
 

 

  

 
 

 

 

 «آزادی»ی تامالتی نابهنگام درباره
  

 
 عادل مشایخی

ی وضعیتی که منزلهبه« آزادی»هدف این مقاله صرفا طرح یک مسئله است: اندیشیدن به شرایط تحقق 
، بتوانند در مورد امور «مردم»مرجع مدعیِ بازنمایی صدای در آن همگان، فارغ از هرگونه نمایندگی و 

گیری هر جنبش های سیاسی مشارکت داشته باشند. با شکلگیریعمومی سخن بگویند و در تصمیم
چون نیرویی که بدن ای پشت ویترین، همو نه گزینه« یواقع»همچون امکانی «  آرمان»اجتماعی، این 

شود، اما ها پدیدار میلقوگیآید، در افق بات میلی جمعی درمیورکند و به صاجتماعی را تسخیر می
های گفتاری و غیرگفتاری، این نیرو چالهو انواع و اقسام سیاه« گرایانهواقع»بالفاصله تردیدها و مالحظاتِ 

انه نیافتنی و آرمانی خیالبافکنند، طوری که به رویایی دسترا در خود جذب و آن امکان واقعی را محو می
داشتن این امکان واقعی نگه ی کنونی زندهدر زمانه« تفکر-کنش»های شود. شاید یکی از چالشتبدیل می

 های کاذب باشد. اش پشت مسائل و بدیلشدناز طریق تبدیل آن به مسئله و جلوگیری از پنهان

 ا. زمان از لوال در رفته است
را « بعد»و « قبل»روی خط زمان است؛ شکافی که ی شکافی یکی از عناصر اساسی هر انقالبی تجربه

کنه »مندیِ زمان )ذات زمان، ناپذیرشان زمانکند و با آشکار ساختن تفاوت تقلیلاز یکدیگر جدا می
چه انتظارش را ی انقالب همواره مالزم با غافلگیری است: آنکند. تجربهرا آشکار می«( غیرتقویمی زمان

ها پدیدار در افق امکان« بالقوه»مثابه امری رسیده، بهبه نظر می« غیرممکن»عنا یک م ایم و حتا بهنداشته
نمای زمان ناب را به وجود ست که شکاف سرشت«هاامکان»شود. همین تغییر و تبدیل در ساحت می
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شود و ناممکن، ممکن. هر انقالبی بُعدی رویدادمند چه تاکنون ممکن بوده است ناممکن میآورد: آنمی
هجوم « ما»جو بر ای سراسر متفاوت با گذشته که همچون شبحی ستیزهشدن آیندهدارد: رویدادِ گشوده

ای غیر آینده»را با « ما»شود و ظاهر می« نشده و بدون هیچ هشداریبینینحوی پیشبه»آورد؛ شبحی که می
جهان بالقوه است. با وقوع  شدن یکرویدادْ فروریختن جهان بالفعل و گشوده 1«.سازدمنتظره مواجه می

 کند. را تجربه می« تفاوت خود با خود»ای دیگر بر خودش منطبق نیست و گونه« ما»رویداد 

 ملتهتوان با رجوع به گانه اش را میمواجهیم که دقایق سه« سوژه شدن»ای فرایند اینجا با گونه
ی ریزد.  همهاش فرومیآید: جهانای بر هملت فرود میشکسپیر توصیف کرد. خبر قتل همچون صاعقه

ت و همل« ودنعموب»معنایی دارد و نه « مادربودن»شوند: دیگر نه می« ناممکن»های جهان بالفعل امکان
وار جهان اعقهصاما شبح عالوه بر افشای قتلی که «. بودنبرادرزاده»تواند و نه می« پسربودن»دیگر نه 

چار و را دی هولناک که ا«توباید»کند، نیز بر او آشکار می ریزد، امکان جدیدی راهملت را فرو می
اش مشگیرد و آرابر دوش هملت قرار می« تو باید»کند. این بارِ زمان است که در قالب این اضطراب می
ر سفر د. اما «زمان از لوال در رفته است»ی معروف هملت بیان این تجربه است: زند. جملهرا بر هم می
 2.«ن هستچیز خطرناکی در م»گوید: افتد.  هملت بعد از بازگشت از سفر میدیگری می دریایی اتفاق

است. هملت « خواهممی»ی ی دوم دقیقهبود، دقیقه« تو باید»ی نخست ی بعدی است. دقیقهاین دقیقه
ی به چیز یعبیرتی نخست یکی شده، یا به گی را آری گفته است و با تفاوتِ تکوین یافته در دقیقهبالقوه

جربه ت« میل»مثابه باری بر دوش، بلکه به مثابه بیش از خودش تبدیل شده است: اینک زمان را نه به
ین یش از ایابد که پخواهد تحقق یابد: او خود را به انجام کاری توانا میمثابه توانی که میکند، بهمی

مثابه امر مان بهزامر نو است: در این دقیقه ی تحقق تفاوت و آفریدن ی سوم دقیقهتوانسته است. دقیقهنمی
ان چگونه ج»نزد نیچه: « سه دگردیسی روح»کند )روایتی از شود که دارد تحقق پیدا مینویی تجربه می

ها به مند است که در انقالب(. همین عنصر رویداد3«شود و شتر شیر و سرانجام، شیر کودکشتر می
اش را آورد و جهتشود. انقالب تاریخ را از لوال در میتجربه می« از نو آغاز شدن سیر تاریخ»صورت 

 کند. عوض می

ی خلق امر نو با دهد که این تجربهاما انقالب بُعد دیگری نیز دارد. درواقع، انقالب وقتی روی می
فقط جایی که این احساس نوآوری وجود داشته باشد و نوآوری نیز با » 4مقارن باشد.« آزادی»مفهوم 

این پیوند را شاید بتوان اینگونه صورتبندی   5«.فهوم آزادی پیوند بیابد حق داریم از انقالب صحبت کنیمم
های هاست که به مثابه امری نو در افق امکانی بالقوگیکرد: آزادی آن بالقوگی اساسی و اساس همه
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چیست؟ « آزادی»جا منظور از شود و پیروزی انقالب در گرو تحقق آن است. اما در اینپدیدار می« واقعی»
در وضعیت  8پرهیز کرد. 7«رهایی»و  6«آزادی»های این مفهوم چیستند؟ در گام نخست، باید از خلط مولفه

منشی، سانسور و ارعاب و اجبار و تحکم و ارباب از استبدادی، رهایی شرط آزادی است؛ بدون رهایی
کند. در ی خود رسیدن به آزادی را تضمین نمیخودتوان به آزادی رسید، اما رهایی بهسرکوب، نمی

های جهان فروریخته؛ است: رهایی از ویرانه« قبل»ی رویداد انقالب، رهایی معطوف به شکاف برسازنده
ی یکبار برای «تأسیس»اش نه ی است که در راه و همواره در حال آمدن است و تحقق«بَعد»اما آزادیْ آن 

است؛ وضعیت کسانی که « وضعیت»ت. از دیدگاه ایجابی، آزادی یک بلکه جریانی همیشگی اس همیشه
کنند. آزادی به این معنا فقط با بردن از یکدیگر، با هم زندگی میدادن به یکدیگر یا فرمانبدون فرمان

جا برابری در این« برابری»ترازان.  منظور از ای است میان همیابد؛ آزادی همواره رابطهتحقق می« برابری»
یی است که «فضا»حق مشارکت سیاسی است. شرط تحقق آزادی وجود  10و استیفای 9در اهلیت تملک

ی منزلهی آزادی بهترین مولفهبنابراین، مهم 11در آن همه از حیث سیاسی شأن یکسانی داشته باشند.
ه دقیقا عنصری است ک« حاکمیت» 12است، حتا حاکمیت اکثریت.« حاکمیت»وضعیتی اجتماعی، فقدان 

وار ای نهایی است که خدایحاکمیت سلطه . کندبرد و آزادی را غیرممکن میاین فضا را از میان می
را محدود کند. « حاکم»ی تواند ارادهای نمیمدعیِ داشتنِ منبع صالحیت در درون خود است. هیچ قاعده

گیریِ مشترک در تصمیم با فضایی سیاسی که در آن همگان با شأنی برابر حق مشارکت و« ذاتا»حاکمیت 
راند که از لحاظ سیاسی مورد امور عمومی دارند، ناسازگار است؛ حاکم همیشه بر کسانی فرمان می

ی مهمترین و شاید یگانه نمونه« شورا»رسد نظر میآیند. با توجه به تجارب مدرن، بهشمار میبه« محجور»
ها، در انقالب فرانسه، در کمون پاریس، در نقالباین فضای سیاسی باشد. آیا تصادفی است که در تمام ا

ی ایران های آلمان و اتریش، در انقالب مشروطهی انقالبروسیه، در انقالب مجارستان، در طلیعه انقالب
وجه گزاف هیچبه13ایم؟ بوده« سازمان خودجوش نظام شورایی»، شاهد ظهور 57و سرانجام در انقالب 

 است. « دموکراسی رادیکال»ی شورایی یگانه مصداق واقعی نیست این ادعا که دموکراس

سخن گفت. در « تعطیل سیاست»توان از ظهور امر سیاسی و الغای فقط در چنین شرایطی است که می
رفاه »کند که با معنای جدیدی پیدا می« خوشبختی همگانی»یا « سعادت عمومی»فضاهایی از این دست 

گذاری، پرداختن وگو و مذاکره، قانونهای گفتجمع یا مجمع، شادیزندگی در :  »14فرق دارد« خصوصی
گیرد. آزادی جای منافع شخصی یا حتا گروهی را می« میل» 15.«شدن... کردن و قانعبه امور عمومی، قانع

« مشارکت در امور عمومی»معنای پایان تقلیل سیاست به مدیریت است. آفت شوراها  اشتباه گرفتن این به
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است که درواقع چیزی نیست جز ادغام منافع گروهی یا طبقاتی متعارض « یریت امور به نفع همگانمد»با 
جا باید به دو گرایش متفارت اشاره کرد که در یک روایت هژمونیک و در نتیجه، تعطیل سیاست. در این

مت قانون و ی حکوانجامند: یکی نظریههر یک به طریقی به تعطیل سیاست و تقلیل آن به مدیریت می
 دیگری تکنوکراسیِ معتقد به مهندسی اجتماعی.

ئل تمایز قا« حکومت جبر و زور»و « حکومت قانون»ی حکومت قانون میان معتقدان به نظریه
نافع ی شخصی و پیروی از مشوند. حکومت جابر حکومتی است که در آن حاکم به خواست و ارادهمی

 لطمه وق قانونی و مدنی کسانی که زیر فرمان او هستندراند و به رفاه خصوصی و حقخود حکم می
ی جابرانه و تاسیس نظام حقوقی برای معنای مدرن کلمه صرفا رهایی از سلطهبه« انقالب»اما 16زند.می

اه اند نیست. از دیدگکردهی حاکم جابر زندگی میکسانی که زیر سلطه« حقوق قانونی و مدنی»تامین 
ا یخود  راند ولی حق عمل سیاسی را بهنروایی که بر حسب قانون فرمان میانقالب مدرن، حتا فرما

ی عمومی به ی اطرافیانش یا مجمعی از نمایندگان منحصر کرده و شهروندان را از حوزهحلقه
چوب وجوی رفاه خصوصی در چارخواهد آنان فقط به کار خودشان، به جستشان رانده و میهایخانه

است؛  جابر گرم باشند و پا از حدود امور شخصی فراتر نگذارند، همچنان حاکمیقواعد حقوق مدنی، سر
ی را این حکومت حتا اگر کسی را از آسایش و رفاه خصوصی محروم نکند، همچنان خوشبختی همگان

 17کند و به همین دلیل همچنان حکومتی جابرانه است.سلب می

ناله و  وای از شکوه ها را، که درواقع آمیزهها و کارشناسان پادوی حاکمیتشعار همیشگیِ تکنوکرات
ست ه در دمسائل را سیاسی نکنید، بگذارید کارمان را بکنیم، طرحی ک»تحکم است، به خاطر داریم: 

خرد »ه در نن است که ای از این دست ایو برنامه ایراد طرح« کند!اجراست، منافع همگان را تامین می
 شتی کارمندم« عقل ابزاریِ»به معنایی که اشاره شد، بلکه در « یفضای سیاس»گرفته در شکل« عمومیِ

 یتلر بهی مشاوران ههای عضو حلقهتکنوکرات بیگانه با تفکر ریشه دارد که خویشاوندان همان تکنوکرات
 ز هیتلرای مدون روی میلب طرح و برنامهرا در قا« راه حل نهایی»اند  که سرپرستی مهندس آیشمن

گاه از دید . البتهآخرین چیزی است که باید به آن اندیشید« آزادی»گذاشتند. از دیدگاه مهندسی اجتماعی، 
چه نآ، «انیحکومت شب»ی تکنوکراتیک از تکنوکراتیک اصال اندیشیدن هیچ اهمیتی ندارد. در این نسخه

انجام های فنی و سرها به دستورالعملخته و پرداخته و سپس تبدیل آنهای سااهمیت دارد تدوین نظریه
 است. « مقتدر»ها روی میز حاکمان گذاشتن آن
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 18.نه اعلیحضرت! این انقالب است۲
دید در در نتیجه، تبدیل شرع به حقوق ج انقالب مشروطه را معموال تاسیس نظام حقوقی جدید و

حقوقی  نظام ترین دستاورد این انقالب همینبر این روایت، مهمکنند. بناچارچوب این نظام  معرفی می
ماند یاگفته مچه در این روایت غالب نرا استوار ساخته است. آن« ملت واحد»جدید بوده است که بنیاد 

ین ا، و «دهگاه کنونی نبوهیچ»ای است که «گذشته»ی انقالب مشروطیت در مقام های از دست رفتهامکان
نقالبی ا هراب ست که همزمان ایگرانهق عجیبی نیست چراکه این روایت بخشی از فرایند واکنشالبته اتفا

 م حقوقیس نظاچه به عنوان تاسیشود. آنبرای رمزگذاری یا اکسیوماتیزه کردن نیروهای انقالب آغاز می
دغام  بندی و اینهب و چی تالش برای مهار انقالبرند نه دستاورد انقالب مشروطه، بلکه نتیجهاز آن نام می

ای که در زنده« کثرت»عنوان تعینی موالر است؛ تقلیل  به« ملت واحد»نیروهای مولکولی انقالب در قالب 
، ی موالرکند، به وحدترا تجربه می« شدن»ای ی انقالب، در وحدتی دیفرانسیل، گونهشقاق برسازنده

 محور و سرکوبگر. همانی

ی فاروق نوشته های مشروطهانجمندر انقالب مشروطه را در کتاب « ندهکثرت ز»اشاراتی به آن 
 گسترش نهضت  ِی آغازینِها همزمان با مرحلهطلوع انجمن»عنوان مثال: توان یافت. بهخارابی می

ها در نشینی دربار قاجار، یعنی صدور فرمان مشروطیت و شکست آنضداستبدادی و نخستین عقب
ی ی نقطهمنزلهتوان به تعبیری به( را می1908ه. ق. ) 1326لی شاه در تابستان جریان کودتای محمدع

ی کوتاهی پس از تشکیل انجمن فاصلهعطفی در جنبش انقالبی مشروطیت و سرآغاز افول آن دانست. به 
س در شهر تبریز،  مردم سایر شهرها نیز بدان تأسی جستند و شمار فراوانی انجمن در سراسر ایران تأسی

این بدان معنا نیست  19«ی رایج در زندگی شهری ایران تبدیل شدند.ها به پدیدهگردید و به زودی انجمن
شأن به مشارکت در تراز و همهای این دوران جملگی فضاهایی سیاسی بودند که در آن افراد همکه انجمن

تلف به درجات گوناگون تحقق های مخاست که انجمن ی مهم آن بالقوگیپرداختند. نکتهامور سیاسی می
است. اندیشیدن  های تاریخیتر از تحقق،  مهم«رخ نداد»آن بودند؛ به این معنا رویدادی که در این دوران 

های تاریخی آن. خلط گیری بر تحققهای رویداد محض است، نه خردهمعنای واقعی تأمل در بالقوگیبه
های سو و تحققگردد از یکرود و جاودانه بازمیی تحلیل نمیمیان رویداد به مثابه امری که در هیچ تحقق

عنوان دستاویزی برای ها در گذشته و حال، بهاش از سوی دیگر، ترفندی است که مخالفان انجمنتاریخی
ی این کنند. فاروق خارابی در فصل چهاردم کتاب، انگیزهی شورایی از آن استفاده میطرد هرگونه تجربه

تقریبا تمام صاحبان نفوذ و زورمندان از عوامل دولت و دیوان تا سران »کند: را روشن میها مخالفت
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ها نیروی جدیدی را مشاهده مالکان و قدرتمندان و نیز گردنکشان محلی در هیئت انجمنعشایر و عمده
ی مستبدان ی همهشیوهمحمدعلی شاه به 20«ها را به مخاطره بیندازد.کردند که ممکن بود حاکمیت آنمی

خواند طلبی میرِ آشوبدیدند اشراانقالبیونی را که انجمن را فضایی برای مشارکت در امور عمومی می
ها ساخته نیست. از دیدگاه او نظمی و اختالل در امور مملکت کاری از آنکه جز ایجاد اغتشاش و بی

نمودند، اهالیْ خارج است دخالت میدر امور دولتی که از وظایف »ها این بود که ترین جرم انجمنبزرگ
خواستند امور ی انتظام امورات را از دست اولیای دولت خارج و به میل خود میطوری که رشتهبه

ی مملکت روی داده موجب مملکتی را حل و عقد نمایند و نزدیک بود هرج و مرج عظیمی در کلیه
ی امور مملکتی رشته»تنی بر این باور بود که این برآشفتگی مب«. اضمحالل دولت قدیم قویم ایران گردد

اهلل نوری بر همین سیاق شیخ فضل21«.باید در تحت توجهی مخصوص در دست معدودی از عقال باشد
  22دانست.می« مخرب ملت و دولت اسالم»ها را انجمن

هرگونه یل همیشه اسم رمزی برای تبد« اغتشاش»و « آشوب»و « فتنه»های از این دوره به بعد واژه
ن دشمنا» و در نتیجه، مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفان به اسم جنگ با« جرم»مخالفت سیاسی به 

های خود، تالسلطه در یادداشمیرزا سالور ملقب به عینبوده است. قهرمان« طبقات خطرناک»و « داخلی
کند، مداد میقل« نه و آشوبفت»و سرانجام « ریاست»و « دخل»ها را ی تاسیس انجمنکه انگیزهپس از این

ی گونه صورتبندرا این« طبقات خطرناک»ی آن دوران در مورد تصور رایج در میان اذهان استبدادزده
طرافیان ی فضایل نزد ااز نظر او همه«. دانند؛ عوام کاالنعام هستندالناس ما چیزی نمیاواسط»کند. می

ال حهی بر علم، فضل، هنر و آگا«: »انددار شاه شدهبراز بزرگ و کوچک فرمان»محمدعلی شاه است که 
 23«این مملکت در این طبقه است.

ر آن بکردن ها هستند. در دوران جدید، مهار کثرت زنده و حکومتترین تکنیکها صرفا سادهاما این
دست  باع دری که مرگ و زندگی ات«حاکم»مندی و استفاده از قدرت های حاکمیتصرفا با اتکا به تکنیک

نایی فقط در دست داشتن انحصار خشونت و توا« کثرت زنده»شود. برای حکومت بر اوست میسر نمی
 ین بدانادارد.  بسا بیش از آن، اهمیتزندگی نیز به همان اندازه، و چه« تنظیم»کشتن کافی نیست، بلکه 

، بر کثرت زنده نیز مجهز شود: قدرتی که با رمزگذاری« قدرتزیست»معناست که حاکمیت باید به 
ر های موالها را در قالب انواع و اقسام تعینشود و آنهای جمعی اعمال میکالبدهای فردی و بدن

 کند. بندی، ارزیابی و قضاوت و از این طریق، مهار میتقسیم



 

 

7 

کنند و ا میپید ترین مرجع موالری که از قرن نوزدهم به این سو امور موالر با ارجاع به آن تعینمهم
اره ی کنند، انگدر پیوند با یکدیگر مناسبات مولکولی نیروها را در قالب نهادهای مختلف ادغام می

بت با در نس های مربوط به زندگی جمعی ایرانیانپدیده است. در اکثر متون این دوران همه« حکمرانی»
شان مانی حکمرانی و درها ناشی از شیوه«درد»ی کنند. در این رژیم دانش، همهاین مرجع معنا پیدا می

یس ز تاسجمان مستبد هدفی ندارد آیند. رهایی از رقیت حاکدر گرو اصالح یا تغییر آن به شمار می
میشه یده و هرنجد گرِ خود رفاه و آبادنی و سعادت را به اتباعحاکمیتی که با دم مسیحایی و دستان معجزه

وار یت ناگپس از توصیف وضع بیکی ابراهیمنامهیاحتسای در العابدین مراغهراه اعطا کند. زینبهچشم
ست ولی همه نگرم ایرانیدر این مملکت ]روسیه[، به هر طرف می»پردازد: می« علت»ایران به شناسایی 

ست، ان نینچیزند! ... در ایران امنیت نیست، شود که همه بیپریشان و پژمرده و بیکار ، معلوم می
سان در ین ناکاز تعدی حکام، برخی از ظلم بیگربیگی، و داروغه، و کدخدا، ابیچارگان چه کنند، بعضی 

و چند صفحه  24«تازند.هر کس بویی بردند که پنج شاهی پول دارد به هزار گونه اسباب چینی بر او می
ست که ای این حاالت ناگوار نیز از غفلت حکومت، و معتادشدن مامورین به رشوت سبب عمده»بعد: 

در  25«.گیردی خرابی آن مملکت بزرگ است پای نمیی نحس که مایهاز شومی این دو کلمههیچ حکمی 
ان ی فروش دختری مهم این است که واقعه، نکتهحکایت دختران قوچانآبادی، ی نجماثر معروف افسانه

زدگی محصوالت شمسی، مانند بالیایی از قبیل وبا و قحطی و آفت 1284در خراسان در بهار سال 
است: « ی حکمرانیشیوه»شوند که مرجع موالرش ادغام می« نظام بازنمایی»کشاورزی جملگی در یک 
رورت و ض« دبحکمرانی »شوند که بر هایی تبدیل میها به نشانهی این پدیدهدر این نظام بازنمایی همه

د و ن برانون فرماکنند، حاکمیتی که در آن فرمانروا بر حسب قانداللت می« حکمرانی خوب»تاسیس یک 
ی هدر سای توانندبکنند، لطمه نرساند و مردم کسانی را که زیر فرمان او زندگی می« حقوق قانونی و مدنی»

 ند. دنبال کن سرگرم باشند و آسایش و رفاه خصوصی خود را« کار و بار خودشان»به « صلح و صفا»او با 

 «وحدت ملی»کند، مفهوم رجع موالر تعین پیدا میترین امور موالری که با ارجاع به این میکی از مهم
اند، تهن نیافمانده است چون هنوز به شکل ملت سازماایران کشوری عقب»است. در این نظامِ بازنمایی، 

انگی د به یگتواننی برخاسته از اختالفات قومی، زبانی و مذهبی مانع از آن شده است که ایرانیان بتفرقه
ای است از در مقام تعینی موالر خود نشانه« وحدت ملی»و فقدان « تفرقه» این 26«.یابندملی دست

را  «ت ملیوحد»مقتدری است که اختالفات را رفع و -حکمرانی بد و عالج این درد نیز حکمرانیِ خوب
 ایجاد یا احیا کند.
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چه ام بعد آنیقین نارسا، که در مجال دیگری باید بسط داده شوند، در گپس از این اشارات موجز و به
ای که شکل از دیدگاه تبارشناسانه اهمیت دارد این است که این مرجع و تعین موالر و نظام بازنمایی

یا « ملت»هایی چون کنند. معموال وقتی سخن از نقد انگارهدهند چه مناسبات قدرتی را نمادین میمی
آید، مدافعان میان میبه « حکمرانی بد-حکمرانی خوب»یا مراجع موالری چون « وحدت ملی»

برگشته را متهم به جهالت و اشوبند و منتقد بختبرمی« وطن»چاک ی ملت و عاشقان سینهخودخوانده
کنند. در برابر چنین اتهاماتی باید توجه این دسته از نگهبانان فروشی میسوادی یا خیانت و وطنبی

هایی افالطونی با معنایی ها نه ایدهنگارهرا به این نکته جلب کرد که این ا« وطن»و « ملت»خشمگین 
اند که معنایشان را مناسبات هایی تاریخی در یک نظام دانشصلب و ثابت و ازلی و بدی، بلکه تعین

ی ایران و قدرت تعیین کرده است. هدف از این نقد تبارشناسانه نه همکاری با دشمنان و تجزیه
های موالر مناسبات قدرتی جریان دارند زیر این روکش ساختن این است که اضمحالل ملت، بلکه روشن

کند، دچار رنج و بدبختی و فالکت بازنمایی می« ملت»چه را اینان در قالب های عظیمی از آنکه بخش
های ی مکانیسمی نتیجهبلکه« دشمنان»ی طلب نه توطئهشدن نیروهای تجزیهساخته است و اتفاقا فعال
افکنی ارزیابی و نقد تبارشناسانه نه تفرقه« بنیاد»های زیبا در کارند. همین انگارهقدرتی است که در لفاف 

طور موقت مختل  های قدرت آن را بهطلبی، بلکه سنخ دیگری از وحدت است که مکانیسمو تجزیه
غان از  سو فکند، از همهافکنِ قدرت را خنثی میهای تفرقهشود و مکانیسمکنند و وقتی دوباره فعال میمی

هایی از این ها و ذکر مصیبتشود. در مقابل شیونو ... بلند می« تهدید وحدت ملی»و « طلبیآشوب»
« وحدت ملی»و « حکمرانی خوب و بد»دست که معموال با تکفیر و اتهام توهین به مقدساتی نظیر 

میهن، بلکه در دفاع از کیفی همراهند، باید به این نکته توجه کرد که این داد و فریادها نه از سر عشق به 
کند. مصیبتی که از آن های موالر در ساحت مناسبات قدرت تجربه میزیر پوشش تعین« ذاکر»است که 

دارشدن وحدت ملی نیست، بلکه محروم شدن از کیفی است که از نالند از دست رفتن وطن یا خدشهمی
« وحدت ملی»و « ملت»و « وطن»قالب اثرگذاری و اثرپذیری  در مناسبات قدرتِ نمادین شده در 

ها افاقه نکرده و ... نرود میخ آهنی کنند. و هم از این روست که هیچ یک از این توضیحات و تحلیلمی
ماند این نکته است که تحلیل تبارشناسانه چه در قالب هیاهوها ناشنیده میدر سنگ... . در نهایت، آن

کند )و در واقع های تاریخی ظهور میثرت زنده که در بزنگاهست که در قالب آن کمعطوف به نیروهایی
و « غرندجوشند و میمی»های تاریخ نیستند( های تاریخی چیزی جز ظهور آن در شکافاین بزنگاه

را فراتر از حصار تنگ « ایران»و حتا « عشق به میهن»، «میهن»های موالری چون قادرند معنای تعین
  مندی گسترش دهند.حاکمیت
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متون بسیاری مربوط به دوران پس از مشروطه هست که در لفاف نظام بازنماییِ مورد بحث 
کنند. برای مثال، های قدرتی را که در قالب این نظام بازنمایی نمادین شده است، آشکار میمکانیسم

الوزراست( رئیس)دورانی که رضاخان هنوز 1304 در تیرماه  آیندهی ی مجلهتوان به نخستین شمارهمی
مجله را در برابر دارد. « مرام و مسلک»ی آن به  متنی اختصاص یافته که شرح اشاره کرد که بخش عمده

شود، شرط در این متن، پس از اشاره به اوضاع نابسامان گذشته که ناشی از حکمرانی بد قلمداد می
آل و شود. ایدهمعرفی می« دوامحکومت مقتدر و با »هرگونه اقدام اساسی و اصالحی در این مملکت 

ی که وظیفه« حفظ و تکمیل وحدت ملی»مطلوب نویسنده )یا نویسندگانِ( این متن چیزی نیست جز 
است.  این حکومت مقتدر این وظیفه را چگونه به « حکومت مقتدر و با دوام»ی همان اش بر عهدهتحقق

کردن وحدت منظور ما از کامل»شود. نامیده می« تعلیم و تربیت عمومی»چه رساند؟ از طریق آنانجام می
ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختالفات محلی از حیث لباس، اخالق و 
غیره محو شود... کرد و لر و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن با هم فرق نداشته، هریک به لباسی ملبس 

طوایف »ی مناطق و همه« کردنِیکنواخت»ه )یا نویسندگان( برای نویسند« زبانی متکلم نباشند.و به
های مختلف به کار بسته کند که بعدا به شیوهاشاره می« حلیراه »به « مختلفی که در ایران سکنی دارند

نشین کرد، و در عوض جا دهنواحی بیگانه فرستاد و در آنتوان بعضی ایالت فارسی زبان را بهمی»شد: 
او در ادامه به « زبان کوچ داد و ساکن نمود.ها به نواحی فارسجای آنزبان آن نقاط را بهیگانهایالت ب

گیرد و در اینجا نه با قدرتی که فقط خراج می«.اصال باید طرز زندگی مردم را تغییر داد»گوید صراحت می
اش شکل دادن د اصلیاش حق زندگی و مرگ است، بلکه با قدرتی سروکار داریم که کارکرنمایسرشت

، «گذاشتنمیراندن یا زنده»اش نه طلب اطاعت و به زندگی، تعیین شکل زندگی، است. قدرتی که دغدغه
ها ترین امور زندگی آنهاست و بر همین اساس در کوچکزندگی افراد و جمعیت« چگونگی»بلکه 

اعلیحضرت همایونی .. به »که  ورزد کند. فروغی در ستایش رضاشاه بر این نکته تاکید میدخالت می
جمیع جهات و امور متعلق به ملیت ایرانی همواره نظر عنایت دارند و از آداب و رسوم و طرز معاشرت و 
وسایل معاش و لوازم زندگی و ملبوس و مأکول و صحت بدن و احوال روحیه و عقاید و افکار و علم و 

در بخشی از همان متن  27«.دهدم را تشکیل میصنعت و زبان و ادبیات و کلیه امور که تمدن یک قو
های ورزش»ی دولت در ترویج ، وظیفه«الصحهورزش و حفظ»، با عنوان آیندهی ی نخست مجلهشماره
تعلیم ورزش را باید نه تنها در مدارس مقدماتی، بلکه متوسطه و عالی »شود: گونه تشریح میاین«  بدنی

و دارالفنون اجباری نمود و مراقبت کامل در اجرای آن داشت. ...  نیز از قبیل مدارس طب، حقوق سیاسی
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ی ورزش برای ایران آن اندازه اهمیت داردکه اگر دولت و اعضای ادارات، معلمین و ما معتقدیم که مسئله
کنند مجبور به ورزش نماید خدمت بزرگی به مملکت ی کسانی را که از دولت حقوق دریافت میکلیه

ی «محجور»گیرند تا حد بدنهای اش قرار میهایی را که آماجنجا با قدرتی مواجهیم که بدنای« کرده است.
ترین امور خود به ولی یا قیم احتیاج دارند. وقایعی پاافتادهی کوچکترین و پیشدهد که در ادارهتقلیل می

قدرت »چوب همین اجباری یا مجبورکردن مردان به استفاده از کاله را نیز در چار  نظیر کشف حجاب
براساس حکمی حکومتی، کاله پهلوی با کاله شاپو  1314باید فهمید. در خرداد « ی زندگیکنندهاداره

ابالغ شده « حکام والیات»به « وزارت داخله»که از سوی « المللیآداب استعمال کاله بین»جایگزین شد. 
بند »اند: کو یا هارولد پینتر اقتباس شدههای اوژن یونساست بندهای جالبی دارد که گویی از نمایشنامه

چهارم: در موقع ورود به اتاق حتما باید کاله را بردارند برای احترام کامل البته بایست کاله را در خارج 
اتاق بگذارند و در موارد دیگر ممکن است دست بگیرند؛ بند پنجم: در مواقع برخورد در خیابان و معابر 

تعارف، شخص کوچکتر )چه از حیث مقام و چه از لحاظ سن( باید قبال کاله عمومی برای اجرای مراسم 
بند ششم: در مواقعی  |خود را برداشته و پس از ادای همان مراسم از طرف مقابل مجددا بر سر بگذارند

نفر از آن چه شخص خارجی برسد که با یکنمایند چنانای جمع هستند یا عبور میکه چند نفر در نقطه
شود یی کاله موسیلهی تعارف و سالم بین این دو نفر بهآشنایی داشته باشد موقعی که مبادلهجمعیت 

ها احتراما کاله برداشته کاله خود فیق همراه خودشان به شخصی که جهت آنسایرین هم باید به احترام ر
یزه و اطو کشیده و االمکان باید اشخاص پاکرا بردارند. بند هفتم: رعایت نظافت شرط حتمی است و حتی

برای لباس و پیراهن خودداری  های لباس ناجور و زنندهها تراشیده باشد.از انتخاب رنگصورت آن
شود پسندیده نیست. کراوات به نمایند. استعمال کفش سفید و گیوه با لباس سیاه که غالبا دیده می

ون سیاه یا سفید در مواقع عادی خالف مقتضای فصل باید متناسب با لباس باشد. استعمال کراوات یا پاپی
  28«تربیت است.

مثابه آغاز استقرار آن مورد شود و انقالب مشروطه بهچه معموال حکومت قانون در ایران خوانده میآن
قدرت است. بر همین اساس است -گیرد، درواقع نظام بازنماییِ حقوقی این رژیم زیستستایش قرار می

آورند. در اینجا شمار میرا انقالب علیه حکومت قانون به 57، انقالب «دیشهزوال ان»که برخی، در اوج 
شود اشاره کرد؛ خلطی که معموال هم در باید به خلط انقالب و نظامی که بعد از انقالب مستقر می

. درواقع، در 57گیرد و هم در تحلیل و داوری انقالب توصیف و ارزیابی انقالب مشروطه صورت می
ای مواجهیم که سیاسی و رمزگذاریِ کثرت زنده-نیز با فرایند مهارِ زیست 57ظام پس از انقالب استقرار ن
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-حکمرانی خوب»قدرت، جای تعین موالر تکوین یافت. در این نظامِ زیست 57ی لحظه-در شکاف
را جایش « وحدت ملی»گونه که ، گرفت؛ همان«طاغوت»، در تقابل با «حکومت اسالمی»را « حکمرانی بد

های قدرتی است که در قالب این چه اهمیت دارد مناسبات و مکانیسمجا نیز آنداد. در این« امت واحده»
« حکومت اسالمی»و « کفر و ایمان»، «اسالم»هایی نظیر نظام بازنماییِ مابعدانقالبی نمادین شدند و انگاره

 سابقه بخشیدند. ... را معنایی بی

ود قرار ب به وقوع پیوست: حکومتی که« سکوالریزاسیون»ای انقالب، گونهبا استقرار نظام پس از 
لهی را ابه بعد محدود بودن خود در چارچوب احکام  1366باشد دستکم از سال « مجری احکام الهی»

: حکومت یکی از احکام اولیه به شمار آمد که مقدم بر 29انکار کرد و به واضعِ الوهی احکام تبدیل شد
م احکا اش محصور در چارچوبفرعیه حتا نماز و روزه و حج است: حکومتی که اختیارات تمام احکام

بسته است،  می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم الهی نیست، اما خود قداست دارد. حکومت
ه چر امری را، ه مخالف مصالح نظام سیاسی باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند در موقعی که آن قرارداد

از این دیدگاه، 30و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح نظام سیاسی است جلوگیری کند. عبادی
کند، تصمیم حاکم در حکم قانون است و  قانون اساسی نیز مشروعیتش را از تنفیذ حاکم کسب می

ه این ترتیب، حکومت به ب 31حاکمی که هرگاه صالح بداند حق دارد احکام شرع و قانون را نقض کند.
دار و عهده« گیردتمامی زوایای زندگی بشریت را در برمی»آید که در می« ای عملیفلسفه»صورت 

  32شود.می« ی انسان و اجتماع از گهواره تا گوراداره»

 ؟!«بندوباریبی. »۳
داگانه مجالی ج اند،های قدرتی که عناصر این نظام بازنمایی را معنا بخشیدهپرداختن به مکانیسم

 ها پرداخت. ترین سرنختوان به یکی از مهمطلبد. در این مقاله میمی

« زن وسوسه گر»های موالر در نظام بازنمایی دوران مابعد انقالب فیکور ترین تعینیکی از مهم  
ویتها، است، از خالل این فیگور بدن زنانه به بدنی سراسر جنسی و در نتیجه، آماج انواع و اقسام محد

ی اعضاء و حرکات بدن زنانه، از صدا و نگاه ها تبدیل شد. در این نظام بازنمایی، همهها و نظارتقبتامر
« امنیت»معنایی جنسی پیدا کرده و به مثابه تهدیدی علیه   رفتن گرفته تا مو و حتا دست و صورتو راه

این بدن، « سالمت»مثابه حافظ قدرت، حکومت به-بدن اجتماعی پدیدار شد. بر اساس منطق زیست
ی قوانین را معلق کند و در چارچوب گیر حق دارد همههای همههنگام شیوع بیماریگونه که بههمان

ها را اعمال کند، در مواجهه با تهدیدات این بدنِ ها و/یا نظارتام مراقبتتمهیدات امنیتی انواع او اقس
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ها و این بدن را آماج انواع و اقسام مداخله« سالمت جامعه»سراسر جنسی نیز حق دارد برای حراست از 
بند و بی»است که هرگونه اعتراض به اجبار  دعوت به « فضای بداهت»ها قرار دهد. در همین دستکاری

آید، بخصوص اگر به میان می« آزادی»شود و هرگاه سخن از تعبیر می« هرزگی»و « رانیشهوت»و « باری
دهند که ای به خود تردید راه نمیپیوند خورده باشد، طیفی از مخاطبان حتا لحظه« زندگی»و « زن»با 

ری در میان باشد و آنان اندیشد، حقیقت دیگجا فراتر از تخیلی که جز به امور جنسی نمیممکن است این
شان تاسیس فضاهایی است که در اند و هدفاند در واقع طالب حق مشارکت سیاسی«آزادی»که خواهان 

تراز در فرایند شأن و همآن افراد، از هر طبقه و جنس و قومیت و مذهبی، بتوانند در مقام افرادی هم
شود  مشارکت داشته باشند. در این فضای میها مربوط گیری در مورد اموری که به سرنوشت آنتصمیم

بداهتِ مسموم اصال جایی برای طرح این مسئله وجود ندارد که چرا در نظام فعلی زنان فاقد اهلیت تمتع  
هایی محجور و منفعل که نیاز به ولی و قیم دارند رفتار اند و با آنان مانند بدنحق مشارکت سیاسی

اند: هم از ها و طبقات اجتماعی نیز در آن شریکسیاری دیگر از گروهشود. و این وضعیتی است که بمی
تمتعِ این حق و  دوش آنان به دنبال تثبیت اهلیتبهاند و دوشاین روست که جملگی کنار زنان قرار گرفته

  33اند.تأمین شرایط استیفای آن

 
 
 
 

 

 

                                                           
 رادیکال.ی مجتبی ناصری، سایت دموکراسی ، ترجمه«گیریپدیدارشناسی رویداد: انتظار و غافل». فرانسواز دستور، 1
 .1396هرمس،  ی اصغر واعظی،، ترجمهی کانتآگاهی مدرن، درسگفتارهای ژیل دلوز دربارهانسان و زمان. ژیل دلوز، 2

 .56ص. 
 .37-39، نشر آگه، صص. 1393ی داریوش آشوری، ، ترجمهچنین گفت زرتشت. فردریک نیچه،  3
 .38، ص. 1381نتشارات خوارزمی، اهلل فوالدوند، ، ای عزت، ترجمهنقالب. هانا آرنت، ا 4
 .46، ص. همان.  5

6  .freedom 

7 . liberation 

 ، دریافت از:20/80/1140 ،رادیکالدموکراسی  ،««آزادی»ی تامالتی نابهنگام درباره». مشایخی، عادل
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 .42، ص. همان.  8
 داشتن(. صالحیتِ داشتنِ حق )حقِ حق 9

 . اهلیت استیفا: صالحیتِ اجرای حق. 10
اصل تقریبا معادل با بینیم، در های توکویل آن را خطری برای آزادی میپیروی از بینشبرابری که امروز ما اغلب به. » 11

 «آزادی بود.
 40-41، صص. انقالب

 .39-40، صص. انقالب.  12
شان شکلی از حکومت را سرنگون و نظام دیگری را جایگزین آن ها، که هرکدامیک از انقالبوقتی گفتم هیچ. » 13

ام در کتاب هکه سعی کرد ای در ذهن داشتماند، نتوانستند به مفهوم دولت و حاکمیت آن خدشه وارد کنند، نکتهکرده
دی از های شکل جدیهای قرن هجدهم ، هر طغیان بزرگی در واقع پایهانقالب آن را اندکی بشکافم. از زمان انقالب

ی از دل یعن د انقالبی نظریات انقالب پیش از آن، از دل روند خوحکومت را پر و بال داده است، که مستقل از همه
جدید از  ن شکلی بیشتر امور عمومی ظهور یافته است. ایی عامالن برای مشارکت در توسعهو از دل اراده ی عملتجربه

ها یا ملت-تی دولجا از میان رفته، یا مستقیما بروکراسدانیم همیشه و همهطور که میحکومت، نظام شورایی است و همان
وباره دده، و باز اهر شظیلی است که تاکنون در تاریخ رسد این یگانه بدماشین حزبی آن را نابود کرده است. ... به نظرم می

 .«:ها ظهور کرده است... های شورایی در تمام انقالبو دوباره ظاهر شده. سازمان خودجوش نظام
 .105-106، صص. 1394ی هوشنگ جیرانی، انتشارات ققنوس، ، ترجمهوگوهاها و دیگر گفتآخرین مصاحبههانا آرنت، 

معنای حق هر شهروند برای دسترسی به قلمرود همگانی و سهم وی در قدرت دارد بین آزادی ]به تمایزی وجود. » 14
 ی انباع یک کشور برایشدهی امور مشارکت داشته باشد[ و حق شناختهنحوی که ... شهروند بتواند در ادرارههمگانی به

یگر از عبارت د ت حکومت برخوردار باشندو بهکه در طلب خوشبختی خصوصی حتا در برابر قدرت عامه نیز از حمایاین
 «.حقوقی استفاده کنند که فقط یک قدرت جابر ممکن است از کسی سلب کند

 .178، ص. انقالب
 ، به نقل از:انقالب. هانا آرانت،  15

 .101، ص. 1380ی سیاسی هانا آرنت، خشایار دیهیمی، انتشارات طرح نو، لی برد شاو، فلسفه
 .183، ص. انقالب.  16
 .همان.  17
، هنگامی که 1789ی لینانکور در شب چهاردهم ژوئیه-وگوی لویی شانزدهم و دوک دو ال روشفوکو. بخشی از گفت 18

 نید:او ش لویی شانزدهم خبر سقوط باستی و رهایی چند زندانی و فرار لشگریان سلطنتی در برابر هجوم مردم از
 لویی شانزدهم: ولی این طغیان است

 است قالبنه اعلیحضرت! این ان لیانکور:
 به نقل از:
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 .66، ص. انقالب
 .12، ص. 1386ی علوم انسانی، یزتحقیقات و توسعه، انتشارات مؤسسههای  عصر مشروطهانجمن. فاروق خارابی،  19
 .390. همان،  20
 .390، ص. همان. به نقل از  21
 .301، ص. همان.  22
 .399، ص. همان. به نقل از:  23
 .19، ص. 1364کوشش محمدعلی سپانلو، نشر اسفار، ، بهبیگی ابراهیمنامهسیاحتای، العادبدین مراغه. زین 24
 .23، ص. همان.  25
 . این جمله نقل به مضمون کالمی از کسروی است. 26

 به نقل از:
 .48، ص. ناسیونالیسم و تجددنادر انتخابی، 

 .26، ص 1322فروردین و اردیبهشت  فرهنگستان، سال اول، شماره اول، ینامه.  27
 203، ص. 1362، جلد ششم، نشر ناشر، ی ایرانسالهتاریخ بیست. حسین مکی،  28
ام به آنکه اینجانب گفته تعبیر»نویسد: جمهور وقت میای به رئیسدر نامه 1366مهرماه  16اهلل خمینی به تاریخ . آیت 29

 «.برخالف گفته های اینجانب بود اختیار است بکلیحکومت در چهارچوب احکام الهی دارای 
 .170، ص. 20ی نور، جلد صیفه

 .170، 20ی نور، جلد . صحیفه 30
 .108، ص. 1377، نشر نی، های دولت در فقه شیعهنظریهنقل از: محسن کدیور، به
 109، ص. همان. به نقل از:  31
 .102، ص. همان. به نقل از:  32
های گیرد، پس تکلیف سایر حقوق )آزادیمورد تاکید قرار می« حق سیاسی»ایراد بگیرد: چرا فقط . ممکن است کسی  33

ته ین نکشود؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است به ااجتماعی یا حقوق مربوط به شرایط حیات اقتصادی( چه می
رت حاکم که قد امتیازاتی خواهند بود ها حتا اگر به دست آیند هم صرفا، سایر حق«حق سیاسی»بیندیشیم که در غیاب 

شارکت های مها را پس بگیرد. از سوی دیگر فقط با خلق فضاتواند با اعالم وضعیت اضطراری و تعلیق قوانین آنمی
ی سکسیستزدگی از زندگی اجتماعی فراهم خواهد شد و حساسیت پانسیاسی است که امکان خالصی از شر این جنسیت

خود پی  ثروت وتبدیل کرده است که در آن فرداستان با اتکا به قدرت « عفاف»الجزایر به مجمع را به بدن که جامعه
 اند، از بین خواهد رفت.«مشروع»های گیری از لذتهای فروشی و بهرهبدن


