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 چیزیک مانیفست: به رغم همه

 سید سجاد هاشمی نژاد

وانکاو، این ، فیلسوف و راسایقمیگل بنیعنی  ،«چیزبه رغم همه»گذاران کالکتیو ی یکی از بنیانگفتهبه

 سیاسی تجاربها و زدوده برای بیان و تبادل ایدهبا هدف ایجاد فضایی مرکزیت 8811کالکتیو در سال 

یده تا ی بحران مدرنیته، کوشنیاز به بحث دربارهتصدیق کردنِ بنیان گذارده شده است. کالکتیو، ضمن 

ل مدرن، و از سوی دیگر از تفکر و عمی فیلسوفان پستگیرکنندهاندیشیِ زمیناز یک سو خود را از مغلق

فوذ در عیارش به اعمال نآن را بابت سرسپردگی تمام« چیزبه رغم همه»ی چپِ پراگماتیست، که فریبنده

کار  ها، شاملهای کالکتیو در این سالدور بدارد. برخی از پروژهداند، شده میتباه اریِ دولتیگذسیاست

ا اجتماعی در ایتالیهای اجتماعی در آرژانتین، و با مراکز مدرک در فرانسه، کار با جنبشبی با مهاجران

ین تیاز قبیل آلن بدیو، ا شامل اشخاصی« چیزرغم همهبه»بوده است. در زمان نوشتن مانیفست، کالکتیو 

 .گر( بوده استاسایق )در مقام تسهیلبالیبار، میشل لووی و میگل بن

*** 

انیفست، ی اصلیِ مو در موارد لزوم با نسخه به انجام رسیدهانگلیسی مانیفست  یاز متن نسخهاین ترجمه، 

با  تند کهمندز و سباستیان توزا هسگلیسی، پابلو است، مقابله شده است. مترجمان انکه به زبان فرانسوی 

ی خودمختاری هژبرای پرو7002این مانیفست را در سال  اسایق، تسهیلگر کالکتیو،ی میگل بناجازه

 منتشر گردیده است. 8881اند. این مانیفست به زبان فرانسوی، در سال ترجمه کرده زاپاتیستی

*** 

 پایان تاریخ -1

دیگر مُرده است.  1موعودباورانهورزی انقلابی به پایان رسیده، چرا که زمان گویندمان، دوران سیاستمی

تواند بخش، تنها در صورتی میورزی رهاییواقعیت اما، درست بر خلاف آن است: امروز، یک سیاست

پی برآمدن پایان تاریخ برهاند. آدمی دیگر در  موعودباورانهوجود داشته باشد که خود را از چنگ زمان 
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یا چیرگی آشکار آزادی نیست، به این دلیل ساده که آزادی وضعی نیست که به آن برسند، بلکه عملی 

است که جسمانیت بخشیدن به آن ضروری است. بنابراین، زمانی یک کوشش حقیقتاً سیاسی است، که 

های آزادی اند و وعدهنین دشواریابکند. و از همین روست که اعمال آزاد چاین آزادی باشد که عمل می

، باید خود را از چنگ آن اربابان موعودباورانه، به همراه زمانِ 2ورزی ضدسلطهچنین پرشمار. یک سیاست

زمان مدرنیته،  دهند نیز برهاند.ی آزادی فردا را میبخشی که در برابر بردگیِ امروز، وعدهرهایی

ای که دال بر آن کرد؛ اسطورهادراک می 3«باوریپیشرفت»ای هی اسطوردر پس چهرهموعودباورانه را، 

ی تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، آدمی های حیات: حوزهبود که به لطف پیشرفت در انواع حوزه

اندیشید، این هر روز بیش از دیروز آزاد خواهد شد. و از آن رو چنین بود که، همچنان که مارکسیسم می

کرد. و البته، این حق است که خودآگاهی جماعت بود که خودآگاهی اعضای آن را تعیین می حیاتِ مادی

ود را خ شده،این خودآگاهی تعیینجاست که گردد، مسأله اما اینتوسط عناصری ورای خودش تعیین می

 رد.نک گوارا آزادانه عملاسپارتاکوس، در موقعیت خودش، کمتر از چهکند. بازشناسی نمی« آزادی»با 

ه است خلاف: با اقدامِ آزادانشویم، بلکه بهی زیستن نیست که ما هر روز آزادتر میبا بنا نهادن اشکال تازه

 ی عقل و عدالت نیز به زبانتوان دربارهای از حیات را ابداع کنیم. همین را میهای تازهتوانیم گونهکه می

تر برسیم. عقل و عدالت غایات تر و عاقلانهی عادلانهآورد. هدف آن نیست که، در پایان تاریخ، به جهان

 حق باشد، از آن روست که عقلانیتی، حقیقتیما به گریِ اند. اگر شورشهای آنشورش نیستند، بلکه علت

 گریِ ماست.یا عدالتی در شورش

باید [به هر روی، ما نباید از خود بپرسیم که چه باید بکنیم تا انسانیت روزی آزاد شود، بلکه به جای آن، 

عملِ »م از دهیچه باید بکنیم تا در اینجا و اکنون، آزاد باشیم. به همین دلیل است که ما ترجیح می ]پرسید

کتیکی که بر مبنای آن، شورشِ امروز کوشد تا با آن نگاه دیالسخن بگوییم. عمل محدود، می 4«محدود

چه در شود، پیوند بگسلد. آنبر اساسِ تحول جهان در آینده، در تمامیتِ جهانیِ خود، تأیید و توجیه می

بخش نیست، بلکه آن روایت حماسی است که طی آن نیروهای پیشرو، ورزیِ رهاییهم شکسته، سیاست

ن گری و رنج را از میارای همیشه کمبود، استثمار، وحشیو یک بار بکنند بر نیروهای مرتجع غلبه می
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از پایان  یابد. اما اگر سخنیبرند. تاریخ هنوز پایان نیافته، به این دلیلِ ساده که تاریخ هرگز پایان نمیمی

 است، یعنی آن تاریخ که پایانی دارد. موعودباورانهچه پایان یافته دقیقاً زمان باید گفت، آن

 عمل محدود -2

است  5. این عمل، عملی است در موقعیت؛ قماریموعودی ل محدود یعنی فعالیتِ سیاسی بدون وعدهعم

را از هر  گونه عملکه بتواند وضع موجود را وا شکافد. فقدان تضمین، چیزی است که اینبدون تضمین آن

 کند.جدا می 6نمایی«آهنگپیش»نوع 

ک گرا وابسته بوده، این بود که نشان دهد به کجای یپیشرفتنقش نظامیِ پیشاهنگ، که همیشه به الگوی 

تازه، که به تمامی « وضعِ موجود»موقعیت باید حمله کرد تا، از طریق ویرانیِ آن، هدفِ سیاسی یک 

ک ترتیب، پیشاهنگ در یمتفاوت از وضعِ پیشین است و بناست بهتر از آن باشد، محقق گردد. بدین

ی اکنون بستگیِ نیروهای لحظهمحبوس شده بود که مطابق آن، زمانی که هم 7ایدئولوژی تقدیرگرایانه

از موقعیت  توانستآهنگ میشود. از این رو، پیشپذیر میبینیدانسته شوند، آینده از منظر تحلیلی پیش

ی یک طرحِ نهفته بنگرد: در این نگاه آینده گشوده شدن پیش روندهوا بیرون بپرد تا به تاریخ همچون 

رسید که گذشته، و انقلاب، تنها نوعی شتاب بخشیدن به زمان تاریخی بود. قدر ضروری به نظر میهمان

گریِ کرد: تقلیلِ تصمیمِ انقلابی، ابداعدر عوض، این رویکرد، به بهای تقلیلِ آزادی در اینجا و اکنون عمل می

ی دهیر که خیانت یهودا برای خداوند. اپذیبینیقدر پیشنوییِ آن به یک ضرورتِ گریزناپذیر؛ همانو  آن

ه قوانین فرض گرفته کوضعی از امور که متعاقب موقعیتِ جاری است، این را پیش پذیر بودنِ آنبینیپیش

تقلیل « فکت»ای به یک آیند: یا هر رخداد تازهپیشرفت تاریخ دانستی است. نتیجتاً، دو امکان به دنبال می

مبتنی بر پارامترهای یک الگو شرح داد و بازنمایی کرد؛ یا، اگر این رخداد توسط توان آن را یابد که میمی

 الگو ملحوظ نشده باشد، پس وجود ندارد.

کردند، مجارستان ارائه می 1591ها از شورش ی تحلیلی که مارکسیستسارتر این رویکرد را درباره

بازشناسی کرده بود: پیش از انجام هرگونه تحقیقی، پیش از اقدام به اندیشیدن به اتفاقی که آنجا رخ داده، 

گرفت. برای د جای میاین رخداد خود به خود در چارچوب احتمالاتی که الگوی رسمی ترسیم کرده بو
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داریِ غربی بایست توسط سرمایهی جنگ سرد بود که تنها میبرخی، این یک واکنش ضدانقلابی در زمینه

ه ی کارگر بود بر علیها، شورشی از سوی طبقهحمایت شده باشد؛ و برای برخی دیگر، تروتسکیست

پذیر بود، بینیدر کار نبود: یک فکتِ پیشای بوروکراسیِ استالینی. در هر دو صورت اما، هیچ اتفاق تازه

ی شروح ارائه شده در نخورده باقی گذارد. امروزه، روندی مشابه دربارهچرا که الگوهای تحلیل را دست

 قبال شورش زاپاتیستی در چیاپاس، در جریان است.

امر  قمار کردن بدونِ تضمینِ وا شکافتنِ موقعیت، همزمان شرط بستن روی بخت هم هست، روی

ندانند ای تار و مات بیان شده: این تنها قدرتمدر الگوهای ما، امری به گونهناپذیر. بینیناپذیر یا پیشتعیین

توانیم چه که هست را داشته باشند. و ما، ما فقط میی آنبینی و تعیین همهتوانند سودای سلطه، پیشکه می

 کند، آرزو بریم.زدایی میمیتآن رخدادی را که از دانش و الگویِ قدرتمندان تما

ی غیرعقلانی در پیش بگیریم: بلکه آن است که این اتحاد قدیمی میان یهدف اما این نیست که سودا

عقلانیت و تقدیرگرایی را از میان برچینیم. در حقیقت، هیچ دلیلی نیست که شورشیان تاریخی را با 

ندیشه بازشناسی کنیم. وقتی انقلابیون دست به عمل و اگرا و یا با نیروهای قدرتمندِ پیشرفت« آهنگانپیش»

اً، ای باشد. اما فورتوانند در تاریخ انجام دهند که آزادانه و ریشهزدند، از خودشان پرسیدند چه اقدامی می

م کنیم! ما داریسازی میما داریم تاریخ»شود که اعلام کند: بخش پیدا میی یک اربابِ رهاییسر و کله

 که یک چشم به اکنون داشته و چشمو جریان چپ، به سببِ آن«. بریم!را به سوی رستگاری میانسانیت 

نهیم آن سخن شده است... . هم از این روست که ما به تمامی ارج می لوچدیگری به آینده، چشمانش 

کاکیت از شکند: این بیان، که فرمانده مارکوس را، زمانی که شورش خود را با نوشتن یک شعر مقایسه می

 کند. البته که مالارمهجدا می معلولیهای پیش پا افتاده به غایت دور است، او را از منطق علت و و دودلی

سر آن بود که در شعر کاری یکاش بود زبان شاعرانه را با انقلابی مواجه کرد، اما تنها چیزی که او در پی

بخشِ عملِ سیاسی باشد. یا، به بیانی اند مشروعیتتوی جهانی بهتر دیگر نمیانقلابی انجام دهد. وعده

پایان  خواریخواران را بخوریم تا به آدمتوانیم کماکان آدمکند. ما نمیمتفاوت، هدف وسیله را توجیه نمی

 «ارتش نیکی»شود، لاجرم در الگوی ای که عملِ محدود به عملِ جهانی تبدیل میدهیم. دقیقاً از لحظه

 گریِ نیک.به تبعِ آن، در الگویِ وحشیخواهد اندیشید و 
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وطن جهانیِ »های جنگ سرد، بسیاری بر این باور بودند که حمایت از شوروی، از این رو، طی سال

ودند، ها نفر مُرده بهای استالین، ضروری است. چه اهمیتی داشت اگر میلیونرغم جنایت، به«سوسیالیسم

-بورژوازی مداریِحقوقاما به این معنا نیست که باید با  ]نقد[رسید! این جهان سرانجام به سعادت می

 قدیم رفت، گریِهای انقلابیبه مقابله با بنیان« هانجات بدن»گرای دموکراتیکِ حقوق بشری و شعارِ واپس

ه دیگر ای کزدایی کنند به گونهها را سیاستکنند تا موقعیتگراها پیشنهاد مییعنی چیزی که انسان

)در  ها را نجات داد.هایی وجود داشته باشند که باید آنابژه-ی وجود نداشته باشد، بلکه تنها بدناسوژه

لح را ی مسگذارد، بلکه قدرت یا سلطهواقع، عمل محدود اساساً خشونت را به عنوان یک گزینه کنار نمی

ی کاریکاتوری از مدلِ باژگونهکه یک شود که از ایننهد(. در واقع، امروزه مدلی به ما ارائه میکنار می

های با آخرالزمان جایگزین شده. چنان است که گویی تنها پیام موعودخرسند است: اکنون  باشدپیشین 

ای است برای اینکه چیزها را به حال آمدند. و این بهانهوحشیانه و تهدیدآمیز از آینده به سوی ما می

از حقوق بشر، از امرِ حقوقیِ  کفاع بوروژازی دموکراتیخودشان واگذاریم و هر عمل سیاسی را به یک د

مدرن از پایان تاریخ، این بهترینِ اندازِ پستمحور تقلیل دهیم. در چشمنهادینه شده، و اجماع اکثریت

گریِ عظیم را برای ما به تواند وحشیهای ممکن است، چرا که هر جهان دیگری تنها میی جهانهمه

رّی شود، بلکه توسط شترتیب، دیگر عمل سیاسی توسط یک خیرِ آتی توجیه نمیارمغان آورد. به این 

ی بازگشتن است. و در همین معنا، ابتکار عمل به دست چنین کنشی نیست: شود که همیشه آمادهتوجیه می

ست که ای اعمل سیاسی تبدیل شده به واکنشی خالص در برابر احتمال وقوع بدترین واقعه. این، آن تله

 افتند.شوربختانه در آن می ]ضد این و ضد آن[ 8«ضد»های یاری از گروهبس

 جهان تماشا -3

گیرند که رفتار یا در جایگاه افکار عمومی قرار می 9تماشاچی-بدین ترتیب، مردمان در جایگاه داور

تند کنند. آنان دیگر مردان و زنانی نیسدیگران، یعنی کنشگران واقعیِ عرصهِ عمومی را، محکوم یا تأیید می

د، یک کناند، که یک نظرسنجی آنان را بازنمایی می«عموم»سازند؛ بلکه، که آزادانه حیاتی دیگر برمی

اجماع  دها نیست، بلکه جلب حمایت یا ایجای از ارقام. دیگر هدف تفکیکِ خودآگاهیاگراف، مجموعه

-است؛ نه برانگیختن تفکر، بلکه به هیجان آوردن خرد یا نظراتِ رایج. به همین دلیل است که فرد
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یابد؛ او نه کارگر است، نه زن است، نه مهاجر است، دیگر خود را غرقه در یک موقعیت نمی 10تماشاچی

خ چه رداوریِ او از آن کهبا اینمند است. ه معلول؛ بلکه یک خودآگاهی وهمیِ غیرتاریخی و غیرموقعیتن

دهد پیوندی ناگسستنی با خرَدِ رایج یا هنجار موردِ اجماع یک دورانِ تاریخی معین دارد، این داوری می

 شود.زیسته می« انسانی»به عنوان چیزی صرفاً 

های جمعی است. در واقع، یک رسانه یا مکانیزم مشخصاً مؤثرِ دورانِ رسانهاعات تماشاچی یکی از ابد-فرد

که  ی«واقعیت»شود: خطیب، مخاطب، و امر مورد ارجاع یا شناخته می« مکان»ارتباطاتی با برساختنِ سه 

 های جمعی، خطیب عمدتاً ناشناس است. چه کسی سناریوی رادیو یا اخبار راشود. در رسانهمنتقل می

اجر بنابراین، کارگر، زن، مه ؛دوربین کیست؟ در مقابل، مخاطب، نظرگاهِ اکثریت است« لنز»نویسد؟ می

غال این شوند. اشتماشاچیان تبدیل می-کنند به افرادیا معلول زمانی که مکانِ مخاطبِ پیغام را اشغال می

ود پیغام شها نمیفرضآن پیشاست که بدون  های گفتمانیفرضی پذیرش تمام آن پیشمکان، به منزله

پذیرش تمامیتِ یک خرد رایج. برای مخاطب شدن،  ]مستلزم[ارسالی را رمزگشایی کرد: به عبارت دیگر، 

، «شخصی در خیابان»بدل شویم، « شخص عامه»ضروری است تا در موقعیت بودن را رها کنیم و به یک 

، «قعیتوا»اکثریت. در نهایت، امر مورد ارجاع یا  بیشتر و نه چیزی کمتر از نگاهِ مسلط یا نگاه ینه چیز

شود، وضعیتِ انضمامی کارگر، زن، مهاجر یا معلول نیست، بلکه ها ساخته میگونه که توسط رسانهآن

ها، جرائم خُرد، بحران ها، قحطیکشیها، نسلها: جنگ«فکت»ای است از مجموعه« جهان»است. « جهان»

ه بدون های تازه کهای هواشناسی، مسابقات فوتبال یا خبر اکران فیلمارشمحیطی، گزدلار، فجایع زیست

هر  «جهان»شوند. مدار، عرضه میمند کردنِ تاریخی یا موقعیتگونه زمینهی پیونددهنده و هیچهیچ ایده

 سازد و بخشی از ارتباطات و مراودات روزمره است.آن چیزی است که موضوعی برای اظهار نظر را می

هد دچه در جهان رخ میی آنپرسند: دربارهخواه از خود میگونه است که بسیاری از مردمان پیشرفتاین

ی اوزون، یا تونیم در برابر رخدادهایی چون قتل عام رواندا، سوراخ لایهتوانیم بکنیم؟ چه میچه می

سد: هیچ. چون این های نظامیِ آمریکا انجام دهیم؟ ممکن است پاسخ نومیدکننده به نظر بردخالت

تماشاچی هدف گرفته -ای است که به سوی فردنامندش برساختهمی« جهان»هایی که مجموعه فکت

ن های گفتمانی که آفرضخارج از آن پیش ،شده، نه شخصی که در موقعیت است. به عبارت دیگر، جهان

که همزمان ریم، بدون اینتوانیم چنین جهانی را بپذیسازند وجود ندارد. بنابراین ما نمیرا برمی
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را اشغال  تماشاچی-گیر یا فردکه جایگاه پیغامهای آن را نیز پذیرفته باشیم؛ یعنی بدونِ آنفرضپیش

 گونه کهاند، همانالجمعهکنیم. انتخاب ضروری است: یا جهان، یا موقعیت. چرا که این دو واقعیت، مانع

 11رونیِ سترسمیت شناختن کرد. آیا این سخن، به معنای بهتوان با هم جمع ی سیاسی را نمیفرد و سوژه

است که هر کنش سیاسی « جهان»مند در برابر جهان است؟ درست به خلاف: این عملِ محدود و موقعیت

کند. و این بدان معناست که دهد، چرا که آن را از عملِ انضمامی تهی میتقلیل می سترونیی را تا پایه

 قراراش امر تماشاییدر برابر  سترونیهای جمعی با جهان نه تنها ما را در موقعیتِ مشغولیِ رسانهدل

به  آنشود که در حس ساخته، و مانع عمل کردن ما درست در همان جایی میدهد، بلکه ما را بیمی

 مان.راستی قادر به عمل کردنیم، یعنی در موقعیت

ان چیزتوهمه موعودگراییِمخالف هر سودای بیهوده برای کسب قدرت، و مخالف هر  ،بنابراین، عمل محدود

. اگر کندنگرد و چگونه باید بودِ آن را دیکته می، به جهان چنان که هست میمستاست که، از موضعی 

معادل اطلاعاتی  ،آن هایتبیینو  12حدودو برای موقعیت است، از آن روست که  عمل محدود پراکسیسی در

شود، باید همزمان چه به عنوان موقعیت عرضه میشود نیست. آنهای جمعی عرضه میکه توسط رسانه

تِ دهد بگوییم: اگر این است ساختارِ موقعیحاصل کندوکاو، اندیشه و پراکسیسی باشد که به ما امکان می

 یدقیقهچنین باشد، حتی خطاها هم بخشی از خواهد بود. وقتی این ]عمل[ردبحث، پس قمار ما بر فلان مو

ی کلیتی به مثابه« جهان»بازآفرینی پراکسیسِ آزادی خواهند بود. در این معنا، بهتر است تصریح کنیم: 

أله، به یک مس کدامکه هر ت، هاسچه وجود دارد، تنها کثرتی از موقعیتایست. آنها توهمی رسانهاز فکت

متمایز  ،13جعلی تمامیتِ ی یک به مثابه« جهان»اند، که اساساً خود را از مرتبط فراگیریه یک امر انضمامی 

 کند.می

 هجهان سرمای -4

ی دیگری که نظریه و پراکسیسِ کنش سیاسی را از آن خود کرده، این است که موقعیتی وجود وسوسه

کند. از این منظر، سرکوب جنسی، تبعیض نژادی، انقیاد ها را در خود حل میموقعیتی دیگر دارد که همه

ای، و تمام منازعات سیاسی دیگر ذیل یک سازیِ امور حاشیهشدن مجانین، عادیمدار زنان، نهادیفالوس
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سه با موقعیتِ یها، در مقاگیرند: یعنی نبرد طبقاتی. یا، به بیان دیگر، تمام موقعیتنبرد بنیادین قرار می

 اند. البته که، مقصود ما درهایی روساختیشدنش، موقعیتداری و جهانیبنیادی ساختاری، یعنی سرمایه

ا این ای نیست. از نگاه ما، خطدارانه، استبداد سرمایه، و پرستش کالای مبادلهاینجا انکار استثمار سرمایه

ک شدن نهاد خانواده، تکنولوژی سازیِحقوقی نژادی،شدن سوژه، تبعیض ست که باور داشته باشیم پزشکیا

ی تولیدند. امروز بسیاری از کندوکاوهای ی ما همه از تبعات یک شیوههای زمانهحیات و دیگر واقعیت

دهند تا تصدیق کنیم که این انواع بودن، عمل کردن، دانستن، و حتی عشق ورزیدن، تاریخی به ما امکان می

داری هشدن سرمایشان به زمانی پیش از ظهور و نهادینهاند که سابقهی سر بر آوردهاهای تاریخیاز گسست

ی گردد. بنابراین، امروز سخن گفتن از یک دورهی کالاها بازمیی تولید و مبادلهشیوهبه عنوان 

 هم متصل پیوندند و باهایی متعدد به هم میای که در آن موقعیتخطا نخواهد بود، دوره« دارانهسرمایه»

ان است که نگاه خاصی در جری فراگیری کارگر یک موقعیتِ انضمامیِ شوند. بنابراین موقعیت طبقهمی

ن ترتیب به مبارزات کارگران و دیگر مبارزات لطمه زده یچپ آن را به یک امر تجریدی بدل کرد و بد

داری نهاد. را در برابر سرمایه «سوسیالیسم»ل جهانی به نام یشود یک موقعیت بداست. به همین دلیل، نمی

ی بازاری، چیزی را سازیِ مبادلهداری بود که، با جهانیکه خود مارکس به ما آموخت، این سرمایهچنان

 نامیمش.می« جهان»ساخت که ما امروزه 

های انضمامی وجود ندارد؛ بدون صاف و یکدست کردن تمام موقعیت 14ی یک امر جهانیجهان به مثابه

جهان « دگیپیچی». استدلالی که به اندای متفاوتی کالای مبادلهکه کیفیتاً از خشونتِ کمّ هاییموقعیت

داند، از نتایج شکستی است شود، که هر اقدامی برای دگرگون کردن آن را بیهوده میامروز متوسل می

یل حاصل از تقل های جهانی حاصل شده. این وهمی استیا سیستم گسترجهانکه از عمل کردن در مقیاس 

ی مردمان را کنونی که دلهره 15ها به یک اصل شارحِ واحد. در میان آن شمایلِ خرد رایجتکثر موقعیت

هایی یاد توان از چنین کلیشهدهد، میکند و ساختار میآنان را تحکیم می سترونیِانگیزد و همزمان برمی

« میشه ترچیز سریعهمه شیم،پایان قرن نزدیک میهرچی به »یا « تر میشهدنیا هر روز داره کوچیک»کرد: 

ی دردناکی را که سوژگیِ هایی است که تجربهمایهها همه دروناین«. هکنزمان پرواز می»که یا حتی این

چرا  شود رفتشود، اگر جایی نمیتر میکند. اگر دنیا هر روز کوچکمعاصرین ما را ساختار داده، بیان می

شوند ای می، پس حصارهای ساختاری که مانع هر عمل آزادانه«همین رنگ است جاآسمان همه»که 
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آور زمان را هم بیفزاییم، تله دیگر به تمامی گردند. اما وقتی به این حصارها سرعتِ سرگیجهآشکار می

کاملاً  ایاند، با منطق کالای مبادلهی تماشاچیشود. این تعابیر، که در تناسب با جامعهبسته و محصور می

راستی که اگر به جهان از اند از جهانی بنا شده بر جستجوی سود و بازدهی. بهها اظهاراتیاند: اینخوانهم

ی کالاهایی نگاه کنیم که فروششان ناممکن است، جهان کوچک و بلکه بسی ی تولیدِ اضافهخلال مسأله

 ای است، کهعیتِ جهانِ کالاهای مبادلهواق« فروختن یخچال به اسکیموها»ی ریز است. آن شوخی درباره

ای تر شدن است. به همین دلیل است که یخچال، همچون هر کالای مبادلهتر و تنگهمواره در حال تنگ

که حتی اسکیمو قسط دوم یخچالش را پرداخته باشد، شدنی باشد، چرا که، پیش از آندیگر، باید خراب

شود، و زمان از آور مید شد. چنین است که زمان سرگیجهها عرضه خواهکارخانه سوی مدلی جدید از

یافته حول اصلِ تولیدِ کالاهای ای ساختگریِ جامعهد: چنین است وحشیتایسزمان بودنش بازنمی

 ای.مبادله

واحدهای »شود: معاصرین ما خودشان را به عنوان این جهان در ایدئولوژیِ جوامع تماشاچی بازنمایی می

کنند، نه فقط در سپهر اقتصادی، بلکه همچنین در سپهر عاطفی، جسمانی، اجتماعی و... . میادراک « مولد

جدا  شانهای انضمامییابند که ایشان را از موقعیتکش میانداز آزادی، خود را در این چشمترتیببدین

تقسیم روه گنظر، به دو مدار، بهراستی سوپرمارکت، جهان، بر مبنای نوعی داروینیسمِ بهچنیناینکند. می

تحلیل  و ،گرفتن زمانکشیده است )به بیانی موجز، شتابشده است: در یک سو، انبوه عظیم مردمانِ ته

سازند(، و از سوی دیگر افراد نیرومند، پربازده و مولد هستند که بر ی افسردگی را برمیتجربه ،رفتن فضا

ی نخست تجربه مداوم از فروافتادن در میان مردمانِ دستهی جهان سلطه دارند، اما این سلطه را در دلهره

انداز تماشامدار جایی ندارند، در این چشم ،کنند. تعجبی ندارد که ملاحظات انضمامی مردم در موقعیتمی

های اجماعیِ مسلط این است که چنین ملاحظاتی را بنا به این حقیقت که ویژگی مشترک تمام ایدئولوژی

عبارتی است « شودتر میجهان یکی است و آن هم هر روز کوچک»این بیان که  کنند.ناپدید می

 هایش، پنهان کند. خواه که رو به سوی آن دارد که نامتناهی بودن واقعیت را در ابعاد و امکانتمامیت

ن است که آثار آ ارتجاعیچیز کوچک است نوعی اظهار ایمانِ اند و همهچیز به هم شبیهکه همهگفتن این

در پایان  گیر آنگرفتن چشمگریزد، به خاطر شتابکه زمان از دست ما میبر واقعیت بسیار خطیرند. این

تواند کوشد تا این حقیقت را که هر روز میتاریخی است که می-تصدیقِ اجتماعیقرن بیستم، یک شبه

ی در یک ماه شورش، در چند سال تجربه ابدیت را در خود داشته باشد، پنهان کند. حقیقت این است که
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 گمانِ زند، این ی آزاد دست به عمل میی خودگردان، یا در تمام آن رخدادهایی که در آن سوژهاداره

 گردد.ی ساعت جای دارد، تصدیق میی صفحهگرِ دقیقهدیرپایه که ابدیت در میان دو نشان

 16فراگیرانضمامیِ  -9

« فراگیر انضمامیِ»فهمیم تعریف کنیم. به بیان ما، می« فراگیرانضمامیِ »ر چه را که از تعبیخواهیم آنمی

از حیث  رفراگیآن عمل سیاسیِ محدود است که، بر مبنای یک موقعیتِ انضمامی، به سوی در هم شکافتنی 

های ودگیبجهان که خاص ی ازچرا که، بر خلاف الگوی فراگیرگوییم رود. میکیفیت و ساختارش پیش می

طا کشد. از این رو، خگذار آن موقعیت را به پرسش میی بنیانگیرد، هستهعناصر موقعیت را نادیده می

ای هدامنه یا قبیلخواهد بود اگر، چنان که تا لحظاتی دیگر خواهیم دید، عمل محدود را با ادعایی جزیی، کم

جهانی و  اهِ نظرگگری نیست: آن طلبی و انقلابیمیان اصلاح جا مسأله دیالکتیکِ اشتباه بگیریم. در این

ز طلبی نیی اصلاحخواه از جامعه تنها به به مفاهیم مدرن از انقلاب تعلق ندارد، بلکه دربارهتمامیت

ین طبقه اشاره که نام ای کارگر. چنانگونه است. بیایید ابتدا به مثالی کلاسیک بپردازیم: مثالِ طبقههمین

ی تولید. در همین دارانهای از یک موقعیت است: یعنی نظام سرمایهد، این طبقه بخش یا زیرمجموعهدار

در  ایتواند مدعایی جزیی یا معطوف به منفعت خویش داشته باشد. چنین مطالبهمعنا، این طبقه می

د، حتی ممکن است ای که طبقه واجد اتحادیه شواست، و از لحظه« مذاکرهقابل»چارچوب موقعیت کاملاً 

رزنش ها به سکه مارکسیستبتواند از سیستمِ قضایی معمول نیز حکمی مطبوع را حاصل کند. اما، چنان

اشد، تواند اجتماعی بپرداختند، هر عملی به این معنا، حتی عملی مشتمل بر خشونت، میگراها میاتحادیه

های ی دستمزدر این مورد، عدالت در ارائهاما اگر ساختار موقعیتِ را به پرسش نکشد، سیاسی نیست. د

سازی بیشتر یا کمتر به کارگران نیست، بلکه در نابود کردن نظامی است که زمانِ کارِ ایشان را بیگانه

 کند.می

موقعیت به آن پاسخ داد،  17هنجاریتتوان با نیست، یا نمی« مذاکرهقابل»این موضع اخیر  به دلیلی مشابه،

چرا که این موضع دالِ به نابودیِ موقعیت است. از این طریق است که کنش سیاسی از مدعایی جزیی 

ذیر است از آن رو ناپبینیشود: چیزی که توسط موقعیت پیشایستد و به یک تکینگی بدل میبودن باز می

طبقه  ی یکن دقیقه، کنش سیاسی دیگر مسألهکشد. در ایرا به پرسش می های موقعیتکه خودِ بنیان
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از  است. این سوژه است که هنجارنابهبندی و طبقهی سیاسی غیرقابلی یک سوژهنیست، بلکه مسأله

، بینی نکرده است. در همان حالخیزد، اما بندیِ موقعیت نیست، چرا که موقعیت آن را پیشموقعیت برمی

، بورژوازی، روشنفکرانتمام ساکنینِ موقعیت )بورژوازی، خردهاست چرا که به  فراگیراین تکینگی 

بردی خواهند به این نشود، که اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا میهنرمندان، پرولتاریا و...( مربوط می

اند را به پرسش کشیده، که کیستیِ خودِ آنان را نیز به متعهد شوند که نه تنها موقعیتی که در آن ساکن

 کشد.یپرسش م

ه است. گرایاناز همین روست که تعهد به یک مبارزه کاملاً متفاوت از ابراز همبستگیِ از بیرون یا انسان

پوستِ ایالاتِ متحده. به عنوان زیرگروه یا جزئی از یک موقعیت، بیایید مثال دومی بزنیم: جمعیت سیاه

ادی برابر با سفیدپوستان مبارزه پوست برای حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان افرمردمان سیاه

شود، بلکه همچنین از حیث کارکردهای آنان: اند. نه فقط از آن حیث که به حق رأی آنان مربوط میکرده

ی ازهانداو هم به»پوست نباید به عنوان نامزد احراز یک شغل مورد تبعیض واقع شود، چرا که یک سیاه

را ادا  امنظاین معناست که او تمام شرایط طلب شده توسط برای آن توانمند است. که به « سفیدپوست

پوستان سیاه ،پیشینکند. به همین دلیل است که اولین گام به سوی رهایی از بردگی این بود که، در قرن می

د، البته که از بو« مثل سفیدپوستان آدم بودن»خود بگیرند: مسیحی بودن معادل دین سفیدپوستان را به 

شدن بود: حل شدن در نظام و سبک  همگونپوستان از جهان. در قرن بیستم، معادل این امر، سفید نظرگاهِ 

توانستند زندگی مردمان سفید برای به چنگ آوردن حقوقی برابر. بدین ترتیب، بسیاری از سفیدپوستان می

ن: اونایی اشون خوبهها ذاتاً شرور نیستن، بعضیپوستسیاه»میهنانِ نژادپرستشان بدهند: پند مدارا به هم

این  به عنوان پاداش، حتی« های خوبی هستن.کنن، اونا که آمریکاییها زندگی میکه مثل ما سفیدپوست

 پوستان را به ویتنام فرستادند تا نشان دهند که میان آمریکاییان هیچ تبعیض نژادی در کار نیست.سیاه

. «جهان سفیدپوستان»شروع کردند به انتقاد از  پوستانهای رادیکال سیاهاما در همان حال، برخی گروه

برخی از روشنفکران بدکردار، از هر رنگ پوستی، این انتقاد را حمل بر نژادپرستیِ معکوس کردند: 

این یا آن « یدمرد سف»(. اما !و تکریم کاکاسیا بودگی )که سیاه زیباست« مرد سفید»توزی نسبت به کین

« مرد سفید»های نژادپرستانه نیست، بلکه این است که نیست. مسأله اساساً استدلال« نژاد سفید»عضو 

شدن، که هم سفیدها و هم سیاهان ی بودن قرار گیرد: تصویری برای بازشناسیالگوی رفتار یا شیوه

 –سم نیز که فمینیچنان –سیاهان بر آن تأکید داشتند چه اقلیتی از توانند در آن تصویر حل شوند. آنمی
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بینی است که بر تمامی ساکنان یک موقعیت تحمیل نوعی معیار رفتاری و جهان« مرد سفید»آن بود که 

شود این کار را همچون یک همبستگیِ ی سیاهان متعهد میشود. بدین قرار، هرکس که به مبارزهمی

ال بر به کند که ددهد، بلکه به عنوان تعهدی راستین چنین مییانه انجام نمیگرای از بیرون یا انسانساده

 راگیرفبنابراین، مبارزه انضمامی و پرسش کشیدن موقعیتی است که در آن خود او نیز جایگاهی دارد. 

 .مذاکره نیستاست، به همان دلیل که توسط هیچ مکانیزم مدیریتی یا حقوقیِ از پیش موجودی قابل

 ی سیاسیسوژه -1

دو  پس زدنِ تعریف کنیم. اما « اقلیت»ی عمل محدود را همچون یک توانیم سوژهاز این رو، می

توانند از این مفهوم سر برآوردند، ضروری است. نخست اینکه مفهومِ اقلیت در سوءبرداشت ممکن که می

ی هستند که، اگر از حیث کمی بنگریم، در «اقلیت»اینجا به امر کمّی اشاره ندارد. از این رو، زنان 

متفاوت  حق بر»ی ربارهها برای صحبت دمدرنیستتوسط پست« اقلیت»که تعبیر اند. دوم ایناکثریت

ثر واقعیتی مبتنی بر فکت، یعنی تک یمدارانهحقاستفاده شده، که چیزی نیست جز بازشناسی « بودن

خوانند، چیزی جز ای که این حقوق را فرامیها، در همان دقیقهفرهنگی. اما البته، این ایدئولوژیست

هایی اوتآورند. وقتی کار به تفها را به جا نمیتترین تفاوگرانهترین و نمایشکنندهترین و سرگرمکوچک

ای که در آمیز اندام جنسی یا ترورهای مستبدانهاند، مثلاً دستکاری خشونترسد که بسیار برجستهمی

ر توان از کشتاریزد. آیا میگیرد، این حق بر متفاوت بودن فرومیهای جهان سوم صورت میبرخی رژیم

« قلیتا»فهمیم، چنان که ما این کلمه را میی فرهنگی سخن گفت؟ آنی سادههرواندا به عنوان یک پدید

. به گیردمتکی به اکثریت یا هنجار حاکم بر موقعیت قرار میی تصویری گروهی است که مورد هجمه

ای نیست که به هر ترتیب، در بهترین حالت، اعمال جا طرح دعاوی جزیی یا قبیلههمین دلیل، مسأله در این

 کند.حقوق بشر را طلب می

مند عیتموقکند، یک هنجاریتِ نبرد اقلیت از این حیث فراگیر است که به یک خِرد رایج مسلط حمله می

« مذاکرهلقاب»گفتیم، که میکه به تمامی ساکنان موقعیت مرتبط است. از این حیث، نبردِ اقلیت، چنان

ک اقلیت اعلام همبستگی با ی ،موقعیت بیابد. بنابراین هدفتواند راه حلی از منظرگاهِ مدیریتِ نیست و نمی

کند نیست، بلکه شجاعت تبدیل شدن به اقلیت یا خیانت به یا مداخله در جایی که خود را آشکار می

دن: یعنی ناپذیر شبینیچیزی است که اکثریت، به عنوان هنجار، از ما انتظار دارد. اقلیت شدن یعنی پیش
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این  شده است. برکنده گذاردپیش میهایی که موقعیت سی که در برابر تمام امکانای سیاایجاد سوژه

 .تواند مدعیِ آن باشدعمل آزادانه، تنها عمل مشروع است، و تنها بنیانی است که عمل سیاسی محدود می

 امر جدی و امر تراژیک -7

تر، بر تر و عادلانه، بر جهانی بهتر، عقلانیای که بنا بود بیایدی انقلابی، با بنا نهادن مبارزه بر آیندهمدرنیته

های بخش بر ارتشگرای آزادیکرد که در آن نیروهای پیشرفتعمل می« حماسی»مبنای الگویی 

شوند. پیروزی نهایی، برپایی جهانی آزاد، عادلانه و عقلانی بود. گری چیره میگرای سرکوب و وحشیواپس

ار به ک« جدی»ورزیِ مسلطِ امروز، تنها در برابر امور نی سیاست، یع«مدارسیاست مدیریت»در مقابل، 

 ، از درونِ هنجاریتِ مدت یا بلندمدتکه در کوتاه است اموری یمثابهبه  ،مسائل جدیمواجهه با افتد. می

آلود باشد. در مواجهه با هستند؛ فارغ از اینکه مفهوم هنجاریت موقعیت چقدر وهم« حلقابل» موقعیت،

بودنی در کار است. تمام مبارزاتی که جزیی« درمان»ای در کار نیست، بلکه جدی، پیروزیامور 

ی منطقِ اجرایی، مدیریتی یا حقوقیِ امور دهند، از آغاز در این تلهرا مدعای خود قرار می« مذاکرهقابل»

مل را با گیرند. به همین دلیل مهم است که میزان تماشایی بودن یا خشونت یک عجدی قرار می

یاسی بدل کند ی سی سیاسی آن اشتباه نگیریم. فعالیت زیرزمینی برای اینکه گروهی را به سوژهرادکالیته

 کند، کافی نیست.« اقلیت»شکل کارامد بدل به یک و آن را به

ملی کند: چنین عی سیاسی را احیا میاز سوژه« تراژیک»یابیم که عمل محدود بعدی ترتیب در میبدین

کند؛ به تعبیر دیگر، بر اساس یک ممکنِ ناپذیر عمل میی از حیث مدیریتی مذاکرهمبنای آن دقیقهبر 

 کند. چنین عملیاست عمل می« ناممکن»چه که از منظر هنجاریت وضع موجود ناپذیر یا آنبینیپیش

 د، موقعیتی که وجودشوجا که وجودی از دلِ موقعیت میکند، تا آناین هنجاریت عمل می به اتکایدقیقاً 

ی هوسیلتوانست بهاست چرا که نمی ناسازگارای از بودن گوییم چنین دقیقهاو را ممکن کرده. ما می

بخشند، ملحوظ داشته شود. بدین ترتیب، ناسازگار، به هر موقعیت معنا و اعتبار ظاهری میهایی که بیان

 شود.موقعیتِ برملا میسازیِ ست که ضرورتاً توسط هم19است. یک نامعنا 18مهمل

ن : حقیقت فکتی نیست که بتوان آپذیر نیستادراکبه همین دلیل، از منظر خِرد رایج یا اجماع، حقیقت 

را نشان داد، بلکه واقعیتی است که باید به زور جایی برای خود بیابد. بنابراین، مثلاً در اروپای قرن نوزدهم، 

                                                           
18 absurd 
19 Non-meaning 
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ای بود که کرد مشاهدهباری را ایجاد میهای اجتماعی فاجعهداری صنعتی نابرابریاین امر که سرمایه

ای که در تمام مطالعاتی که مشغولیبود، دل« ی جدیمسأله»ند. یک توانست آن را تصدیق کهرکس می

نین چشناسایی بود. اما وقتی اینها دیکنز و زولا قابلشد و همچنین در رمانی آن اجتماع انجام میدرباره

 گرایانه برای یاریِ خصوصی یا دولتی را طلبتوانست برانگیخته شدن اصلی انسانشد، تنها میدیده می

های کند. جای تعجب ندارد که این یاری، دقیقاً با منطق سیستم سر و کار داشت: دولت یا سازمان

های افت تولید، در کار زنده نگه داشتن و سالم داشتن حجم عظیمی از نیروی کار بودند ای، در ماهخیریه

منطق سیستم، این  برداری کرد. در درونِشد بعدا هر زمان که مطلوب بود مجدداً از آن بهرهکه می

 نتوانست غیرانسانی باشد، ولی نه ماهیتاً ناعادلانه. خرید و فروش نیروی کار بر اساس قوانیشوربختی می

گوید: استثمار گرفت. این همان چیزی است مارکس در پاسخ به پرودون میبازار آزاد صورت می

نظامِ حقوقی مسلط دموکراسیِ بورژوازی ترین اصول که کاملاً با مبنایی اداری دزدی نیست، چرسرمایه

کنند. با این حال، دقیقاً همینجاست پول را با کار مبادله می« آزادانه»دار و کارگر هماهنگ است. سرمایه

ای خرید یا توان به عنوان کالای مبادلهکند: کار را نمیرا مطرح می 20«گریاجبار»ی که مارکس ایده

عدالتی کند. به همین دلیل، این بیای را تولید میکه تمام کالاهای مبادلهفروخت چرا که کار، چیزی است 

ساز عکس، کاملاً با آن همداری نیست: بهیک ناکامی یا اختلال جزییِ سرمایه یهکنندساختاری بازنمایی

عدالتی همان چیزی است که گذارد؛ از سوی دیگر، این بیاست و اصلاً جایی برای سرزنش باقی نمی

ی ناسازگاری آن است، که ضرورتاً برای خودِ کند، این همان نقطهداری را تأسیس یا ممکن میرمایهس

 داری نامرئی است.سرمایه

، یک عدالتی دارندبنابراین، قوانین آزاد، عادلانه و عقلانیِ بازار، قوانین عرضه و تقاضا، نطفه در یک بی

ادراک نیست، و نتیجتاً، کاملاً قانونی و مورد اجماع، که برای خود نظام قابل 21بودگیمهملبیگانگی و یک 

یست ن چنینهاست. به همین دلیل، مسأله چندان اینحتی به چشم بسیاری از کارگران و فعالان اتحادیه

کند، بلکه این است که شورش بر ناسازگاریِ نظام دست ور میی شورش را شعلهعدالتی جرقهکه بی

کند. ی سیاسی شورشی است که نظام خود را همچون نظامی ناعادلانه آشکار میگذارد: در پرتوِ پروژهمی

اشد و تواند مردی سفید بپوست میرسد که یک سیاهپوست به این بیان میزمانی که مبارزِ اقلیتِ سیاه

وقعیت، در با م اوت شود، پوست یا بخشی از اقلیتواند سیاهیک مرد سفید الزاماً سفید نیست، بلکه می
                                                           
20 Forcing (forcage) 
21 absurdity 
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 مچنینه معناست، بلکهکه نه تنها از منطقِ آن موقعیت فهمیدنی نیست و بی شوددرگیر میای خاص، نقطه

 گویند:دهد )برخی سفیدها میشود که هم تبعیض را توضیح میبنیانی درگیر می آن با موقعیت در سطح

 .دهند(، برخی سیاهان چنین پاسخ می«هاییمما شبیه آن»شدگی را )و هم همگون «(ها شبیه ما نیستند.آن»

 اخلاقیاتِ فرد -8

از این نظرگاه، در یک موقعیت، هیچ صدای آژیری وجود ندارد که عموم شهروندان را به شورش علیه 

هایی فراوان. فرضخود فرا بخواند: هر فرد، وجودی در دل موقعیت است و به رغمِ خویش، آکنده از پیش

کند. بازی می شود،هایی را که توسط موقعیت به او عرضه میاز این منظر، او همچون سرنوشت، نقش

ودش تواند از خماند، چرا که او تنها میباقی می سترون« جهان»تماشاچی در پیشگاهِ -ترتیب، فردبدین

اقعیتِ گیرند. اکراه یا وحشتی که او، وقتی با وهایی را بپرسد که توسط خرد رایج موقعیتش پاسخ میپرسش

میشه شوند. آن فرد هنجر به عمل سیاسی نمیشود، ممکن است حس کند، مفقر یا مثلاً تبعیض روبرو می

ی قاضی چنگ بزند. شود او به دانشِ اجرایی یا مداخلهمواجه است که باعث می« جدی»هایی با موقعیت

، راه «چرا»پرسد چرا. پرسشِ رخ داده، اما هرگز نمی چگونه خصوصپرسد که اتفاقی بهفرد از خودش می

ای تهی کور و آن هسبرد، به بنیان موقعیت و شروط وجود آن، به آن نقطهمی« در موقعیت بودن»ی به دقیقه

مدرن، تیره و تار یا خارج از دسترس بوده. بنابراین تصادفی نیست که ایدئولوژی پست ،که برای شخص

ورزی، به شمایلِ فرد برتری در دفاع از اجماع و نظمِ حقوقی موجود به عنوان چارچوب هرگونه سیاست

 شود.ی عقلانیت و هشیاری دیده میای قدیم، فرد به عنوان هستههای تودهدر برابر سیاست دهد.می

شده ها کسی تصویر شده که همچون شخصی هیپنوتیزمبون تا فروید و پس از آن، انسانِ در میان تودهاز له

اطاعت  یشوا یا کلیساکند تا از فرامین حزب، پخود را ملغی می یکنندهبازاندیشیفردیتِ یا یک زامبی، 

که  یابد. اما چرا باید چنین انگاشتگری میکند، و بدین ترتیب خود را قادر به انجام بدترین انواع وحشی

اندیشد آیند دیگر فرد نیستند؟ چرا باید چنین انگاشت که فرد وقتی تنهاست میافراد وقتی گرد هم می

ر کثرتی از افراد، همراه با یکدیگر، به شکلی هماهنگ گاو وقتی در گروه است، نه؟ باور بر این است که 

را ترک گفته است تا خود « خودش»و انتخاب « خودش»ی عمل کنند، به آن علت است که هر فرد اراده

فکر ی غیرشخصی است که فرد ت«او»یک « دیگری»تسلیم کند. اغلب این « دیگری»را به به تصمیمِ یک 

دهد. اما در حقیقت، کار، معکوسِ این است: فرد به عنوان یک نهادِ میوی وکالت  به و قدرت عمل خود را
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، «گویدیکسی م»کند، وهم است. چیزی نمانده جز: خودآیین، یعنی کسی که قوانین رفتار خود را تعیین می

کند هایی را ساطع میگوید، صدای او گفتمانوقتی فرد سخن می«: دهدکسی انجام می»، «بیندکسی می»

اگر  ی بینایی کسی دیگر است؛تواند ببیند، به واسطهاند؛ اگر چشمان او میجای دیگری نوشته شدهکه 

کند که به وی واگذاشته شده. فرد، این چنین است که کنند، از آن روست که نقشی را تفسیر میعمل می

یاری از چه که بساف آنسازد، بر اساس بازشناسیِ خود با یک الگوی مسلط. بنابراین، به خلخود را بر می

ست، های اجتماعی ای اصیل، که آزاد ورای نمایشنشدهنام فردِ بیگانهاند، چیزی بهنویسندگان انگاشته

عکس: فرد با خودآیین و یک واحد ی محوری در فرد وجود ندارد. بهوجود ندارد. چیزی به نام یک هسته

ز کند، که او انی در یک موقعیت است را انکار میناپذیر دیدن خود، این واقعیت را که او بودتفکیک

 ها مسلط است.هاست و نه بر آنهایی ساخته شده که نه آفریدگار آنها، باورها و اسطورهها، ارزشزبان

کند. ی تئاتر در نظر آوریم، فرد در آن همیشه نقشی بازی میاگر بتوانیم موقعیت را همچون یک نمایشنامه

ر موقعیتی است چرا که د فردی یکسانآید: او همواره زمانی بر می پیوستگیِنامرئی بودن، و بنابراین، پندارِ 

کند. اما در واقعیت، او که همیشه در موقعیت است، هر بار که موقعیت یکسان، نقشی یکسان را تکرار می

نیته به مدرهای پستشود؛ نوعی ناپیوستگی در زمان. ایدئولوگبه کس دیگری بدل می کندتغییر می

جایی، حق حفظ باورهای دینی و سیاسی، حق دهند، و این کار را بر مبنای حق جابهفردیت برتری می

دهند. به این خواهیم و... انجام میخواندن و نوشتن هرچه دلخواهمان است، حق زیستن همانطور که می

دهند، حالی که در واقع دارند همان می ها پاسخاند که دارند به انواع بنیادگراییها بر این گمانترتیب آن

د ها به پیوند خوردنِ اساسیِ فراند: آنها صرفاً حقوق شکلیکنند. ولی اینحقوق قدیمی لیبرال را احیا می

اندیشند، چرا که فرد برای برساختن خود به عنوان یک فردیت، باید نقشی از پیش و به سرنوشتش نمی

سازد وجود ندارد، و اگر این موقعیت را ارج از موقعیتی که او را برمیساخته شده را تفسیر کند. فرد خ

تواند مدعیِ آزادی باشد. بنابراین، هیچ آزادیِ دگرگون نکند، اگر این موقعیت را به پرسش نکشد، نمی

ای وجود ندارد که به کردوکارِ دگرگونِ کردن وضعِ موجود پیوند نخورده باشد؛ و هیچ عمل اندیشه

ی دیشهان»ی . برتری دادن به مبارزهنرودناسازگاری در دل موقعیت  یسراغ نقطهی نیست که به رادیکال

 هایجان»ی جا قرار گرفته، از توهمات فردگرایانهکه گویی آزادی بشری در آندر خودی خود، چنان« آزاد

 ست.«زیبا
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حاصل شده به خطر اندازد، به ما  که هرگز حقوقی را که توسط مبارزات تاریخیاین نقادیِ از فرد، بی آن

 ]های معینی[توانند بدون محدودیتدهد که از منظر حقوق مدنی اندیشه کنیم. اگر افراد میامکان می

ایی هعمل کنند و بیاندیشند، به لطف به چنگ آمدن این حقوق مدنی است. و این حقوق ابداعات پروژه

قوق پرداختند؛ برعکس، این حتاریخ تعیین شده بود می انقلابی بودند که به مفهومی از انسان که در دل

 فرد نبودند.« آزاد»برداری از ذات حاصل پرده

 22مدارسیاستی نادولت -5

ی تجربیات ی سوبژکتیویته که به معنای هستهنباید این مفهوم را با ایدهگوییم، وقتی از سوژه سخن می

یک فرد یا جمع ممکن است دستِ آخر خود را  شود اشتباه گرفت، هرچند کهفردی یا جمعی فهمیده می

که آلن ورز، چنانی هنری، علمی یا عشقی سیاسی بر بسازد )و نیز به عنوان یک سوژهبه عنوان یک سوژه

پردازی کرده است(. در حقیقت، یک فرد یا جمع زمانی خود را به عنوان سوژه بدیویِ فیلسوف مفهوم

ی ، از طریق اندیشه یا عمل، نسبتی برقرار کند؛ یعنی با آن دقیقهسازد که با حقیقتی از موقعیتبرمی

ای از بودن که شرط امکانِ آن موقعیت است. بگذارید ناسازگاری که موقعیت بر آن بنا شده، آن دقیقه

تواند عملی آزادانه را تجسم بخشد که عمل او توسط موقعیت قابل جا میتکرار کنیم: این سوژه از آن

. گذاشت« مذاکره»توان آن را هماهنگ با ساخت حقوقیِ موقعیت به ه شدن نیست، یا نمیملحوظ داشت

توان آن ورزی هستیم که نمیی عمل محدود، ما در تلاش برای تعریف نوعی سیاستبدین ترتیب، با ایده

ای هنامرا صرفاً با مدیریت حکومت یکی گرفت. در حقیقت، تعریف کلاسیک سیاست که آن را در هر لغت

کند، که به معنای توانایی، دانش یا فن بازشناسی می« ی جمهوریهنر اداره»یابیم این مفهوم را با می

ی سیاست به شکل گریزناپذیری در پیوند یا مسائل عمومی است. به این دلیل، ایده عمومی مدیریت امور

سادگی با یک نهاد یا سازمان اشتباه گرفت. ی حکومت باقی ماند. با این حال، نباید حکومت را بهبا ایده

اه، هر نظرگتر، ما باید حکومت را وضع معمولِ حاکم بر هر موقعیتی بدانیم. از این مدر یک تعریف وسیع

ریت مدییا جزیی که در یک نظام حقوقی جاافتاده قابل مبناگروه، هر مدعای اجتماعی «مذاکرهقابل»عمل 

مدار از سیاست است، هرچند که این اقدام شامل انجام اقداماتی حل باشد، بخشی از تعریف حکومتیا قابل

                                                           
22 Non-state 
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لش بزرگ امروز فکر کردن به سیاست به موضوعِ مطالبه باشد. به همین دلیل چا حصولغیرقانونی برای 

 ای که اکنون اشغال کرده، خارج کند. ی قدرت را از جایگاه مرکزیای است که مقولهگونه

ی از حیث سیاس توسط یک حزبِای که باید، با زور یا رأی، امروزه، حکومت به عنوان جایگاه قدرت مؤثره

شده  که موقعیت بر آن ایدقیقهه، به این دلیلِ ساده که انگیز بدل شدبی اشغال شود، به وهمی هراساانقل

ا یک ر صرفاً واقعیت ،حکومتیک و در آن مشروعیت یافته، چیزی نیست که به حکومت وابسته باشد. 

بیشتر محصولِ آن است تا علت وجودیِ آن. این مسأله تا  کند؛ واقعیتی که حکومت،لایه کدگذاری می

ها پنداشتند که تغییری در لوایح قانونی و دم روشن بود، اما با این وجود آن هاای برای مارکسیستاندازه

و دستگاه ایدئولوژیک حکومت به دگرگونی انقلابی اجتماع کمک خواهد کرد. )لنین اما، در اواخر عمر 

ی وروی شبنابراین، در روسیه«( ایم.ما رنگ سرخ به حکومت تزاری پاشیده»خویش، به این خطا آگاه شد: 

تنها رنگ سرخ به خود گرفتند، بلکه به ای از اقدامات حکومت بورژوازی نهها، مجموعهو دیگر حکومت

سازی، سازیِ سوبژکتیویته، بیگانگی حاصل از رسانه، عادیگری رسیدند: پزشکیی وحشیاعلی درجه

بانیان به ود تا قرگری اضافه شبه این وحشی« انقلابی»و غارت کارگران. کافی بود صفت  یتبعیض نژاد

شان برای هاینام خیری در آینده آن را بپذیرند. حتی وقتی بسیاری از این انقلابیون قدیمی امروزه از پروژه

اند که توانیم آشکارا ببینیم که تا چه حد همچنان زندانی مفروضاتیگویند، میاجتماعِ فردا سخن می

مدار و مدیریتی از ها نیز یک فهم حکومتنهای آاند. در پروژههای اکنونزیرساختِ موقعیت

خواهند برای آن روزی که چه بسا قدرت به دستشان بیفتد، آماده باشند(. ورزی وجود دارد )میسیاست

ی عقلانی، توزیع عادلانه و مناسبات واقعاً آزاد میان گردد به نظمِ خوب امور، جامعهباز هم ماجرا برمی

رباب ا پارادوکسیکالِی گریِ بد، ایدهگریِ نیک علیه وحشیگردد به وحشیها. باز هم ماجرا برمیانسان

 «.گونه که باید باشدآن»بخش و الزام تحقق جهان رهایی

: ما تنها انندخوفرا میبخش را رهایی تواضعیی موقعیت توانیم بگوییم که عمل سیاسی محدود و فلسفهمی

خن کنیم سکه از موقعیتی که در آن زندگی می –کار هم به قدر کافی دشوار است و همین –توانیم می

موقعیتِ  ی یکی تواضع نیست، یک موضع حیاتی هم هست: هر دانشی دربارهاما مسأله فقط مسألهبگوییم. 

 فرادست که دستیابی به آن ضروری است، چیزی جز حدس و گمان بیهوده نیست، چرا که هیچ دانشی

ی شورش . و به همین دلیل است که فلسفهپس بزندتواند مفروضات موقعیتی که در آن زاده شده را نمی

سودای هیچ دانشی را در سر ندارد. بلکه سودای یک حقیقت را در نظر دارد، سودای نسبتی با هستیِ 
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ل به که عمل را تبدیاز آنموقعیت، با این سوراخ، با این ماتیِ پنهان در دانشِ مقرر، چرا که موقعیت، بیش 

 شود.ی یک انضمامیِ فراگیر رهنمون میچیزی محلی کند، ما را به اندیشه

 بندیجمع -11

بخشِ تازه است. پراکسیسی که دال بر ی ما، اندیشیدن به و ابداع یک پراکسیس رهاییچالش زمانه

عنوان ابزاری برای کسب جایگاه ها و تجاربِ انضمامیِ اقلیت باشد، نه به گیری انبوهی از سازمانشکل

اکثریت در زمانی خاص در آینده، بلکه برای راهی برای ابداع و آفریدن حیاتی و سیاستی مبتنی بر آزادی. 

ویر نیست. از منظر آزادی، اکثریت که تص سترونیناکامی یا  ای حاکی ازسنجه ،واگذاشتن جایگاه اکثریت

-است. درک این موضوع حائز اهمیت است که قدرت ترینسترونکند، و ساختارهای مسلط را بازنمایی می

ز اربابی ا ترسترونالجمع هستند. هیچکس انجام )قدرت بودنی( دو واقعیت مانعه بر )قدرت تسلط( و قدرتِ 

ز چه ا نیست که مالامال از قدرتی برای دستکاریِ حیات است. حزب، که برای کسب قدرت حکومتی

دست آخر امروزه به خود تجلی این بندی و ساختاریابی شده، صورت انتخاباتطریق خشونت و چه از راه 

 مبتنی بر مفروضی است که نهاد حزب را برپا نگه امر، توجه است که اینبدل گردیده است. قابل سترونی

، و این قدرت نهدآن چیزی است که موقعیت را بنا می ،دارد، که چنان که دیدیم، این است که قدرتمی

ها ی وحدت بخشیدن تکثرِ مبارزاتِ اقلیتلابد در حکومت نهاده شده. حزب سازمانی است که به بهانههم 

هایشان جدا ها را از موقعیتدر یک استراتژی کلی، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی، اقلیت

 تبدیل کند.« آلترناتیو» ها را به یک اکثریتِکند تا آنمی

اِب آلِ اربچه باید به پرسش کشیده شود حزب است، مدلِ ایده، آنموعودگرایانهزمانِ بنابراین، همراه با 

ی خود دریافته، تمام کارها و روزمره کردوکارِ ای به عنوان بخشی از که هر رزمندهبخش. همچنانرهایی

ها دل کثیری از ناکامی درپایه، که خودشان برساخته های مردمتجارب انضمامی گرد آمده توسط سازمان

خورند. و این تنها به این علت است که برای حزب خط می« تجریدی»و خطاها هستند، توسط شعارهای 

 همیشه با این ؛یابدبر اعمال انضمامی و محدود اولویت می ،حزب، استراتژی کلی و اشغال جایگاه قدرت

حلی راهتغییر خواهند کرد. با این حال، گاه قدرت حاصل شود، امور، در کلیت خودشان، وهم که، آن

 )اکثریت(، یعنی گریو مدیریت ،ورزی )اقلیت(، یعنی قدرتِ انجامهمچون یک پیوستار میان سیاست

تواند وجود داشته باشد. حتی اگر این دو، از حیث ساختاری محکوم به آن باشند که در بر، نمی-قدرت
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ت، ورزیِ اقلیوهم رها شویم که برای دست زدن به سیاستکنار یکدیگر زندگی کنند، ما باید از این 

بخش که در هر مورد به یک های رهاییها و جماعتکسبِ جایگاهِ اکثریت الزامی است. تکثری از گروه

دهد. اند، تصویری از یک قدرت سیاسی رادیکال چندگانه را به دست میامر انضمامیِ فراگیر پیوند خورده

ه دال بر این نیست ک ،ن و تسلیم نشدنِ این کثرت در برابر قدرت سترون حزببا این حال، هضم نشد

 پوشی است.چشمنامطلوب یا حتی قابل هادستهی تجارب بین این مبادله

ن ای انقلابی به ما امکای دشوار هستیم، چالش پیش رو عظیم است، اما وفاداری به دو قرن مبارزهدر دقیقه

شوری که این مبارزات ملهم از آن بودند را حفظ کنیم. به جای گریستن بر دهد تا آن تکانه و آن می

های انقلابیِ قدیم، باید این را در نظر داشت که این تکه تکه شدن، این پراکندگی و های بنیانویرانه

ی تا خود را از اسطوره خواهدمیمندی دقیقاً شرایط یک قدرت انقلابی تازه است که ناکلیت

 آزاد کند. موعودباورانهگراییِ ی پیشرفتهانهخواتمامیت

 1559سپتامبر 


