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 هایی دربارۀ یک جنبش ایده 

 مازیار اسالمی 

 

 

زبان معیار    دانشگاه شریف ورق خورد خیلی زود   ۀ هتاکی و فحاشی علیه ارکان و شخصیت اصلی نظام که با تجمع اعتراضی شبان

 .معترضان شد و ادبیت این جنبش اعتراضی را شکل بخشید

برانگیخت. مدافعان حکومت، هتاکیپیشهایی فراوان و قابلواکنش  سابقهدری کالمی بیاین پرده   ۀرا نشاندار  ای ادامههبینی 

اما با نقد و نکوهش صریح    کید بر حق طبیعی اعتراضأطلب نیز با تهای اصالحابتذال و فقر محتوای جنبش دانستند. جریان

هتاکی به  طبیعی  واکنشی  را  جوانان  فحاشی  پردههتاکان،  و  سالدریها  در  خودسر  به  موسوم  نیروهای  وهای  گذشته    های 

عبارتی، آنان با ژستی شدن معترضان از سوی حاکمیت و کوتاهی »ما مسئوالن« در اجرای وظایف شمردند. بهتهانگاشنادیده

دانشجویان برشمردند.    بودن مطالباتسیاسیمصلحانه و اخالقی اعتراض را مشروع اما هتاکی را نامشروع و نشانۀ ناپختگی و غیر

  خوردن به چنان برآشفت که با غبطه  احمد زیدآبادی از هتاکی به خود  دل،س و سادهنفنگار سلیمکار چنان باال گرفت که روزنامه

 در روزگار جدید، ترک سیاست کرد.   پارسی مهجور ادب شعر و

  والن را نکوهیدندئنث مسؤو هتاکی نسبت به منسوبان م هافحاشی ،زدگی« باب این روزها گروهی دیگر نیز با استدالل »جنسیت

زدۀ مردساالرانه تاریخ مذکرمان تعبیر کردند. در خصوص این یک فقره، باید گفت فحاشی  ذهن جنسیت  ای دیگر ازه شانو آن را ن

کسی، یا  ۀ  و والد  دادن صفتی به همشیرهنسبت   از هر نوعی، چه جنسی و چه اعتباری، رخدادی اجرایی و عملی نیست. هدف از

اجرای عملی این بیان یا عبارت زبانی در واقعیت  دیگری،    ۀ وف به زوجه و صبیبازگشت چندگرمی گوشت و غضرتحویل بدون

چنان زدگی است. اوست که آن و از کوره در رفتن مخاطب و گیرندۀ پیام، گویای جنسیت   شدنبرافروخته مادی نیست. در واقع  
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است که بیان این فانتزی از سوی فردی   آور اِعمال فعالیت جنسی با نزدیکان مؤنث خویشدر قیدوبند فانتزی شوم و اضطراب

 شود. گیرد و برافروخته میدیگر در سطح زبان را با تحقق عملی آن فانتزی در واقعیت یکی می

های طبقاتی،  توجه به شکافهای بعد و فرم بالغی و اعالنی آن نشان داد که معترضان بیحال، روند اعتراضات در هفتهبا این

عنوان زبان  ها بر حفظ هتاکی و فحاشی بهندارند. اصرار آنگران  های نکوهشتوجه چندانی به استدالل...  جنسیتی، فرهنگی و

تنها  ها نهغذای رستوران طریقت نشان داد فحاشی آنمعیار جنبش و البته استفادۀ سخاوتمندانه و خالقانه از فهرست غذا و پیش

تنها ، نه  «پلو»یی بر روی واریاسیون  هافشاری معترضان در خلق فحشاین نسل است. پا  کنش سیاسی خاص  واکنشی نیست بلکه

هدف« نیست،  توزی و خشونت کالمی »بیهای گذشته و محصول کینواکنشی از سر خشم و غضب به رفتار حکومت در دهه

 گیرد. نه میها را نشاکند و ساختار و بنیانروی میحکومت، فرا ،اشبلکه خلق کنش سیاسی است که از قصد اولیه

های زیرلبی  ها و بدگوییصرف، ویژگی همان فحاشی  ۀتوزانکین  در مقام یک واکنش فردی  و نهادها   فحاشی و هتاکی به مسئوالن

فروشی پس از  وگوهای درون تاکسی یا جلوی دکۀ روزنامههای دوستانه و خانوادگی یا گفتهای قبل در جمعنسل  ۀو نجواگویان

از عباراتی  به  خواندن  ایران  در  است  دهه  چند  که  فعالیتی  است،  مسئول  شکلییک  مخالفعنوان  این  از  است.  رایج  خوانی 

ای دانست که برای مقابله با شدههای سرکوب و منکوب های زیرلبی را شاید بتوان واکنش نسلخوانی در هیئت هتاکیمخالف

  ها که نهایتا  همان  ،«عظما»خورده در پیکار اودیپی با پدر  شکست  های پیاپیِنسل  ، آوردعوامل سرکوب به هتاکی زیر لبی روی می

عام و در  دری در مالء. اما پردهاز پس این پیکار برآیند  توانستندشان و یا در چارچوب زبان شخصی میهای شخصیدر فانتزی

ادوات جنگی در زرادخانۀ    ۀ گونگذاری وسواسجایکوالت و یا  أ م   اعتنا به پیامدها، تغییر کاربریبرابر نیروهای نظامی و امنیتی بی

از سر استیصال  عظما را دیگر نباید واکنشی منفعالنه از کنش و سوژگی  شکلی  باید  ، بلکه  روی اودیپی نفرت کور یا واپس  ،و 

 سیاسی در این زمانه دانست.
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کردن موضوعش حرمتزمان با بیه همشکنی است کداند، شکلی از حرمت هتاکی عمومی به نظام سیاسی که خود را مقدس می

همان   دهد. هتاکی عمومیاش را نیز از دست میهاله ،شدنحرمتکند و یا به تعبیر آگامبن امر مقدس با بیآن را خنثی هم می

کاربردی   دستیشان به هر چیز دممآب است. بسان کودکان که برای بازیکالمی ریشخندآمیز مردم با موضوعی مقدسبازی  

رسالت  »تواند هر نظم مقدسی را واژگون کند و باز به تعبیر آگامبن  چرا که بازی و حتی بازی با کلمات می  بخشند،دید میج

ترجمه صالح نجفی و مراد    ، جورجو آگامبن  ،ها شکنیحرمت ) «  ای سیاسی استبازی را به آن برگرداندن وظیفه  حرمتِسراپا بی

 . آزادی باشد تواند عین و خودِمیشکنی کالمی بازیگوشانه و از جمله حرمت توان افزود که بازیالبته می و ؛فرهادپور(

  شان فقط نحوۀ بیان آن است اند با نفس اعتراضات مشکلی ندارند و مشکلهای اخالقی مصلحانه که مدعیکردن دیدگاهپس رسوا

و سوءمدیریت »ما مسئوالن«، الزم و ضروری   ها واکنشی است به کوتاهیکنند این فحشو با ژستی پدرانه و فروتنانه اعالم می

بر آن   اشنظر رسیدن در جهانی که خدا و نمایندهها تا حدی است که گناهکار و مقصر بهاست. ریاکاری مواضع مصلحانۀ آن

 ها شیطان نیز مقیم آن است. دانند که به زعم آناند را بهتر از زندگی راستین در جهانی میحاکم

 چنین سرود: جدال آیینه و تصویرش احمد شاملو در بیش از نیم قرن پی

 اید دیری با من سخن به درشتی گفته»      

 خود آیا تابتان هست        

 که پاسخی به درستی بشنوید            

 «به درشتی بشنوید؟                                    

مداد  گویی است. وارثان باگاه حقیقت و راستی خود هتاکی و درشت  . پای همندسنگ و همنزد شاملو درستی و درشتی گاه هم

  مطالبات ۀچرا که چکید بازان و فرومایگان باشند. نگران داوری دغلکه آنکنند بیاین حقیقت را اجرا می  در کف خیابان مصرانه
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های مقدس که با زندگی و مادیت آن گره  شان است، فردیتی خودآیین و رها از ارزشو خواست اصلی معترضان بازیابی فردیت

)جنسیتی، قومیتی،  و ناکام بوده است و همواره در هیئت یک دیگری  شدهتاریخ ما موجودیتی پیوسته سرکوب   فرد در   خورده باشد. 

گاه به عمل نیامده  به استثنا مواردی معدود هیچ  است.عقیدتی، طبقاتی( و نه موجودیتی مستقل و خودآیین خطاب قرار گرفته  

ش امقابل خصمخواهد در این پیکار اودیپی در  اش، میعات سیاسی، به گواه ابدا1401. واضح است که فردیت معترض  است

خود را مهیای جنگ بزرگ    ،آغاز کرده است. با بردن جنگ نخستاو پیکار اودیپی را از درون خانه و با خانواده    شمشیر بزند.

و رسم پیکار ندانسته به جنگ    ها که راههمان  های پیشین.های نسلها و ارزشاعتنا به سرزنش پدران و پدربزرگکرده است. بی

 بزرگ رفتند. 

های جنسی  اودیپ را محصول تکانه   ۀخالف فروید که عقد بر،  اودیپ  ۀافول عقدساز  دوران  ۀدر مقال1979در سال  هانس لِئووالد  

اودیپ    ۀ دشمرد. خوانشی سیاسی از عق  «شدن و رستن و کسب خودآیینیقسمی الزام و اضطرار به رها»را  آن  دانست، و قهری می

  ۀاودیپ رابط  ۀ اش از عقد های سیاسی بسیار کارآمد است. لئووالد در بازآفرینیها و البته ناکامیکامیابی  ،که در توضیح مبارازات

فرد از آن را در پیوند هایی تازه طرحی منحصر بهنهد و با گشودن افق میسوداهای جنسی نسبت به والدین با ترس از اختگی را وا

کند که از قضا میان او و مقتول نوعی پیوند  فرد اقدام به قتل کسی می»  ریزد: امر سیاسی و شکاف نسلی پی می  ،قدسیبا امر  

برقرار است، رابط  قدسی  با حاکم.  ۀمانند  پدرانه ذبح می  فرد  رابطه لگدمال میاقتدار  این    شود.شود و هر قدسیت موجود در 

 .«کشی علیه قدسیت استپدر

نزاع و تقالهای سیاسی با حکومت سرنوشتی بهتر از سرکوب    ،ۀماگر نگوییم ه  ،تربه بعد در بیش  78از سال  هایی که  برای نسل 

جایی روانی که نام  هنخست از طریق جاب  ۀشیو  مختلف ادامه یافت.  ۀدو شیو  و مقابله با حکومت به  ، سیاستشدن نیافتند ومنکوب 
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های  گیری شخصی یکی کرد، با انبوهی از فانتزیوری و انتقامهای آندر رسانهاش همان مهاجرت بود سیاست را با وراجی  اجتماعی

اش دوپارگی روانی فرد و  کردن تدریجی سرکوب همراه شد که پیامد بعدیدوم از طریق ماندن در ایران و درونی  ۀشیو  .سیاسی

خوردگان پیکار اودیپی در واقعیت،  ستحال هر دو مبتال به یک عارضه بودند. شکبعد هم سرخوردگی و افسردگی بود. با این

هایی که هرکدام به سبک و  کردن پدر مقدس بودند. نسلزار اودیپی در حال ناکاررهای شخصی خود در کاهمگی در فانتزی

 برای تحمل شکست ناگزیر  ایخوردههمان وضعیتی که هر فرد شکست  ،سیاقی در حال بازآفرینی فانتزی سیاسی خویش بودند

پنا بهرهأبرد. مه میبه آن  ابداعات نسلویران  گرفتن،موریت هر نسلی  آفریدن  نو  از  با همین    های پیش است و دقیقا کردن و 

های پیش  های ناکام نسلهای کنشبر ویرانه  اند،زمان که نوآورانه و خالقانههای سیاسی این نسل همفرض است که کنشپیش

 اند.  بنا شده

این نسل، چه در    زبان اعتراض ابداعیرهاند.  بند زمان خود را می  که از قید و   زبانی   شود،غاز میشان آابداعات این نسل با زبان

اش شده و وانهادهاز لحاظ تاریخی سرکوب  سِ زمان نفکند و همزدایی میش قدسیااز موضوع   شکنیفرم و چه در محتوا با حرمت

، نفس خود 57خوبی آگاه است. فرد انقالب  و جنبش سبز به   57ر انقالب  اسالفش دهای  ها و ناکامییابد. او از محدودیترا باز می

به بیان    گذشت تا کسی دیگر به جایش فکر کند. اش مینهاد، از خودآیینیرا به بهای پذیرش جایگاه قدسی رهبر و حزب وامی

زد اما قادر نبود مرگ ثانوی یا مرگ  می مرگ اولیه یا سرنگونی پادشاه را رقم  کرد.اش را تا پایان طی نمیسیر اودیپی ،روانکاوانه

بنابراین استبداد را از بین برد اما   شد.ای دیگر منجر میکه به سربرآوردن پادشاهی دیگر در جامهرا رقم زند  ای  چرخه و زمینه 

خواهی یبای« نیک اند، جنبشی آغشته به »جان زهای جنبش سبز نیز آگاهمعترضان از محدویتتر شد.  خود بانی استبدادی بدخیم

های درون جنبش با  میان نسل دانست، جان زیبایی که در واقع نقابی بود بر تناقضات اساسی می «که »ادب مرد را به ز دولت او

 دادند.  را می 60 ۀعصر طالیی ده  ۀشان که وعد رهبران 
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اش محقق «ی و بازیابی نفسِ انکارشدهگلستان ـ داند که سوژۀ سیاسی فقط با عبور از اخالقیات »بوستانمی 1401اما معترض 

ها در پستو زدن همان زبانی است که دهه  کردن و فریادشدنِ سوژۀ سیاسی نیازمند عمومیشود. در وضعیت کنونی ساختهمی

ثرات أ و ت  شود تا شهامت بیان همۀ عواطفشده است. در این ماجراجویی سیاسی، فقط زبان معترضان نیست که آزاد مینجوا می

اندازه زبان حکومت نیز از کار افتاده و نامفهوم شده است. حکومت ناتوان از بیان مستقیم همانواقعی خود را پیدا کند، بلکه به

ای از موفقیت که کشتن هر معترضی نشانه  1360جا کرده است، برخالف دهۀ  ورزی را جابه ش مرزهای بالهت در استداللااعمال

سخت فلزی به بدن«  اصابت جسم  ».  شد با صدایی بلند اعالم می  «به هالکت رسیدن»  عبارت  با   و پیروزی حق بر باطل بود و

»شلیک گلوله« هراس   شدن بازبان حکومت است برای بیان مرگ یک معترض، اعالنی از سر ترس و گیجی که از بیان کشته

ادفا  حاضر در اعتراضات عنوان شده ظاهرا  بیانی  دارد. »سقوط از ارتفاع« که در چند ماه گذشته علت مرگ بسیاری از جوانانِ تص

، مخصوصا  در ایران«. شوداست برای اثبات قانون جاذبۀ نیوتن، اما با یک تبصرۀ جدید: »نیروی جاذبه موجب سقوط اجسام می

کرده که تابع هیچ قانون غافل    حاکم را از حقیقت مسلم  ۀ گرخید  ، زباناین اصرار چندباره بر اعالم سقوط به واسطۀ نیروی جاذبه

ای که نیروی دافعهتوسط    ها ها و ارزش سقوط حکومت   ،ترتر و سهمگینهایی عظیم: سقوطدر ایران  ، مخصوصا فیزیکی نیست

را نیازش  باال عمل میاو مکانیسم سقوط مین  أ ها ت شکنیهمین حرمت  انرژی مورد  به  پایین  از  زبان  کند. حرمتش  با  شکنی 

 دهنده به همراه دارد.  ای که انقطاعی محض و تکانشکنانهفرهنگ. زبان حرمت ۀچالبعید تاریخ و آزاد شده از سیاهاز ت بازگشته

تر در این  شود، یا دقیقتاریخ میچیز بیهمهای هستند که به قول بنیامین در این لحظه  لحظات انقطاع چنان عمیق و ریشه 

می قرار  خود  صفر  نقطۀ  در  تاریخ  )گلحظه،  ریست  فکتوری  مشابه  فعالیتی  دیجیتال  ابزارهای  (factory resetیرد.  .  هوشمند 

سامان و عملکردی  شود تا دستگاه  پاک می  های آلوده از حافظۀ دستگاه فشل و کندها و ارزش داده   ۀفرایندی که طی آن هم

های پیشین هم است. گسست از لحظاتِ تنها گسست از چند دهۀ پیش بلکه گسست از خود گسست نه  1401جنبش  .  بهتر بیابد

و جنبش سبز. گالیۀ سیاسیون بانفوذ که این جوانان معترض حتی  57مان. از انقالب مشروطه تا انقالب گسست در تاریخ مدرن
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شود، اما واجد حقیقتی هم  شان نخورده گرچه با هدف تحقیر معترضان و تخفیف این جنبش بیان میها هم به گوشاسم آن 

اند.  اند که از حافظه حذف شدههای ویروسیها و ارزش سیاسیون حاضر در فضا، همان داده  شدنِین فکتوری ریست در ا  است.

 items deletedشود و پیام  با اندکی صبر خط لود آبی کامل می  ها چندی است آغاز شده است.آن  فرایند فراموشی و حذف 

successfully  .بر صفحه ظاهر خواهد شد 

ای دارد. برای  اینک فقط توانایی دیدن بعضی مختصات آن را داریم، حتما  پیامدها و آیندهای و تاریخی که همگسست ریشه 

دهیم یا حتی  . به سیاق صبری که همین روزها برای لود شدن یک ویدئوی کوتاه به خرج میشدن تصویر باید صبر کردکامل

پنجرهباز هم  ،ایشدن  صبورانهاما  که  شخصی  مانچشم   زمان  کار  است  پنجره  میبه  پیش  هم  را  همان  مان  سیاق  به  بریم. 

چون آیینی جمعی. هم  ،آوریم می  های اشتراکی روشکن ها به فیلترفیلترها و ممنوعیت  ۀشدن، که برای دور زدن هماشتراکی 

 کیفیت تصویر نهایی بر  بینانه،خوش چه    چه به سناریوهای بدبینانه دربارۀ آینده باور داشته باشیمسحر نزدیک نیست، اما هست.  

نیست،هیچ معلوم  ارزش   کس  و  نسل  همین  توسط  آن  مختصات  شدهرچند  خواهد  ترسیم  خوشایند فارغ  ،هایش  و  پسند  از 

چه روشن است زمان حال است. زمان حالی که هنوز ادامه دارد، با تلی از تصاویر دلخراش، اخبار دردناک  های پیشین. اما آننسل

نظیر. اکنونی که ادامه خواهد یافت و کماکان اکنون خواهد ماند. اگر جاودانگی را نه استمرار مانند و کمجربۀ لحظاتی بیو البته ت

کنند. ما  گاه زندگی جاودان نصیب کسانی خواهد شد که در زمان حال زندگی میزمانی تلقی کنیم، آننامتناهی زمان، بلکه بی

جا  که چه خواهد شد بیایید در »ایناز اینایم و قرار است مقیم آن نیز باشیم. پس فارغدهچند ماهی است که مقیم زمان حال ش

 مزه کنیم. و اکنون« جاودانگی را مزه


