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خشونت-ادعاي عدم
ودیت باتلرج

بابک سلیمی زاده:جمهتر

ي نیرومند باشد کهیک قاعده» اصل«اگر منظورمان از خشونت بتواند یک اصل باشد،-سیار تردید دارم که عدمب
-عدمیا اگر خشونت وجود دارد-اگر ادعایی از عدم.ها بکار بسته شودي موقعیتتواند در هرگونه و همهمی

خشونت همچون یک -آنگاه عدم.رسداین به نظر موضوعی متفاوت میکند،خشونت ادعایی را بر ما مطرح می
تحت چه شرایطی ما نسبت به چنین: شودآنگاه پرسش مربوطه این می. رسدیک درخواست فرامیخطاب یا

یا، در عوض،رسد،وقتی که فرامیکند که این ادعا را بپذیریمچه چیز این را ممکن میادعایی پاسخگو هستیم، 
کند؟اصال چه چیز آمدن این ادعا را فراهم می

اما ، شودمیبنديو قاببسیار در ارتباط است با اینکه این ادعا چگونه شکل یافتهقابلیت پاسخگویی به این ادعا 
ط الجرم توسگویدپاسخ میآنکه ، الواقعفی.در ارتباط استیا شرایط خود پذیرندگیحواس، وضعهمچنین با 

نوع متتوانند آن سوژه را به سو میدهند، نوع معینی از خشونت را انجام میکه شده استهنجارهایی ساخته
خشونت به او معطوف- خطاب عدمبنابراین خشونت نسبت به کسی که .معینی از خشونت نیز سوق دهند

خشونت فقط -خشونت و عدم.نیست» خارج«رض طورفخشونت، در آغاز، به؛ نیستبیرونی امري شودمی
شوندي آن تبدیل میهاي برسازندهپذیريبه امکاندهند وبلکه سوژه را شکل میتاکتیک نیستند، یا استراتژي 

ي یک خشونت مبارزه-عدمگفتن این به معناي طرح این پیشنهاد است که .اندي مداومو، ازینرو، یک مبارزه
و اند،کنند در طبیعت خود اجتماعیبر این سوژه عمل میاما نیز اینکه هنجارهایی کهاست،واحدي سوژه

خشونت - که با عدمتکینی» فرد«بنابراین،. اندخشونت درکارند پیوندهایی اجتماعی-پیوندهایی که در کردار عدم
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اگرچه مباحثات در مورد این .شناسی اجتماعی خودش قرار داردهستیگذاشتن بر در فرایند صحهکندمبارزه می
و رفتار گروهی را از هم توانیم امور مربوط به کردار فردي ما به راحتی میکنند کهموضوع اغلب فرض می

اي هاي دوگانهشناسیگرفتن چنین هستیفرضچالشی براياًدقیقخشونت -شاید چالش عدمتفکیک کنیم،
، و همواره در نسبت با پیوندهاي اجتماعی هاي اجتماعیکنش هنجارمیانجی به» من«سرانجام، اگر .باشد

بطور .یک دترمینیسم اجتماعی استهر شکلی از فردیتشود که آنگاه نتیجه این می، یابدمیشکلبرسازنده،
که است،شدهگذاريبندي تفاوتبلکه مرکب از یک سرهم، شودز میهر گروه نه تنها از دیگري متمایمعکوس، 
.سازداجتماعیت را برمییک ویژگی اصلی سازي کند تکینفرض می

من، براي نظر حتی اگر آنها، از هایی پاسخ داده شود،توسل به چنین بحثاتواند ببااینحال، به این مسئله نمی
و »خشونت علیه چه کسی؟-عدم«بپرسیم باید. کننده باشندخشونت تعیین-از عدمي انتقاديمالحظههرگونه 

هاي علیه هستیخشونت علیه اشخاص،تمایزهایی باید برقرار گردد، براي نمونه، میان » ؟خشونت علیه چه-عدم«
مقابله با یا شانهدفکه داردهایی از خشونت وجودبعالوه، شکل. یستیط زیا علیه محعلیه مالکیت، حساس،
یا اما همچنین خشونتی که به نام نبرد با قساوتهاي دفاع از خود، تاکتیک: خشونت دیگر استکردن متوقف
به اجرا نهادن یک سیاست دموکراتیکبنیانهاي انقالبی براي، یا در تالشهاي انسانییا سایر بحرانقحطی
بودگی و ر خاصدراتوانم این موضوعات حائز اهمیتنمیاگرچه در این بخش خالصه و نهایی. آیددرمی

ثبت پذیري براياز شرایط امکانطرحی تر خالصهطورگستردهشاید بتوانم بهمورد توجه قراردهم،شانفوریت
و به میانجی ، شودمیخشونت به او معطوف-خطاب عدماي که کیست آن سوژه. ئه دهماخشونت ار-ادعاي عدم

شته باشدتواند وجود دابراي اتخاذ شدن میها هر شماري از تصمیم؟شودمیآن ادعا محسوسهاییچه قاب
، اما گمان من این )ثبت و در برابر آن مقاومت کردحال ادعا راعینتوان درمی(شود وقتی که این ادعا ثبت می

اجتماعی امر واقع آنگاه قبول خشونت به عنوان یک رد، در برابر این ادعا وجود دااياست که اگر پاسخگویی
. شده کمتر آسان خواهد بودانگاشته- مسلم

که یک پارادوکس ظاهري را توسط کاترین میلز فیلسوف از من خواسته شد،هاتفاوتدر یک تبادل نظر اخیر در 
و یابد، میانجی آن شکل میسوژه بهخشونت وجود دارد کهکند که یک میلز اشاره می1.مورد مالحظه قرار دهم

پرسد اگر اینطور باشد سپس او می.آمیزندخشونتنهند طبق تعریفهنجارهایی که سوژه را بنیان میاینکه 
که آیا توانیم همینجا توقف کنیم و بپرسیممی.خشونت را به وجود آورم-توانم فراخوانی به عدمچگونه من می

هاي این فصل از این پاسخ اخذ بخش). 2007(18:2ها تفاوت، »جواب به میلز و جنکینز: خشونت هنجارها-خشونت و عدم«-1
.اندشده
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کنند گیري نقش ایفا میر آن شکلهنجارهایی که د، و آیا دهنداین فقط هنجارها هستند که سوژه را شکل می
.برداي بپذیریم و ببینیم به کجا راه میاما بیایید این برنهاد را براي لحظه. آمیزندخشونتضرورتاً

بر خالف ایم، هاي اجتماعی شدهها و مقولهحائز جنسیت.ایممیانجی خشونت شکل یافتهکم تا حدي بهما دست
، که یعنی آنها همچنین گویاي این کنندپذیري را تفویض میبازشناسیپذیري یا ها فهممقولهو این مان، اراده

اما حتی اگر این درست باشد، و .تواند باشدچه میپذیري جزئییا فهمناپذیري خطرات اجتماعی فهمهستند که 
تواند کننده میعیینیک گسست تید ممکن باشد کهاین دعوي باطرحهمچنانکنم چنین است، من فکر می

خود ،یابیممیکه شکلدرحالیو خشونتی که ما با آن، یابیممیخشونتی که ما توسط آن شکلاتفاق افتد میان
میانجی خشونت شکل شخص بهبه این خاطر که اًقدقیتواند اینطور باشد که الواقع، میفی.دهیمرا انجام می
ما ممکن است. حتی بیشتر عاجل و مهم استخودفتن یامسئولیت تکرار نکردن خشونت شکلیافته است،

طور وفادارانه یا اما این بدان معنی نیست که نیاز داریم بهیابیم،درون ماتریسی از قدرت شکل تمامیبه
اي در باید لحظهبراي فهم این نکته،.مان بازسازي کنیمیهامسیر زندگیسرتاسرآن ماتریس را دريدخودبخو

و آیا آن یافته بودن توسط هنجارها، به چه معناست،شکل،خصوصو، بیافته بودن این باره بیاندیشیم که شکل
د لّطور موچنین هنجارهایی به.خطی و موثر استاي که تکیا به شیوه، در گذشته،افتدیابی یکبار اتفاق میشکل

در اي که نیز به شیوهدر گذشته بلکهتنها نه کنند،عمل میهاانواع معینی از سوژه) قرارزدایییا (براي برقراري 
آغاز کنش چنین الواقع، ممکن نیست کهفی. کنندهنجارها فقط یکبار عمل نمی.شودطی زمان تکرار می

–ي بسیار ، اغلب با عالقهکنیمچنین آغازي را فرض طور قصوي، توانیم، به، اگرچه میهنجارهایی را روایت کرد
شود که به انجام رسیده گیري معین گفته میمکان و زمانی که یک شکل،پندارممیمن توانیم، و همچنین می

اگر ). شودساخته میبربد همواره با نیتايشماريکه چنین گاهکنماگرچه گمان می(است را تعیین کنیم
اموري و اثرات اولیهایستد،، سپس از عمل بر ما بازنمیکندما عمل میبر » در آغاز«جنسیت، براي نمونه، 

به عنوان مقید به هاي ما رامندي زندگیدر عوض اموري هستند که زمان.زمان آغاز و پایان یابندنیستند که در
گذاري عالمتناپذیريامکاناینو بنابر، کنش مداوم گذشته در حال،کنندمقرر میکنش مداوم هنجارها
یعنی رجوع کنیم، نیاز نداریم که به دو رویداد زمانی مجزا .خودخوديبهگیري جنسیتیخاستگاه و غایت شکل

وشوندمیها با آن تولیدسوژهاي وجود دارد کهشرایط هنجاريشده از زماني دادهدر یک نقطهه ادعا کنیم ک
تولید هنجاري سوژه یک .از چنین شرایطی وجود داردیی »هاگسست«ي دیگري از زمان، آنگاه سپس، در نقطه

شرایط «هایی که به عنوان همواره از زمینهو به این معناشود، هنجار بازانجام می–فرایند تکرارشونده است
.»گسلدمی«اند شدهتعیین» تولید

کننده کنند امري تعیینهایی دترمینیستی عمل نمیبه شیوهي تکرارپذیري براي فهم اینکه چرا هنجارهاایده
» برساختن«سودمندتر از اجراگري در نهایت اصطالحی تواند دلیل این باشد که چراهمچنین میو این.است
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تفسیر قصوي ارائه یکتوصیفی خارج ازتوصیف کنیم وهنجارها را» خاستگاه«اگر قادر بودیم حتی2.است
همانطور که نیچه (هایش نشات گیرندخاستگاهتوانند ازاگر اهداف یک هنجار نمیآمد؟چه کار میاین بهدهیم، 

خاستگاه داشته حتی اگر هنجارها در خشونت، آنگاه)ه، در مورد قراردادهاي حقوقیگوید، براي نمونبه ما می
و این .شان را تکرار کنندخشونت خاستگاهشود که تقدیرشان تنها و همواره این است کهاین نمینتیجهباشند

همیشه به همان شیوه دهند، ، اگر هنجارها به اعمال خشونت ادامه میتواند همچنان ممکن باشد کههم می
تکرارهایی که هنجار را در طییکسان است باخشونت خاستگاهبعالوه، باید نشان داده شود که.کنندچنین نمی

. کنندزمان تولید می

برقراري یک تواند به خوبی در جهتمیکند؟ي هنجار را تحمیل میکارکردهاي آیندهیا خاستگاه هنجار تمامآ
در مسیر تکرارهایش –مندي یا چندین زمان–اي دیگر مندياما آیا زمانمندي عمل کند، بر زمانکنترل معین

مان دهد یا زساتواند تالش کند تاچیزي که شخص میکم یک امکان است،آیا این دستشود؟پدیدار می
یک گذشته یک گسست ناگهانی از تمامیتاش است، خواستارش است،آنچه شخص در طلبخواستارش شود؟
که از هاي حائز اهمیتتغییرجهتي ازاچیزي به جز مجموعه»گسست«. تازه نیستي تماماًبه نام یک آینده

نه به معناي قبول مشخصاًگفتن اینکه هنجار تکرارپذیر استشوند نیست، ساختار تکرارپذیر هنجار منتج می
پساساختارگرایی يیابندهي زندگی ادامهبلکه به معناي تصدیق چیزي دربارهیک گزارش ساختارگرایانه از هنجار

ی بدن زمانتکالیفکه،کردنپیگیري، دادنانتقال،دادنادامه،ماندنزندههایی نظیرانگارهت، یک مشغولیت بااس
.دهندرا شکل می

ي خشونت هنجارمندي برپایهتمامکهدهی به این برنهاد، من علیه یک عمومیتبا وجود تمام آنچه گفته شد
و بنابراین به عنوان یک بحث استعالیی عمل کندتواندادعا میاین گونه .دهمر میهشدابنیان نهاده شده است
، یا وقتی که اصطالح کننددیگر کار مییه دالیلهنجارها باي که در آن هاي اجتماعیاز تشخیص آن وهله

، مطمئناً.ماندبازمیکنند،ویی نیست که این هنجارها با آن کار میرگر قدرت یا نیکامال توصیف»خشونت«
ي اما من هرگز دربارهکنند،هاي معینی از هستی را تولید و تحمیل میکه شیوهوجود دارندهاي قدرتی رژیم

ي مباحثات درباره. شدن هستندو بخشی از همین فرایند مادي) یا بشوند(توانند اثرات مادي باشند اثرات اجراگرایانه می-2
به نظر سان در پیوند با متافیزیکیبرساخت به فرورفتن در این پرسش که چه چیز برساخته نشده است گرایش دارند و بدین

شناسی تواند متضمن یک تغییر جهت از متافیزیک به هستیاجراگري، در نهایت، می. رسند که قرار است از آن اجتناب کنندمی
. دهد خود مادیت را مورد بازاندیشی قرار دهیمشناختی ارائه دهد که به ما اجازه میباشد و شرحی از اثرات هستی
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خشونت را به امري ذاتی هرگونه و گذارد و استعالیی که قدرت را از معادله بیرون میتصدیق یا رد یک برنهاد
3.مطمئن نیستمکندهاي سوژه تبدیل میگیريي شکلهمه

. کندتواند در تولید سوژه در کار باشد رد نمیکه میرا آن خشونتی برد خشونترعلیه کااتیکیمحکومیتیک 
بندي را یکسره معکوس ت احتماال ضروري است که این فرمولخشون-در واقع، براي فهم یک فراخوان به عدم

رهاي ملی میانجی ساختاممکن است به» صشخ«و در اینجا (یابد وقتی که شخص در خشونت شکل می: کنیم
و آن کنش ،)گیرددر زندگی مدنی و خصوصی به خود میعی مختلفیکه اشکال فرطلبی شکل گیردجنگ
مورد که چگونه آورد در این سربرمیتیکییک مشکل ایابد،دهنده در سرتاسر زندگی شخص ادامه میشکل

ها را در تکرار آن ها و واژگونیجهتتوان تغییرچگونه میي خود را زیست،دهندهتوان خشونت تاریخ شکلمی
هایی از این قبیل رها ، ما با پرسشگریزدبه این خاطر که تکرارپذیري از هر دترمینیسمی میدقیقاًاجرا کرد؟

چگونه مرا حمل دهد؟به زندگی ادامه میچگونه در من؟زیممیامگیريچگونه من با خشونت شکل: ایمشده
توانم آن را واژگون من میايو به نام چه ارزش تازهکنم؟حتی وقتی که من آن را حمل میکند، علیرغم من،می

به این خاطر که دقیقاًتواند؟ دهی شود، اگر میتواند بازجهتبه چه معنا چنین خشونتی میکنم و با آن بستیزم؟
من تنها را کنار بگذارم،ام گیريشکلتاریخ، من آزاد نیستم که رودگرایی طفره میاز هرگونه ارادهتکرارپذیري

تواند آیا شخص می.زیست کنماشهدنبالعنوانبهالواقع، یا، فی،ناخواسته از تاریخيمنطقهتوانم به دنبال این می
ترتیب متحمل یک و بدینآمیز معین کار کندپیامدهاي خشونتاي علیهدهندهبا چنین خشونت شکل

» خشم«، بالینییا، بطور کمتر» پرخاشگري«ي بهتر در اینجا شاید واژهدر تکرار خشونت گردد؟تغییرجهت
ي مستلزم یک هشیاروقتی که و در جایی که وجود دارد، خشونت،-، چون نظر من این است که عدمباشد

یک مبارزه خشونت - عدمهمینطور، . به پدیدارشدن همچون خشونت استپرخاشگر در مورد گرایش پرخاشگري 
.دهدي فرهنگ را شکل میو نقد روانکاوانهروانکاوي بالینیاتیکییکی از تکالیفاست،

خشونت به عنوان یک - عدماگر به خاطر خشونتی که در ساختن و تقویت سوژه در کار است نبود،الواقع،فی
توانست وجود اي نمیاي، هیچ تعهدي، و هیچ دشواريهیچ مبارزه.توانست فهم گرددنمیاتیکی»فراخوان«

در قبالگرفتن مسئولیتبلکه تنها برعهدهشرایط تولید خویش نیست،بردنازبیننکته بر سر.داشته باشد
از تکرارپذیري به بیان دیگر،ستیزد؛ي آن زندگی میکنندهبا قدرت تعیینزیستن یک زندگی است که

ی وجود شرایط اجتماع.کندبه خوبی استفاده میشانپذیريشکنندگی و دگرگونی، از، ازینرووهنجارهاي مولد

ي ژورنال فلسفهمن در» ي فانونسارتر درباره: خشونت- خشونت، عدم«ع، نگاه کنید به ي بیشتر این موضوبراي مالحظه3-
ضدنژادپرستی، اگزیستانسیالیسم : نژاد پس از سارتر؛ و یوناتان جوداکن، ویراست، 24-3، )2006(1:27التحصیلی ي فارغدانشکده

. 32-211، 2008انتشارات سانی، : ، آلبانیآفریقایی، پسااستعمارگرایی
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ي نشدهو اثرات ارادهو هیچ عاملیتی جداي از چنین شرایطیاند،هیچگاه به طور کامل توسط من اراده نشدهمن
و حتی با آنها که من هیچگاه انتخاب نکردم،که من بسته با آنهاروابط ضروري و متقابال وا.د نداردآنها وجو

و اگرچه تمام اثرات .دهدتواند از آن من باشد را شکل میشرط هرچه عاملیتی که میشناختم،هیچگاه نمی
عمل بر بدن به زورواند،رسانهایی هستند که آسیب، برخی از آنها تعدينیستند» آمیزخشونت«نشده اراده
-اي که عدم»مبارزه«این آن چیزي است که بند دینامیک یا .انگیزدخشم را برمیهایی کهکنند به شیوهمی

ي ن خشونت از حیطهکردپاكیاتصفیهکنم، ربطی به من پیشنهاد میاین، .سازدخشونت است را برمی
از روح و آموختن اینکه آمیزخشونت-غیري ظاهراًشامل یافتن و ترویج یک منطقهندارد، همچنانکههنجارمندي

به این خاطر که شخص فرورفته در خشونت است دقیقا4ً.نیستهمهاي آن زندگی کنیمه طبق دیکتهچگون
ست که معنابودن در خشونت بدینفرورفته.شودخشونت پدیدار می- مبارزه وجود دارد و امکان عدمباشد کهمی

–این معادل با یک دترمینیسم نیستو ضروري باشد، ، منقطع،شوندهمنعحتی اگر مبارزه سترگ، دشوار،
که مبارزه اغلب هم هستو به همین خاطرخشونت است،-مبارزه براي عدمپذیريبودن شرط امکانفرورفته

بود و جستجو میبلکه تنها سرکوب داشت،اي وجود نمیاگر اینطور نبود، اصال هیچ مبارزه.خوردشکست می
.اي یک استعالي کاذبرب

طور هاي از اصول کـه باید بنه مجموعهمطمئناًنه یک فضیلت است نه یک موضع و خشونت مشخصاً-عدم
مایل دیده، خشمگین، وآسیباي است کهگویاي وضعیت فرورفته و ناسازگار سوژه.وندبکار بسته ششاملوعام

). سازدخودش میاغلب این خشم را علیه (کندیو بااینحال علیه آن کنش مبارزه مآمیز استبه مجازات خشونت
اگر شخص داشت، نمیاگر آن پذیرش وجود .خود خویش استپذیرد که خشونت امکانخشونت میمبارزه علیه

آمیز پرخاشگري خشونتبه عنوان کسی که طبق تعریف فاقدگرفت،در عوض حالت یک جان زیبا را به خود می
چنین موضعی از فضیلت .اي نبوداي نبود، و مسئله، مبارزهداشته باشدوجودتوانستنمیاياتیکیمشکل است، 

مهم است که تفکیک .کندرد یا سرکوب میاندخشونتی را که چنین مواضعی از آن تشکیل شدهیا اصل خلوص
مشروعیت رسان که به رفتار خشمگین و آسیبدیده و خشمگینیي آسیبآن سوژه) الف(قائل شویم میان 

دیده و ي آسیبآن سوژه) ب(و کند،میترتیب پرخاشگري را به فضیلت تبدیلو بدیندهد،اخالقی می
ي میانجی یک مبارزهو تنها بهشود، آسیبی است که موجب میکردنبه دنیال محدودبا این وجود خشمگینی که

که سازي سوژه استي یک اخالقیاولی دربردارنده.تواند چنین کندکه میفعال با و علیه پرخاشگري است
ي با ایدهسازدي اخالقی را ضروري میکه دومی یک مبارزه، درحالیکندکند انکار میخشونتی را که وارد می

- ماهاتما . خشونت که در آن این کردار مشخصاً یک کردار ساکن نیست- ي عدمهاي ماهاتما گاندي دربارهنگاه کنید به نوشته4
.1996انتشارات هاکت، : ، ویراست دنیس دالتون، ایندیاناپولیسهاي سیاسی برگزیدهنوشته: گاندي
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اجتماعی ي آنجا که مواجهه(و نیز با پرخاشگري خویشیک مواجهه با خشونت اجتماعیخشونت در میان-عدم
ي نشدهو ساحت ارادهخلوص سوژهاین آخري عدم).گذارندبه طور انتقالی بر یکدیگر اثر می» آن خویش«و 

پذیرد و همچنین می٫)اندشدهشود که آشکارا ارادهکه شامل ارکان آن روابطی می(پذیردرا میروابط اجتماعی
دهم اي که من به آن ارجاع میمبارزه.دنکنمینفوذزندگی اجتماعی اندازها براي پرخاشگري به که چشم

و وقتی که میل براي و آسیب دیده باشد،شخص موضوع پرخاشگري بوده باشد گیرد کهباال میوقتیمشخصاً
به وضوحاما پیامدهاي آن مبارزه بهي شخصی باشد،تواند یک مبارزهاین می.تیز شده باشدومجازات تند

که در آن حرکت به سمت مجازات به سرعت و با اطمینان اخالقی کندنفوذ میقشههاي سیاسی مناموقعیت
کنم با این پیشنهاد کهسعی میدارممني است کهزساهمین اتصال خشونت و اخالقی. شودکامل انجام می

.کنمباطلتواند لنگرگاهی دیگر بیابد آن راخوبی میمسئولیت به

که ثبات دیگريممکن است در مواجهه با زندگی بیاست که یک سوژه »وسوسه«نزد لویناس، خشونت یک 
یک وسوسه براي کشتن و به همین خاطر است که چهره همزمان.احساس کندشود قل میمیانجی چهره منتبه

که در برابر آن باید مورد داشت اي قاتالنه وجود نمیانگیزهمعنایی ندارد اگر»چهره«.یک نهی علیه کشتن است
اي که این نهی علیه آن وجود دارد به پرخاشگرياش است که ظاهراًدفاعیو همین بی.دفاع قرار گیرد

: بندي کرده استاش با چهره مفصلسوژه در مواجههلویناس یک دوسویگی معین را براي .کندرسانی میسوخت
5.براي نکشتناتیکییک میل به کشتن، یک ضرورت

به دنبال تامالت او در مورد خشم قاتالنه.گیردسویگی شکل دیگري به خود میاین دونزد مالنی کالین،
اي فکنی شیوهدرون.حفاظت استع نابودي واز نو» ابژه«نزد کالین، رابطه با 6.آیداش از ماتم و فقدان میتحلیل

نتایج بهتواند میحل ماخولیایی اما آن راه،»شودحفظ می«رفته ي ازدستاست که به موجب آن یک ابژه
؛دهدبرد نسبت میاي که از فقدان رنج میبه سوژهبرنده راتحلیلکالین یک پرخاشگري.گرددر ویرانگري منج

.شودفکنانه مصرف میبه طور روانی از طریق نوعی کانیبالیسم دروناي که از دست رفته است»دیگري«
و اینچنین، دهد،به طور درونی ادامه می» شدنسرزنش«به اي که درون روان کار گذاشته شده استدیگري

این سادیسم 7.انجامدمی» سادیسم اخالقی«شود که به توصیف یک صداي انتقادي پدیدار میطبق نظر کالین،

ارجاعات به لویناس در این فصل به . ثباتزندگی بیبه بحث من از لویناس و ممنوعیت علیه کشتن در فصل نهایی نگاه کنید5-
پپرزاك، سیمون کریتچلی، و روبرت برناسکونی، . هستند، آدریان تهاي فلسفی اصلینوشته،»صلح و مجاورت«امانوئل لویناس، 

. 9-161، 1966شگاه ایندیانا، انتشارات دان: ویراستاران، بلومینگتون، دبلیو

.46-115، »دپرسیو-هاي مانیکپیدایش وضعیتسهمی در روان«کالین، 6-

.3-122همان، 7-
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اي که از دست رفته است دیگري. شودخشونت که در باال آن را ذکر کردم تشدید میسازي اخالقی با اخالقی
نه فقط به این خاطر که (شوداما همچنین سرزنش می، )ياي از حفظ آن دیگربه عنوان شیوه(شود ترکیب می

به ایگو را مشخصاًحل ماخولیاییترتیب، راهبدین).عمومی روابط عاشقانهبلکه به خاطر دوسویگی»رفته است«
، بدون آنکه این شودرفته پیوسته حفظ و پیوسته تخریب میدیگري ازدستکند کهاي بازساختاردهی میشیوه

یک علیه فقدان آن دیگري احساس شده استخشمی که علیه دیگري و. ي نهایی بیانجامدفرایند به نتیجه
امري .مانده استي زندهي سوژهنابودگرانه-گویی خودي تکبرسازندهسازد کهچرخش انعکاسی را برمی

اما خطر ویرانگر این است که ایگو، در ،ددگرنابودگرانه وارد -ننده باید به مسیر این گرایش خودکحفظ
که آنکه مرده یا رفته –ي خودش خواهد بودبه هزینه، ایدئال دیگري،به دنبال حفظ دیگرياصطالحات کالین،

که این، بطور بطوريخواهد شد، دریافتمانده شده توسط خود زندهعنوان تخریببه طور بالقوههمچنان بهاست 
. ي زندگی خویش خواهد بودبه هزینهرفتهتنها راه نجات دیگري ازدستپارادوکسیکال،

اي که کالین در ارتباط با ماخولیا دوسویگیاین است کهگرددنشان آنچه حائز اهمیت است که در اینجا خاطر
اي را درونی نزد کالین، ماخولیا ابژه.به طور عام استقابل تعمیم به شرایط عشق و دلبستگیکندتوصیف می

وکند،ماندن را براي ایگو ایجاد میزندهغیرقابلموقعیت ، یکداردي آزار را برپامییک صحنهکند کهمی
به معنایی که کالین منظور ا آنها، بدون توجه به اینکه آیاغلبکند،هاي درونی را تسریع میراندن ابژهبیرون
دیگري سازي و دگرگونیایگو را تا درونی-سوپرعملکرد» ماتم و ماخولیا«فروید در .»بد«اند یا »خوب«دارد، 

ایگو به دیگري آنچه را گفت کهصدایی که دقیقاًکند، ردیابی میزنندهبه عنوان یک صداي اتهامرفتهازدست
یی هازنیانتقادها و اتهام8.بود را بشنودتذکرات آنکه باقی ماندهمانده داشت تاو دیگري را زندهگفته بوده است

.که علیه خود معطوف استشوند ه یک صداي درونی تبدیل میو بودند منحرف شدهکه متوجه دیگري غایب ب
اي از نجات که به شیوهشود، در نهایت تنها علیه خود گفتنی میماندسرزنشی که علیه دیگري ناگفتنی باقی می

خود خویش که بر روي خود برگشته است صداي .گرددمنجر می، حتی در مرگ،ي از صداي اتهامی خوددیگر
نتیجه آن است که ایگو . شودخود تبدیل میي بالقوهبه ابزاري براي نابودي ،»زندگی دیگري را نجات دهد«تا

بسیار »گذاشتن که بمیرد«آید وقتی که ، اما این دشوار درمیباید بگذارد دیگري بمیرد، گی کندآنکه زندبراي 
بهتر آن .شودحساس میگرفتن مسئولیت ناممکن براي مرگ دیگري ابرعهدهالواقع، بهیا، فی»قتل«نزدیک به 

گرفتن زندگی خود، حتی اگر برعهدهتا اینکه به یک قاتل تبدیل شد،خود را برعهده گرفتاست که زندگی 
وقتی که سخن متالطم چه کسی به آلتوسر یا پلیس نیاز دارد.قاتل خود تصدیق کندیکخویشتن را به عنوان

انتشارات هوگارت، : ، لندن58-243: 14ي جیمز استراچی، چاپ استاندارد، ، ترجمه)1917(ماتم و ماخولیازیگموند فروید، -8
1957  .
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صدا زندپلیس الزم نیست که شخص ماخولیایی را ؟ردبنابودگري را بکار می-قدرت خودخود شخص ماخولیایی
این است که زیستنو یک وجدان غیرقابلزیستنتفاوت میان یک وجدان قابل.اتهامی تند را تراز کندصدایشتا

، از اینکه به خودکشی یا قتل تبدیل شود ماندو معیوب باقی می، جزئی، تصعیدشده،در مورد قبلینفس،- قتل
نگر را خشونت ویراتنها یک وجدان معیوب شانس مقاومت در برابرکه یعنی، بطور پارادوکسیکال، ماند،بازمی
.دارد

آن را به عنوان بندگی روانی از نو گزیند ویافته در ماخولیا را برمیایگوي ترفیع-کالین این سناریوي سوپر
ا و هشود وقتی که درخواستایگو تسلیم آن میاي کهبندگی«به توصیفو به تفصیلکند،ریزي میقالب

»کندمیبرآوردهشده استدر درون ایگو کار گذاشتهکهاش رامحبوبيابژهيبه غایت شقاوتمندانهتذکرات
نفرت ش علیهحمایت از ایگو در نبردبه مقصودسخت وهاي سفتاین درخواست«:دهداو ادامه می.پردازدمی

بطور9».که ایگو تا حدي با آنها اینهمان شده استکند،ور بدش خدمت میهاي حملهو ابژهاشکنترلغیرقابل
ایگو را -گیري سوپرشکل»ها و تذکرات شقاوتمندانهدرخواست«به عنوان سازي صدااي، اخالقیقابل مالحظه

بلکه برپا نشده است، ممانعت بر فراز میل لیبیدینالي نخست به عنوان یکایگو در درجه-سوپر.کندتسریع می
. اندازددهد و به تعویق میپیامدهاي نابودگر آن را تخصیص میپرخاشگري اولیه و نظام جریانی کهبه عنوان 

ایگو، با .کندمیحمایتخودش » کنترلنفرت غیرقابل«را در نبردش علیه ایگو ایگو- ترتیب سوپربدین
.کندآمیز حرکت میگري مخاطرهقربانی- در مسیر یک خوداش علیه خودش،پرخاشگريکردنمرتب

، چون همین شناسی بنیادین براي سوژه نیستک هستییبسته نیست و مطمئناًخوشبختانه، این یک نظام
سوژه را اي از ناپایداري که درونی اقتصاد است نابودي به عنوان نشانه. کندتواند تغییر کند و میاقتصاد می

یستی ابژهي بهزدرباره»اضطراب«کالین همچون لویناس به یک . کندانگیزد، اما حفاظت نیز چنین میبرمی
.ي متفاوتی اشغال کندتواند آن مناقشه را به شیوهمیاز آنجا که این سوژه از آغاز دوسویه بود، .دهدارجاع می

، و از کندمی» حسی از مسئولیت«و نیز راب و پشیمانی طاحساس اض)زنده یا مرده(در رابطه با ابژه ) ایگو(خود 
و از آنها ،کندایگو هستند محافظت میهاي ویرانگر خودروانی گرایشخود در برابر آزاردهندگانی که فیگورهاي 

که داللت بر ،شودمیالواقع، آزار به قطعات توزیع فی.کنددارد در برابر آزارهاي خود محافظت میکه دوست می
الین بهترتیب کبدین10.شده داردبازگشت آن ویرانگري به شکل تقسیمو) نجی پرخاشگريمیابه(تفکیک ابژه 

. 123، »دپرسیو-هاي مانیکپیدایش وضعیتروان«کالین، -9
قرار دارند و –به ذرات –اش در وضعیتی از تجزیه هاي محبوبیابد که ابژهپس ایگو خود را با این امر واقع فیزیکی مواجه می«-10

پیدایش روان» «.هاي متعدد اضطراب قرار دارندگیرند در ذیل موقعیتیاس، پشیمانی و اضطرابی که از این بازشناسی نشات می
. 125، »دپرسیو- هاي مانیکوضعیت
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دوباره به یک پاشیدهي ازهمهر قطعه از ابژهکه در آندهدارجاع میايصحنهبه عنوانروانیي این صحنه
؛ همچنین شدنی که تولید کرده است نیستقطعهزده از شبح قطعهایگو تنها وحشت.شودآزاردهنده تبدیل می

تواند، میرفتنی کهازدستدهد،وقوع ابژه پاسخ میرفتن در شرف، به ازدستکندنسبت به ابژه احساس اندوه می
.د، یا خواهد گردیدپیامدي از ویرانگري خودش تاسیس گردممکن است، به عنوان 

.ماندن استزندهز فقدان غیرقابلانداچشمبه دنبال دفع گناه، نزد کالین، ،اشاره کردم1همانطور که در فصل 
اً منحصرو اگر هیچ اخالقی در اینجا در کار باشد،ري ثانویه است، حتی یک انحراف است، مآن ا» سازياخالقی«

اینکه نه همواره نسبی است،» من«اینکه ماندن به دیگري نیاز دارد،براي زنده» من«شامل این بینش است که
گیري قابلیتی براي دوام یک خطاب به دیگري به هستی شکلبلکه به میانجییافتن، یک دواممیانجیفقط به

به وینیکوت هدایت هم از کالین مانتقال ي ه مالحظهاي است که، در زمان دیگري، ما را باین نکته.آیدمی
تواند یک نقص میمان زنده بماند، تواند از عشقي عشق میابژهپرسش این است که آیا نزد وینیکوت،.کندمی

تالش براي حفظ ابژه در برابر ویرانگري اما نزد کالین، 11.ري کندارا تاب آورد و همچنان به عنوان ابژه پایدمعین 
.یابددر نهایت به ترسی براي بقاي خود تقلیل میخودمان

حتی اگر پرخاشگري با .کندمسئله ایجاد میبراي سوژهویرانگري،مغایرندوضوحکه بهي این مواضع،نزد هر دو
اي که ، شیوه)ندنتروپوسنتریک از حیوان انسانی را خنثی کافهم و بطور ضمنی (گستره باشدبودن همانسان

- نا«یک معنايتواند مبنایی برايالواقع، میفی.استتنوعالعاده مشود فوقویرانگري زیسته و هدایت می
آلترناتیو سادیسم اًاین دقیق.که به دنبال حفاظت از دیگري در برابر ویرانی استاز مسئولیت گردد،»شدهاخالقی

.نهدمیناآمده است بکه از انکار خشونت عملصخشونتی که به درستی خود را در اتیکی از خلواخالقی است،
ثابت و ساختاريلحاظ که بسیار بهکردن خشونتشناختیاین همچنین آلترناتیوي است براي هستی

یک تعهد اتیکی براي حراست از هرگونه امکان دترمینیستی در سطح سوژه در نظر گرفته شده است تا حدي که
.شودزندگی دیگري را مانع می

که سادیسم اخالقی درحالی.کنیمسادیسم اخالقی و مسئولیت را مشاهده میدر اینجا یک تمایز مهم میان
و نیز حکمپرخاشگري مسئولیت به معناي باالزند،اي از آزار است که خود را به عنوان فضیلت جا میشیوه
این کار را نه .»کندمیاز آن خود«رابراي مطالبات خشمگینانهآمیزخشونت-حل غیربراي یافتن یک راهاتیکی

ه دنبال حفاظت از دیگري در برابر بدهد کهبه این خاطر انجام میاًدقیقبلکه در اطاعت از یک قانون صوري، 

. 97-89، ])1951[1953(34المللی روانکاوي ژورنال بین،»هاي انتقالیهاي انتقالی و پدیدهابژه«وینیکوت، . دبلیو. دي-11
.Ltd ،1971انتشارات تاویستوك: ، لندنکردن و واقعیتبازيهمچنین نگاه کنید به 
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هاي بیانی ، پرخاشگري را به شیوهثبات دیگريشخص به نام حفاظت از زندگی بی.پتانسیل ویرانگر خودش است
ترتیب پرخاشگري جایگشت بدین.کننددارد را حفاظت میآنها که شخص دوست میکند کهتبدیل می

داشتن و حفاظت که به دنبال محترمکندتابع آن ادعاي عشق میو خود راکند،آمیز خود را محدود میخشونت
معناي مسئولیت در پیوند است با یک همچنانکه نزد لویناس،نزد کالین،.ثبات دیگري استاز زندگی بی
یک کردار، بلکه در عوضنشاندمیانجی انکار فرونمیکه یک دوسویگی را بهماند،گشوده باقی میاضطراب که

حفظ زندگی است بیش از آنکه به دنبال ، که به دنبال شودرا موجب مین، که خود تجربی است،اتیکی معی
از تالش براي بلکه یک کردار است، کامال جایزالخطا،خشونت نیست،- این یک اصل از عدم.تخریب آن باشد

.زندگی-ي زندگی به نااستحالهرسیدگی بهو ثباتی زندگی،توجه به بی

این .شودرقابت مداوم بر سر قدرت است که پرسش از انجام یا عدم انجام خشونت پدیدار مییک درون اًدقبق
و حتی بطور پارادوکسیکال، خشونت بهترین روش است یا خیر؛ آیاد تنها جایگاه ممتازان نیست که تصمیم بگیرن

، و اگر اینگونه است، به که تصمیم بگیرند آیا باید مقابله به مثل کردي محرومان استاین حتی وظیفهدردآوري،
ربط به نظر احمقانه یا حتی بیکشیدن چنین پرسشیپیشدر روي خشونت دولتیبراي مثال، رو.چه شکلی

از هر عمل بیشآمیزخشونتعمل متقابل-دمعتواند اینطور هم باشد که، تحت برخی شرایط،میاام؛رسدمی
خشونت خلوص روح کسی را- مطمئن نیستم که عدم.آیدمیي دولتجانبهیکبه کار افشاي سبعیتدیگري

.حتی اگر از جاي دیگر مورد حمله قرار گرفته باشدکند،ند اجتماعی را تصدیق میاما یک پیونگاه دارد،

ي حاکم خود را سوژه.کندبندي میي حاکم مفصلکردن یک سوژهاغلب خود را از طریق فرضخشونت دولتی
پذیري ه آسیبنه به عنوان کسی کاًدقیقگیرد،نه به عنوان کسی که توسط دیگران مورد تخطی قرار میاًدقیق

نه تنها ضع حاکمیچنین مو. کندمطرح میدهدهایش را شکل میشرط و افق کنشناپذیرشدائمی و برگشت
به عنوان اثر انجام پذیري را در دیگريکوشد آسیببلکه میکند ي خودش را انکار میپذیري برسازندهآسیب

اگر عمل . جابجا کندپذیرآسیب، طبق تعریف،و ظاهرساختن آن دیگري به عنوانآسیب به آن دیگري
به جاي دیگر ) همواره(قابلیت مورد نقض قرارگرفتن جابجایی اي از شیوهآمیز، از میان سایر چیزها،خشونت

به . خشونت نفوذناپذیر استکند نسبت بهخشونت را وضع میاي که کند که سوژهاین نمود را تولید می،است
با کندپذیري را با دیگري تعیین میشخص آسیب؛شودد یک هدف خشونت میانجام رساندن این نمو

سازي خاص این اخالقی.به عنوان حقیقت دیگريي آسیبدر نظرگرفتن نشانهرساندن به دیگري و سپسآسیب
حتی اگر ، »شودتوجیه می«»فاضالنه«یا حتی »مشروع«د که خشونت به عنوان امري افتصحنه وقتی اتفاق می

.وسایل ویرانگر باشدمیانجیو نفوذناپذیري بهمصونیت،تامین یک اثر ناممکن از اربابی،اشمقصود اولیه
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کند اما آنچه تفاوت ایجاد می.کندخشونت را تضمین نمی-عدمک سیاستپذیري به هیچ وجه یتصدیق آسیب
اي شیوهاست به جايیافتهبه عنوان یک شرط عمومیتپذیريو نیز آسیبثبات،ي زندگی بیمالحظه

طبق که ي فرهنگیاز یک سوژهزمانبییاننده یعنی یک ویژگی عودکفرهنگی،هویت شده از یک گذاريتفاوت
آیدد از کار درمیضد مولّ»سوژه«ي اول، در وهله.تعریف و صرف نظر از شرایط تاریخی آزار و آسیب دیده است

نصب شده و بر حسب -باز» سوژه«ي دوم، در وهله.وابستگی متقابلثباتی وبراي فهم یک وضعیت مشترك از بی
ي خاص خود را طبق اگر یک سوژه12.شودمیتعریف)آیندهحال و (اش پذیريو آسیب)گذشته(اش آسیب

اي مرتکب شود،آنگاه هر عملی از خشونت که چنین سوژهالواقع آزاردیده در نظر گیرد،فیاه یددیتعریف آسیب
از انجام هر دهد، طبق تعریف،اي که آنها را انجام میزیرا سوژهثبت گردد،» انجام آسیب«تواند به عنوان نمی

یکاشدیدهجایگاه آسیبمبنايتولید سوژه بر،در نتیجه.شده استبردن از آسیب مستثنیچیزي به جز رنج
به همان میزان .کندآمیز خودش تولید میهاي خشونتکنش)و انکار(بخشیدن ي مشروعیترا براي ثابتزمینه

کند،میو آن را در دیگري به عنوان یک مخزن ثابت جابجا کند،میاش را انکار پذیريي حاکم آسیبسوژهکه 
فرض توانداي نمیچراکه هیچ عمل تجربیآمیز خودش را انکار کند،تواند اعمال خشونتي آزاردیده میسوژه

.رد کندشدن راقربانیپیشینی

پذیري اش را نه از یک بازشناسی آسیبعزیمتخشونت فرصت پدیدارشدن در اینجا را داشته باشد، -اگر عدم
آمیز خود هاي خشونتهاي کنشبلکه از امکان،)هر قدر هم که ممکن است حقیقت داشته باشد(ي مردمانهمه

جمله با آنها که هیچگاه انتخاب نکرد و ازکند،آغاز میهایی که با آنها پیوند دارددر نسبت با آن زندگیشخص
ها ادعایی را بر آن دیگري.شان با من مقدم بر مقررات قرارداد استکه نسبت، و نیز با آنها شناختنمیههیچگا

دعویات آنها را بشنوم یا بدانها پاسخ گویم؟توانم اما چیست آن شرایطی که تحت آن من میکنند،من مطرح می
يوهلهیکدانستن من و به عنوانگفته شود که این ادعا بر من پیش ازسیاق لویناسی،هکافی نیست که، ب

اش براي من اما حقیقتتواند به طور صوري درست باشد،این می.شودمیمطرحبه هستی آمدن منگشایش
زندگی این به من اجازه دهد آن را در میان اشم کهبراي پاسخگویی بمن فاقد شرایطیکاربردي ندارد اگر

هاي ها و قاببلکه شکلمنابع خصوصی من،شامل نه فقط» شرایط«آن .اجتماعی و سیاسی دریافت کنم
به افتد، به بیان دیگر، این ادعا بر من، وقتی که اتفاق می.گردانندت که پاسخگویی را ممکن میمختلفی اس

اجتماعی سازمان : افتدمیاند اتفاقمیانجی اشکال مختلف رسانه ساخته شدهد بهي خوبه نوبهمیانجی حواس که
باید به نحوي اگر ادعاي دیگري بر من قرار است به من برسد،.بساوایی و بویاییتصویر و متن، صوت و صدا،

قدرت و آزادي در : هاي آسیبوضعیتاز 3، فصل »هاي مجروحبستگی«من در اینجا، همچون جاي دیگر، پیوسته مدیونم به -12
. 1995انتشارات دانشگاه پرینستون، : جیوندي براون، پرینستون اني متاخرمدرنیته
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عمل کردن علیه یکعمل(خشونت- گفتن با عدمکه یعنی همین قابلیت ما براي پاسخگري شود،میانجی
هایی که با آن بستگی دارد به قاب)آمیزدر برابر تحریک خشونت»عمل-عدم«تعویق بهیاآمیز معین،خشونت

ن را به عنوانمخشونت صرفاً-ادعاي عدم.شودمحدود و مشخص میي نمود حیطهآنو باشودجهان داده می
من را اگر این ادعا ثبت شود،.کندکه باید به این یا آن شیوه تصمیم بگیرد استیضاح نمییک شخص فردي

ناشدنی وهایی حلبه شیوهبه عنوان یک هستی در پیوند با دیگرانآشکار کند» ایگو«بیش از آنکه به عنوان یک 
طورعاطفی انگیخته و بهوابستگی متقابل،ثباتی وبییافته از، موجود در یک وضعیت عمومیتناپذیرگشتبر

خشونت-کم به عدمح. کند، آشکار میتوسط آنها که تاثیرشان بر من را من هیچگاه انتخاب نکردمساخته شده 
خشونت بایست رفتار -عدمها وجود دارد که در رابطه با آنهااي از هستیعرصههمواره این را پیشفرض دارد که

تواند خشونت تنها می-عدمطور ثابت محدود و مشخص شده است،ه آن عرصه بهاز آنجا ک.مقتضی باشد
و آنها که توسط این شان خشونت نبایست به کار برده شودعلیهگذاشتن میان آنها کهتفاوتدرخواست خود را با

.مطرح کند» اندپوشش داده نشده«سادگی حکم به

یک –فرض همین افتراق نخست الزم است که برباشد،خشونت معنایی داشته - براي آنکه حکم به عدم
اگر قرار باشد حکم .کنددر سرتاسر زندگی ادراکی عمل میفائق آییم که–نشده -نظريطلبی الگووار وتساوينا

هنجارهایی که ي انتقادي پیوند یابد متناسب باباید با یک مداخلهمعناشدن اجتناب کند،خشونت از بی-به عدم
آیند تفاوت قائل آنها که به حساب نمیآیند وسوگواري به حساب میزیستن و قابل قابلهایی کهزندگینمیان آ

است که )شودتفسیر میآیندهقدامیکه درون(سوگواري باشند ها قابلتنها به شرطی که زندگی.ندشومی
میل به ارتکاب خشونت .کندطلبی معرفتی اجتناب میناتساوياز شراکت با اشکالخشونت- فراخوان عدم

چراکه تمام کنشگران بالقوه در این صحنه به طور اضطراب بازگشت خشونتمیشه همراه است باترتیب هبدین
آمیز منتج یک عمل خشونتکردن پیامدهايز یک محاسبهحتی اگر چنین بینشی ا.اندبدر معرض آسییکسان

ثباتی اثر یک بی.هرگونه حسابگري استه مقدم بردهد کشناختی گواهی میي درونی هستیبر یک رابطهشود،
دریافت معینی از برابري ازترتیب بدین.ي هرچه استراتژي استیافتهبلکه شرط تعمیماستراتژي معین نیست،

- عدم: دریافتی که براي نگاه داشتن در اندیشه دشوارترین استشود،طور ثابت مشترك منتج میاین وضعیت به
.گیردثباتی نشات میدر میان بیخشونت از دریافت برابري

بلکه تنها نیاز است آن چه خواهد بود،» یک زندگی«براي این منظور، نیازي نیست که پیشاپیش بدانیم 
دهند تا مطرح به ادعاي زندگی اجازه میت قرار دهیم کههایی از بازنمایی و نمود را پیدا کنیم و مورد حمایشیوه

چیزي گري باشدبهساتیک بیش از آنکه یک محا).بقا با هم در پیوندندبه این شیوه، رسانه و(و شنیده شود 
، که یعنی، در سطحی شودپذیر منتج میدوامهایی مورد خطاب بودن و قابل خطاب بودن به شیوهاست که از

وجود –ها، و نیز میان اشکال رسانه میان زبان–ترجمه ازکردار بادوامیک تواند بدون هیچ اتیکی نمیجهانی،
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د شومییی پدیدار»تو«با رابطهتنها دراین پرسش اتیکی که آیا باید مرتکب خشونت شد یا خیر13.داشته باشد
تواند شنیده یا نمی» تو«یا یی وجود ندارد،»تو«اما اگر .گرددمن مجسم میآسیب يي بالقوهکه به عنوان ابژه

هايتمیانجی حالاز دست بدهد بهرا» تو«تواند شخص می.اي وجود ندارداتیکیي طهآنگاه رابدیده شود،
.را نپذیردموضع دیگريدرودن بن، بخصوص وقتی که هیچکدام مشمولر به یک میزاحاکمیت و آزاانحصاري

.است» دادن توازدست«دقیقاًهایی از حاکمیتالواقع، یک اثر چنین شیوهفی

و پرسیدن اینکه چطور و حواس است،ي نمودیک مبارزه بر سر حیطهخشونت به نظر مستلزم-ترتیب عدمبدین
پذیري سوگواريمیانجی آنگذاري که بههاي تفاوتتا بر شیوهسازمان دادتوان رسانه را به بهترین نحو می

در الواقع، به عنوان یک زندگی زندهیا، فیي زیستنیک زندگی به عنوان یک زندگی شایستهیابد وتخصیص می
ي سیاسی است کههایی از سوژهاین همچنین به معناي مبارزه علیه آن انگاره.فائق آمدشودنظر گرفته می

هیچ .منحصر و در محل دیگر رد گردنددر یک محل توانند پذیري میآسیبنفوذپذیري وکنند فرض می
هاي به طور انبوه ، حتی وقتی که تاریخندارد» بودنآزاردهنده«یا »بودنآزاردیده«اي یک انحصار برسوژه

اگر .دنشناختی را تولید کرده باشآن اثر هستی)از تکرارشدههاي به طور پراکنده ترکیبشکل(شدهنشینته
آنگاه هیچ ادعایی براي د،قبول نباشدر نهایت به عنوان حقیقت قابلهیچ ادعایی براي نفوذناپذیري رادیکال

پذیري به طور کاذب و نابرابر آسیببه پرسش کشیدن این قاب که با آن.قبول نیستآزارپذیري رادیکال نیز قابل
عراق و هاي اخیر دری است که جنگهاي مسلطبه معناي به پرسش کشیدن یکی از قابدقیقاًشودمیتوزیع

ه شرایط خشونت نه تنها مستلزم آن است ک-ادعاي عدم. کندو نیز در خاورمیانه را تقویت میافغانستان
،)د داشته باشداش وجوي بازنماییتواند بدون شیوهیی نمی»ادعا«هیچ (دعا برقرار باشد شدن و ثبت این اشنیده

اي که بتواند توسط دیگران ثبت به شیوهبندي آن ادعا بیابنداي براي مفصلنیز شیوهبل اینکه غضب و خشم
براي ي اجتماعی و سیاسی استبلکه یک مبارزهنیست،آمیز خشونت یک وضعیت صلح- به این معنا، عدم.گردد

.شدهساختهدقتي به»fuck you«-بندي و موثرگرداندن خشم مفصل

اند، و به آنها به یکدیگر پیوسته(خشونت را تمرین کند-عدمدر نتیجه، شخص باید علیه خشونت برخیزد تا
ج نشات از خارمنحصراًخیزدخشونتی که شخص علیه آن برمی؛ اما، الزم به تکرار است،)انددت چنینش

اما اگر آنکه ما در مسیر ابطال دیگري حرکت کند،تواندنامیم میآنچه پرخاشگري و خشم می.گیردنمی
افتد نه به این اتفاق می. خطر ابطال خودمان مواجهیماآنگاه ما بثباتی مشترك باشد، یک بیدقیقاً»هستیم«

گونه هرر بلکه چون، مقدم بکنیم،که در نسبت با یکدیگر محاسبه میهایی مجزا هستیماین خاطر که ما سوژه

- انتشارت : جی، پرینستون، انملت، زبان، و اتیک ترجمهنگاه کنید به سندرا برمن، میکائیل وود، و امیلی اپتر، ویراستاران، 13
. 2005دانشگاه پرینستون، 
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هایی به شیوهگسلنددهند و میکه پیوند میایممیانجی بندهایی برساخته شدهما پیشاپیش بهگري،محاسبه
مقدم بر هرگونه هایی،پیوستگیچنین اززداییدهی و شکلشناختی، شکلبه طور هستی.خاص و حائز اهمیت

همچنین شرطی است که یک.ستشرط اجتماعی و عاطفی سوبژکتیویته ا،در واقع،پرسشی از سوژه است و
ترتیب به معناي بدینی داریمی»نیازها«گفتن اینکه ما . گذارددر قلب زندگی روانی کار میدوسویگی دینامیک را 

است، و صرفااز وابستگی و جداییي ثابت و مکررو شامل یک مبارزه»هستیم«گفتن این است که ما که 
ي یا مبارزه»خود شخص«ي فقط مبارزه.بر آن غالب آمدي یک مرحله از کودکی نیست که بایدکنندهتعیین
ا شرطی که تحت آن ما به لحاظ احساسی باست،» ما«شکوفایی در اساس بلکه دقیقاًنیست،» دیگري«آشکار 
.عاشقانهورزانه، قاتالنه،میلخشمگینانه،:در پیوندیمیکدیگر

ه به اي از رفتار کو یافتن شیوهتنگناي خشم و ترس،بر روي خط به معناي زیستن خط است،رفتنراهبله، 
تصمیم به این، البته، خوب است که.میانجی یک تصمیم نیستبهکردن اضطراب آن موضعسرعت حلدنبال به

» من«تصمیم .خشونت باشد-عدمي مبارزه براي هزمیندر نهایتتوانداما تصمیم نمیخشونت بگیریم،-عدم
در این مورد نیست بنابراین مسئله واقعاً.منديي خود رابطهگاهی به هزینهکند،گیرنده را مستحکم میتصمیم

وقتی که از تواند باشددر این مورد است که یک امتناع از عمل چطور می، بلکهکه سوژه چگونه باید عمل کند
ي طلبانهي تساوياز خصیصهبه بیان دیگر، یا،بودگیثباتاز بییافتهعمومیتوضعیت یکدریافت 
یا انداختنویقهاي کنش به تعبه طور کامل شکل»امتناع از عمل«حتی .گیردپذیري نشات میسوگواري

. آوردفراچنگ نمیآمیز اعتصاب را برسازندخشونت-کارکرد غیرتوانند، براي نمونه،که میراکردنمتوقف
ي جنگ را در شدهانگاشته-اثرات مسلمهاي مکرر وجود دارد کهانسداد آن کنشهاي دیگري از پنداشت شیوه

دهد خود را بازتولید کنند،ها اجازه میاز کار انداختن زیرساختی که به ارتش.کندزندگی روزمره بازتولید می
وقتی که هنجارهاي .برابر خدمت اجباري استی و نیز مقاومت در نظامآالتماشینکردناي بر سر پیادهمسئله

آن در دهی با بازجهتخشونت به دنبال توقف این تکرار- ، عدمشوندر میخشونت بدون وقفه و بدون انقطاع تکرا
، مربوط به تمدن یا »پیشرفت«وقتی که آن تکرار به نام .آن هستندمحركهایی است که در تخالف با اهدافراه

ها چیزي به جز شاید انقالب«بجاست که به سخن نافذ والتر بنیامین توجه کنیم کهیابد،ادامه میطور دیگر،
14».کنند به ترمز اضطراري دست یابندسعی میهاي انسانی سوار بر قطار پیشرفت نیستند کههستی

نقد، اضطرار، و «همچنین نگاه کنید به . Suhrkamp Verlag،I:1232: ، فرانکفورتGesammelte Werkeوالتر بنیامین،-14
انتشارات دانشگاه فوردهام، : ، ویراست هنت دو وریس، نیویوركالهیات سیاسیمن در» بنیامین`نقد خشونت´زندگی مقدس در 

2006 ،201-19.
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اي آشکار مجموعهسبعیتجستن ازاما عملی است که به دنبال پیشیاست،» عمل«ابی به ترمز یک یاین دست
داش مورقهرمانیتکینگی ودر »عمل«شاید این .گیردقرار میموتور خود تاریخدر مقامهز اعمال است کا

ي انتقادي الزم است را از دست یک مداخلهفرایند تکرارپذیري که در آنبینش از:مبالغه قرار گرفته باشد
ايشناسی اجتماعی رابطههستیي یکبه هزینه» سوژه«تواند به وسایلی تبدیل شود که با آنهاو میدهد،می

است) کار یک قاب تازه(بلکه یک چارچوبمندي یک اصطالح اتوپیایی نیست، ، رابطهمطمئناً.شودتولید می
خشم، میل و ترس و:اندبندي شدهي سیاسی مفصلعرصهبطور ثابت دروني آن عواطفی کهبراي مالحظه

ي دیگري از گفتن این است کهشیوهي اینها صرفاًهمه.اگر بخواهیم برخی را نام ببریمعشق و نفرت،فقدان،
، براي شرایط پناهي برابر دیگري برابه ادعايی از درد بخواهیموضعیتاین وقتی دشوارترین است که در 

ي ضروري محل یک مبارزهور ي رنجاین حیطهو بااینحال،.اسخگو باشیمپپذیري، پذیري و سوگواريزیست
که هنوز باید ر است،ه براي تصدیق دشواالعادي که فوقز و نشیب برابرراي براي پاسخگوماندن به فامبارزه،است

مجسم عاطفی و ادراکی نظریههايدر ساحتارفرّايشیوه، و بهپردازي گرددنظریهطلبیتوسط مدافعان تساوي
نکردن، در عملکند،بازتولید میي دیگريکردن سوژه را به هزینهوقتی که عملتحت چنین شرایطی،.شودمی

به بندهایی کردناي از واگذارشیوهي بازتابندگی بگسلد،ي بستهتا از چرخهتتطبیق خود اساي ازنهایت، شیوه
اي از مقاومت این حتی شیوه.عاطفیبه طوري برابرياي از ثبت و مطالبهشیوهگسلند،دهند و میکه پیوند می

.گسلدمیزند وپس میشودجنگ دوباره و دوباره برپا میهایی را که با آنکه قاببخصوص وقتیاست،
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