
Tajrishcircle.org 
 

 1خیزش - رخداد

 نگری آنتونیو

 بوجار بریر یترجمه

 

 طولانی ایلحظه دارد، وجود او حرکات در 2مکثی. کندمی بلند را سنگینی هایوزنه که کنیم تصور را ورزشکاری ممارست

 مکث ینا است، میان در کردن بلند یمسئله وقتی. آن بالابردن و زمین از بار یمیله برداشتن میان کنش؛ دو میان در

 . تمرکز یشایسته بازه این و است تحلیل مستلزم

 سخن( وبرر فرانسوی لغات فرهنگ طبق بر« )شدهبرافراخته»  چیزی از توانیممی زمانی تنها ما وزنه کردن بلند حرکت در

 جایگزین واندتمی اسمی یابد، خاتمه کردن بلند زمانی تنها و باشد رسانده سرانجام به را خود سعی برداروزنه که بگوییم

 3.بنشیند کنش جای به ایکلمه و شود فعل

 بسیار مدتی رد است حرکتی بلکه. نیست مکث یک تنها البته که کنیم، متمرکز مکث این بر باید را مانتوجه رو این از

 زا بیش تلاشی زند؛می بیرون گردنش از و عضلات از ورزشکار هایرگ آن در که زمانی انقباض و 4وقفه به شیبه کوتاه،

 زینجایگ و مجال هیچ او ژست و ندارد دیگری انتخاب گرفتن، تصمیم بجز بعد، به لحظه آن از ورزشکار که اندازه و حد

 .خدا یک پیدایش به یا و جهان خلقت به ،«5دَم»  یک به است، شبیه بازدم یک به که ژستی. شناسدنمی را دیگری

 مکنم ورزشکار اما. شدند زاده( دانیممی را شانخلقت یافسانه که سیاق همان به) المپ ورزشی هایبازی در که خدایانی

 یعنی ؟وردخمی شکست هنگامی چه در تلاش و شودمی متوقف زمانی چه حرکت در که بدانیم باید پس. نشود موفق است

                                                           
توضیح مترجم: در ترجمهی کلمهی tmemev éluos ، متناسب با ساختار و معنای جمله از معادلهایی چون خیزش، برخاستن، افرازش و یا بلند کردن استفاده شده 

  1 است.

 
2 pause 

  
4 arrêt 
5 souffle 
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 به و مبفهمی کنیم، تجربه درون از را آن بکوشیم باید شد، مشخص تفاوت این که هنگامی. 6گسست و مکث میان تفاوت

 .کنیم عمل آن یواسطه

 او. کندمی حمل هایششانه روی را آسمان[ باستان یونان هایتیتان از] 7اطلس کنیم؛ تجسم را دیگری بیایید تصاویر

 شودمی منتهی گسست به 8هسپرید گانالاهه باغ در او مکث و تواندنمی اما ببرد، بالاتر را آن خواهدمی و برداشته را آسمان

 و اجبار و آیدمی میان به دیگری بُعد جا این. شودمی تحمیل اطلس تلاش بر 9أنانکِی جبر نیروی زئوس، یاراده به و

 را وزن هک است نیرویی أنانکِی. کندمی مسدود را حرکت روند و کندمی ایجاد مانع افراشتن و برداشتن میان در ضرورت،

 بسان که ازدسمی مبدل انسان نگونبختی در مثالبی و گریزناپذیر اینشانه به را محدودیت و کندمی ترجمه محدودیت به

 آمدن الاب با هکتور و کندمی وزن را هکتور و آشیل روح و کرها ایلیاد، در نیز زئوس. است نشسته کمین در همواره مرگ،

یک  انبس در کار است که ایجاذبه و ثقلتوان گفت که می آیا پس. رودمی پایین دوزخ سمت به آشیل ترازوی یکفه

  ؟کند گسست ایجاد وچیره شود  ]بر کنش بلند کردن[است  قادر خود خودیه بو  عظیمی نیرو

 یعلیقت و مکث به دوباره که بسازیم گسست این از چیزی تا کنیممی را خود تلاش تمام موانع، این تمام وجود باما  اما

 را رخداد و و شودمی متحقق تلاش جریان بر شدن متمرکز با تنها که ژستی. دائمی توقفی به نه و شود تبدیل مختصر

 که رونی جنس از ژستی کند؛می پیدا دست مازاد یک به هستی که است ژست این یالعادهخارق توان باو  زند؛می رقم

 . آیدمی پدید« مدَ»  یک همچون

 یک سانب را« دَم» این و مازاد این تازه، هستی این توانیممی آیا. کنیم نگاه جمعی منظر ازرا  ساختار و طرح این بیایید

 باشیم؛ ردهآو پدید هم با را آن ما که شودمی توانا زمانی تنها مازاد این دیگر، عبارت به. البته کنیم؟ ادراک جمعی یتجربه

 از وهیانب خیزش از برآمده و افراد متشکل از جمعی هر که البته. است جمعی رخدادی و جمع یصیغه به برخاستن کنش

 متصمی به زندگی ناپذیریتحمل و سنگینی آن، در که است مسیری« 10راستین» جمعیِ  امر. هاستتکینگی و هافردیت

 چیزی شود، یداانفر کلمه این اگر و است جمعی همواره برخاستن  . شودمی تبدیل برخاستن نشاط به و تلاش به برخاستن،

                                                           
6 interruption 

ه و زئوس او را محکوم ب خوردیالمپ شکست م انیحامل است. اطلس در نبرد با زئوس و خدا یاللفظتحت یباستان و به معنا ونانینسل دوم  یهاتانیاطلس از ت 7 
 .مکندیبار آسمان م دنیکش

 ییژدهاهرا ا ل،یدل نیو به هم خوردندیو م دزدندیم هابیبودند. اما از س ییطلا بیاز درختان س یغروب که مامور نگهبان یدهیگان لمدختران اطلس و مشهور به الاهه 8 
 .مکندیم بیاز درختان س یصد سر را مامور نگهبان

 9 Ananké ماست. «دیبا» یاللفظتحت یو به معنا یونانی ریدر اساط یریضرورت، اجبار و ناگز یو مقدرکننده ریتقد یالاهه 
10 véritable 
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 کوبسر ابزار تا خواهدمی حاکم از همواره و است واقف مسئله این بربخوبی  نیز سیاسی علوم. ماند نخواهد باقی آن از

 هایکانم تمامی در شورش احتمال که داندمی نیز سرمایه علم. کند فراهم[ جمع پیدایش از پیش] را کردهکمین هایقیام

 ودخ ارزش تمام شود، دستوری و فرمایشی یا و شود تبعیض دچار شود، مجزا طغیان از جمعی توان اگر و دارد وجود مولد

 . داد خواهد دست از را

 .آیندمی هم گرد وقفه و مکث یلحظه در جمعی هایکشمکش تمامی ،آن تکثیر و شیوع زمان از پیش و طغیان وقت در

 کردن » سمت به شدن گشوده برای نامشخص و مبهم فعالیتی مشخص است که یلحظهاین  از پیش و بازه این درون

 .شد خواهد شادمان شکبی زمانه آید، پدید که اگر هم، با همه ؛است گیریشکلدر حال « دادن انجام و

 خیزش رخداد که هنگام آن اند؛پرداخته اجتماعی میدان در بازه این تحلیل و توصیف بهنیز  بسیاری فیلسوفان و شاعران

 : شودمی تبدیل توانمند جمعیِ « دَم» یک به و شده تلفیق شدن بلند کنش  با

 طغیان زمان در تنها را جمعیت من... خودرنده مفتضحانی یا و انداحمق یا آنها نظرم به بیزارم، رمه و جمعیت از من»

 انسانی شعری از سرمست را مانخود و است جریان در هوا در سترگ دمی که روزها این مثل!... دارم و داشتم دوست

 « 11.آن از شورتر پر حتی و طبیعت شعر بسان که سترگ آنچنان ؛کنیممی احساس

 یتوان از کرده، فوران ناگهان ایشعله از جهیده، اندک اندک برقی از. چیز همه از و هیچ از شود؟می ساخته چه از طغیان»

 رانرنجب و سوزنده شورهای رنجبر، هایجان رویابین، سرهای اندیشناکان، دیدار به که دَمی. دَم یک عبور از سرگردان،

 طغیانی سرنوشت  یا و حیات دولت، اقدام هر مقابل در خود جان در هرکه... کندمی همراه خود با را گانهم و رودمی نالان

 در که کنیممی احساس همگی و شودمی آغاز جنبیدن که است لحظه این از و سپاردمی طغیان به را خود دارد، نهفته

 « 12.ایمخاسته پا به گردبادی

 برای لکهب بزرگان، و مهتران برای تنها نه - سوبژکتیویته که است طریق این از و است واقعیت یک این خیزیم،برمی»

 «13.دمدمی تاریخ به را دَمش و شودمی تاریخ وارد - همگان و کس هر

                                                           
 . 293، ص 2ی فرانسوی(، ج ، مکاتبات )نسخه1853مارس  31ی گوستاو فلوبر با لوییز کوله، مکاتبه 11
 . 1832ژوئن  5ویکتور هوگو، بینوایان، کتاب دهم، 12

  .793، ص 2ها )ن ف(، جها و نوشتهمیشل فوکو، گفته13 
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 اتوپیا رایب مکانی به شدن بدل مستعد وقفه. کردیم اشاره ژست یوقفه/ گسست و ژست در بازه/ مکث میان تفاوت به

 فرآیند مادیت ربا زیر از و نیاوریم را وزنه حمل تاب ،افراشتن در ما اگر. شودمی نمایندگی گسست با که منفی مکانی. است

 ترمیمی یایده ترویج به و شودمی جایگزین ترسو و غمگین فرسوده، خورده، شکست میلی وقت آن کنیم، خالی شانه

 خیزش و انتظار ناپذیرسازش و دراماتیک خطیر، نسبت دور را خود تار گسست  اپیزود که اینجاست. پردازدمی 14آرمانگرایی

( اکسود) خروج و( اپوکالیپس) آخرالزمان بخشتسلی پرسپکتیو در تواندمی انسداد که زندمی دامن تصور این به و تندمی

 تاریخ پایان ت،طبیع ویرانی معانی، یفاجعه سوی به جهان ناپذیرمقاومت پیشروی آن در که پرسپکتیوی. کند پیدا کاهش

 اامیدین ملازم امتناع   و نکوهش که اینجاست. کند پیدا خاتمه آخرالزمان در تواندمی تنها مفرط، فساد به جهان ابتلای و

 این از روجخ راه تنها و کندمی تجویز( سینیک) بافانهیا منفی و( میستیک) عرفانی هاینسخه حال، فراخور به و شودمی

 کوچکتر مقیاسی در سیاسی جیخرو یا و ،15جدید عصری عرفانی، خروج داند؛می جهان برای تراژدی انتظار وقوع ورطه را

 این لیمتس ما اما کنیم، فراموش را حکمرانی ما خواهندمی آنها[ :»کنندمی بسنده زنیچانه این به تنها که] تررواج کم و

 «.شد نخواهیم مطالبه

 هاییهسوژ. ندارد وجود پرسش این برای روشنی پاسخ که البته شد؟ خروج این عازم است قرار چگونه و وقت چه کجا، اما 

 برای. ردک خواهد بلند را آنها فاجعه از دور و جادویی دستی روزی که کنندمی گمان بینند،نمی قیام به معطوف را خود که

 دخو برای را فرار ذوق، و شوق با و طریق این از و است رستگاری سوی به عزیمت گویی خروج، سمت به رفتن آنها

 .کنندمی اراده از پرهیز به وادار را خود و کنندمی پا و دست

 والز به را شاندوام و درآورده به تصرف را توقف مدت و مکث زمان بدسگال  ایفرشته منفی  شناسیهستی مکان در

 را کنش یرهمخاط و سنگینی که شتابزده فراری است، ایده درون به بردن پناه و گریختن ستایشگر اتوپیا. کشاندمی

 .کندنمی محاسبه را جوانبش و ابعاد و تابدبرنمی

 بژکتیویتهسو اما. پشیمانی و ندامت رنج، خاطره، ماند؟می باقی( منفی شناسیهستی برای) مفروض خیزش یک از چیز چه

پس  را وبارهد شروع میل که است نوستالژی به توسل منفی  شناسیهستی پاسخ است؟ سرگذرانده از چه و گذشته کجا از

 نآ در میل شکستگیدرهم فهم که ایورطه گذارد؛می جابر هاجان و روح در را واپسین یتجربه ملول بقایای و زندمی

                                                           
14 idéalité 
15 New Age 
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 امتناع انضمامی و ملموس امور از و کندمی تراوشاز خود  ترس دشواری، با مواجهه در روح و شودمی خیزش جایگزین

 .ورزدمی

 از نیز انقلاب و شورش 16اتوپیای و کندمی باز را خود جای( خیزش منفی شناسیهستی در) موازات به نیز شناسیاسطوره

 های«خواهمِمی من» با کنند؛می امتناع سازیسوژه از که هاییشورش با چگونه؟ و کِی کجا، از اما!«. رسندمی سر» راه

 جعهفا از پس تنها خیزش  منفی شناسیهستی در. بزرگسالان میل( اضمحلال) 17آتروفی با و کودکانه هایبازی یبیهوده

 و کشدمی آتش به را چیز همه که شودمی اژدهایی آتش به تبدیل خیزش« دَمِ» که اینجاست. رسدمی انقلاب به نوبت

 . دهد نجات را ما و« بیاید که» نیست هم 18مقدسی جرج

 ،[خیزش نفیم شناسیهستی به] دادائیستی لیبرترهای و« دانشگاهی هایمارکسیست»  مشترک خاطر تعلق میان، این در

 دومی برای و تاس( کاپیتالیسم) فروپاشی به مشروط تنها خیزش   وقوع اولی، برای. رسدمی نظر به ترسرخوشانه سایرین از

 اما! است پاک و ناب روحی با آن دل از دوباره شدنزاییده و آمدن بیرون و فاجعه پرتگاه به خود سپردن معنای به

 منظر در. دارند نظر اشتراک آن وجوب بر دو هر و دارد محتوم و مرکزی جایگاهی هاگرایش این دوی هر در آپوکالیپس

 برخاستن ظرفیت و جهان دادن تغییر برای کردن مبارزه ظرفیت آن همراه به و رودمی بین از 19سازیسوژه آخرالزمانی

 . شودمی نابود نیز

 از. است هکننددگرگون کنشی ضرورت به معطوف بلکه کند،نمی بسنده ژست لذت به تنها خیزش  ظرفیت و توان اما

[ کندیم پیدا رهایی مدام یوقفه از و] شودمی بازه و مکث وارد خیزش، موتور مانند سوبژکتیویته هنگامی تنها رو همین

 .باشد کنش تولید به قادر آسمان، به بردن بالا تا زمین از کردن بلند میان یفاصله از عبور کشمکش که

. باشیم کرده عریفت را خیزش مثبت شناسیهستی که فهمیممی بهتر را آن وقتی اما گفتیم، خیزش منفی شناسیهستی از

 کند؟ داپی گسترش آن در بتواند مثبت شناسیهستی تا کندمی مطالبه را چیز چه خیزش تعریف دیگر، بیان به

 بودن سرشار و (داشتن زمین بر پا) زمین روی بر بودن شده کاشته مستلزم نخست، یوهله در خیزش مثبت شناسیهستی

 هب شدن بدل مستلزم دوم، یوهله در. است آینده به معطوف امیالی و رادیکال هایاراده به رغبت و( پسیون) شور از

                                                           
  16 اتوپیا: نا-توپوس، ناکجایی تجریدی و ایدئال.
17 Atrophie 

  18جرج مقدس در اسطورههای مسیحی، اژدها را رام و قربانی میکند و جان شاهزاده خانمی را از قربانی شدن نجات دهد.
19 subjectivation 
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 دومین و ولینا میان در. دهد تشکیل فعال ی«ما» یک درون را هاگیتکینه از مجموعی تا است سوبژکتیویته تولید ماشین

 و نیازها شورها، ها،روح از سرشار که دارد وجود شناختیهستی راهی ساختن، کنش و گسست یلحظه میان در گام،

. گیردمی وام طرف  دو این از یکی از بیهوده را هانشانه لحظه، دو این کردن جدا با اما منفی شناسیهستی. است مادیت

 شتهبرافرا آسمان تا که کاردمی چیزی زمین در و کندمی متصل هم به دوباره را لحظات این مثبت شناسیهستی اما

 .شودمی

 سال در نیویورک 20اوتبلاک با اندیشید؟ آن ریتم به و خیزش درون از است ممکن آیا که پرسید خود از توانمی اکنون

 لندن 21رایوتز با و 2005 سال در فرانسه شهرهای یحومه جوانان قیام با ،1992 سال در آنجلسلس شورش با ،1977

 آپارتاید محیط در که زنندمی شورش به دست هاییجوان همسانند؛ جهتی از همگی که اپیزودهایی  ؟2011 سال در

 ضتبعی هدف و خورندمی را اشانظاهری خصوصیات و مذهب انگ محکومند، خشن شرایط در کار و فلاکت به محصورند،

 با ینوع به کدام هر و متفاوتند هم با کاملا دیگر سوی از اپیزودها این اما. گیرندمی قرار پلیس اذیت و آزار و قانون

 دها،اپیزو این تمامی  در اما. ارتباطند در شورش هایسوژه متمایز خشونت و خشم و دولتی سرکوب هایفرم هایویژگی

 را دخو[ شورشیان] آنها همگی شد، خالی سرکوب نیروی از میدان وقتی آیا اما. شودمی آزاد اخلاقی و سیاسی خشمی

 در نه کنند؟نمی بسنده دیگر جنجالی ایجاد و غارت و سوزیآتش به و کنندنمی سرگرمی و مصرفی کالاهای مشغول

 پروازشان مانع زهرگ اما است، سنگین شانبالهای. هستند پرولتاریااز  بلکه فرشتگان، قماش از نه خیزندبرمی آنانکه واقع؛

 و یاسیس مخالفان یا مضیغه، و ضرورت حسب بر مهاجرانی اند،گذاشته زیرپا را قانون که باشند مهاجرانی شاید. شودنمی

 ایمطالبه گیرند؛می بکار را گریز حق آنها که زیرا چرا؟ اما ؛زننددامن می دیگر جنجالی و مناقشهبه  که جنگی پناهندگان

 و پنهانی ورعب از پس و گریزندمی فلاکت از آنها. ندارد را انکارش توان کسی که بقا قانون با پیوند در و مقدس و قدسی

 از دیگری یمناقشه و جنجال همه، این از پس. دهندمی ادامه خود زندگی به مدرک بدون و مخفیانه مرزها، از زور به یا

 ثروتمندان علیه حتا و کنندمی دارخدشه  را ملت همگنی سرزمین، آن اهالی مشاغل گرفتن با مهاجران و رسدمی راه

 .است خیزش تراوش یا و نشت گریز، زمان هماندرست  این! زنندمی اعتراض به دست

                                                           
20 Blackout 
21 Riots 



Tajrishcircle.org 
 

 پای کنند،می تحمیل هاسوژه به نئولیبرال هایرژیم که قروضی و اقتصادی هایریاضت علیه برخاستن با نیز هاانبوهه

 مینیز تغییر برخاستن  هدف. شوندروانه می نیازها این کردن برآورده پی در و کارندمی نیازها سخت مادیت در را خیزش

 تولید انقیاد و سلطه توسط که است ترسی و نظارت کنترل، از شانکردن آزاد برای هامکان تصرف و آنیم در که است

 و هاجمیت خصلت شکستندرهم و هارسانه انحلال ها،وام و قروض کردن اعتباربی برای استریتوال اشغال مانند. اندشده

 بر کمرانیح هدف به خود پروراندن برای سیاسی بازنمایی کردن افشا آنها؛ برابر در نو حقیقتی ساخت برای اشغالگرشان

 . خویش

 پس یمرحله] ابانقل که گویی ،[کندمی بسنده همین به معمولا و] شود تبدیل قیام به تا کندمی تکاپو سختی به شورش

 ایفزاینده و حل غیرقابل مشکلات یکسو از که چرا. ماند خواهد باقی دسترس غیرقابل افق   ورای در همواره[ قیام از

 که اندگرفته را بالا دست آنچنان مالی یسرمایه و پول فرمان دیگر، سوی از و  شوندمی مهاجران و مهاجرت گریبانگیر

 . پایانبی انگیختگی خود و خودبودگی وضعیت کنند؛می ناتوان انقلاب به رسیدن از را اعتراض راه

 رفتص و اشغال در و پنهانی زندگی و مرزها از گذشتن در کردن، غارت و زدنآتش در که چرا نیست، اینچنین همواره اما

 یشپ از بیش بلکه شود،نمی نابود هرگز خوشبختی و آزادی میل و[ لاتین در فراوان شوق و ولع] 22کوپیتیداس فضاها،

 یدشوار یمحدوده را آن بلکه کنند،نمی تحمل ناتوانی و عجز همچون را شکست برخاستگان  . شودمی انگیختهبر

 [! پیروزی] 23ونکروموس بعد، نوبت کرد؛ گذر آن از شرایطی هر در باید که پندارندمی

 العادهخارق فرین و هاییسوبژکتیویته خیزش، شناسیهستی در تواندمی که است شدتی چنین با و میلی چنین وجود

 اگر. کندمی دگرگون را آگاهی فرم اساس، از بلکه شود،نمی آگاهی بلوغ موجب( میل) این البته. بیافریند( اکستریم)

 پیش و ردنک متمایل بلکه شود،نمی ختم این به تنها مسئله اما رسید، خواهد راه از تحولی کنند، بسنده بلوغ به هاآگاهی

 یک نه ایتغ این که چرا. است ناممکن نیز غایت به رسیدن حتی. است غایی حقیقتی به رسیدن سوی به کس هر راندن

 24«سازیقتحقی» یک بلکه حقیقت، یک نه این دیگر، عبارت به است؛ مبارزه خود درونی محصول بلکه رونمایی، و کشف

                                                           
22 cupitidas 
23 Venceremos 

24véridification  :بودن  یقیحق ای یمندقتی( که با حقدانمیفوکو است )تا آنجا که م یمفهوم یهاراثیاز م قت،یحق یدراماتورژ گرید یبه عبارت ای یسازقتیحق

 م.کندیآن م ییو چرا یآن و چگونگ یندهیرا منوط به گو قتیاست که گفتن حق یمتک تیو وضع ندیبر فرآ یسازقتیمتفاوت است. حق

 . 
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 مه گرد را نیازها خیزش . کندمی ابداع ایتازه فرم قالب در جنبش، درون را آنها و دهدمی تغییر را هاآگاهی خیزش  . است

 در کشمکشی درون را همه و سازدمی اراده و میل آنها با و آوردمی هم گرد را تاثرات سازد،می مطالبه آنها از و آوردمی

 جهان برای نو طرحی درانداختن و موجود نظم از گسست برای تلاش میان در خطیر خطی کند؛می همراه آزادی خط

 تولید از هیچگاه که روست همین از و است جهش یک یزاییده بلکه شود،نمی منتج روند یک از که خطی آینده؛

 . ایستدبازنمی خود مطلوب سوبژکتیویته

. شودیم سپری طغیان و شورش با تنها کرده، جدا هم از را دوآن که ابداع، و ساز و ساخت تا گسست میان موجود یفاصله

 اندکرده را هتجرب این که پرسید آنانی از باید را این. نیست کور خیزش  : دهدمی گسترش را ژست غیرخودکار مکث شورش  

 هن هرگز رسد،فرامی که لحظاتی تمام در قیام که گفت خواهند شما به آنها. اندداشته مشارکت شورشیان شور در و

 شناسییهست در که است چیزی همان این. ایمساخته را آن همواره که ماییم این بلکه ، شده طراحی نه و شده بینیپیش

 اختهس میل و رنج جمعی یتجربه در که نشدهبینیپیش و بداهه حتی« دَمی: »شودمی عیان مثبت شکل به خیزش

 .  شودمی

 که تاس حدود در نظر داشتن با وجود، این با. است سوزاننده شکست یتجربه. شکستی و دارد وجود حدودی که دیدیم

 ایم؛رسیده آنجا بهما  که است اینقطه همان شکست این اما دارد، وجود خیزش شکست احتمال. سنجیممی را رفته راه

 را بار یلهمی ورزشکار دارد؛ وجود حدی همواره نیز کردن بلند در. است شده کشیده چالش به گسستی و شده فتح زمینی

 شدن نروش برای موتوری شناسانه،هستی ایسپرده ینشانه شده؛ ساخته که است چیزی ینشانه حد این اما. اندازدمی

 .نوساختن از دوباره و دوباره

 برای« شدهنفرین» روزهای مارکس، قول به و 1848 ژوئن از. ماست سر پشت در خیزش یتجربه قرن دو به نزدیک

 خشم« بهارهای» و (شدن دگرجهانی) الترموندیالیست جریانات آخرین تا ،1917 تا 1905 از ،1871 کومون تا بورژوازی

 تاس جنبشی پارادایم نمایانگر مبارزات این تمام. دهندمی گواهی ما وجود بر همگی که...  مبارزه هایچرخه و عصیان و

 منفی کدیالکتی که گفت توانمی آیا اما. گیردمی ژرفا و دهدمی ادامه را خود راه کند،می رشد نیز شکست خلال از حتا که

 را رسشپ این به دادن پاسخ یارای استدلال و برهان اند؟شده نیدگرگودچار  اندازه چه تا مبارزه مسیر در گذشته فجایع و
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 ضایف. است( آیدمیپیش  آنچه)  آینده و اکنون شناسیهستی بلکه نیست، گذشته الاهیات 25نووُس   آنجلوس. ندارد

. کشاندمی قدرت مرزهای و حدود لرزاندن سمت به فزاینده نیرویی با را هاانبوهه که دارد وجود سکولار جنبشی و ممارست

 لطف هب بلکه ذاتی، امری نه این البته. حاضرند و حی نیز هاسپرده و هستند هاسپرده و ذخایر یسازندهبر هاشکست

 شکست. بایستند کتحر از توانندنمی که هاییتولید و بخشندمی استمرار را سوبژکتیویته تولید که است( پسیون) شورهایی

 هستند نزمی سطح روی به آمدن بالا به قادر همواره زیرزمینی، نیروی یک هاینشانه و علائم که معناست این به همچنین

. 

 کند یداپ رهایی حاکم انقیاد از تواندمی زمانی تنها مبارزات حیات اما است، درست. نامندمی شورش آغازگر عنصر را خشم

 تحققم خیزش که است هنگام این در. کند پیدا شناختیهستی توان شده  حرمتبی و خشمگین فرد غمگین شور که

 ولد،م تصوری در و ملموس و مشخص تاریخی در چگونه شاهدند که است انگیزشور بسیار نیز مبارزان برای. شودمی

 فایضع دست به اشغال و تصرف به مهاجران دوم نسل هایشورش از و کارگری، هایشورش به دهقانی هایقیام از نوبت

 ودخ حیات به هاخیزش تداوم در که آزادی تمنای و نیاز دارد؛ وجود مشترک محتوایی اینها تمامی در. رسدمی خشمگین

 .تابدبرنمی را رنج و زجر دیگر که بدنی« دَم: »دهدمی ادامه

 سازنده، میل سوی به خیزش راه. کندمی مطالبه رسیدن سرانجام به برای را ایسازنده کنش خیزش، عمرانی پارادایم این

 توانندمین غمناک هایپسیون اسپینوزا اخلاق در. است شادمان پسیونی رو همین از و شودمی کاشته شناسیهستی در

 ویس به شکست دردِ  و خشم از برآمده نفرت از گذر امکان شادمان   هایپسیون حالیکه در. باشند نو وجودی مولد موتور

 توانندمی عصبانیت و خشم. کنندمی فراهم را آن یسازنده تصدیق سوی به و کوپیتیداس یسازنده غلیان و فوران

 ریکش همواره خشم . نیستند موتور هیچگاه اما باشند، فرصت توانندمی نیستند، مقصد هرگز اما باشند، ساززمینه

 سخن آن زا خیزش عمرانی پارادایم که است سازنده و مثبت شناسیهستی این برعکس، اما. است منفی شناسیهستی

 انینقو پارادیم  . دمدمی پرولتاریایی یتازه ی«بهارها» به شهری هایقیام از و شوراها به کومون از را خود دَم که گویدمی

 وقفه به که عضلانی کشمکش و فکری تمرکز چیست؟ وزنه کردن بلند هنگام در ورزشکار یک قانون اما. کندمی تولید را

 تا داردن انتظار خود از لزوما برداروزنه. است توان برای درونی پیشرفت یک این. شود ژست گسست موجب تا ندهد اجازه

                                                           
 هیتشب خیرا به تار  ینقاش نیا یژست فرشته خ،یمفهوم تار رامونیدر تز نهم جستارش پ نیامیاز پل کله است که والتر بن یینو( عنوان تابلو یآنجلوس نووس )فرشته 25 
 یبه واسطه نیامیدر پشت سر خود است. بن هایرانیو و عیاز فجا یگذشته چرخانده و شاهد انبوه یسرش را به سو نده،یآ یبه سو یشرویکه در حال پ یا. فرشتهکندیم
 .مرا دارد یخیروند تار تیاز حتم زیکه توان گر کندیم جادیگذشته و اکنون ا انیم یژست لولاگون، نسبت نیا



Tajrishcircle.org 
 

 آن و دکنمی تولید شناختیهستی یسپرده مازاد، کشف و سازماندهی. کندمی سازماندهی را آن روند اما برسد، هدف به

 .دهدمی قرار سازنده بیان و طغیان خدمت در را

 تیویسوبژک فرآیندهای آغازگر و انگیزدبرمی قدرت علیه را سیاسی خشم و اخلاقی مقاومت بقا، هاینیازمندی خیزش 

 رد آن درج با را مبارزات ینتیجه تا دارد بنا خیزش. است[ موجود وضع از] گسست قدرتمند هایژست مولد که است

 امیال بذر نرسید، هدف به اگر و کند واژگون را دشمن تواندمی منوال این به فقط خیزش. کند پابرجا و استوار قانون

 .کند فراهم شناسانههستی هایسپرده نو، خیزشی برای و بپاشد هاسرزمین بر را آزادی ناپذیرخدشه

 وانانج از یکی به ماکیاولی جواب این ؛«دید خواهید هم مثل را ما یهمه( آنگاه)برهنه، یبرهنه بکنید، ما تن از لباس»

 ما به: » بود تهگف پشم هایکارخانه مالک ثروتمندان به اشاره با وقتی است ثروتمندان علیه چیومپی قیام شورشی گمنام

 تن) و نجیب ما( یبرهنه تن) شکبی: »دهدمی ادامه ماکیاولی به رو جواناما «. بپوشانید را ما لباس آنها به و آنها لباس

 ساساح خود شورش خشونت برای دستانتهی که ندارد وجود دلیلی هیچ«. رسید خواهد نظر به مفتضح آنان( یبرهنه

 هن مجالی هیچ ایم،زندان از ترس و گرسنگی از ترس ترس، از سرشار که ما چون کسانی برای» که چرا. کنند ندامت

 یرفق همواره نیک مردان و خدمتکار همواره وفادار خدمتکاران«. باشد داشته وجود دوزخ از ترس برای باید نه و تواندمی

 آنها بر کهبل کنیم، آزاد آنان قید از را شما تنها نه» ، جوان است که به قول مرد فرارسیده آن موعد اکنونو . مانندمی باقی

 .26«بهراسند شما از و بنالند که باشد آنها نوبتتا  شویم چیره

 برابر در ودنب ناپذیرسازش و تکینگی برخاستن زمان به نهادن ارج« : است« استراتژیکآنتی]...[ » من نظری اخلاقیات» 

 نظاره هب تاریخ ذیل از اندکی هم باید که چرا. است دشوار کاری اما آسان، انتخابی این. قدرت دست به جهانشمولی نقض

 طور به که دپایی را چیزی سیاست پشت از اندکی هم و کند، اثر آن بر و بگسلد هم از را تاریخ که نشست چیزی کمینِ  در

. کندیم اینگونه که هستم کسی تنها نه و اولین نه من اینهاست؛ یهمه از بعد من کار. کند محدود را سیاست نامشروط  

 ردند؛کمی منحرف انقلابی از ستایش به متهم را او که است کسانی به فوکو پاسخ این« 27.امکرده انتخاب را آن من اما

 .ایران انقلاب

                                                           
 .1090-1089، ص 13، قسمت 3ی کامل آثار، جی فرانسوی(، مجموعهها )نسخهنیکولا ماکیاولی، تاریخ فلورنتن26

  .794، ص2ی فرانسوی(، جها )نسخهها و نوشتهمیشل فوکو، گفته27 



Tajrishcircle.org 
 

 ینکوچکتر مجالو هرگز  شده ساخته ناملموس و مماس هایتفاوت از تاریخ. نرسد مطلوب سرانجام به تواندمی خیزش

 و دهدمی سو و سمت آنها یپروژه به و گذاشته کنارهم را هاگیتکینه تمام که است« دَم» ایناما . دهدنمی را خطایی

 حال، ینا با. شودمی تبدیل مخرب عامل به خطا کوچکترین بیفتد،« دم» این اگر اما. آوردمی پدید خیزش از مولد توانی

: دشونمی همگرا متفاوت عناصر که اینجاست و دهیممی ادامه سازنده روح جستجوی به همچنان ما خیزش، یتجربه در

 ما هک گیرد،می شکل بهمنی شود،می رها تیری. شودمی زاییده که است پراتیک 28کایروس و( عمل) پراتیک همه از اول

 هسوبژکتیویت تعهد مجرای از آن ساختن و تولید معنای به« حقیقت اعمال» که 29پارزیا مانند. دانیمنمیماهیتش را  دقیقا

 توان هک ها،تفاوت از کثرتی و هاتکینگی از مجموعی بسان تابیده،بهم یی«ما. »است تاریخ درون فعال ی«ما» یک به

 و« ما( »ژنراتور) یزاینده گفتن  ، بلکهنیست 30عام امرهمچون یک « ما» فعالیت البته. دهندمی تشکیل را« ما» این

 . است سوبژکتیویته یندهزای کردن  

 خیزش  . دارد جریان خیزش در همواره سخن. رسدمی کردن سخن به آغاز و گرفتن دست به را سخن به نوبتِ آنگاه

 یانیه،ب یک. داشت نخواهد وجود خیزشی گفتن، بدون و است کردن به گفتن از معبری خیزش  .  است 32اجرایی و 31زبانی

 همگی ه،کردگره مشتی و کردن موافقت یا و کردن طلب برای دستی پرچم، یک سمبول، یک پیغام، یک نوشته، یک

 . اندکلمه

 هایمحدودیت و دهندمی تغییر شوند،می ورحمله گفتن سخن و ژست پراتیک. رسدمی نیرو اعمال به نوبت سرانجام 

 کردن نابود هدف به خشونتی. است خشونت یپدیدارکننده سوبژکتیویته، تولید این. گذارندمی سر پشت را مانیوجود

 این که دگویمی بنیامین. هستند ما انسانیت بر غیرانسانی احکام اعمال پی در که هاییقانون و نهادها تمام مشروعیت

 درنگیب واسطه،بی خشونتی. شودمی ناشی رئیسولی و  ،دولت از که است خشمی جنس از و دیگر ی«ژانر» از خشونت

 را خشونت این تا است سزاوار ،]...[ حقوقی، مبنای هرگونه غیاب»در که کننده ناب  و ناب خشونتی قدرت، ویرانگر و

                                                           
28Kairos :مان ز روس یزمان( دارد. به قول سن پل، کا یخط انیاز کرونوس )جر یزیمتما تیفیکه ک یزمان یاو رخداد است. بازه یزمان دگرگون یبه معنا روسیکا

 .ماست یرستگار

 
 29 Parrêsia :به  یونانیدر زبان  ای. پارزکاودیباستان م ونانیو تبار ان را تا  پردازدیمفهوم م نیبه ا «ایبر پارز یامقدمه قت؛یگفتمان و حق»فوکو در کتاب  شلیم

کنش آزاِد سخن  یبه واسطه قتیقخود و ح انیاست که سوژه م ینسبت ایسخن گفتن است. به زعم فوکو پارز قتیاز تمام حق ایرا گفتن و  زیهمه چ یاللفظتحت یمعنا
 است. شیخو قتیسخن گفتن سوژه از حق ایرا دارد. پارز یخیتار یهافیتیسپوزیاز حدود د یکه توان تعد کندیم جادیگفتن ا

30 générique 
31 linguestique 
32 performatif 
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 نه و ل،قبی این از دیگری چیزهای و زندگی و حقوق اموال، به معطوف و نسبی صورت به تنها اما کنیم؛ اطلاق ویرانگر

 . 33«زندگان جان برابر در مطلق بطور هرگز

 بنا رایب دیگر بار کرده، نمایانگر را خیزش سازدگرگون خشونت و بوده خیزش درون« ما» یسازنده که کردن آغاز سخن

 تواندیم چه ،است برساخته قدرتی از برآمده که قانون، این اما. کندمی حرکت گفتن سوی به انجام دادن از قانون کردن

 خواهآزادی یزشخ میان یرابطه آیا است؟ برسازنده فعالیت تثبیت و[ خیزش از پیش وضعیت در]  انسداد قصدمان اگر باشد

 به زش خی شود؟نمی گرفتار قدرت فناناپذیر ظاهرا هایسازمان تنگ هایشبکه در نو، همیشه گفتنِسخن اثربخشی و

 ارک سازماندهی قواعد و دهدمی کاهش را قدرت ثبات زندگی، یشالوده یکننده دگرگون توان و مقاومت ظرفیت مثابه

 خواهد نابود اندشده بنا اجتماعی 35مشارکتی در که هاتکینگیبه  34دهیارزشخویش با -آمیزخشونت شکل به حتی - را

 با زنی مهاجران. کندمی تغذیه را خیزش که است سترگی پیشرفت ،«حقوق داشتن حق»  و36«تعیینیخویش حق. »کرد

 .ندگذاررا می« گریز حق»  بنای  و کنندمی نقض را مرزها از دفاع و حدود ناپذیریخدشه اصل مرزهاست که از گذشتن

 هیتشما دلیل به خصوصی مالکیت. است خیزش بزرگ اهداف از دیگر یکی خصوصی مالکیت علیه« مشترک حق»

 ها،آدم و چیزها از استفادهسوء و استعمال کور، خشونت اعمال خودمداری،: گیردمی قرار توجه مورد خیزش درون همواره

 . منابع و اموال تمامی بر تسلط و تسخیر

 مشترک امر 37مقدس و قدسی یمطالبه نشانگر کند،می بروز خیزش حاد شرایط در که خصوصی مالکیت غارت و تخریب

 توان » بنیامین تعبیر به خیزش. بخشدمی مشروعیت جامعه بحق هایضرورت و نیازها به که است« مشترک حق»  و

 تکین دهیارزشخویش اولویت اصل بر که کرد تصور را قوانینی نباید چرا پس. آزادی ناپذیرمقاومت توان است؛ 38«الوهی

 گذارند؟می صحه خصوص مالکیت تخریب و مشترک امر ساختن بر و( جمعی کار در)

:  که یمدید پیشتر. است زمین نمک خیزش   که آنجا آییم، فرود خودمان میان در باید و ایمشده گم ستارگان میان در ما

( ورمنسپرف) اجراهایی مولد خیزش  . کنیم پیدا دست نیز هاژست این متنوع هایطیف به توانیممی اما. مقاومت= خیزش

                                                           
 . 239، ص1ی فرانسوی(، جوالتر بنیامین، نقد خشونت، در مجوعه آثار ) نسخه33

34 autovalorisation 
35 coopération 

36  oit à l'autodéterminationDr: حق تعیین سرنوشت خویش 
37 sacro-sainte 
38 puissance divine 
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 را مانفر و حکم یک علیه «نه» کوچکترین تا قدرت-ضد یبرسازنده بیان از که است روندهپایین و بالا حرکت با

  .خیزش=  مقاومت=  تفاوت: کنیممی اضافه خود الگوی به را ایساده« تفاوت» توانیممی رو، این از. گیرددربرمی

 باشد؟ لبخند یک یاندازه به تواندنمی تفاوت این آیا

 در شام صرف برای ویلتوک خاندان تمام که کندمی اشاره 1848 ژوئن در روزی به خاطراتش در 39ویلتوک دو الکسی

 هانناگ که دلنشین و آرام شبی. بودند آمده هم گرد پاریس هفت یمنطقه در سن رود چپ یکرانه در مجللی آپارتمان

. ودشمی بلند سن رود راست یکرانه از و دور از شورشی کارگران سمت به بورژوازی یتوپخانه شلیک غرش صدای

 رحط میان، این در. شودمی حکمفرما فضا بر آمیزتشویش و سخت سکوتی و کندمی رخنه مهمانان میان در سرمایی

 انآنتو سنت یحومه از قضا از و بود مهمانان از پذیرایی مشغول که بنددمی نقش جوانی یخدمه یچهره بر لبخندی

 اام. کندمی اخراجش و خواهدمی را دختر عذر درنگبی صاحبخانه. بود شده قیام و شورش دار و درگیر سخت که آمدمی

 را ویلتوک عالیجنابان و...  و پاپ و تزار که لبخندی همان نیست؟ نهفته خیزش حقیقی ینشانه لبخند این در آیا

    کند؟می روشن را آزادی یشراره که نیست شادی« دَم» همان این آیا است؟ کرده زدهوحشت

*** 
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 39 Alexis de Tocqueville:ی ابتدایی قرن نوزدهم میلادیشناس فرانسوی در نیمهسیاستمدار، پزشک، نویسنده و جامعه 
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