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 1`بحران`. اندیشه را سنجید «زور»توان می فلسفه را خواند. جاهایی توان به جای خواندن فلسفه، دستمی جاهایی

بسیاری را نیز ناکارآمد ساخته  های فلسفیهای دولتی را گیج کرده، دستگاهپناهجویان در اروپا همانقدر که دستگاه

 :است

پناهجو به دست دهند. قادر نیستند سطری، ایماژی از زبان و بدن  متخصص در باب زبان و بدن، حتیهای دستگاه

از ان بسنده کرده اند: عبوری همچون عبور برای عبور از بحر هاییحلبه دادن راه های فلسفیبهترین حالت دستگاهدر

شود. حرکت می مهار و فرهنگی ، زبانیبه لحاظ لجستیک اجتماعی `بحران`هفته.  هفته به سمت تعطیالت آخرطول 

بوده است: تا چیزی  گذاری این وضعیت به `بحران`نام . اما اولین قدم در این راستا3و امنیت 2از بحران به سمت ایمنی

 .حاجتی به رفع آن نیست نام بحران به خود نگیرد،

وضعیت پناهجویان یا حتی  (داشتندهای عجول گمان میهای لیبرال یا چپگونه که بسیاری چپآن واز سوی دیگر )

و در   نهایتدانند، چرا که در را مترادف بحران نمی 4شان، یک رخداد نیست. چه دلوز و چه بدیو حتی آشوب`بحران`

ست از فرجام، رخدادست، نه خود آن. آشوب، روحی دمدمی دارد، هم زنگ خطری کمینآشوب ترین حالت، خوشبینانه

تشویش و منگی نهفته  تواندست که میا جدید مفاهیم فلسفی ست به شروع. تنها بنا نمودن و آفریدن بشارتی هم

 .رجمه کنددر بحران را به شدت در فلسفه، هنر یا ادبیات ت

توانند تسلیم رخداد شوند. آشوب ها میسوژه سازند. اماها نمیآن، سوژه 5 سرزنندهدلیل ذائقه ی  اقل بهرخداد را، ال

 6هاییبا دقت در وضعیت قلمرو واقعاست. در بقای این ساختار یدر پروسه ست اما بحران، نهفتهبیشتر امری ساختاری

، توان ایشان را همان آنتروپی یا انبساطی دانست که الاقل به لحاظ علمیگذارند، میسر میجویان پشت پناهکه 

که سبب میشود برای جلوگیری از ورود آشوب از بیرون  گرایی دولت استکند. این حیاتای را تهدید میدههر حیات زن

نهادن بحران  اعالم کند. در واقع ساده انگارانه است که نام `بحران`ساختاری خود، نام آن را  به خود، و ترس فرو ریختن

که  انیالیه، بیشتر بحرواقع این مضاف و مضافکنند بگذاریم، درمی که آنها طی پناهجویان را، به حساب بحرانی
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 کشند: گفتمانآغوش می یکدیگر را درباز  جاست که امنیت و ایمنیمتجسم است. همین اند راپناهجویان با خود آورده

 .امن استآید، ناایمن و نامی چرا که هر آنچه از بیرون خورد،بار دیگر پیوند می ر پزشکیبا گفتا پلیسی

 -اجتماعی وضعیت درد نشانی توان همیشه به فال نیک گرفت. تداوم ایناز آشوب را نمی ابهام و سردرگمی ناشی

شوب، یا آهر از ندی پیدا نشده که بدون گرفتن زهنرم سوفی یاهنری که هنوز فیل -ست، دیرکردی فلسفیسیاسی

رجمه نشدن آن به زبان تزبان نیامدن بحران یا   ی بهبرنده ترجمه کند. ها به مفاهیم یا افکتاز آب گل الود، آن را  ماهی

آشوب و خاص بودن بحران تکراری بودن  قادر به اعالمست. این به زبان نیامدن، دولت را ، دستگاه دولت افلسفه یا هنر

آن، بروز هر تکینگی را به  ست، دولت با تکراری دانستنا از دل آشوب  هاکند. اگر رخداد، بیرون کشیدن تکینگیمی

 .کندمی درد نشان بدل

که  است قربانیان بحرانی قادر شده، دولت  هم که گذاری اخالقیبانیان خودش را دارد. برای سپردهقر هر ترکیبی

در راه گم و گور شده اند  و نشان، قربانیانی که یا  نام قربانیان بی مانندگذاری کرده را نیز، تعریف کند. میش نامخود

ترکیب   ادبیات، نه تنها ست که با اتصال ماشین بوروکراسی دولت به ماشینا اینهمیت کافکا دربالدشان. ا در یا 

ترتیب، کافکا در شرایط کند. بدین ها را نیز تصویر میترکیب قربانیان اینتر از آن دهد، بلکه مهممدنظر را نشان می

 .های خروجدر و قربانیان آن، متدی برای پیدا کردن شود: متدی برای بازشناسی ترکیب متد می به یککنونی بدل 

های خداد را تکینهدانست: چه ر سوی پناهجویانی آغوش گرم بدرواقع، چه بسا طفره رفتن از رخداد را بتوان زمینه

نسانی، پای ماشین بوروکراتیک بدیو بجوییم. این آغوش گرم و ا ی حقیقت نزدرا در چهار رویه دلوزی بفهمیم، چه آن

چیزی در عصر  بیش از هرکند ای چندمین بار به ما ثابت میرود. این `بحران` شاید برحال می میشود، ازل حابی

آن  شوند، بیهم، هم ارز هم می کنار در هاییقشر ها،ی الیهکه همه بریم، جاییکراتیک به سر میوماتریالیسم دم

 .های زیرین را بیان کندای فشار الیهالیه آنکه  بیاورد، بی ای به الیه دیگر فشارکه الیه

ای، و گفته `نه`شوند: در مقطعی می ایها موضعی و دورهقاپد که اعتراضها را میداری آنجا تمام اعتراضسرمایه

ثل ست، حتی ما ای و اکنون وقت استراحتطول هفته کار کرده ست. اخالق پروتستانی: درا گفتن `آری`اکنون وقت 

 رتیب قلمرو جدیدت بدین ست. ا ایم و االن وقت حظ بردنگویند، در طول تاریخ ما جفا دیده ند بمفتخر که هاییفمینیست

 .شودفقدان می دچار ،سابق قلمرو  کند ومید را بدل به یک جذابیت ارزش مازا

`جان`  بخشد و تامی را تحقق فانتزیش اهمیت این پافشاری در تفاوت گذاری میان پناهنده و پناهجوست. پناهنده 

پناهجو از قلمرویی آمده، حتی گریخته: درست مثل  ، قلمرویی آمده بهاما چسبد. پناهنده دارد، تا رمق دارد به آن می

7گریز خطوط . 

پناهنده یک  کند.می را بیمه شود و او با یک بار نه گفتن، وضعیت خودپناهنده چیره میجدید بر میل  یقلمروگرانش 

ترجیح میدهم ‘کند. مخارجش نایل میاید، در زمین جدید زیست می گوید و از قبل این نه گفتن به حواصل، بهبار نه می

 گفتن را بار نه  شود. دستگاه بوروکراسی این یککند و به کار بسته میمیشود، تبلور انباشته می یک بار’ نه

  .کندراه پیدا می او به قلمرو جدید خرد و شنود، میمی
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قلمرو به قلمروی دیگر آن  از یک جاییدل شدن آن به کنشی موضعی در جابست. با سکپیکنه گفتن، خصلتی میکرو

 .کندای برای قلمرو جدید میخود را بدل به سرمایه با نه گفتن پناهنده .کندک میرا بدل به کارکردی بهینه و بوروکراتی

 


