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در ستایش سکوت فرزاد
منصور تیفوری

»اما اگر مردم تو به سان شن های دریا هم باشند، تنها باقیمانده ای باز خواهد گشت« اشعیاء،١٠-١٢

بر اس�اس باوری عام�ه، م�رده گان برمی گردند. اس�اس ای�ن اعتقاد این اس�ت که م�ردگان آنن 
نمی میرند، یعنی آنها هنوز نگران زنده گانند و به س�وی آنها برمی گردند، آنها در ناتمامی های جهان 
زنده گان به حیات ادامه  می دهند. این مرده ی نگران، ممکن اس�ت مادری باش�د که دل-وا-پس 

فرزندانش است یا پدری که هنوز کاری ناتمام برای انجام دادن دارد.
مرده گان برمی گردند و برای اس�تقبال از آنها سنت اس�ت که خوراکی خوش عطر تهیه شود تا آنها 
مطمئن شوند و شاید تا از دلواپسی رها ش�ده  و بتوانند آسوده  بمیرند. این تالش برای درآوردن آنها 
از نگرانی از جهتی بدین معناس�ت که نگران�ی آنها می تواند بر دنیای ما تاثیر بگ�ذارد. بدین گونه  در 
ای�ن باور آنه�ا دارای گونه ای از تاثیر و توانایی تصور می ش�وند. اما صرف تص�ور آنها چون نگران و 
زنده بودنشان در این نگرانی زنده گان، بیانگر این است که جهان زنده گان جهانی کامل نیست، یا به 

بیان الهیاتی جهانی نارستگار است.
اما این باور حاوی مفاهیمی دیگر و همزمان شرایطی نیز برای بازگشت قائل است: تنها مرده گانی 
ک�ه در جهت خیراند برمی گردند، یعنی تنها این گونه  از مردگان نگرانند، مردگان مطمئن، مرده اند. 
این باور اساس بس�یاری از افسانه ها و آثار هنری بوده  اس�ت. نمونه ی نزدیک و مشهور »هملت« 
اس�ت که روح پدر از او کش�ف راز مردنش را طلب می کند. در فیلمی به نام »شهر فرشتگان« همین 
مضم�ون را می بینیم. ش�هر مملو اس�ت از ارواحی که دور از روئیت زنده گان در ش�هر هس�تند و به 
زنده گان یاری می رس�انند که جهانش�ان را تحمل کنند. این ارواح نه -مرده اند، اما همزمان از تمام 
لذت های انس�انی نی�ز محروم اند و برای حض�ور در جهان زن�ده گان و خالصی از ب�رزخ باید از نا-
مرده گی دس�ت بکشند. آنها گاه ماشینی به یاری کسی می فرس�تند که درمانده  است، به پزشکی که 
احساس می کند مسبب مرگ بیمارش است کمک می کنند، به بیماری بی کس می رسند. اما بخشی 
از جهان زنده گان نیستند. آنها عاشق میشوند، اما برای اینکه بتوانند معشوقشان را لمس کنند، باید 
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بمیرند، به گونه ای خودکش�ی کنند و انسان ش�وند. نیکوالس کیج، شخصیت اول این فیلم، یکی 
از این ارواح اس�ت. او به پزش�کی دل می بندد و از روحی دیگر یاد می گیرد که برای لمس معش�وق 
باید از س�اختمانی خ�ود را به پایین بیاندازد و بمیرد، آنگاه اس�ت که از برزخ رهای�ی خواهد یافت. او 
سقوط می کند، به معشوق می رسد، اما در همان روز اول زن در تصادفی می میرد و او تنها می ماند. 
ش�اید معنای پنهانی تمام فیلم نیز این باش�د که این جهان هیچگاه رستگار نیست، و یا اینکه ما تنها 

نیستیم.
اما گاه مرده گان در زمینه ای بغرنجتر نگران هستند، زمینه ی تقابل بنیادی تر خیر و شر، زمینه ای 
که در آن مرده گان امید و رویایی را نمایندگی می کنند که تا لحظه ی مرگ آنان متحقق نش�ده  است، 
زمینه ای که در آن مردگان س�وژه ی تحق�ق خیری کلی بوده اند، خیری که م�ردگان به خاطرش به 
چش�مان مرگ خیره  شده  و نا-مرده  می ش�وند، و همین سبب می شود که در دوزخی قرار بگیرند که 
رهاییش�ان از آن منوط و وابس�ته  به رفتار زنده گان و نگاه زنده گان نسبت به سرنوشت آنها باشد. اما 
همین امر خود نکته ای دیگر را روشن می کند: درست است که تقدیر نه -مردگان به زنده گان وابسته  
اس�ت تا بتوانند آرام بمیرند، اما همچنین بدین معنا هم هس�ت که تا زمانی که مردگان نه -مرده اند، 

زنده گان نیز رستگار نخواهند شد و در جهانی نارستگار خواهند زیست.
در مت�ن مبارزه ی س�تمدیده گان- که غالبن پیروز نمی ش�ود-، مبارزاتی که بر اس�اس ایده ، امید 
یا رخدادی ش�کل گرفته اند، ش�مار این مرده گان نگران بس�ی بیش�تر اس�ت، چون امیدها متحقق 
نش�ده اند. در این پیش زمینه  زنده گان بیش�تر به س�وی م�رده گان برمی گردند تا از آنه�ا زبان و نام و 
نش�ان به عاریت گیرند ت�ا بتوانند ادامه  دهند و همبس�تگی خویش را حفظ کنن�د. در زمینه ی ادیان 
ابراهیمی این امر در هیات مراس�م قربانی متجلی می شود. در این ادیان لحظه ای بنیادگذار هست 
که این ادیان به آن ارجاع می دهند، لحظه ای که قربانی از انس�ان به س�وی حیوان چرخش می کند 
و اس�ماعیل دیگر قربانی نمی ش�ود. در مس�یحیت عیس�ا خود برای تمامی گناهان انس�ان قربانی 

می شود، همچون آخرین قربانی.
مرده گان نگران، مازادی را همراه دارند، چیزی بیش�تر از اسمش�ان، امیدی که اسمش�ان را خط 
میزند و دوپاره  میکند، خالئی که به مواجهه  با خود فرامی خواند، چیزی که برایش مرده اند، آخرین 
کالمی که برای گفتن اش زمان نداشته اند و به زبان نیامده  است، آن خطی که آنها را در نگرانی نگه  
می دارد و نمی گذارد که بمیرند، حال آنکه آس�وده گی زنده گان نیز به آن وابس�ته  است. از این نقطه  
می شود وجه  جس�مانی معاد و ارتباط رس�تگاری با جهان مادی یا پروفانه  را فهمید، نگاهی مغایر با 
نگاهی که رس�تگاری را وجهی اخ�روی می دهد، این نگاه همچنین ما را قادر می س�ازد به نقد نگاه 
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آخرالزمانی بپردازیم، چه  دترمینیس�تی، چه  دینی، چه  بهش�ت پایان نئولیبرال- نگاه هایی که همه  
سعادت را به تعویق می اندازند- همه  هم به قصد توجیه  رنجی که اکنون هست. پل قدیس این فریب 
را چنین پاس�خ داده  است: »برادارن، به ش�ما بگویم، روز سرورمان می آید، چون دزدی، شبانه «. 
جمله ای که والتر بنیامین آن را چنین بازنویس�ی می کند: »هر دقیقه ، هر آن، دری کوچک است که 
از آن مس�یحا وارد می شود«. نکته  هم اینجاس�ت که چنانکه آگامبن اشاره  میکند، هم نزد پل و هم 
نزد بنیامین زمان فعل آمدن، نه  در  زمان مس�تقبل، بلکه در زمان مضارع اس�ت. متالهی مس�لمان 
این مضمون را چنین  روایت کرده اس�ت:»آمدن من و س�اعت، ما چن�دان نزدیکیم که زمان آمدن 
من نزدیک اس�ت قبل از من برسد«. این لحظه ی مسیحایی، زمان رستگاری، چون دلی در درون 
همین جهان می تپد و زمان آخرالزمانی را متوقف می کند/ خط می زند. تامل در تصویری که بنیامین 
در زمینه ی انقالب ١٨٣٠ پاریس، هنگامی که مردم در هر سو به ساعت های بناها و میدان ها شلیک 
می کنند، می تواند به فهم این ایده  کمک کند، ایده ای که یکی از شاهدها آن را چنین ثبت کرده است 
: »چه  کس�ی باور می کرد؟ حال به ما می گویند که در پای هر برج، یوشع های جدید، تو گویی از خود 

زمان به خشم آمده اند، به عقربک ها شلیک کردند تا روز را متوقف کنند1«.
یکی دیگر از مفاهیم این باور کهن چنین روش�ن می ش�ود: تنها در جهان زنده گان است که امکان 
رس�تگاری هس�ت و آنکه آن را می جوید باید در همین جهان آن را جس�تجو کند، در حالی که تمامی 
گفتارهایی که معطوف به آخرالزمان هستند، زمان را بی پایان می دانند. این نکته  را آگامبن به خوبی 

بازشناخته  که، تنها نهادی که پایان ندارد، جهنم است.
ب�رای تحمل خالئ�ی که این امیده�ای بازمانده ، این لحظات مس�یحایی، در جه�ان زنده گان به 
جای می گذارند، زنده گان از مردگان یاد می کنند و مراس�م برگذار می کنند. اما این نمادینه کردن آن 
چیزی نیست که آنها می خواهند، زیرا که نمادین کردن خود تالشی است برای بی خطرکردن و فرار 
از خواس�ت آنها، واگذاری مسئولیت است نس�بت به آنها، که همان مسئولیت است در قبال جهان 
نارس�تگار و ایده های متحقق نشده . زنده گان، مرده گان را نمادین می کنند، از آنها مجسمه ، اسم یا 
مراس�می می سازند و بدین گونه  در ناخودآگاه خود می خواهند از نگرانی ای رها شوند که »امیدهای 
خیانت ش�ده ی جوانی« دچارشان می کنند، نیز به خود اطمینان می دهند که کاری کرده اند، نمادین 
کردن مرده گان تا زمانی که جهان نارس�تگار است تنها تالشی برای کشتن دوباره ی آنها و راندنشان 

به سوی فراموشی خواهد بود. 

1  والرت بنیامین.. عروس��ک و کوتوله؛ مقاالتی در باب فلس��فه زبان و فلسفه تاریخ. گزینش و ترجمه  مراد فرهادپور ، امید 

مهرگان. نرش گام نو. چاپ سوم، 1389، تهران. ص 163.
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تعویق رستگاری به پایان زمان، تصویری است از آن چیزی که بنیامین در نقد سوسیال دمکراسی 
عصر خود بیان می کند. او می نویسد:«سوس�یال دموکراس�ی... نقش منجِی نسل های آینده را به 
طبقه ی کارگ�ر واگذار کرد، تا از این طریق رگ و پی عظیم ترین نیروی این طبقه بریده ش�ود. تعلیم 
]ایفای[ این نقش طبقه ی کارگر را واداش�ت تا هم حس نفرت و ه�م روح ایثار خویش را از یاد ببرد، 
زیرا آنچه هردوی آنها را تغذیه می کند بیشتر تصویر نیاکاِن به بندکشیده شده است، تا تصویر نوادگاِن 

رهاشده از بند2«.
در ای�ن پس زمینه  می توانیم بس�یاری گفتارهای دیگر را بیابیم که به ای�ن لحظه  هجوم می آورند، 
لحظاتی که اتفاقن س�قوط به س�وی آینده ی نامعلوم و عدم انکار رستگاری به آنها وابسته  است. در 
حالی که همین فرونرفتن در چنین آینده ای نیاز به حداقلی از مقاومت و خش�ونت س�وژه  نس�بت به 
خود دارد، اکنون گفتاری اصلی با ابزارهایش، با ماش�ین میدیایی اش در جریان اس�ت که همگان را 
چون قربانی منفعل تولید/ رس�انه ای کند، تفکر در باره ی این ماش�ین و ظواهرش، یکی از راه های 
عدم س�قوط در خالئی است که عدم مقاومت در برابر طوفان آینده  می تواند ما را به آن دچار کند، به 
جایی که در آن از س�وژه گی تهی شویم. بخش های بعدی این نوش�ته  تالشی مقدماتی خواهند بود 
برای تامل در خالئی که در حال آمدن اس�ت- اگرچه  چنین بنماید که آن را پشت سر گذاشته ایم- و 
نیز به گونه ای حفظ فاصله  اس�ت با چهره ای که از ابتدای این نوش�ته  حضور دارد، اما مواجهه  با آن 
و س�خن گفتن مستقیم درباره اش تروماتیک است و خود نوش�تن در اینجا به گونه ای تالشی است 
ب�رای یافتن راهی برای دورش�دن از آن، بیش�تر ماندن و چرخیدن حول آن، اگرچ�ه  آن چهره  خود 
نوش�تن را دچار وقفه ، خودتخریبی و ناتوانی کند، به گونه ای که انگار این چهره  کلیت زبان و معانی 
آن را به چالش می کش�د و اجازه  نمی دهد زبان و س�وژه  بدون نگرانی و چالش ادامه  دهند. حس�ب 
همین ایده ، ناگزیر قطعات بعدی این نوش�ته  با بخش های قبلی تنها به واسطه ی همدلی قابل ربط 

  دادن خواهند بود:
در کمپ ه�ای امح�ا و اقامت اجباری نازی ها، س�ه  گروه کل�ی از زندانیان قابل شناس�ایی بودند: 
دس�ته ای زندانیان عادی بودند، کس�انی که کار اجباری می کردند و در سطحی اعتراض و مقاومت 
خویش را نگه  داشته  بودند، اگرچه  نمی توانستند این اعتراض را اعالم کنند، اما گاه خود را به کشتن 
می دادند تا به دو گروه دیگر زندانیان احاله  نشوند. گروهی دیگرعبارت بودند از کسانی که با نازی ها 
هم�کاری می کردند، نمون�ه ی مثالی این گروه دس�ته ای بود ک�ه نازی ها آنها را »س�اندر کماندو« 

2  والرت بنیامین.. عروس��ک و کوتوله؛ مقاالتی در باب فلس��فه زبان و فلسفه تاریخ. گزینش و ترجمه  مراد فرهادپور ، امید 

مهرگان. نرش گام نو. چاپ سوم، 1389، تهران. ص 160.
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می خواندند، که نزد پریمو لوی، یکی از بازماندگان آش�ویتس، نمونه ی حوزه ای خاکس�تری بودند 
ک�ه در آن قربانی و جالد از هم قابل تفکیک نیس�تند، حوزه ای خاکس�تری که او در آش�ویتس با آن 
مواجه می ش�ود: »وظیفه ی این گروه انتقال زندانیان برهنه  بود به سوی اتاق های گاز و حفظ نظم 
و ترتیب در میانش�ان؛ بعد بایستی جنازه ها را ]از اتاق های گاز[ بیرون بیاورند، که اسید سیانوتیک بر 
آنها لکههای س�بز و گلبهی انداخته  بود... مطمئن ش�وند که در هیچ جای بدنش�ان چیزی با ارزش 
باقی نمانده  اس�ت؛ دندان های طال را از لثه  می کندند؛ م�وی زن ها را می بریدند و با کلورید آمونیوم 
شستش�و می دادند؛ به کوره ها انتقالشان می داندند و نظارت می کردند تا کاملن بسوزند؛ در پایان نیز 
خاکس�تر کوره ها را تخلیه  می کردند.3« ص�رف تصور چنین گروهی نزد ش�اهدین بزرگترین جنایت 

ناسیونال سوسیالیسم بود. 
پریم�و لوی از قول میکل�وس نازلی، از بازمانده گان ای�ن گروه  ویژه ، مثالی نق�ل می کند که نزد او 
تمام وحش�ت کمپ را در خود دارد. نازلی تعریف می کند که در توقفی در »کار« در مسابقه ی فوتبالی 
میان نماینده گان اس اس و نمایندگان س�اندر کوماندو ش�رکت کرده اس�ت: »اس اس های دیگر و 
آن اعضای س�اندر کوماندو که در حال استراحت هس�تند، بازی را نگاه می کنند؛ از تیم خود حمایت 
می کنند، ش�رط   بندی می کنند، کف می زنند. انگار در دروازه ی جهنم باش�ند، ب�ازی در مرتع ده در 

جریان است4«
آگامبن درباره ی این عبارات میکلوس نازلی می گوید: »من، مانند شاهدان، به جای مسابقه ، این 
لحظه ی عادی را چون وحش�ت حقیقی کمپ می بینم. چون ما فکر می کنیم نسل کشی پایان یافته  
است، به همین خاطر اگر کشتار و نسل کشی همین اکنون در جایی، در کنارمان تکرار شود، برایمان 
اهمیتی نخواهد داش�ت. اما این بازی هیچ�گاه پایان نمی یابد. این پیام مح�ض و ابدی«حوزه ی 

خاکستری« است، پیامی که به هیچ زمان و مکانی وابسته  نیست و در هر زمان و مکانی است5«.
اما هنوز گروه دیگری باقی اس�ت، گروهی که زندانیان در هر کمپی برای آنها نامی ابداع کرده اند: 
»م�رده گان زنده «، »انس�ان موم�ی«، »مانکن«- در آش�ویتس نیز«موزولم�ان«. آمری، یکی 
از بازمان�ده گان، در خاطراتش درب�اره ی این چهره  چنی�ن روایت می کند: »آنک�ه در ژارگون کمپ 
موزولمان نامیده  می ش�د، زندانی ای که مبارزه  را وانهاده  بود و دوس�تانش نیز او را، و در آگاهی اش 
جایی برای تقابل خیر و ش�ر، متعالی و پست، معنوی و دنیایی باقی نمانده  بود. آنکه چیزی نبود جز 

جۆرجیۆ ئاگامنب، بهجێاموانی ئاش��ڤیتز، ش��ایه تی، نه رێکار، وه رگێرانی عه لی حس��ه ینی و مه نسوور ته یفووری، ل ٢٢٨،   3

کوردستان ٢٠٠٩.

4  - پیشین، ٢٢٩.

5  - هامن، ٢٢٩.
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نعشی متحرک، مجموعه ای از تکان فیزیکی در آخرین تقالهایش6 »
پریمو لوی بدین گونه  درباره ی آنها شهادت می دهد: »مردد بودی آنها را زنده  بنامی، تردید داری 
مرگ بنامی مرگی را که آنها ترس�ی از آن ندارند، چون بس�یار از آن خسته تراند که آن را بفهمند. آنها 
حافظه ی من را با حضور بی چهره ش�ان اشباع کرده اند و اگر می توانس�تم تمامی شر کمپ را در یک 
تصویر خالصه  کنم، این بینش آشنا را انتخاب می کردم: انسانی ضعیف با پیشانی افتاده  و شانه های 
تکیده ، نه  چش�م و ن�ه  نگاهش چی�زی از آگاهی را ب�روز نمی دادند.7 » برای ش�اهدان موزولمانی 
وضعیتی اس�ت که در آن افراد دیگر انس�ان نبودند، اگرچه  حیوان نیز نبودند،« موزولمان مرزی را 
بازنمایی می کرد که در آن انسانی به درون نا-انسانی می خزد8 ». موزولمان موجودی تعریف ناپذیر 
است، که از خالل آن نه  تنها انسانی و نا-انسانی، بلکه زندگی نباتی و زندگی ارتباطی، روانشناسی 
و اخالق، سیاس�ت و پزش�کی، زندگی و مرگ تداخ�ل می کنند، بدون پایانی ب�رای این امتداد.9« 
بدین گونه  نیز در وضعیت حداکثری کمپ، قدرت توانس�ت نش�ان دهد که چگونه  می توان انس�ان 
را از نا-انس�ان جدا کرد: »کمپ به مثابهی وضعیت حدی نهایی، اجازه  داد آنچه  انس�انی اس�ت از 
آنچه  نا-انسانی است جدا ش�ود، امکانی فراهم ساخت که موزولمان از انسان بازشناخته  شود10«. 
ب�ه وصفی دیگ�ر از این گروه ن�زد لوی برمی گردیم- غرق ش�ده گان: »غرق ش�دن س�اده ترین راه 
اس�ت. کافی اس�ت ش�خص تمامی فرامین را اطاعت کند، تنها جیره ی غذایی تعیین شده  را بخورد 
و به قوانین کمپ تن دهد. تجربه نش�ان داده  است به ندرت کسی بدین گونه  بیشتر از سه  ماه  تحمل 
کرده  باش�د. این داستان تمامی آن موزولمان هایی اس�ت که به اتاق های گاز فرستاده  شدند: آنها از 
س�رازیری پایین رفتند تا به ته رسیدند... این موزولمان ها، ستون فقرات کمپ اند: انبوهی بی نام و 
نشان، همیشه  همان و همیش�ه  در تغییر، آن »نا-انسان«هایی که در سکوت قدم برمی دارند و کار 
می کنند، نور الهی در نهادش�ان خاموش شده  و چنان تهی شده اند که حتی حس درد انسانی را نیز از 

دست داده اند. مرددی آنها را زنده  بنامی، مرددی آنها را مرده  بنامی... .11«
ام�ا موزولمان ه�ا چه  چیزی را از دس�ت داده اند تا نا-انس�ان ش�وند. از خالل همین پرس�ش نیز 
می توانیم این پرس�ش مهیب را به میان کش�یم که انس�ان تا کجا قابل تقلیل است و مرزهای انسان 
6   -Giorgio Agamben, Ce qui rest d’Auschwitz, Le ¨ musulman¨ tr, Pierre Alferi, Rivqge Poches, 2003, 

p.  43

7   -Ibid., p. 46

8   -Ibid ,.p. 49

9   -Ibid., p. 50

10  -bid ,.p51.

11  -Primo Levi ,Si c’est un homme ,Poche .1988 ,P
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ماندن تا کجاس�ت، اگرچه  پیشتر باید گفت که خود این راندن انس�ان تا این سرحد بزرگترین جنایتی 
است که هر سیستمی می تواند مرتکب شود.

ب�رای توضیح یا بهتر بگوییم فاصله گیری بیش�تر از این پرس�ش و کاهش ت�رس از مواجهه  با آن، 
طرح رمان کوتاهی از بکت را نقل کنیم: در رمان »مرسی و کامه « بکت از زوجی سخن می گوید که 
دوچرخه شان را به نرده های کنار ایس�تگاه می بندند تا سرقت نشود، اما هر بار که برمی گردند دزدها 
تکه�ای از دوچرخه  را برده اند، پرس�ش نیز این  اس�ت که جوهر دوچرخه  چیس�ت و دوچرخه  تا کجا 

دوچرخه است؟
در کمپها، یا در وضعیت کمپ به معنای مکانی که در آن انس�ان از محتوای سیاسی تهی می شود و 
»هر چیزی در آن ممکن است«) هانا آرنت(، زندانیان و نمونه ی نهایی آنها، موزولمان، از چه  تهی 

شده اند و به سخنی دیگر انسان تا کجا انسان است؟
ب�رای تحقی�ق این پرس�ش می توانیم ب�ه دو نمونه ی اولی�ه  از تعریف انس�ان ارج�اع دهیم که در 
پیش زمینه ی اولین دولت ش�هرها مطرح ش�ده اند. در اولین تعریف انسان چنین تعریف شده  است: 
انس�ان حیوانی سیاسی اس�ت. در این تعریف همزمان با تایید وجوه اشتراک انسان با حیوان، نقاط 
بیولوژیکی که انس�ان و حیوان را به هم متصل می کنند، مازادی در انسان تایید می شود که سیاست 
است. اما این مازاد از بیرون به انسان اضافه  نمی شود، بلکه امری است که فضای حیوانی و حیات 
برهنه  را خط می زند و ش�کافی میان این دو نوع زندگی ترس�یم می کند. حسب این تعریف، سیاست 
دیگر عبارت نیس�ت از هن�ر مدیریت جامعه  یا بازی ب�ا قدرت و امکان ها، بلک�ه جایگاهی مرکزی تر 
می یاب�د، بدین گونه  سیاس�ی بودن به معانی نزدیکی و دوری به دس�تگاه های قدرت نیس�ت، بلکه 
جایگاهی ذاتی تر می یابد. در این تعریف سیاس�ت بیش�تر از پیروی سیس�تمی خاص اس�ت. در این 
پس زمینه  می توان دوباره  به تامل لوی درباره ی موزولمان ها اندیش�ید: »غرق شدن ساده ترین راه 
است. کافی است ش�خص تمامی فرامین را اطاعت کند، تنها جیره ی غذایی تعیین شده  را بخورد و 
به قوانین کمپ تن دهد. تجربه نش�ان داده اس�ت به ندرت کس�ی بدین گونه  بیشتر از سه  ماه  تحمل 
کرده  باش�د. این داستان تمامی آن موزولمان هایی اس�ت که به اتاق های گاز فرستاده  شدند: آنها از 
س�رازیری پایین رفتند تا به ته رسیدند... این موزولمان ها، ستون فقرات کمپ اند: انبوهی بی نام و 
نشان، همیشه  همان و همیش�ه  در تغییر، آن »نا-انسان«هایی که در سکوت قدم برمی دارند و کار 
می کنند، نور الهی در نهادش�ان خاموش شده  و چنان تهی شده اند که حتی حس درد انسانی را نیز از 

دست داده اند. مرددی آنها را زنده  بنامی، مرددی آنها را مرده  بنامی... .«
حس�ب تعریف دوم نیز که به گونه ای به نوعی کلیش�ه  تبدیل ش�ده  و همین کلیش�ه ای ش�دن مانع 
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از تامل درباره ی آن ش�ده  اس�ت، انسان حیوانی ناطق اس�ت. این تعریف نیز همزمان با تایید وجوه 
حیوانی انس�ان ویژه گی ای را به میان می کش�د که فض�ای حیوانی را دوپاره  می کن�د. این تعریف با 
تعریف الکانی ازفرایند س�وژه گی همخوانی دارد، تعریفی که حس�ب آن زبان تنها یک ابزار ارتباطی 
صرف نیس�ت، بلکه جدا کننده ی انسان از مرحله ی واقعی اس�ت، یعنی مرحله ای که در آن حس و 
آگاهی نس�بت به هویت وجود ندارد، مرحله ای که اگرچه  بدون نقص است، اما تهی از سوژه گی نیز 
هست، چون سوژه  مربوط به مرحله ی فرارفتن از واقعی و مرحله ی نمادین است، زمانی که انسان 
موجودی سخنگو می شود و می تواند خود را بازشناسد. برای این بازشناسی انسان ناگزیر باید از این 
مرحله  گذر کند، از دروازه ی بدون نازگشت زبان گذر کند، اگرچه  این گذر و فرارفتن تروماتیک است. 
در اینجا نیز زبان امری نیس�ت که به انسان اضافه  شود، بلکه انس�ان برای تبدیل شدن به کسی که 
می تواند بگوید »من« باید به این نقصان تن دهد، نقصانی که در دل خود زبان است، یعنی »خود« 
برای اینکه موجودی متمدن ش�ود، باید به حوزه ی زبان وارد ش�ود. اما زب�ان خود همان نقصان و 
غیبت اس�ت، زبان نه  دروازه ی ورود به حوزه ی نمادین بلکه خود این جدایی و نقص است. ما زبان 

را چون خط خوردن تجربه می کنیم، نه  چون امری که به ما افزوده  می شود.
اما در وضعیت استثنایی کمپ، در زندان، در جایی که آخرین توانایی های مقاومت سوژه ی انسانی 
برای تبدیل ش�دن ب�ه وضعیت حیات برهنه  مورد ه�دف قدرت قرار می گیرد، آنچ�ه  موزولمان ها و 
زندانیان تحت ش�کنجه  و پناهندگان تجربه می کنند، شاهد چرخشی هستیم. در این وضعیت زبان 
انسان تبدیل به حوزه ی بازگشت به مرحله ی پیش نمادین، به حوزه ای که لوی یافته  است، می شود: 
جایی که در آن زبان هس�ت، اما نا-زبان اس�ت، همچون بدن که نا-مرده  اس�ت، یعنی زبانی که نه  
دیگر دروازه ی ورود به س�وژه گی، بلکه خروج از سوژه گی و تقلیل به حوزه ای دیگر است، حوزه ای 

که می شود تنها در یک کلمه  لو رود.
ش�خصیت رمان ١٩٨٤ این ام�ر را چنین تجربه می کند: بعد از ش�کنجه های بس�یار از او یک نام 
خواسته  می شود، نامی که او هویت خود را به آن وابسته  کرده  و آن را برای خود نگه داشته  است. اما 
هنگامی که شکنجه  به سرحد خود می رسد، او دیگر تاب نمی آورد و اسم را لو می دهد، نام معشوقش 
را، و می خواهد او ش�کنجه  ش�ود. او اس�م را می گوید، اما بعد از آن : »از موش ها دور می ش�د و به 
خالئی عمیق فرو می رفت. هنوز به صندلی بسته  شده  بود، اما از اتاق، از ساختمان، از روی زمین، 
از روی اقیانوس ها، از هوا، از گرداب، از کهکشان و ستارگان می گذشت و برای همیشه  از موش ها 

دور می شد.12«

12  -جۆرج ئۆروێل، ١٩٨٤، وه رگێرانی حه کیم کاکه وه یس، ئاراس، ٢٠٠٥، ل ٢٣٧.
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او نام را لو می دهد، اما رس�تگار نمی شود و آنچه  از دست می دهد سوژه گی است. آن اسم ماهیت 
و توانایی او را در خود داش�ت و او بعد از لودادن چیزی برای چن�گ زدن ندارد و از دروازه ی زبان به 
مرحله ی پیشاسوژه گی سقوط می کند، اما این مرحله ای انسانی نیست، بلکه از سوژه گی تهی است 
و اینجاس�ت که او »توانست برادر بزرگ را دوست داشته  باش�د13«. این آن وضعیت زبانی است که 
موزولمان ها تجربه کردند. آنچه  برای شکنجه گرانش�ان عجیب ب�ود این بود که آنها حتی اعتراض 

نیز نمی کردند.
اما انس�ان در زبان ویژه گی دیگری نیز یافته  اس�ت، توانایی نه - گفتن. این تنها انس�ان اس�ت که 
می تواند در انتخابی آگاهانه  زبان را س�اکت کند و بدین گون�ه  از جبر آن رهایی یابد. در اینجا با ترکیب 
تعریف اول و دوم، خود زبان نیز محتوایی سیاس�ی می یابد که عبارت است از تصمیم درباره ی گفتن 
یا نگفتن، یعنی س�وژه گی انسان همیشه  نه  در سخن گفتن بلکه در نگفتن پدیدار می شود، یعنی این 
س�خن نگفتن اس�ت که می تواند محتوای زبان را در خ�ود بگیرد و زبان را سیاس�ی کند، بدین گونه  
س�کوت سیاسی می ش�ود و انس�ان در این تعریف کس�ی خواهد بود که می تواند زبان را ساکت کند، 
این بعدی جدید در انسان اس�ت که زندانبان و ماشین رسانه ای و گفتار قربانی سازی همزمان به آن 
هجم�ه  می برند، آنها هر س�ه  همزمان می گویند: »باید حرف بزنی«، س�کوت در زیر این فش�ار آن 
بعدی است که زبان را سیاسی نگه  می دارد، به امر سیاسی و سوژه گی گره  می زند و در مقابل ابزاری 
ش�دن زبان مقاومت می کند. این همان مقاومت است در مقابل تفکیک و تقسیمی که هدف اصلی 
زیست سیاس�ت و این سه  گفتار است: تفکیک موجود زنده  از موجود سخنگو، موزولمان از انسان. 
پریمو لوی این فضا را چنین توصیف می کند: »اگر کاغذ و قلم هم موجود بود، مغروق نمی توانست 
ش�هادت دهد، چون مرگ آنها قبل از مرگ فیزیکیش�ان ش�روع ش�ده  بود، هفته ه�ا و ماه ها قبل از 

مردن، توانایی مراقبه را از دست داده  بودند، توانایی یادآوری، توانایی مقایسه  و بیان نفس را14«.
بگذارید این وضعیت را تحت پارادایم س�لول دوباره  بخوانیم: تمام معادالت وضعیت اس�تثنایی و 
کمپ ها را می توان در س�لول دوباره  بازخوانی کرد. س�لول آن مکانی اس�ت که در آن قربانی بیرون 
از قانون قرار می گیرد، قرار اس�ت به حیات صرف احاله  ش�ود، نام از او خواسته  می شود و فرمان به 
صراحت چنین اس�ت: »باید حرف بزنی«. بی ش�ک مهیب ترین زمان هم آن وقتی است که انسان 
ب�ه چنین مرزی رانده  ش�ود، مرزی که به تهی ش�دن از ویژگی های انس�انی نزدیک اس�ت، ش�اید 
این همان حوزه ی خاکس�تری باش�د که در آن چهره ها تداخل می کنند. س�خن گفتن از این لحظه ، 

13  - هامن، ٢٤٦

14  - جیۆرگیۆ ئاگامنب، به جێاموانی ئاشڤیتز، شایه تی، نه رێکار، وه گێڕانی عه لی حسه ینی و مه نسوور ته یفووری، کوردستان، 

٢٠٠٩، ل ٢٣٩
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لحظه ای که تمام قربانی در مقابل تمام تاریخ قس�اوت قرار می گیرد و از ذات انس�انی دفاع می کند، 
وظیف�ه ی تفکر اس�ت، دفاع از منع »تفکیک س�خنگو از زن�ده «. در این میان هم مهم نه  پرس�ش 
پوزیتیویس�تی و زبونان�ه ی قابل تحلیل، پیمایش و ترس�یم بودن این لحظه  بلک�ه تاکید بر توانایی و 
پتانس�یل رهایی بخش این لحظه  اس�ت. این همان  لحظه ای اس�ت که در آن توانایی نگفتن آشکار 
می ش�ود، زمانی که قربانی حاضر نیس�ت کلمه  را لو دهد. در این وضعیت مادامی که سخن گفتن به 
معنای رها کردن ایده هاس�ت و س�قوط به فضای تاریک بدون س�وژه گی، سکوت سیاسی می شود 
و اس�اس زبان را نیز پدید م�ی آورد. در اینجا برعکس تعریف اولیه  و نیز تعریف الکانی، این س�کوت 
اس�ت که سیاسی می شود، بخش نگفته ی زبان اس�ت که بیشتر اهمیت می یابد، سیاست و سکوت 
به هم گره  می خورند و نیز ناگفته های قربانیان از گفته هایش�ان اهمیت بیشتری می یابند. بدین گونه  

نیز سیاست حقیقی جستجویی خواهد بود برای فهم این سکوت و توانایی درون این لحظه .
الزم اس�ت بیشتر و ش�اید همیش�ه  در این لحظه  تامل کرد، حداقل جایی که س�لول آشکارا بزنگاه 
برخورد دو گونه  سیاس�ت اس�ت. سلول قرار اس�ت آدمی را از دو ویژگی تهی کند، تقلیل او به حیات 
ص�رف در تقابل ب�ا حیات سیاس�ی و از ط�رف دیگر غلبه بر س�کوت او ب�رای راندنش ب�ه ورطه ی 
پیش�ازبانی. درست اس�ت که این امید دیگری است که محرک زبان اس�ت، اما در سلول دیگری به 
یک معنا حذف می ش�ود و زبان با غیبت دیگری به س�وی تبدیل به س�کوت میل می کند، به س�وی 
گفتگویی درونی. زبان بدون دیگری به س�وی جنون میل می کند، به س�وی آن واقعی پیش�ازبانی 
تهی از س�وژه گی. اما این پروسه  در س�لول باز پیچیده تر می ش�ود. حافظ »نام« باید بر میل موجود 
س�خنگو برای س�خن گفتن با دیگری غلبه کند، آن میلی که س�بب می ش�ود عده ای شیدا و عاشق 

بازجو/ رسانه  شوند، رسانه  چون دیگری بزرگ یا همان »برادر بزرگ« کنونی.
آنچه  قرار اس�ت در این لحظه  از خالل آن به درون زندانی نفوذ شود همان زبان است، بدین گونه  
خود زبان به تهدیدی علیه  او تبدیل می شود، اما باز در همین لحظه  است که گونه ای دیگر از سیاست 
ممکن می ش�ود، در هیات سکوت، سیاستی که در آن س�وژه  حاضر نیست به وجودی بی ویژه گی و 

بی خطر تبدیل شود.
حاکم ش�اید نداند زندانی چه  می داند، اما می خواهد مطمئن ش�ود، این ه�م خود زندانی را دارای 
رازی می کن�د، مازادی که تصور آن حاک�م را آزار می دهد، آزاری حاصل اینک�ه دیگری به گونه ای 
دیگ�ر ل�ذت می برد، لذتی که او بای�د با به حرف درآوردن او بر آن غالب ش�ود. فرام�وش نکنیم این 
همان منطق میدیا هم هس�ت که هیچ ناس�خنگویی را نمیتواند بازنمایی کند، زیرا زبان کلیش�ه  تنها 

زبانی است که رسانه  بازشناسی می کند.
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در اینجا اما حفظ سوژه گی با گونه ای از خشونت گره  می خورد. قربانی با سکوت خود و تبدیل زبان 
به س�کوت بخشی خواهد بود از خشونتی که برای دفاع از س�وژه گی ضروری است. در زمانه ای که 
تمام قوانین کمپ و زندان و میدیا در یک همراهی نانوش�ته  و گاه آش�کار برای شکس�تن این آخرین 
نقطه ی مقاومت تالش می کنند، این گونه   از سیاس�ت با گونه ای از خشونت همراه است، خشونتی 
که هر مقاومتی مس�تلزم آن اس�ت. وظیفه  ی تفکر دفاع از این لحظات مقاومت اس�ت و بازشناسی 
گفتارهایی اس�ت که الگوی انس�ان برایش�ان بیش از موزولمان و مرده ی متحرک نیس�ت، که تنها 
نیازش در نهایت خورد و خوراک اس�ت و در بعضی سیس�تم ها همراه با رای دادنی گاه به گاه، با این 

شعار جمعی که : »خشن نباش، اعتراف کن«.
اما این لحظه ، در بیرون سلول نیز – انگار سلول خود را در بیرون نیز بازتولید کرده  و نقطه ای ست که 
در آن بیرون و درون نظام به هم گره  می خورند - به جز زندانبان، مورد هجمه ی گروه های دیگری 
نیز است، گفتاری که علم مخالفت با خشونت برافراخته  و ماشین صنعت میدیایی آز آن حمایت و آن 
را اعالم می کند، گفتاری که خواس�ته  یا ناخواسته  ریش�ه  در همان خاک حاکم و سیستم دارد و بیش 
از آنکه منادیانش بدانن�د از جبهه ی حاکم تغذیه  می کنند- گفتاری ک�ه همزاد صنعت معنوی مدرن 
اس�ت، از گاندی تا اوش�و، از زیبایی اندام تا یوگا، از پائولو کوئیلو تا موزیک سرخ پوس�تان. محتوای 
این گفتار حمله  اس�ت به هرگونه  هس�ته ی سخت درون س�وژه  تحت عنوان خشونت، راندن سوژه  
است به فضای تاریک درون س�وژه  و برعکس کردن زبان و فرایند سوژگی. در این میان حتی گفتار 
حقوق بش�ر نیز تحت تاثیر این ماش�ین به گفتار حقوق قربانی تبدیل می ش�ود، چون در نهایت تاکید 
بر این گفتار نیز خود گونه ای خش�ونت خواهد بود، مگر نه  اینکه کس�ی ک�ه ایدئولوژی را زیاد جدی 
بگی�رد خود به خطری ب�رای آن تبدیل خواهد ش�د، چون در نهای�ت ایدئولوژی نیاز ب�ه مقداری از 

کلبی مسلکی دارد.
ح�ال این گفتار را که فرمان می دهد »خش�ن نباش اعتراف کن«، تا نهایت منطقی خویش بس�ط 
دهیم. این گفتار چهارچوبی برای اعتبار امر سیاسی ترسیم می کند و بیرون از خود را خشن می نامد، 
هر کنش سیاسی ای نیز که برون از این گفتار قرار گیرد، غالبن تروریست محسوب خواهد شد. حاکم 
اس�م را می خواهد و قربانی مقاومت می کند، نکته  هم اینجاس�ت: این گفتار در نهایت حق مقاومت 
را نیز حذف می کند و همچون خود حاکم انس�ان را تنها مجموعه ای از کنش های فیزیکی می داند، 
و در صف حاکم قرار می گیرد، اگرچه  نام قربانیان را یدک کشد. نمونه ی برجسته ی این گفتار همان 
جمله ی معروف و کلیش�ه ای اس�ت که »هیچ ایده ای به تحمل یک س�یلی نمی ارزد«، هر کس نیز 
بی�رون از ای�ن گفتار قرار گیرد از طرف این لیبرال های کلیش�ه ای و حاکم به یکس�ان مهر خش�ونت 
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می خورد. زیرا برای میدیا، حاکم، لیبرال ها و منادیان عدم خش�ونت مدل انس�ان« زنده « اس�ت، 
همان »موزولمان«. آن کس نیز که می خواهد مقبول واقع ش�ود باید زی�اد تاکید نکند، زیرا فرمول 

این است که: »زیاد خودت نباش«.
نمونه ی از تونی موریسون این بحث را روشن تر خواهد کرد. در رمان »جاز« او از زنی سیاهپوست 
نقل می کند که : »س�فیدها تنها زمانی می توانند چیزی را دوست داشته  باشند که بتوانند برایش دل 
بس�وزانند«. این گفتار نیز تنها یک سوژه  را باز می شناسد و آن »قربانی« است، این کار هم مستلزم 
این اس�ت که قربانی پیشتر از هرگونه  مقاومتی تهی و آماده ی ترحم شود. در نهایت توصیه  و فرمان 

این گفتار همسو با بازجویان این است که : »هیچ نامی را ندان«.
همزمان با ماش�ین قربانی سازی، صنعتی دیگر در کار است تا مثلث را کامل کند، ماشین رسانه ای 
که سوژه  برایش خبری صرف است، البته  با حفظ بی طرفی محض. این ماشین که کالن رسانه هایی 
چون بی بی س�ی و صدای آمریکا و فرع هایش�ان آن را نمایندگی می کنند، قربانی برایش�ان بهترین 
سوژه ی نمایش است، هر چه  قربانی تر بهتر. این ماشین با تکه پاره  کردن سیاست به نام هایی چون 
فعالین زنان، کارگری، همجنس گرا و غیره  دس�ت اندرکار حذف حوزه ی بنیادین یا همان سیاس�ت 

است. برای اینکه محبوب رسانه  شوی باید بی طرف و خنثی باشی، بدون خشونت.
ای�ن لحظه ی مقاوم�ت، اگرچه  قابل تقلیل به یک فرم خاص نیس�ت، اما نیاز ب�ه تاکید و مقاومت 
دارد، لحظ�ه ای ک�ه از افق آن باید تمامی گفتارهایی را بازش�ناخت که آن را به ش�کل های گوناگون 

نفی می کنند، حال اسمشان عدم خشونت باشد، مبارزه ی مدنی یا گاندی بازی.
تا اینجای این نوش�ته  باز تالش�ی اس�ت برای عدم مواجهه ی مس�تقیم با چهره ای که اساس این 
نوشته  است، کس�ی که برای این نوشته  مثالی از خیل وفادارن به س�وژه گی و سیاسی کردن نگفتن 
اس�ت، چهره ای در س�نت آنهایی که تنها یک زندگی دارند و نزد آنها سیاس�ت در هر لحظه  و هر آن 
اس�ت،  و نه  وابسته  به دوری و نزدیکی به سازمان یا قدرتی خاص، بلکه سیاست برایشان بساشکل 
و همیشگی است . این نوشته  می تواند باز هم ادامه  پیدا کند، اما هیچگاه به ترسیم کامل این چهره  

و این لحظه  نایل نشود. این چهره  برای این نوشته  فرزاد کمانگر است.
از ف�رزاد به جز نوش�ته ها و نامه هایی که در دس�ترس اند- چنانکه یک�ی از همبندی هایش روایت 
می کند-، دفتری به جا مانده  که که تاکنون پیدا نشده  است. این دفتر یادداشت، وجه  مسکوت فرزاد 
اس�ت، چیزی که از فرزاد بیش�تر است، وجهی که مهمتر اس�ت از نامه هایی که او نوشته  و به مقصد 
رسیده اند، این دفتر از فرزاد رسانه ای شده  بیشتر است، این دفتر جایی است که سوژه  بر زبان غالب 
می ش�ود، جایی اس�ت که در آن فرمان »باید حرف بزنی« شکس�ته  می ش�ود. این دفتر آن سکوتی 
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اس�ت که از گفته های او فراتر هس�تند، فهم این س�کوت ما را به فهمی دیگر از سیاس�ت و سوژه ی 
سیاسی نزدیک خواهد کرد.

آن چ�ه  نزد فرزاد دیده  می ش�ود نوعی دیگر از فرم سیاس�ت اس�ت در ش�کل فردی، سیاس�تی در 
مواجهه  و در هر لحظه . نزد او سیاست مشروط به هیچ زمان و مکان یا وضعیت خاصی نیست، یعنی 
نبودن آزادی، نبودن در سرزمینی خاص، عدم حضور امکانات و شرایطی خاص تاریخی، سیاسی، 
لجس�تیک و هر گونه  بهانه ی دیگ�ر؛ نزد او هیچ چیزی نمی تواند بهانه ای برای فرار و پش�ت کردن 
به مسئولیت باشد. در نمونه ی او سیاس�ت در همه جا قرار دارد و سوژه  در هیچ صورتی از مسئولیت 
تهی نمی ش�ود، او برای س�وژه  ماندن نیاز به ابزار و تکنیک خاصی ندارد، همین نیز هس�ت که نزد 
او سیاس�ت از فرم حزب یا گفتار حقوقی، رس�انه ای، دولتی و غیره  فرات�ر می رود و مکانی بنیادی تر 
می یابد: سیاست چون تشکیل دهنده ی هس�ته ی سخت و غیرقابل تسخیر سوژه ، همین تاکید نیز 
سیاس�ت را از فرم های غالب آن فراتر ب�رده  و امکان هایی دیگر در برابر آن می گش�اید، و حتی خود 
نام سیاس�ت را نیز خط می زند، چنانکه امر مس�یحایی هر نامی را دوپاره  می کند. پیام چنین دفتری 
می تواند این باش�د که ناسیاسی شدن را در فرم هایش باز شناسیم، س�لول را در تمامی شکل هایش 
باز شناسیم، و مراقب نام باشیم. یکی از بازماندگان آشویتس شاید همین را مد نظر داشت زمانی که 

نوشته  بود: »مراقب باشید آنچه  در این جا بر سر ما آوردند، در خانه هایتان بر سرتان نیاید«.
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