مرحلة  در  اجراگری  عنوان می کنم که سیاست  زیبایی شناسانه  مثال  رو 
عملی اش می تواند از ظرفیت های هنر پرفورمنس نیز طبق تعاریف خود 
بلوخ  ارنست  امثال  آلمانِی)1920-1906)  اکسپرسیونیسم  جوید(،  سود 
از  اما  ضدجنگ؛  هم  و  بودند  فاشیسم  ضد  هم  که  هست  دیگران  و 

آنجایی که آنان بر هیچ تحلیل طبقاتی ای برای از میان برداشتن فاشیسم 
متکی نبودند، با سرنگونی حکومتهای فاشیستی)البته فاشیسمی که آنها 
شدن  سرنگون  بهتر،  عبارتی  به  یا  می جنگیدند(  علیه اش  بر  مشخصا 
دشمن فرضی شان، ماهیّت خود را از دست دادند.آنچه که مدام سیاست 
از  شدن  خالی  می کند،  تهدید  نمایشی اش  باِر  خاطر  به  را  اجراگری 
محتوای طبقاتی آن است. بایست به خاطر شباهت این مسئله -در مرحلة 
اجرائی اش- به زیبایی شناسی های انتقادی بی هدفی چون اکسپرسیونیسم 
آورد:  یاد  به  دیگر  بار  را  آنان  نقد  در  لوکاچ  از  گفته  این  آلمانی، 
»اکسپرسیونیست ها صرفاً شور و شوق خود را در سوبژکتیویسمی بیرون 
به  نه  به خودگرایی)سولیفیسم( شباهت داشت؛ زیرا واژه ها  ریختند که 
شکل ارجاعی بلکه تنها به صورت "نمایشی" بکار برده می شدند«. آنها به 
جای تضادطبقاتی ریشه داری که در تحلیل مارکسیسم های ارتدوکس آن 
زمان همچون لوکاچ بر علیه فاشیسم صورت می گرفت، تضاد "فاشیسم/
"بورژوا/غیربورژوا" را سرلوحة کار خود قرار دادند و  غیر فاشیسم" یا 
از تعریف بنیادین هنِرانقالبی و زیبایی شناسی اصیل مارکسیستی سر باز 
زدند. رویکرد سطحی و به ظاهر رادیکالی که امروزه در ایران با شدت 
گرفتن سرکوبهای آشکار دولت و به انسداد رسیدن گفتمان لیبرالیسم، 
مصداق های زیادی را می توان بر آن یافت؛ یعنی گفتمان هایی که صرفاً 
نسبت به دولت خشونت می ورزند و مخالف سفت و سخت آن هستند. 
بنابراین ریشه های سیاسِت هویِّت باتلر و آنچه که از نظر ما به انقیاد میل 
و سکوب گری آن می انجامد را مشخصاً می توان از راه تحلیل طبقاتی از 
جوامع درک کرد. اما چیزی که شاید راه ما را متفاوت تر از مارکسیسم 
سنتی جلوه گر می کند، قائل بودن به عاملیّتی چندگانه)در عوض عاملیت 
تاریخی تکینی چون پرولتاریا( و موتورهای محرکه تکثیر یافتة انقالب 
و  دگر-هویّتی  سیاست  مسئله  در  است.  سرمایه داری  نظام های  علیه  بر 
میل های دگرسان نیروی های تحت ستمی همچون زنان، همجنس گرایان 
و گفتمان هایی همچون گفتمان کوئیر پا به میان می گذارند که به زعم 
ما، تنها از طریق از میان برداشتن جوامع طبقاتی و اقتصاِد میل)که شمارة 
بعدی مجله به این موضوع اختصاص می یابد( می توان این ستمدیده گان 
نشانه  ما  نفرِت«  »گفتار  که  مشترکی  دشمن  بخشید.  رهایی  را  تاریخی 
می گیرد، سرمایه داری و تمام نهادهای کنترل کننده و هنجارمند آنست. 
اما با آگاهی از این مطلب که سرمایه دارِی ایدئولوژیک، دینی و به نوعی 
نامتعارف دولت کنونِی ایران، مضامین اجراگری متفاوت تری را نسبت 

به سرمایه داری متعارف و ظاهراً دموکراتیِک غرب می طلبد.  
اگر نگاهی به سیاست های اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون در نقد دولت 
که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  بگیریم،  نظر  در  را  اسالمی  جمهوری 
اغلب این سیاستها به صورت واکنشی بر علیه قدرت طراحی می شوند. 
یک  از  مشخص  تحلیل های  به  بنا  بتواند  سیاسی  اندیشة  آنکه  جای  به 
سیاست های  و  کرده  طراحی  را  معینی  پراتیک های  عینی  ساختارهای 
نابهنگامی)سیاست های پیش بینی نشده از سوی دولت( را به اجرا بگذارد، 
ما بیشتر با سیاستهای واکنشی روبرو می شویم. در این باره اخالق مغایرتی 
یادآور  باال  در  چنانکه  می گذارد.  ما  اختیار  در  را  درستی  تحلیل  باتلر 
شدیم، باتلر با ارجاع به تبارشناسی اخالق نیچه، برای انتقاد از سوژه ای 
برای محکوم کردِن پساکنشانه -به عنوان فاعل  که اصول اخالقی آنرا 
یک عمل- تدارک می بیند؛ او این جمله را از زبان نیچه به ما می گوید: 
ندارد؛  وجود  شدن  و  عمل  انجام،  یک  پشت  پِس  در  موجودی  »هیچ 
فاعل صرفاً توهمی است که به فعل افزوده شده است- فعل خودش همه 

چیز است«... 
برای گشودن این بحث، کافیست آتش سوزی فاجعه بار اخیر در یکی از 
مدارس آذربایجان غربی را در نظر بگیریم؛ این دست از اعمال سوزاننده 
و گفتارهای آزارنده ای –بنا به تحلیل باتلر- به سوژه و فاعل مشخصی 
ارجاع نمی یابند)رئیس آموزش پرورش استان، مدیر مدرسه و...(، برای 



8

همین هر کدام از اینها از بر عهده گرفتن مسئولیت پاسخگویی سرباز می زنند. باید گفت این مسئله به ناکارآمدِی ساختارهای دولتی و ضعف او در 
سامان بخشیدن امور مربوط می گردد. همیشه قدرت در چنین نقدهایی می تواند خود را تبرئه کند، چون اساساً نقد پساکنشی سوبژکتیویتة جعلی ای را 

دریافته و بازمی شناسد. 
برای یافتن علِت اثرات در یک عامل تکین و سوژة انجام دهنده بعد از عمل، یک حالت پارانوئیدی نهفته است. آنکه این سوژة تکین را شناسایی 
و مطرح می کند)چه دادگاه قضایی باشد در معرفی خطاکاران و مجرم ها و چه واکنش افراد آنتاگونیست در برابر دولت باشد که می خواهد عامل 
معینی برای یک عمل بخصوص تعیین کند( خود را در قالب یک سوژه بیان پارانوئیدی معرفی می کند که سعی در بیان یک گزارة مشخص دارد اما 
به گزاره ای ثابت و پایدار دست نمی یابد. در این حالت پارانوئیدی گزاره های بیان شده از طرف سوژة بیان، مدام مورد شک و پرسش قرار می گیرند 
و ما با چرخه ای از پرسش ها و واکنش ها مواجه خواهیم شد که در میان این پرسش های مبهم، عامل های چندگانه و اصلی عمل به دور از هر انتقادی 
باقی می مانند. کافیست مجرم معینی را در نظر بگیرید که از طریق یک وکیل کارکشته محکومیّت اش را تحت گزاره های دیگری بیان کرده و دست 
آخر تبرئه می گردد. قدرت/دولت نیز در البه الی این دست انتقادهای پساکنشی همیشه دست های آلوده اش پنهان مانده و با تولید سوژه های جعلی 
می تواند مسئولیت پاسخگویی را به سوژه های مشخصی نسبت دهد و خود را تبرئه کند. قدرت در مواردی از قربانی کردن یک سری سوژه های 
فردی برای حفظ آبروی خود استفاده می کند. چنان که در مورد قتل های زنجیره ای یا قتل های رخ داده در کهریزک و زندان های دیگر این اتفاق به 
طور مشخص رخ داده است. دولت مثاًل با اعدام کردن یک عامل جزء -همچون رئیس زندان- می تواند از تمام اتهام های موجود در امان بماند و تمام 
اعتراضات را به نفع خود خفه کند. از آن طرف این موضوع در میان ملت نیز دقیقاً رخ می دهد؛ می توان گفت قربانیان ناخواسته ای که در اعتراض به 
گفتاِر آزارندة قدرت به صورت واکنشی به قتل می رسند، نقش همان قربانیان اعدامی از سوی دولت)مانند همان رئیس زندان( را دارند که در بهترین 
حالت، حرکتشان به یافتن مسئول فردی یک گفتار آزارنده ختم می شود و کل ساختار قدرت اصالح نشده)از آن روی می گویم اصالح نشده چون 
عموماً این افراد مدعی اصالح سیستم هستند( بر جای خود باقی می ماند. در همین راستاست که باتلر در نقد فلسفة حقوقی متاخر به ظاهر دموکراتیک و 
مردم-محور می نویسد: »فلسفة حقوق متاخر در این موارد، عبارات را جابجا کرده است؛ بطوریکه از خشونت تفسیری وضع شده بدست دولت-ملت ها 
دور شده و بسوی خشونت وضع شده از سوی سوژه-شهروند و اعضای گروه های اقلیّتی گام برمی دارند«. با این نگاه، می توان به صورت کلی مقولة 
اصالحات را سیاست واکنشی نامید که اساساً خودآئین نیست. و در موارد جزئی می توان به نمونه هایی که در اینجا یاد شد، اشاره کرد که حاصل تجربة 
اکنونی ما در قلمرو سیاست هستند. در مقابل چنین تصوری، سیاست اجراگری دست به افشاء و عریان گری می زند، این سیاست نه در مورد خود و 
نه در مورد اعمال وحشیانة قدرت، بدنبال یک سوژة مشخص فردی نمی گردد. سیاست اجراگری باتلر که از دل ساختارهای اجتماعی سر بر می آورد 

بدین معناست که بی-سوژه و غیر سوبژکتیو باقی می ماند. 
چیزی که در این مقوله باید بدان دقت کرد این است که باتلر بعد از عنوان بی-سوژه گی با ارجاع به نیچه، از مقولة قصدمندی سخن به میان می کشد. 
اینکه یک قصدمندی پشت عمِل آزارنده و گفتار نفرتی که سیاست اجراگری تبیین می کند وجود دارد. قصدیّتی که اجازه نمی دهد قدرت/دولت 
از برعهده گرفتن مسئولیّت گفتار آزارنده اش سرباز زند و اگر هم شده سوژه ای را برای این قصدمندی گفتار جعل می کند. این قصدیّت در سیاست 
اجراگری اصیِل رادیکال و غیرهنجارمند از سوی مخالفان نیز وجود دارد؛ در غیر اینصورت بایستی از سیاست اجراگری به عنوان یک امر حادثی 
و احتمالی یاد کرد که باتلر این نگاه را پیشاپیش به نقد می کشاند. اراده گرایی بدوِن یک سوژة مشخص، آن چیزی است که اجراگری را طرح و به 

نمایش می گذارد.  
سیاست اجراگری، »تئاتر مردم ستمدیده« است. مردمی که تا بحال نادیده گرفته شده اند و از این به بعد نیز به دیده نیامده و شناسایی نخواهند شد. 
بیائید سیاست اصیل را به عامالن واقعی آن بازگردانیم و از طریق این عامالن به شمارش در نیامده، خواب آسودة قدرت را برآشوبیم. باید دست به این 

اجراگری های طراحی شده از سوی عامالن واقعی زد؛ پیش از آنکه صحنة سیاسی را قدرت برایمان تدارک ببیند. 
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کلمه گفته شود تا کاری »انجام گیرد«، پس در این حالت ]ربط گذار[ 
اینگونه ظاهر می شود که کلمه نه تنها به یک کار داللت می کند، بلکه 
خوِد این داللت گری نیز، تصویب آن کار خواهد بود. در اینجا به نظر 
انطباِق  در همین  را می توان  اجراگرایانه  معنای یک کنش  می رسد که 

آشکار بین داللت کردن و تصویب کردن یافت.  
فی نفسه  اجراگرایانه  »شبه-عمِل«  همین  کیفیّت  می رسد  نظر  به  حال 
می تواند دست آورِد یک نظام متفاوت به حساب بیاید. آن هنگام که از 
خود می پرسیم که آیا یک َمجاز)trope( در لحظه ای که ما مدعِی این 
»کنش های« زبانی می شویم، جان تازه ای نمی یابد؛ به این نتیجه می رسیم 
می گیرد؛  فرض  متمایز  کنش های  سری  یک  در  را  خودش  زبان  که 
همچون  دارد  امکان  زبان  اولیه  کارکرد  می توان گفت  کلی  طور  به  و 
من  باشد.  درک  قابل   )periodic(دوره ای و  متناوب  کنش  از  نوعی 
فکر می کنم، تفسیر عام از شرح نیچه در باِب ارتباط استعاری)4(   بین 
فعل)deed( و فاعل)doer(، متکی بر یک سردرگمی معیّن در مورد 
وضعیِت »فعل« است. در این مورد، نیچه ادعا می کند که اشکال معینی 
به منزلة پی آمِد  بنیان نهادِن یک سوژه  از اخالق، مستلزم یک سوژه و 
همین التزام است. این سوژه همچون چیزی مقّدم بر فعل به کار گماشته 
مسئولیت  ایشان  و  شود  محول  او  عهدة  بر  گناه  و  سرزنش  تا  می شود 
برای  گیرد.  گردن  بر  را  معیّن  عمِل  یک  رنج آوِر  آثار  به  پاسخگویی 
مثال این جملة »یک موجود آزارنده است« و از این دست لغاتی که در 
آن  رنج  می گوید،  که  اخالقی  می شوند؛  پدیدار  اخالق مداری  راستای 
چیزی است که یک سوژه را همچون سرمنشاء ارادی و قصدمنِد یک 
فعل آزارنده ایزوله می کند. اوالً نیچه این موضوع را به منزلة امر اخالقی 
بوده و  بواسطة آن رنج)pain( و آزار)injury( مشابه  در می یابد که 
امرتولیدی ای  منزلة  به  ثانی  در  می شوند؛  برگردانده  معادل  صورت  به 
درمی یابد که قلمرویی از آثار رنج آور را تولید می کنند و این آثار یک 
قصدیّت حدسی )conjectured intention( را در بر می گیرند. در 
یک  پیشینِی  و  سببی  منشاء  مثابة  به  تنها  نه  سوژه  لحظه ای،  چنین  یک 
اثر رنج آور جعل شده است که با توجه به یک آزار از نو طرح ریزی 
می شود؛ بلکه چنین کنشی که تاثیراتش آزارنده هستند، کنشی است که 
دیگر یک کنش نیست و-به خاطر حضور متوالِی »یک انجام«- به یک 

»عمل تکین«)singular act( استحاله می یابد.
که  اخالق«  »تبارشناسی  از  است  قولی  نقل  می آید،  پی  در  که  شرحی 
با تاکیدی بر یک فرِض پس کنشی در باب فاعِل مقّدم بر فعل،  عموماً 
خوانش می شود. و لیکن نوشته ای که همزمان با همین فرض پس کنشی 
 )doing(»واقع شده، یک نتیجه اخالقی است که برآمده از یک »انجاِم
متوالی درون یک »فعِل«)deed( متناوب است: »هیچ موجودی در پِس 
پشت یک انجام، عمل و شدن وجود ندارد؛ فاعل صرفاً توهمی است که 
به فعل افزوده شده است- فعل خودش همه چیز است«... در زبان آلمانی 
بلکه فقط خوِد  ندارد  برای یک عمل-die Tat- وجود  هیچ مرجعی 
کلمه)انجام  برای  و  دارد.  مرجع  که  است   -das Tun-»دادن »انجام 
wrong-(تنها زمانی که مربوط به یک خطاکار یا فاعل-ناشایست )دادن
doer(-der Tater- باشد، یک »فاعل« در نظر گرفته می شود. در اینجا 
لغات بسیاری به این خاطر که »انجام دادن« به طرز پساکنشی و به منزلة 
اثِر قصدی و ارادِی »سوژه« جعل شده است)hinzugedichter(، به 
همین دلیل تصوری از یک »فاعل« که اصوالً یک فاعل-خطاکار است، 
پا به میان می گذارد. بعالوه، به منظور نسبت دادن مسئولیّت پاسخگویی به 
یک سوژه، این سوژه به طور ساختگی و جعلی، به عنوان سرمنشاء کنش 
در نظر گرفته می شود. آن هنگام که سوژه در مقام یک »انجام دهنده« 
 )grammatical(دستوری و  قضایی  محدودیت  یک  می شود،  واقع 
پدید می آید که حاصل این گمان است که یک سوژه بایستی در درجة 
نخست همچون منشاء پاسخگویی در قبال یک فعل آزارنده ارائه گردد. 

1
ترجمة مهدی سلیمی

با  کارها  دادن  انجام  »نحوة  عنوان  با  جی.ال.آستین)2(  کتاِب 
کلمات«)How to Do Things With Words(، مسئله ای در باب 
اجراگری )performativity( طرح می کند که دالِّ بر این گفته است 
که »امکان دارد کارها با کلمات انجام گیرند«. پس موضوِع اجراگری 
 )transitivity(تَرا-گذری و  متعّدی  حالت  یک  به  منوط  بی واسطه 
است. آیا می توان گفت آنچه که به یک کلمه معنی می بخشد نه فقط 
اجراکردِن چیزی  اجراکردن، علی الخصوص  معنا  به یک  بلکه  نامیدن، 
است که کلمه آنرا می نامد؟ از طرفی، امکان دارد اینگونه وانمود شود 
که کلمه-عجالتاً ما نمی دانیم که کلمه به طور عام یا نوع بخصوصی از 
کلمه در اینجا مدنظر است-آنچه را که می نامد، وضع کرده و به نمایش 
از  متمایز  می گذارد. در حالیکه، »آنچه« در عبارت »آنچه که می نامد« 
خوِد نام و اجرای این »آنچه«)یعنی چیزی که می نامد(، باقی می ماند. با 
اینهمه کتاب آستین از نحوة انجام دادن کارها با کلمات پرسش بعمل 
می آورد. او اظهار می کند که کلمات در هیات ابزار و وسایلی آرایش 
»گفت- بین  آستین  البته  شوند.  انجام  کارها  طریق شان  از  تا  یافته اند 

کنش ورزی« و »گفت ورزِی اثرگذار« ،)3( وجه تمایز قایل می شود؛ بین 
همچون  که  آنهایی  و  می شوند  اجرا  کلمات  موجِب  به  که  کنش هایی 
نتیجه و پی آمد کلمات اجرا می گردند. این وجه تمایز پیچیده و دشوار 
بوده و هماره ثابت نیست. مطابق نگرة »گفِت اثرگذار«، کلمات ابزاری 
برای بانجام رساندن کنش ها هستند، ولیکن آنها خودشان کنش محسوب 
از  این شکل  انجام رساندن آن کمک می کنند.  به  در  بلکه  نمی شوند؛ 
یافته،  انجام  کارهای  و  کلمات  که  دارد  نکته  این  بر  اشاره  اجراگری، 
آستین،  »گفت-کنشِی«  دیدگاه  مطابق  اما  ندارند.  مشابهی  معنای  یک 
یک نام »خودش« را اجرا می کند؛ و در طول این مسیر، اجراگری معادل 
همان کاِر انجام یافته می شود. مثاًل یک اعالمیّه رسمی، کنِش گفتاری 
چنین  یک  برای  کنش.  یک  درباب  گفتاریست  حال  عین  در  و  است 
عملی، هیچ کس قادر نیست تا یک »مرجع« مشخص و معقولی پیدا کند؛ 
اما خوِد  به فراتر از خودش ارجاع نمی یابد.  اثِر کنش گفتاری  چرا که 
درباب  را  بیگانه ای   )enactment( مصوبة  و  قانون  اجراکردن،  عمل 

درون ماندگارِی زبانشناختی وضع می کند. 
با  کارها  دادن  انجام  »نحوة  عنواِن  -تحت  آستین  راهنمای  کتاِب 
کلمات«- اشاره بر این نکته دارد که نوعی »گفِت اثرگذار« برای انجام 
ابزاری  زمینة  نهایت یک  در  و  یافته،  انجام  از کارهای  قلمرویی  دادن، 
برای کلمات وجود دارد. در واقع، این کتاب اذعان می دارد که نوعی 
بر  مقّدم  که  دارد  وجود  دوراندیشی ای  و   )deliberation(درنگیدن
که  بود  خواهند  کارهایی  از  متمایز  کلمات  اینکه  و  است،  دادن  انجام 

آنها انجام می دهند. 
»گفت- فرِم  بر  تاکیدی  با  را  کتاب  این  ما  اگر  می افتد  اتفاقی  چه  اما 
کنشِی« گفتار قرائت کنیم، یعنی خواستن آنچه که امکان دارد به یک 
کلمه معنِی »انجام دادن« یک کار را  ببخشد، حالتی که در آنجا انجام 
دادن به نسبِت کمتری ابزاری بوده و یک حالت تراگذری است. براستی 
»انجام  بواسطة یک کلمه  تا  معنی می بخشد  به کاری  چیست آنچه که 
تا  می بخشد  معنی  کاری  به  که  آنچه  چیست  امر،  واقع  در  یا  گیرد«؛ 
یابد«؟ در یک چنین حالتی، کی و کجا یک  »دروِن یک کلمه وقوع 
از دست یک کلمه خالصی  از طریق کلمه-  یافتن  انجام  کار-بواسطة 
می یابد؟ و کی و کجا این ربط-گذاِر)conjunction( بین کلمه و کار 
به صورت غیر قابل فسخ پدیدار می شود؟ به یک معنا، امکان دارد یک 

اعماِل سوزاننده، گفتاِر آزارنده )1( 
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مستقر می شود که  مابیِن سوژه و عمل اش  اخالقی  علیّت  بدینسان یک 
 temporally(هر دو این عبارات منفک از یک تعمیم پذیرِی زمانمند
expansive( دربارة »انجام دادن« هستند که هم مقّدم بر این التزاماِت 

اخالقی و هم نسبت بدانها بی توجه است.  
برای نیچه، سوژه تنها به منزلة پی آمِد یک درخواست برای پاسخگویی 
چارچوب  یک  با  رنج آور  اثرات  از  مجموعه ای  می گردد.  پدیدار 
اخالقی مطرح می شود که در صدد بررسی جداگانة »علِّت« این اثرات 
بواسطة  که  اخالقی  چارچوبی  هستند؛  قصدمند  و  تکین  عامل  یک  در 
اقتصاد معینی)certain economy( از ساخت و پرداخت و کارایِی 
پارانویایی عمل می کند. بنابراین این پرسش که چه کسی در برابر یک 
آزار معیّن پاسخگوست، بر باقی سئواالت پیشی گرفته و سوژه را بنیان 
انتخاب کردن هستی برای سکنی  می نهد؛ و این سوژه خودش بواسطة 
گزیدن در آن شکل می یابد که همین مسئله موقعیِّت قضایی و دستوری 

را برای سوژه مقرر می سازد. 
برای نیچه، به یک معنا، سوژه تنها از درون التزامات یک گفتمان اخالقی 
در باب پاسخگویی سر بر می آورد. این التزاماِت سرزنش گر، سوژه را 
همچون »علِّت« یک عمل سر و شکل می دهد. به این معنا، هیچ سوژه ای 
بدون یک عملی که سزاوار سرزنش باشد، نمی تواند وجود داشته باشد؛ 
نیچه:  و همینطور هیچ »عملی« جدا از گفتمان پاسخگویی-وطبق گفتة 

بدون یک کیفرگاه- وجود نخواهد داشت. 
صورت بندِی  مورد  در  نیچه  شرح  که  می رسد  نظر  به  اینجا  در  اما 
نمایش  به  را  امکان خود  از عدم  »تبارشناسی اخالق«، چیزی  سوژه در 
می گذارد. چرا که، اگر »سوژه« در وهلة اول بواسطة اتهام جان می یابد، 
اینصورت  در  می شود؛  ظاهر  آزارنده  کنش  یک  سرمنشاِء  عنوان  به  و 
اجراگری  یک  »از«  ناشی  اتهاْم  که  گردید  خواهد  آشکار  مسئله  این 
استیضاح است که مقّدم بر سوژه می باشد، یعنی آنچه که به عنوان یک 
از پیش فرض می شود. چه  اثربخش،  پیشینی برای یک گفتاِر  عملکرد 
کسی این داورِی صورت بخش)formative judgment( را بر عهده 
مجازات- برای  از  قضایی  سازمان  یک  اینجا  در  اگر  حال  می گیرد؟ 

اینصورت  در  باشد؛  داشته  یافته-وجود  سوژه شکل  که  آنچه  با  مطابق 
آیا یک فیگور از قانون وجود ندارد که به طور اجراگرایانه ای سوژه را 
در درون هستی محکوم می کند؟ از طرفی دیگر، آیا این همان پنداشت 
شخصی  زبان  در  نیچه  نیست؟  پیشینی  و  قدرتمند  بسیار  سوژة  از  نیچه 
خویش این مسئله را بواسطة ادعایی مبنی بر »صورت بندِی مفعولی فعل«-
افسانه ای  یا  شاعرانه  طرز  به  و  می کند،  حذف   -hinzugedichtet
این مسئله را آشکار نشده رها می سازد که چه کسی یا چه چیزی این 

صورت بندی مهم را به طورکامل به نمایش می گذارد؟ 
چنانکه در موقعیّت رنج کشیدن، یک سوژه به صورت متاخری همچون 
به  همان سوژه  به  عمْل  و سپس خود  دانسته می شود،  منشاء یک عمل 
اینصورت هر  اثر گذاشته نسبت داده شود؛ در  بر آن  عنوان چیزی که 
دو این نسبت دادن ها با نسبِت معروِف سومی خلط می شوند؛ یعنی نسبت 
آزارنده  نتیجة  نهادن  بنیان  برای  آیا  عمل اش.  و  سوژه  با  آزارنده  نتایج 
درون قلمرو پاسخ گویی، ضروری است تا سوژه ایی کار گذاشته شود؛ 
و همینطور برای بنیان نهادن تکینی و مجزابودگِی خود عمل و همچنین 
سوژه  گذاشتن  کار  به  نیاز  [ما  نیز،  آزار  تولید  در  عمل  تاثیر  درجة 
داریم]؟ اگر این آزار می توانست با یک عمل قابل تعیین ردیابی شود، 
پس شایستگی آن را می یابد که همچون ابژة تحت تعقیب باشد: یعنی 
عهده  بر  را  پاسخگویی  مسئولیّت  و  شده  واقع  محاکمه  مورد  می تواند 
گیرد. حال آیا ردیابی کردن آزاْر در عمل یک سوژه و رجحان دادِن 
ناخواسته  اجتماعی،  آزار  سنجش  برای  موضعی  منزلة  به  قضایی  حوزة 
به طور بالواسطه آزار  باب که چگونه یک گفتمان  این  از تحلیلی در 
فعل  و  سوژه  که  گفتمانی  یعنی  نمی ورزد؛  ممانعت  می کند،  تولید  را 
فرض  نقطة عزیمت اش  برای  مناسبی  را همچون جایگاه  گفته شده اش 
می رسانند)آسیب،   )wound(آسیب کلماْت  که  زمانیکه  می گیرد؟ 
چگونه  ما  است(،  دلگادو«)5(   »ریچارد  از  شده  گرفته  عاریه  عبارت 
و  سببی  ارتباط  این  اگر  درمی یابیم؟  را  آسیب  این  و  کلمه  بین  ارتباط 
ماتریالیزه کردِن یک قصدمندی نیست، پس آیا این امکان وجود دارد 
که نوعی از تراگذری گفتمانی وجود داشته باشد که نیازمند تعیین شدن 
در تاریخ  گرایی و خشونت اش است؟ و دست آخر باید دید رابطة بین 

این حالت تراگذری و قدرت آزاررساندن چیست؟ 
در مقالة تاثیرگذار »رابرت کاور«)6( ، تحت عنوان »خشونت و کلمه«، 
که  »خشونتی  عنوان  به  را  مشروع  تفسیر  از  برآمده  خشونت  این  او 
احکام)judges( آنرا همچون ابزارهای یک دولت-ملِت مدرن به کار 
رنج  با  »احکام  که  است  معتقد  وی  می دهد.  شرح  دقت  به  می بندند«، 
مفهوم  می کند،  تفسیر  حکم  یک  بطوریکه  دارند؛  سروکار  مرگ  و 
دیگران-  –بواسطة  حکم  یک  همچنین  می بندد،  کار  به  را  مجازات 
را  زندانی  رساندن یک  قتل  به  و حتی  رساندن،  توقیف کردن، آسیب 
ابراز  لیبرال  برابر فمنیسم  او تلویحاً در  این نوشته  بر عهده می گیرد«)در 
تاسف می کند، به این خاطر که او معتقد است فمنیسم لیبرال در صدد 
است تا فمنیسم را به مثابة یک امر جهان گستر )universal( وضع کند(. 
 hate(تحلیل کاور مستقیماً در ارتباط با مسئله پیگرد قانونِی گفتار نفرت
به این خاطر که در این تحلیل بر قدرت قضایْی  speech()7(  است، 
در به نمایش گذاشتِن خشونت از طریق گفتار تاکید شده است. مدافعان 
پیگرد قانونِی گفتار نفرت، در تحلیل شان وادار به اذعان کردن این نکته 
شده اند که عامالنی غیر از دستگاه های دولتی و شعبه هایشان، این قدرِت 
آزاررسانی از طریق کلمات را بکار می گیرند. در واقع، یک همانندی 
دو  هر  بطوریکه  است،  شده  واقع  شهروند  کنش  و  دولت  کنش  مابیِن 
و  حقوق  انکار  قدرت  که  هستند  فهمی  قابل  کنش های  از  نوعی  اینها 
برابر  به صورت  اساسی  قانون  از  ماده ای  از سوی  و  دارند  را  اختیارات 
تالشهای  راه  سر  بر  که  موانعی  از  یکی  نتیجه،  در  می شوند.  حمایت 
معاصر برای وضع قوانیِن مخالف با گفتار نفرْت قرارگرفته عبارت است 
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از اینکه، در چنین مواردی اگر چه »اصول کنش دولتی« واجد شرایط 
ارجاع به شرط حمایت برابر هستند، اما این امر مسلم پنداشته می شود که 
تنها دستگاه های دولتی از این حق برخوردارند که بدون در نظر گرفتن 
بنابراین  باشند.  اختیارات می توانند عامالن رفتار آسیب رسان  حقوق و 
برای بحث کردن دربارة اینکه شهروندان می توانند همدیگر را از چنین 
حقوق و اختیاراتی از طریق کلماِت آسیب رسان بی بهره سازند، بایستی 

بر ممنوعیّت تحمیل شده از سوی اصول کنش دولتی غلبه کرد.
از  رنج  کردن  تحمیل  در  قضایی  قدرت  بر  »کاور«  اینکه  به  توجه  با 
طریق زبان تاکید می ورزد، فلسفة حقوق متاخر در این موارد، عبارات 
تفسیری وضع شده بدست  از خشونت  بطوریکه  را جابجا کرده است؛ 
از سوی سوژه- بسوی خشونت وضع شده  و  دور شده  دولت-ملت ها 

شهروند و اعضای گروه های اقلیّتی گام برمی دارند. معنی این جابجایی 
صرفاً این نیست که به شهروندان گفته شود تا شبیه دولت  ها عمل کنند؛ 
بلکه قدرت یک دولت به منزلة یک قدرت اداره شده از سوی سوژه-
کنش  اصول  درآمدن«  تعلیق  »به  با  بدینسان،  می یابد.  بازشکل  شهروند 
دولتی، طرفداران پیگرد قانونی گفتار نفرت نیز امکان دارد یک دریافت 
انتقادی از قدرت دولتی را به تعلیق در بیاورند. به این صورتکه جایگاه 
قدرت را به مثابة یک عامل و اثری از سوژه-شهروند بازمکان یابی کنند. 
درواقع، چنانچه پیگرد قانونی گفتار نفرت از سوی دولت، در قالب یک 
امر قضایی مقرر شده باشد، در اینصورت دولت به طور ضمنی همچون 
اینجا،  اقدام اجبارِی مشروع مجسم می شود. در  از برای  ابزار طبیعی ای 
تعلیِق  تعلیق درآوردن« اصول کنش دولتی، ممکن است هم شامل  »به 
یک بینش انتقادی درون قدرت دولتی و هم شامل خشونت دولت در 
معنای کاوری آن باشد. از طرفی دیگر، انتقال این قدرت به شهروندان 
نیز، آنها را همچون »فرمانروایان و واالمقامانی«)sovereigns( مجسم 
می کند که گفتار آنها قدرتی را بر دوش می کشد که شبیه قدرت دولتی 
عمل کرده و سایر »واالمقامان« و عالی رتبه گان را از حقوق و اختیارات 

اساسی بی بهره می سازد. 
با جابجا کردِن تاکید بر روی آزاری که بواسطة دولت انجام می شود، به 
آزاری که از سوی شهروندان و دستگاه های غیر دولتی صورت می گیرد، 
و  در  قدرت  عملکرد  چگونگی  مورد  در  باز-ارزیابی  یک  به  می توان 
آسیب رسان،  کلمات  که  هنگام  آن  یازید.  دست  نیز  گفتمان  طریق  از 
بهتر، آن هنگام  به عبارتی  –یا  نیستند  از سوی دولت-ملت  کنش هایی 
از  به داوری در مورد ادعاهایی که  که دولت-ملت و قوة قضائی شان، 
سوی شهروندان علیه یکدیگر صورت می گیرد، متوسل شود- چگونه 
تحلیل در مورد خشونِت کلمه تغییر می یابد؟ آیا خشونت مرتکب شده 
از سوی دادگاه ها در طرفداری از سیاستی است که عدالت و بی طرفی 
آنها را مسلم فرض می گیرد و اینکه تاثیر دادگاهها در داوری کردن در 
باب موضوعاِت گفتار نفرت چیست؟ و در نهایت این پرسش پا به میان 
می گذارد که آیا پتانسیل دولت در اعمال خشونت تا چه اندازه بیشتر از 

حالتی است که اصول کنش دولتی به تعلیق درآیند؟ 
در شرح آستین در باب اجراگری، سوژه به مثابة فرمانروا فرض گرفته 
بر  آنچه که  و در سخن اش  فیگوِر کسی که سخن می گوید،  می شود: 
یا شخص مشابهی است  قاضی  اجرا می کند، همچون  را  زبان می آورد 
و  می کند  صادر  فتوا  یک  قاضی  است.  قانون  نمایشگر  و  معرف  که 
صدور رای عملی است که بواسطة فتوی، بدواً غیر قابل فسخ می شود؛ 
البته زمانی که قاضی یک قاضی مشروع و قانونی، و شرایط مقتضی به 
با شرایط فتوی باشد. آنکه به طور موثری اجراگرایانه  درستی متناسب 
با قدرِت  سخن می گوید، همچون شخصی پنداشته می شود که مطابق 
بی چون و چرا عمل می کند. برای مثال، دکتری که بچه را از شکم مادر 
بیرون می کشد و حکم می دهد-»بچه دختر است!«- دقیقاً در همان دم، 
رشتة طوالنی از بازخواست ها را آغاز می کند، آنهم بواسطة اینکه یک 

با  دختر به صورت تراگذرانه دختر شده است: جنسیّت به طورآئینی و 
هم  تکرار،  این  موجِب  به  که  می شود،  تکرار  و  بازگویی  دینی  مراسم 
می آید.  فراهم  الیه گذاری)نهشتن(  منجمِد  تاثیِر  هم  و  شکست  خطر 
»کندال توماس«)8(  بحث مشابهی را مطرح می کند: بدین صورت که 
سوژه هماره »نژادیافته« و »نسبی« )raced( است، که به طور تراگذرانه ای 
بواسطة عامالن سامان بخْش از بدو امر نژاد ویژه ای می یابد. قدرِت »نژاد« 
داشتن و در واقع قدرت »جنسیّت« داشتْن مقدم بر »فردی« است که از 
چنین قدرتی سخن می گوید؛ و لیکن فرد در عین حال سخن می گوید تا 

داشتن این قدرت را آشکار سازد. 
اگر اجراگری برای تاثیر گذاردن و به نمایش درآوردن آنچه که یک فرد 
می نامد مستلزم یک قدرت است، در این صورت چه کسی همان »فردی« 
خواهد بود که دارای چنین قدرتی است و این قدرت را چگونه می توان 
استدالل کرد؟ چطور ممکن است ما یک »کلمة آزارنده« را در درون 
یک چنین چارچوبی شرح دهیم-کلمه ای که نه تنها یک سوژة اجتماعی 
ریزی  طرح  نامیدن  فرایند  در  را  سوژه  این  حتی  بلکه  می شود،  نامیده 
می کند، و نیز آن سوژه را با یک بازخواست خشونت آمیز برمی سازد-؟ 
آیا قدرت یک »فرد« همان تاثیرش بر روی یک چنین آزاری از طریق 
بکارگیری نام آزارنده است؟ یا آیا آن قدرْت انباشته شده در طول زمان 
را  آزارنده اش  عبارات  تکین  است که یک سوژة  لحظه ای  در  نهفته  و 
این  می کند،   )cite(احضار را  عبارت  آن  که  »فردی«  آیا  می کند؟  ادا 
احضار او را در مقام یک مولف می گمارد و در عین حال یک وضعیت 
اشتقاقی)derivative status( را دربارة این تالیف ایجاد می کند؟ آیا 
یک امر اجتماعی و تاریخی در مورد چنین گوینده گانی –در لحظه ای 
زمانی سخن  چنانچه  و  نمی شود؟  فراخوانده  می شود-  گفته  که سخنی 
که  اظهارکننده ای  یا  گفتن  سخن  خود  آیا  شود،  آزار  موجب  گفتن 
اجرا می کند که  تراگذری  با یک حالت  را  است، آزاری  مسبب آزار 
نمی توان آنرا به یک فرایند قصدمند و سببی فروکاست که از سوی یک 

سوژة تکین سرچشمه می گیرد؟ 
در واقع، آیا احضارگری در معنای دقیق اش این نیست: عملکرِد همان 
»احضار  را  اجراگری  که  سوژه ای  با  موقتاً   )metalepsis(استعاره
می شود؟  ساخته  اجراگری  خوِد  جعلی  سرمنشاء  منزلة  به  می کند«، 
با  می کند،   )utter(اظهار را  اجتماعی  آزارندة  کلمات  که  سوژه ای 
سلسله بازخواست های طوالنی ساز و برگ می یابد: سوژه به واسطة اظهار 
به  سخن،  این  سرمنشاء  همچون  خودش  اجراگری  بواسطة  سخن اش، 
یک وضعیت موقتی و زودگذر دست می یازد. بنابراین اثِر سوژه، نتیجة 
اثِر یک  تاثیر اشتقاقی است، و  این  همین احضارکردن فعلی آن است. 
ماترک)میراث(  که  آنچه  belated(-بواسطة  شده  متاخر)دیر  استعارة 
منشاء سخن اش کتمان  فرامی خواند- همچون سوژه و  را  بازخواست ها 
شده است. اگر سخن و اظهار مورد پیگرد قانونی واقع شود، کی و کجا 
این پیگرد قانونی آغاز شده، و کی و کجا پایان می یابد؟ آیا این پیگیری 
چیزی شبیه به تالشی در راستای پیگیری یک تاریخ نخواهد بود، تاریخی 
که به خاطر بسیار موقتی و زودگذربودنش نمی توانست مورد محاکمه 
قرار گیرد؟ اگر طرز کار سوژه به مثابة سرمنشاء جعلی، مسدود کردن 
راه تبارشناسی از طریق سوژه شکل یافته باشد، سوژه ای که به منظور بر 
عهده گرفتن مسئولیت پاسخگویی در قبال همان تاریخ کتمان شده از 
سوی سوژه، به کار گماشته می شود؛ پس قضایی و حقوقی کردن تاریخ 
دقیقاً از راه تفتیش و جستجو کردن سوژه هایی بدست می آید که مورد 
پیگرد قانونی قرار گیرند. یعنی در نهایت مسئولیت پاسخگویی بر دوش 
سوژه ها نهاده می شود و از این طریق مسئلة یک تاریِخ اساساً غیر قابل 

پیگیری، موقتاً فیصله می یابد. 
الزم به گفتن نیست که سوژه ها نبایستی به خاطر گفتار آزارندة شان مورد 
موقعیت هایی  شاید  می کنم  فکر  من  گرچه  شوند؛  واقع  قانونی  پیگرد 
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وجود داشته باشند که در آنها سوژه ها بایستی ]مورد تعقیب واقع شوند[. 
اما مسئلة اصلی اینست که باید دید زمانیکه کلمة آزارنده مورد محاکمه 
واقع می شود، چه چیزی بایستی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و اینکه آیا 

اصاًل این مسئله به تمامی قابل پیگیری است؟ 
به طور حتم، این کلمات آسیب رسان به نظر درست و واقعی می رسند، 
هموفوبیک  و  گریز  زن  راسیستی،  نفرت آور،  گفتار  از  دسته  آن  نیز  و 
–که بایستی به تندی با آنها مقابله شود-مسلماً راستین جلوه می کنند. اما 
براستی آیا فهمیدن این موضوع که گفتار مشتق از قدرت اش در آسیب 
رساندن است، می تواند تصور ما را دربارة آنچه که ممکن است به معنی 
مقابله با قدرت آسیب گر باشد، اصالح کرده و تغییر دهد؟ آیا می توانیم 
این تصور را بپذیریم که گفتاِر آزارنده قابل استناد به یک سوژة تکین 
قضایی–و  و  اجباری  محدودیت  چنین  یک  ما  اگر  اوست؟  عمل  و 
الزامات دستوری من باب مسئولیت پاسخگویی- تحمیل شده بر اندیشه 
اینصورت چه چیزی در  قبول کنیم، در  نقطة عزیمت  را همچون یک 
تحلیل سیاسی دربارة آزار، نادیده گرفته می شود؟ در واقع، آن هنگام که 
گفتمان سیاسی درون گفتماِن قضایی فرو ریخته و به اضمحالل می رسد، 
و  تعقیب  عمل  به  وجوْد  دادن  تقلیل  دام  به  نیز  سیاسی  تناقض  معنای 

پیگیری در می غلتد. 
حال باید ببینیم چگونه تحلیل تاریخگرایی گفتمانِی قدرْت سهواً ممنوع 
چنین  عزیمت  نقطة  مثابة  به  سوژه  زمانیکه  هم  آن  می شود،  محدود  و 
تحلیلی فرض گرفته می شود؟ در یک ساختار آشکارا تئولوژیکی-که 
فرض  بدیهی  اجراگرایانه  عمل  یک  سببِی  سرمنشاء  همچون  را  سوژه 
می گیرد- سوژه به مثابة پدیدآورندة آنچه را که می نامد، فهمیده می شود. 
به عبارتی، این سوژة قدرتمند و صاحب اختیار از جانب خدا، یکی از آن 
دسته نامهایی است که فی نفسه آفریننده و تولیدی)generative( است. 
طبق تفسیر کتاب مقدس دربارة اجراگری [می توان به این جمله اشاره 
پدیدار  این جمله  بتابد«. چیزی که در  بدین جا  نورالهی  »بگذار  کرد]: 
می شود این است که به خاطر نیک نهادی)virtue( و فضیلِت  قدرت 
یک سوژه یا ارادة آن، یک پدیده درون هستی نامیده می شود. گرچه، 
اما  است،  ایراد شده   )subjunctive(با یک وجه شرطی ادراک  این 
معنای  در  »بالماسکه«  اجراگری  قالب  در  تا  می یابد  را  این  شایستگی 
انتقادِی اجراگری،  آستینی کلمه، درآید. دریدا در یک بازصورتبندِی 
قدرت  این  عملکرد  که  می سازد  آشکار  آستین  مسئلة  با  ارتباط  در 
همچون یک ارادة سرمنشاء نیست؛ بل همیشه به صورت اشتقاقی است:

 
»آیا یک سخن اجراگرایانه زمانی که در صورتبندِی آن یک سخن »رمزی« یا 
قابل بازگویی تکرار نگردد، می تواند نتیجه بخش باشد؟ یا به عبارتی بهتر، طبق 
فرمولی که من به منظورگشودن راه یک مواجهه و دیدار)meeting( اظهار 
کرده ام، اگر وارد یک رابطه یا یک پیوند زناشویی شدن به منزلة هم ساز شدن 
قابلیِت  آیا  اینصورت  نمی بود؛ در  قابل هویت یابی  با یک مدل تکرارکردنی، 
هویت یابی از برخی جهات همچون احضار و استشهاد نبود؟... در یک چنین 
سنخ شناسی ای، مقوالت قصدی ناپدید نخواهند شد، این مقوالت جایگاهشان 
را حفظ خواهند کرد؛ و لیکن بواسطة این جایگاه آنها دیگر قادر به حکمرانی 

بر سیستم یکپارچة سخن نخواهند بود« .)9(

آیا یک گفتمان تا چه اندازه اتوریته کسب می کند تا آنچه که می نامد 
را از طریق احضار کردِن قراردادهای زبانشناختِی اتوریته، پدید آورد؛ 
آیا  احضاریه هستند؟  بازمانده های  و  میراث  دادهایی که خودشان  قرار 
تا حدی  می شود،  ظاهر  گفتمانی اش  اثرات  مولف  همچون  سوژه  یک 
او  که  طریق  این  از   )citational practice(احضاری کاربسِت  که 
)سوژة زن یا مرد( سروسامان یافته و تجهیز شده، بی نشان باقی می ماند؟ 
همچون  سوژه  تولید  که  باشد  درست  می تواند  گفته  این  آیا  واقع،  در 

سرمنشاء آثارش دقیقاً نتیجه ای از همین احضارگری پنهان شده است؟ 

اگر یک امر اجراگر بطور موقت نتیجه بخش باشد)و من اظهار خواهم 
نیست  دلیل  این  به  است(،  موقتی  امری  همیشه  »نتیجه بخشی«  که  کرد 
است،  گفتاری  کنش  بر  ناظر  نتیجه بخشی  طور  به  قصدمندی  یک  که 
پیشین  کنشهای  از  بازتابی  کنشی  هر  که  است  خاطر  این  به  فقط  بلکه 
است، و نیروی اتوریته را از طریق تکرار یا احضار یک مجموعه مقتدر 
و پیشینی از کاربست ها، بر روی هم انباشته می سازد. صرفاً اینگونه نیست 
عمْل خودش  بلکه  می دهد؛  رخ  کاربست  درون یک  گفتار،  عمل  که 
بنابراین  است.   )ritualized practice( آئین وند  کاربسِت  یک 
معنای این گفته چنین است که یک اجراگری به حدی »عمل می کند« 
آنها  بر  و  پوشانده  بودنش،  مجهز  دلیل  به  را  قراردادهای ساختاری  که 
سرپوش می گذارد. به این معنا، هیچ جمله یا عبارتی بدون تاریخ گرایی 
روی هم انباشته و پنهان شدة نیرو، قادر نیست به طور اجراگرایانه عمل 

کند. 
زمانی که عبارِت آزارنده ای، آزار می دهد)و بگذارید آشکار سازم که 
من فکر می کنم این کار را می کند(، در چنین حالتی آزار آن مستقیماً 
حتی  پس  می شود.  انجام  نیرویش  پوشیده گِی  و  انباشته گی  طریق  از 
گوینده ای که یک نامفهومی رادیکال را بر زبان می آورد، احضارگِر این 
نامفهومی است، و همچنین خالق اجتماع زبانشناختی با تاریخ گوینده گان 
است. پس در نهایت، این گفته بدین معناست که دقیقاً قابلیت بازگویی و 
تکرار بواسطة آنچه که یک امراجراگْر آزاردهنده گی اش را به نمایش 
می گذارد، یک دشواری همیشگی در مقاِم مسئولیّت پاسخگویی نهایی 
در قبال این آزار را بر دوش یک سوژه تکین و عمل اش، بنیان می نهد. 
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گفتار، پارامترهای الزم برای مصداقی برگفتار مبارزه جو بودن را ندارند، 
دایرة  زمانی که  بود.  داده شده  آنها  بر مردودی  این حال حکم  با  ولی 
شمول وسیع رأی ]دادگاه عالی[ مینه سوتا برای تمام قضات ثابت شد، 
اسکالیا، توماس، رن کوئیست، کندی و سوتر از این فرصت بازبینی برای 
استفاده  مبارزه جو  گفتار  اصول  آتی  کاربردهای  محدود کردن گسترة 
کردند. نه تنها بحث بر سر این موضوع بود که چه زمانی و کجا گفتار 
ویژه گِی یک کنِش آزارنده را به خود می گیرد، به طوری که وضعیت 
حمایت  شده گی اش تحت الیحه اصالحیه اول را از دست بدهد، بلکه 

حیطه ای که خود گفتار آن را ایجاد می کند نیز مورد بحث بود.
قراردادی  قرائت  از  متمایز   – رأی  این  از  ]بالغی[  معنایی  قرائت  طبق 
رایجی که در تفسیر قانونی ارائه می شود – شاید دادگاه به عنوان نهادی 
شناخته شود که در تعیین آن چه که »گفتار« به شمار می آید یا نه، در 
صدد دفاع از قدرت زبانی تصویب نامة دولتی و تعیین قانونی فرم بالقوه-
آزارنده گفتار است. پس پیامد آن، قرائتی است که نه تنها دالیل اقامه 
شده از طرف دادگاه برای آزارنده بودن یا نبودن یک گفتار را در نظر 
می گیرد، بلکه به همان اندازه پتانسیل آزارندگی خود دالیل اقامه شده را 
به عنوان یک گفتار و در یک مفهوم گسترده لحاظ می کند. با یادآوری 
این ادعای کاور که رأی قانونی می تواند پیوندی میان زبان و خشونت 
پدید آورد، می توان چنین پنداشت که قضاوت دربارة حمایت شده بودن 
یا نبودن یک گفتار، خود نوعی گفتار محسوب می شود؛ گفتاری که بر 
معضل بزرِگ قدرت گفتمانی که دولت آن را برای تنظیم و تصویب و 

محدود کردن چنین گفتارهایی ایجاد کرده، نیز داللت می کند.
بر  شده،  بیان  رأی  در  که  »گفتاری«  از  من  خوانش  ادامه،  در  پس 
از »گفتار« خواهد بود که به صورت رسمی  به عنوان  خالف گونه ای 
ای  نکته  است.  شده  مشخص  و  محدود  رأی  در  حمایت شده  محتوای 
تناقضات  نیست که مجموعة  این  تنها  دارد،  این خوانش وجود  در  که 
کردن  بررسی  بلکه  کند،  آشکار  را  رأی  متن  بیانی  استراتژی های  در 
قدرت آن حیطه گفتمانی ای است که نه تنها تعیین می کند چه چیزی 
تاکتیکی در  از طریق دست کاری  بلکه  نه،  یا  به حساب می آید  گفتار 
تعیین حدود، زمینة سیاسی بحث را نیز تعدیل و تنظیم می کند. به عالوه 
می خواهم بیان کنم که دالیل بی شماری که برای آزارندگی یک عمل 
می شوند،  تفسیر  گفتار  عنوان  به  گسترده  مفهوم  یک  در  و  شده  ارائه 
اعمالی می شوند. در  قانونی چنین  پیگرد  بودن  باعث دشوار  دقیقاً خود 
به  را  دادگاه خشونت خودش  گفتار  که  کنم  اظهار  می خواهم  نهایت، 
همراه دارد و تشکیالت قضایی دایر شده که دارای قدرت و اعتبار برای 
پرطمطراق  زبانی  انتخاب  با  اغلب  است،  نفرت  گفتار  دربارة  قضاوت 

برای احکامش در حال بازنشر و بازتولید کینه و نفرت است.
تفسیر عمل سوزاندن  با  تحریر شد،  اسکالیا  توسط  اکثریت که  عقیدة  
صلیب آغاز می شود. و سوال این بود که آیا این عمل یک آزار ایجاد 
می کند یا خیر، آیا می تواند به عنوان »گفتار مبارزه جو« تعبیر شود و آیا 
محتوایی دارد که سابق بر این توسط الیحه اصالحیه اول مورد حمایت 
بوده باشد یا خیر. فیگور سوزاندن در سراسر عقیده تکرار می شد. نخست 
در زمینة عقیدتی که در آن سوزاندن یک صلیب به عنوان بیان آزاد یک 
سوزاندن  مثال  در  دوم،  و  می شود،  تعبیر  عقاید  آزاد  بازار  در  دیدگاه 
افروختن  بودِن  ممنوع  حکم  نقض  خاطر  به  می تواند  که  پرچم،  یک 
آتش در بیرون غیرقانونی تلقی شود، اما اگر بیانی از یک عقیده باشد 
نمی تواند غیرقانونی باشد. سپس اسکالیا بحث را با مراجعه به آتشی که 
هنوز پابرجاست خاتمه خواهد داد: »هیچ اشتباهی در این باور ما وجود 
است«  سرزنش  سزاوار  کسی  حیاط  مقابل  صلیب  سوزاندن  که  ندارد، 
»اما« اسکالیا ادامه می دهد، » St. paul توانایی کافی در اختیارات خود 
دارد که بدون افزودن الیحه اصالحیه اول به آتش برافروخته شده، از 
 ,2550 S. Ct at 112 ,R.A.V v. St Paul .»چنین رفتارهایی پیشگیری کند
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بین  در دو مورد، دادگاه عالی  اخیراً  نفرت«،  با پدیدة »گفتار  در رابطه 
شده  قائل  تمایز  وجه  نشده)10(   حمایت  گفتاِر  و  شده  حمایت  گفتاِر 
 )invidious speech(است. آیا فرم های معینی از گفتاِر منزجرکننده
و  می شود؟  تعبیر   )fighting words(»مبارزه طلب »کلماِت  عنوان  به 
اگر اینگونه است؛ آیا در نخستین الیحة اصالحیّه، آن ها به نحو مناسبی 
نخست،  مورد  در  شده اند؟  منظور  حمایت نشده  گفتار  نوعی  عنوان  به 
  ،)1992( 305 2d .120L. ED ,2538 .S. Ct 112 ,R.A.V v. St. Paul
حکم مورد بحث به سال 1990 در شورای شهر St. Paul تصویب شد 

که بخشی از آن را می خوانیم:
هر کس در مکان های عمومی یا ملک شخصی، یک نماد، شئ، عنوان، 
به-  محدود  نه  شامل-و  که  کند،  ایجاد  گرافیتی  یا  شخصیت نمایی 
صلیب سوزی یا صلیب شکستة نازی باشد، به طوری که بداند یا زمینة 
برانگیختن  و  باشد که  موجِب تحریک  داشته  را  دانستن  برای  عقالئی 
یا  دین  عقیده،  رنگ،  نژاد،  اساس  بر  خاطر،  رنجش  یا  هراس  خشم، 
بزهکار  و  شده  اخالل گرانه  رفتار  مرتکب  باشد،  دیگران  در  جنسیّت 

شناخته خواهد شد.
یک  خانة  مقابل  صلیب  یک  سوزاندن  از  پس  پوستی  سفید  نوجوان 
دادگاه  متهم شناخته شد. در  این حکم  به موجب  خانواده سیاه پوست، 
مینه سوتا،  ایالتی  عالی  دادگاه  توسط  اما  شد،  اتهام  رفع  ابتدا  محاکمه 
این  بحث  مورد  موضوع  شد؛  سرگرفته  از  اتهام  به  رسیدگی  جریان 
به طور  و  داشته  از حد  بیش  مصادیق  »اساساً  قانون خود  بود که  مسئله 
سوزاندن  که  بود  مدعی  دفاعیّه  است.«  محتوا-محور  قبولی  غیرقابل 
صلیب مقابل خانة یک خانواده سیاه پوست می تواند به منزلة مصداقی از 
گفتاِر حمایت شده منظور شود. دادگاه عالی ایالتی، با ذکر دالیلی رأی 
دادگاه محاکمه را معلق کرد. نخستین دلیل این بود که سوزاندن صلیب 
این عمل طبق  به شمار آید چون  نمی تواند مصداق سخن حمایت شده 
 )1942(  572  ,568  U.S  315  ,Chaplinsky v. New Hampshire
یک »گفتار مبارزه جو« تعریف شده است. و دوم این که با در نظر گرفتن 
رفتارهای  مقابل  در  عمومی جامعه  امنیت  تأمین  برای  دولت  »مسئولیت 
 In Reتعصب برانگیز« صدور رای توسط دادگاه محاکمه مجاز نیست

. )1991 .Minn( 50 ,507 2.N.W 464 Welfare of R.A.V
کرده  ملغی  را  ایالتی  عالی  دادگاه  حکم  متحده  ایاالت  عالی  دادگاه 
»گفتار  یک  نمونة  صلیب  سوزاندن  اوالً  که  کرد  استدالل  چنین  و 
و  ست  عقاید«  آزاد  »بازار  در  دیدگاه«   « یک  بلکه  نیست،  مبارزه جو« 
اول  اصالحیة  الیحة  حمایت  مورد  قاطعانه  بطور  »دیدگاه ها«یی  چنین 
 Scalia, Rehnquist,( عالی  دادگاه  اکثریت  سپس  شده اند.  واقع 
فعاالن حوزة قضایی  با همکاری   )Kennedy, Souter, Thomas
اعالم  دومی  برای  دلیل  می شد،  حقوق دان  زیادی  تعداد  شامل  که 
»گفتار  ادعا که  این  با  ارائه کردند:  اساسی  قانون  با  رأی  مطابقت  عدم 
بر گفتار تحمیل  را  ممنوعیت هایی  اساسی،  قانون  بر خالف  مبارزه جو« 
یا »سوژه مخاطب« در  »محتوا«  پایة  بر  تنها  این ممنوعیت ها  می کند که 
مبارزه جو« را  برای »گفتار  آن گفتار است، قضات حیطة نظری ممکن 
شدیداً محدود کردند. برای تعیین این که چه گفتاری، گفتار مبارزه جو 
به شمار می رود، هیچ مرجع قاطعی برای سوژة مورد بحث یا محتوای آن 
چه که گفته شده، نمی تواند وجود داشته باشد. به این دلیل قضات در 
رسیدن به این نتیجه گیری به اجماع رسیده بودند که رأی محدودیت های 
گسترده ای را بر گفتار تحمیل می کند. مسلماً همواره گونه های مختلف 
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قابل توجه این که، اسکالیا در این جا عمل سوزاندن صلیب را با کسی 
که از حکم دفاع کرده هم تراز می کند، چون هر دو آتش برمی افروزند، 
گفتار  اساسی  قانون  مطابق  صلیب  سوزانندة  آتش  که  حالی  در  اما 
حمایت شده است، زبان صادر کنندة حکم به مثابة سوزانندة آزادی گفتار 
است. با یک دید قیاسی مشاهده می شود که حکم، خود نوعی صلیب 
سوزی است، و سپس اسکالیا از داللت های ویرانگر صلیب سوزی برای 
تأکید بر این نکته استفاده می کند که حکم خود ویرانگر است. بنابراین، 
این فیگور، تصدیق می کند که ویرانگری صلیب سوزی – که خوِد رأی 
آن را انکار می کند – ویرانگری چنین عملی به مقام دارایی قابل خرج 

کردن در بازار آزاد عقاید ترفیع داده می شود. 
اما  می کند،  تعویض  سوزی  صلیب  جایگاه  با  را  رأی  جایگاه  دادگاه 
همچنین، با یک رابطة قیاسی با خانوادة سیاه پوست و خانه شان که در 
تحریر دادگاهی به »مقابل حیاط شخصی« تقلیل یافته اند؛ الیحه اصالحیه 
اول را اعمال می کند. چشم پوشی از ویژگی های سیاه و خانواده بودِن 
شکایت کننده واجد اهمیت است، چرا که آن بعد از قدرت اجتماعی را 
از قلم می اندازد که به اصطالح سخنگو و مخاطِب کنش های گفتاری 
نظیر صلیب سوزی را تولید می کند. و تاریخچة نژادپرستانة عمل رایج 
صلیب سوزی توسط سازمان سری ضد سیاه پوستان آمریکا را که هدفش 
اعمال یک خشونت اضافی ]توهین مذهبی همراه با تحقیر نژادی [ علیه 
نادیده می گیرد. پس اسکالیا خود را  نیز  بود  از مخاطبین  گروه خاصی 
آبی بر آتشی که رأی افروخته بود و ظاهراً به صورتی کلی توسط الیحه 
اصالحیه اول شعله ورتر می شد، می نمایاند. در مقایسه با عمِل واقعاً قابل 
سرزنِش سوزاندن صلیب مقابل خانة »شخصی«، به نظر می رسد که خود 
سوزاندن  به  تهدید  با  می کند،  افروزی  آتش  وسیع تری  ابعاد  در  رأی 
کتابی که وظیفة اسکالیا حفظ و حمایت از اجرای آن است. پس اسکالیا 
خود را قهرمانی جلوه می کند که مخالف کسانی است که بخواهند قانون 
اساسی را بسوزانند، صلیب سوزانی که چیزهای بسیار خطرناک تری را 

انتخاب می کنند.
شان  استیناف  اساس  بر  رأی  بودن  قانونی  مورد  در  حقوق دان ها  بحث 
 Chaplinsky v. دربارة اصول گفتار مبارزه جو بود. این اصول که در
U.S 315 ,New Hampshire. 568, 572 )1942( تنظیم شده است، 
اساسی  قانون  در  حمایت شده  غیر  گفتاری  کنش های  که  می کند  بیان 
نباشند:  ضروری  عقاید  بین  متقابل  ارتباط  برای  که  هستند  آن هایی 
»گفتارهایی که بخش ضروری هر گونه شرح عقیده ای نباشند، و دارای 
و درستی، که  راستی  قدمی  به سمت  مثل  ناچیزی اند،  اجتماعی  ارزش 
هر گونه نفعی که از آن حاصل می شود، به وضوح توسط جامعه ای که 
به اخالقیات عالقه مند است مهم قلمداد می شود«. اسکالیا از این لفاظی 
برای مشروع جلوه دادن این ادعایش بهره می برد: »ابزارهای حمایت نشدة 
گفتاری، آن هایی هستند که با وجود داشتن ویژگی زبانی، در اصل یک 
 112 ,R.A.V v. St. Paul .»اِلمان »نا-گفتاری« در برقراری ارتباط اند
2d at .120L. Ed ,2545 S. Ct. at 319. در تالش اش برای حفاظت 
بین محتوا و محمل  تمایزی  اسکالیا  از محکومیت،  ارتباط  تاِم محتوای 
و  محکومیت  و  پیگرد  دومی  قابل  که  می شود،  قائل  آن  بیان  و  شرح 
اولی نیست. او ادامه می دهد: »پس گفتار مبارزه جو قابل مقایسه با یک 
بارکش پر سروصداست.« بنابراین آنچه که آزارنده است سروصداست، 
پیام نیست، در واقع، »دولت می تواند خصومت ورزی –یا جانب داری- 

ای که در خدمت تأکید بر پیام بیان شده است را تنظیم و کنترل نکند.«
ارتباط بین قدرت داللت گری صلیب سوزی و رویکرد منتقدانة جدید 
شمار  به  ارتباط  در  گفتاری  اِلمان  یک  که  آنچه  بین  تمایز  در  اسکالیا 
می رود یا نه، در هیج جایی از متن مورد اشاره واقع نشده است. اسکالیا 
فرض می گیرد که سوزاندن صلیب یک پیام است، یک ابراز دیدگاه، 

سوزی  صلیب  عمل  کوته سخن؛  »محتوا«،  یا  »موضوع«  پیرامون  بحثی 
است؛  ترجمه  قابل  گفتار  تثبیت گر  عمل  به  کمال  و  تمام  صورتی  به 
محوطة  مقابل  سوزی  صلیب  عمل  این ها،  همة  کردن  لحاظ  با  بنابراین 
عمومی  مکان  در  کردن  مشابه صحبت  سیاه پوست،  خانواده  یک  خانة 
 در مورد وضعیت هوا یا مقدار مالیات بنزین خواهد شد. قابل توجه است 
که اسکالیا به ما نمی گوید اگر صلیب می توانست حرف بزند، چه به ما 
می گفت، اما اصرار می ورزد که کاری که صلیِب سوزان انجام می دهد، 
بیان یک دیدگاه است، یک گفتمان، که البته بحث بر انگیز است، اما 
به  نباید ممنوع باشد. پس دفاع از صلیب سوزی  به دالیل بسیار زیادی 
عنوان یک گفتار آزاد، قیاس غیرمستدلی بین صلیب سوزی و یک عمل 
تثبیت یافته ]رایج[ اجتماعی باقی می ماند. گفتار، حتی اگر به عنوان بیانی 
واضح از مجموعة محتواهایی که ممکن است رنجش ایجاد کند باشد، 
یک عمل، کنش یا آزار نیست. بنابراین آزار به عنوان آن چیزی که در 
سطح ادراک و حساسیت فردی است تفسیر می شود، و بیان می کند که 

رنجش یکی از ریسک های گفتار آزاد است.
این که صلیب می سوزد و بنابراین خاکستری از یک فروپاشی  به جای 
این ویرانی  بازتولید  برای  اراده  از وجود  ای  نشانه  به عنوان  می گذارد، 
و فروپاشی مقابل یک خانه یا خانواده منظور نشده است؛ از همبستگی 
این عمل و  فرِد هدِف  یا  بین صلیب سوزی و جامعه، خانواده  تاریخی 
خشونت های فزاینده آن نیز چشم پوشی شده است. این عمل سوزاندن تا 
چه حدی قابل ترجمه به یک گزاره اخباری یا تثبیت گر است؟ یک فرد 
چگونه دقیقاً متوجه این می شود که با عمل سوزاندن صلیب چه مطالبة 
تثبیت گری شکل خواهد گرفت؟ اگر صلیب بیانی از یک دیدگاه باشد، 
این بیان عبارت است از: »اعتقاد من این است که سیاهان نباید در این 
حوالی زندگی کنند«، یا حتی »اعتقاد من این است که باید خشونت علیه 
سیاهان اعمال شود«، آیا این یک گفِت اثرگذار اجراگر نیست، که در 
یک وضعیت امری و دستوری، به فرم »بسوز!« یا »بمیر!« تبدیل می شود؟ 
به  منظور  این  برای  را  کنایی اش  قدرت  که  نیست  دستور  این یک  آیا 
کار می گیرد که نه تنها این احساس را به وجود آورد که آتش، مقدمه 
ای است برای نشانه گذاری سیاهان به عنوان هدفی برای خشونت های 
به هدفی که توسط صلیب  از صلیب  بیان کند که آتش  بلکه  متعاقب، 
تاریخی  لحاظ  به  شود؟  شناخته  پذیر  انتقال  می شود،  گذاری  نشانه 
ارتباطی بین صلیب سوزی و آتش زدن اشخاص یا دارایی ها وجود دارد.  
بنابراین، از این دیدگاه صلیب سوزی وضعیت یک تهدید مستقیم را به 
خود می گیرد و همین طور به عنوان لحظة آغازین کنش آزارنده یا یک 

وضعیت تمایل به آزار دادن تفسیر می شود.
مینه سوتا  دادگاه  رای  کردن  ملغی  تصمیم  با  استیونس  قاضی  چه  اگر 
موافقت کرد، اما از فرصت پیش آمده برای بازخواست کردن اسکالیا 
به خاطر محدود کردن دکترین گفتار مبارزه جو استفاده کرد. استیونس 
موارد خاصی که ممکن است یک رفتار به خاطر قوانین ویژه ای ممنوع 
شود را مورد بازبینی قرار داد. قابل توجه است که در نقل قول زیر چگونه 
صلیب سوزی مورد اشاره واقع نشده است، اما با استفاده از تعدادی مثال، 
به  نیاز  و  است  آورده  پدید  افروختن  آتش  موضوع  در  جابجایی هایی 
حمایت از گفتار نژادپرستانه را به نیاز به حفاظت از اعتراض عمومی علیه 
نژادپرستی تبدیل کرده است. حتی در دفاعیات استیونس از ممنوعیت 

رفتار، یک فیگور توهمی  از یک آشوب تهدیدگرانه پدید آمده است:
واقعاً  بنزین  پمپ  یا  مهمات  انبار  یک  نزدیک  آتش  کردن  «روشن 
نسبت  شدیدتری  محکومیت  با  شاید  رفتاری  چنین  است؛  خطرناک 
به خاطر  تهدید کسی  مواجه شود.  زباله در فضای خالی  به آتش زدن 
نژاد یا باورهای مذهبی اش ممکن است سبب آسیب های شدید یا بروز 
یک شورش باشد، و تهدید کردن یک مقام بزرگ رسمی  ممکن است 
باعث قطع اساسی ارتباط اجتماعی شود، امکان این وجود دارد که این 
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تهدیدها نسبت به تهدید کسی به خاطر گفتارش یا طرفداری اش از یک 
 ,R.A.V v. St. Paul.«مواجه شود مجازات شدیدتر  با  تیم ورزشی، 

.340 2d at .L Ed 120 ,2561 S. Ct. at 112
مسئله این است که در لیست آتش افروزی هایی که در باال آورده شده 
است، صلیب سوزی وجود ندارد. در ابتدا از ما خواسته شده که کسی 
ضرر  بی  سپس  و  را  می کند  روشن  سوخت  مخزن  نزدیک  آتشی  که 
بودن آتش سوزی در یک زمین خالی را تصور کنیم. اما در یک زمین 
خالی ما وارد استعارة تنگدستی و مکنت می شویم که برای عملی کردن 
یک گذار، به موضوع سیاه بودن که از قلم افتاده است، ظاهر می شود؛ 
در سطر بعدی آمده است: »تهدید کسی به خاطر نژاد یا باورهای مذهبی 
اش...«،  به خاطر نژادش با »بر اساس نژاد« اش به یک معنی نیست و این 
باشد.   تهدید  به  تحریک  برای  علتی  نژاد  که  می گذارد  باقی  را  امکان 
رابطة علّی دوم  توضیح دهد،  استیونس می خواهد در مورد  زمانی که 
این تهدید »ممکن است سبب  تغییری در ماهیت تهدید ظاهر می شود: 
آسیب های شدید یا بروز یک شورش باشد« و در این جا واضح نیست 
که آیا تهدیدی که الزم است یک رفتار ممنوع باشد همان »تهدید کسی 
به خاطر نژاد یا باورهای مذهبی اش« یا شورشی باشد که ممکن است از 
آن نتیجه شود. آن چه بالفاصله به ذهن متبادر می شود این است که ایجاد 
محدودیت و کنترل این شورشی ها ضروری تر از کنترل کسی است که 
این تهدید را علیه »او« ]اشاره به زن،her[ به کار می بندد »به خاطر نژاد 
یا باور های مذهبی او ...«. بعد از »یا بروز یک شورش باشد« جمله این 
طور ادامه می یابد: »و تهدید کردن یک مقام بزرگ رسمی  ممکن است 
باعث قطع اساسی ارتباط اجتماعی شود...« گویا این آسیب که به طور 
رادیکالی به آن پرداخت شده قطعاً باعث بروز یک شورش و حمله به 

یک مقام رسمی خواهد شد.
سازی  وارونه  عنوان  به  بتوان  شاید  را  قضات  غیرمنتطره  استنباط  این 
تعبیر کرد. روایت اصلی هیچ  از روایت صلیب سوزی اصلی  پارانوئید 
گاه مورد اشاره قرار نگرفته است، بلکه المان های تشکیل دهندة آن در 
مثال ها پخش شده است: آتشی که »تهدید« اصلی علیه یک خانواده سیاه 
بود، ابتدا تبدیل به یک حرکت آتش افروزانه علیه صنعت شده است، 
بعد به یک زمین خالی منتقل شده و سپس به صورتی ضمنی در شورشی 
که به یک تروما و تهدید مقامات تبدیل شده ظاهر می شود. آتشی که 
در ابتدا به عنوان تهدیدی علیه یک خانوادة سیاه تفسیر می شد اکنون به 
استعاری در هیئت تهدیدی که سیاهان گرفتار در تروما، علیه  صورتی 
یک مقام رسمی  اعمال می کنند ظاهر می شود. در هر صورت، استیونس 
کسی است که ساختار »گفتار مبارزه جو« را که صلیب سوزی را گفتار 
برای تشریح  او  تأیید کرده است، زبانی که  تلقی می کند  حمایت نشده 
دیدگاه اش از آن بهره برده، مسئله را به محق بودن دولت برای محدود 
برابر حرکت های شورشی رادیکال  رفتار، جهت حفظ خود در  کردن 

منحرف کرده است.
به نظر می رسد محدود کردن محتوا که به طور واضح در رأی مورد بحث 
زنجیره ای  و  افراطی  معنایی  محصول  یک  طریق  از  است،  گرفته  قرار 
پذیری  تفکیک  مثال  برای  می شود.  پدیدار  اضطراب  تجسم  از  کنایی 

محتوا از سروصدا، یا محتوا از بافت، از طریق مثال هایی که حاوی این 
به وجود  را  افراطی  تز  این  و  بازنمایی شده  است  اضطراب  فیگورهای 
اند. در واقع، نهایتاً در  نیازمند توجه و حمایت  آورده که این فیگورها 
تا وضعیت حمایت شده  پالوده شده  تحلیل اسکالیا، »محتوا« محدود و 
تولید و تکثیر  از طریق  برای محتوا  ایمنی الزم  گی اش را حفط کند، 
»خطرها«یی که آن را تهدید می کند تأمین می شود. بنابراین، مسئلة این 
عمومی مثل صلیب  نمایش های  برابر  در  سوتا  مینه  در  سیاه  خانوادة  که 
سوزی  مستحق حمایت است یا نه، با مسئلة حمایت کردن از »محتوا«ی 
جایگزین  دارند  را  آن  سوزاندن  قصد  که  کسانی  برابر  در  آزاد  گفتار 
توسط  که  می شود  بدل  قانونی  ابزاری  به  صلیب  آتش  پس  می شود. 
به کار  مقابل آتش حفاظت کنند  از خانواده در  قرار است  کسانی که 
خانوادة  خود  کردن  اداره  برای  می شود  ابزاری  بعداً  اما  می شود،  بسته 
سیاه، سیاه بودن، زمین های خالی، شورشیانی که در لس آنجلس آشکارا 
در مقابل رای دادگاه ایستادند و کسانی که قدرت آتش افروزی را برای 
خواهند  را  قضایی  دستگاه  که  سیاه پوستی  جماعت  دیدة  آسیب  طیف 
وارونه سازی  را  تفسیر روایت  امر  این  البته  بازنمایی می کنند.  سوزاند، 
برای کتک زدن بی  پلیس که  تبرئه چهار  می کند؛ در دادگاهی حکم 
رحمانه رادنی کینگ متهم شده بودند صادر می شود، حکمی که می توان 
گفت »جرقة« شورشی شد که مطالبه اش این بود که آیا اصاًل مورد آزار 
دیده  ای  منصفه  هیئت  یا  قاضی  طرف  از  می تواند  شدن  واقع  اذیت  و 
شود و مورد حمایت باشد، یعنی از طرف آنهایی که این زمینه ذهنی را 
دارند که یک کاکاسیاه همیشه و فقط خطر ایجاد می کند و هیچ وقت 
در معرض خطری قرار ندارد. و به همین ترتیب، زمانی که دادگاه عالی 
در تاریخ 22 ژوئن 1992 حکمی  صادر کرد که انتقام رادنی کینگ را 
بگیرد، در واقع می خواست در برابر شورش هایی که در لس آنجلس و 
جاهای دیگر به وجود آمده بود و به نظر می رسید هدفش حمله به سیستم 
بنابراین، سیستم قضایی، خانوادة  از خود محافظت کند.  است،  قضایی 
سیاهی که جلوی چشمشان صلیبی آتش زده شده است را می بیند، اما 
به  را  بودن  سیاه  و  می کند،  سیاه پوست عوض  خانوادة  با  را  جای خود 

عنوان عاملیتی برای ایجاد تهدید تلقی می کند.
قانونی کرده  را  از جابجایی های کنایی  حکم صادر شده، مجموعه ای 
است که ممکن است به مثابه منحرف کردن موضوع اضطراب و وارونه 
سازی  کنش آزارنده خوانش شود، در واقع، اتفاق اصلی به واسطة یک 
سازی  وارونه  پی  در  پی  صورت  به  فیگورها  بین  کنایی  روابط  سری 
توسط  افروخته شده،  توسط حکم  به طوری که گویی آتش  می شود، 
سیستم  خود  ناگهان  و  شده  حمل  آنجلس  لس  خیابان های  شورشیان 

قضایی را به کام خود می کشد.
همچنین ماری ماتسودا و چارلز الورنس در این متن جرم و جنایت را 
اقلیت  » سوزانندگان صلیب همچون  اند:  وارونه سازی کرده  لفاظی  با 
بدنامی  نمایانده می شوند که دادگاه عالی بایستی در مقابل قدرت ایالتی 
از آنان دفاع کند. آسیب وارده به خانوادة جونز مصادره به نفع شده است 
 . است  گردیده  طرح  دیده  آسیب  قربانِی  عنوان  به  صلیب  سوزاننده  و 
واقعیِت استثنا سازی و نژادپرستِی در حال پیشرفت از بین رفته، و تعصب، 
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بازتعریف شده  نژادپرستانه  اکثریتِی دیدگاه های  به صورِت محکومیت 
است.« 

R.A.V v. St. Paul را در  قابل توجه است که سیستم قضایی مورد 
میشل،,  وی.  ویسکانسین  است،  داده  قرار  بازبینی  مورد  متأخری  حکم 
به  دادگاه  آن  که   ،)1993(  436  2d  .14L. Ed  ,2194  .S.  Ct  113
اتفاق آرا تصویب کرده است که گفتار نژادپرستانه باید حاوی مستنداتی 
]چه زن و چه  نژادش  به خاطر  تعمداً  قربانِی جرم،  نشان دهد  باشد که 
آیا  که  این  تعیین  برای  الزم  فاکتورهای  از  یکی  و  شده  انتخاب  مرد[ 
اشد مجازات برای جرم ارتکابی در نظر گرفته شود یا نه را داشته باشد. 
ویسکانسین وی. میشل نگفته است که گفتار نژادپرستانه آزارنده است یا 
نه، بلکه فقط ذکر کرده است که سخنی که نشان دهد قربانی بر اساس 
برسد،  تعیین شدت مجازات  به مرحله  باشد می تواند  انتخاب شده  نژاد 
مجازات جرمی که خود، یک جرم مبتنی بر گفتار نیست. تاد میشل در 
از مردان جوان سیاه  است.  فیلم میسی سی پی در آتش عضو گروهی 
آن ها تصمیم می گیرند از تعدادی سفیدپوست »حال گیری« کنند و مرد 
سفیدی که در خیابان پیش رویشان سبز می شود را کتک می زنند. رن 
کوئیست سریع یادآوری می کند که این مردان جوان در مورد صحنه ای 
از فیلم بحث می کردند که در آن »یک مرد سفید، پسرک سیاه پوستی 
را که در حال دعا بوده کتک می زند«. رن کوئیست سپس با نقل قولی 
از تاد میشل که حرف هایش باعث تصمیم گرفتن به کتک کاری یک 
پسر سفید می شود، ادامه می دهد: »همه تون احساس می کنین که به حال 
گیری جماعت سفید معتادین؟ همه تون می خواین ترتیب یکی رو بدین؟ 
 S. Ct. 113،اوناهاش، یه پسر سفید، بگیرینش«. ویسکانسین وی. میشل
2d at .L. Ed 120 ,7-2196 at 442. حال، طنز داستان اینجاست، فیلم 
داستان سه فعال حقوق اجتماعی )دوسفید و یک سیاه( را روایت می کند 
قتل  به  هستند  آمریکا  سیاهان  سازمان ضد  مردانی که عضو  توسط  که 
به دپارتمان قضایی در  اند و آن ها هر شهروندی را که بخواهد  رسیده 
پیدا کردن جسد فعاالن و قاتلین آن ها کمکی کند، با سوزاندن صلیب و 
بمب های آتش زا تهدید می کنند. دادگاه ابتدا قاتلین سازمانی را زندانی 
می کند، و از بازجویی ناشایست از آن ها خودداری می کند. اما در واقع 
یک مأمور دپارتمان قضایی با آزادی عمل برای بازجویی جانورخویانه، 
و فقط از این راه، می تواند یکی از متهمان را به دام بیندازد. این مأمور به 
چشم کسی دیده می شود که با احیای مردانگی، نشان می دهد آنچه که 
درست و بر حق است، در تضاد با زن صفتی لیبرالی است که دادگاه در 
روند رسیدگی از خود به نمایش می گذارد. اما شاید مهم این است که 
این مأموِر کاربلد، زمانی که به نام قانون کار می کند، بر خالف قانون 
نیز عمل می کند و به طور ضمنی این را نشان دهد که بی قانونی، تنها 
راه مؤثر در مبارزه با نژادپرستی است. فیلم در صدد بیان این است که 
یک فقدان همه جانبة ایمان به قانون و رویة معمول آن وجود دارد که 
بی قانونی سفید مردانه ای را بازسازی می کند که حتی به نظر می رسد 

فراروی از مرزهای خود را کنترل می کند.
در بعضی جاها فیلم نشان می دهد که خشونت، پیامد شکست قانون در 
حمایت از شهروندان است، و در این مسیر، پذیرفتن تصمیمات قضایی 
فیلم نشان می دهد که دادگاه در  به هیاِت تمثیل در می آورد.  اگر  را 
و  خورد،  خواهد  شکست  شهروندانش  های  آزادی  و  حقوق  تضمین 
پس  کند،  مقابله  نژادپرستی  با  توانست  خواهد  که  است  فقط خشونت 
خشونت خیابانی ای که - لفظاً - فیلم را تعقیب می کند، نظم آن تمثیل 
را معکوس می گرداند. مردمان سیاهی که فیلم را ترک کرده و اقدام 
به اِعمال خشونت در خیابان می کنند، خود را در دادگاهی می یابند که 
نه تنها در متهم ساختن فیلم خاموش می ماند – که نهایتاً یک اتهام علیه 
دادگاه هاست-    بلکه تلویحاً می تواند خشونت خیابانی را به بازنمایی 
قانون شکنی، و به شکلی موثر، یکی را از درون، به دیگری مربوط سازد. 

روِش  انتخاب  آیا  که  بگیرد  تصمیم  باالخره  تا  است  آن  درپی  دادگاه 
انگیزه  و  میشل  تاد  گفتاِر  اساس  بر  که  است  امری  به خشونت،  منتهی 
که  می شود  فرض  چنین  بنابراین  نه.  یا  گرفته،  شکل  نژادمحورانه  ای 
این گفتار پیامِد فیلِم دیده شده است، و در حقیقت، امتداد و گسترِش 
گفتاری تلقی می شود که متن فیلم را شکل می دهد. اما خود دادگاه 
فیلم  از سوی  ؛ »متهم شده«  فیلم، شده است  یافته  گرفتار متِن گسترش 
و  میشل  تاد  مجازات  رو،  این  از  ِنژادی.  خشونت  همدسِت  عنوان  به 
دوستانش – و نسبت دادِن انگیزه های نژادپرستانه به آنها - » مطالبات 
«ی را که فیلم علیه دادگاه مطرح می کند، معکوس می سازد. در قضیه 
سنت پل، دادگاه رای خویش را جلوه ای خوش نمایانه می بخشد ؛ عامِل 
اتفاق را جابجا می کند، آسیب دیده و آسیب زننده را معکوس می سازد 

و خودش را همچون جایگاهی آسیب پذیر می نمایاند. 
در هر یک از این موارد، گفتار دادگاه، آن قدرتی را برای آسیب رساندن 
به کار می برد که صراحتاً ] و صرفاً [ به دلیل مشروعیِت قضاوت درباره 
قدرِت آزارنده گفتار بدان اعطا شده است.  معکوس سازی و جابجایی 
آسیب دیده و آسیب زننده، تحت ناِم » قضاوت «، بر خشونِت ویژه » رای 
« تاکید می کند؛ چیزی هم فریب دهنده و هم الیتغیر، که به کلمه قانون 
تبدیل می شود. ممکن است گفته شود که تمامی  زبان حقوقی این قدرت 
تا  صرفاً  نگاه  این  اما  گیرد؛  می  کار  به  رساندن  آسیب  برای  را  بالقوه 
آنجا مهم خواهد بود که بحثی برای درِک عمیِق ویژگی های خاِص آن 
خشونت را فراهم می آورد. ضروری است تا میان این دو نوع خشونت 
تمایز قائل شویم؛ خشونت هایی که جزء شرایط ضروری برای ویژگی 
الزم االجرابودگِی زباِن حقوقی است، و آنهایی که از آن ضرورت بهره 

می برند تا آسیب موجود در خدمِت ناعادالنه را مضاعف سازند. 
کاربرد اختیاری ] و دلبخواهِی [ از این قدرت در تقابل با کاربرد سنت 
خنثی  و  کارانه  محافظه  اهداف  پیشبرِد  منظور  به  نفرت  گفتار  حقوقِی 
سازِی تالش های پیشروانه مُسلم شده است. بدیهی است که آنچه اینجا 
موردنیاز است فهمی بهتر از کنش های گفتاری یا قدرت آزارنده گفتار 
نیست، بلکه کاربرد های استراتژیک و متناقضی از آنها است که سیستم 
به  کند.  می  شان  بندی  فرمول  مختلفی  های  شیوه  به  دادگاه  و  قضایی 
عنوان مثال دادگاه مورد بحث، می خواهد بسِط تعریف های قباحت را 
از سوی  به کارگیرد که  را  نموده، و اصوِل عقایدی  حمایت و تشویق 
برخی مباحثات به نفع حقوقی سازِی نفرت-جنایت پیشنهاد شده است 
تا کاِر کنارگذارِی قباحت از گفتاِر حمایت شده را ] به منظور برساختِن 
 )  1973  ( کالیفرنیا  و  میلر  به  اسکالیا  نماید.  تکمیل   ] منسجم  گفتمانی 
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به عنوان موردی که به قباحت همچون استثناء ای برای حفاظت مقوله 
است،  تهاجمی«  آشکارا   « آنچه  به  ارجاع  طریِق  از  محتوا،  از  محورانه 
اشاره می کند و در مورد بعدی ) نیویورک و فربر- 1982 ( خاطرنشان 
می سازد که در مورد محرومیِت پورنوگرافِی کودک از حمایت شدگی، 

» مسالة سانسور یک بن مایه ادبی خاص « مطرح نیست...
آنچه » ادبی بودگی « را برمی سازد محدودشدن به شیوه ای است که 
مسائِل  از  هم  و  بودگی  ادبی  از  هم  طریق  ازین  کودک،  پورنوگرافِی 
رسد  می  نظر  به  اگرچه  می شود.  گذاشته  کنار   ) تماتیک   ( مضمونی 
شخص باید بتواند ژانر پورنوگرافِی کودک را تشخیص داده، شناسایی 
محتوا،  مقوله محورانه  از حمایِت  آن  محرومیِت  منظور  به  و  نموده  اش 
محصولی  چنین  شناساننده  های  نشانه  حال  این  با  نماید،  اش  مرزبندی 
ممکن است نه ادبی باشد و نه مضمونی. دادگاه، در واقع، در یک قسمت 
از استدالل هایش برای پذیرفتن جایگاه بحث انگیز کاترین مک کنین 
ظاهر می شود ؛ آنجا که ادعا می کند بعضی از بیان های زبانی، تبعیض 
جنسی را شکل می دهند و چنین می گوید : » کلمات مبارزه جویانه ای 
که به لحاظ جنسی موهن اند، ممکن است شامل تخلفی از نوع ممنوعیت 
های عمومی گونه VII  از تبعیض جنسی در رویه های استخدامی شود.«  
اساِس  بر  هایی  گفته  چنین  ممنوعیِت  علِت  که  است  روشن  اینجا  اما 
محتوای شان نیست، بلکه تنها براساِس نتاج و اثراتی است که چنین گفته 

هایی موجب می شوند. 
می خواهم چنین بگویم که حساسیِت محافظه کارانه معاصر در سیستم 
دادگاهی متجلی می شود و اعضای جناح راستِی مجلس متمایل اند به 
بسِط قلمرِو قباحت، و در همین راستا، گسترش محدوده پورنوگرافی و 
دعوِی حمایت نشدگی هر دوی اینها، و در نتیجه، به طور بالقوه،  قرار 
دادِن قباحت در گونه ای از » کلمات مبارزه جو « . و این یعنی پذیرفتن 
با  مساله  این  و  است.  آزارنده  امری  جنسی،  گرافیکِی  بازنمایی  اینکه 

اصول عقایِد به کار برده شده در میلر و کالیفرنیا مورد تاکید قرار 
می گیرد که در آن مفهوم » جذابیِت برای هرزگی « در تقابل 
قرار گرفته  یا علمی »  ادبی، هنری، سیاسی  ارزِش   « مفهوم  با 
وچرا،  چون  بی  و  بالواسطه  که  ای  بازنمایی  اینجا  در  است. 

مندی، و  ارزش  بودگی و  از مضمون  پنداشته شده است  امِرآزارنده 
بنابراین، از جایگاهِ حمایت شده، کنار گذاشته شده است. 

این اصول عقاید همچنین از سوِی ِجس ِهلمز و دیگران به کار گرفته شده 
تا استدالل کنند موسسه وقف بین المللی هنرهای زیبا ، سرمایه گذاری 
روی ماتریال هاِی ]هنرِی[ قبیح را بی هیچ تعهدی انجام داده است. آنان 
ِگی،  مرِد  عکاساِن  و  لزبین  متعدد  اجراگران  که  می دهند  ادامه  چنین 
محصوالتی تولید می کنند که قبیح بوده و فاقد ارزش ادبی اند. مشخصاً 
به نظر می رسد که میل به پذیرفتِن کیفیِت غیرمضمونی و بی چون وچراِی 
آزارنده بازنمایی هاِی گرافیکِی جنسی، بایستی علیه بی میلی به حمایت 
از آزارندگی صلیب سوخته در مقابِل خانه خانواده ای سیاه مورد خوانش 

به قرارگیرد. اینکه تصویرگرافیکِی همجنس گرایی می تواند 
عنوان امری غیرمضمونی و به سادگی همچون هرِزگی 
فهمیده شود، و همچون فیگوری که به طور حسی از معنا 
تهی است، در حالی صورت می گیرد که صلیب سوخته، 
پیام نژادپرستانه نفرت باری را می رساند که ممکن است 
است  این  تقسیری  نتیجه چنین  باشد.  یافته  عام  مقبولیتی 
مبارزه جویانه  بسِط اصول گفتار  برای  که اصول عقاید 
برای آنکه تصویرهای جنسی غیررایِج را نیز شامل شود، 
کلمات  عقاید  اصول  اما   ، تقویت  خودش  قلمرو  در 
مبارزه جو برای غیرقانونی ساختِن تهدیدهای نژادپرستانه 
در  که  باشد  ای  شیوه  شاید  این  و  است.  شده  تضعیف 
با تصدیق/ یافته  فزونی   ِ آن یک محافظه کاری جنسی 
نژادپرستانه  راستای خشونت  در  دولتی  فزاینده  تصویِب 

اما در چنین شیوه ای که » آزار « ادعاشده توسط  هم دستی می کند، 
بیننده بازنمایِی جنسِی گرافیکی، به عنوان گفتاری مبارزه جویانه تلقی 
می شود، و آزاری که خانواده سیاه پوست به واسطه صلیب سوزاِن بیرون 
بسیار  به شکلی   ،) مثِل آزار رادنی کینگ   ( خانه شان متحمل می شود 
مبهم و فرضی ] و بی اساس [ اثبات می شود تا حرمِت صورِی اصالحیه 
بازنمایِی  ممنوعیِت  بگوییم  که  نیست  ساده  چنین  و  شود.  شکسته  اول 
آزار  و  شده،  حمایت  ای  قانونی  استدالل  چنین  با  گرافیکی  جنسِی 
بلکه  شد،  خواهند  تکریم  شده،  حمایت  گفتاری  عنوان  به  نژادپرستانه 
آن تصویرهای نژادمحورانه از جنسیت، بسیار مستحِق پی گیری بوده و 
آن بازنمایی هایی که پرهیزکاری و پاکدامنِی نژاد و جنسیت را تهدید 

می کنند، بسیار آسیب پذیر خواهند شد. 
دو تبصره درباره صالحیت: اول اینکه تعدادی از نظریه پردازاِن انتقادی 
مسائِل نژادی مانند چارلز الورنس استدالل می کنند که سوزندان صلیب 
در  اند،  قرارنگرفته  حمایت  تحِت  تمامی گفتارها  اما  است  گفتار  یک 
حقیقت، تمامی گفتارها حمایت شده نیستند، و این گفتاِر نژادپرستانه با 
تبصره حمایِت برابر درتعارض است، چراکه سوژه مخاطب ] چه زن و 
چه مرد [ را از رسیدن به حقوق و آزادی هایش بازمی دارد. اندیشمنداِن 
دیگر حوزه مطالعاِت انتقادِی نژاد، مانند ریچارد دلگادو، از بسط قلمرِو 
اول بحث  مندرج در اصالحیه  مبارزه جویانه در حقوق  محدوِد گفتار 
تبعیض  حقوقی  فلسفه  مثاِل  دنبال  به  کینون،  مک  و  ماتسودا  می کنند. 
جنس، استدالل می کنند که تمایز میاِن گفتار و رفتار ناممکن است، و 
اظهارات نفرت بار، همانا کنش هایی آزارنده اند. به شکل کاماًل غریبی، 
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این استدالِل آخر در خط مشی ای که اخیراً میاِن ِگی های خدمت کننده 
در ارتش رایج شده، دوباره ظاهر شده است؛ آنجاکه اظهاِر زبانی » من 
یک همجنس گرا هستم « به عنواِن یک » عمِل همجنس گرایانه « تلقی 
می شود. بنا بر چنین خط مشی ای، عمِل بیرون آمدن، تلویحاً به عنواِن 
گفتار مبارزه جویانه تفسیر و درک می شود. به نظر می رسد باید درنظر 
داشته باشیم که پیگرِد گفتاِر نفرت در دادگاه، این ریسک را به همراه 
به  دارد که دادگاه فرصِت تحمیل خشونت های مضاعف ذاتی اش را 
دست آورد. و زمانی دادگاه شروع می کند تا تصمیمی درمورد اینکه 
چه چیزی گفتار خشونت آمیز است و چه نیست  اتخاذ کند، این تصمیم، 

خطِر شکل گیرِی خشونت های ذاتی دادگاه را فعال می سازد. 
آیا  که  نیست  این  صرفاً  مساله  سوزان،  صلیب  مورِد  مانند  رو،  این  از 
دادگاه می داند ] یا نمی داند [ تهدیِد نهفته در صلیب سوزان را چگونه 
تفسیر کند، بلکه حرف بر سر این است که دادگاه خودش از طریق یک 
منطق موازی، معنابخشی می کند. به همین دلیل، این دادگاه بوده است 
دربرگرفته  را  اول  اصالحیه  تجسم کند که  را  آتشی  فقط  می تواند  که 
است، و جرقه آشوبی را که اقتدار خودش را تضعیف خواهد نمود. و 
به وسیله  را  تهدید خیالین آن آتش، خودش  مقابل  بنابراین دادگاه در 
حفاظت/حمایت از صلیب سوزان، حفظ کرده و خودش را به آنهایی 
برآمده  توهم  از یک  قانونی خویش  درپی حمایت  می کند که  وصل 
به  از صلیب سوخته،  از خیال پردازی شان هستند. بدین ترتیب دادگاه 
قربانیاِن  آوردن  حساب  به  با  و  می کند،  حمایت  آزاد  گفتاری  عنوان 
صلیب سوزی در مقام یک تهدید واقعی، صلیب سوخته را در جایگاه 
یک مقام دادگاهی می نشاند، همچون حمایت کننده ای موقت و نشانه 
ای از یک گفتار آزاد: با چنین حمایت قابل اعتنایی، از چه باید بترسیم؟

از گفتار نفرت تا پورنوگرافی :

خوِد مک کینون این خطِر قدرت مداخله گرانه دولتِی را خوب می فهمد 
اما در کتاب اخیرش، فقط کلمات ) 1993 (، استدالل می کند که قدرت 
دولت به نفِع صنعت پورنوگرافی است؛ و ساخت یابی زنان در موقعیتی 
فرودستانه به واسطه این پورنوگرافی، به شکلی موثر یک ساخت یابِی 
تصویب شده دولتی است. درین باره در فصل بعدی مفصاًل بحث خواهد 
شد اما تحلیلی از اجراگرِی مفروض در پورنوگرافی را در اینجا پیشنهاد 
خواهم داد تا نشان دهم که چگونه تفسیر تصویر بصری به عنوان یک 
گفتاِر کنش ورز به شکلی موثر از اولین اصالحیه به واسطه این ادعا که 

پورنوگرافی، رفتاری ممتاز است، عبور می کند.
مک کینون استدالل می کند که پورنوگرافی، گونه ای از گفتار نفرت 
براساس بحث  بایستی  نفرت  است و بحث در راستای ممنوعیت گفتار 
در راستای ممنوعیت پورنوگرافی بنا شده باشد. این قیاس بر این فرض 
استوار است که تصویر بصری در پورنوگرافی همچون دستوردادن عمل 
می کند، و این امردستوری قدرت فهِم آن چیزی را دارد که دیکته می 
کند. مساله برای مک کینون این نیست که پورنوگرافی ساختاراجتماعِی 
مبتنی بر زن ستیزی را بازتاب داده یا بیان می کند، بلکه آن یک نهاد با 
قدرت اجراگری است تا آن چیزی را که تصویرنمایی می دهد، ممکن 
ساختارهای  برای  جایگزینی  پورنوگرافی صرفاً  که  می نویسد  او  سازد. 
اجتماعی نیست بلکه این جایگزین یکی از آن چیزهایی است که واقعیت 
اجتماعی خودش را - واقعیت اجتماعِی پورنوگرافی را - برمی سازد. این 
ظرفیت خودشکوفایی پورنوگرافی در نگاه او آن چیزی است که به این 
ادعا معنا می بخشد ؛ اینکه پورنوگرافی، خودش، بافِت اجتماعی خودش 

است. او می نویسد:
پورنوگرافی، تجربه را بیان یا تفسیر نمی کند بلکه جایگزین آن می شود. 

واقعیت  جانشین  خود،  واقعیت،  جانب  از  پیام  یک  آوردن  از  بیشتر 
می شود... برای ساختن پورنوگرافی بصری و برای رفتارکردن بر اساِس 
دستور های آن، جهان، به ویژه زنان، باید آن چیزی را انجام دهند که 
پورنوگرافی می خواهد » بگوید.« پورنوگرافی شرایط تولید خودش را 
و  تولید  واسطه  به  پورنوگرافی،  می آورد...  فراهم  کننده  مصرف  برای 
کاربردش، تعیین آنچه به زنان گفته شده تا چطور باشند، که چطور دیده 
و  بودگی  زن  اجتماعِی  واقعیِت  ساخِت  شوند،  درک  چطور  شوند،که 
برحسب آنچه برایش می توان انجام داد و مرد بودگی بر اساس عمل اش 

، جهان را به مکانی پورنوگرافیک بدل می سازد. 
این  به  شود،  می  تجربه  جانشین  پورنوگرافی  اینکه  یعنی  نکته،  اولین 
؛  مساله اشاره می کند: تجربه ای هست که تماماً جایگزین شده است 
از سوِی پورنوگرافی. پس، پورنوگرافی جای یک تجربه را  جایگزین 
گرفته است و تماماً تجربه ای جدیدی را برساخته که همچون یک کلیت 
دومین،  واقعیت«   « با  دومین  تجربه  این  دوم  سطر  در  شود؛  می  درک 
مترادف می گردد، که پیشنهاد می کند در این جهان پورنوگرافی هیچ 
تمایزی میان تجربه واقعیت و واقعیت وجود ندارد. مک کینون توضیح 
خودش  که  دهد  می  رخ  واقعیتی  درون  در  دو  این  تلفیق  که  می دهد 
صرفاً جایگزینی برای واقعیت دیگر است، که به عنوان واقعیِت اصیل تر 
تلقی می گردد، شاید آن واقعیتی که سنجشی هنجارین یا آرمانی از آن 
است. سپس  پورنوگرافیک جایگزینش شده  واقعیت  باشد که  واقعیتی 
این زمینه بصری به هیات امرگفتنی درآمده است، در حقیقت همچون 
امردستورِی ایرادشده در آن نقطه ای که زمینه تصویری در مقام سوژه 
ای عمل می کند که قدرت آن را دارد تا آنچه را که می نامد به ساحت 
با  بیاندازد که  به کار  را  قدرتی  و  بیاورد   ] و خلق شدن   [ وجودداشتن 
اجراگری الهی قابل مقایسه است. فروکاسِت این زمینه تصویری به هیاِت 
لحاظ  به  که  دهد  می  شکل  را  اقتدارطلب  سخنگوِی  یک  امرگفتنی، 
بالغی جایگزینی متفاوت است از آنچه توضیح می دهد. او مجموعه ای 
از دستورگی های زبانی را به جای زمینه ای بصری می نشاند؛ جابجایی 
ای کامل نه فقط از سطحی بصری به سطحی زبانی بلکه انتقالی کامل از 

نموِد بصری به یک اجراگرِی موثر. 
وقتی پرونوگرافی به عنوان »شکل دهنده واقعیت اجتماعی زن بودگی« 
توصیف می شود، مفهوم »شکل گیری« ] ساخته شدگی [ بایستی در پرتو 
دو انتقال یادشده درک شود. می توان گفت که این شکل گیری عمل 
می کند »تا واقعیت اجتماعی زن بودگی را تولید نماید« بدین شرط که 
امرزبانی  به یک  او توضیح می دهد  ای که  بدان شیوه  بتواند  امربصری 
موثر انتقال یابد. به همین طریق، قیاس میان پورنوگرافی و گفتار نفرت 
از  ای  به مجموعه  پورنوگرافی  واقع می شود که تصویر  موثر  تا جایی 
اینکه  از  کینون  مک  تفسیر  در  شود.  تبدیل  گفتنی  دستورِی  جمالت 
چگونه یک تصویر پرونوگرافی حرف می زند، تاکید می کند که تصویر 
؛ جایی که عمِل دستورداده شده،  بده«  انجام  را  »این  چنین می گوید: 
عمِل فرودستی شدگی جنسی است، و آنجا که با انجام آن عمل، واقعیت 
اجتماعِی زن، دقیقاً در جایگاه فرودستانه جنسی شکل می گیرد. در اینجا 
می ماند  مبهم  شدیداً  که  نیست  عمل  یک  ساده  انجام   » گیری  » شکل 
بلکه  نماید،  مرتفع  را  دوپهلو  های  مجموعه خوانش  انگیزِی  پرسش  تا 
تصویرنمایی این عمل است چراکه در اینجا تصویرنمایی همچون یک 
فریب و اجرای نابی از دستور شفاهِی »این را انجام بده« درک می شود. 
ندارد  نیاز  هایی  به گفتن چنین حرف  هیچ کسی  کینون  نگاه مک  در 
زیرا گفتن چنین حرف هایی پیشاپیش همچون یک چارچوب و تجویِز 
اجبارِی عمل، عمل می کند ؛ در یک معنا، در گستره ای که چارچوب، 
عمل را تنظیم و سازمان دهی می کند، قدرِت اجراگری را به دست می 
گیرد؛ این مساله در نظر مک کینون کدکذارِی خواسِت اقتداِر مردانه و 

مجبور ساختن به تحمیل یک اجبار با دستوردادن اش است.  
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اما آیا چارچوب از سوژه پیشاموجود، بهره ای می برد یا اینکه چارچوب 
چیزی است شبیه غیرواقعی ساختِن خواست، تولید و سازماندهی منظره 
قاطع  تمایز  یک  که  نیست  آن  قصدم  ؟  پذیری  سلطه  و  اشتیاق  خیالی 
میان امرخیالی و قلمرو واقعیت ارائه دهم بلکه برآنم که تا چنین پرسشی 
مطرح سازم که عملکرِد امرخیالی در خالِل شکل گیری ] و ساخته شدن 
گیرِی  شکل  که  دهد  نشان  می تواند  حدی  چه  تا  اجتماعی  واقعیت   ]
واقعیت اجتماعی بسیار شکننده تر و کمترقطعی تر از آن چیزی است که 
مک کینون می خواهد بگوید؟ در واقع، گرچه ممکن است کسی کاماًل 
موافق این باشد که پورنوگرافی به اندازه کافی توهین آمیز است، اما این 
قدرت  آن  شامِل  توهین آمیزی اش  که  نمی دهد  ای  نتیجه  چنین  عقیده 
اجتماعِی  – واقعیت  فراگیر  و  یکسویه  – به شکلی  است که  مفروضی 
با نگاهی کوتاه به زباِن خود مک کینون  زن بودگی را شکل می دهد. 
متوجه شیوه ای می شویم که در آن یک امرفرضی، مُصرانه خودش را در 
قالب یک امردستوری ارائه می کند، همانگونه که نیروی اظهارگرِی خود 
او درباره نیروِی بازنمایی پورنوگرافیک به عمل زدایی خود این بازنمایی 
] ِ-تصویری [ گرایش دارد : » پورنوگرافی آن چیزی را مشخص می کند 
که زنان باید باشند، که چطور دیده شوند و چطور درک شوند... « سپس 
جمله چنین ادامه می یابد: » شکل گیری واقعیت اجتماعِی زن بودگی « 
انگاشته  تلقی شدن، یکسان  به عنواِن یک فرودستِی جنسی  با  اینجا  در 
و  دقیقاً  که  است  اجتماعی  واقعیت  از یک  بودن  مند  بهره  و  اند،  شده 
 (» عنواِن  به   « اگر کلمه  اما  است.  برسازنده چیستی یک شخص  صرفاً 
as ( به مثابه اظهار و تاکیِد یک شباهت درک شود، به این دلیل نیست 
که اظهاِر یک امراستعاری در درون هویت تحلیل می رود. چگونه » به 
عنوان « به » هست « تحویل می شود و آیا این عمِل پورنوگرافی است، یا 
عمِل تصویرنمایی پورنوگرافی است که مک کینون درباره اش حرف 
می زند ؟ از آنجا که » به عنوان « همچنین می تواند به مثابه یک » مثل 
اینکه «، » همانگونه که بود « خوانده شود، این خوانش پیشنهاد می کند 
که پورنوگرافی نه بازنمایی می کند و نه زن بودگی شکل می دهد، بلکه 
چه  اگر   ( می دهد  ارائه  را  زنانه  فرودستی  و  مردانه  خواست  از  تمثیلی 
اینها تنها تِم های آن نیستند (؛ که شخص مکرراً و مشتاقانه غیرقابل فهم 
استدالل کند  تکرار می کند. درواقع، شخصی ممکن است  را  بودنش 
که پورنوگرافی جایگاه های ناممکن و غیرقابل سکونت را تصویرنمایی 
می کند؛ آن فانتزی های جبرانی ای را که پیوسته شکاف میان آن جایگاه 
تعلق  اجتماعی  واقعیت  قلمرو  به  که  کند  می  بازتولید  را  آن هایی  و  ها 
دارند. در حقیقت، شخص می تواند استدالل کند که پورنوگرافی، متِن 
ناواقعیِت جنسیت و هنجارهای ناممکنی است که به واسطه آن تحمیل 
داده  تصویرنمایی  امر   « از   » بده  انجام  را  کار  این   « دستور   . شود  می 
شده « کمتر انتقال پذیر است و اگر آنچه تصویرنمایی می شود مجموعه 
ای از مطلوباِت جبرانی - هنجارهای اغراق آمیز جنسیتی - باشد، آنگاه 
پورنوگرافی قلمرویی از جایگاه های درک ناپذیر را ترسیم می کند که بر 
فراز واقعیت اجتماعِی مربوط به جایگاه جنسیتی به اهتزاز در می آید، اما 
به عبارت دقیق تر، آن واقعیت را شکل می دهد؛ در حقیقت این شکست 
جایگاه ها برای شکل دادن آن واقعیت است که به تصویر پورنوگرافی، 
یک  که  ای  گستره  در  معنا،  این  در  می بخشد.  را  خیالین  قدرت  آن 
دستور » امری تصویرنمایی شده « است و نه » منتقل شده ]همچون یک 
اجتماعِی  واقعیت  به  دادن  قدرِت شکل  بردن  کار  به  در   ،» زبانی[  پیاِم 
زن بودگی، شکست می خورد. این شکست به هر حال، مجالی برای یک 
تمثیل از چنین دستوری است؛ آن چیزی که از آغاز درک ناشوندگِی 
دستور را می پذیرد و نهایتاً نمی تواند بر ناواقعیتی که شرایط و جذابیت 
اش است، فائق آید. دعوت من برای خوانش فمنیستی پورنوگرافی است 
می کند، خوانش  مقاومت  خیالی  این صحنه  زبانی سازی  مقابل  در  که 
همچون چیزی غیر از عدم تباین میان هنجارهای جنسیتی و اعمالی که به 

نظر می رسد بی هیچ تحلیل و اراده ای محکوم به تکرارشدن اند. 
بصری  زمینه  انگاشتِن  برای  را  ناچیزی  معنا، آن خوانش، حس  این  در 
پورنوگرافی به مثابه سوژه سخن گو ایجاد می کند که به واسطه سخن 
گفتن اش، سبب وقوع آن چیزی می شود که می نامد ] و صدا می زند [ و 
اتوریته اش مسلماً کمتر الهی است و قدرت اش کمتر موثر است. و اگر 
ما درپی خواسِت توضیح پذیری ] و مسوولیت [ از سوژه محاکمه پذیر 
هستیم، آن خوانش، مفهومی  را برای تلقِی معیار پورنوگرافیک به عنواِن 
کنش آزارنده یک سخنگو فراهم می آورد. در غیر این صورت کار ما 
بسیار مشکل خواهد بود؛ آنچه پورنوگرافی انتقال می دهد همان چیزی 
هنجارهای  منابع  با  نسبت  در  و  زند  می  فریاد  بلند  صدای  با  که  است 
از روابط خیالیِن مستمر و  جبرانی جنسیتی برجسته ترش می کند؛ متنی 
نادرست که با حذِف متِن توهین آمیز هم از بین نخواهد نرفت؛ متنی که 
مکرراً برای خوانِش نقد فمنیستی باقی می ماند. خوانش چنین متن هایی 
تحِت کنترِل  متن،  اجراگری  است که  نکته  این  پذیرِش  علیه خودشان 
] گفتماِن [ حاکم نیست. برعکس اگر متنی یک بار کنشی را صورت 
پیشین  کنِش  علیِه  حتا  احتماالً   - نیز  دیگر  بارهای  می تواند  و  می دهد، 
اش - کنشگری کند، که امکاِن بازداللتگری را همچون یک خوانِش 

آلترناتیو از اجراگری و سیاست به وجود می آورد. 
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پانویس:

1-  این متن با عنوان Burning acts, Injurious Speech ترجمة کامِل فصل اول از کتاب 
Excitable Speech)A Politics of the Performative( نوشتة جودیت باتلر است که در 

سال 1997 منتشر گردیده است.  
انگلیسی،  فیلسوف   ،)1960  -  1911(  )John Langshaw Austin( آستین  النگشاو  جان    -2
مدرسة  در  او  بود.  گفتاری  کنش  نظریة  بنیان گذار  و  روزمره  زبان  فلسفی  مکتب  برجستة  چهرة  و 
تحصیل  به  آکسفورد  دانشگاه  در   1929 سال  از  و  گرفت  فرا  را  کالسیک  فیلولوژی  شروزبوری 
آکسفورد  دانشگاه  در  مدرس  به عنوان  آستین   1933 سال  از  پرداخت.  ارسطو  به ویژه  یونان  فلسفة 
مشغول به کار شد و به فلسفة افالطون، الیبنیتس و ایمانوئل کانت پرداخت. پس از جنگ جهانی 
دوم سمینارهایی موسوم به »شنبه صبح« را برگزار کرد که در آنجا بیش از همه در مورد نظریه های 
ویتگنشتاین، فرگه و نوآم چامسکی بحث مي شد. دیرزمانی است فیلسوفان بر این باورند که زبان به 
کار گرفته می شود تا جهان را بازنمایی کند، یعنی نشان دهد که چه هست و چه نیست. به همین دلیل، 
مفهوم حقیقت، مفهومی مرکزی در فلسفة زبان بوده است. اما آستین، مثل ویتگنشتاین متأخر، مصمم 
است تا بسیاری از کارهای دیگری را که با کلمات می توانیم انجام دهیم، نشان دهد. ما تنها چیزها را 
آن گونه که هستند، بازنمایی نمی کنیم، بلکه پرسش می کنیم، فرمان می دهیم، لطیفه می گوییم، وعده 
می دهیم، پیشنهاد می کنیم، پند می دهیم، تشویق و تهدید می نماییم و همة این ها با استفاده از کلمات 

انجام می شود. این امر پایة مفهومی نظریة کنش های گفتاری آستین را تشکیل می دهد. 
Illocutionary act   -3 و perlocutionary actکه بنا به پیشنهاد داریوش عاشوری در واژه 
برگردانده  اثرگذار«  »گفت ورزِی  و  »گفت-کنش ورزی«  به  ترتیب  به  انسانی،  علوم  فرهنگ  نامه 
شکل  در  می کند.  رسم  گفتاری  کنش های  مختلف  اشکال  میان  سه گانه ای  تمایز  آستین،  شده اند. 
به  است«  نشسته  فرش  روی  »گربه  که  جمله  این  دارند.  متعارفی  و  روشن  معنای  کلمات  نخست، 
یک گربه، یک فرش و ربط میان آنها، که نشستن یکی روی دیگری است، اشاره می کند. معنای 
متعارف آن چیزی است که در یک کنش گفتاری خاص گفته می شود. آستین به این کنش، نام فنی 
به واقع، موجب وقوع عملی  با گفتن کلمات خاصی،  »کنش گفتاری« می دهد. در شکل دوم، فرد 
می شود— مثاًل فرد با گفتن »بله« به هنگام عقد، پیمانی را می پذیرد، با گفتن »می شود این کار را انجام 
دهید؟« خواسته ای را مطرح می کند و با گفتن »انجامش بده« فرمان به انجام کاری می دهد. آستین 
این کنش های گفتاری را »گفت-کنشی« می نامد. نهایتاً در شکل سوم، در پی گفتن چیزی، اغلب 
عملی انجام می شود، مثاًل با گفتن »بله«، فردی ازدواج می کند، و با گفتن »من این جنس را با قیمت 
مناسب  تری نسبت به مغازة روبه رو به شما می فروشم«، خریداری به خرید جنسی قانع می شود و.... 

آستین به این کنش ها، »گفِت اثرگذار« می گوید.  
 )Metaphor(اینجا استعاری ترجمه شده، اما منظور از آن دقیقا صنعت استعاره Metaleptic    -4
metaleptsis  یک شکلی از گفتار  بلکه  به شکلی که در آرایه های ادبی رایج گردیده، نیست. 
است که از طریق آن یک چیز به چیز دیگری اشاره دارد که هیچگونه پیوندی میان آنها نیست. اغلب 
این پیوند بواسطة یک شکل متفاوتی از گفتار، یا بواسطة زنجیره ای از علت ها و اثرات عمل می کند. 
برای مثال، در رابطة بین »فعل« و »فاعل« از نگاه نیچه، چنان که در متن باال خواهیم دید؛ رابطه ای 
نه دقیقا از نوع ارتباط استعاری، بلکه زنجیرة داللتی وجود دارد که بر اساس علت ها و اثرات تعیین 
می شود. اینجا به خاطر نزدیکی معنا »استعاری« ترجمه شده، اما حین خواندن متن بایستی معنای دقیق 

آن در نظر گرفته شود.   
Richard Delgado   -5  - استاد حقوق مدنی در آمریکا

 Robert Cover  -6
7-   »گفتار نفرت« برای باتلر، گفتاری است که آزارنده که از حدود و ثغورهایی که هنجارهای 
مسلط تعیین کرده فراروی کرده و موجب نفرت و آزار این دست هنجارها می شود. برای مثال در 
باب هنجارهای مسلط شکل گرفته حول سیاست هویّت و جنسیّت گفتار »کوئیر«، گفتار نفرت است. 
باتلر در کتاب آشفتگی جنسیّتی »مبدل پوشی« را به خاطر زیرپاگذاشتن هنجارهای تعیین کنندة هویت 

و جنسیّت به عنوان یک گفتار نفرت در نظر می گیرد. 
Kendall Thomas  -8 

)1988 ،18.Signature,Event,Context ، p ،9-  )ژاک دریدا
Protected & unprotected speech  -10-  منظور از گفتار حمایت شده و گفتار حمایت نشده 
آن دسته از گفتاری است که گوینده از اظهار آن منظور مشخصی داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی 
گفتاری که از طرف منظوِر نظِر گویندة آن حمایت شده یا حمایت نشده باشد. می توان این کلمات 

را معادل با »گفتار منظوردار« و »گفتار غیرمنظوردار« در نظر گرفت.  
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1
مقدمه/ ترجمه امیرحسین رعیتی

»اجراگری«، مفهوم معروِف جودیت باتلر، برای نمایاندن مفاهیِم هژمونیِک 
 )fictions(واهی تصورات  سری  یک  منزلة  به   )identity(هویّت
سیاست  با  همراستا  تا  است  صدد  در  بدینسان  است.  شده  طرح ریزی 
براندازی  استراتژِی  برپایة  که  سیاستی  رود؛  پیش  چپ  فرهنگِی 
کار  است.  استوار  فرهنگی،  مسلط  هنجارهای   )marginal(حاشیه اِی
فرهنگی  بازشناسی  و  هویّت  سیاست  پیرامون  بحث¬های  بر  که  باتلر 
بردِن یگانگی سوژه ی آزاد]لیبرال[ و  با زیر سؤال  بود،  یافته  مرکزیت 
گفتمان مشروع ِآزاد دربارة حقوق اقلیت می آغازد؛. ولی اکنون، برای 
به  ناشناخته،  دیگری  با  تروماتیک  مواجهة  ضمنِی  داللت های  تشریِح 
بافت بیگانه هراسِی محافظه کارِی نوین و "جنگ علیه تروریسم" تغییر 
جهت داده است. درآغاِز بحث جدیدی با متفکراِن پیشرو چپ، باتلر از 
]مواضعی[ که  استقبال کرده است،  به مواضع اش  نسبت  منتقدانه  تعهِد 
تفاوت های تئوریکی در بافت همبستگِی سیاسی با پروژة رهایی بخِش 
پسا مارکسیستی را شرح می دهند. در این زمینه، مقالة من نقدی است 
از آنچه که من آنرا به عنوان شالودة پایداِر فردباورِی روش شناختی در 
کار باتلر در نظر گرفته ام. من قصد دارم اثبات کنم خط سیر تئوریک 
او گسستگی عمده ای را به نمایش می گذارد، که محدودیّت های شرِح 
با  فردگرایانه در صورت بندِی سوژه ای را مشخص می کند که منحصراً 

اصطالحاِت فرهنگی احاطه شده است. 
پژوهِش باتلر دربارة وجه تجسم یافته-اجراگرایانة بازتولید و چالش گرِی 
هنجارهای  برابر  در  مقاومت  بالقوة  امکاِن  اجتماعی،  ساختارهای 
نتایج  است  مدعی  او  که  ]هنجارهایی[  کند.  می  برجسته  را  هژمونیک 
گسست همیشگی میاِن روان و جامعه هستند. طبق نظر باتلر، ساختارهای 
 embodied(ماّدی براثر تکرار آیینِی رفتار بواسطة عامالِن تجسم یافته
فریب  اینکه  از  بیش  عامالن  این  اما  اند.  کرده  رسوب   )agents
خوردگاِن فرهنگِی صرف باشند، دارای سوبژکتیویتة منقسمی هستند که 
 regulatory(بر امکان بالقوة ثابتی برای گریز از هنجارهای نظم بخش
توضیح  اجراگری درصدد  نظریة  منظر،  این  از  دارد.  norms( داللت 
این مسئله است که چگونه براندازِی قدرت درون یک رابطة دیالکتیکی 
متناقض  فرایند  از  باتلر  توصیف  شود.  می  پدیدار  عاملیّت  و  اجبار  بین 
گرایی  اراده  به  توسل  از  کند  می  سعی  که   – اجتماعی  ساختاردهی 
سیاسی، یا از قصدیّت)intentionality( مطلِق فرد خودآیین، اجتناب 
اجتماعی  و  هویّت شخصی  میان  پیوند  از  کلی  بینشی  و  درک   – کند 
را  هویت  کاراکتِر  "اجراگری"  او،  برداشت  مطابق  دهد.  می  دست  به 
توصیف می کند که به لحاظ فرهنگی شخصیت پردازی شده ، و توسط 
ایجاد  آنها  از  وتخطی  هنجارها  مکرِر  احضارات  طریق  از  و  قدرت 
گردیده است. هنجارهای هژمونیِک فرهنگْی سوژه های "مالیخولیایی" 
هویت اش  که  هگلی  ناخشنود")2(   مانند"آگاهِی  کنند،  می  تولید 
این  با  است.  تخطی گر  و  مطرود  سوبژکتیویته های  زدن  کنار  به  وابسته 
وجودکه گشوده گِی)openness( فرایند ساختاردهی بدین معنی است 
نیست،  باثبات  و  پایدار  امری   )subjectification(سوژه شده گی که 
اما بیشتر ادعای پرمخاطرة هویّت را به وسیلة تعیین حدوِد هماره-مبهِم 
مسیر اصلِی سوبژکتیویته از سوی آلترناتیوهای کنار گذاشته شده، باز می 
نمایاند. به طور کلی، بدین دلیل که هویت های اجتماعی نتایِج همواره 
مجزاِی تکراِر آئینِی قراردادهای]اجتماعی[ هستند، امکان براندازِی سلطة 
اجتماعی  مناسبات  تمامی  برای  نازدودنی  امکانی  اجتماعی  هنجارهای 

باقی می ماند.

دگردیسی  از  مدلی  تحریک پذیر«)3(  »سخن  کتاب  در  باتلر 
ضّد-  فرهنگِی  کاربست های  طریق  از  سیاسی   )transformation(
 ،)gender( هژمونیکی ارائه می دهد که تا دستیابی به پارودی جنسیت
او در مورد  ادامه می یابد. بررسی اخیر  پارادایمی خود،  نمونة  به عنوان 
را  اجراگری  سیاست  تا  بناست  همچنین،   ،)alterity(مغایرت اخالِق 
که  براندازی،  بالقوة  امکان  از  افراد  استفادة  اهمیت  دلیِل  دادن  نشان  با 
اخیرش  کار  در  وی  کند.  تکمیل  شده،  بازشناسی  تئوری  این  توسط 
گونه ای   ،)2005(Giving an Account of Oneself عنوان  با 
اخالِق مسئولیت در برابِر دیگری را به عنوان پادزهر جهان روایِی مدرن 
و "خشونت اخالقی" فرضی را بواسطة مفهوِم آن از خودآیینی اخالقی 
واقعیت  بنابر  تنها  نه  ستمدیده  افراد  می کند،  اظهار  او  می کند.  مطرح 
قدرت را براندازی می کنند، بلکه آن ها باید قدرت را براندازند، و برای 
ارزیابی  توسط  باید  آن ها  سیاسی  استراتژِی  کنند؛  عمل  اینگونه  اینکه 
نتیجة احتمالی کنش ها با هدف به حداکثر رساندن فواید، هدایت شود. 
به بیان دیگر، سیاست اجراگری در کار اخیر باتلر با فرمی از نتیجه باورِی 
کنْش قوام یافته است – اما، در همراهی با عقاید گسترده و انگاشت های 
بدست آمده از اخالِق مغایرت، فایده ای که باید به حداکثر رسانده شود، 

ازآِن سوژه نیست، بلکه ازآِن دیگری است.
برخالف دریافت رایج و گستردة این کتاب که مورد تجلیل و تحسین 
از   )symptomatic(بیمارگونه و  متفاوت  خوانشی  من  شده،  واقع 
خط سیِر تئوریکی باتلر با معیار مسائل پیچیدة زیرساختی اش ارائه می دهم، 
نظر  در  روش شناختی  فردباوری  عنوان  به  را  آن ها  من  که  ]مسائلی[ 
می گیرم. با اینکه چرخش اخالقِی باتلر به منزلة رونِد طبیعِی پژوهش های 
آغازین اش خوانش شده است، من بایستی نشان دهم که این متن به عنوان 
تالشی در اصالح مشکالت مهم در تئورِی اجراگری، بهترین برداشت 
باتلر یک  استدالل خواهم کرد که اخالق  واقع، من  – در  داراست  را 
رکِن تعیین کننده  از سیاسِت او را وارونه می کند؛ پس او موفق به کسب 
تمرکز  این مشکل،  اصلِی  نمی شود. محور  موقعیت رضایت بخش  یک 
روی  بر  صورت بندی-هویت،  باب  در  باتلر،  پژوهش های  همیشگِی 
فرد)individual( در انتزاع از تعیّن های ساختاری به سر می برد. از آنجا 
که او مرکز دینامیِک چالش حول دگرگونِی هنجارهای هژمونیک را در 
کتاب »زندگی روانِی قدرت« پیرامون یک فرد دایر می کند، تئوری او به 
دورنمای فرد ایزوله شده – چه در حین پایداری در برابر سوژه شده گی، 
چه در حین مقاومت دربرابر ارباب ستمگرشان – محدود می ماند. باتلر 
با  را  مقاومت  این  فردی،  روانشناسِی  بر  مقاومت  اساِس  کردن  دایر  با 
سوبژکتیو  مالیخولیای  و  روایت های شخصی  از  پدیدارشناسانه  عباراِت 
مفهوم پردازی می کند؛ که آنها همچون عالیق ماّدی یا گرایشات بحرانی 
این  هستند.  ساختاری  تعیین گرهای  از  منتزع  اجتماعی،  سیستم  باب  در 
باتلر  – که  بازنویسی مکرر او از صحنة استیضاِح آلتوسر  مشکالت در 
در  مرگ  سرحد  تا  "نبرد  همچون  پدیدارشناسانه  لنِز  ورای  از  ]آن را[ 
به  بیشتری  وضوح  با   – است  کرده  درک  بازشناسی"  و  اعتراف  برابر 
پیاپی  روایت های  در  صحنه  این  مترقِی  بازنویسِی  درآمده اند.  نمایش 
از تئوری او ]باتلر[ به تدریج دغدغة آلتوسر در باب صورت بندی نهاد 
محوِر]institutional[ سوبژکتیویته را محو می کند و آن را منحصراً از 
با دغدغة دیگری از برای نیروهای دینامیکی  طریق تمرکز فرهنگی، و 
درون فردی و درون روانِی تعارِض هویت، جایگزین می سازد. من معتقدم 
نتیجة نهایی این روند، تهی کردِن مادیِت نهادها و تقلیل زمینه اجتماعی 
به مجموعة برخوردها و تضادهای دوگانة درون فردی است. برای اثبات 
این دعاوی، پیشنهاد می کنم از طریق خوانش دقیق متوِن گاهاً فشرده و 
پیاپی  باتلر، خط سیر تئوریک او را-همان گونه که در طرح های  دشوار 

تئوری اجراگری آشکار می شود- ردیابی کنیم.

نوشتة: ِجوف بوچر)1(
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2
اجراگری های جنسیت و براندازی قدرت/

ترجمة عبداهلل علی اصغرلو
وارونه  را  او  سیاست  باتلر  اخالق  چگونه  اینکه  به  یازیدن  دست  برای 
به  او  تئوریک  سیر  خط  چگونه  دریابیم  که  نیازمندیم  می سازد، 
می گردد.  تولید  اجراگری  اصلی  نظریة  در  موجود  تناقض های  وسیلة 
صورت بندِی اصلی تئوری اجراگری- در »آشفتگی جنسیت« )1999(- 
"اگزیستانسیالیسم جدید" تلقی می گردد، تفسیری از  که به عنوان یک 
از  متأثر  عمیقاً  ارائه می دهد که  دریدا  واسازی  و  فوکو  تحلیل گفتمان 
که  التزام  این  دریافته ام،  من  که  طوری  به  است.  وجودی  هگل گرایی 
نظریة باتلر به آن پاسخ می دهد، ایجاد یک مدل قدرت برگرفته از فوکو 
است؛ با این وجود این مدل بدون پناه جستن به سوژة واحدی که نظریة 
حل  راه  است.  براندازی  برای  پتانسیلی  متضمن  بود،  داده  اشاعه  فوکو 
نامتجسمی  پتانسیل در قصدیّت  این  قرار دادن  نامتجانسی،  به طور  باتلر 
خواهد بود که فردی اشغال می کند و به ظاهر خارج از موقعیت های از 
پیش تعیین شدة فرهنگِی سوژه می ایستد. از آنجایی که ممکن بود این 
ادعایی دور از انتظار به نظر برسد- با توجه به تلقی غالب از باتلر به عنوان 
یک ساخت گرای اجتماعی که مفهومی بی- سوژه )subjectless( از 
عاملیّت را بسط می دهد-  بایستی پیش از ادامه دادن، این بحث را جزء 

به جزء مطرح کنم.
به طور قطع، فرض نخستیِن بحث باتلر یک فرض ساخت گرای اجتماعی 

تئوری  است.   )social constructivist(
هویِّت او تصور ذات گرا از جنسیت را به عنوان 
که  ذاتی ای  تفاوت  می کند،  رد  ذاتی  تفاوت 
بیانگِر یک تقسیم بندِی جنسِی طبیعِی زیربنایی 
است. او جنسیّت را به عنوان امری ساخته شده 

به واسطة آیین های اجتماعی ای مفهوم پردازی می کند که مورِد حمایِت 
 قدرِت نهادی هستند؛ و اظهار می کند که هویّت های جنسیت

برگشت پذیری  طور  به  که  هستند  فرهنگی ای  اجراهای 
”مادیت اولیة )originary materiality(“ جنسیت  را 
 می سازد. معنای تلویحی چنین گفته ای این است که جنسیت
یک  از  ترجمانی  بلکه  نیست،  پایدار“  ”جوهِر   یک  بیاِن 

آیین اجتماعی پذیرفته شدة دگرجنس گرایی است که خود 
را در قالب یک جنس طبیعی درمی آورد. او این نکته را مطرح 

این همان گونة  »مقوالِت  و  »متافیزیِک جوهر«  بیِن  ارتباطی  می کند که 
جنس« وجود دارد؛ چنانکه او در این میان پیوند آشکار میان دوریختی 
جنسی و قطب بندی جنسیت را به طور فرضی، واسازی می کند. به عبارتی 
 )sex( پیوند مفروض در میاِن جنِس باتلر ادعا می کند که یک  دیگر، 

مابین  تقابلی دگرهنجار  پیشا  گفتمانی و  طبیعِی 
مردانگی و زنانگی تنها، متافیزیک ذات باورانه 
با  باتلر  است.  دگرهنجار  قدرت  دستگاه  در 

که  می کند  ادعا  تحلیل  این  دادن  بسط 
طبیعی  مادی/   )entity(نهاد یک  بدن  
فرهنگی/ بلکه یک ساخت بندی  نیست، 
جنسیت  آنکه  حال  است؛  سامان یافته 
اشاره گر  جنِس  که  است  اجراگری ای 

)constative( را تولید می کند.
مفهوِم  سرسخت  مخالف  باتلر  این،  بر  افزون 

زیربنایی  ذاتی  این همانی  یک  از  دکارتی 

تأکید  نیچه  اتوریتة  بر  او  است.  )”بدن“(  طبیعی  نهاد  یا  )”سوژه“( 
نه  اگرچه  است،   )doing(انجام دادن یک  همواره  ”جنسیت  می ورزد، 
یک انجام دادن با سوژه ای که ممکن است گفته شود که پیش از فعل 
وجود دارد.“  در واقع، به زعم باتلر، پیش از تثبیت فرهنگی حتی یک 

بدن طبیعی نیز وجود ندارد: 
از اعمال مکرر  به بدن است، مجموعه ای  جنسیت استایل  بخشی مکرر 
زمان  طول  در  که  سخت  و  سفت  سامان بخش  چارچوب  یک  درون 
منجمد می گردند تا نموِد جوهر)appearance of substance( را 
تولید کنند؛ نموِد گونه ای طبیعی از بودن را. یک تبارشناسی سیاسی از 
هستی شناسی های جنسیت... نموِد ذاتی جنسیت را درون اعمال تشکیل 
مجموعه  درون  را  اعمال  آن  جای  و  کرد  خواهد  واسازی  آن  دهندة 
چارچوب های اجباری با نیروهای گوناگونی  معیّن می کند که بر نمود 

اجتماعی جنسیت نظارت می کنند. 
صورت بندی  یک  سوژة  بدون  تولیداِت  جنسیتی،  اجراهای  بنابراین 
گفتمانی هستند؛ که به موجب آن، این صورت بندی، بدن هایی که در 
بافِت خویش شکل یافته اند را هم تولید کرده و هم نظم می بخشد. اکنون 
این پیش فرض ها در کنار هم، حاکی از یک ارزیابی بدبینانه از پتانسیل 
مقاومت در برابر قدرت دگرهنجار هستند؛ زیرا به نظر می رسد جنسیت 
در هر جایی هست، و هنوز سوژه ای وجود ندارد که این امکان را داشته 
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باشد تا همه جا باشِی )ubiquity( گفتمان حاکم بر این همانِی دگرهنجار 
را مورد انتقاد قرار دهد. در واقع، باتلر پیشنهاد می کند )در توافق با موضع 
اصلی فوکو به نحوی که او درک کرده است( که مقاومت مستقیم که 
از میل به سرپیچی از هنجارهای جنسیت برمی خیزد، صرفاً ترفندی است 
که به واسطة آن قدرت تسلط خود را بر سوژه ها بسط می دهد. طبق نقد 

فوکو از روانکاوی: 
میل و سرکوبی آن، فرصت مناسبی برای تحکیم بخشی به ساختارهای 
حقوقی هستند؛ میل به مثابة یک ژست نمادیِن آیینی، مصنوع و ممنوع 
به کار گرفته و  را  قدرِت خود   مدِل حقوقی به موجب آن،  است؛ که 

تحکیم می بخشد.  
ایجاد  را  انتظار  مورد  سرپیچی  از  عرصه ای  عماًل   “ میل  سرکوبِی   ”
بنیاد  خود  استثنائات  فراخوانی  واسطه ی  به  هنجاری  هر  زیرا  می کند؛ 
می یابد. صورت بندِی سوژه، قید مندی ای است که قدرت به واسطة آن 
عمل می کند و بدنبال آن، »حیات درونِی« )interiority( روانِی سوژة 
میل مند صرفاً نتیجه ای از طرز کار قدرت است. از این رو، باتلر با پیروی 
از فوکو در این گزاره که هنجارسازی بدن را به مثابة میدان یک اجبار 
اجراگری های  به  درونی  حیات  ”از  برمی گیرد،  در  کردن  داللت  برای 
و  استیال  چگونگِی  همان  سوژه  اسلوب  می دهد.  مسیر  تغییر  جنسیت“ 
انقیادش  است، زیرا این بَرنوشته که نقش فرد را به عنوان سوژة منفرد 
مشخص می کند، فرِم نوشته بر روی سطوح بدن را به خود می گیرد، و 

”روح“ را به عنوان ”زندان بدن“ تعیین می کند.
باتلر یک بدبیِن فرهنگی نیست، یعنی کسی که معتقد  با این توصیف، 
او  عوض،  در  است.  غیرممکن  یکپارچه  قدرت  یک  با  ضدیّت  است 
یک  عنوان  به  دوجنس گرایی  و  همجنس گرایی  که  می سازد  مطرح 
”صورِت ظاهِر تشکیل دهندة“ هنجارهای دگر جنس گرا عمل می کنند. 
به طوری که »امر ”غیر قابل تفکر )unthinkable(“ بر این اساس تماماً 
فرهنگ مسلط  از  به طور کامل طرد شده  اما  است،  فرهنگ  در درون 
است.“ آلترناتیوها در برابر قدرت تشکیل شده اند، اما نه در اعماق سوژة 
این همانی هایی شکل یافته اند  و  پراتیک های حاشیه ای  بلکه در  میل مند، 
بهره  هژمونیک  هنجاِر  تشکیل یافتة“  متناقضاً  ظاهر  ”صورِت  از  که 
می جویند. همین هویّت های پراتیکی طرد شده، »دائماً« هنجار هژمونیک 
را »تهدید می کنند«: از اینرو می گوئیم دائماً، که آنها به تشکیل یافتِن [
هنجار هژمونیک] کمک می کنند و بنابراین همه جا دال بر غیابی هستند 
که از حضورش حمایت می کنند؛ و به این دلیل می گویم تهدید می کنند، 
که آنها خودسرانگِی این هنجارهژمونیک را به عنوان یک ساخت بندِی 

تفکیک گر افشاء می کنند.
این همانِی  داللت گرِی  که  می کند  استدالل  باتلر  قرار،  همین  به 
طردشده گی  و  هنجار  که  گزاره ای  عنوان  به  بدن،  بر  دگرجنس گرا 
بازاحضار می کند،  الزامی تفکیک کرده و  شکل یافته اش را به صورت 
با  باتلر  می انجامد.“   جنسیت  از  نادرستی   )stablisation( تثبیِت  ”به 
و  ”احضاری  خصلِت  که  می گردد  مدعی  دریدایی،  واسازی  از  الهام 
زیرمتن زدایی  تکرارگر)repetitive( و  یا   “)citational( استشهادی 
برای  را  امکانی  اجراگرایانه،  بیاناِت   )decontextualisable( پذیِر 
از  امکان  این  مسلط می گشاید.  هنجارهای جنسیتی  براندازی حاشیه ای 
جدید  زیرمتنی  در  داللت گری  یک  تکراِر  یا  ”بازداللت گری“،  طریق 
گشوده می شود. او با طرح تحلیلی در مورد مبدل پوشی به عنوان نمونه ای 
این  فاش کنندة   جنسیت ”پارودِی  که  می گیرد  نتیجه  بازداللت گری  از 
]واقعیت[ است که هویّت نخستین که بعد از آن جنسیت به خود شکل 
بنابراین، بی ثبات گری هاِی متاثر  می دهد، یک بدِل بدون اصل است.“  
توهم  این   ” جنسیت،  حاشیه ای  پراتیک های  و  پارودیک  بازاحضار  از 
برای مثال،  از هم می گسلد.“   انسجاِم دگرجنس گرایانه را  سامان بخِش 
اجراهای مبدل پوشانه آشکار می سازند که جنسیت ها، چیزی جز تصویر 

)کپی های بدون اصل( نیستند. پس جنسیت نه اشاره گر)4(  بلکه اجراگر 
است، و ”مبدل پوشی تمایِز میاِن فضای روانی درونی و بیرونی را تماماً 
بیان گِر جنسیت و هم تصور  واژگون ساخته و به طور مؤثری هم مدل 
یک »هویّت جنسیِت« حقیقی را به ُسخره می گیرد.“ ایده آِل نظم بخِش 
هویت جنسی دوقطبی ای که او مورد بحث قرار می دهد، به عنوان یک 
توهم نشان داده می شود، ”و ]همین طور[ هنجاری که خود را در پشت 
یک قانوِن توسعه ای سامان بخِش عرصة جنسی مستتر می کند که وانمود 
واژگون ساِز  تکرار  دیگر،  بیانی  به  می کند.“  آن  کردن  توصیف  به 
 ،)unprecedented( بی سابقه  زیرمتن های  در  جنسیت  هنجارهای 
جامعیّت هژمونیکی دگرجنس گرایی را از موضع اش برکنار کرده و از 
تابعیت در می آورد، و واسازی پراتیکی از سیاست هنجار سازی جنسیّت 

را شکل می بخشد.  
تا  است  صدد  در  سیاسی،  براندازی  تئوری  این  توسعة  فرایند  در  باتلر 
تصور این همانی نخستینی را بپاشاند، و آن را با سوژة شکل دهنده مرتبط 
سازد. او ربط این همانی دکارتی در باب قصدیِّت خودآگاه و نهاِد ذاتی 
را انکار می کند؛ با استناد به این ادعای نیچه که ”هیچ ’موجودی‘ پس 
پشِت انجام، عمل و شدن وجود ندارد؛ ’فاعل‘  صرفاً یک توهمی است 
رد  باتلر  که  آنچه  است“.  همه چیز  خود  فعل  شده-  افزوده  فعل  بر  که 
تشکیل دهندة  مثابة  به  ذاتی  نهاِد  و  روانی  درونِی  تصور حیاِت  می کند، 

یک خود- این همانِی پیشا-گفتمانی است. چنان که او اظهار می کند: 
مقوالِت  که  باشد  شده  ترغیب  نکته  این  گفتن  به  کسی  است  ممکن 
ارتباطات  میدان  سوژه-موقعیتی،  هر  زیرا  هستند،  نارسا   این همانی
فرمول بندی ای  اما چنین  نیستند.  است که تک صدایی  قدرت  هم گرای 
چالش رادیکال بر سوژه ای که چنان روابط همگرایی دالِّ بر آن هستند 
این  ندارد که  زیرا سوژه ای خود-این همان وجود  می انگارد.  ناچیز  را  
روابط را بر عهده گرفته و در برگیرد، و میدانی وجود ندارد تا در آن 
این روابط همگرا شوند. این همگرایی و درون-مفصل بندی سرنوشت 
معاصر همین سوژه است. به بیان دیگر، سوژه به منزلة یک هویت خود-

این همان، چیزی بیش از این نیست.
ممکن بود انتظار رود که پایان سوژة دکارتی به موقعیتی جبرگرا بی انجامد 
از  است که  تنها یک حامل سوژه-موقعیت هایی  فرد  آن،  با  مطابق  که 
یک جایگاه ساختاری منتج می گردند. در هر حال، سیاسِت هویّت باتلر 
به این فرض اساسی بستگی دارد که علی رغم این که چگونه آیین های 
سازمانی سوبژکتیویتة اجتماعی را از طریق استیضاح شکل می دهند، فرد 
به طریقی از میان طیفی از آلترناتیوهای به لحاظ اجتماعی تثبیت شده، 
در یک فرایند تولیِد خودکاِر )auto-production( خود-این همانی 
انتخاب می کند. هنجارهای دگرجنس گرایانه ای که باتلر ادعا می کند به 
واسطه ی کنش هایی استمرار می یابند که ”به این معنا اجراگرایانه هستند 
بیان آن اند، ساخت هایی  که ذات یا هویّت ای که آنها به نحوی مدعی 
هستند جعل شده و مصنوعی؛ که از طریق نشانه های جسمانی و سایر معانی 
گفتمانی استمرار یافته اند.“ ابهام زدایی از این همانی های جنسیت از طریق 
اجراهای پارودیک دست آخر به هواداری باتلر از یک ”سبک شناسی 
وجوِد“ ای می انجامد که توسط سارتر و فوکو طرح ریزی شده اند. باتلر 
در یک فرمول بندی اولیة افشاءگر، مدعی گردید که جنسیّت نیازدارد تا 
”به عنوان یک اسلوب جسمانی/’کنشی‘ تلقی گردد که می شود گفت 
هم قصد مند و هم اجراگرایانه است، درحالی که ’اجراگری‘ حکایت از 

تاویل دراماتیکی و حادثی از معنا دارد.“ 
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 نارسیسیسم اولیه و صحنة یک استیضاح/

 ترجمة مه لقاصوفیانی
دراماتیِک  عملکرد  یک  مثابة  به  اجتماعی  هویت  کنندة  روشن  مفهوم 
غیر- قصدمندِی  یک  که  است  راسخ  اعتقاد  این  برخالف  قصدمند، 
موقعیتی، زیربناِی سوژه-موقعیت های پراکنده ای هست که توسط فرد 
اشغال می شوند. این موضوعی ابهام آمیز است و برای روشن شدن مطلب، 
الزم است که آثار باتلر را دقیق تر بخوانیم. در نگاه اول، به نظر ناممکن 
می آید که پارودی جنسیت، توسط یک فرْد بتواند اجرایی » قصدمند و 
...دراماتیک« از هویّت باشد؛ آنهم زمانی که  نظریة او اینطور بیان می کند 
که کنش، بی-سوژه است و اینکه قدرت، تمامی اجراها و عملکردها را 
توجه کنیم  به آن  باید  نکاتی که  از  یکی  است.  دیکته کرده  پیشاپیش 
را  مقولة سوژه  بالقوة در  قابلیت رهایی بخِش  باتلر  این است که گرچه 
انکار می کند، با اینحال وجودش را )به مثابه رابطه ای خیالی با اثربخشی 
واقعی( انکار نمی کند، یا تمامِی عاملیّت متحد شده با حامِل فردِی این 
روابِط گفتمانی را رد نمی کند.  نکتة دیگر این است که قایل شدن به 
یک "بیروِن سازنده" برای قدرت، یک محدودیت به قدرت مطلق و یا 
نظریة  از عاملیّت که  فرم  این  بنابراین،  به شمولیِّت آن می بخشد.  الاقل 
اجراگری مشخص می کند، می تواند از محدودیت های درونِی قدرت 
)وابستگیِ تناقض آمیزاش به یک "بیروِن سازنده"( به نفِع خود سود ببرد. 
دقیقاً به این دلیل که این عاملیّت به نحوی از فراینِد صورت بندِی سوژه 

می گریزد و فراتر می رود.
می دهد،  شرح  قصدمندی  مثابه  به  را  آن  باتلر  که   عاملیتی  این  حال 
بیرون  موجود،  گفتمانی  صورت بندِی  چنِگ  از  ساده گی  به  نمی تواند 
بجهد. طبق نظر باتلر »تمامی داللت ها در دروِن قلمرو یک اجبار به تکرار 
سیاسِت  یک  کاِر  خاطر  همین  به  افتد«،  می  اتفاق  گویی  این-همان  و 
است که  این  بلکه  نه،   یا  تکرار کند  نیست که  »این  براندازنده  هویِت 
چگونه تکرار کند، و از طریق یک تکثیر رادیکالِی جنسیت، دقیقاً همان 
می سازند.«)باتلر،  پذیر  امکان  را  تکرار  کندکه  جابه جا  را  هنجارهایی 
تکرار  »چگونه  که  می گیرد  تصمیم  چیزی(  چه  )یا  کسی  چه   )1999
کند«؟ بر چه اساسی این تصمیم برای براندازِی قدرت گرفته شده است؟ 
به نظر من آنچه که مورد سئوال است، این فرض پدیدارشناسانه است که 
یک قصدمندِی معلق، که جداست از فرایندهای »سوژه شده گی«، نقطة 

اما چرا این  به »چگونگِی تکرار کردن« می شود.  آغازی برای تصمیم 
قصدمندی صرفاً به دام افتاده گی اش را ناامیدانه در پیش نویِس فرهنگِی 
هویت جنسیتی ثبت نمی کند، - یا اصاًل چرا یکی باید بخواهد که شبکة 
قدرت را براندازد؟ به این سوال ها می توان با رجوع به نظریة »نارسیسیسِم 

اولیة فردی« باتلر پاسخ داد.
 

استیضاح-خطاب  اولیة"   "صحنة  در  وضوح  بیشترین  با  باتلر  جایگاهِ 
دیده می شود، آنجا که او دیالکتیِک ارباب-بردة هگل را به نظریة ضد 
بازگشت  اگرچه  کند.  می  تحمیل  سوژه  بندِی  صورت  پدیدارشناسانة 
باتلر به نظریة استیضاِح ایدئولوژیکِی آلتوسر)5( ، بعد از جایگاهِ فوکویِی 
او در صورت بندِی سوژه  به نظر تعجب برانگیز باشد، باید به یاد داشته 
باشیم که »روح« خیالِی فوکو)به مثابة زندان بدن( کاماًل مطابق با »سوژة« 
از  نهادی  آیین هاِی  کژفهمی  همچون  که  است  آلتوسر  ایدئولوژیکِی 

طریق مقولة سوژه شکل می یابند.
کمک  اِلکان  آینه ای«  »مرحلة  از  آلتوسر  صورت بندی-سوژة  نظریة 
می گیرد تا نشان دهد نهادهای ایدئولوژیکی »افراد را به مثابه سوژه« از 
طریق مکانیسِم ناشناختگی و کژفهمی مورد استیضاح قرار می دهند )فرا 
فرد هویتی دارد که توسط خاصیّت  نظریه،  این  خواندن و جذب(. در 
ناشناختنِی خودش به مثابه سوژه، بر آن اعطا گردیده است. یعنی تصویری 
اجتماعی  نسبت های  )مفروِض(  مؤلف  که  جمعی  سوژة  از  آینه¬ای 
در  زیرا  این یک کژفهمی ست؛  بشریّت(.  مثال، خدا،  عنوان  )به  است 
حقیقت روابط  اجتماعی، سوژه را به مثابة حامِل صرف ساختارهایی که 
دیگر مرکزیّتی ندارند، شکل می دهند. اما این کژ فهمی، خطای معرفت 
خود-این همانی  به  سوبژکتیو  میل  یک  کنندة  بیان  که  نیست  شناختی 
باشد؛ در عوض، این تاثیِر آیین های نهادی است که یک سوژه گِی اعطا 
می  قرار  تاثیر  تحت  اجتماعی  کاربست های  این  اجراکنندة  در  را  شده 

دهد. 
مهم  مقالة  در  را  شود(  خوانده  فوکو«  از  )»بعد  آلتوسر  جایگاه  باتلر، 
بازنگری  مورد  می سازد«،  سوژه  ما  همگِی  از   »وجدان،  عنوان  با  خود 
قرار می دهد. در قسمتی، این بازنگری از طریِق تفسیر دوبارة استیضاح، 
اثر  آلتوسر،  نظر  »در  پذیرد:  می  انجام  فراخود)سوپراگو(  حسب  بر 
این رو  »از  از صورت بندِی وجدان« ؛  تا حدی عبارت است  ایدئولوژی، 
»سوژه« شدن، به معنای محکوم پنداشته شدن، و سپس محاکمه و تبرئه 
شدن است.« البته چون این اثر »فراخوانی« یک عمِل تکین نیست، بلکه 
ایدئولوژیکی است، سوژه-شهروند همواره  استیضاح های  تکراِر مداوِم 

در حاِل اثباِت بی گناهی اش از طریق کاربست های هنجارساز است.
فلسفة  ذره بیِن  پشت  از  را  صورت بندی-سوژه  فراینِد  همزمان، باتلر  اما 
از  عامل ها  اگرچه  دهد،  نشان  می کند تا  تفسیر   ،)reflection(تاملی
این  فرهنگِی چندین سوژه-موقعیّت ساخته شده اند؛ با  استنادهای  طریق 
توسط  جنسیتی،  اجراهای  این  پشِت  پِس  در  موجود  حال، قصدمندِی 
از  انجام یافته  هویِت  انتظار  او  می آید.  به دست  به خود-این همانی  میِل 
منزلة یک  به  اینگونه می فهمد که آن  را  ایدئولوژیکی  استیضاح  طریق 
بر  بر صورت بندِی هویت، و  قدرت)اتوریته(،  با مرجع  رابطة دوجنبه ای 
پایة ترکیبی از گناه و عشق است، تقدم می یابد. این بدان معنی است که 
باتلر از پارادوکس های فلسفة تامل، استفاده می کند، تا میِل به بازشناخته 
مرکز  در  را،  فرد  پیشا-گفتمانِی  هویِت  به  معطوف  ارادة  فرِم  در  شدن 
فلسفة  معروف  پارادوکس  سازد.  برقرار  نو  از  بازخواسِت ایدئولوژیکی 
خود-بازتابی،  در  می کند  بیان  که  ادعایی  از  است  عبارت  پسادکارتی 
ابژة شناخِت خودش است. این  سوژة سازنده، همزمان هم سوژه و هم 
اثر  نکته که یک  این  بر  پافشاری  با  آلتوسر  نظریة  –که در  پارادوکس 
نهادی دچار کژفهمی شده است،  رفع رجوع گردیده است؛  با اینحال 
را    - دارد  بدان  اشاره  آلتوسر  پلیِس  »فراخوانِی«  تئوریِک  توصیِف 
می توان به مثابة این مسالة معرفت شناختی بازگو کرد، که چگونه سوژه 
بازشناسی می کند؛ آنهم هنگامی که  را در تصویر  آینه خود  مقابل  در 
این بازشناسی چیزی است که هویت را اعطا می کند. باتلر در این ادعا 
و  بر سوژه شدگی  مقدم  که  قانون  تصویر  به  عاطفی  وابستگِی  که یک 
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در  را  قادر می سازد خود  است، و سوژه هارا  پنداری  این همذات  پایة 
را  آلتوسر  پلیِس  فراخوانِی  صحنة  اصل  در  شناسند،  باز  وجدان  ندای 
مدنظر می گیرد و نه نظریة وی. »سوژه«، »بر اساِس عشقی نسبت به قانون 
این  البته  می شود«.  ارضا  مجازاِت آیینی  و  تنبیه  با  تنها  که  می کند  کار 
موضوع، مساله را حل نمی کند؛ بلکه در عوض فقط آن را از مقوله های 
شناخت )یعنی این مساله که چطور من می توانم مقابل تصویِر آینه خودم 
چطور  که  مساله  این  )یعنی  می دهد  انتقال  عاطفه  حیطة  به  بشناسم(  را 
که  باشم  این  خواهان  تا  بورزم  عشق  وجودم  به  کافی  حد  به  می توانم 

وجدانِ گناهکار مرا بیافریند(.
بنابراین باتلر اصل موضوعِ عشق-به-خود پیشا گفتمانی را می پذیرد، که 
معتقد است  او  واقع  دارد. در  به هویّت  میل  از رهگذر آن، سوژه، ابتداً 
اجتناب  وابستگِی  یک  من  می یابد،  چراکه  »وجودی  اجتماعی«  »من«، 
ناپذیر خاصی به وجودام دارم، زیرا یک نارسیسیسِم خاص در هر آنچه 
ابتدایی  عشق-به-خوِد  اگر  البته  دارد.  حضور  می کند،  اعطا  وجود  که 
از  قبل  که  چرا  بایستد،  روابطِ قدرت  از  بیرون  اولیه-  نارسیسیسم   –
این موضوع، شرح می دهد که چرا قصدمندِی  سوژه شدگی است؛ پس 
در  حیاتی  نقش  است  ممکن  ها  سوژه-موقعیت  از  مجموعه ای  پشِت 
به  فراوان  ارجاعاِت  رغِم  علی  اما  باشد.  داشته  براندازنده  عملکردهای 
نیچه، اصل موضوِع عشق-به-خوِد پیشا گفتمانِی نارسیسیستی به عنواِن 
منشاء سوژه، به فیخته برمی گردد. او بود که برای اولین بار بیان کرد که 
سوژه ابتداً عبارت است از فعِل)deed( خود-اثباتی که توسط خواسِت 
خود-این همانی برانگیخته می شود. نکتة مهم این است که باتلر در تبییِن 
نظریة به ظاهر ساختارگرایانة اجتماعِی عاملیِت بی سوژه، در واقع نتوانسته 
است از پیش فرِض وجوِد یک فردیِت پیشا گفتمانی رها شود. او فقط 
سطح وجودِ آن را از خود-شناسی به عشق-به-خود بر می گرداند. این 
اصِل موضوِع نارسیسیسم اولیه بنیانی برای یک نظریة عاملیّت فردگرایانه 
فراهم می کند و توضیح می دهد قصدمندی که موجب تقلیِد پارودیک 
و مسخره آمیز جنسیت می شود، کجا قرار دارد- در هستة پیشا گفتماِن 

فرِد انسانی.
فوکوی  به  جنسیتی)1999(   معضل  شدة  بازبینی  مقدمة  باتلر، در  اما  و 
رد  را  اثرش  از  دلبخواهانه  تفاسیِر  تا  می کند  رجوع  تنبیه«  و  »مراقبت 
با  می دهد، که  تقلیل  نهادها  محض  اثر  به  را  سوژه  او  عوض،  در  کند. 
رویکرِد استاندارِد جبرگرا که سوژه را نه یک سرمنشاء بلکه مجموعه ای 
از چندین سوژه-موقعیت پراکنده میداند، همراستا است)باتلر، 1999،(. 
تبیین  در  به سوژه)چنانکه  متعلق  بحث  مورد  عاملیِت  است  مدعی  باتلر 
به  که  است  زبان  خوِد  از  بلکه  نیست،  است(  گرا  فردگرا-اراده  های 
در...بازگویی[ امکانِ تغییر  دروِن  را  »عاملیت  توانیم  می  آن  موجب 
زبانشناختی]« قرار دهیم)باتلر، 1999(. هم مکانِی یک مقدمه )ی متاخر(

که عاملیّت یک سوژه را رد می کند، با یک بیان )متقدم( از اجراگری 
برحسب »یک اجرای دراماتیک قصدمند«ِ هویت؛ نشان می دهد که چرا 
من ادعا می کنم یک پراکنده گی موجب می شود تا یک سری تجدید 
نظر و بازبینی ها را در اساِس نظریة باتلر اعمال کنیم. اگر بخواهیم دقیق 
تر بگوییم، این ادعاها که »من«ِ سخنگو و سرمنشاء عمل از طریق گفتمان 
شکل می یابد، و اینکه یک پیشا-سوژة خود-معطوف بر گفتمان  تقّدم 

دارد، با یکدیگر در تناقض اند. 
برخی از مفسران معتقدند که تصوِر "نیچه- فوکویی"ِ باتلر از عاملیّت، 
هرگونه تفسیِر فردگرایانه از اجراگری را رد می کند. به یقین، بازگویِی 
باتلر از قیدهای ساختاری که عامل را احاطه کرده اند، و فرد را به انجام 
براندازنده  یا  بخش  بهبود  گفتارِی  کنش های  تکرار  استراتژی های 
محکوم می کنند، جلوی هرگونه تفسیِر دل بخواهی از سوژه را می گیرد؛ 
و از اینرو آن سوژه عامدانه و هر روزه »تصمیم می گیرد«، که این یا آن 
سوژه-موقعیت را اشغال کند. اما این ادعا که طرز تلقیِ فوکویی از سوژه، 
کننده  متقاعد  چقدر  شود،  می  مانع  را  شناسانه  روش  فردگرایِی  کامال 
است؟ ظاهراً فوکو با محروم کردِن سوژه از قدرت اش به مثابه سرمنشاء 
ابتدایِی ساختارها و در عوض تحلیِل فراینِد سوژه شدگی به عنوان یک 

عملکرِد تغییر پذیر و پیچیدة قدرت،  در صدد حذِف عاملیِت فرد است. 
نزد فوکو کاربست های آئینِی نهادی، شکِل هنجارهای قاعده مندی را به 
خود می گیرند که به معنای واقعِی کلمه، سوژه ها را از طریق تابع کردن 
آنها به سیستم هایی از داللت جسمانی –سرمشق ها، عادت ها، عرف ها- 
هنجارمند می کنند، که درون بوده گِی وهمی و روانیِ روح را بر بیروِن 
 اجتماعی شدة بدن تثبیت می کند،  و نتیجتاً »روح، زنداِن بدن می شود«. 
به این درون  مقاومِت  سوژه فقط مکر و حیلة قدرت است، زیرا قدرت 
بوده گِی وهمی و تقالی بیهودة آن وابسته است تا خود را هرچه پیچیده 
تر و گسترده تر کند تا عمیق تر در فرد نفوذ کرده باشد. مساله این است 
که این موضوع مسلماً منجر به نوعی از جبرگراییِ ابژه گرایانه می شود، 
مکانیکی  طور  به  همزمان  و  می گردد  موثر  مقاومِت  ظهوِر  مانِع  که 
تقلیل  نهادی   )socialization(اجتماعی شده گِی از  اثری  به  را  سوژه 
می دهد. به یقین، باتلر توانایِی این جایگاه را در فکِر براندازِی قدرت، 
زیر سوال می برد. کار بعدِی فوکو در »زیبایی شناسی وجود« به جای 
اینکه  بیان  با  می کند؛  وارونه  را  آن  فقط  کند،  را حل  مساله  این  اینکه 
اگرچه سوژه از طریق قیدها و گرفتاری ها شکل می یابد، با این وجود، 
امکاِن »کاربست های رهایی بخش« از نوع اراده گرایانه وجود دارد. شاید 
گفته شود که فوکو سوژة سازنده را بهتر از باتلر تصریح می کند تا فرد 
سیاسی را نجات دهد. از این منظر ظاهراً باتلر خط سیِر فوکو را در جهت 
نهادی، تکرار  به جبرگرایِی  اراده گرایِی سوبژکتیو  از  با گذر  معکوس؛ 

می کند.
با این همه، این جایگاه تجدید نظر شده، علیرغم رد اراده گرایی، هنوز 
موفق به حذِف فردیِت پیشا-اجتماعی به عنوان پایه و بنای سیاست، از 
»مفهوم عاملیت بدون سوژه« نمی شود. برای فهمیدِن اینکه چطور این می 
فرِد خودآئین،  بین  تمایزی که  به  به خصوص  باید  باشد،  تواند درست 
که باتلر آن را »مِن)اگوی( مطلق« می نامد، و در نظر داشتن آن به عنوان 
معادِل سیاسی به آموزة فلسفی سوژة سازنده و فرِض پیشرِو فردگرایِی 
روش شناسانه، توجه داشته باشیم؛ که بنابر آن فرد )نه لزوماً خود مختار( 
باتلر، سوژة  مقدم بر تعهدات اجتماعی-سیاسی است. به یقین، در آثار 
مطلِق فلسفة سیاسِی لیبرال، کالسیک و نظریة اجتماعی به پایان می رسد. 
اما به جای آن سوژه، فرِد پسا لیبراِل سیاسی قد علم می کند که تنها در 
درون شبکة بیناسوژه گانی از قیودها دخالت می کند. این فرد که دیگر 
هستة عشق-به  گرِد  این حال  با  نیست،  لیبرالیسِم کالسیک  مطلِق  خوِد 
عبارت  – به  می گیرد  فرد شکل  بدن  مرکزیِت  با  پیشا گفتمانی  –خوِد 
باتلر  این موضع مکرراً در آثار بعدی  دیگر یک هویِت فردِی عاطفی. 
»زندگی روانِی قدرت«  مانند  دنبال معضل جنسیتی چاپ شدند،  به  که 
)1997(، مورد تاکید قرار می گیرد. در این آثار، باتلر فوکو را با فرویدی 
غیر الکانی تکمیل می کند، در این آثار برای باتلر، نارسیسیسم اولیه بدین 
معناست که این همانی-اجتماعی شدن با ابژه هایی رخ می دهد که شبیه 
خود )خود-معطوف( باشند. باتلر در نوشتارهایش در رویداد، هژمونی، 
جهان شمولی )2000(، دیگربار به دفاع از این موضع به عنوان تصحیحی 
بر جبرگرایِی فوکو می پردازد. به سخنی دیگر، این دیدگاه که فرد حول 
ای  نقطه  این  اینکه  و  گیرد  می  شکل  گفتمانی  پیش  اولیة  نارسیسیسم 
ارشمیدسی در براندازی قدرت است، در جای جاِی نظریة باتلر، چه به 
شکلی نیمه اراده گرایانه یا شبه جبرگرایانه به چشم می خورد. بنابراین، 
فرد علیرغم خلع شدن از جایگاهِ سرمنشاءای مولد و سوژة سازنده، در 
باقی  براندازِی سیاسی  مثابة موتوِر محرِک  به  اجراگری همچنان  نظریة 
می ماند. برای درک اینکه چقدر این موضوع برای باتلر مساله ساز می 
نفرت«،  »گفتار  دربارة  اثرش  در  او  چگونه  اینکه  در  است  الزم  شود، 
این گزاره  های انتزاعی را به مداخالِت سیاسِی عینی برمی گرداند، دقیق 

شویم. 
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 4
 سیاسِت اجراگری/ 

ترجمة حامد اکبرزاد
کتاب »گفتار تحریک پذیر« )6( سعی دارد تا با مشخص ساختن نوعی 
از سیاست اجراگری، جبرانی برای فقدان تعیّن تاریخی-سیاسی موجود 
در نظریة باتلر باشد. باتلر چندین دسته از گفت کنش ها –از جمله »گفتار 
تا صحت  را می آزماید  ارتش-  اظهاراِت هم جنس گرایانه در  و  نفرت« 
این ادعا را ثابت کرده باشد که: اجراکردِن موثر هویت های آلترناتیو –به 
خاطر محاسبه گریزیشان هم از سوی قدرت و هم از سوی عامل براندازی 
سیاسی- هنجارهای هژمونیک را واژگون می سازد. هستة مرکزی چنین 
پی آمدهای  بوسیلة  باتلر  سوی  از  فرمانبری  کردن  تئوریزه  استداللی، 
گفِت اثرگذارانة کنش های گفتاری ست. آنجا که نیروی گفت-کنشِی 
گفت  پی آمدهای  است؛  متعارف  و  قراردادی  گفتاری،  کنش  یک 
اثرگذارانه بسته به جابه جایی حالت و اثر در گفتگوکننده گان، نامتعارف 
می باشد)همچون تمایز موجود میان هشدار دادن به کسی و تولید اثرات 

جانبی آگاه سازی آنها از خطر(.
همزمان، وجه ایده آلیستی نظریة ماتریالیزه کردِن گفتمانی در این ادعای 
به  اجراگرایانه  گفتاری  است که کنش های  داده شده  نشان  او آشکارا 
بر  ادعا  این  آنجائیکه  از  می سازند.  دگرگون  را  مرجِع[سخن]  نحوی 
صورت های  تنها  نه  استعالیی  سوبژکتیویتة  که  است  استوار  فرض  این 
معرفت شناختی، بلکه مادیّت ذاتِی)substantial materiality(ابژه-

جهان را نیز برمی سازد. به طور مشخص، نظریة اجراگری می پندارد که 
اجتماعی  جایگاه  فقط  نه  معجزه آسایی  طور  به  گفت-کنشی  بیان های 
سوژة گوینده؛ بلکه مادیت جنسی شدة شئی اندیشنده و کوگیتو را نیز 
اجراگرایانة  باورنکردنی( ویژگی  باتلر)تا حدی  برای  دگرسان می کند. 
نیز  بدن  هستی شناختی  ویژگی های  دهندة  نشان  اجتماعی،  این همانی 
می باشد که از سوی شبکة گفتمانِی سازندة موقعیت جنسیتِی بدن، به آن 
اعطا شده اند. آزمودن این چالش های مرتبط، رابطة درونی بین جایگاه 
پدیدارشناختی باتلر و فردگرایی روش شناختی وی را آشکار می سازد. 

توجه  بایستی  باتلر،  اجراگری  نظریة  محدودیت های  درک  برای 
داشته  گفتاری  کنِش  نظریة  به  مربوط  فنی  تمایزات  به  دقیقی 
و   )performative(اجراگر گفتارِی  کنش های  بین  تمایز  باشیم. 
اشاره گر)constative، باشگو یا گواه گر یعنی گفتن آنچه هست و نه 
اجراکردن آن( همچون تمایز بین گفتن چیزی و انجام چیزی با کلمات 
راستگویی  مالِک  طبق  را  حالتی  اشاره گر   )utterance(سخِن است. 
توصیف می کند)بیانی مطابق با واقعیت که حتی می تواند صحیح یا غلط 
اشاره گر  امِر  برای  مناسبی  حوزة  معناشناسی،  خاطر  همین  به  و  باشد( 
نقش  شدن  گفته  عمل  در  اجراگرایانه  سخن  دیگر،  سوی  از  است. 
مشخصی بازی می کند)تغییر دادن جایگاه مرجع(. به طور مثال: عبارت 
از ازدواج شخص به  »من می پذیرم« در یک مراسم عروسی، گزارشی 
دست نمی دهد؛ بلکه در عوض پیوند ازدواج را می سازد)انجام می دهد(. 
بر خالف بیان اشاره گر، بیان اجراگر نمی تواند صحیح یا غلط باشد –این 
نوع بیان در ترمینولوژی بنونیست)7(  تنها می تواند »مشروع« یا »نامشروع« 
که  می کند  استفاده  »نامناسب«  و  »مناسب«  اصطالحات  از  باشد)آستین 
آستین،  اصلی  شرط  برطبق  می دهند(.  سیاسی  بوی  کمتر  خود  نوبة  به 
بایستی  قراردادی  مشخص  تاثیر  با  شده ای  پذیرفته  قراردادی  »فرایند 
افرادی  توسط  مشخص،  کلمات  بیان  بتوان  اینکه  تا  باشد  داشته  وجود 
ادامة  در  ممکن ساخت«. سیرل   را  موقعیت هایی مشخص  در  مشخص 
 institutionalized(شده یافته  سازمان  بافت  به  آستین،  گفتة  این 

عنوان  به  می تواند  »اجرا«  یک  آن  در  که  می کند  اشاره   )context
»شرایط رضایت مند« وجه اجراگرایانة یک بیان مشروع باشد. 

را  اجراگر  و  اشاره گر  بین  اولیه  دوگانة  تمایز  آستین  که  می دانیم 
گفت-کنشی)بُعد  نیروی  بین  موجود  سه گانه  تمایز  به  و  گذاشته  کنار 
اجراگرایانه(، کنش گفت ورزانه)بُعد اشاره گِر زبان( و پی آمدهای گفت 
نتایجی  و  تبعات  تولید  جهت  در  گفتاری  کنش های  اثرگذارانه)تمایل 
انگیزة  می شود.  متمایل  کننده گان(  مکالمه  سازی  متقاعد  مثال  برای 
فاحش آستین برای این تغییر موضع، بی ثباتی رادیکال جدایی دو گروه 
به آنالیز وجوه  مشخص از کنش های گفتاری ست که در نهایت الزاماً 
گوناگون تک تک کنش های گفتاری می انجامد. هر کنش گفتاری یک 
جزء گفت کنشی و یک جزء گفت ورزانه دارد. این مسئله چنین تمایز 
صحیح/غلطی را همچون مالکی برای ارزیابی درستِی امر گفت ورزانه 
نفی و واژگون نمی کند، از آنجائیکه راستی و درستِی یک بیان، به بافت 
بواسطة  بافت  این  و  دارد  بستگی  بیان  آن  توسط  شده  ایراد  فحوای  و 
که  همانطور  می شود.  تعیین  گفتاری  آن کنش  رضایت مندی«  »شرایط 
آستین متذکر می شود، صحت یا نادرستی یک بیان به این بستگی دارد 
یکسان،  طور  به  اما  می کنیم،  اجرا  را  چیزی  چه  شرایطی،  چه  در  که 
باب  در  باتلری  ایدة  فروپاشیدن  به  منجر  گفتاری  کنش های  دوگانگی 
کنش های  اشاره گرایانة  ابعاد  آنجائیکه  می شود.  اجراگر«  امر  »جادوی 
گفتاری را می توان به کلی فراموش کرده و گفتمان به طرز رازآلودی 
مشخصات طبیعِی)natural( مرجع را دگرسان می کند. چرا که اکنون 
نیروی گفت کنشی یک بیان به آنچه در بافت مورد بحث است بستگی 
کنش  اجراگرایانة  مشروعیّت  برای  رضایت«  »شرایط  که  بافتی  دارد، 

گفتاری را تامین می کند. 
مهمی  تلویحی  معانی  اجراگر/اشاره گر،  تمایز  گذاشتن  کنار  واقع،  در 
داستان  دربرمی گیرد.  زبان  از   )refrential(ارجاعی استفادة   برای  را 
درستی  و  گفت کنشی  نیروی  بین  ارتباط  می تواند  پادشاه«  نو  »لباس 
گفت ورزانه را آشکار سازد. هر امر گفت ورزانه ای)مانند »پادشاه لباس 
ساختِن  آشکار  -برای  معمول  طور  به  می توان  را  است«(  پوشیده  نو 
بازگو  ارجاعی-  ادعای  در  حاضر  گفت کنش   )assertion(تصریح
کرد)»من بر این عقیده ام که پادشاه لباس نو پوشیده است«(. اشتباه پادشاه 
اینجاست که می پذیرد یک تصریِح گفت کنشی به طور کامل می تواند 
درستی گفت ورزانة کنِش گفتاری را از میان بردارد. او فراموش می کند 
می دارد  اعالم  گوینده  امر گفت کنشی  هر  اجرای  در  کلی  طور  به  که 
مقدماتی،  شرایط  این  است.  آمده  فراهم  عمل  مقدماتی  شرایط  که 
و  گفتاری اند  کنش  از  جدا  که  هستند  یافته ای  سازمان  قراردادهای 
اظهار کردن چیزی این شرایط را تغییر نمی دهد)به طور مثال، در مورد 
شرایط حاکم بر صورت بندی باورهای منطقی(. در عوض این شروط، 
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اینکه  بر  باتلر مبنی  به مشروعیت گفت کنش نظم می بخشد. پس سخن 
»ادعای اشاره گر)برای توصیف جنسیت( همیشه تا حدودی اجراگرایانه 
است«، پیش پا افتاده بوده و به هیچ رو نشان دهندة این نیست که »هیچ 
ارجاعی به یک بدِن ناب)pure body( وجود ندارد، یعنی ارجاعی که 

در عین حال منجر به صورت بندی دوبارة بدن نگردد«. 
بی میلی باتلر برای پذیرفتن پی آمدهای موضع تغییر یافتة آستین، زمانی 
گفتاری  کنش  نظریة  واسازی  چرا  و  بی چون  او  که  می شود  پیچیده تر 
موضعی  روی  بر  باتلر  نظریة  آنجائیکه  از  می پذیرد.  را  دریدا  توسط 
باب  در  دریدایی  مفهوم  مهم  محدودیت های  شده،  بنیان  واسازگرا 
»احضارگرِی«)citationality( زیرساخت نظریة اجراگری را تضعیف 
به  را  گفتاری  کنش  در  کنشی  گفت   بُعد  از  وجه  دو  آستین  می کند. 
 )convention(طور کامل روشن می سازد. گفت کنش برپایة قرار داد
است نه برپایه قصدیّت )intention(. در امر گفت کنشی، »عمل نه از 
روی قصدمندی یا حقیقت)fact( بلکه با قرارداد ساخته می شود«. نیروی 
گفت  کنشی در اصل به اتوریتة اجراگر بستگی دارد که مطابق با قرارداد 
تائید شده باشد؛ از این رو وابسته به زمینة اجتماعی و نهادی است. و تنها 
این،  بر  است. عالوه  نظر  مورد  لغت بندی جملة  بر  منوط  دوم  وهلة  در 
توجیهی که نظریة کنش گفتاری به نقش تعیین کنندة بافِت گفت کنشی 
می دهد، امکان هرگونه فهم ساده لوحانه از توانایی گفت ورزی برای رها 
با  بافت زدایی شده  بافت را سلب کرده و همچون سخنان  این  از  شدن 
این جملة  مثال، حضور  برای  نیروی گفت کنشی یکسان عمل می کند. 
یا  مهییج  جزوة  یک  در  است«  درآمده  تعیلق  حالت  به  اساسی  »قانون 
بافت های کاماًل  تنها درون  امکاِن یک گفت ورزِی  یک حکم دولتی، 
خیابان،  در  نفرت  گفتار  تولید  می دهد.  نشان  را  گفت کنشی  متفاوت 
زمانی که گروه اکثریتی از طریق آن، گروه اقلیتی را تهدید می کند؛ و 
احضار محتوای گفت ورزانة این کنش گفتاری در یک دادگاه، زمانیکه 
آن گروه اقلیت خواستار غرامت از گروه های مختلف می شود؛ هر دو 
اینها مستلزم کنش های گفتاری ای است که نیروهای گفت کنشی کاماًل 
متفاوتی را در بر می گیرد. در نظر گرفتن هر دو اینها یعنی جدایی نسبی 
گفتاری،  کنش های  شدِن  زدایی  بافت  از  گفت ورزی  و  گفت کنش 
و  حلزون  یک  همانند  وجه  هیچ  به  کلمه  یک  که  است  معنی  این  به 
الک اش، بافت و زمینة خود را همراه خود به یدک نمی کشد. بنابراین 
زمینة داللت، هنگام درنظر گرفتن نیروی گفت کنشی در کنش ِ گفتاری، 
سطح  یک  روی  بر  سخن  یک  در  حاضر  دال های  با  مشخص  طور  به 
می باید(.  ساختار  نهادی  طور  به  عوض  نمی یابد)در  ساختار  مشترک 
داللِت یک سخن، شامل یک نحو گفت کنشی است که مرجع آن زمینة 
متمایز »شرایط خشنودی« عمل گفت کنشی است که خود آن شروط به 

طور نهادی تعریف شده اند. 
شده  توصیف  توهمی  و  »عجیب«  درستی  به  آستین،  دریدایِی  واسازِی 
متن(  در خود  شواهد  )علیرغم وجود  او  تاکید  که  این خاطر  به  است. 
برخورد  و  گفتاری  کنش  نظریة  در  قصدیّت  داشتن  مرکزیت  روی  بر 
دوگانه اش با نیروی گفت کنشی)موفقیت اجراگر( واقع شده است. پیتر 
کنش  نظریة  از  دریدا  درک  که  می دهد  نشان   )Peter Deus(دوز
گفتاری دربرگیرندة بافت زدایی از سخن و در نتیجه کنار گذاشته شدن 
بافِت گفت کنشی در کنش های گفتاری است. دریدا نیروی زبان را به 
که  اجتناب  قابل  غیر  استلزام  این  با  می دهد؛  ارتباط  آن  بافت  استعالی 
واسازِی او در مورد نظریة کنش گفتاری او را وادار کرد تا »ساختار سخن 
را قبل از هر گونه تعیّن گفت کنشی و گفت اثرگذارانه« در نظر گیرد. 
»ساختار  چونکه  است؛  پیشا-آستینی  دریدا  واسازی  دیگر،  عبارتی  به 
گفت ورزی« را نمی توان مستقل از نیروی گفت کنشِی آن که بر اساس 
بافت بنیان شده است، در نظر گرفت. بعالوه، مفهوِم »بازداللت گری« نیز 
به دام واسازگرایانه از این تصور درمی غلتد که یک گفت ورزِی بافت 

زدایی شده-بدون توجه به بافت نهادِی سازمان یافته- همچنان به استفاده 
از مقوالت مشابهی در باب نیروی گفت کنشی ادامه می دهد )استیضاِح 

معکوس به عنوان شکلی از بیان(.  
برخالف این پس زمینة مفهومی، ایدة اصلی کتاب »گفتار تحریک پذیر« 
ساخته   )subjection( استیضاح-استیال  طریق  از  سوژه  که  است  این 
داده  نسبت  آزارنده  اسامی  افراد  به  آن  در طول  پروسه ای که  می شود. 
می شود)برای مثال، »کوئیر« به عنوان یک نام آزارنده(. ولی می توان با 
پذیرفتن داوطلبانة این اسامی، »استیضاح معکوس« را ممکن ساخت که 
به جای سوژه های  مبارز  بوجود آمدن سوبژکتیویتة  باعث  نوبة خود  به 
»گفتار  که  است  این  باتلر  موجز  ادعای  معنای  می شود.  سازش گر 
زبان آزارنده  برابر یک  به واکنش الزم در  تبدیل  متخاصم و شورشی 
در  است،  کوئیر(  آزارنده)مانند  گفتار  یک  بافت  در  آنچه  می شود«. 
طریق  از  نه  البته  می شود؛  متخاصم  زبان  حامل  وجه  دیگر  بافت  یک 
پیش بینی  قابل  غیر  پی آمدهاِی  طریق  از  بلکه  گفت کنشی اش،  نیروی 
با  ست  گفت کنشی  انگار  گویی  که  گفت ورزی،  این  بردن  بکار  در 
نیرویی متفاوت. بنابراین ادعای باتلر با گفت کنش همچون گفت  ورزی 
گفتاری  نهادی شده کنش  بافت  مهمتر  بسیار  مسئلة  و  می کند،  برخورد 
/)illocution(را نادیده می گیرد. قطعاً از میان رفتن تمایز گفت کنش

گفت ورزی)locution( به طور مستقیم در این جمله از باتلر که »گفتمان 
مشروع و انتقادی در باب گفتار نفرت، خود به نمایش گذاشتن دوبارة 
اجراگرِی گفتار نفرت است« عنوان شده است. البته این جمله بافت های 
یا  »استیضاِح معکوس«  نظریة  متاسفانه  نمی گیرد.  بر  را در  مرتبط سخن 
»بازداللت گرِی« باتلر یک عبارت اخباری کاذِب گفت ورزانه است که 
موعود،  اجراگری  سیاست  نتیجه  در  می باشد.  گفت کنشی  نیروی  فاقد 

عماًل ماتریالیزه و مادی نمی گردد. 
قابل کنترل«  »غیر  به طور ساختاری  است که گفتار  این  باتلر  اصلی  تز 
است؛ زیرا که تاثیرات آن از قصدمندِی »فرمانروایانة« عامل آگاه فراتر 
که  می شود  آغاز  زمانی  »عاملیّت  می گوید:  باتلر  که  همانطور  می رود. 
فرمانروایی رو به افول می گذارد«. آن کس که عمل می کند... دقیقاً به 
همان اندازه ای که به عنوان عمل گر قادر است، عمل می کند. بنابراین، 
عمل گری در حوزة زبانشناختی از آغاز با موانع روبرو می شود. با وجود 
بر مفهوم پردازی بی-سوژة  به عنوان گواهی  ادعای مشخص  این  اینکه 
باتلر از عاملیت، در نظر گرفته شده است؛ با اینحال موضع او چیزی بیشتر 
می گوید  که  چالشی  نیست.  گفتاری  کنش  نظریة  چالش  بازگویی  از 
نیروی گفت کنشِی سخن به بافت اجتماعی وابسته است نه به قصدمندی 
فردی. به رسمیّت شناختن اهمیت بافت اجتماعی ممکن است »سیاست 
اجراگرایانه ای« را تولید کند که بر بازسازی رادیکاِل نهادها منطبق است. 
پس مسئله بغرنج این است که فهم باتلر از سیاست کنش های گفتاری، به 
این نظر اساساً توجیه ناپذیر استوار است: بافت اجتماعی ارتباطی با معانی 
تضاد  در  موضوع  این  که  رو  آن  از  ناپذیر  ندارد)توجیه  سخن  سیاسی 
کامل با ادعای خود او در باال و اصول اولیّه نظریة کنش گفتاریست(. 
از  بی-سوژة  مفهوم پردازی  پیشبرد  بعالوه،  دید،  خواهیم  که  همانطور 
باب  به درونمایة همیشگی اش در  باز  تا  قادر می سازد  را  باتلر  عاملیّت، 
مقاومت افراد در برابر استیال و انقیادشان از طریق اعمال فرهنگی تقابلی، 
رجوع کند. همانند فوکو، باتلر نیز سوژة توانمند را برای از نو زنده کردن 

فرد سیاسی از میان برمی دارد. 
باتلر هم توانایی قصدیّت فرمانروایانه در کنترل گفتار را رد می کند و هم 
همزمان بوده گِی سخن و آزار را؛ که این همزمانی ظاهراً برای ساخت 
گفتار نفرت همچون امر گفت کنشی مورد نیاز است. او مخالف تئوری 
آن اجراگری ای ست که مورد استفاده نظریه  پردازانی همچون کاترین 
مک کینان)Catterine Mekinnan( قرار گرفته است. باتلر مدعی 
است که برای مک کینان، امر اجراگر بیاِن موثِر فوری در باب قصدیّت 
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فرمانروایانة عامل فردی و معادل یک کنش فیزیکی است. باتلر در نظر خود مبنی بر اینکه هر تاویل و تفسیری از نظریة کنش گفتاری از سوی کسانی 
چون مک کینان بایستی به نظر منطقی آیند، بر حق است. اما دلیل این موضوع در بطِن خوِد همان نظریة معروف است که می گوید نیروی گفت کنشِی 
سخن، به »فهم سریع«)uptake( آستین از سوژه بستگی دارد. این فهم سریع صرفاً به یک مسئله ای من باب مهارت زبان شناختی شنونده برنمی گردد؛ 
زیرا که نیروی کنش های گفت کنشی)چنانکه دیدیم( به تشخیص شنونده از مجوز قانونِی نهادِی گوینده و رضایت مندی در باب شروط مقدماتِی کنش 
گفتاری وابسته است. پس برای مثال، »یهودی کثیف« خوانده شدن، تاثیری دوجانبه بر روی شنونده خواهد داشت. کنش های مداوم گفتار نفرت، 
شروط نهادی برای این مسئله را تولید می کنند، تا این قضیه، کارکرِد نامگذاری با نیّت شوم را داشته باشد. اما از طرف دیگر این اعمال نشان دهندة 
آمادگی گوینده جهت اقدام به عمل می باشد. آن چنانکه گفتار نفرت به عنوان عبارت اخباری با تاخیر، ولی به عنوان عبارت »تجویزگرایانه« به طور 
فوری عمل می کند: قصد آن از نامیدن دیگری با نام آزارنده، شاید به طور سریع عمل نکند، اما وعدة خشونت فراگیر آن بی شک حتمی و محرز 

است. به عبارت دیگر، گفتار نفرت عمل فیزیکی خشونت باری نیست، اما در عوض محرک و آماده سازی الزم االجرایی از برای خشونت است. 
باتلر به نظریه حقوقی قانونی متوسل می شود تا نشان دهد آنچه در گفتار نفرت در مخاطره است، نیروی گفت کنشی است که بر بافت های مشخصی 
عمل می کند؛ و نفی هویت اجتماعی قربانی را نشانه رفته است. به جای دخالت مستقیم در این بحث که چگونه نظریة کنش گفتاری از قضاوت های 
تاخیری  و  ناموثر  اجراگرا در کل  امور  تمامی  نشان دهد  تا  را دوباره مطرح می کند  از آستین  واسازگرایانة خود  نقد  باتلر  قانونی حمایت می کند، 
هستند. این اعمال فراسوی کنترل آگاهانه از طرف گوینده بوده و متمایز از اعمال فیزیکی هستند. منطق نهفته در پشت این موضع، ایجاد فاصله ای 
بین هنجارهای هژمونیک و به کار گیری آنها از طرف عامالن اجتماعی در کنش های گفتاری است که در جهت جلوگیری از هرگونه برداشت تک 
وجهی از زمینة اجتماعی صورت می گیرد. با این همه، تاثیر این موضوع این است که باتلر برای ایجاد شکاف بین گفتار نفرت و اعمال خشونت بار، از 

تمایز کنِش گفتاری/ رفتار اجتماعی سود می جوید. 
از طریق  تاثیراتی که  تاثیرات غیرقابل پیش بینی آنهاست،  به خاطر  اینگونه پیش می برد که قدرت کلمات در جهت زخم زدن  را  باتلر بحث خود 
فقدان بافت تولید می گردند و در مقابل تالش برای برقراری ارتباط بین نیروی گفت کنشی و شروط نهادی واقع می شوند. پیشنهاد او استفاده از مدِل 
گفت اثرگذارانه است که بر اساس آن، آسیب وارد شده به قربانی گفتار نفرت به طور غیرقابل پیش بینی و تاخیری به نتیجه می رسد. از آنجائیکه 
تفسیر واسازگرایانة او از نظریة کنش گفتاری، رده بندی اعمال گفت کنشی را نادیده می گیرد؛ باتلر در موضعی نیست که بتواند برداشتی آلترناتیو از 
چگونگی تغییر ماهیت نیروی گفت کنشِی صورت های متفاوت گفتار نفرت، توسط بافت نهادی ارائه دهد. به عبارتی، پی آمد موضع او این است که 
وی تالش بوردیو در جهت ربط دادن گفتار به نهادها را برای مطرح کردن مسئلة برابری اجتماعی، »محافظه کارانه« خوانده و به باد انتقاد می گیرد. 
باتلر تاکید بوردیو بر »بُعد اجتماعِی امر اجراگر« را رد می کند. در عوض، باتلر تاکید می کند که آنچه او در عبارتی فرا-انقالبی، »بازداللت گرِی« 
شورشی می خواند، به خاطر توانایی در عمل کردن به ُطرق نامتعارف می تواند از بافت خود جدا شود. به عبارتی دیگر، باتلر نظریة کنش گفتاری 
را به گفت وندِی بافت زدایی شده و گفت اثرگذاری نامتعارف محدود می کند. او گفت کنش را به دلیل »محافظه کارانه« بودن و بطور نابسنده ای 
شورشی بودن، به کل حذف می کند. همچون قبل، آن هنگام که سخن فرا-انقالبی تبدیل به وسیله ای می شود که در آن مسائل اجتماعی به نفِع یک 
بُعد »خودآئین« از زبان طرد می شوند، در اینصورت موضع باتلر، فردگرایی موشکافانة سیاسی را کتمان می کند؛  زیرا که این مسئله، توجه نظری را از 

رفتار نهادها با گروه های محروم، به تاثیرات جانبی فردی و غیر قابل محاسبة هر کنش گفتاری مجزایی برمی گرداند. 
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 محدودیت های اجراگری/ 

ترجمة ت. عبداللهی 
فرم های  همة(  نه  دید،  خواهیم  همچنانکه  بیشتِر)و  مخالف  جدیت  با  باتلر 
اصالح قانونی و سانسور رسمی است؛ آن هم در همان بستری که دخالِت 
برابر قربانیاِن گفتاِر نفرت صف کشی  دولت امکان دارد  نهادهایی که در 
کرده اند را قدرتمند سازد. در مخالفت با شرارت های نژادی، باتلر نه دخالِت 
بلکه حرکت دسته جمعی رادیکال و کاربست های  )قانون گذاری( دولت، 
بازداللت  گری را پیشنهاد می کند. نگرانی او از این است که قانونگذاری 
برای کنش گفتاری به منزلة سانسور دولتی عمل می کند و تبدیل به رویه ای 
قضایی می شود که همجنس گرایی در ارتش را ممنوع کرده و پورنوگرافی 
تمایز  به  بی اعتنایی ساختارشکنانة خود  با  را سانسور می کند. وی همزمان 
میان گفت ورزی /گفت کنش ورزی، مدعی است که دولت به کمک کنش 
گفتار نفرت، خشونت گفتمانی را تکرار می کند و قربانی را تحت پیگرد 
قانونی قرار می دهد؛ و نهایتاً از گفتار نفرت، تحت نام »گفتار آزاد« حمایت 
می کند. عدم حساسیت باتلر به این امکان که یک گفت ورزِی تنها می تواند 
را  او  باشد،  داشته  جداگانه  بافت های  در  متفاوتی  گفت-کنشِی  نیروهای 
فرض  یکسان  را  نفرت  گفتار  و  قانونی  گفتمان  مستقیماً  تا  می کند  تشویق 
کند؛ و این امر نیز منجر به برکناری ظاهراً فرا-چپ گرایانة تمامی اصالحات 
قانونی و حفاظت دولت به مثابه امر ضدتولیدی می شود. در همین حین، باتلر 
چنین بیان می دارد که »مخالف هیچ و همة تنظیم گری ها نیست«. برای مثال، 
تنظیم گری های گفتار نفرتی  همچون تنظیم گری هایی که اختیارات قانونی 
در دانشگاه ها را محدود کرده اند، دولت محور نیستند. اتخاذ چنین موقعیتی 
جالب است، با توجه به اینکه 1( او در یک دانشگاه مشغول به کار است، و 
ازین رو شاید می خواهد از چنین قانونگذاری بهره مند شود و 2( مطابق مدل 
استیضاح ایدئولوژیکی آلتوسری -که بر اساس آن باتلر بحث خود را پیش 

می برد- نظام آموزشی، یک آپاراتوس ایدئولوژیکی مدرن دولتی است.
 نتایج اخالقی-سیاسِی موضع باتلر، جنجال برانگیز است. او معتقد است که 
و  است،  /قضایی  نتیجة مدل حقوقی  انحصارِی یک گفتار،  ایدة سرمنشاء 
نیازمند آنست تا بطور جعلی مولف ای تولید کنیم و سپس گناهکارش بنامیم. 
ازین رو قانون، گفتار نفرت را تولید می کند تا سانسور را قانونمند ساخته و 
سوژه های مجرمی جعل کند تا آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. باتلر 
عنوان می کند که سوژه ها تنها  به خاطر گفتارشان پاسخگو و مسئول نیستند، 
چراکه سوژه یک »استعارة)metalepsis( به تاخیر افتاده« یا سوژه-تأثیر 
از  بعد  گناهکار،  حزب  یک  پساکنشِی  جانشیِن  منزلة  به  سوژه  است)مثاًل 
احضار یک کنش گفتاری در نظر گرفته می شود(. داللت ضمنی و بالفصِل 
اینست که برای هر سخنگویی این امکان وجود دارد که در  این موضوع 
دادگاه از مسئولیّت تقلیل یافتة خویش اقامة دعوی کند. با این وجود باتلر 
معتقد است که احضارگرِی گفتار، مسئولیت اخالقی در قبال گفتار نفرت را 
بیشتر می کند، و این امر با مسئول ساختن افراد در قبال »روشی که از طریق 
را  ما  دیگر  بار  مسئله  این  است.  میسر  می شود«،  تکرار  گفتاری  چنین  آن 
وارد حلقه »چگونگِی تکرارکردن« می کند و مسیری ست که در آن نظریة 
به محوریت افراد بازمی گردد؛ آن هم زمانیکه دورتر از همیشه  باتلر دائماًٌ 
باتلر در کتاب گفتار تحریک پذیر برآن است که پرسش  به نظر می رسد. 
از مسئولیت، »از آغاز مبتال به ناب نبوده گی است« و »بیانگر نوعی دوراهة 
اخالقی است که در گفتار نطفه می بندد«. ولی احتمال دارد که معضِل مساله 

اخالقی ریشه در طرح پرسش باتلر داشته باشد. 
منطقی  تناقض  مسئلة  بالفاصله  باتلر،  صورت بندی  برانگیز  مناقشه  طبیعت 
موجود در مفهوم بازداللت گری را پیش می کشد. باتلر، به عنوان آلترناتیوی 
برای حفاظت پلیسی و دادرسی قانونی، پیشنهاد می دهد که قربانیان گفتار 
نفرت، از فرصت موقتی بودِن نشانه بهره ببرند.کنش های گفتاری در یک 
لحظة معین و دقیق از گفته رخ نمی دهند، بلکه یک »انباشِت« تاریخ گرایانة 

آئین اجتماعی و یک تاریخ معنایی را بازنمایی می کنند. و به همین خاطر 
آلترناتیو  یک  همچون  بازداللت گری  امکان  کردن  َعلَم  با  گفته،  یک 
فراتر«  بسیار  شده،  ایجادش  باعث  که  ای  لحظه  »از  است  ممکن  سیاسی، 
رفته باشد. این بازداللتگری که باتلر پیشنهاد می دهد، وضعیت را از تاریخ 
)مثل  می کند  بدل  صریح  بیان  یک  به  را  آن  و  کرده«  »تهی  بارش  خفت 
کوئیر، سیاه پوست، زن(. این امکان از فرضیة تعیّن متن محوِر ارزش نشانه 
سرچشمه می گیرد. با این حال، علیرغم این وجه اندیشگانی نظری، در واقع 
باتلر در مفهوم مصطلح جناح چپ تجدیدنظر می کند؛ چنانکه در نظریة او 
بازداللتگری »کوئیر« چیزی متفاوت از دعوت به شورش یک »کاکاسیاه«، 
و نمایش یک تصویر پورنوگرافیک متفاوت از سوزاندن یک صلیب است. 
او برای این ادعا، داللت تاریخ گرایانة نشانه را دلیل می آورد. این دو ادعا 
)تعیّن متن محوِر ارزِش نشانه و تاریخ گرایی نشانه( با هم در تناقض اند: اولی 
تئوری  دیگری  و  است  نشانه  تفکیک گر  ذات  باِب  در  سوسوری  نظریة 
ریشه شناختی است که سوسور آن را رد می کند. افزون بر این، باتلر تأکید 
می کند که وقتی گروه ستمدیده ای حقوق جهانشمول بشری و سیاسی شان 
تضاد  یک  می کنند،  مطالبه  را  بوده اند-  محروم  آنها  از  این  بر  سابق  -که 
اجراگر را ایجاد می کنند. شگفت آنکه حتی برای تفاسیر همدالنه از باتلر 
نیز، کتاِب گفتار تحریک پذیر، ایدة آشکاری در این باب ارائه نمی دهد 
که چگونه به مسئلة استیضاح می توان پاسخ داد یا معنایش را اصالح کرد.  

به  تمایلی  باتلر  کارهای  »در  که  می گیرد  نتیجه  مفسر  یک  کل«  »در 
دارد...  به یک سری دوآلیسم وجود  اجراگر  محدودکردِن بحث سیاسِت 
که برای تسخیرکردِن دینامیِک پیچیدة تغییِر اجتماعی بسیار نابسنده است«. 
اجراگری، سیاست جنسیّت  به وسیلة  عاملیّت  از  انتزاعی و صوری  تئوری 
کاربست های  و  مادی  برابری  و  کرده  نمادین  هویت  مسئلة  به  محدود  را 
بخشیدن  عینیت  راستای  در  باتلر  تالشهای  نمی گیرد.  نظر  در  را  اجتماعی 
این  به  بخشیدن  وحدت  به  متمایل  رهایی بخش،  اجراگری  و  عاملیّت  به 
مسائل است تا اصالح آن. و نتیجه این می شود که: »تقدمی که مدِل باتلر به 
فرایند هویت بخشی نمادین می دهد... به نادیده گرفته شدن مختصة قدرت 
اجتماعی-سیاسی منجر می شود.« مفاهیم مطرح شده در این مقاله می تواند 
تفسیری باشد بر چالشی که این اعتراض ها برمی انگیزند؛ چالشی که یادآور 
نهادهاست؛ چرا که  بر روی  تمرکز  فاقد  باتلر،  اجراگری  تئوری  می شود: 
دارد. پس،  اولیه گرایش  نارسیسیم  در  فرد  پیشا-اجتماعی  شالودة  به  مدام 
چشم  و  لیبرال  سیاسی  تئوری  دوآلیسمی  ویژگیهای  بازنگارش  به  الزاماً 

پوشی از وجوه مادی در صورت بندی اجتماعی می پردازد. 
این چالش ها، در مسئلة رابطة »خود« با »دیگری« بیشتر بروز می یابد. به نظر 
باتلر، ناتمامی هویت به معنای تکانة لحظة مواجهه با دیگری است که باعث 

ایجاد مرزهای دائمی خود-این همانِی من می شود. باتلر ادعا می کند:
هویّت  هیچ  است:  آن  متفاوت  نموِد  مستقیم  نتیجة  هویت،  هر  »ناتمامی« 
بخصوصی نمی تواند بدون مسلم و قانونی فرض  کردن طرد و محروم سازی 
دیگری ها پدید آید، و این طرِد یا آنتاگونیسم زیربنایی، وضعیت مشترک و 

همسان در شکل گیری هویت هاست.
پیامد این مفهوم ضرورت محروم سازی و طرِد »دیگری«)other( از سوی 
»خود«)self(، وضعیت دائمی براندازی حاشیه ای را پیش می کشد. از آنجا 
که باتلر بطور صوری از گسترش یک جهانشمولی دفاع می کند، پس در 
سلطه  برپایة  که  شد  متصور  نمی توان  را  نوین ای  اجتماعی  نظم  هیچ  واقع 
شکل نگرفته باشد. بن بستی که سارتر مطرح کرده است – که اخالق هم 
ضروری و هم ممکن است – اینجا نیز در زمینة سیاست اجراگری تکرار 
می شود؛ آنچنانکه هنجارهایی که امکان اجتماعی را می سازد، فقط می تواند 
به عنوان تحمیلی بر خودانگیختگی خود باشد. ایراد این تئوری، این است که 
از طرفی حوزة اجتماعی را به مجموعة برخوردهای دو به دوی بیناشخصی 
در  نهادی  پیچیده گی  گستراندن  موجب  طرف،  آن  از  و  می دهد  تقلیل 
هویت مندی  کاذب  دیالکتیک  یک  اساس  بر  اجتماعی  صورت بندی 
بُعد  که  نیست  عجیب  بنابراین  می گردد.  خونی  هم  رقابت  و  نارسیسیستی 
افتاده است؛ و سنگ  باتلر از بازداللتگری اجراگر از قلم  جمعی در شرح 
بنای باتلر در یک تئوری درباب جابجاشده گِی روانی، محدود می شود به 

نیروی تبیین گری آن از قلمرو خصوصی در کنش فردی.
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»برای نجات اخالقی ات خواهم شتافت...«/ 

ترجمة: ک. میرزاده
برخالِف این پس زمینة مفهومی که در باال شرح دادیم، مداخله های اخیر 
باتلر می تواند همچون تالشی تلقی شود برای تثبیِت سیاسِت اجراگری 
از طریق تغییِر این پیشفرض که خود-این همانی)self-identity( شامِل 
طرِد دیگری است. قبل از توضیح اینکه من چگونه این مورد را مناقشه 
انگیز می دانم، می خواهم نشان دهم که چرا من با بسیاری از آن چیزهایی 
که باتلر در متِن» giving an account of oneself « می گوید هم 
رای هستم. تجدیدنظر او درباِب نظریة اجراگری قصد دارد تا آن را با 
فلسفة اخالق ای پیوند زند که وابستگی سوژه به دیگری را توضیح داده 
به واسطه یک اخالق مبتنی  و درنتیجه سیاسِت جامعیت فرهنگی ای را 
بر گفتگوی نا-خشونت بار تقویت نماید. چالش های چندگانه پیرامون 
است  تایید شده  معاصر  از سوی چپ  فرهنگی که   ] ] هویِت  شناسایی 
توسط یک الزاِم فرا-خالقی برای انسانیِت دوپهلوِی دیگری قاعده مند 
تالشی  همچون  لیبرال،  ادبیاِت  در  شناسایی  چالش  اینرو  از  و  شده اند، 
برای خود-تعیّنی یا تصریِح حقوق اقلیتی درک نشده است. من از نیروِی 
گستردة این موضع کاماًل حمایت می کنم اما – به عنوان مثال - پیشنهاد 
می کنم که تئوری نهادِی نانسی فریزر)Nancy Fraser( درمورد هر 
دو مساله بازتوزیع و شناسایی، به نتایج مشابهی دست می یابد که خارج 
 ،)deontological ethics(بایاشناختی باتلر به نفی اخالِق  از ارجاع 
عنوان  به  خود-تعیّنی  باتلر،  نظر  در  برعکس،  می کنند.  جلوه  موجه تر 
باتلر  می شود.  انگاشته   )aggressive(سلطه جو اخالقِی«  »نارسیسیسم 
هزینه  عنوان  به  قبل تر  او  -که  اجراگری ای  تناقضاِت  که  می کند  بیان 
به مطالبات حقوقی در چالش های شناسایی  یابی  ضروری برای دست 
مطرح کرده بود-، می توانند حل و رفع شوند؛ چراکه این مطالبات در 
همان بافِت کنش گری درجهِت سود و خیر دیگری، قابل دست یابی 

است. 
 giving an  « که  نیست  روشن  وجه  هیچ  به  اول  نگاه  در  هرحال  به 
اندازه که مبهم  به همان  account « توانسته است نظریة اجراگری را 
ساخته، نجات دهد یا خیر. اجراگری منوط به گزاره ای است که در آن 
سوژه، علیرغم پراکندگی اش در چندگانگی سوژه-موقعیّت ها، از طریق 
وجود  دایره  به  پیشاگفتمانی  خوددوستی  از  برآمده  گناه آمیز  آگاهِی 
دی چون نارسیسیسِم اولیة فرِد انسانی، که به  آورده می شود. موضوع متمرِّ
واسطه زبان شکل گرفته است، مدام در صحنه استیضاح-سوژه شده گی 
برای  انتقادی  منبعی  و  دائمی  اندوخته ای  همچون  اما  می شود؛  تکرار 
از  انتقادی  اندوختة  این  می ماند.  باقی  تکرارکردن«  »چگونگی  ارزیابی 
سوِی خوددوستِی ]حِب نفِس [ )auto-affection( مبتنی برخودپایی 
اشارت  های  سوی  از  [)self-preservative(-که  نفس  صیانت   [
عملکرِد  چگونگی  فهم  برای  اساسی  امری  شده-  تائید  فروید  و  نیچه 
تکراری  نه  البته  است؛  تکرار  نتیجة  از  حاصل  تفاوت های  و  تاخیرها 
متفاوت  مقاومِت  در  بلکه  دروغین،  تفاوِت  و  ناگزیر  انطباِق  حالت  در 
و گوناگونی فرهنگی. حال اگر از اصِل سائِق صیانِت نفِس پدید آمده 
از نارسیسم اولیّه، رها شویم و این قضیه را َرد کنیم که آن آگاهی گناه 
آمیز، استدالِل اخالقی را شرح می دهد؛ آنگاه به نظر می رسد که پتانسیل 
انتقادی سوژه، تماماً از بین رفته و با نظریه دوسویه هنجارهای اجتماعی 
این  از  باتلر  رفت  برون  راه  است.  شده  جایگزین  ذاتی شان  سرپیچی  و 

وضعیِت غامض، مهاِر پتانسیل انتقادی سوژه در دیگری است. 

خود- باقیماندِن  ناتمام  بر  باتلر  اگرچه  امر،  این  ساختن  محقق  برای 
می کند  عنوان  دیگری  طرِد  جای  به  او  اما  می ورزد؛  اصرار  این همانی 
که هویت، اساساً دیگری را – چون چیزی که در دروِن »خود«، بیگانه 
عنصر  از  الواقع  فی  بیگانه  دیگریِت  این  می گیرد.  دربر  می ماند–  باقی 
و  می گریزد  من  چنگ  از  مُدام  که  می شود  ناشی  من  از  ناخودآگاهی 
درنتیجه اضطراب و واکنِش بالقوه ویرانگر مرا برمی انگیزد. با ترجیح دادِن 
لویناس به نیچه و الپالنژ به فروید، او استدالل می کند که سوژه - چنان 
نارسیستی و گناه کاِر خویش  از وجوِد  ادعا می کرد– به دور  اوایل  که 
بایستی در راستای خیر و صالح  بوده و  برای دگرگونی،گشوده  اساساً 
دیگری مسووالنه عمل نماید. اگرچه این جایگاه شدیداً انتزاعی است و 
با هیچ نمونه ای روشن نگردیده، اما معنایی دیگر نیز از آن به ذهن متبادر 
حقوقی  مطالبات  –مانند  خودتعیّن گر  لیبراِل  فرم های  اینکه  می شود؛ 
هویِت  مثابه یک  به  دارد: کژفهمِی خود  مقوالت  این  بر  اقلیت– تکیه 
تام، دنبال نمودِن یک سیاسِت مبتنی برصیانِت نفس، و اظهاِر تاکیدآمیِز 
مصلحتی که ذاتاً دیگری را طرد می کند. برعکس ممکن است به نظر 
برسد که در رویکرد باتلر، خود   نیاز به رهایی از این کژفهمی دارد که 
امِر دیگری- بساِن خود- می تواند تماماً و دقیقاً امری شناخته شده باشد، 
ها  فضیلت  و  حق ها  منفعت ها،  از  نظامی  طریق  از  نهایت  در  ازاینرو  و 
شناسایی شود. چنین موردی از این نگاه ناشی می شود که اگرچه سوژه 
بایستی در رابطه با خیر و صالح دیگری مسووالنه عمل نماید– و بنابراین 
باتلر در موضعی پیامدگرا می ایستد – اما نهایتاً چیستِی این خیر و صالح 

، نامعلوم باقی می ماند. 
در این حوزه، مقصود باتلر از تایید تئوری روانکاونه ژان الپالنژ این است 
که او ] الپالنژ [ شرحی از رابطه بین سوژه و ابژه های آن ارائه می دهد که 
در آن دیگرِی کوچک ) تصویر من از کسی بودنم که اساساً بر فرافکنی 
)شبکه  لکانی  بزرگ  دیگرِی  جانشین  را  است(  مربوط  من  نارسیسیم 
اجتماعی که  و ُکدهای  بیناسوژگانی  از هنجارهای  نمادین غیرشخصی 
همه مواجهه های میان خود و غیرخود را تنظیم می کند( می کند. الپالنژ 
امروزه  کارش  سیاسی  های  پایه  که   – لکان  با  پیچیده  بحث  یک  در 
آشکارتر شده است- به خوبی این مساله را تبیین نمود که ناخودآگاه، 
بستری برای نمود یافتِن زبان است، و نه اینکه –آنگونه که لکان عنوان 
کرده است– زبان، پیش زمینه ای برای تحقق سوبژکتیویته باشد که هم 
شامل خودآگاهی می شود و هم ناخودآگاه. بنابراین بازگشِت اخیر باتلر 
از  که  نیچه،  و  فروید  واسطه  به  نه  بار  این  استیضاح،  آغازیِن  به صحنة 
طریق الپالنژ و لویناس، صورت بندِی سوژه را مطابق با دیالکیتیک رابطة 
اخالقی میان خود و دیگری تبیین می کند. از آنجا که این تبییِن قاعده 
ساز نسبت به هر جایگاه نهادی ]ِ- اجتماعی [ای پیشینی فرض می شود، 
می  قرار  تاریخ  از  بیرون  کاماًل  را  دیگری  و  فقط جایگاه خود  نه  پس 
دهد؛ بلکه آخرین نشانه های به جامانده از تعیِّن نهادی-اجتماعِی نظریه 
باتلر – که صورِت تقلیل یافته ای از نظریه آلتوسر است– را نیز می زداید 
. علت چنین امری، این است که حتا دروِن چارچوِب رابطة اخالقی، در 
فراخوانی خود از سوی دیگری، این دیگری نهاِد غیرشخصِی اجتماعی 
)دیگرِی بزرک لکانی( نیست، بلکه تصویری از یک فرد انسانی دیگر 
با  اکنون  اجراگری،  سیاست  بودِن  انتزاعی  زیاده  دیگر  بیان  به  است. 
تمرکز ویژه بر یک اخالق مبتنی بر تغییر، اصالح گردیده است؛ اخالقی 
تعیّن های  از  منتزع  و  مستقل  را،  ها  دیگری  دربرابر  بودن  مسئول  که 
از  به مجموعه ای  بایستی  اجتماعی-جمعی، پیش می کشد. بدین منظور 
امرکلی  با  تقابل  امرموضعی در  ارزشمندی  مانند  عقایدی پست مدرن، 
و کنارگذارِی امرجهان شمول به نفِع امرخاص، متوسل شود. اما چنین 
بحثی، بن مایة نظریه باتلر را نیز تمدید و حفظ می کند؛ این ترجیح فرد به 
نهاد از روی تمرکز بر فردمحوری است که امراجتماعی را صرفاً به منزله 
داده ای تجربی دربرمی گیرد که به شکلی تعارض آمیز در پشت صحنه 
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نمایش ِدائمی مواجهه تک به تِک خود و دیگری وجود دارد.  
اگر باتلر درپِی به چالش کشیدن برترِی مفروِض فردیِت سیاسی از طریق حذِف نارسیسیسم اخالقِی اگوی مسلط است، پس منابعی که او در دسترس 
دارد به دلیل تاکیِد وی بر ویژگِی پیشا-اجتماعِی رابطه فرا-اخالقی با دیگری، محدود می شود. طبق معمول، به نظر می رسد که باتلر، نقدی پیش دستانه 
از موضع خویش را از طریق پناه گرفتن در سایه مفهوم پردازی انتزاعی از کنِش اخالقی صورت می دهد؛ با این وجود ممکن است از چنین موضعی 
گفته شود که هرگونه ترکیب عاملیّت محدودشده و مسئولیِت نامحدودی که طالِب عمِل سوژه در راستای خیر و صالح ) نامعلوِم ( دیگری است، به 
نتیجه ای نزدیک به ناتوانی منجر می شود. در حقیقت، موضع پیامدگرایانه ای که او این روزها از آن دفاع می کند، متزلزل و تردیدآمیز به نظر می رسد. 
از اجتماعیِت مبهم اش، سوژه  ابهاِم دائمی در مرکز گفتِن »من«، ناشی  به داشتِن هستة  از قدرت و محکومیِت  انشقاق ناشی  باتلر، علیرغِم  به نظر  بنا 
مالیخولیایی – علیرغم تمامی محدودیت هاِی عاملیّت که در بازبینی های متعدد تئوری اجراگری مطرح شده است– بایستی در برابر پیامدهای نامعلوِم 
اعمالش در قبال دیگری مسئولیت پذیر باشد؛ بویژه حتی هنگامی که چنین سوژه ای، دیگری را متهم به آزارندگی می کند. به عبارت دیگر، این مورد 
می تواند همچون وضعیتی فرا-اخالقی درک شودکه صورت بندِی اصول اخالقی را به طور سلبی به تجویِز »تو نباید بُکشی« محدود می کند؛ اما هیچ 
رهنموِد ملموسی درمورد چگونگی بازتعریِف شرایط تاریخی انضمامی ارائه نمی دهد )بنابراین استدالِل پیامدگرایانه را که براساِس عملی بوده گِی 
محاسبات اخالقی بنا شده است، بی اعتبار می سازد(. به بیان دیگر، می توان چنین گفت که محاسبات اخالقِی انجام شده از سوی خود، بر اساِس ایده 
بالقوه افاده آمیِز عمل به منظور بیشینه سازِی خیر و صالح فردی دیگر، صرفاً در مورد آن فرد به کار میرود. اما تمامی این بحث ها، نهایتاً چالش واقعی 
برای فردگرایی اخالقی و سیاسی نبوده، و برای یک پیامدگرا که در راستای خیر و صالح دیگری ها عمل می کند، صرفاً ابزاری برای تعیین اولویت 

هایی فراهم می آورد که مبتنی بر حدس هایی درباره عالئق ، حقوق و ارزش های دیگری است. 
به طور خالصه، تئوری اجراگری باتلر، به دنبال ترسیم خطوط طرح کلی »سبک شناسِی وجود« بر اساس براندازی فردی هنجارهای فرهنگی است که 
بین اختیار و جبرگرایی در نوسان است. تحلیل باتلر از این مسئله، به دنبال زدایش تعیّن نهادی از تئوری و ارائة یک سیاست اجراگری است که در 
شرایط فردگرایی انتزاعی اش قانع کننده به نظر نمی رسد. این مسئله ترکیبی است از برداشت ساختارشکنانه از کنش های گفتاری و یک هستی شناسی 
ایدئالیستی از ماتریالیزه کردن اجراگری. تالش باتلر برای برپاساختن سیاستش در اخالق مبتنی بر تغییر به اخالقی منجر می شود که بین یک گشوده گی 
پیشا-اخالقی برای دیگری ای که ناتوان از تولید هنجارهای جدید اخالقی است، و یک تأیید پیامدگرایانه مبتنی بر ایده آل بالقوه افاده آمیز خیر و صالح 
دیگری است. فردگرایی روش شناختی ای که تمامی این بحث ها ارائه می کند، شرح باتلر از زمینة اجتماعی را در تضاد کالسیک بین فرد و اجتماع، از 
طریق تولید چشم اندازی محدود می کند که براندازی حاشیه ای را بر حسب مقاومت فرد در برابر هنجارهای هژمونیک و اخالق مبتنی بر تغییری که 
بر حسب وظیفة فرد در برابر دیگری مفهوم بندی می کند. نهایتاً با تمامی خصومتی که او با فلسفة سیاسی لیبرال دارد، آلترناتیو خود او صرفاً نسخه ای 

رادیکال تر از فردگرایی اخالقی و سیاسی به نظر می رسد.
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پانویس:

Geoff Boucher )1 : بوچر یکی از نویسندگان ثابت مجلة Arena و عضو شبکة 
باتلر  اجراگرِی جودیت  سیاست  نقد  در  نوشته  این  است.  مستقل  اجتماعی  تحقیقات 
به  ما دست  این شماره  انتخاب گردید که در  نشریة زغال  برای ترجمه در  از آن رو 
ترجمه یک فصل از کتاب باتلر با عنوان »گفتار تحریک پذیر«)متنی در باب سیاست 
اجراگری( برده ایم؛ و چنین متونی که یک نگاه انتقادی به کل این متن و نوشته های 
دیگر باتلر دارد می تواند ابعاد بیشتر و عمیق تری از این مفهوم را برای مخاطبان فارسی 
زبان که از خواندن تمامی آثار باتلر بی بهره اند، بگشاید. چرا که بر این باوریم که یکی 
از راه های مناسب برای درک یک مفهوم نه نوشته های همدالنه بلکه مقاالت انتقادی 

دقیقی است که دربارة آن مفهوم نوشته می شود.
گفتنی ست در طول متن پانویس هایی که در پائین متن برای توضیح بیشتر می آیند از 

سوی تحریریة مجلة زغال افزوده شده اند.     
 2(  برای شرح منظور نویسنده مختصراً  باید گفت در فلسفة هگل و اساساً در فلسفة 
ایدئالیسم، جهان مادی مستقل از ایده هایی که ذهن دربارة آن دارد، وجود ندارد. از 
این رو برای هگل »آگاهی، بنیان واقعیت است«. وقتی آگاهی بنیان واقعیت جهان مادی 
درک شود در اینصورت آگاهی از جهانی که وجودش این چنین در گرو تناقض ها و 
ناسازگاری هاست برای هگل اساساً ناشاد و ناخشنود است. اما باید گفت در دیالکتیک 
باتلر  هویت  سیاست  مقولة  در  است.  این همانی  هر  درونی  شرط  تناقض  همین  هگل 
می توان این ناخشنودی را در قالب سوژه ای درک کرد که هویت او وابسته به طرد و 
کنار راندن سوژه های تخطئی گری درک کرد که مطابق با ذهن)یا در اینجا هنجارهای 
نیستند. تناقض بین عین و ذهن که در فلسفه هگل باعث آگاهی ناخشنود  اجتماعی( 
با سوژه هایی خارج از هویت همسان لحاظ  به تناقضات یک سوژه  اینجا  می شود در 

می شود.
)1997(Excitable Speech  )3 

4(   در اینجا باتلر از تضاد بین اجراگری و اشاره گری سود می جوید. اشاره گری در 
را  چیزی  آن  زبان  یعنی  می شود.  کلمه  مستقیم  داللت  به  مربوط  گفتاری  کنش های 
موجود  پیش  از  و  طبیعی/ذاتی  چیزی  باتلر  زعم  به  جنسیّت  اما  هست.  که  می گوید 
نیست که زبان بتواند بدان اشاره کند. بلکه جنسیّت بواسطة داللت های هنجارساز در 
یک بافت دگرجنس گرایانه بازسازی شده است و سخن گفتن از آن بیان اجراگرایانة 

این داللت هاست. 
 5(  برای درک مفهوم »استیضاح ایدئولوژیکی آلتوسر« اول نیاز است تا یک مرور کلی 
بر مفهوم ایدئولوژی از نگاه او داشت باشیم. چنانکه می دانیم، آلتوسر معتقد است در 
جوامع سرمایه داري دو نوع گفتمان وجود دارد: گفتمان علمي که از کارکرد اجتماعي 
از  آلتوسر  منظور  نمي کند.  ایدئولوژیک که چنین  معرفت درست مي دهد و گفتمان 
گفتمان علمي، همان ماتریالیسم تاریخي است که دربارة واقعیت مادي وجود افراد، در 
مجموعه اي پیچیده اي از نیروها و روابط تولید که شامل تولید سرمایه داري هم مي شود، 
سخن مي گوید. برخالف علم، ایدئولوژي ارتباط چنداني به آگاهي ندارد. ایدئولوژي 
احاطه  را  ما  زمان ها  تمام  در  که  است  ایده هایي  و  تصاویر  جریان گفتمان ها،  شامل 
کرده اند؛ در درون آنها متولد شده ایم؛ رشد کرده ایم و در آن زندگي، فکر و عمل 
مي کنیم. در واقع، ایدئولوژي راهي است که مردم براي درک جهان شان برمي گزینند. 
ایدئولوژي سازندة گفتمان ها، تصاویر و مفاهیم است که نمي تواند واقعیت و جایگاه ما را 
در درون آن روابط بازنمایي کند... حال در شرح استیضاح از سوی ایدئولوژی آلتوسر 
این سئوالها را مطرح می کند: چگونه ایدئولوژي ما را تبدیل به سوژه هایي مي کند که 
نمي توانیم موقعیت فاعلي خودمان را در درون هر صورت بندي ایدئولوژیکي مشخصي 
تشخیص دهیم؟ چگونه است که ما باور داریم عقاید ما واقعا حقیقت اند و نسبي نیستند؟ 
آلتوسر به این پرسش از طریق مفهوم »استیضاح« مي دهد. ایدئولوژي افراد را به عنوان 
قرار  نوع خطاب  استیضاح یک  قرار مي دهد(.  استیضاح مي کند )مورد خطاب  سوژه 
دادن است. از دید آلتوسر، هر ایدئولوژي معیني مي گوید هي، شما! و ما پاسخ مي دهیم 

من؟ منظور شما من است؟ و ایدئولوژي مي گوید بله، خود شما.
 A« آن   فرعی  عنوان  و  بوده   Excitable Speech کتاب  این  اصلی  عنوان     )6

Politics of the Performative«)یک سیاست اجراگری( است. 
Emile Benveniste   )7- زبانشانس ساختارگرای فرانسوی در قرن بیستم.
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را  متاخر، آن  داري  پیدایش سرمایه  بدو  بررسي کنیم که در  را  کتابي 
»جامعه ي نمایش« نامید. جامعه اي که امروزه نه تنها سپري نشده است، 
نیست،  اش  بحران  ي  نقطه  جز  چیزي  که  خود،  اوج  ي  نقطه  به  بلکه 

رسیده است.

1 – مارکسیسم و وانموده ها

یک نظریه ي مارکسیستي با وانموده ها چه مي کند؟ تصاویري که به 
نظر مي رسد در گردشي فراگیر به سر مي برند و بي هیچ نیازي به معنا یا 
حقیقتي که حامل سوژه اي باشد در جامعه تکثیر مي شوند. دالهایي که 
به مدلولي اشاره نمي کنند، وانموده هایي که بي هیچ مخاطب مشخص، 
به سمت »همگان« حرکت مي کنند درست ازینرو که از حقیقِت خاصي 
برایشان متصور شود پیروي نمي کنند.  که خاستگاه و غایت مشخصي 
از این حیث، سرمایه داري در دوران متاخر خود، نقطه ي اوج آزادي 
وانموده ها از زنجیر خودکامگِي حقیقت به نظر مي رسد. گویا »جامعه 

ي باز« فرا رسیده است و دشمناِن آن به خاک افتاده اند. پرسش این است 
که در این میان آیا مارکسیسم یک افالطونگرایِي امروزي ست که بنا 
را بر مقابله با این وانموده هاي تصویري گذاشته است، آن را جامعه ي 
نمایش نامیده، و سعي در اعمال حقیقت بر گردش آزادانه ي وانموده 

ها دارد؟
تجربه هاي دوبور در پاسخ به این پرسش واجد معنایي هستند. اگرچه 
به ناسزایي فلسفي تبدیل شده  »افالطون گرایي« در دوران پست مدرن 
و امروزه وسوسه ي نقد این رویکرد به افالطون نیز چندان بیراه به نظر 
رهگذر  از  که  است  آن  بخش  این  در  من  قصد  اینحال،  با  رسد،  نمي 
پست  دوران  در  افالطون  جمهور  که  دهم  نشان  دوبور  تزهاي  بررسي 
به نحو خاصي تشکیل شده است. تصویر که وانمود قلمداد مي  مدرن 
شد، در مرحله ي خاصي خود به ایده بدل مي گردد. در واقع جامعه ي 
نمایش چیزي نیست جز شکل گیري مطلِق عالم مثاِل کاالها که در آن 
کاال خود را در جهاني که ساخته است به نظاره مي نشیند. به این معني، 
نمایش را باید مرحله اي از تکوین جهاِن کاال در نظر گرفت  که در آن 

کاال جهان شده است.
بنابراین، نمایش از نظر دوبور به معنایي که تئاتر یا سینما »نمایشي« در 
نظر گرفته مي شوند نیست، بلکه این نیز هست ]و این اساسي تر به نظر 
مي رسد[ که »جامعه ي متکي بر صنعت مدرن، نمایشي بودن اش اتفاقي 
یا سطحي نیست، چنین جامعه اي از بنیاد نمایش گرا است. در نمایش، 
اقتصاد حاکم، هدف هیچ و توسعه همه چیز است. نمایش  این تصویِر 
هیچ مقصود دیگري جز خودش ندارد«. )جامعه نمایش ص 60(در واقع، 
حوزه ي ایده یا مثال از یکسو، و حوزه ي وانموده ها از دیگر سو، در این 
جامعه درهم تنیدگِي ویژه اي با یکدیگر پیدا مي کنند. بطوریکه وانموده 
ي تصاویر که بدایت و نهایت خاصي را براي خودمتصور نبود، به بدایت 
و نهایِت رابطه ي اجتماعي انسانها بدل مي شود. در اینجا وانموده نه تنها 
را  حقیقت  این  خود  بلکه  رود،  نمي  فراتر  موجود  حقیقِت  مرزهاي  از 
تولید مي کند و در تولیِد این حقیقت تولید مي شود. در ادامه خواهیم 
دید که دوبور در صدد گریز از دروغ تصاویر نیست.او با رساندن مونتاژ 
به سرحدات خود، به تسخیر این دروغ مي پردازد و به ما نشان مي دهد 

که انقالب نیز جز دروغي نیست که مردم به تاریخ مي گویند.
اجازه دهید نگاهي به موقعیت تاریخي دوبور بیاندازیم تا مسئله روشن تر 
گردد. دوبور در دوراني زیست مي کند که مرحله ي امپریالیستِي سرمایه 
که موجب بسط آن در سطح جغرافیا گردید رو به اتمام است، همانطور 
که به موازات آن مرحله ي مدرنیستِي هنر به پایان خود نزدیک مي شود. 
مقصود از جامعه ي نمایش این است که سرمایه در حرکت جهاني خود 
به مرحله اي رسیده است که به تصویر تبدیل مي شود. »نمایش برهه اي 
ست که کاال در آن به اشغال تام حیات اجتماعي رسیده است. رابطه با 
کاال نه فقط قابل رویت است، بلکه دیگر کسي جز آن چیزي نمي بیند.« 
)جامعه نمایش، ص74( در این دوره ما وارد مرحله اي از سرمایه داري 
مي شویم که در آن شیوه ي انضمامي هستِي نمایش همانا انتزاع است: 

پول پول مي زاید.

اما تئوري ها تنها ساخته مي شوند تا در جنِگ زمان بمیرند. 
همچون یگان هاي نظامي که باید در زمان مناسب به میدان نبرد فرستاده شوند.
1978.In girumimusnocteetconsumimur ign

آنچه امروزدر عرصه زیبایی شناسی شاهدیم، گویاي این نکته است که 
هاي  جزمیت  ازهمان  سر  نهایت  در  هنر،  اجتماعی  هستی  نفی  هرگونه 
یا بررسی صناعت های  اثر هنری و  نقد روانکاوانه ی  قدیمی در قالب 
شخصی هنرمند درمي آورد. هنر آوانگارد که حکم جنبشی سلبی در 
پول که مخالف خوانی  ایجابِی  برابر جنبِش  در  داشت،  را  هنر  پهنه ی 
سر  یافت  برای سوداگری سودآورش  مناسب  ای  زمینه  را  زیباشناختی 
تسلیم فرود آورد. »نفِی نفی« را خود سرمایه محقق ساخت و در عصر 
برقرار کرد.  و کاال  هنر  میان  ای  تباه کننده  و  پیوند عمیق  پست مدرن 
منسجم  همنوازی  که  چیز  هیچ  از  سرشار  سطحی  بر  بزرگ  ارکستری 
آن در معرض اختاللی عصبی است و ناگاه به عمقی تهی از همه چیز 
بونوئل(.  طالیی«  »عصر  فیلم  ارکستر  رهبر  به  کنید  )نگاه  غلتد  فرومی 
ظاهراً اینها اختالل هایی ادواری هستند در جهانی که رو به پایداری می 
رود، استثناهایی بر قاعده. اما هنر بزرِگ نویسندگان مارکسیست در این 
بوده که نشان داده اند استثنا قاعده است و اختالل پایداری سرمایه. در 
این اختالالت و بحران ها، عناصر و فرایندهای حاکم بر جامعه سرمایه 
داری که هر کدام خودمختار به نظر می رسیدند، به وحدت با یکدیگر 
سوق پیدا می کنند و مناسبات تولید جامعه، که متکثر به نظر می رسید، 

دوباره تشکیل یک کل را می دهد.
حال که این کل دوباره پیش چشم جامعه شکل گرفته است، بد نیست 
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2 – نظاره گري

این درجه از انتزاع که بر مناسبات اجتماعي حاکم مي شود، دوبور را بر 
آن داشت که، اگر بر پایه ي سنت لوکاچ سخن بگوییم، به نقد »نظاره 
در  لوکاچ  است.  کار  فرایند  شدن  عقالني  محصول  که  بنشیند  گري« 
شدن  عقالني  پیشرفت  با  »همگام  نویسد:  مي  طبقاتي  آگاهي  و  تاریخ 
و  انفعال  و  نیز هرچه کمتر  فعالیِت کارگر  کار،  فراینِد  ماشیني شدِن  و 
نظاره گرِي او هرچه بیشتر مي شود.« )ص 220(آنچه وي با هوشمندِي 
منحصربفردش در دوره ي مدرن تشخیص مي دهد تنها بعدها در جامعه 
ي نمایش به نقطه ي اوج خود مي رسد. جامعه اي که در آن تجزیه ي 
مي  پیوند  تجزیه ي سوژه  با  میانجي تخصصي شدن،  به  تولید  موضوِع 
خورد. اما تفاوت جامعه ي سرمایه داري با جوامع پیشین در این است 
که این فروپاشِي سوژه ي تولید در نتیجه ي تجزیه ي موضوع تولید و 
به  یا  به سرنوشِت تمام جامعه تبدیل مي شود؛  ناگزیر،  این نظاره گرِي 
بیان روشن تر، »سرنوشِت کارگر سرنوشِت عام تمام جامعه مي شود.« 
)222( رابطه ي شي وارگي و اقتصاد به واقع وقتي بطور کامل شکل مي 
گیرد که این فرایند دگرگوني به ناگزیر مجموعه ي جلوه هاي حیات 
اجتماعي را درمي نوردد. از جمله سطح فرهنگ را. از آنجا که تکامل 
جامعه ي سرمایه داري تشکیل یک کل را مي دهد نظریه قادر است هر 
بخش از حیات اجتماعي )از جمله فرهنگ( را در استقاللش نسبت به 
سایر حوزه ها مورد بررسي قرار دهد )به عنوان مثال در آثار لوکاچ یا 

گرامشي(. 
اما نکته ي دیگري که در این باب پیرامون جامعه ي نمایش قابل ذکر 
است این است که به نظر مي رسد در این جامعه ما دیگر حتي با استقالل 
نه  »نمایش  اگر  نیستیم.  روبرو  مدرن  ي  جامعه  نوع  از  فرهنگ  بنِد  نیم 
مجموعه اي از تصاویر، بل رابطه اي اجتماعي میان اشخاص است که 
صرفاً  نمایش  ي  جامعه  پس  شود«،  مي  گري  میانجي  تصاویر  توسط 
توصیف یک ایدئولوژي در پهنه ي روبنایِي فرهنگ یا هنر نیست، بلکه 
که  گیرد  برمي  در  را  مشخصي  )اجتماعي-اقتصادي(  تاریخي  واقعیت 
در اثر اوج فرایند انتزاع سرمایه پدیدار مي شود و چیزي نیست جز اوج 

نظاره گري در تمامي شئون اجتماعي. 
)یعني  برگزید  اش  سرمایه  کتاب  براي  مارکس  که  اي  سوژه  واقع  در 
کاال( و ادیسه ي آن را بررسي کرد، سفرش را چنان پي گرفته است که 
در نتیجه ي مطلق گشتن اش ما با جهان شدِن آن ـ یعني جهان شدِن کاال 
ـ روبروئیم که چیزي جز کاالشدِن جهان نیست. البته مي دانیم که فرایند 
تمامیت  مانع  و  ماند  اي وامي  این سوژه همواره در حفره  مطلق گشتِن 
یافتن اش مي شود، پدیده اي که در واقعیِت رقت بار بحران تجربه اش 

مي کنیم. 
ي  جامعه  روبناي  عنوان  به  فرهنگ  قلمرو  امحاي  این  آنکه،  مقصود 
افزایِش گسترده است  بلکه یک  نیست  نزول صرف  فقط یک  کاالیي 
که جیمسون تعبیر »انفجار« را براي آن به کار مي برد: »این انفجار نوعي 
بسط شگفت انگیز فرهنگ در قلمرو اجتماع است و دامنه ي آن تا بدانجا 
مي رسد که در آن همه چیز در حیات اجتماعي ما، از ارزش اقتصادي 
و قدرت دولت گرفته تا اعمال افراد و تا ساخت روح آنها، به مفهومي 
است«.)پست  کرده  پیدا  »فرهنگي«  وجه  غیرنظري  اینحال  با  و  اصیل 

مدرنیسم: منطق فرهنگي سرمایه داري متاخر، ص 62(
استقالِل نیم بنِد عرصه ي فرهنگ در دوره هاي پیشیِن سرمایه داري به 
چپ این امکان را مي داد که با ایجاد آنچه جیمسون فاصله ي انتقادي 
مي نامد، تولید و نقد زیباشناختي را در عرصه هایي خارج از حضور همه 
زیباشناختي  تولید  فاصله ي  از  این سطح  کند.  دنبال  جا حاضِر سرمایه 
نسبت به سرمایه در روند تکوین جامعه ي نمایش یکسره از میان رفت. 
هیچ جایي براي مخفي شدن وجود ندارد. به قول فوکو دیگر »بیرون«ي 

را نمي توان براي آن در نظر گرفت که نقد رادیکال قادر به ایستادن در 
آن باشد. اعتراض هاي خرد، مقاومت هاي محلي، نوآوري هاي پیشرو 
همگي بر بستري که سرمایه مهیا دید سیالن یافتند و در ویتریني که بر 
»آنچه ظاهر شود خوب است و آنچه خوب است ظاهر  اند  نوشته  آن 
اند. آثار هنري موقعیت گرایان )از جمله  مي شود« خنثي سازي گشته 
فیلم جامعه نمایش( این جایگاه تاریخي را داشت که واپسین جلوه ي 
نقد چپ در سطح مستقل روبنا بود که با اینحال پایان این استقالل را با 
توصیف خود از جامعه پیشبیني کرد. این دلیلي کافي بود که فراروي از 
سینما را در دستور کار دوبور قرار دهد. او در اینسطح دست به اجراگري 

هایي زد که به بررسي آن مي نشینیم.

3- سیاسِت اجراگري در فیلم جامعه ي نمایش 

مي دانیم که یکي از وجوه انتقاد لوکاچ به آوانگاردها این بود که آنها 
ادامه ي همان رویکرد انتزاعي ناتورالیسم هستند که »توصیف شخصیتها 
را به پایه ي اشیاي بي جان فرومي کاهد؛ و در نتیجه یکي از اصول ترکیب 
بندي حماسي متروک مي ماند. نویسنده اي که از شیوه ي توصیفي بهره 
مي گیرد از چیزها مي آغازد. . . حاصل این رویکرد آن است که مظاهر 
رنگارنِگ مجموعه اي از اشیاء است که سازمان بندي را تعیین مي کند.« 
رئالیست  نویسنده ي  یا توصیف؟، ص 45( در حالي که یک  )روایت 
قادر است گرایش ها ونیروهای نمونه نما را شرح و بسط دهد و آنها را 
به صورت افراد و کنش های حسی تحقق بخشد. با این کار نویسنده فرد 
را به کل اجتماعی پیوند می زند. چنین رماني بازنمایی کلیت جامعه را 
در اثر هنری به بازنمایی منافع و عالیق یک طبقه محدود نمي کند بلکه 
کلیت نبرد طبقاتی را به تصویر میکشد. مثال در مورد بالزاک، او گرچه 
اما قلم  منافع آنها همسو و همنظر است  با  تعلق دارد و  به طبقه اشراف 
هنرمندانه  اش به انعکاس کلیت تخاصم طبقاتی موجود میان اشراف رو 
به افول، دهقان های مستاصل، و سرمایه داران ربا خوار می پردازد. در 
واقع کنش حماسِي رمان بر بستري از روابط اتفاق مي افتد که تشکیل 

یک کل را مي دهند. 
هاي  جنبه  تمام  به  نتولنستند  آوانگارد  هنر  طرفداران  نهایت  در  اگرچه 
یافت  برشت  نزد  متقابل  نقد  بهترین  اما  گویند  پاسخ  لوکاچ  انتقادات 
را  ایدئالي  هنرِي  فرم  که  کند  مي  متهم  این  به  را  لوکاچ  که  شود  مي 
براي محتوایي متفاوت )جامعه مدرن( پیش مي کشد و چنین پیشنهادي 
لوکاچ  که  همان چیزي  )یعني  آورد  مي  در  فرمالیسم  از  سر  ناگزیر  به 

آوانگاردها را بدان متهم مي کند(. 
البته لوکاچ آنقدرها ساده انگار نیست که نقِش پیشروانه و ایدئولوژیک 
فرهنگ را نادیده بگیرد. بلکه منظور او از نگاه بي طرفانه در اینجا گونه 
ادبیات بزرگ را قادر مي  ادبي است که  اثر  از تشکیل تمامیت در  اي 
سازد ناخودآگاهِ سیاسِي خود را که همانا کلیت تضاد است در اثر ادبي 
بازنمایي کند )بد نیست در این پرانتز بپرسیم ناخودآگاهِ سینما در کجا 
یافت مي شود؟ پاسخ: در مونتاژ(. به نظر مي رسد ادبیات سده ي نوزدهم 
طي دوراني که بورژوازي همچنان خصلت انقالبي داشت )یعني تا قبل از 
1848( هنوز توان به دست دادن چنین کلیتي را در خود میدید )بالزاک، 
از  از چنین دوراني  این است که اصوالً پس  اما سوال   .).  .  . استاندال، 
پایاِن  احتماال  و  بورژوازي  انقالبي  پایان رسیدن دوران  به  )یعني  تحول 
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فرم ادبِي ایدئالش( آیا مي توان به »بازنمایي« کلیِت تضاد طبقاتي بسنده 
کرد؟ از این حیث باید اشاره کرد که لوکاچ دچار همان عارضه اي مي 
در سطح  محتوا  و  فرم  میان  تضاد  نامد،  مي  »نظاره گي«  شود که خود 
عیني، تبدیل به تضادي ذهني مي شود. هنرمندان آوانگارد، در عوض، 
و  انتخاب  با  و  مي شوند  نفي سوار  بر جریان  کلیت،  بازنمایي  به جاي 
اثر هنري را در تظاهرش به چیزي بودن،  اجراي فرِم مانیفست نویسي، 

و در وانمودش به فراروي از ارزش مصرفي کاالیي اش افشا مي کنند. 
و  لوکاچ  تئوریک  به جدل  تا  بود  کافي  سینما  پدیده ي  میان،  این  در 
مدرنیستهاي آوانگارد پایان دهد. در واقع روند دور شدن هنر از طبیعت 
و واقعیت که با ناتورالیسم آغاز شد، با امپرسیونیسم پا به دوران تازه اي 
واقعیت  با  را  خود  پیوند  یکسره  امپرسیونیسم  از  بعد  هنر  با  و  گذاشت 
گسست، در فیلم به اوج خود مي رسد. فیلم محصول دوراني ست که 
قادر است اجزاء را بدون پیوند با کل تجربه کند. برداشت جدید از زمان 
در رمانهاي مدرن آنقدر با روند تقطیع و توقف و تکرار در فیلم منطبق 
است که به واقع دوران جدیدي از روند تکوین سرمایه و زماِن از دست 
دوران  اصلِي  تکنیک  که  دانیم  مي  نماید.  بازمي  کامال  را  آن  در  رفته 
مدرن که در جدال لوکاچ و مدرنیستها موضوع بحث است، یعني مونتاژ، 
در فیلم نقشي اساسي ایفا مي کند. سینما هنِر غالِب دوراني ست که در 
آن قادر به تجربه ي زمان در گسستگي و تجربه ي مکان در تغییرپذیري 
مداوم هستیم. دیگر حتي همچون »تصویِر دوریان گري« تغییر در تصاویر 
پیامِد کنش هاي فرد نیست، بلکه کنش به میانجي تصاویر صورت مي 
در  واقعیت  از  فاصله  است.  کنش  تصویر  و  است  تصویر  کنش  گیرد. 
جهان مدرن به آنجا مي رسد که در اواخر این دوران با بحران واقعیت و 
پایان یافتِن واقعیت روبرو مي شویم.و البته باید اضافه کرد که دوبور به 

این دسته ي عزاداران تعلق ندارد. 
ضدیِت سینماي مسلط با واقعیت وقتي بیش از همه آشکار مي شود که 
تر شد:  واقعي  هر چه  باید  نماید.  مي  تاکید  تر شدن«  واقعي  »هرچه  بر 
عبور از سینماي صامت به ناطق. باید بازهم هر چه واقعي تر شد: عبور 
از سینماي سیاه سفید به تصویر رنگي که در آن »همه چیز شبیه واقعیت 

است«. اوج واقع گرایِي پوزیتیویستي. از این پس توده ها بر روي پرده ي 
سینما همان چیزي را خواهند دید که در زندگي واقعي شان حاکم است. 
همان رنگها، همان صداها، همان وضوح، همان آدمها، همان کردارها و 
در آن همه چیز درهم  هماِن« جدید که  در  »همان  این  همان گفتارها. 
مي  بوجود  اجتماعي  فرایندي  طي  باشد،  آن  در  چیزي  آنکه  بي  است 
آید که از پِس آن، دیگر حتي سینما هم جایي براي خالصي از واقعیِت 
حاکم نیست. براي اینکه به درک بهتري از این روند برسیم باید توجه 
عنوان  به  »سینما  میان  ي  مبارزه  بطن  در  تحوالت  این  که  باشیم  داشته 
امثال آدورنو و  افتاد. هوشمندِي  اتفاق  به عنوان صنعت«  هنر« و »سینما 
منافع  نشان مي دهند  برهه ي حساس آنجاست که  این  هورکهایمر در 
طبقات حاکم بر جامعه و ضرورت سودآوري اقتصادي و تجاري نقِش 
مهمي در »هر چه واقعي تر شدن« سینما ایفا کرد. به بیان دیگر مي توان 
گفت، روند دورشدن از واقعیت به عنوان یک تمامیِت انضمامي خود 
که  آنجاست  دوبور  گي  سهم  است.  بوده  انضمامي  و  واقعي  فرایندي 
در نوشته ها و فیلمهاي خویش اوج غیرواقع گرایِي جامعه ي واقعي را 
بصورت یک تمامیِت انضمامي ارائه مي دهد. براي آنکه راهي به تجربه 
ي سینمایِي او بیابیم اجازه دهید نحوه ي اجراي مونتاژ توسط او را مورد 

بررسي قرار دهیم. 
دوبور همانند سلف خود آیزنشتاین در صدد وارد کردن دیالکتیک به 
فرایند مونتاژ است که نزد او چیزي جز نقد سینما نیست؛سینما در چنان 
مرحله اي که به تصاویِر خویش بدل شده است. آیزنشتاین با دگرگوني 
هنر  شکِل  به  بلکه  محتوا  در  تنها  نه  را  دیالکتیک  توانست  مونتاژ  در 
فراواني  اهمیت  هگل  از  قول  نقل  دوبور یک  براي  کند.  وارد  انتقادي 
دارد: »حقیقت همچون فراورده نیست که دیگر ردپایي از ابزار در آن 
یافت نشود.« بنابراین اگر حقیقِت سینما در مونتاژ بنیان گذاشته مي شود، 
با  انتقادي نمایانگِر حقیقِت مونتاژ است. این تصاویر که حرکتشان  هنِر 
فیلم  گفتار  با  دیالکتیکي  اي  رابطه  در  گیرد  مي  توقف شکل  و  تکرار 
قرار دارند. نباید تصور کنیم که از یکسو تصاویري هست که نشان داده 
مي شوند و از سوي دیگر گفتاري هست که آنها را توضیح مي دهد. با 
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این تلقي، ما جنبه ي اجرایِي گفتار را فراموش کرده ایم. در این تلقي، 
تصاویِر دیداري در حکم فرِم فیلم و عباراِت گفتاري در حکم محتواي 
فیلم فرض مي شوند. این برخورد سطحي نگرانه به اندازه ي کافي قادر 

به درک سیاسِت اجراگري این هنرمند نیست.
از  نمایي  با  که  سکانس  آن  بپردازیم.  نمایش  جامعه  فیلم  از  مثالي  به 
نوک یک کوه یخ که بر روي سطح اقیانوس قرار دارد شروع مي شود. 
شناور  روي سطح  بر  یعني  پدیدارها  روي  بر  ها  توسط کشتي  حرکت 
اقیانوس انجام مي شود و از زوایاي مختلف به نوک کوه یخ که از آب 
برآمده است بوسیله ي چشِم دوربین نگریسته مي شود. در این صحنه 
ما حرکتي بر سطح اجسام را شاهدیم بطوریکه آنچه به چشم مي آید 
خود را همچون حد اعالي محسوسات به بیننده عرضه مي کند. همزمان 
گفتار فیلم چنین مي گوید: »نمایش، چون بر اساس اظهارات خودش در 
نظر گرفته شود، تصدیِق ظاهر و تصدیق هرگونه زندگي انساني، یعني 
اجتماعي، به مثابه ظاهِر صرف است. اما نقدي که به حقیقِت نمایش مي 
رسد نمایش را به مثابه نفي مرئِي زندگي، به مثابه نوعي نفِي زندگي که 
گفتار  و  تصویر  رابطه ي  اینجا  در  کند.«  مي  است، کشف  شده  مرئي 
گذر  هستیم:  روبرو  حرکت  یک  با  ما  یعني  است.  خاصي  ي  گونه  از 
از تصویر به صدا و صدا به تصویر، گویا حرکت این دو وجه به سوي 
یکدیگر تاثیري تازه تولید مي کند که لحظه ي »توقِف« آن در فرایند 
مونتاژ در عین حال لحظه ي تغییر در کیفیت و صعود ناگهانِی کیفیِت 
ي  لحظه  حال  عین  در  مونتاژ  در  توقف  دیگر،  بیان  به  هست؛  نیز  تازه 
تشکیل تمامیت نیز هست، تمامیتي که عبارت است از وقفه. این تمامیت 
نه از طریق وحدت یابیِدوبارهو قرار دادن اجزا در موضعي یکسان نسبت 
به کل،بلکه از طریق قرار گرفتن در حاِل متغیّر و فرایند حرکت دروني 
به شیوه ي مونتاژ، به صورِت تمامیتي انضمامي تشکیل مي شود که در 
به روي  را  ایجاد مي کند و حرکتي  را  لحظه ي توقف، جهشي کیفي 
است؛  آمده  حاصل  پیشین  ي  پیچیده  حرکِت  از  که  آورد  مي  صحنه 
یعني سکانس بعدي: گفتار تلویزیوني فیدل کاسترو در یک استودیو در 
برابر دوربین ها. از پِس تقابل جریان شناور سطح آب و جریاِن ایستاي 
آورد  سربرمي  تازه  تاثّري  گفتار،  کنشگرِي  میانجي  به  یخ،  کوه  نوک 
فراروِي  و  از حفظ، حذف،  فرایندي  طي  در  بعدي  و حرکت-تصویر 
همزمان از حرکِت پیشین به روي صحنه مي آید. این گذار بیننده را قادر 
مي سازد این سکانس تازه را که حرکتي بر سطح اجسام دارد در حکم 
کند:  مشاهده  است«  شده  مرئي  که  زندگي  نفي  یا  زندگي  مرئِي  »نفي 
ما گفتار فیدل را نمي شنویم )مهم نیست چه مي گوید( اما گفتار فیلم 
چنین است: نمایش به صورت یک پوزیتیویته ي بیکراِن غیرقابل بحث 
و دست نایافتني نمودار مي گردد. تنها حرفش این است که »آنچه ظاهر 

شود خوب است، آنچه خوب است ظاهر مي شود«.
»رزمناو  فیلم  آغازین  ي  صحنه  به  نگاهي  منظر  این  از  دهید  اجازه 
بیاندازیم. در  )آیزنشتاین(  مونتاژ دیالکتیکي  مبدع  پوتمکین« ساخته ي 
ها  سنگالخ  به  دریا  امواج  برخورد  موازي  مونتاژ  شاهد  فیلم  این  آغاز 
برخورد سهمگین که در آن هر دو  این  و صخره هاي ساحلي هستیم. 
طرف در جنگي که قادر به گریز از آن نیستند به سر مي برند، و لزوم 
که  دارد  مي  برآن  را  آیزنشتاین  تضاد،  بستر  عنوان  به  اثر  »شکل«  فهم 
به  توقف  و  تکرار  با  که  کند  تقسیم  بخش  دو  به  را  تصویري  روایت 
به دیگري که  از یک تصویر  عبور  مونتاژ مي شوند.  یکدیگر  موازات 
این دو سهم مي کند طبق اصل تضاد  میان  به دقت  صداي موسیقي را 
صورت مي گیرد. تضاِد این دو است که سازنده ي حرکت و قرار دهنده 
ي ایندو در موازات هم است. غریو برخورد موج با صخره که در آن 
چیزها در زمان غوطه ور مي شوند نبردي دوپاره است که نقطه ي تقطیع 
و توقِف خود را در تصویر سومي بازمي یابد که صفحه اي سیاه است 
با نقل قولي از لنین که به رنگ سفید بر روي آن نوشته شده است. مي 

توان گفت که این نماي سوِم همان سکانس است که از درهم پیچِي دو 
نماي قبل سربرآورده است. در این مرحله ي سوم فیلمساز از استعاره به 
متن و از انتزاع به واقعیت عبور مي کند. محتواي متن در منطق دروني 
تقابل دو تصویر موازي شکل مي گیرد و جهشي کیفي از این تقابل را 
ممکن مي سازد: از تصویر به متن. به طوري که تصاویر مونتاژِي پیشین 
در مرحله ي متن تاثیر حقیقي خود را نمایان مي کنند چنانکه خود متن 
نیز از این تصاویر اثر پذیرفته است. با چنین ترفندي، ابتداي فیلم قابلیت 
این را مي یابد که بازنماي کل آن چیزي باشد که در طي فیلم شاهدش 
خواهیم بود: مبارزه طبقاتي و جوش و خروش جامعه در بطن تضادي که 

هیچکدام از دو جانبش را گریزي از آن نیست.
این  دوبور  بخشید،  سینماتوگرافیک  خصلتي  دیالکتیک  به  آیزنشتاین 
دیالکتیک را تا حدي پیش مي برد که امکاِن فراروي از سینما از طریق 
یک حرکت سلبي در مونتاژ پدید مي آید. از طریِق اجراي مونتاژ آنچنانکه 
هست، از آنچه هست فراروي مي شود. در این رویکرد سرنوشت فردي 
ارائه نمي شود که کنش و واکنش اش در طي یک روایت، بازنمودي از 
حرکت جزء به کل است )دوبور یک آوانگارد است(، با اینحال، آنچه 
سیاسِت اجراگرِي او را واجد ویژگي خاصي مي کند این است که کارش 
صرفاً سرهم بندي تصاویر و اشیاي بي جاني نیست که به طرزي بتواره 
در فضایي بي شکل در 
باشند.  جوش  و  جنب 
انتزاعي  نفي  با  نه  او 
با  بل  بندي،  سرهم  این 
حرکت-تصاویر  فهم 
بدست  و  مثابه کنش  به 
تمامیت  یک  دادن 
کنش  از  انضمامي 
مي  قادر  تصویري  هاي 
شود کلیت تضاد را در 
دهد)دوبور  ارائه  مونتاژ 
عصر  در  که  نیست  تکنیکي  صرفا  او  نزد  مونتاژ  است(.  لوکاچي  یک 
بیگانه  باشد.  برشتي  سازِي  بیگانه  نوعي  اعمال  به  قادر  بازتولیدپذیري 
سازي وقتي به تکنیِک محض فروکاسته مي شود، جز تمهیدي از کار 
درنمي آید که توسط کمپاني هاي بزرگ تلویزیوني و سینمایي به کار 
گرفته شدهومصرف کننده را با کاالي عجیب، دوست داشتني و شهوت 
انگیِز خویش آشتي مي دهد. چگونه مي توان امر بدیهي را عجیب نشان 
داد، هنگامي که عجیب امري بدیهي ست؟ اینجا کاال دیگر حتي به ساده 
و بدیهي بودن وانمود نمي کند، بلکه هرچه غریب تر مي شود تا »قلمبه 
پا  به صحنه  تیِز شهوانِي کیچ  استریپ  با  یزدان شناختي« اش  بافي هاي 
تکنیک  حیث  به  مونتاژ  به  تواند  نمي  دوبور  اي  برهه  چنین  گذارد.در 
و تحولي در »وسایل تولید« نگاه کند. نمایش عبارت از دگرگوني در 
در  دریافته  »نمایش،  نیست.  جامعه  در  تصاویر  تکثیر  و  تولیدي  وسایل 
کلیت اش، توامان نتیجه و پروژه ي شیوه ي تولید موجود است. تکلمه یا 
تزئیِن اضافه شده اي بر جهاِن واقعي نیست. نمایش قلِب غیرواقع گرایِي 

جامعه ي واقعي ست.« )57( 
هنري  اثر  ي  هاله  فروپاشي  و  زیباشناختي  سکوالریزاسیوِن  فرایند  طي 
نهایت،  در  بودیم.  کاالها  ماتریالیستِي  سرزمین  به  آن  سقوط  شاهد 
در  مدرنیستي  پروژه ي  کاالها.  دیگر  کنار  در  است  کاالیي  هنري  اثر 
اینجا به پایان مي رسد، و دوشان توالت اش را به گالري مي آورد. اما 
آنچه  خالف  بر  نیست.  کافي  دیگر  حرکت  این  نمایش  ي  جامعه  در 
رویکرد  این  یافته«(  رهایي  »تماشاگِر  به  کنید  )نگاه  گوید  مي  رانسیر 
دوبور صرفاً یک ماتریالیسِم فوئرباخي نیست که بپندارد تصاویِر بیگانه 
گویاي شکسِت انسان براي تحقق خویشتن است. نزد دوبور این جنبه ي 
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وانمودِي تصاویر به کّل تعمیم مي یابد. مقصود او انکار وجه نمایشِي هنر 
نیست، بلکه او این وجه نمایشي را تائید مي کند و با حفِظ این جنبه از آن 
فراتر مي رود.اینجا باید بار دیگر بر این نکته پاي فشرد که اگر هنر یک 
تنها راه فراروي از کارکرِد کاالیي اش، تحقق این کارکرد  کاالست، 

است نه نفِي انتزاعِي آن.
آنچه در مورد دوبور »سرقت سکانس هاي فیلم دیگران« نامیده اند در 
واقع تمهیدي ست براي آنکه به سینما در چنان مرحله اي بنگرد که به 

تصاویِر خویش تبدیل شده است. تصویر نزد او 
تصاویر  بر  که  است، کنشي  حائز یک کنش 
دشمِن  صرفاً  او  شود.  مي  انجام  تاریخي 
انقالب  نشان مي دهد  بلکه  نیست  وانموده ها 
خود یک وانموده است، تکراِر تاریخ از طریِق 
»انقالب  گفت  مي  مارکس  اگر  آن.  تقطیِع 
توان  مي  اینجا  انقالب«  باد  زنده  است،  مرده 

گفت مونتاژ مرده است، زنده باد مونتاژ. 
 In girumimusnocteفیلم از  سکانسي 
بگیرید:  نظر  در  et consumimurignرا 
اي  انتزاعي  فرمهاي  شاهد  سکانس  این  در 
هستیم که تشکیِل یک ماکت داده اند. دوربین 
بدون  کند،  مي  عبور  ها  سازه  این  سطح  بر 
آنکه متوجه باشیم این احجام نامعمول بازنموِد 
چیستند. از آنجا که دوبور تصاویر و سکانس 
ها را با دقت خاصي در پي هم مي آورد باید 
مردي  پیشین  سکانس  که  باشیم  داشته  یاد  به 
محتضر را نشان مي داد که از زورو مي خواهد 

در این واپسین لحظه نقاب از صورت بردارد تا او قبل از مرگ چهره ي 
واقعي اش را ببیند. در نماي بعد شاهد کنار رفتِن نقاب سیاهي هستیم که 
سطِح وانمود را کنار مي زند. در پس نقاب زورو چه چیز نهان است: 

چهره اي از پوست و گوشت و خون. مرد مي میرد.
ماست  موضوع صحبت  که  این سکانس  در  قبل. حال  از سکانس  این 
دوربین  نیستند.  هیچ  گویاي  که  داریم  را  نامفهومي  احجاِم  و  ها  سازه 
اجزاي جداگانه  پدیدارها حرکت مي کند،  این  بر سطح  در حالي که 
ي یک کل را نمایش مي دهد که دیده نمي شود. دشوار است بفهمیم 
این اشکال انتزاعي در کلیت اش چیست و چه را مي نمایاند. گفتاِر فیلم 
مي گوید: »گاهي سرزنش شده ام که فیلمهاي دشواري مي سازم. االن 
مي خواهم واقعا چنان فیلمي بسازم. خطاب به کساني که ناراحت اند از 
اینکه نمي توانند همه ي اشارات را بفهمند یا کساني که حتي اعتراف 
مي کنند هیچ ایده اي ندارم که به چه مي خواهم برسم صرفاً پاسخ مي 
دهم که باید خود را بابِت ستروني و عدم آموزش سرزنش کنند نه روش 
هاي مرا. آنها وقتشان را در دانشگاه براي خریدِن قطعات زوار دررفته ي 
علِم دسته دوم تلف کرده اند...« در ادامه به شماتت آدم کوتوله هایي 
مي پردازد که گمان مي کنند او امور را به واسطه ي نظریه دیده است. 
تالش  و  یکسو،  از  انتزاعي  جزئیاِت  و  اجسام  سطِح  بر  تصویر  حرکت 
فیلمساز براي گذر از نظریه ي انتزاعي که بر سطح این اجسام پیاده روي 
مي کند، ضرورِت طرح نسبتي تازه میان نظریه و عمل و گفتار و تصویر 
را پیش مي کشد. »توقف« در مونتاژ دوباره به کار مي افتد تا عبور از 
ببرد  انقطاع را پیش  نبردي بي  به سکانس  ناپذیر  انتزاعي و فهم  احجام 
که در زیر آن جریان داشت. بدین شکل نقاب زورو برداشته مي شود و 
تاریخ نمایان مي گردد. فرمانده سوار بر اسب شمشیر را به هوا مي برد و 
فرمان حمله صادر مي کند، غبار از خاک برمي خیزد و اسبها چهارنعل 
مي تازند و سواران در دل تقابل غوطه مي خورند. با شروع این صحنه 
گفتار نیز به مرحله ي فراروي از سکانس انتزاعي پیشین مي رسد که در 

بي آنکه چشم چیزي  بود  تدارک دیده شده  براي چشم  آن همه چیز 
ببیند: 

بمیرند. همچون  تا در جنِگ زمان  تنها ساخته مي شوند  ها  تئوري  »اما 
یگان هاي نظامي که باید در زماني مناسب به میدان نبرد فرستاده شوند. و 
لیاقت ها یا نواقص شان هرچه باشد فقط هنگامي مي توانند مورد استفاده 
قرارگیرند که در اختیار باشند. مدام باید تعویض شوند چراکه دائما از 
کار مي افتند. در پیروزي هاي قاطع حتي بیشتر از شکست هاي مقطعي 
خراب مي شوند. . . آنچه جومیني درباره جنگ 
گفت را مي توان در مورد انقالب هم گفت: 
جنگ نه یک علِم یقیني یا تعصب آمیز، بلکه 
حتي  و  است  عمومي  اصل  چند  تابع  هنري 

بیش از آن یک نمایش هیجان آور است«. 
فیلمساز با این نحوه ي چینش صدا و تصویر، 
چنان رابطه اي میان گفتار و کنش برقرار مي 
کند که در آن، سربازاني که از روي اسب به 
غلت  تاریخ  ي  پهنه  بر  گویا  افتند  مي  خاک 
مي خورند و کنش مونتاژ نیز عبارت از تزریق 
حرکت- توقِف  و  تکرار  روند  در  تاریخ 
به  قادر  دوبور  که  همینجاست  تصویرهاست. 
در   )detournement(دترنمنت اجراي 
را  او  بسیاري  که  دانیم  مي  گردد.  مي  مونتاژ 
گذشته  فیلمهاي  از  سرقت  یا  ادبي  سرقت  به 
محکوم مي کنند. اما با توجه به آنچه گفتیم، 
نیست  دترنمنت چیزي  بینیم که  اینجا مي  در 
جز فرایند تزریق تاریخ به اثر هنري در جهاِن 
داشتند مي  از آنچه  بیش  تمامیت. تصاویِر گذشته کارکردي  فروپاشِي 
یابند و در رابطه با نیروهایي غیر از آنها که پدیدشان آورده اند قرار مي 
پدیده  عنوان  به  سینما  و  سینما  تاریخ  در  تحول کیفي  این یک  گیرند. 
سینما  از  باید  دوبور الجرم  است که  همین خاطر  به  تاریخي ست.  اي 
عیار  تمام  جنگي  که  نیست  الزم  سینما  از  فراروي  براي  کند.  فراروي 
با آن را اعالم کند، بلکه کافي ست همین تکرار و تقطیع را پي بگیرد. 
الزم نیست که نمایشي بودِن آن را انکار کند، کافي ست که آن را تا 

آخرین حد پیش ببرد.
اگر از خود بپرسیم آثار دوبور چه چیز درباره ي تقابل رئالیسم لوکاچ و 
چپ هاي آوانگارد در زیبایي شناسي مارکسیستي مي گوید، پاسخ را در 
همینجا خواهیم یافت. او رویکرد هنر آوانگارد را حفظ مي کند و مهم 
ترین تکنیک آن )مونتاژ( را که در سینما شکلي کامل بخود مي گیرد 
مبناي سیاسِت اجراگرِي خود قرار مي دهد. منتها مونتاژ صرفا تکنیِک 
است. سینما  مونتاژ  اوج دوراِن  بلکه سینما خود محصول  نیست،  سینما 
عبارت از تکرار و تقطیِع تصاویِر خویش است. بنابراین این »حفظ« هنر 
آوانگارد دربردارنده ي یک حذف هم هست. تفاوت او با آوانگاردها 
در اینجاست که او قادر به ایجاد رابطه میان تصاویر جزئي که در کنار 
اگر تصاویر  است.  متاخر  داري  تمامیت سرمایه  و  مونتاژ مي شوند  هم 
مونتاژشده ي آوانگاردها گویاي تضییِع وحدِت جهان اند، او با اتصال 
گفتار و تصاویر، و با تمهیداتي نظیر دترنمنت، تمامیِت این تضییع را قابل 
شناخت مي کند. از این حیث، آن رابطه اي که رئالیسم میان حوزه ي 
شناخت، حوزه ي پراکسیس، و حوزه ي زیبایي شناسي قائل بود، نزد 
مدرنیست  هنرمندان  که  )امري  شود  مي  برقرار  دیگر  نحوي  به  دوبور 
زمان  »در  دقیقاً  دوبور  عمل  و  نظریه  معني  بدین  نبودند(.  موفق  آن  در 
نوع  در  رسد  مي  نظر  به  و  شود«،  مي  فراخوانده  نبرد  میدان  به  مناسب 
خود پاسخهاي هوشمندانه اي درباره ي فراروي از تضاد زیبایي شناسي 

رئالیستي و آوانگارد ارائه کرده است. 
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لشکر پنج هزار نفري ما:
سیاسِت متن - متِن سیاست 

اینکه بگوییم هر متن الجرم دارای سیاستی است و بدینسان نتیجه بگیریم 
و  خویش  کار  ساختن  سهل  نوعی  به  است  سیاسی  لزومن  متن  هر  که 
طفره رفتن از تعریف مجدد متن و سیاست است.  این سهل انگاری رواج 
یافته در دنیای جدید ماحصل اضافه کردن سور عمومی »هر« به وضعیت 
است. نمونه های آشنای آن چنین اند : »هرکس حق سخن گفتن دارد.« 
؛ »هر سخنی را باید شنید.« ؛ »هرکس سهمی از حقیقت داشته و حقیقت 
در هر سخنی قابل پیگیری است.« ، » هر متنی واجد حقیقتی است.« و ... 
چنین نسبی گرایی نه اجازه دادن به تصادف ها و گشودن دریچه امکان 
ها ؛ بلکه نوعی عقیم سازي وضعیت از قطعیت های جزئی است. اولین 
گام ، باید شک کردن در این رخصِت وضعیت برای ابراز نظر همگان 
باشد. وقتی چنین رخصِت تاریخی از طرف قدرت ابراز می گردد ، تنها 
می تواند نشانه آن باشد که امکان نابودی قدرت توسط همگان از بین 
ناتوانی  نتیجه  و  بلکه حاصل  قدرت  روي  از  نه  آزادی  این  است.  رفته 

است.
 در هر کجا که نظام احساس کند سور کلی »هر« ، می تواند تعادلش را 
به هم زند ؛ تبصره ها دست به کار می شوند : تروریست ها ،کومونیست 
به   ... و  نژادپرستان   ، طلبان  ، خشونت  آشوبگران   ، ها  آنارشیست   ، ها 
سرعت از سور عمومی »هر« طرد شده و به این وسیله مشخص می شود 
؛ آن آزادی و امکانی که در سور کلی »هر« نهفته بود ؛ جز مکری برای 
واداشتن نیروهای در اساس غیر همسو و متنوع برای حفظ تعادل و خنثی 

سازی اثرات یکدیگر نبوده است. 
تکثر موجود در جامعه و تنوع خواست ها – که خود شکل یافته توسط 
نظام است – سبب می شود تجمیع نیروهای اساسن غیر همسو با خنثی 
سازی اثرات هم ، تعادل وضعیت را حفظ  نماید و دموکراسی نام این 
تعادل محبوب نظام است و از این روست که دموکراسي ایده آل اخالقی 
وضعیت موجود است ؛ چون همواره آن را حفظ نموده و از آن پاسداری 

می کند. 
استفاده از »هر« توسط دولت های دموکرات سوی دیگر استفاده از این 
سور کلی توسط حکومت های توتالیتر پیشین است. »هر اجتماع و سخنی 
قانونی  غیر  باشد  عمومی  اذهان  کننده  تشویش  و  ملی  امنیت  مخل  که 
این محدودیت و سخت  باید سرکوب کرد.«  را  مخالفی  »هر  ؛  است.« 
گیري با آن آزادی و تساهل ، دو روي یک سکه بوده و  خویشاوندی 

غریب آنها تنها با شناسایی تبار مشترک آنان میسر مي شود.  
باید گفت هر متنی ، لزومن سیاسی و اجراکننده سیاست نیست. باید خط 
تمایز متن در برخورد با سیاست را به جایی بیرون از متن انتقال داد. یکی 
از روش های دغل کارانه در سیاست این دوران انتقال وضعیت و بحران 
به درون خود متن است. »متن خود جهانی است که سیاست را در خود 
تولید کرده و باز می سازد.« به این طریق سیل عظیمی از نقدهای ادبی 
در شکستن  متن  درونِی  های  را درگیر شعبده  افتد که خود  می  راه  به 

ساختارهای درونی یا دولت درونی متن می سازند. 
برای  دنیایی  فرض  با  همه  ادبی  های  نظریه  و  ژانرها  اخیر  وضعیت  در 
تاریخی که در آن هستند علیه  به  اشاره  بدون  توانند  متن است که می 
تر  رادیکال  ای  نظریه  به  و  برانداخته  را  ای  نظریه   ، انقالب کرده  خود 
امروز سالح رادیکالیته یک متن را کند کرده  یازند. چیزی که  دست 
است همین پیش روی نظری رادیکال در درون متن است . چیزی که از 
برخورد واقعی با نظم بیرونی تن می زند و خود را صرفن رهسپار جنگ 
با متن و هر آنچه در اوست می کند. حاصل کار نیز مشخص است این 
نحوه رادیکال سازِی درونِی متن ، به سرعت خویش را مصرف کرده 
با  معنا می سازد چرا که  بی  را  ترین  نظر همواره رادیکال  و در عرصه 
هیچ قیدی جز قید مولف در شکستن قانوِن خویش برای نوشتِن متن و 
شکستِن قانوِن متن توسط متن ، مواجه نیست. این نوعي جنگ با خود 
نتیجه هر پیروزی را می توان  با دیگری. در  یا در خود است نه جنگ 

شکست خود و هر شکست را نوعی پیروزی قلمداد کرد. 
این رادیکالیته درونی متن محصول چیزی جز حرفه ي ورزشکاران ادبی 
ثبت گردیده  آنچه   – نیست. رکورد  های خویش  در شکستن رکورد 
است- شکسته و جایگزین می شود اما این جایگزینی ربطی به سیاست 
ندارد. به همین دلیل هم هست که با شدت گرفتن درگیری درونی متن 
با خویش یا حتی با سایر متون )بینامتنیت( ، هرچه بیش تر اتصال متن با 
این  به  و  بین رفته است. متن خود دارای جهان گشته است  از  سیاست 

اعتبار با جهانی که در آن است بیگانه گردیده است. 
یا نفی  مقصود ما رد کردن پرداختن به متن به عنوان عنصری در خود 
آفرینش  برای  متن  های گشوده  امکان  و  متن  ادبی  های  توانش  کردن 
های ادبی و نقش موثر آنها در تاریخ گذشته نیست. آنچه باید در اینجا 
به آن تاکید کرد سوء تفاهمی از این دست است که رادیکالیته متن و 
آوانگارد بودن یک متن برابر با تاثیر و تاثری قلمداد گردد که متن در 
مواجه با خود یا تاریخ نوع خود بر می سازد. چیزی که به جای جنگ 
نظری برای تصرف بیرون به نوعی درگیری بی پایاِن نظریه ها ، جهت 

تصرِف درون ، ختم شده است.  
سوءتفاهم دیگری هم در بین است و آن اینکه تصور شود متن با فراموش 
کردن متن بودن خویش و الزامات و توانش های درونی یک متن بتواند 
به صورتی سرراست به سراغ سیاست رود. آنچه که در اصطالح متون 
اند  سیاسی خوانده می شوند شاید از این هوش و قریحه بی بهره بوده 
که از توانش های بیکران متن برای ورود به سیاست سود جویند. آنها 
اسلحه متن را نشناخته و صرفن از آن به عنوان رسانه ای در برابر سایر 
رسانه ها استفاده کرده اند. از این رو هیچ تفاوتی بین متن ، سخنرانی ، 
ابراز  نثر را نوعی تالش جانکاه برای  انشاء قائل نشده و صرفن  یا  بیانیه 
عقیده دانسته اند. هرچند این افراد با این وجود جرات این را نداشته اند 
که خود را نویسنده نخوانند بلکه اصرار داشته اند با گنجاندن خود در 
نیز  را  نویسندگی  نمادین  جایگاه   ، ادبی  داناِی  نویسنده  منزلت  و  مقام 
تصرف نمایند. اما آنان چیزی جز یک سیاستمدار و متون آنها چیزی جز 

سخنرانی مکتوب نبوده است. 
اما یک متن،خارج از خواست مولفش، چگونه با سیاست برخورد می 
کند؟ )منظور نه برخوردی نظری بلکه برخوردی اساسن فیزیکی است ؛ 
برخورد دو جسم با هم که منتقل کننده نیرو و تولید کننده ضربه است.( 
چشمی  تیز  و  کوری  یک  نیازمند  معنا  این  در  سیاست  با  متن  برخورد 
توامان است. باید چنان کور بود که نتوانست ماشین متن را به گونه ای 
حرفه ای چنان هدایت کرد که ماهرانه از تصادفات پیشگیری کند و نیز 
باید چنان تیز چشمی عقاب واری داشت که فهمید به عنوان یک ضارب 
یا شکارچی، باید چگونه نشانه گرفت و چگونه به هدف زد. برای یک 
انقالبی هیچگاه به هدف رسیدن مالک نبوده است انقالبی به هدف می 

زند. 
توسط  شدن  اداره  قابلیت  هم  آنقدرها  برخوردی  چنین   ، حال  این  با 
مولف را ندارد. در جاده سیاست اگر هم با احتیاط رانندگی کنی و به 
کسی نزنی باز به تو می زنند. این بخِت تصادف گرچه تا آنجا که منظور 
نظر مولف ، مخاطب یا تماشاچی باشد ، محدود به عنصری اتفاقی است 
انتقال نیرو و برخورد ضرباتی که از پس این تصادف می آید قابل  اما 
این  از  برخوردی  باشیم  قائل  هنگام  چه  اینکه  است.  تعریف  و  تحلیل 
دست رخ داده است بیانگر پذیرش تعاریفی است که این برخورد را در 
تعاریف خویش متعین می سازد. از این جهت هر نوع تعینی ، تعین در 

یک تعریف است. 
روند استقالل متن از تاریخش ) یا هر آنچه که به نوعی بیرونی متن تصور 
می شد( به جایی رسید که نه تنها متن خود را دارای مکانیسمی خودکار 
نیز معکوس ساخته  را  تاریخ  به گونه ای روند  بلکه  بیانگری دید  برای 
و به تصرف خویش در آورد. در این معکوس سازی همه چیز به مثابه 
متن انگاشته شده و قابلیت خواندن یافت. چیزی که می توان آن را فساد 
سواد در جامعه جدید دانست. سیاست را به عنوان یک متن ، تاریخ را به 
عنوان یک متن ، جنبش دانشجویی را به عنوان یک متن بخوانید. چیزی 
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که نتیجه اش ورود  زیباشناسی انتزاعی متن به عرصه سیاست بود. کار حتی تا آنجا پیش 
رفت که از متن سیاست و آنچه در متن نبوده و در حاشیه هست سخن گفته شد.

 متن چون روحی قلمداد گردید که در هر چیز وجود داشته و قابل احضار است. این 
تصور متن انگارانه از فرآیندهای سیاست و تاریخ ، چیزی جز احترام بیش از حد نظری 
برای سنت ادبی – نظری ای نبود که از طریق زبان و در این حالت بخصوص از از طریق 
متن ، روشی برای تحلیل و تفسیر جامعه ارائه می داد. در این وضعیت نه تنها متن دارای 
خودبنیادی و استقالل از سایر عرصه ها شد بلکه سعی نمود با گنجاندن خود در تمام 
عرصه ها ماهیت مادی آن عرصه ها را در محدودیت دال و مدلولی خویش حل نماید. 
پس تا اینجا دیدیم که متن نه تنها دارای استقالل فرض شد و به نوعی درون و بیرون 
خویش را در خویش گرد آورد و بند ناف خود را از هستی برید بلکه به گونه ای افراطی 
معیاری برای قرائت هر پدیده ی دیگری نیز شد. تا جایی که ما قادر شدیم همه چیز را 

به عنوان یک متن در نظر گرفته و بخوانیم. 
نقادِی متن شناسانه نیست. هیچ متنی پیش از ورود  ، قابل  ظهور سیاست در یک متن 
اثرات در حوزه تاثیرش ، قابل سیاسی خواندن نیست. پس نمی توان به باید و نبایدهای 
نامیدش. از همین رو نمی  روش شناسانه ای دست یافت که ماشین تولید متن سیاسی 
توان دستگاه نقادی ای را تعریف کرد که متون را فی نفسه سیاسی یا غیرسیاسی بنامد. 
به هر میزان که تالش برای تعیّن بخشیدن به تعاریف سیاست ورزِی متن بیش تر گردد ، 
کمتر متن با سیاست برخورد می کند. چرا که برخورد دارای سرشتی ناگهانی و غفلت 
وار است. متن از این غفلت سود می جوید. از این جهت نه در فرم و نه در محتوا یک 
متن سیاسی خود را مقید نمی داند و از تعریف خود سرباز می زند. از جهتی هیچ الزامی 

نیز به ادامه درگیری بی پایان خود برای ساختن متنی فارغ از قید و بند ندارد.  
متن باید پاسخش را در جایی دیگر ، خارج از متن بجوید. حالت کمینه ي آن این است 
که متن حوزه ای از متن هایی در پاسخ یا تایید و تکثیر خود بیابد. در این حالت متن با 
کمک سایر متون چفت و بست یافته و مفصل بندی می شود. در حوزه متون فارسی این 
امر به صورتی ابتر و در معنایی بیمارگونه تحقق یافته است. به این طریق که هر متن به 
محض ظهور ، اگر با بی اعتنایی مغرضانه اي بدرقه نگردد ، بالفاصله توسط متن یا متون 

دیگر رد شده و ابطال می گردد. 
روش رایج در برخورد با متون ، چیزی جز انکار آن از طریق عدم بسندگی معرفتی آن 
نیست. در این حالت متون به کمک هم نمی آیند بلکه هر متن ردیه ای بر سایر متون 
است . آنجا که متن باید نقطه آغاز گردد ، با جوابیه ای نقطه ی پایان تلقی می گردد. 
این امر خود سبب ایجاد حیطه و حلقه ی بسته ای از حوزه نقد درون متنی است که گاه 
به واسطه خود متن و گاه با استناد به ارجاعات خارج متن سعی می کند متن را پس زده 

و اثراتش را مهار نماید.
 به همین دلیل الزم است بازاندیشی وسیعي در زمینه ی این شهوت پاسخ دهی به متون 
فراهم آید. کار به جایي رسیده است که فرصت مطالعه و فکر کردن را هم به خود نمي 
نخوانده جواب هاي آماده سرازیر مي شود.    ، منتشر شود  ، کافي است مطلبي  دهیم 
اي  تا جوابیه  است  ببینند چه کسي سخن گفته  تا  اند  نشسته  گویي گروهي در کمین 

برایش تهیه نمایند )چیزي شبیه روابط عمومي مقامات(.
حالت بیشینه و بهینه پاسخ گرفتن یک متن ؛ در جایی خارج از حیطه خود متن و نیز متن 
هایی در پاسخ یا تایید آن است. جایی که متن در بستر خوانده شدن خویش سبب ایجاد 
و تاسیس الگوهای عمل ورزیدن می شود. به این طریق متن قادر می شود همگان را نه 
در عرصه نظر بلکه در عرصه عمل و کنش تابع قوانین خود کند. به طور مثال »ضرورت 
بقا« نوشته امیرپرویز پویان عالوه بر آنکه از لحاظ نظری  مبارزه مسلحانه و رد تئوری 
لزوم مبارزه مسلحانه را در شرایط تاریخی اش شرح داده و توجیه می کند ؛ وضعیت 
عمل سیاسی کنش گران را نیز متعین می سازد. پس از خواندن این نوشته باید یا سالح 

در دست گرفت یا مصالحه کرد. 
می توان در فرضی خیالی ، سرنوشت چنین نوشته ای در حال حاضر را چنین به تصور 
در آورد : در بهترین حالت حوزه ای از مخالفین و موافقین و بروز مقاله یا مقاالتی در 
رد و تایید آن تشکیل مي گردد و در بدترین حالت سرنوشت آن گرفتن چند الیک در 
فضای مجازی و الصاق چند کامنت در نقد آن با استناد به فالن یا بهمان تجربه تاریخی یا 
سخن فالن متفکر ، است. )یکي از بدفهمي هاي رایج مساله تجربه تاریخی است. تاریخ 
با شبیه  امکاني در آینده را  توانیم هر  از شکست است که می  ما چنان غني و سرشار 
سازي آن به واقعه اي در گذشته ، نفي کنیم. چیزی که سابقن چراغی برای عمل بود 
امروز به مانعی برای عمل بدل شده است . از لحاظ نظری هم تا دلتان بخواهد در برابر 
هر نظریه ای، نظریه ی بدیلی و علیه هر شکل رادیکالیته ای ، اما و اگر و اشکالی نظری 
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در چنته دانش فلسفی گردآوری شده که بتوان به صورت متقن و عامه 
فهمی هر نظریه را با اشکال مواجه کرد.( در نهایت مواجهه جدی نظری 
با چنین نظریه ای ، سیکل ناکارآمدی از طرفداران و مخالفان نظری را 

بر می انگیزد بی آنکه بتواند بسامدی در حیطه اي خارج از متون بیابد. 
وضعیت حال حاضر ما در تولید و مواجهه با چنین متونی را مي توان این 
نیاز نظری  گونه صورتبندي کرد : اولن ، تولید متون ما صرفن به یک 
خود خواسته پاسخ می دهد. از این جهت در بدو تولید نیز از اساس فاقد 
انسانی  مثابه  به  افراد  دیگر  یا  خود  توسط  پیگیری  جهت  مادی  مبنایی 
بیرون متن است. مولف در زمان ما جزئی از قانون بزرگ و خود ارجاع 
ماشین تولید متن است. ما در میانه ي متون و نظریه ها فکر مي کنیم و 
خارج از آن هیچ معنایي نداشته و به قول معروف یک دسته سبزي هم 

به دستمان نمي دهند. 
پنج  بینی یک جمعیت  نهایت خوش  ما در  متون  . حوزه مخاطبان  ثانیا 
هزار نفره از جواناني با رده سنی مشخص و روحیات مشخصي است که 
در دو دسته شغلی طبقه بندی می شوند : یک. پیگیران اخباِر نظریه ها 
و تولیدات نظری. دو. صاحبان جایگاه های نظری. دسته اول مسوول بَه 
بَه ، َچهَچه کردن ها و به اشتراک گذاری ها و بعضن تف و لعنت هایی 
هستند که حیطه تاثیرشان از همان پنج هزار نفر فراتر نمی رود. دسته دوم 
در مقام تولید هستند نه مصرف . کار آنها بی اعتنایی نظری به متون تولید 
شده دیگران و یا نوشتن ردیه ای بر آنها با نشان دادن ایرادهای نظری و 
عدم بسنده بودن مفاهیم آن ها است. حیطه تاثیر این افراد هم از همان 

پنج هزار نفر فراتر نمي رود. 
این سیکل معیوب به بدترین شکلی خود را بازتولید کرده و از وضعیت 
از نحوه  ) فعلن بگذریم  لولد.  نمادین خود مشعوف شده و در آن می 
تولیدات و آبشخورهای نظری نوشته ها که عمدتن خود را در چارچوب 
اندیشه فالن فیلسوف یا مکتب تعریف کرده و سینه زناِن غیور در زیر 
بیرق این یا آن فیلسوف شهیر هستند و نیازي به پاسخ دادن به متني را 
یا  دم  روي  پا  و  کرده  متن جسارت  آن  اینکه  مگر  کنند  نمي  احساس 

دنبالچه ي آنها بگذارد.(
در  حیطه  این  گران  کنش  تصمیم  به  کمتر  آن  تغییر  و  وضعیت  این 
تعویض اخالق خویش و اتخاذ اخالقی دیگر استوار است. باید گرانیگاه 
وضعیت را در جایی خارج از این عرصه جست. اگر در گذشته معضل 
پیش روی روشنفکران چگونگی ارتباط با توده بود امروز این شکاف به 
درون خود روشنفکری بازگشته است. هر نوع ارتباط روشنفکری با خود 
نیز مختل شده است. لشکر پنج هزار نفره ما با معضل عدم ارتباط نسلي 
با روشنفکران پیش از خود و نیز عدم جذب از نیروهاي جوان تر مواجه 
هستند. ما گروه پنج هزار نفره اي هستیم که با هم پیر مي شویم. کافي 

است به اطراف خودمان نگاه کنیم تا متوجه این اختالل بشویم.
  از طرفی این شکاف ، از نبود بستر مناسبي از تحرکات اجتماعِی مادر ، 
نیز نشات مي گیرد. به طور مثال زمانی جنبش دانشجویی یا زنان دارای 
فکر(  نفری )صاحبان  هزار  پنج  دسته دوم گروه  بود که  تحرکی  چنان 
آن  و  دیده  ها  جنبش  آن  نیازهای  با  متناسب  تولیدي  به  ملزم  را  خود 
جنبش ها نیز خوراک تئوریک خویش را از طریق این افراد تامین می 
کردند. به عبارت بهتر می توان آن افراد و تفکراتشان را محصول همان 
جنبش ها دانست. همچنین دسته نخست گروه پنج هزار نفری )پیگیران 
اخبار نظریه ها( نیز ، وظیفه شان رفت و آمدهای بدنی در جنبش ها و 
انتقال متون به واسطه بدن ها و دهان هاي خویش و در بستری از چه باید 
کردهای وابسته به عمل بود نه نظر. به این طریق از سد پنج هزار نفره ، 
آب باریکه ای به بدنه اجتماع راه یافته و به این طریق از در افتادن به این 
امروز دچار آن است و گندیدن آب جمع شده در  سیکل معیوب که 

پشت سدها جلوگیری کرد. 
قرار بود اندیشه را چون ویروسي سرایت دهیم ، امروز این انتقال صورت 
گرفته است اما در بین همین لشکر پنج هزار نفري که خود را در قرنطینه 
خویش محبوس ساخته اند. ما صرفن خود را آلوده ساخته ایم. چگونگی 
شکستن این سد و به جریان انداختن دوباره آِب آن به بستر بایر اجتماعی 

، کار و هنری است که اگر چه می توان به آن اندیشید و در جهت تحقق 
آن تالش کرد اما همچنان باید مترصد فرصتی بود تا از طریق درگیری ها 
در فضایی خارج از متن گشوده گردد. این به معنای انتظار کشیدِن منفعل 
یا حتی فعال نیست. این امر نیازمند کنشی دیگر، در عرصه ای دیگر ، 
توسط بازیگرانی دیگر یا همین ها که هستیم در نقاب های دیگر است. 
قطع شدن رابطه با کلیت ، اندیشه را در جزئی نگری نظری – معرفتی 
خویش به دام انداخته است. اندیشه باید این توان مجدد را بیابد که خود 
را دوباره با آن کلیت پیوند زده و خود را در بستر آن تعریف نماید. این 
پیوند لزوما از طریق پرداخت جزئی با امور ملموس و انضمامی که در 
این روزها استفاده آن باب شده است ، میسر نیست بلکه شاید بسیارِی 
به آنها ما را از جغرافیای مسلطی که در آن،  اندیشیدن  این جزییات و 
گیر افتاده ایم غافل سازد. داشتن پالنی از وضعیت ، ما را در شناخت و 
انتخاب های مان در برگزیدن جزئیات رهنمون خواهد شد ؛ وگرنه در 
دام جدیدی از انضمامی ساختن اندیشه و گره زدن آن به دم دستی ترین 

چیزها دچار و دلخوش خواهیم شد.  
معنای  در  بلکه  شده  باب  تازه  وسیع  معنای  آن  در  نه  را  متن  اگر  حال 
نوشتار مکتوبی بدانیم که به اعتبار نوشته شدنش - نه نحوه خواندنش- 
سیاست  با  چگونه  متن  یک  صورت  این  در  گردد،  می  قلمداد  متن 
برخورد کرده و سیاست را به جریان مي اندازد؟ می دانیم خواست متن 
یا مولف برای برخورد با سیاست یا تاثیرگذاری سیاسی ربطی به اثری که 
متن برجا می گذارد ندارد. آنچه سبب می شود متن با سیاست برخورد 
نماید نه یک تصادف بلکه یک اجبار است. این اجبار از چیزی جز نحوه 
آرایش نیروها در اطراف متن – که خود به عنوان یک نیرو به ظهور می 
رسد – نمی آید. متن به عنوان یک نیرو تا جایی می تواند اعمال شود 
که در برابر دیگر نیروها ، محل بارگذاری و فضای حرکت سوژه های 
بارگذاری شده ی خویش را مهیا و درگیر در مناسبات متنی خود سازد. 
متن نمی تواند حوزه ی مخاطب خویش را از قبل متعین سازد اما همچنین 
یک متن نمی تواند خود را متعلق عام و چیزي عام المنفعه معرفی نماید. 
هر متن در صورت به رسمیت شناختن حوزه ی لغزان مخاطبانش است 
اندیشد  نمی  به مخاطب  قرار دهد. متن  تواند کسی را مخاطب  که می 
بلکه با آن درگیر می شود. متن پس از عرضه باید توان آن را داشته باشد 
که مجموعه مخاطبان اثر را به دو شق تقسیم کند. متن باید اختالف ها را 
برانگیزد و به حساسیت ها دامن زند و به این طریق مجموعه ی نیروهای 

فعال و منفعل را به موضع گیری وا دارد. 
نوعی   : است  درجریان  ما  زمانه  در  واژگان  از  دیگری  غلط  درک 
فروکاهی منظر به نظر. جایی که موضع گرفتن به معنای ابراز نظر کردن 
درک می گردد ، حتی بر خورد کردن با یک متن ، هیات چیزی کاملن 
نظری و نقادانه می یابد. منظور ما از متن و موضع گیری ای که بر می 
یا طبقه ی  برای جای دادن آن در نحله  منتقدین  نه فعال سازی  انگیزد 
خاصی بلکه سراسیمه ساختن هر نیروی منتقدی برای گرفتن یک موضع 

یا سنگر در برابر پدیده ای است که از اساس هماوردطلبانه است. 
متن در صورتی با سیاست برخورد می کند که سیاست را از نظر زمانی 
به دو زمان پیش و پس از خود قسمت نماید و نیز افراد درگیر در جریان 
سیاست را به دو دسته موافق و مخالف بخش نماید. پس متن نمی تواند 
نسبت به تاریخ خود و لحظه تولد و بستر تولدش بی قید باشد. ) البته اگر 
بخواهد به سیاست شکلی داده یا آن را از شکل حال حاضرش خالص 

سازد.(
بی قیدی یک متن در نپذیرفتن و پس زدن این تاریخ است نه در نادیده 
انگاشتن آن. از این جهت متن با گرفتن موضعی بیگانه و نابه جا ، به جابه 
جایی اهرم ها و لنگرگاه های قدرت می پردازد. متن در این شکل ، پایان 
شکل جا افتاده تاریخ و انگاره ی مسلط پذیرفته شده است. اما این پایان 
اعالم  امری ذهنی و حاصل رادیکال شدن شبانه ی مولف در  نه  دادن 
پایان و انحالل همه چیز ، بلکه انعکاس وضعیت موجودی است که متن 
از پهلوی آن زاییده می شود. از این جهت است که تقلید کورکورانه 
ی نوشته هایی در اعالم پایان تاریخ ، پایان هنر ، پایان شعر ، پایان چپ 
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و ... نه تنها در واقعیت هیچ برخوردی با سیاست نمی کند بلکه متن را با 
مهارت هرچه تمام تر از امکان چنین برخوردی عبور می دهد. اینجاست 
که باید مرزی ما بین رادیکالیته متن و رادیکالیته عمل کردن یا اجرای 
به گونه  ترسیم  قابل  اگرچه  مرزی  قائل شد. چنین  بیرون خود  در  متن 
ای عینی نباشد اما تخیل وجود آن می تواند تفسیری باشد بر بسیاری از 

ناکامی ها و نافرجامی ها.
 توجه به این نکته ضروری است که رادیکالیته یک متن در حوزه عمل 
کردن آن متن سنجیده می شود نه در حوزه عام معرفت بشری. به طور 
مثال »قبض و بسط تئوریک شریعت« سروش در حوزه عمل خویش بر 
با سیاست برخورد می کند  نیروهای چپ سنتی مذهبی متنی است که 
اما در حوزه معرفتی سکوالرها تنها می تواند نوعی مشی اصالح طلبانه 
مشکوک جهت آشتی دادن دو عنصر اساسن آشتی ناپذیر قلمداد گردد. 
حتی  یا  سیاسی  وضعیت  مورد  در  حقیقت  گفتن  با   ، متن  گفت  باید 
 ، کند  می  برخورد  سیاست  با  که  نیست  حقیقت  مورد  در  افشاگری 
برخورد متن با سیاست هنگامی صورت می گیرد که متن صحن فضای 
سیاست را با خوانش مجدد حقیقت بازآرایی می کند. این آرایش جدید 
قواست که صف شکن بوده و صدای برخورد ماشین سیاست با ماشین 
متن را به گوش همگان می رساند. اما این برخورد نه عنصری ویژه در 

خود متن بلکه چیزی است که از پس متن می آید. 
جمع بندي : 

وقتی  همگان شک کرد.  نظر  ابراز  برای  در رخصِت وضعیت  باید   -1
مي  پیشکش  و  گردیده  مهیا  قدرت  طرف  از  تاریخی  رخصِت  چنین 
شود تنها می تواند نشانه خیال آسوده ي قدرتي باشد که امکان نابودی 

قدرتش توسط همگان را منتفي مي داند. 
2- نظام از تکثر موجود در جامعه و تنوع خواست ها – که خود به آن 
شکل داده است – حمایت مي کند چرا که تجمیِع نیروهای اساسن غیر 
همسو ، با خنثی سازی اثرات هم ، تعادل وضعیت را حفظ  می نماید و 

دموکراسی نام این تعادِل محبوِب نظام است.
3- باید خط تمایز متن در برخورد با سیاست را به جایی بیرون از متن 
انتقال داد. یکی از روش های دغل کارانه در سیاست این دوران انتقاِل 
وضعیت و بحران به درون خود متن است : »متن خود جهانی است که 

سیاست را در خود تولید کرده و باز می سازد.«
4- چیزی که امروز سالح رادیکالیته یک متن را کند کرده است ، همین 
پیش روی نظری رادیکال در درون جهان متن و چیدن سنگرها در داخل 
متن است.  این مساله از برخورد واقعی با نظم بیرونی جلوگیري کرده و 

خود را صرفن رهسپار جنگ با متن و هر آنچه در اوست می کند.
5- با شدت گرفتن درگیری درونی متن با خویش یا حتی با سایر متون 

بیشتر اتصال متن  ارائه معیارهاي اساسن دروني ، هرچه  )بینامتنیت( ، و 
با سیاست از بین رفته است. متن خود دارای جهان گشته است و به این 
اعتبار با جهانی که در آن است بیگانه گردیده است. باور داشتن به جهاِن 
متن ، باور ما به جهاني که در آنیم را سست کرده است. توان موجود به 
جای جنگ نظری برای تصرف بیرون ، به نوعی درگیری بی پایان نظریه 

ها جهت تصرف درون ختم مي شود.   
نکته ضروری است که رادیکالیته یک متن در حوزه  این  به  6- توجه 

عمل کردن آن متن سنجیده می شود نه در حوزه عام معرفت بشری.
اعالم  در  هایی  نوشته  ی  کورکورانه  تقلید  که  است  جهت  این  از   -7
پایان تاریخ ، پایان هنر ، پایان شعر ، پایان چپ و ... نه تنها در واقعیت 
هیچ برخوردی با سیاست نمی کند بلکه متن را با مهارت هرچه تمام تر 
از امکان چنین برخوردی عبور می دهد. اینجاست که باید مرزی ما بین 
رادیکالیته متن و رادیکالیته عمل کردن یا اجرای متن در بیرون خود قائل 
تخیل  اما  نباشد  عینی  ای  به گونه  ترسیم  قابل  اگرچه  شد. چنین مرزی 
وجود آن می تواند تفسیری باشد بر بسیاری از ناکامی ها و نافرجامی ها.
8- روند استقالل متن از تاریخش ) یا هر آنچه که به نوعی بیرونی متن 
تصور می شد( به جایی رسید که نه تنها متن خود را دارای مکانیسمی 
خودکار برای بیانگری دید بلکه به گونه ای روند تاریخ را نیز معکوس 
ساخته و به تصرف خویش در آورد. در این معکوس سازی همه چیز به 
مثابه متن انگاشته شده و قابلیت خواندن یافت. چیزی که می توان آن را 

فساد سواد در جامعه جدید دانست.
سایر  از  استقالل  و  خودبنیادی  دارای  متن  تنها  نه  وضعیت  این  در   -9
عرصه ها شد بلکه سعی نمود با گنجاندن خود در تمام عرصه ها ، ماهیت 

مادی آن عرصه ها را در محدودیت دال و مدلولی خویش حل نماید. 
نیست. هیچ  متن شناسانه  نقادِی  قابل  متن  اجرای سیاست در یک   -10
متنی پیش از ورود اثرات خود در حوزه تاثیرش ، قابل سیاسی خواندن 
نیست. پس نمی توان به باید و نبایدهای روش شناسانه ای دست یافت 
دستگاه  توان  نمی  رو  همین  از  نامیدش.  سیاسی  متن  تولید  ماشین  که 
نقادی ای را تعریف کرد که متون را فی نفسه ، بی ارجاع به جهانی که 

در آن اثر می کنند ، سیاسی یا غیرسیاسی بنامد.
توامان  چشمی  تیز  و  کوری  یک  نیازمند  سیاست  با  متن  برخورد   -11
است. باید چنان کور بود که نتوانست ماشین متن را به گونه ای حرفه 
ای چنان هدایت کرد که از تصادفات پیشگیری کند و نیز باید چنان تیز 
چشمی عقاب واری داشت که فهمید به عنوان یک ضارب یا شکارچی 
چگونه باید نشانه گرفت و چگونه به هدف زد. برای یک انقالبی هیچگاه 

به هدف رسیدن مالک نبوده است ، انقالبی به هدف می زند. 

12- متن باید پاسخش را در جایی دیگر ، خارج از متن بگیرد. حالت 
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کمینه ي آن این است که متن حوزه ای از متن هایی در پاسخ یا تایید 
و تکثیر خود بیابد. در این حالت متن با کمک سایر متون چفت و بست 

یافته و مفصل بندی می شود.
از  در جایی خارج  ؛  متن  پاسخ گرفتن یک  بهینه  و  بیشینه  13- حالت 
است. جایی که  آن  تایید  یا  پاسخ  در  هایی  متن  نیز  و  متن  حیطه خود 
متن در بستر خوانده شدن خویش سبب ایجاد و تاسیس الگوهای عمل 
ورزیدن می شود. به این طریق متن قادر می شود همگان را نه در عرصه 

نظر بلکه در عرصه عمل و کنش تابع قوانین خود کند.
14- تولید متون ما صرفن به یک نیاز نظری خود خواسته پاسخ می دهد. 
از این جهت در بدو تولید نیز از اساس فاقد مبنایی مادی جهت پیگیری 
توسط خود یا دیگر افراد به مثابه انسانی بیرون متن است. مولف در زمان 
ما جزئی از قانون بزرگ و خود ارجاع ماشین تولید متن است. ما در میانه 
ي متون و نظریه ها فکر مي کنیم و خارج از آن هیچ معنایي نداریم. از 
این جهت که ما در بیرون این فضاي نمادین بي معنا هستیم سعي داریم با 
حفظ و تناور ساختن آن به خود معنا دهیم. این نوعي بده بستان دو سویه 

در جهت کسب هویت است.
پنج  یک جمعیت  بینی  نهایت خوش  در  ما  متون  مخاطبان  15- حوزه 
هزار نفره از جواناني با رده سنی مشخص و روحیات مشخصي است که 
در دو دسته شغلی طبقه بندی می شوند : یک. پیگیران اخباِر نظریه ها و 

تولیدات نظری. دو. صاحبان جایگاه های نظری.
16- اگر در گذشته معضل پیش روی روشنفکران چگونگی ارتباط با 
است.  بازگشته  روشنفکری  درون خود  به  این شکاف  امروز  بود  توده 
هر نوع ارتباط روشنفکری با خود نیز مختل شده است. لشکر پنج هزار 
نفره ما با معضل عدم ارتباط نسلي با روشنفکران پیش از خود و نیز عدم 
نفره اي  پنج هزار  ما گروه  تر مواجه هستند.  نیرو هاي جوان  از  جذب 
هستیم که با هم پیر مي شویم. کافي است به اطراف خودمان نگاه کنیم 

تا متوجه این اختالل بشویم.
17- قرار بود اندیشه را چون ویروسي سرایت دهیم ، امروز این انتقال 

اما  است  گرفته  صورت 
پنج  لشکر  همین  بین  در 
در  را  خود  که  نفري  هزار 
محبوس  خویش  قرنطینه 
ساخته اند. ما صرفن خود را 
ایم. چگونگی  ساخته  آلوده 
شکستن این سد و به جریان 
به  آن  آب  دوباره  انداختن 
کار   ، اجتماعی  بایر  بستر 
چه  اگر  که  است  هنری  و 
و  اندیشید  آن  به  توان  می 
تالش  آن  تحقق  جهت  در 
کرد اما همچنان باید مترصد 
طریق  از  تا  بود  فرصتی 
فضایی  در  هایي  درگیری 
خارج از متن گشوده گردد. 
کشیدن  انتظار  معنای  به  این 
نیست.  فعال  حتی  یا  منفعل 

این امر نیازمند کنشی دیگر، در عرصه ای دیگر ، توسط بازیگرانی دیگر 
یا همین ها که هستیم در نقاب های دیگر است. 

18- قطع شدن رابطه با کلیت ، اندیشه را در جزئی نگری نظری – معرفتی 
خویش به دام انداخته است. اندیشه باید این توان مجدد را بیابد که خود 
را دوباره با آن کلیت پیوند زده و خود را در بستر آن تعریف نماید. این 
پیوند لزوما از طریق پرداخت جزئی با امور ملموس و انضمامی که در 
این روزها استفاده آن باب شده است ، میسر نیست بلکه شاید بسیارِی 
این جزییات و اندیشیدن به آنها ما را از جغرافیای مسلطی که در آن، گیر 

افتاده ایم غافل سازد.
یا  سیاست  با  برخورد  برای  مولف  یا  متن  خواست  دانیم  می   -19
تاثیرگذاری سیاسی ربطی به اثری که متن برجا می گذارد ندارد. آنچه 
سبب می شود متن با سیاست برخورد نماید نه یک تصادف بلکه یک 
اجبار است. این اجبار از چیزی جز نحوه آرایش نیروها در اطراف متن 
– که خود به عنوان یک نیرو به ظهور می رسد – نمی آید. متن به عنوان 
یک نیرو تا جایی می تواند اعمال شود که در برابر دیگر نیروها ، محل 
بارگذاری و فضای حرکت سوژه های بارگذاری شده ی خویش را مهیا 

و درگیر در مناسبات متنی خود سازد. 
20- متن به مخاطب نمی اندیشد بلکه با آن درگیر می شود. متن پس 
از عرضه باید توان آن را داشته باشد که مجموعه مخاطبان اثر را به دو 
شق تقسیم کند. متن باید اختالف ها را برانگیزد و به حساسیت ها دامن 
زند و به این طریق مجموعه ی نیروهای فعال و منفعل را به موضع گیری 

وا دارد. 
21- درک غلط دیگری از واژگان در زمانه ما درجریان است : نوعی 
نظر  ابراز  معنای  به  موضع گرفتن  که  انتزاع. جایی  به  عینیت  فروکاهی 
کردن درک می گردد ، حتی بر خورد کردن با یک متن ، هیات چیزی 
کاملن نظری و نقادانه می یابد. منظور ما از متن و موضع گیری ای که بر 
می انگیزد نه فعال سازی منتقدین برای جای دادن آن در نحله یا طبقه ی 
خاصی بلکه سراسیمه ساختن هر نیروی منتقدی برای گرفتن یک موضع 
یا سنگر در برابر پدیده ای است که از اساس هماوردطلبانه است. متن 

آرایش قوا را تغییر مي دهد. 
نظر  از  را  برخورد می کند که سیاست  با سیاست  22-متن در صورتی 
افراد درگیر  نیز  نماید و  از خود قسمت  به دو زمان پیش و پس  زمانی 
در جریان سیاست را به دو دسته موافق و مخالف بخش نماید. پس متن 
نمی تواند نسبت به تاریخ خود و لحظه تولد و بستر تولدش بی قید باشد.
بی قیدی یک متن در نپذیرفتن و پس زدن این تاریخ است نه در نادیده 
انگاشتن آن. از این جهت متن با گرفتن موضعی بیگانه و نابه جا ، به جابه 
جایی اهرم ها و لنگرهای 
متن  اندیشد.  می  قدرت 
پایان   ، شکل  این  در 
و  تاریخ  افتاده  جا  شکل 
پذیرفته  مسلط  ی  انگاره 

شده است.
متن  گفت  باید   -23
در  حقیقت  گفتن  با   ،
یا  سیاسی  وضعیت  مورد 
مورد  در  افشاگری  حتی 
با  که  نیست  حقیقت 
برخورد می کند  سیاست 
سیاست  با  متن  برخورد   ،
هنگامی صورت می گیرد 
فضای  صحن  متن  که 
خوانش  با  را  سیاست 
بازآرایی  حقیقت  مجدد 
آرایش  این  کند.  می 
سیاست  ماشین  برخورد  صدای  و  بوده  شکن  صف  که  قواست  جدید 
با ماشین متن را به گوش همگان می رساند. اما این برخورد نه عنصری 

ویژه در خود متن بلکه چیزی است که از پس متن می آید. 
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آه ای صدای زندانی
آیا شکوه یاس تو هرگز

از هیچ سوی این شب منفور 
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

آه،ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها...)فروغ(

پاره هایی  ورق  می کنیم،  یاد  آن  از  زندان  نوشتاِر  عنوان  به  که  آنچه 
و  درها  سیگار،  کاغذ  باطله ،  کاغذ  برروی  زندان ها  درون  که  است 
دیوارها و حتی بر بدن زندانیان نگاشته می شود. این دست نوشتارها که 
مصداق زیادی در ادبیات ما دارد، برآمده از درک و تجربة بی واسطة 
قدرتی است که بر آنها تحمیل می شود. فاعالن- خطاکاراِن محبوس، 
در اغلب موارد برآمده از سیاست گذاری ها اخالقی قدرت هستند که 
در راستای سرکوب اعمال ناهنجار عمل می کنند. در مواردی دیگری 
و  آواره گی  و  کارتن خوابی  روسپی گری،  جیب بری،  دزدی،  نظیر 
ولگردی، این خطاها ناشی از سیستم فقر و اختالف طبقاتی ای هستند 
که نظام سرمایه داری برای ایمن نگه داشتن جان و مال مالکاْن این افراد 
را به زندان روانه می کند. دربارة تجربه های بی واسطة نظام های کنترل و 
این  ریشه های  به  که  افرادی  سوی  از  زندان  در  قدرت  سرکوب گر 
سرکوب آگاه نیستند، در اینجا می توان نقل قولی از مارکس ذکر کرد: 
شده  آغاز  بی واسطگی  در  صرفاً  که  اندیشه ای  است،  معتقد  مارکس 
به  بی واسطه  او، درک  قول  به  بیانجامد.  انتزاع  به  فقط می تواند  باشد؛ 
جای تمامیّت ساز و کار سرمایه داری، مانند زندگی ماهی در آب است 

که ماهی در زندان خویش به فراتر از آنجا نخواهد اندیشید.
سیاست  مشخص  برای شرح  و  بنیادین،  تحلیل های  این  از  اما خارج   
اجراگری در نوشتاِر زندان، به بررسی اجراهای یاد شده و ثبت شده در 
ادبیاِت زندان می پردازیم. آن زندانی ای که تجربه های عینی خود را در 
مورد زندان –اغلب در قالب نوشتار- به بیرون از آنجا انتقال می دهد؛ 
قصد  که  می کند  عمل  اجراگری ای  سیاست  راستای  در  اصل  در 
یا  می پروراند.  سر  در  را  قدرت  پستوخانه های  و  نهانگاه ها  افشاءگرِی 
فیگور اعتصاب گری که خود را در قالب یک بدن نحیف و استخوانی 
به نمایش می گذارد، اشاره گری نیست که دقیقاً آنچه که بر سر او آمده 
را نشان دهد، بلکه نتایج و پی آمدهای سرکوب های وحشیانة رفته بر بدن 
خویش را اجرا می کند. در این حالت، بدن به مثابة آخرین عرصة مبارزه 

می یابد.  نمود  دارد،  اختیار  در  قفس  در  زندانی  ابزاری که یک  تنها  و 
معرفی  گریز  هنجار  و  زندانی  سوژه های  عنوان  به  که  آدمهایی  اغلب 
می گردند، بی نام و نشان باقی مانده یا اسم های مستعاری برمی گزینند و 
گاهاً به منزلة شخصیتهای یک داستان معرفی می شوند. مسئلة این عاملیت 
نه مسئله ای  با افشاءگری هنجارها به آن آسیب می رساند،  رادیکال که 
سوبژکتیو بلکه موقعیت گرایی و به نمایش گذاردن آن امریست که از 
سوی دولت به عنوان امر ممنوعه تلقی می گردد. چنین مسئله ای می تواند 
نظم ظاهری بیرون از زندان را با افشاء گری خود برآشوبد و قدرت را از 
درون نشانه بگیرد. در این میان نوشتاری اجراگرایانه تر عمل خواهد کرد 
که نه صرفاً به شرح تجربة بی واسطة خود بلکه به دستکاری موقعیت ها 
و آشنایی زدایی کردن از آنها بیانجامد. و چنین نوشتاری مستلزم یک 
مولف دو زیست)نه در هیات استعارة ماهی که در بیرون از آب قادر به 
زندگی نیست( است که ارتباط های درون و بیرون را دریافته و از این راه 
خواهان تاثیرگذاری ای است که نه صرفاً نمایشی بلکه برپایة تحلیل های 
مشخصی چیده شده اند. حال ما در اینجا به چند نمونه از نوشتار زندان 

اشاره می کنیم.        
"دوزخیان بهشتی" نوشتة علي عرفاني، شرح خاطرات دختری از زندانیان 
نوشته/ این  در  می گیرد.  بر  در  را  اسالمی  زندانهای جمهوری  از  یکی 
از تصویر فضای زندان و شرح  داستان/مستندنگاری دختر زندانی پس 
گوشه ای از آن چه بر او و زندانیان دیگر می گذرد به روزی می رسد که 
حاکم شرع به سلول آنها فرستاده می شود و فاش می کند که آنها اعدام 
خواهند شد. اما پیش از اعدام پاسداری با هر یک از آنها ازدواج خواهد 
کرد تا باکره از دنیا نروند. چرا که در حدیث است که دختران باکره به 
بهشت می روند. راوی اما مورد تجاوز قرار گرفتن را بر باد رفتن رویاهای 
خویش دربارة شب زفاف می یابد؛ تصمیم می گیرد با یکی از پاسداران 
به راستی عشق بورزد تا از دام تجاوز برهد. پس به دیدار حاج آقا می رود 
و  می پذیرد  آقا  حاج  می کند.  خواستگاری  را  مراد،  او،  خواندة  پسر  و 
دختر شب هنگام با تکه تکة پیراهن های زندانیان دیگر حجله ای می آراید 
و با مراد به حجله می رود. او با چنین تدارکاتی، عملی را که در زندان 
هر روزه برای دختران رخ می دهد را در قالب اجرا در می آورد. روز بعد 
مراد که مامور اعدام او نیز هست، به سراغش می آید و پیشنهاد می کند 
که او را فراری دهد و بیرون از زندان با او زندگی مشترکی را آغاز کند. 
امّا راوی پیشنهاد او را با چنین عبارتی رد می کند: "مراد چرا نمی فهمی 
نیست، من که دیگر  بهشتی در کار  بود و دیگر  که بهشت فقط یکبار 
باکره نیستم. مگر ندیدی که ولی امرت پیش از اینکه تن دختران را با 
سالحی که تو بر دوش داری سوراخ سوراخ کند، یک سوراخ در تنشان 

کرد تا به بهشت نروند."
دراماتیکی ای  نمایش  نظیر  اجرایی  آشنایی زدایی  موقعیت  این  حال 
نظام  ما می گوئیم،  اساس  این  بر  تحلیل می دهد.  قدرت  ما  به  است که 
توتالیتاریستی همچون سوژة سادیستي عمل مي کند. سوژه اي که با نفي 
با شکنجه دادن آن خود را در جایگاه یک سوژة  ابژة کوچک میل و 
مي کند.  عمل  دگرسان  میل،  ابژة  روایت  این  در  اما  مي دهد.  کبیر قرار 
او با به نمایش گذاشتن اغواگرانة بدِن خود، دیگري را از مقام اش فرو 
مي کاهد. سرانجام سوژه)مامور( در ابراز عشق اش به ابژة کوچِک خود 

شکست مي خورد و از این راه جایگاه سوژه و ابژه در هم فرو می ریزد.
براي  بستري  است،  بستر  یک  روایت گِر  بهشتي"  "دوزخیان  راوِي 
همنشیني میل و مرگ در زندان. او در بستراش هنر مي آفریند امّا هنر رو 
به نابودي و نوشتار قرین با مرگ را. در روایتهاي شرقي همچون "هزار و 
یک شب" شهرزاد تا صبح روایت مي کند تا مرگ را از بستر دور سازد. 
نجات  نابودي  از  را  مؤلفش  مرگ،  از  گریز  با  نوشتار  روایتها  این  در 
بودند.  نامیرا  همیشه  قهرمانانش  که  یوناني  اسطوره هاي  شبیه  مي دهند. 
مرگ  طریق  از  که  مي داد  تن  مرگش  به  درصورتي  تنها  سنتي  قهرمان 
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بهشتي" راوي  "دوزخیان  در  براي جاودانه شدن.  جاودانه شود؛ مرگي 
مي ُکشد و در عین حال قاتل مؤلف خود مي شود. بستري که او فراهم 
مي کند تالیفي است که نابودي خودش را از پیش اعالم مي کند. راوي 
به هیچ عنوان به ماندگاري این بستر تن نمي دهد بلکه راز روایت اش را با 
خویش حمل مي کند، خویشتنی که قرار است به زودي سوراخ سوراخ 
شود. نوشتار او بر آمده از یک سوژه-موقعیت چندگانه است. ترکیبي 
است از چندین پیراهن زنان زنداني که تمامی آنها یک روز به ابژة میل 
زندانبانان بدل خواهند شد. او حجله را با ابزار زنانه آرایش مي کند. عمل 
او شورشي است بر علیه فالوِس مردانه که با حضور شفاف زنانگي رخ 

مي خواهد  آقا  حاج  مي دهد. 
دور  بهشت  از  را  باکره  زنان 
حتماً  منظور  این  براي  و  کند 
تعبیه  آنها  در  سوراخي  باید 
با  راوي  عوض،  در  امّا  شود. 
حاج  روایت  تمام  هوشمندي 
کژدیسه  را  سوراخ  از  آقا 
مي کند. راوي سوراخ را براي 
همین  به  مي خواهد  رهایي 
خاطر دست به یک فضاسازي 
سیاست  یک  و  نمایشي 
او  مي زند.  اجراگری هدفمند 
با انکار بدنش)راز اغواگري(، 
منکر قدرت مي شود. ما راوي 
مي نامیم.  اجراگر  اینجا  در  را 
مقابل  در  که  مي داند  راوي 
فیزیکي  صورت  به  قدرت 

حاج  چراکه  شود  ایجاد  باید  حتماً  سوراخ  کند.  ایستادگي  نمي تواند 
یک  همچون  مي کند  عمل  خاّلقانه  راوي  پس  مي خواهد.  اینگونه  آقا 
اجراگر هوشمند که هنجارهای مسلط تعیین شده را به طور نابهنگام و 
آنهم  راوي،  توسط  بدن  نمایش  می کنند.  دستکاری  شناسایی ناپذیری 
روح  مقاومت-  عرصه ي  مثابه ي  به  چیزي  فوکویي اش-  معناي  به  بدن 
را انکار مي کند )در آنجا که عشق مامور نسبت به خودش را بي نتیجه 
مي گذارد( راوي دست به یک تخّطي آشکار مي زند. نکتة ظریفي در 
نهفته است: حاضر کردن بستر براي شب زفاِف  هدفمندی عینی راوی 
نمایشي، در حقیقت نه به خاطر برآورده کردن رؤیاهاي راوي بلکه به 
منظور کاستن از خشونت مامور و چیره گي به آن صورت مي گیرد. اینجا 
راوي با تخّطي از قانون دست به یک انکار مي زند. اما انکار نه به معني 
پنهاني و غیرقابل شناسایي، که حماقت  به صورت  بل  آنتاگونیستي اش 
حاج آقا و مامور هیچوقت بدانها اجازة درک این راز اغوا را نخواهد 
بخشید. راوي با حضور شفاف خود غیاب عشق را رقم مي زند. این غیاْب 
ماموِر شکنجه را شکنجه خواهد کرد. چه پارادوکس جالبي! پارادوکسی 

که همچون پارودی جنسیّتی باتلر جلوه می کند.
ادبیات ما بخصوص در دهة چهل و پنجاه که سرکوب از سوی ساواک 
عریان تر و آشکارتر صورت می گرفت، پر است از این دست نوشتارهایی 
که اجراگر وقایع زندان هستند. از مجموعه شعر براهنی با عنوان »ظل اهلل« 
گرفته تا »ورق پاره های زنداِن« بزرگ علوی. نوشتاری که اتفاقا در این 
روزها و در ایران معاصر که هر روزی بر شمار زندانیان افزوده شده و 
شکل سرکوبشان وحشیانه تر می شود، بیش از پیش نیاز داریم. حال در 
پایان چندین بند از »ورق پاره های زندان« بزرگ علوی را نقل می کنیم 

که جابه جا می توان در آنها مفهوم اجراگری را از سوی زندانیان ردیابی و 
توصیف کرد. سپس در ادامه اقدام به ترجمة متِن »اعتراف نامة« بلندی از 
»آساتا شکور« -یکی از اعضای فعال ارتِش رهایی بخش سیاه-کرده ایم 
که در نوع خود خواندنی و شرح دقیق وقایع اش، افشاءگر سیاست های 

وحشیانة سرکوِب نهفته و اعمال شده بر زندانیان در خفاست. 
به گوشهایش  میوه  بود که  این  دیوانه ای در کریدور عمومی جنونش 
تمام  جان«.  خسرو  جان،  »خسرو  میزد  فریاد  دائما  و  میکرد  آویزان 
مامورین زندان را شتردار می نامید؛ برای همة ما زندانیان سیاسی که از 
کریدور آنها عبور می کردیم اسم گذاشته بود: مانند گردن سفید، معمار 
خط  پیرهن  ها،  جهود 
معلم  قبا،  سبز  کشی، 
در  تعجب   .... و  خسرو 
نامیدن  در  که  است  این 
این اشخاص به اسمهایی 
بود،  داده  خودش  که 
هیچ گاه اشتباه نمی کرد.

این  در  علوی(  )بزرگ 
آن  برخورد  نحوة  متن، 
اطرافیانش  با  دیوانه 
است  تئاترهایی  یادآور 
در  دوساد  مارکی  که 
می کرد  اجرا  تیمارستان 
را  خویش  بازیگران  و 
انتخاب  زندانیان  میان  از 
می کرد. تئاترهای دوساد 
محوطة  در  اجراهایش  و 
تیمارستان، یکی از بهترین نمونه های تاریخی اجراگری در شرایط حبس 

است.
باز جای دیگری از این متن می خوانیم: دیوانه دیگری جنونش این بود 
که با مدفوعش در و دیوار حجره اش را نقاشی می کرد. او را خودم در 
موقعی که در سلول های انفرادی بودم دیدم؛ حجره اش مطابق مال من 
بود، گاهی سر و صورتش را هم آلوده می کرد و توی دهنش هم از آن 
می گذاشت. این موضوع خیلی مهم است هر کس این کار را کرد، حتما 
دیوانه است و همین سنگ محک طبیب زندان است. اگر کسی دیوانه 
شد طبیب زندان می آید می ایستد، گهش را می دهد بخورد، اگر خورد 
که مریض است و اگر نخورد، پس دروغ گفته، مستحق دستبند و پایبند 

است.)ورق پاره های زندان( 
چیزی که بیش از هر چیز مرا آن روزها متوجه کرد که من با یک آدم 
صدای  می خندید،  وقت  هر  بود.  اش  خنده  ندارم،  کار  و  سر  معمولی 
مقطع،  اش  خنده  بود  همراهش  کشیدن  هورت  صدای  مثل  دیگری 
چند  را  ما  همه  که  بود  خنده  همین  بود.  بی تناسب  و  بلند  ناموزون، 
بیرون، همین خنده است که من هر وقت  از کریدور کشید  پیش  روز 
می شنیدم گوش هایم را می گرفتم. همین خنده است که هر وقت به یادم 

می افتاد در گوشم صدا میکند.)ورق پاره های زندان(
بلند  خنده های  این  و  مدفوع  به  آلوده  روهای  و  سر  این  جنون،  این 
اجراگرایانه، همة آن چیزهایی است که از دایرة هنجارهای مسلط تعریف 

شده برای بدن و رفتار زندانی بیرون خزیده و بر آنها حد می گذارد. 
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زندانی در ایاالت متحده
آساتا شکور

آساتا  نامه  اعتراف  متن  این 
 )Assata Shakur(شکور
کسیمارد  ژان  همراه  به  است، 
در  پیشتر  که  کسی  ژان  مالک، 
دستگیر   1973 می  دوِم  شِب 
و  آکولی  ساندیاتا  و  بود،  شده 
مالک شکور - شخصی که  زید 
نیوجرسی  ایالت  پلیس  دست  به 
کشته شد. آساتا شکوراکنون در 
او  میبرد.  سر  به  کوبا  در  و  تبعید 

یکی از اعضای حزب پلنگ سیاه )Black Panther Party( و ارتش 
که  میدهد  بدست  را  اعترافاتی  او  متن  این  در  بود.  سیاه  بخش  رهایی 
درخصوص رفتارهایی است که با او بعد از دستگیری اش توسط پلیس 

ایالت نیوجرسی شده است.

آساتا شکور: در شب دوم می بود که دوبار توسط پلیس ایالت نیوجرسی 
به من شلیک شد. روی زمین افتاده بودم. مرا محاصره کرده بودند، به من 
لگد می زدند، با موهایم مرا به زور روی زمین می کشیدند. دست آخر 
مرا در یک آمبوالنس انداختند، با این وجود پلیس به آمبوالنس اجازه 
حرکت نمی داد. آنها مرتب از مسوول آمبوالنس می پرسیدند: او هنوز 
نمرده است؟ او هنوز نمرده است؟ باالخره وقتی معلوم شد من قرار نیست 
تا پنج یا ده دقیقه دیگر بمیرم، مرا به بیمارستان بردند. پلیس به من حمله 
اینکه  به محض  بودند و می زدند.  مرا گرفته  بود، آنها جلوی  ور شده 
با من می  میتوانستند  بیرون می رفتند، هرکاری که  یا پرستارها  دکترها 
کردند. من در حالت نیمه مرگ بودم. مقامات بیمارستان کشیشی حاضر 
پلیس همچنان  اما  انجام دهد.  را  ام  تا آخرین تشریفات مذهبی  کردند 
دست از شکنجه کردن من بر نداشت. تا اینکه صبح روز بعد مرا به بخش 
مراقبت های ویژه انتقال دادند. آنها مجبور بودند تا زمانی که در آنجا 
به سر می بردم کمی با من مدارا کنند. بعد مرا به اتاق دیگری بردند که 
جانسون سوئیت هم آنجا بود. آنها راه های خروجی از اتاق به کریدور 
را کنترل  تمامی رفت و آمدها  توانستند در عمل  این طوری  بستند.  را 
کنند. من تنها حدود سه یا چهار روز در این بیمارستان به سر بردم. آنها 
تهویه های هوا را باز کردند تا من از سرما بمیرم. ریه هایم در معرض 

نابودی بودند. انها هرکاری می کردند تا من دچار سینه پهلو شوم.
آیا کادر پزشکی تا زمانی که تحت درمانشان بودی با این رفتارها موافق 

بودند یا با پلیس همکاری می کردند؟
که  بود  آنجا  پزشکی  اول  شب  کردند.  می  را  کار  این  آنها  از  بعضی 
رفتارش به اندازه نظامیان دولتی وحشتناک بود. او گفت: چرا به نظامیان 
شلیک کردی؟ با اینکه نمی دانست من این کار را کرده بودم یا نه، مدام 
به من می توپید. بعضی از پرستاران هم خیلی مهربان بودند. آنها واقعا می 
توانستند پستی و وحشی گری پلیس را دریابند. یکی از پرستاران دکمه 
ی زنگی نشانم داد تا بتوانم هر زمانی که نظامیان دولتی بر سر تخت من 
آمدند آنها را صدا بزنم. این جوری می توانستم از کتک خوردن بیشتر 
نیمه  در حالت  من  بودند.  بسته  تخت  به  مرا  پاهای  آنها  بمانم.  امان  در 
مرگ بودم و پاهایم متورم شده بود. تعدادی از پرستارها به بسته شدن 
پاهایم به تخت اعتراض کردند. پاهایم به شدت در حال خونریزی بود و 

دست بند در گوشت تنم فرو رفته بود. 
آیا به نظر شما امکان داشت آنها اصال از اعضای کادر پزشکی نباشند و

مراجع پلیس قصد داشتند با همکاری و موافقت بعضی از ایشان شمارا در 
بیمارستان به قتل برسانند؟

بله!قطعا این امکان وجود داشت.
دلسوزانه  رفتارهای  تو  به  نسبت  که  پزشکی  کادر  اعضای  از  دسته  آن 

انسانی نشان می دادند، سیاه پوست بودند یا سفید پوست، یا هردو؟
سیاه پوست و سفید پوست. آن پرستاری که دکمه زنگ خطر را به من 
تعدادی  لهجه ی آلمانی داشت.  او  بود.  پرستار آلمانی  داد؛ یک  نشان 
که  فرستادند  برایم  کتاب  کوچک  های  بسته  پوست  سیاه  پرستاران  از 
از  یکی  روزها  آن  داد، چرا که  نجات  مرا  زندگی  واقعا  ها  این کتاب 
دشوارترین لحظات زندگی من بود. یکی از کتاب ها شعر سیاه پوستی 
درمورد  کتابی  بعدی  و  بود  هسه  هرمان  سیذارتای  کتاب  دیگری  بود، 
واقع  به  کتابها  این  آمریکا،  سفیدپوست  جامعه  در  پوست  سیاه  زنان 
انتخاب هایی بودند که میتوانست باشد. آنها به من  شگفت انگیز ترین 
با طبیعت و جستجوی  انسان  کتابی درمورد سنت زنانمان دادند، رابطه 
انسان برای آزادی، برای عدالت، برای جهانی که به واقع جهان بیرحمی 
نیست. و این کتاب ها_حتا از طریق تجربه آنها_  به نوعی حقیقتا مرا از 
درون  می کرد. می خواستم واقعیت سنت، زیبایی و پاکی انسان را لمس 
کنم، گرچه ناچار به تحمل چنین ظلم و ستم وحشیانه ای بودم. کسانی 
که در بیمارستان بودند نمی دانستند من چه کسی هستم، اما میفهمیدند 
چه بر سر من آمده است؛ واین باعث می شد فکر کنید که مهم نیست 
پلیس چه رفتار وحشیانه ای دارد، همچنین دادگاه ها. مردم همچنان برای 

حفظ انسانیتشان مبارزه می کنند و واقعا میتوانند فراتر از آن را ببینند. 
شما چه مدت در بیمارستان بودید و چقدر وضعیت وخامت پزشکی شما 

پس از آخرین دستگیریتان طول کشید؟
من حدود دو هفته در بیمارستان شهرستان Middlesex سپری کردم. 
و بعد دوهفته دیگر را در بیمارستان روزولت )Roosevelt( مخصوص 
بیماری های مزمن گذراندم. من جای دو زخم گلوله داشتم_ یکی از 
گلوله ها هنوز در قفسه سینه ام باقی مانده است. من از یک دست فلج 
شده بودم. برای تنفس دچار مشکل بودم. و پس از اینکه از بیمارستان 
دوم مرخص شدم، دو سال طول کشید تا توانایی استفاده کامل از دستم 
بیمارستان  در  پزشکی  های  درمان  یا  فیزیوتراپی  اجازه  کنم.  پیدا  را 
مانند  ساده  برای چیزهای  دادگاهی  مجوز  به گرفتن  مجبور  ما  نداشتم. 
توپ فیزیوتراپی بودیم که من می توانستم خودم دستم را جمع کنم و 
یاد بگیرم چگونه مجددا از آن استفاده کنم. ولی تنها امکان انجام تمرین 
هایی را داشتم که پرستاران برایم توضیح می دادند. از آنها پرسیدم، چه 
کار می توانم انجام دهم؟ من حقیقتا میدانستم که نظام زندان هرکاری 
به  پرستارها  بماند.  بهبودی مجدد من عقیم  تا  انجام می دهد  بتواند  که 
انرا بچالنم، آنها  نبودم  قادر  اینکه من  باوجود  بودند  من حوله ای داده 
میگفتند "فقط امتحان کن." به محض اینکه من دستم را روی آن قرار 
می دادم، پلیس می آمد و حوله را می گرفت، همه این ها در حالی بود 
که من همچنان به تخت بسته شده بودم. نمی دانم آنها فکر می کردند من 
قرار است با حوله چه کار کنم. اما مسئله اصلی حوله نبود. هدف تنها این 

بود که هرکاری که ممکن است انجام دهند تا من بیشتر عذاب بکشم. 
برای  توان بخشی  و  بهبودی  نوع درمانی جهت  واقع هیچ  پس شما در 
دریافت  در دوم می 1973  بودند  اسیب رسانده  به شما  هایی که  زخم 

نکردید؟
 DA، تاحدی ارائه میشد، اما منظور من این است که دولت، پلیس، اداره
روند  تا  میدادند  انجام  توانستند  می  که  هرکاری  من  اعتقاد  به   ،FBI

بهبودی من دچار اختالل شود.
شکایت  به  پزشکی  درمان  دریافت  برای  بودید  مجبور  شما  بنابراین 

حقوقی متوسل شوید؟
وکیل من به دادگاه رفت و گفت که "یکی از دست های او فلج شده 
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است." اما من هیچگاه فیزیوتراپی نشدم. ما میتوانستیم تیمی اماده کنیم 
که بیاید و مرا در یک موقعیتی که واقعا در آن بودم معاینه کند. دکتر 
زندان فقط بازوی مرا میگرفت و میگفت: "اوه، کامال خوب است. شما 
مشکلی ندارید." و درمان او در اغلب موارد همین طور سهل انگارانه و 

با بی توجهی بود. 
بستری شدن شما  زمان  اینکه مدت  از  پس 
منتقل  بازداشتگاه  به  را  شما  یافت،  پایان 

کردند یا زندان؟
شهرستان  نوانخانه  به  مرا  آنها  بله، 
Middlesex بردند. من در انفرادی به سر 
می بردم. سلول من یک در میله ای داشت 
بیرون  در  هم  دیگری   اهنی  بزرگ  در  و 
و  اکتبر  ماه  حدود  تا  ژوئن  ماه  از  من  بود. 
نوامبر انجا بودم. تا اینکه مرا به زندان شهر 
 New Brunswick در   Middlesex
منتقل کردند و دوباره مرا به یک زیرزمین 
زندان  انجا  فرستادند.  انفرادی  سلول  در 
مردان بود و من تنها زن آنجا بودم. من در 
دسامبر  ماه  در  مرا  اینکه  تا  ماندم  همانجا 

1973 برای دادگاه به نیویورک بردند.
 District واژه  مخفف   DA *پانوشت: 
در  قضایی(  بخش  )بازپرس   attorney
بسیاری از حوزه های قضایی ایاالت متحده 
نماینده دولت  انتخابی وجود دارد که  مقام 
بازپرس  است.  جنایی  جرایم  تعقیب  در 

دادگاه  هر  حقوقی  وزارت  در  مقام  باالترین  منطقه  هر  قضایی  بخش 
محسوب میشود.

شما تقریبا چند ساعت روز در سلولتان زندانی بودید؟
24 ساعت روز

آیا شما اجازه مالقات داشتید؟
و  نزدیک  خانواده  با  توانستید  می  شما  آن  اساس  بر  که  بودند  قوانینی 
وکال مالقات داشته باشید، اما پلیس همواره در مکالمات ما مداخله می 
کرد. آنها دقیقا واقعیت مفروض حقوق وکیل- موکل و امکان مالقات 
با خانواده را نادیده می گرفتند. آنها فقط می خواهند که آنجا باشند و 
با  ندارند  این موقعیت کاری بکنیم. کودکان اجازه  نمیتوانیم در  ما هم 
کسانی که زندانی شده اند مالقات کنند و این واقعا تاسف برانگیز است. 
شما تنها فریاد کودکانی را می شنیدید که در طول ساعت مالقات مدام 
نام مادر و پدر خود را فریاد می زدند. آنها باید بیرون زندان می بودند. 
شما تنها می توانستید این صداهای ضعیف را بشنوید. واقعا دردناک بود.
آیا شما در همان هنگام مطلع شدید  قانونی در آمریکا هست که بنابر آن 

وکال و موکلین حق مالقات خصوصی دارند؟
 )Evelyne Constantly( بله. وکیل و همینطور عمه ام اِِولین کنستانتلی
به این شرایط اعتراض کردند. اما مثل این بود که او با یک مشت کر 
حرف میزند. او به دادگاه هم رفت و من نمی دانم چقدر طول کشید تا 
مالقات وکیل و موکل مورد توجه و احترام قرار گیرد. درها بسته بود 
 )bugged( ولی انها عمال در اتاق بودند، و آن اتاق ها درهرحال کنترل

میشدند.
منظورتان از اصطالح  کنترل میشد)bugged( چیست؟

منظورم این است که زمانی که ما مالقات داشتیم آنها از دستگاه های 
الکتریکی استراق سمع استفاده می کردند. نگهبانان اطراف ما میگشتند 
میگفتند:  اینجوری  بگویید." آنها  میخواهید  میدانیم چه  "ما  میگفتند:  و 

که  خب  داریم.حاال  نوار  روی  شمارا  های  صحبت  ما  صورت  "درهر 
چی؟"

به نظر شما، مراقبت های پزشکی و درمانی ناکافی و عدم امکان مالقات 
خصوصی با وکیلتان، شما را از مقابله با اتهامات اصلی که دولت بر شما 

وارد می آورد، بازمی داشت؟
مبارزه  به  مجبور  من  وکالی  دقیقا. 
و  بودند  ابتدایی  چیزهای  چنین  با 
رسیدگی  پرونده  به  نمیتوانستند 
مخالفت  هرچیزی  با  دولت  کنند. 
طور  به  که  انرژی  بیشتر  کرد،  می 
کردن  فراهم  صرف  باید  معمول 
مقدمات برپایی دادگاه میشد، صرف 
پر کردن درخواست حق داشتن توپ 
های  مراقبت  داشتن  فیزیوتراپی، 
میشد،  خوردن  غذا  حتی  یا  پزشکی، 
غذایی که بدتر از هر زندانی بود که 
من تا به حال در آن بودم. زنان به غذا 
اعتراض میکردند، این فقط من نبودم 
آنها  میدادند ولی  به من غذا  آنها  که 
میگفتند که این اعتراض به خاطر من 
انفرادی  حبس  در  من  هرچند  بود، 
زنان  بقیه  با  میتوانستم  فقط  و  بودم 
صحبت کنم. با این وجود خود را به 
باالی میله های در زندان کشاندم و از 
و  باالی در صحبت  سوراخ کوچک 
مسئله را حل و فصل کردم. در کل تمام تالش ما برای برپایی دادگاه در 

هر سطحی عبث مینمود. 
آیا شما متحمل هیچ رفتار انضباطی ناشی از آن اعتراض ها می شدید؟

می  که  کاری  تنها  آنها  بنابراین  میبردم،  سر  به  انفرادی  در  همواره  من 
توانستند انجام دهند این بود که مرا عذاب دهند و زندگی را برایم دشوار 

تر سازند.
با شما متحمل  آیا زنان دیگر هم به دلیل تالش جهت برقراری ارتباط 

هیچ نوع رفتارهای انضباطی می شدند؟
زنان  به  گرفتند؛  می  قرار  تهدید  مورد  دادگاهی  پرونده  لحاظ  به  آنها 
زندانی گفته بودند که من یک تروریست هستم...  من متهم به قتل یکی 
از نظامیان دولتی نیوجرسی شده بودم. پلیس ادعا کرده بود که آنها برای 
محافظت از من مجبور شدند مرا در انفرادی نگاه دارند. اما زنان اینها را 
باور نمی کردند. آنها هرکار کوچکی که از دستشان برمی آمد انجام می 

دادند تا من احساس بهتری داشته باشم.
بار که در دادگاه حاضر شدید  اولین  برای  بگویید  ما  به  توانید  آیا می 
در نخستین محاکمه تان دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتهاماتی بر شما وارد 
آمد و دولت دقیقا چگونه پیگیری قانونی این پرونده خاص را به عهده 

گرفت؟
اولین محاکمه که من در آن حضور داشتم در دادگاه نیوجرسی بود. آنها 
مسئول  مانند سرقت مسلحانه - من  وارد کردند  بر من  زیادی  اتهامات 
سرقت اسلحه و حمله به پلیس شناخته شدم- و کلی اتهامات ریز دیگر. 
اما اصلی ترین اتهامات، به قتل رساندن پلیس دولتی نیوجرسی و زخمی 
کردن یک نفر دیگر بود. ما در دادگاه در جریان انتخاب هیات منصفه 

نیز بودیم. 
وقتی میگویید "ما" ممکن است دقیقا توضیح دهید چه کسی؟

ساندیاتا آکولیSundiata Acoli و من با هم در دادگاه حاضر بودیم. 
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ما اتهامات مشابه داشتیم و تصمیم گرفتیم باهم در دادگاه حاضر شویم. 
آنها هم با این مخالفتی نکردند.

آیا جراحات شما درآن موقع درمان شده بودند؟
من همچنان از بازوبند برای شکستگی دستم استفاده می کردم. اما مشکل 
بیشتراز همه بازوی دست راستم بود. من کال فلج ودرب و داغان شده 
بودم. جوش زده بودم و بسیار الغر شده بودم... به هر حال ما شروع به 
دادگاه  جلوی  میانه جلسه  در  نمودیم که  منصفه  هیات  انتخاب  فرایند 

ادامه آن را گرفتند. این روند تا ژوئن 1974 به تعویق افتاد.
چرا؟

منصفه  هیات  میان  در  نژادپرستی  می شد یک جور جو  احساس  چون 
یابد.  ادامه  ازاین  بیشتر  دادگاه  جلسه  دهد  نمی  اجازه  که  است  حاکم 
اصال امکان نداشت ما بتوانیم این وضعیت را هیچ رقمه شبیه یک دادگاه 
به شهرستان  مارا  دادگاه  آنها محل تشکیل  بنابراین  تلقی کنیم.  عادالنه 
دیگری _ شهرستان موریس Morris _ تغییر دادند، جایی که ما تصور 
می کردیم جلسه دادگاه مجددا از سر گرفته می شود. جالب اینکه 99 
در صد از ساکنان موریس سفیدپوست هستند و در واقع موریس یکی از 
ثروتمندترین شهرستان های ایالت نیوجرسی و به عبارتی در تمام کشور 

محسوب میشود.
چه شواهدی حاکی از  وجود جو نژادپرستی در آن زمان بود؟

را  تالشش  تمام  سالها  برای  مطبوعات  اما  ندارد،  وجود  مدرکی  هیچ 
درمورد من می کرد. من به یک هیوال تبدیل شده بودم. آنها زن شروری 
را به تصویر می کشیدند که مرتبا نیروهای پلیس را ترور می کند، یک 
زِن واقعا دیوانه... آنها همه این تصورات موهوم را می ساختند تا مرا نابود 
سازند. آنها بین سالهای 71-1970 دست به آغاز چنین اقداماتی زدند. 
FBI، CIA، کسانی  پلیس،  و  بگوید  هرچیزی  تا  بود  آزاد  مطبوعات 
بودند که منبع تغذیه اخبار مطبوعات محسوب می شدند.کسی هرگز از 
من کوچکترین سوالی نمی پرسید یا حتا تالش نمی کرد تا با این واقعیت 
روبه رو شود که ماهم انسان هستیم، کسانی که سابقه طوالنی مبارزاتی 
دارند. این واقعا طاقت فرسا و کشنده بود و مردم هم به این باور داشتند.

شما متوجه شدید بین اطالعاتی که پلیس در اختیار دارد و تحریف اخبار 
در مطبوعات رابطه ای وجود دارد؟

خورد  به  و  کردند  می  سرهم  چیزهایی  فقط  آنها  نبودند.  اخبار  اینها 
مطبوعات می دادند. آنها نمی دانم مرا به چقدر اتهامات نامعلومی متهم 
با خواندن  نبود. هرکس  از آنها درست هم  بودند که هیچ کدام  کرده 
روزنامه ها فکر می کرد که ما محکوم به ارتکاب جنایات بسیاری در 
جرمی  هیچ  ما  که  نشد  اشاره  این  به  هرگز  و  ایم  شده  کشور  سرتاسر 

مرتکب نشده ایم.
شما گفتید دادگاه تان به این دلیل که نتوانستید هیات منصفه بی طرفی 
که  زمانی  داشتید  را  امکان  این  شما  آیا  درآمد.  تعلیق  به  باشید  داشته 

دادگاه شما از سر گرفته شد هیات منصفه مناسبی انتخاب کنید ؟
سیاه  از  بسیاری  بود.  مغرضانه  کامال  منصفه  هیات  انتخاب  روند  خیر. 
پوستانی که حقوق دانان آینده محسوب میشدند توسط دادستانی مورد 
و  بودند  متعصب  آشکارا  که  افرادی  بعد  گرفتند.  می  قرار  اعتنایی  بی 
مسلما فکر می کردندکه من مجرم هستم اعضای هیات منصفه را تشکیل 
میدادند. دومین جلسه دادگاهم در نیوجرسی انفرادی بود و من تنها به 
دست  تان  عقیده  از  توانید  می  آیا  خب،   " قاضی گفت:  رفتم.  دادگاه 
تبعیت  قانون  از  تعیین می کنم  من  توانید همانطور که  آیا می  بکشید؟ 
کنید؟ آیا می توانید به دستورات من گوش دهید و به توافقی برسیم؟" 
مردم  درصد   70 شد  معلوم  نظرسنجی  طی  اینکه  باوجود  گفت  قاضی 
پرونده  این  و  هستم  مجرم  من  که  بود  معتقد   Middlesex شهرستان 
را از طریق رسانه ها دنبال می کردند، این یک دادگاه عادالنه است و 
هیچ غرض ورزی هم درکار نیست. من محاکمه شدم و از سوی تمام 

به  که  هایی  همان  شدم،  شناخته  مجرم  سفیدپوست  های  منصفه  هیات 
وضوح از دادستانی کل جانبداری می کردند. هیات منصفه توقیف شده 
ادامه  هم  با  همدستی  به  همچنان  منصفه  هیات  اعضای  و  پلیس  اما  بود 
دادند. همین شرایط برای پرونده ساندیاتا هم پیش آمد. یکی از اعضای 
سیاه پوست هیات منصفه در پرونده اش تالش کرد تا واقعا گامی رو به 
جلو بردارد اما آنها به شدت جلویش را گرفتند. این یک بررسی واقعی 
کرد،  می  همکاری  زندانبانان  با  پلیس  آن  اساس  بر  که  بود  روشی  از 
هنگامی که هیات منصفه توقیف شدند مسئولین دادگاه با آنها همدستی 
مامور  اتهام کشتن یک  به  فرد  به خصوص درمواردی که  می کردند، 
هیات  در  نفوذ  برای  ای  حربه  عنوان  به  این  است؛  شده  محکوم  پلیس 

منصفه استفاده میشد. 
ها  گروه  و  ها  سازمان  سایر  همراه  به  شما،  وکیل   1978 دسامبر  در 
نمود  تنظیم  ملل  بشر سازمان  دادخواستی درخصوص کمیسیون حقوق 
و مدعی نقض فاحش روند حقوق بشر نسبت به زندانیان در آمریکا شد. 
پرونده شما یکی از آنهایی بود که نامش ذکر شد، و به دنبال آن گروهی 
از وکال و حقوق دانان بین المللی به دیدار شما آمدند. آیا میتوانید بگویید 
دقیقا در چه بخشی اسکان یافتید و برای چه مدت و تحت چه شرایطی؟
می  به سر  ها  زندان  این  در  بیشتر  هم  شاید  و  نیم  و  سال  دو  من  خب، 
به  ازاینکه در سال 1977 محاکمه شدم حدود یک هفته مرا  بعد  بردم. 
یاردسویل زندان  به  سپس  و  بردند،   Quentin کوئنیتن  زنان  زندان 
یک  نه  بود.  مردان  به  متعلق  کامال  که  کردند  منتقل   Yardsville
بازداشتگاه بلکه درست یک زندان. آنها به من جزوه ای دادند و گفتند 
:"اینها قوانین بخش جدید زنان در زندان یاردسویل است." من تنها زن 
موجود در بخش زنان زندان بودم و آنها به من گفته بودند که قرار است 
بقیه عمرم را همینجا باشم. آنها یک روانشناس مخصوص زندان آوردند 
با این اوصاف یک  انقالبی تندرو هستم و  تا تصدیق کند که من یک 
انفرادی ماندن به زحمت میتواند به سالمت روانی من  مقدار در حبس 
آسیب زند. من آنجا ماندم _ مکانی که درست مانند یک قفس بود_ 
محصور در بخش کامال مجزا از زندان. دو نگهبان همیشه مقابل در سلول 

حاضر بودند، در تمام روز. 
اینها نگهباناِن زنان بودند؟
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خیر. هم نگهبان زنان و هم مردان. در مقابل سلول من بودند و همه چیز 
را مینوشتند، حواستان باشد:" سوژه در حال غذاخوردن است. سوژه االن 
به توالت رفت. سوژه االن در حال مطالعه است- خالصه هرکاری که 
میکردم آنها ثبت می کردند. من نه هیچ تماسی با دیگر زندانیان داشتم، 
نه دسترسی به کتابخانه قانونی، نه دسترسی به سایر تسهیالت آموزشی، نه 
هیچ تفریحی خارج از سلول. مالقاتهای خانوادگی من در مکانی چرک 
و نامطبوع برگزار می شد، در اتاق تفتیش زندانیان عادی. و ما هم مجبور 
بود  به طرز غیرقابل تحملی گه  اتاق که  این  این کثافت، در  بودیم در 
را  اش  اجازه  من  که  مالقاتی  هرچندتا  باشیم.  داشته  مالقات  و  بنشینیم 
داشتم. مالقات با وکال هم در همین اتاق برگزار میشد. مابقی چیزهایی 
واقعیت  این  کردم  صحبت  المللی  بین  وکالی  با  درموردش  من  که 
فرستادند،  غربی  ویرجیانای  در   ،Alderson آلدرسون  به  مرا  که  بود 
زندانی که داخل زندان دیگر احداث شده بود. با وجود اینکه من هیچ 
ایالتی بین  تماس  پیمان  که  بود  قراردادی  این  نداشتم،  حکومتی  اتهام 
موجب  به  که  میشد،  نامیده   Interstate Contact Agreement
با سایر  با اعضای خانواده اش،  برقراری رابطه  به منظور  آن هر زندانی 
باید روانه سازمان زندان فدرال شود.  نقطه ای از کشور  نهادها، در هر 
ساندیاتا به زندان ماریون Marion منتقل شد، جایی که وحشتناکترین 
اردوگاه کار اجباری در ایاالت متحده محسوب میشود. زندان آلدرسون 
نفر   20 حداکثر  و  بود  برپاشده  متحده  ایاالت  زنان  خطرناکترین  برای 
Manson منسون   خانواده  اعضای  زنان  آنها  اغلب  داشت.  ظرفیت 

باقی  و  بودند،  شده  فورد  جمهور  رئیس  علیه  اقدام  به  متهم  که  بودند 
آریایی  خواهران  جامعه  اعضای  اتفاقشان  به  قریب  اکثریت  هم  زنان 
)Aryan Sisterhood( بودند که سازمانی فاشیستی و وابسته به حزب 
به طور کلی عمدتا سیاه  زندانیان آلدرسون  بود. هرچند جمعیت  نازی 
پوست، التینی، آسیایی بودند- واحد نظارت نیز همه سفیدپوست بودند، 
به استثنای من. من آنجا با 13 یا 15 نفر از طرفداران نازی بودم که روی 
شلوار جینشان عالمت صلیب شکسته نازی دوخته بودند و هنگام سالم 
نظامی به هیتلر عکس انداخته بودند. من تازمانی که این بخش تعطیل شد 

آنجا بودم و سپس به دخمه )Hole( منتقل شدم.
اجباری  کار  _اردوگاه   Federal Prison Camp پینوشت: 
ایاالت  در  زنان  برای  امنیت  سطح  ترین  پایین  با  زندانی  آلدرسون_ 
 Federal متحده محسوب میشود. این زندان توسط اداره اگاهی فدرال

Bureau Of Investigation )FBI( اداره میشود.
منظورتان از دخمه Hole چیست؟

تنبیهی.   جداسازی  برای  جایی  بود.  انفرادی  سلول  جور  یک  دخمه 
هرچند من در تمام مدت متهم به هیچ نوع تخلف انضباطی نشده بودم با 
این وجود آنجا بودم. من را توی دخمه انداخته بودند تا تصمیم بگیرند 
چه کاری با من بکنند. آنها نمی خواستند که من در بند عمومی و کال 
در هر وضعیت نرمالی در زندان باشم، از این رو مجبور بودم همچنان 
در دخمه بسر برم تا زمانی که دست آخر تصمیم گرفتند مرا با کشتی به 
زندان کوئنتین منقل کنند. در زندان کوئنتین بالفاصله در بدو ورودم، 
درب ساختمانی را که در آن بودم بستند، به دنبال آن تمام زنانی که در 
زندان مشغول کار بودند، به کالس های آموزشی می رفتند و یا شغلی 
در میان زندانیان داشتند، دست از کارهایشان کشیدند و تنها می توانستند 
در حد فاصل محدوده امنیتی ساختمان رفت و آمد کنند. امکان شرکت 
در تمامی برنامه های تفریحی زنان به محض اینکه من پا بدانجا گذاشتم 
از آنان سلب شد. مامور زندان در حالی که اطراف زنان گشت  بکلی 
میزد، میگفت:" این زن دلیل این است که شما کارتان را ازدست دادید 
و بیشتر ازاین نتوانستید در کالس های آموزشی بمانید. مسبب محبوس 
است."  زن  این  ساختمان؛  این  در  روز  شبانه  یک  مدت  به  شما  ماندن 
ایجاد  برای  مقامات زندان در تالش  توانستنم دریابم که  من کامال می 

را  زنانی  بیشتِر  آنها  از من دوری کنند.  زندان  زنان  شرایطی هستند که 
که تاحدی فهمیده بودند اوضاع از چه قرار است به ساختمان دیگری با 
حداکثر امنیت منتقل کردند. و ساختمانی را که من در آن بودم پرکردند 
از زنانی که خبرچین بودند، زنانی که آلت دست ماموران زندان بودند، 

و آنهایی که به معنای واقعی دیوانه و احمق بودند، زنان به کل تعطیل.
بنابراین به نظر شما سعی مسئولین زندان برآن بود تا سایر زندانیان را برای 

درگیری فیزیکی با شما تهییج کنند؟
افراد خودشان  این زنان را تحریک می کردند، آنها  اوه،بله. آنها مدام 
را عمدا برای همین هدف روانه این ساختمان کردند، زنانی که احکام 
طوالنی مدت نداشتند، کسانی که هیچ دلیلی نداشت در این ساختمان 
باشند و تنها جهت تحریک و ایجاد دردسر و آشوب فرستاده شدند. کار 
نیروهای گارد سیاه می گفتند:" هیچ  به جایی که محافظان،  می رسید 
کس امروز بیرون نمی رود چون برایتان آشی پخته ایم که حض کنید." 
من همیشه به آنچه که نیروهای گارد با کمی اغراق می گفتند گوش می 

دادم، اما دربعضی از موارد می فهمیدم که این بار راست گفته اند.
با توجه به قانون اساسی ایاالت متحده ، هرشخصی که متهم به ارتکاب 
اگر  و  نماید،  انتخاب  خود  را  وکیلش  که  دارد  را  این  حق  باشد  جرم 
انتخاب وکیل موردنظرش  از پس  نتواند  و  باشد  نداشته  مالی  توان  وی 
قانون  این  تعیین می گردد.  برآید؛ درنهایت وکیل توسط خود دادگاه 
این جاست. با این اوصاف گزارشات پرونده شما نشان میدهد یکی از 
وکالی شما در جریان یکی از دادگاه هایتان به طرز مشکوکی به قتل می 
رسد. می توانید برای ما توضیح دهید که در دادگاهی که در آن حضور 
داشتید چه اتفاقی افتاد؟ در جریان آن چه چیزی مشخص شد؟ و با همه 

اینها شما چگونه توانستید ازخودتان دفاع کنید؟
افتاد. به طور کلی یک حالت تهاجمی  این در دادگاه نیوجرسی اتفاق 
دائمی نسبت به وکالی من وجود داشت. آنها وکالی من را به اخالل 
در نظم دادگاه تهدید می کردند، تا اینگونه از شر پرونده ها نیز خالصی 
جویند. استنلی کوهن)Stanley Cohen(  که به قتل رسیده بود، یکی 
که شخصی  دارد  وجود  توهمی  یک  بود.  ها  پرونده  همین  وکالی  از 
واقعیت  دارد.  وکیل  به  نسبت  حقی  یک  شود  می  جرمی  به  متهم  که 
ماجرا این است که اغلب افرادی که پولی ندارند که وکیل اتخاذ کنند 
هیچ  بدون  تحقیق،  و  بررسی  بدون  ندارند،  شان  پرونده  در  نیز  سهمی 
فرمان  برای  دالر  ها  میلیون  دولت  من،  پرونده  مورد  در  اقدامی.  گونه 
به  نیاز  ما  نداشتیم.  پولی  هیچ  ما  که  درحالی  هزینه کرد  من  دستگیری 
کارشناسانی داشتیم تا دفاعیه ای تنظیم کنند، کارشناسان بالیستیک، به 
جعلی  فیزیکی-  اصطالح  به  شواهد   - شواهد  از  بسیاری  که  دلیل  این 
چندی  شدند،  می  آشکار  اکتشافات  گزارشات  در  که  مواردی  بودند. 
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بعد ناپدید و سپس دوباره پیدا می شدند و این کامال واضح بود که همه 
این مدارک دست کاری شده بودند. بنابر این ما نیاز به یک شیمی دان 
بالیستیک، و ما مطلقا  دادگاهی داشتیم، یک بازپرس ویژه، کارشناسان 
هیچ پولی هم نداشتیم. سرآخر، بعد از این که وکال فریاد زدند و سرو 
کارشناسان  هزینه ی  پرداخت  دستور کمک  قاضی  انداختند،  راه  صدا 
را صادر کرد. با این وجود پیدا کردن یک کارشناس بالیستیک یا یک 
کارشناس دادگاهی که برای پلیس کار نکند بسیار دشوار می نمود، به 
پیدا کردن  باشید.دقیقا  پلیس  افسر  قتل یک  به  متهم  اگر شما  خصوص 
شخصی که نسبت به حرفه اش وفادار و مستقل باشد. استنلی کوهن کم و 
بیش با یکی از همین کارشناسان، نخستین ارتباط ها و توافقات را برقرار 
ارتباط  این کارشناسان  از  با بعضی  بتواند  تا  بود  بود و در پی آن  کرده 
برقرار کند و بعضی از این شواهد جعلی و ساختگی را افشا سازد و پس از 
آن فهمیدم که او را مرده در آپارتمانش یافتند. علت مرگ استنلی کوهن 
هرگز برمال نشد. گزارشات اولیه حاکی از ان بود که او قربانی یک تروما 
بود. با این حال ما ابدا به علت واقعی مرگ او پی نبردیم. به هرحال چه 
بخواهیم چه نخواهیم او مرده بود. آنها دست آخر چیزهایی درمورد علل 
طبیعی مرگ گفتند، اما اینکه او چگونه کشته شده است ابدا جایی انتشار 
پیدا نکرد. چیزی که ما می دانیم این بود که تمام پرونده های حقوقی که 
در آپارتمان وی موجود بود توسط ایاالت متحده مصادره شد، البته دقیقا 
توسط اداره پلیس نیویورک. آنها گفتند آن دسته از پرونده های حقوقی 
نکردند که چه مدارک  اظهار  بودند و  بردند که مدارک من  باخود  را 
و شواهدی. اِِولین برای بازگرداندن مدارک مجبور به اقامه دعوی شد. 
مدارک متعددی مفقود شدند، همه یادداشت هایی که به بازجویی های 
پرونده ها مربوط می شدند هرگز پیدا نشدند.بعد بالفاصله پس از مرگ 
فرمانی کردکه  گیری گزارشات  بازپس  به  اقدام  قاضی  استنلی کوهن، 

طبق آن دولت مجبور به پرداخت هزینه کارشناسان شده بود.
مقامات شهرستان گفتند ما درزمانی که باید این کارشناسان را در اختیار 
درنتیجه  نداشتیم، 
دیگر  دستور  این 
ندارد.  ای  فایده 
کانتسلر  ویلیام 
 William(

و  کرد  کارمی  ها  پرونده  روی  که  بود  وکالیی  از  (یکی   Kunstler
این بودکه هر دوی  لنوکس هاینس. مسئله بعدی که فهمیدیم  همچنین 
قاضی  شدند.  فراخوانده  همانجا  به  دادگاه  درنظم  اخالل  جرم  به  آنها 
جلسه غیررسمی دادگاهی تشکیل داد تا از این طریق بتواند دست کانتسلر 
را از پرونده کوتاه نماید. چرا که وی در تالش برای جمع آوری پول 
بود تا ما بتوانیم از پس هزینه کارشناسان برآییم. عوض آنکه وکالی من 
بتوانند شرایط دفاع از من را فراهم کنند، در موقعیتی قرارگرفته بودند که 
مجبور بودند برای دفاع از خودشان آماده شوند... و  به هین خاطر تمام 
وقت من در زندان گذشت. اِِولین ویلیامز )Evelyn Williams( وکیل 
نیز می باشد. او به جرم اخال در نظم متهم شد و از  ام  من بود که عمه 
این بابت به شدت به ستوه آمده بود. وی به همین دلیل اهانت به دادگاه 
بیشتر وکالی من  برای  بیجهت.  مدتی را در زندان گذراند، بی خود و 
همین اتفاق افتاد. اگر آنها آزار و اذیت نشدند ولی همگی مورد تهدید 
قرار می گرفتند.به قول لوی میِرز)Lou Meyerse (، وکیلی از می سی 
سی پی که "من حاضرم یک میلیون پرونده در می سی سی پی به عهده 
نیوجرسی  اینکه  برای  باشم.  نداشته  نیوجرسی  در  یکی  حتا  ولی  بگیرم 
نژادپرستانه ترین مکانی است که می توان متصور شد." ولی در واقع این 
تنها نیوجرسی نبود، نیویورک هم به همین صورت بود. هرجایی که من 
در آن به دادگاه می رفتم وضع به همین منوال بود و این تنها برای من 
اتفاق نمی افتاد، این چیزی بود که به طور فراگیر در همه پرونده هایی 
اینکه در  به مجرد  تکرار می شد.  بودند،  زندانیان سیاسی  به  مربوط  که 
نیز  زندانیان  با  قرار می گرفتند،  اذیت  پرونده وکالیش مورد آزارو  هر 

بدترین رفتار صورت می گرفت. 
آیا اعضای خانواده شما در طول این مدت به هیچ وجه توسط مقامات 

دولتی مورد آزار و اذیت یا تهدید قرار گرفتند؟
قطعا. اول اینکه باید بگویم که مقامات زندان تماما در تالش اند تا شرایط 
مالقات را سخت و دشوار نمایند. آنها زندان را در مکانی ساخته اند که 
مالقات را بسیار سخت می نماید. خانواده ها مجبور هستند ساعت ها وقت 
خود را در صف بگذرانند، صرفا برای اینکه بتوانند وارد شوند درحالی 
که در سرما ایستاده اند. هیچ امکاناتی برای  آنها وجود ندارد. اغلب حتا 
بود،  نیست. زمانی که خواهرم خیلی کوچک  نوشیدن هم  برای  چیزی 
مادرم اورا به همراه خود برای مالقات من آورد. نگهبانان گفتند:" او نمی 
باشد." هرچیز کوچک  داشته  تواند  نمی  بخورد. پوشک هم  تواند شیر 
احمقانه ای که بتواند شرایط را سخت تر کند. خانواده من در هر سطحی 
مورد آزار و اذیت پلیس قرار می گرفت. مادر من مورد حمله قلبی قرار 
سعی  و  بردند  هجوم  وی  کار  محل  به  پلیس  نیروهای  که  چرا  گرفت، 
کردند درب را بشکنند. دوربین های مداربسته، کنترل تلفن، طرح ها و 
نقشه ها، تماس های تلفنی عجیب و غریب و مشکوک در تمام ساعات 
شب و بخش صدای ساختگی ضبط شده من برایشان. آنها متحمل همه 
این مسائل می شدند چرا که صرفا اعضای خانواده من بودند. آنها تنها 
می توانستند در خانه بمانند و همانجا حرف بزنند. همه چیز مدام در حال 
و  بود  افتاده  کار  از  اتومبیل  موتور  از  قسمتی  بار  یک  بود.  شدن  ضبط 
هنگامی که خواستند آن را به گاراژ ببرند متوجه شدند که قطعه به طرز 
مرموزی بریده شده است. الستیک های ماشین نیز پاره شده بود. نامه ها، 
همه ی نامه های پلیس تهدید آمیز بودند، این هم یک نوع دیگر رفتار 
و  وحدت  ساختن  نابود  و  شکستن  هم  در  هدف  با  بود،  گرانه  شکنجه 
همدلی خانواده ی من. آنها سعی می کردند ما را علیه هم تحریک کنند، 
تالش می کردند تا با ترساندن آنها با مرگ مانع ایجاد برقراری ارتباط با 
من شوند، اما این ها کارساز نبود. ما از همه این ها جان سالم به در بردیم. 
من فکر می کنم خانواده من از آنچه که انها تصور می کردند محکم تر 
است. ما در کنار هم مقاومت کردیم، در کنار هم جنگیدیم و همین مارا، 
همگی مان را نسبت به آنچه که هستیم و نسبت به عشقمان به یکدیگر 

مصمم تر ساخت.
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از  متفاوتی  و  متعدد  های  تعریف  که  باشند  زیادی  های  گزاره  شاید 
»انسان« ارائه داده اند، اما به نظر می رسد دو گزاره هست که همیشه در 

علوم انسانی مطرح بوده و هست :
-انسان حیوانی است ناطق .

-انسان حیوانی است ابزارساز .
تفاوت این دو گزاره، در آن مشخصه هایی است که نقطه فصل انسان 
از حیوان و طبیعت، تلقی می شود؛ ناطق بودن و ابزارساز بودن. انسان، 
حیوانی است که دو تغییر کارکرد در اندام هایش را تجربه نموده و از سر 
گذرانده است: تغییر کارکرد دهان و تغییر کارکرد دست ها. دهان، از 
کارکرد زیست شناختی اولیه و اصلی خود – خوردن –  فراروی کرده 
)یا منحرف می شود ؟( و به جای آن که صرفاً به مصرف غذا مشغول و 
معطوف باشد، به ماشین تولید صداهایی معنادار تبدیل می شود که کنِش 
تغییر در ماده صدایی را ممکن گرداند؛ تکامل زیست شناختی از تغییر 
فرم گردن و دندان ها حرف می زند که موجب می شود تا آدمی بتواند 
صداهای نظم مند تولید کند. و دست ها، که اساساً پاهای جلوی حیوان 
اند، به عضوی دیگر و ماشینی دیگر تبدیل می شود که می تواند کنش 
های دیگری را در جهت تغییر در ماده و ابزارسازی صورت دهد. بدین 
ترتیب، هر دو این مشخصه ها و تغییرات، موجب گذار حیوان از طبیعت 
اولیه به طبیعت ثانویه و فرهنگی – کنونی - اش می شوند. بدین ترتیب، 
می توان چنین فرضیه ای را پیش کشید که دست و دهان، هر دو کنش 
ایجاد می کنند.  انجام می دهند که تغییری در ماده/طبیعت را  هایی را 
تاریخ انسان، تاریخ کدام یک از اینهاست؟ تاریخ دهان ) نطق ( یا تاریخ 
دست ) ابزارسازی (؟ چه کسانی و چرا، تاریخ را صرفاً به تاریخ دهان 
تاویل می کنند، و چه گروهی و چرا ، صرفاً دست را ؟ به نظر می رسد، 
به ساِن تمامی دوگانگِی صلح ناپذیر وجود انسانی، تاریخ انسان، تاریخ 
دیالکتیک این دو است: النگ و پارول: دوگانگی زبان انسانی: زبان ، 
زایایی و شدن اش را حفظ می کند چون این دو ، همزمان در کارند. 
آیین و بازی: دوگانگِی اجتماع: اجتماع ، به زندگی اش ادامه می دهد 
چون این دو همزمان در کارند: در هر ساختاری ، میلی به گشودگی و 
رخداد هست، و در هر رخدادی ، میلی به ساختارمندی و ثبات. شکل 
و زندگی: دوگانگی هنر . گویی مساله از جایی آغاز می شود که یک 
گفتمان می خواهد یکی از این دو را بر دیگری برتری بخشیده و هژمونی 
دست یا دهان را تبلیغ و تثبیت کند. یا می خواهد با جدایی این دو، هر 
امکانی برای گشودگی و میل به دیگرسو را، در محدوده ها و قلمروها ، 
منجمد گرداند؛ » ما، فقط با دهان هایمان حرف می زنیم – شما ، فقط با 
دست هایتان کار کنید .« آنهایی که چنین می اندیشند، ابله اند؛ چرا که 
این دو حوزه، نمی توانند تا ابد، چنین مشخص و ثابت بمانند. آنکه با 
دستهای خویش کار می کند، روزی با دستهایش » کاری دیگر « خواهد 
کرد. و آن که، فقط حرف می زده ) » دستور « می داده ( ، روزی دهانش 

چیزی جز فریاد های حیوانی یا گریه ای کودکانه تولید نخواهد کرد. 
وقتی سخنرانی تمام می شود صاحب مجلس سراغ سخنران می رود و 
» دست«ها  از  اما چرا   » بردیم.  ... فیض  نکنه  » دستتون درد  می گوید: 
نکرده  که  کار«ی   « است؛  زده  فقط حرف   ، زند؟ سخنران  می  حرف 
است ! پس چرا ، به جای تشکر از » دهان « او ، از » دست « های او حرف 
می زنیم ؟ جانشینی دست به جای دهان ، و حرف زدن به جای کاری 
کردن ، معموالً چرا اتفاق می افتد ؟ آیا حرف زدن ، نوعی کاری کردن 
است ؟ در روایت های اسطوره ای و دینی، گفتن و روی دادن، این همان 
اند ؛ خدا گفت باش و شد . خدا، نام چیزی را می گوید و آن چیز، رخ 
می دهد ، به وجود می آید. گویی میلی اسطوره گون هست تا حرف و 
کنش را این همان سازد. حال اینکه اسطوره ها، زاییده چنین میلی اند، یا 
این میل از اسطوره های مبتنی بر این همانِی کالم و کنش ) تن = متن ( به 
جای مانده است، سوالی دیگر است که بحثی جداگانه می طلبد. و این 

میل اسطوره گون، در گفتمان های دین خویانه و سیاسِی مسلط، بیشتر و 
انحصارگرایانه تر از بقیه گفتمان ها، خودش را متجلی می سازد. همان 
جایی که اسطوره، به جای تاریخ می نشیند؛ به بیانی دیگر، اسطوره سر 

راهِ تاریخ انباشت می شود تا » انتقاِل « ُسنت، صورت نگیرد. 
آیا این جنبه زبان، صرفاً امری وهم آلود و اسطوره گون است یا همچنان 
در زندگی مدرِن اسطوره ستیز) ؟ ( امروزی ما آدم ها، جایی و کارکردی 
دارد؟ وقتی به کسی فحشی داده می شود، فحشی که صرفاً یک امرزبانی 
است و نه عملی انجام گرفته، مخاطب فحش، نه فقط با » دهان«ش که با 
» دست«هایش نیز، حمله می کند؛ گویی گفتن، همان عمل کردن است. 
و نیز، در مقابل، عمل کردن است، گفتن.  جی. ال. آستین ، نهایتاً، کنش 
ورزی زبان را نه فقط در جمله های کنشی ) مانند قول دادن یا تصمیم 
گرفتن ( که به همه گفته ها، گسترش می دهد؛ یعنی حتا وقتی ما گزاره 
خبری ای مانند » هوا تاریک است « را بیان می کنیم که می توانند صادق 
یا کاذب باشد، باز، در حال کنش ورزِی زبانی هستیم؛ چرا که گویی 
این عبارت را از ابتدای گفته مان حذف کرده ایم: » من اعالم می کنم 

که ... « 
دوگانگی و شکاف میان گفتار و کنش – به ساِن تمامی تناقضاِت دیگر 
- اتفاقاً در جهاِن تاریخ مند وجود دارد ؛ چرا که سوژه ، خود ، شکاف 
خورده است، و آن سوژه مطلِق نابی نیست که پندار، گفتار و کردارش، 
این همان باشند. اما گفتمان ) هاِی ( حاکم – چه در رابطه کالن دولت-

را در جایگاهی خدای گون  – خود  ُخرد دیگر  ملت و چه در روابط 
نشانده و گفتارش را همچون کنش، همچون عملی صورت پذیرفته می 
نمایاند، و البته بقیه را به » کار ِ راستین « تشویق می کند؛ کاری که حتماً 
باید با دست انجام شود؛ آیا نمی توان چنین تعبیری ارائه داد که آنها می 
خواهند تا انسان را به طبیعت اولیه اش، تاریخ را به اسطوره و النگ را 
به پارول، تبدیل و تحویل نمایند؟  به دلیل همین نااین همانی است که 
دولت ها برای اجرایی نشان دادِن گفته هاشان، دست به داماِن بخشنامه 

ها، آمارسازی ها و واقعی سازی ها - مثاًل در تلویزیون - می شوند. 
دهان،  ماشین  واسطه  به  که  بنامیم  ابزارهایی  همچون  را  ها  کلمه  اگر 
ساخته می شوند ، چه؟ و اگر ابزارها را همچون بیانگری، بخوانیم، چه ؟ 
این انگاشت ها بستری را فراهم می آورند که در آن تاریخ، نه به زباِن 

حاکمان، که به دسِت ستم دیدگان » نوشته « شود. 
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