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از بلغارستان  6146و در  متولد 1491در  «1ژولیا کریستوا» .است «انسان یا شهروند»عنوان سخنرانی من     

یم به پایانِ آن کردهر چیزی را که تصور می« 2الن بارترو»د و چون متفکری بود که به تعبیر وارد فرانسه ش

 هایتوانست پرسشز ورود به فرانسه سؤاالتی طرح کرد که به نظرم میپس اکند، ایم، او از نو آغاز میرسیده

ن ام، تکلیف زنانگی محاال که به جامعة مردساالر فرانسه آمده»پرسد سمینار نیز باشد. چون زن است می این

تکلیف بلغاری بودن من با این »پرسد مهاجر است می چون« خودم چه کنم؟ چیست؟ و با این زن بودگی

تکلیف این میل با عقلی که در جامعه فرانسه حاکم »پرسد چون روانکاو است می« بودن چیست؟ فرانسوی

ادبی است و داستان نوشته است و وارد  چون نویسندة« ای(؟)نظم نمادین پدرانه با امر نشانهاست چیست 

بعدها « ه چیست؟ا فلسفتکلیف ادبیات ب»پرسد یم ،که بیشتر فضای فلسفی است فضای فرانسه آن زمان شده

ها را در فضایی بینامتنی این پرسش« ست؟تکلیف این مادرانگی با پدرانگی چی»پرسد ، میشودکه مادر می

هایی خودمان طرح کنیم؛ با چنین پرسش کند. ما هم اگر بخواهیم چنین سؤاالتی را دربارة وضعیتمطرح می

 کنیم که در آن اسالم وجه غالب نیست؛ پسشویم؛ از یک  سو مسلمانیم ولی در جهانی زندگی میمواجه می

با جهانی ا ایرانی بودن م پرسیم تکلیف؟ از سوی دیگر ایرانی هستیم و میدین ما با این جهان چیست تکلیف

 یست؟ تکلیف زبان فارسی با انبوه متون انگلیسی و فرانسه و آلمانی چیست؟داند چکه ما را عقب افتاده می

کلیف ؛ پس تمهنوز مردساالر تکلیف ما با حقوق زنان چیست؟ از سوی دیگر افراد خشنی هستی در این جامعة

اری م ازدواج کنیم و به خواستگخواهیگوید چیست؟ حتی وقتی میجهانی که از صلح و دوستی سخن می ما با

هم برد پیت  ،آیندواهرم که میزهرا. به خواستگاری خ خواهیم و هم فاطمةرویم هم جنیفر لوپز میمی

آید هم چیست؟ زلزله که می هاخواهم و هم حضرت علی. در این میانه تکلیف من در این انتخابمی

تکلیف ما با این آشفتگی، با ام آویزان باشد. به دیوار خانه« إن یکاد»شد و هم ام ضد زلزله باخواهم خانهمی

دانم حق من خواهم هم میدهند؛ هم پول را میبه ما می این شورش درونی ما علیه خودمان چیست؟ پولی

ایم. البته این چالش کم و بیشی هایی است که با آن مواجههای بنیادین ماست و چالشنیست. اینها پرسش

موضوع بنیان دارد و  این ،حل کنیم اما از دیدگاه نظریایم آن را است و در زندگی روزمره کوشش کرده
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حل کوچکی طرح شده است. من مایلم بنیان این موضوع را مطرح کنم و سرانجام راهمورد م این در مباحثی

 است.« گذر از شهروند و رسیدن به مفهوم انسان»که همانا  نیز پیشنهاد دهم

ام، گفت من وارد فرانسه شدهمی« ا شهروند است یا با انسان؟ب اصل»ترین سؤال کریستوا این بود که مهم    

ان اخالق ای میلهمسأ ها به دیگری برتری دارد؟ اینم یک از ایننیستم اما به هر حال انسانم. کدا شهروند فرانسه

بود و از سویی نیز « 1لکان»دانیم که کریستوا از یک سو شاگرد . میاست میان این دو ، و نسبتیو سیاست

ای هکوشد آن را بسط دهد. از این رو بحثرا گرفته است اما می« تکثر»از باختین مفهوم «. 2باختین»شاگرد 

من »است. تفاوتی هست میان این دو. لکان در پاسخ به سؤال  «تنوع»کریستوا بحث تکثر نیست، بحث 

ای( ینهواقع، امر خیالی )آی گرفت: امرگیری شخصیت سه مرحله را در نظر میو گذر روانی ما به شکل« کیستم؟

ا نظر کریستوا بدو مرحلة امر خیالی و امر نمادین است که نظر  اختالف کریستوا با لکان میانِ و امر نمادین.

توانیم با آراء او تا حدی به وضعیت امروز حل ما نزد کریستوا است و میشود. به نظر من راهلکان متفاوت می

 خود پاسخ بدهیم. 

دانیم چیست و هنوز به زبان درنیامده است؛ امر یت نیست؛ گسترة هستی است. ما نمیواقع ،کانیامر واقع ل

ی پشت سر ماست. به همین در عقب است نه جلو؛ این نامتناه ام خداتناهی. از این رو من همواره گفتهنام

مان. ما به صرف انسان بودن ندلیل است که ما همواره با تولدمان دغدغة امر نامتناهی داریم نه با دین دار شد

نیامده است. این گستره را لکان فقط به  انبه زب هنوز و عقب جا ماندهریم؛ امری که امر نامتناهی دا دغدغة

خیالی  حلةی هست. اما مر«چیز»دانیم فقط می ،دانیم چیستکند؛ نمیدنیایی که به زبان نیامده طرح میعنوان 

برای اولین بار در مقابل  کودک در آغوش مادر خود است که یتی دارد؛هو مهم و مرحلة نمادین دو نکتة

هم همین  مانبا زبان گانه است و نسبت مازبان کریستوا نسبت ما با مادر دو. به ایستدمی یا جلوی آینه اشخاله

 الخواهیم وابسته به سینه مادر باشیم چون جای آرامش است؛ اصواست؛ با تنمان، خاکمان. از یک سو می

مادر است و آرامش رحم. در رحم مادر حیات هست بدون هیچ  عشق از نگاه این متفکر آرامش سینة آرامشِ

اما در عین حال از سینه مادر متنفریم؛ چون  ،کندبند ناف همه چیز را فراهم می در سکوت محض و کالمی

ودم باشم؛ از ید خام؟ من باکیاگر وابسته باشم پس کی مستقلم؟ اگر همیشه وابسته به مادر هستم پس خودم 

تقل نشان و مس ایستید آینه شما را موجودی یکپارچهبار جلوی آینه می نفت وقتی نخستیگاین رو لکان می

مواره در آرزوی یکپارچه شدن ه شودموجب می گیرد کهدر ذهن ما شکل می . از همینجا چیزیدهدمی

اده نخستین به من نشان د بودن ماست؟ چون آینة حالی که نفسِکنیم در . چرا این تضادها را انکار میباشیم
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در زندگی نیز همواره به دنبال امر تام و  . از این روتام هستم ه موجودی یکپارچه هستم و به من القا کردهک

 رگویند به نزد من بیا چرا که امم این است که امر تام را بسازند؛ میها هکار ایدئولوژی یکپارچه و مطلقیم.

 دهد:بینیم دو اتفاق رخ میگاه لکان وقتی خود را در آینه میاز ن تامه نزد من است.

دانستم چه کسی هستم و این آینه بود که به من گفت ؛ من نمیهویت دگربنیاد استنخست اینکه  .1

ست، بنیاد. هویت نزد من نیماست. هویت دگربنیاد است نه خود ویژگی روانی نخستیناین که هستم. 

این مباحث را کسان دیگری  بعدها گویند کی هستم.دیگر است و دیگرانند که به من میدر جای 

 .پردازمکه به آن نمی اندکردهچون ادوارد سعید هم طرح 

یک منِ واحدِ یکدستِ یکپارچة  گویددروغ بزرگی که می ؛گیرددر اینجاست که دروغ بزرگ شکل می .2

ن این تکثر و کثرت و ناقص بودن در ام عمر در آرزوی آنیم و میامتعالی وجود دارد که ما در تم

 .غین و توهم است و واقعیت ندارددرو ،بریم. از نگاه لکان این امررنج میآن امر متعالی  مقابل

ی در آنجا چه اتفاق شویم یا همان دنیای زبان یا دنیای پدرانگی.گفت ما وارد دنیای امر نمادین میسپس می

ل ما در نهایت پدر. مشکنهایت آینه، بیشود؛ زبان یعنی بیافتد؟در آنجا آن آینه و دگربنیاد بودن زیاد میمی

یم رور داریم؛ به هر جا که مینهایت پدک پدر داریم، مشکل اینجاست که بیجامعه این نیست که فقط ی

جای  زفرود هواپیما قبل از فرود ا رفسور هم باشید اگر در لحظةفوق پ ؛ مثال شما اگر«تو این هستی»یند گومی

 ات،شناسد. در خانهی شما را به پروفسور بودن نمیپندارند. در آنجا کسق میمخود برخیزید، شما را اح

رد مو« احمق» روی، فرزندی. در دانشگاه استادی. در خیابان موقع بوق زدن با لفظنزد مادر که میپدری، به 

ایم؛ وقتی در پایان روز نگاهی روهویت روبهنهایت بی گیری و .... پس ما در دنیای زبان باقرار میخطاب 

به  ؛دایبینید بارها مورد خطاب قرار گرفتهمی .«تو»؛ این یعنی دایخطاب شده« تو»به اینکه چند بار  دبیندازی

اند. از این رو اصوال هویت از دعوت کردههای متفاوت به موقعیت تو را و دایشده« استیضاح»زبان آلتوسر 

قراطی اشتباه بزرگ س« خودت را بشناس»نداریم. « هویت یکدست»چیزی به نام  بیخ و بن فروپاشیده است.

کارت و هگل هم هست، موجب که در کانت و د« شناخت». اهمیت دادن به )اهمیت دادن به شناخت( بود

 خت. ما هم چون در عالم شناجایگزین آن شود« شناخت»رسش به حاشیه رانده شده و پ« وجود» شده پرسش

کنیم انسانِ عاقلِ یگانة یکدستِ یکپارچة توانمند وجود دارد. نه! ما از همان ابتدا موجودِ هستیم، تصور می

چون هویت ما اینگونه و دگربنیاد است و چون در زندگی اجتماعی هستیم این دگربنیاد  فروپاشیدة متکثریم.

شوید، عشق برای شما هست وقتی در اوج این تکثر، عاشق میبودن دائما متنوع است. به همین دلیل هم 

به شما ر ند؛ یکبار دیگکآن آینة نخستین شما را یکدست می خوشایند است. گویی کسی پیدا شده که همچون



. دشود به وحدت و یکپارچگی دست پیدا کنی. رخداد عشق باعث میبخشد تا تکثر را از یاد ببریدوحدت می

گویم مدیتیشن عصر جدید همین غذا خوردن و رستوران رفتن و روم و میمن حتی از این هم فراتر می

های دیتیشن عصر جدید گپ زدنم فرصتی است برای اینکه جامعه و تکثر مرا رها کند.زیرا خوابیدن است. 

شوند؛ کنند؟ مثل خدا بر من ظاهر میهای عصر جدید با من چه میاین مدیتیشن هاست.پارتی خیاالنة درونِبی

 کند.را در جهان متکثر امروز یکدست میما  کند همین است وچون کاری که خدا با ما می

ینی، بای و خودت را در آِینه میو در آغوش مادرت ایستادهت وقتی تگف. او میبازگردیم ستوابه سخن کری

کنیم. زبان را تجربه نمی،  پس ما فقط دنیای بینیبلکه خودت را در آغوش مادرت میای؛ تنها خودت را ندیده

« ننیروی ت»و « میل» .نیز با ما هست «مادر»شویم؛ بلکه دنیای نمادین نمی فقط وارد دنیای پدرانگی و عقل

 .نیز هست نیروی خرافات و نیروی طبیعتتر از همه نیروی مادر، نیروی دین، نیروی خدا، هست؛ مهم نیز

؛ تصور کنید کسی سوار بر شتری است. وجود ولوی ذکر کرده هم فروید آن را آوردههم م که ای استقصه

خواهد به معشوقش برسد. اما به هدفی دارد و می ما سوار بر شتر است و این عقالنیت ما سوار بر جسم رو

نسان گردد. وجود ا. همینکه شما به خواب بروید، شتر به سمت فرزندش باز میفرزند شتر پشت سر اوست

ما وارد دنیای زبان عقالنی یا پدر می شویم، اما مادر یا امر نشانه ای نیز با ما است.گرفتار در این دوگانگی 

پدرانگی  یایما فقط وارد دن بنابراین در مقابل این آینه مادر نیز با ما هست، از زبان کریستوا اگر بگوییم می آید.

. لفقط پدر نیست، تنوع است؛ هم عقل است و هم می کنیم.پدرانگی به تنوع گذر می که از تکثرِشویم؛ بلنمی

خودِ  عقالنیت ادبیات. هم ریاضی و منطق هست و هم شعر وجود دارد.ناهم عقالنیت فلسفی هست و هم 

یاضی عقالنی منطق یا رآل امر . تیپ ایدهاست «شعر» ،ای یا میلآل امر نشانهگفت که تیپ ایدهکریستوا هم می

فاقا این یعنی تیا فلسفه است. درواقع این دو در نسبت با یکدیگرند و از نگاه کریستوا این نه تنها بد نیست؛ ا

و روان ما به شکل طبیعی ترکیبی از « موجود متنوع شادترین موجود عالم است» گفت. کریستوا می«شادی»

ه اندیشی گفتمانی ما نیز همین است. به همین دلیل بودن میل و عقل است. زبان ما هم همین است. فضا

آگامبن نه تنها مشکلی نیست بلکه نشاندهندة اوج لطافت و خوبی جامعه اندیشه کنار جامعه ما در شریعتی در 

و گشودگی ما بر یکدیگر در عالم گفتگوی بیرونی هیچ مشکلی ایجاد نکرده؛ است. بودن متفکران متفاوت 

 بریم.به سر می شناسیم و هنوز در توهم آینة یکپارچهت نمییمشکل ما این است که ما این تنوع را به رسم

 این تنوع عین زندگی انسانی است.

خواهم از زبان کریستوا مطرح حلی است که میرود و این همان راهه کریستوا باز یک مرحله فراتر میالبت    

به  ،های معنایی متفاوت هستنها و گفتمامیان این نظام آن گفتگوی بیرونی که گوید باید ازکنم. او می

ل این بود و سؤافرانسه آمدم یک غریبه و بیگانه بودم  گوید من وقتی به جامعةگفتگوی درونی گذر کرد. می



ا ی هستیم به این دلیل که بشود که ما ایران؟ چون نظم سیاسی اینطور تعریف میشهروند که من انسانم یا

 کندمایز میگوید آنچه در بیرون مرا متشود، میوارد جامعة ایران می اوتیم. اما وقتی خارجیها متفخارجی

های بیگانه»گفت باید ده است. کریستوا میکنون در من ایجاد کرهم ا را آن گسست اآلن در درون من است و

کجاست؟ در ادبیات. ادبیات از جنس  تبدیل کرد. راهش «های درونبیگانه»به درون آورد و به  را «بیرون

ن حد شناسی و روانشناسی نیست. چرا کریستوا تا ایفلسفه نیست. ادبیات از جنس جامعهگفتگوی بیرونی و 

ت ترین موجودااند و عاشقترین موجودات عالم داستان نویسانگفت عاشقچون می دبیات تأکید دارد؟بر ا

شناسانه است. نقدی را هم که ی زیباییمقدار حساس کنید این سخنها هستند. شاید شما اخوانعالم داستان

ا باید ها رتمام شخصیت نویسیداستان می گفت وقتی توخواهم کرد. می ناشت در ادامه بیاتوان به آن دمی

 زن باشی، جای دیگر یک جا .، جای دیگر استاد و باز جای دیگر پلیس؛ یک جا دزد باشیخودت خلق کنی

زبان  قها در تو هستند و از طری؛ پس تمام بیگانهنیکو خلق می دک و در نهایت تمام اینها را تو مینویسیکو

های دیگریم وقتی ادبیات . ما اجرای انسان«های دیگریمما اجرای انسان»شوند. و ذهن و دستان تو اجرا می

 های ادبیات داستانی خودِ تو هستند.تنویسیم. در داستان خواندن هم همین است؛ تمام شخصیخوانیم و میمی

در « 2رورتی»گوید تنها راه نجات ما ادبیات است. می «چرا ادبیات»در کتاب  «1یوسا»همین دلیل است که به 

گوید: دین ته کشیده، علم هم ته کشیده و راه نجات ما در ادبیات است. ما در دنیای می« سه الگوی رستگاری»

را م چیدانم و مییفهمرا می هاهای آنآرمانختی داریم. آرزوها و ناشناخته پیوندی شنا هاییبا انسان ادبیات

ی بزرگام دزد، دزد است و من بالقوه دزدم. از این رو به نظرم این تنوع کامال مثبت است. من همیشه گفته

ترین خطای جمهوری اسالمی پس از انقالب اینجا بود؛ بزرگی انقالب ایران شکل انقالب ایران و بزرگ

شده  گو در رخداد انقالب ممکنووی بیرونی میان افراد جامعه بود. این گفترونی و گفتگگرفتن گفتگوی د

و به همین دلیل ما انسان شده  ان و همه چیز را تغییر دادممان، فرهنگمان، تن. فهم ما از خودمان، دینبود

از  سجمهوری اسالمی بستن دنیای گفتمانی ما بود؛ تراشتباه ترین و شهروند ایران نبودیم. اما بزرگبودیم 

متفکر، ترس از زبان، ترس از انسان متکثر. هیچ اشکالی ندارد دانشجوی تو نماز نخواند، از فلسفه سخن 

گاهی هم به مسجد گاه در عین حال و ، در کالست هم بنشیند، تو را هم نقد بکندبگوید، عاشق هم بشود

یم اما ترسیدیم داشتبودن را یافته بودیم و انسان ولی ما ترسیدیم. ما از انسان بودن ترسیدیم.  دانشگاه سر بزند.

حل مشکالت ما در جلو نیست، در عقب و پشت گویم راهو از دستش دادیم. به همین دلیل است که من می
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ترین متفکران که به زعم من یکی از بزرگ «1آگامبن»زنم به سر است و جا مانده است. در اینجا گذری می

 کند(.ست که ما را انسان میعالم است. )کتاب رخداد بزرگی ا

راتر ف کریستوا در این است که وقتی ما به انسان متکثر و حتی به نظر کریستوا گفت مشکل ایدةآگامبن می    

تثنایی گیرد و وضعیتی اس، سیاست وارد عمل شده و درِ اخالق را گِل میشویمانسان متنوع تبدیل می و به رفته

و به خاطر شرایط استثنایی )مثل جنگ، درگیری با  ند تنوع را کنار گذاشتندسازد؛ یعنی هر جا که خواستمی

ند. های متفاوت وضعیت استثنایی ساختآمریکا، درگیری با جهان و ...( مانع این تکثر و تنوع شدند. به بهانه

یان م اندیشه و زندگی ما ایجاد شده بود دوباره دستخوش شکاف و جدایی شد، پیوندی که پیوندی که میان

. در این میان چه چیزی خلق شد؟ به زبان آگامبن بود ما و جهان بود، پیوندی که میان ما و زندگی متنوع

ی و فهمتنوع را میکند. تو این اما قانونش از تو حمایت نمی ،ای که ذیل قانون است؛ زندگی«زندگی عریان»

 سازد وکند و حصر میدن آن به تو ظلم میفهمد اما با تعطیل کر، قدرت هم آن را میذیل این قانون هستی

 عةها نیست بلکه کلیت جامام که حصر، حصر آدماست. من همواره گفته یا اشتباه بزرگ ان غلط بزرگاین هم

آن  دهدرا گفتگوی درونی و بیرون بسته است و اجازه نمیما در حصر است؛ چون در را به روی این ماج

مکن ای که سرپیچی در آن نامگفت، شکل بگیرد. جامعهمی نشاط و شادی و سرپیچی که کریستوا از آن سخن

شود، افسرده است و ما اآلن به جای سخن از هویت ملی باید از افسردگی ملی سخن بگوییم. مشکل ما 

و به مرحله  ما مضمحل شده یعنی نیروی هویت در جامعة هویت ملی نیست، مشکل افسردگی ملی است.

 امر واقع. ایم، در دنیایقبل از زبان بازگشته

 پرسش و پاسخ:

 خن بگویم. از سوی دیگرس به عنوان یک انسان به زبان مادریم که مثال ترکی استمن وظیفه دارم  .1

 9د المللی انگلیسی است. بایام فارسی است. زبان جامعة بینام عربی است، باز زبان ملیزبان دینی

چه دایت کند. آنکسی باید این جریان را ه زبان بدانم تا بتوانم انسانی عادی باشم. در این میان چه

کنند تنها در سطح کالم است. چه کسی باید هدایت کند و راهنما باشد و مردم سخنرانان مطرح می

 را به سمت درست سوق دهد؟

پاسخ مهرآیین: شما به صورت ساختاری مورد لطف خدا قرار گرفتید که هم ترکید، هم عربید، هم 

ن شده راای ترین لطف تاریخ به جامعةجهان امروز انگلیسی بدانید. بزرگایرانی هستید و هم باید در 

کی از در یما متوجه نیست.  رفته است، منتها کسی قدر این موقعیت راگکه در معرض این تنوع قرار 
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ا دانستن و ؛ بمدوران خود هستیم. کافی است این تنوع را به رسمیت بشناسی بهترین شرایط تاریخیِ

داشتن این چهارگانگی زبانی هم موجود متنوعی هستی، هم متکثری، هم اینکه به نظرم شهروند 

این  یعنی تواناییانسان بودن »ای دارد ساده گابریل مارسل در تعریف انسان جملةنیستی و انسانی. 

و اولین نتیجة این ماجرا این است که خودت را «. که دائما دیگران را تو خطاب کنی را داشته باشی

وانید تدانید، یعنی میو عربی و انگلیسی و فارسی را می خطاب خواهند کرد. اگر شما ترکی« تو»هم 

ضر د و به محید. به محضر آنها برویخطاب کنید و با آنها گفتگو کن« تو»هر چهار تای این اقوام را 

ارها برای را بهای متفاوت دانش زبانی(. و این است که ما انسان بودنمان شما بیایند )البته با نسبت

کنیم. مشکل شما در جایی است که از قبل به من گفته شده دربارة آن سخن نگویم؛ یکدیگر تکرار می

 بنابراین از باز کردن مسأله معذورم.

ن باشند، اآلن از پس گذر اند مثل مرداسال تالش کرده 94ها مجدد: اآلن در این مملکت زنپرسش 

مورد خطاب قرار دادند. « آقا»اند که مردان هم هیچ نیستند. کسی را با لفظ ها متوجه شدهاین سال

رسیدند، گفت را پ اشایم. به گریه افتاد. دلیل گریهتند تو را با دیگری اشتباه گرفتهوقتی برگشت گف

ع این است؛ پرسش اینجاست که هم منکر شد؛ موضو خطاب کرد که او« آقا»ک نفر ما را باالخره ی

هستیم و چگونه هستیم؟ چه کسی باید این را به ما بگوید؛ اساتید دانشگاه، جامعه  ما چه کسی

 شناسان، مسئولین مملکتی...؟

ام راه نجات ما پیوند ن باش. من همواره گفتهباش، هم ز ادامه پاسخ: شما همه اینها باش؛ هم مرد

میان جنوب و اصفهان است. اگر مثال اصفهان را نماد عقالنیت اقتصادی بگیریم، منِ بوشهری نماد 

ای در وجودم هست که در اصفهان نیست. شما هم هر دو باش؛ عشقم؛ چون من در جنوب گشودگی

شما نیازی به هدایت  ما آغوش مادر ماست.چون بخش مهمی از وجود  ،هم مرد باش و هم زن باش

شدن ندارید چرا که هدایت شده هستید! جهان این هدایت را برای شما ممکن کرده است. چرا 

متوجه قدر جهان نیستید؟ ما در عصری هستیم که تمام لطف خداوند به جهان عارض شده اما مشکل 

ا کند تا کلیت خاصِ خود رانکار میسی است که این وضعیت را اینجاست که یا یک تیپ نظام سیا

ش نند داعهای خردی ما؛ یا گروهتو خود را در آینة من ببین گوید آینه نزدِ من است، پسبسازد و می

های دروغین و این سازیزد ماست. مشکل اینهاست؛ این کلیتگویند آینه نشوند که میپیدا می

البته مکانیسم عمل این کلیت بسازند. کنند باید های دروغین است که تصور میایدئولوژی

 عجیبیهای دروغین مبتنی بر روان ما در مرحلة امر خیالی است؛ یعنی روان ما گرایش ایدئولوژی

ه شدت گوید. ما بریرد اگرچه بسیار از تکثر سخن میتواند تکثر را بپذدارد به کلیت. روان ما نمی



« چودری»مانند  ین روست که فمنیستیاز ا موجودات مستبدی هستیم؛ از نظر روانی مستبدیم.

 ؛روان ما ممکن شده است ظلم به زنان در آغازِ شود، بلکهظلم به زنان از اجتماع ممکن نمی گویدمی

ان کلیت و خواه محور، آینهچرا که اصوال روان ما عاشق مردانگی است. روان ما چه زن و چه مرد

است که زنان ما تمایل دارند شبیه مردان باشند. این خواهد. به همین دلیل است و قدرت تام می

 ها. ایناین ایدئولوژی ما با ی هست میان روانمشکل روانی ماست نه مشکل اجتماعی. پس نسبت

تی در رحل امثال کریستوا و روشود؟ راهود. کجا امکان این گسست فراهم میفرآیند باید گسسته ش

گفت می.و گذشته پرستی اما نه زنده کردن گذشته،نستداته میحل را در گذشادبیات است. آگامبن راه

 .امید یعنی آنچه در عقب جا مانده است. یعنی صداهای بسیاری در تاریخ بشر هست که شنیده نشده

ا ی بنابراین باید تاریخ را بخوانیم و از نو آن صداها را بشنویم و یکبار دیگر خود را بازخوانی کنیم.

اشق امر او ع بنیامین خود نیز زندگی ناتمامی داشت.«. امر ناتمام» :فتگمی« بنیامین»دیگری  در نمونة

 ودمانتاریخ خ به گذشتة راه ما این است که .«آغازِ تازه است بالقوگیِناتمامی »ناتمام بود. چرا؟ چون 

ته منظورم وجوه انسانی انقالب ایران را بازخوانی کنیم. الب برگردیم؛ مشروطه را بازخوانی کنیم؛

امیدها را دوباره زنده کنیم و وضعیت  است در جایی که از شهروند به انسان گذر کرده است. آناینه

ساز های کلیتیممکن هست، اما مشکل در ایدئولوژ امر امروزمان را در آینة آن بازخوانی کنیم. این

سالمی اند سخن نگویم که جمهوری اها که مثال مرا تهدید کردهآن جنس ایدئولوژی است؛ چه از

بینیم و همین طور خودِ ماها در زندگی مثال در عملکرد داعش میاست چه از آن جنس که 

 بدیم؟!مگر ما در زندگی خانوادگی کم مستمان. خانوادگی

ط زبان فقهای هایدگر سوار است. کنند همه بر شانهانند او طرح میبه نظرم مباحثی که آگامبن و م .2

و هم زبان . در گفتگو .. توانیم با هم غذا بخوریم، با هم فوتبال بازی کنیمما می نیست؛ امکان گفتگو

 بریم. ادبیات نوعی چرخیدن در واژهرا تنها برای ادبیات به کار نمی فقط ادبیات نیست و ما هم زبان

مطرح شد، « هامیان فرهنگ دیالوگ»است در حالیکه زندگی خیلی به واژه نیاز ندارد. زمانی هم که 

یم دیالوگ ممکن نیست چون در دیالوگ با واژگان سر و کار داریم اما زندگی خیلی نیازی به دید

. دارد empathyدر آنجا که  فقط شویم؛ زبان هم نه. در اینجاست که ما دچار زبان میواژه ندارد

زبان چه در شکل فلسفی چه ادبی و چه در شکل موسیقایی با عناصر سرکوب همراه است. آغاز 

های روابط وجودی انسان است که لزوما به زبان و ادبیات ن به زبان نیاز ندارد. اینها فرمی چندازندگ

 ..نیاز ندارد.



پاسخ: آقای دکتر نکته همینجاست که اتفاقا اینها که برشمردید ادبیات است؛ اساسا فرق ادبیات با 

خوانید، ا وقتی داستان میکالم نیست. شم . ادبیات زندگی است و تنها بحثِفلسفه در همین جاست

هایدگر است و اصال ر اینکه اتفاقا آگامبن به شدت ضدخوانید. نکتة دیگدرواقع زندگی را می

وار حد و یکدست استشناسی که مبتنی بر امر متعالیِ واهایدگری نیست. چرا؟ زیرا هر گونه هستی

 رند نه مدافعان وحدت، امامدافعان تکث شناسی ضدمدرنی است. امثال آگامبنباشد، اصوال هستی

 گردند.نطور هگل در نهایت به وحدت بازمیهایدگر و همی

ای که در مورد ادبیات مطرح کردید، در پاسخ باید بگویم ادبیات یعنی زندگی و زندگی یعنی اما نکته

 معتقددارشناسی است و اصوال مشناسی مبتنی بر پدییکی هستند. گرایش من در جامعهادبیات. این دو 

روزمره مانند غذا خوردن و .. که پیشتر اشاره کردم مدیتیشن دنیای امروز  یعنی همین امور زندگی

؛ ندک، زندگی را در زبان ممکن میاست. ادبیات ساحت نمادینی است که به باالترین سطح ممکن

 کند.بان ممکن نمی. فلسفه زندگی را در زباالترین سطحِ ممکن

ر هایدگر عبو اند ازفلسفی است. بسیاری کسان سعی کردهاآلن بحث من قومی و ... ادامه پرسش: 

هگل مبارزه کند اما در نهایت گفت من هر  کرد بااند؛ همانطور که فوکو تالش میکنند  اما نتوانسته

 امبن وگردد. . بحث من در حال حاضر سخن گفتن از آگکنم از پنجره باز میبار که هگل را رها می

های ت یا نه. بحث این است که ما پرسشخواهم بگویم آگامبن مهم هساه آگامبن نیست و نمیدیدگ

 نی داشته باشیم؛ مثالهایی از آگامبن ایراورژنهای اصلی گره بزنیم و به تدریج خودمان را با متن

 ن آگامبن ایرانی باشد. یا مثال من روایت هگلی یا کانتی ایرانی داشته باشم.آقای مهرآیی

خواهم خواهم شهروند ایران باشم. میة من همینجاست آقای دکتر. من نمیادامة پاسخ: دقیقا مسأل

گردید؟ جهان امروز هروند و زبان فارسی باز میانسان باشم. چرا شما دوباره به مفهوم ایرانی و ش

ا ایی یدیگر جهان سخن گفتن از این امور نیست. جهان امروز جهان انسان است. کشتن یک آمریک

ری خودم. نیازی هیک افغانی برای من به همان اندازه دردناک است که کشتن یک بوشهری همش

یازی ن یم.گو کنونیست آگامبن ایرانی بسازیم. مهم این است که در همینجا در باب آگامبن گفت

هم از  ،گویمنجا هم از آگامبن سخن میم. در همییم تا از او سخن بگویینیست حتما در ایتالیا باش

وجود ندارد. همانطور که آگامبن برای احیای فلسفه خود به عصر مسیحیت باز  مولوی و مشکلی هم

ه ب گردد؛ چون معتقد است یکی از منابع غنی فلسفة دنیای غرب دنیای مسیحیت است. ما هممی

ییم اگر بگو فرانسه؛ از هر دو سخن یا دربارةمحله خود سخن بگوییم  جای اینکه انتخاب کنیم دربارة

 حهاست؛ چرا که دچار نوعی خودبینی عجیب هم هستیم. ما در سطوان داریم. مشکل ما فراتر از اینت



خاص خود را بسازیم. کدام  خواهیم همه را انکار کنیم و فلسفةکالس اول فلسفه نیستیم، اما می

یم؟ مدام از فلسفه اهفلسفه آقای دکتر؟ کدام اندیشه؟ چرا مفهومی دروغین از هویت ایرانی ساخت

ادعا  گوید که بتواندام اگر کسی یک گزاره به من بگوییم. من بارها گفتهاسالمی سخن می –ایرانی 

حتی  کنم؛م و خودم را دفن مینَکَشناسی ایرانی است، من یک قبر میکند از فلسفة اسالمی یا جامعه

حاال که جهان، جهان ارتباط و نزدیکی فقط یک گزاره. پس بهتر است حاال که ارتباطی ایجاد شده، 

جهان انسان بودن است نه شهروند بودن. حاال که به لطف خدا یا به لطف تاریخ یا به لطف  ،است

دا است. باز به لطف خ« غرب»ایم که نامش ، در پسِ جهانی بزرگ قرار گرفتهطبیعت یا هر چیز دیگر

این  است و حاال که پایان« اسالم»ایم که نامش فرهنگی بزرگ قرار گرفته یا به لطف طبیعت در پسِ

ره ، از این سفایمد و حال که بر سر این سفره نشستهدهن. اینها خدمات خوبی به ما میشده آغاز ما دو

مانقدر هم با کریستوا و آگامبن ام، هرونم با هایده و شریعتی بزرگ شدهبخوریم. من اینقدر که در د

 11ام. دلیلی وجود ندارد که عاشق خاک بوشهر باشم. من پیدا کردهام و بسط وجودی بزرگ شده

دها ام، ولی صساعت هم با پدرم سخن نگفته 14ته سال گذش 29ساله بودم که به تهران آمدم و در 

ام. چرا باید غصه پدرم را بخورم؟ پدرم در درون من است. اآلن ساعت با دانشجویانم سخن گفته

کنیم؟ اآلن امکان خوبی برای گفتگوی دانم چرا انکار میم را دارم. نمیگفتگو با دانشجوی امکان

های استبدادی هویت ملی، زبان ملی، م درونی و هم بیرونی. این گفتمانانسانی فراهم شده است؛ ه

چون اینها دشمنی و خشونت ساخته است. صلح در مقابل جنگ  ،شخصیت ملی و .. را کنار بگذاریم

گفتگو »نی یع نگاه آسیای شرقی برویم؛ صلح بودیسم و گذارید اندکی به سمت. بآقای دکتر نیست

غه بنشینم دغدد، برای این است که من بتوانم بیصلح برای این نیست که کسی با من نجنگ«. در درون

مین هدرون. قرار نیست با تمام دنیا در ارتباط باشم. با  و از زندگی لذت ببرم. صلح یعنی آشتیِ

 گو باغِوما خرابه است، حداقل در عالم گفت برونِ ام. باغِجهان بزرگی برای خودم ساختهها حداقل

اگر کلِ آثار فرهنگی  کنم؛گویم و بحث را تمام مییم. همان جملة آقای ملکیان را میدرون را آباد کن

ن دن آ. از نظر من سیلی خورمهم نیست سیلی خوردن یک انسان ، برای من در مقایسه باخراب شود

انسان مهم است نه خراب شدن آن آثار؛ مگر اینکه آن آثار بتوانند مانع از سیلی خوردن آن فرد شوند. 

 از این رو سخنم این است که باید از شهروند به انسان گذر کنیم.


