
فهرست

معرفی مصاحبه شوندگان
 معرفی مصاحبه کنندگان
مقدمه

]1[  تئاتر خشونت
کریچلی  گفت وگو با سایمون 
ترجمۀ  مینا قاجارگر

کاسیاه نمی تواند فیلسوف باشد کا  ]2[
 گفت وگو با جورج یانسی 
ترجمۀ  علی حاتمیان

]3[ آموزش و پرورش باید تخریب کننده باشد
یرو گفت وگو با هنری ای. ژ
ترجمۀ  علی حاتمیان

]4[بحران پناهندگان بحران انسانیت است
یگمونت باومن گفت وگو با ز
ترجمۀ  مینا قاجارگر

]5[ وقتی قانون دیگر معادل عدالت نیست
کراورتی اسپیواک گایاتری چا گفت وگو با 
ترجمۀ  علی حاتمیان

]6[ تخریب محیط زیست مصداق جرم علیه بشریت است
یان پار گفت وگوی ناتاشا لنارد با آدر
ترجمۀ  امیر قاجارگر

7
۱۱
۱۳

۲۳

۳۵

۴7

۵۹

۶۹

7۹



کیست؟ ]7[ شر چیست و قربانی 
گفت وگو با سیمونا فورتی

ترجمۀ  امیر قاجارگر

 انسانی است؟
ً
]8[  آیا انسان گرایی واقعا

کری وولف گفت وگوی ناتاشا لنارد با 
ترجمۀ  علی برزگر

]9[حیات فکری خشونت
یچارد برنستین گفت وگو با ر

ترجمۀ  علی تقوی نسب

]10[ اعتراضات خیابانی در رسانه ها
گفت وگوی ناتاشا لنارد با نیکوالس میرزوئف

ترجمۀ  امیر قاجارگر

]11[هنر در زمانۀ قساوت
گفت وگو با براشا ال. اتانژه

ترجمۀ  عزت رضوانی

]ضمیمه[ چگونه می شود مخالف خشونت بود؟
گفت وگوی ناتاشا لنارد با برد اونز

ترجمۀ  علی تقوی نسب

واژه نامه
نمایه

8۹

۹۹

۱0۹

۱۱۹

۱۲۹

۱۳۹

۱۵۳
۱۵7



معرفی مصاحبه شوندگان

يــخ فلســفه، نظريــۀ سیاســی،  کریچلــی۱ فیلســوف انگلیســی اســت. او دربــارۀ تار ســایمون 
کارشناســی و دکتــری خــود را  مذهــب، اخــاق، زیبایی شناســی، ادبیــات و تئاتــر می نويســد. 
کرده اســت. در دانشــگاه های متعددی اســتاد  در رشــتۀ فلســفه از دانشــگاه اســکس دريافت 
مهمــان بــوده و کتاب هــای بســیاری نوشــته اســت. کتاب هــای کريچلــی شــامل خیلــی کــم... 

تقریبــًا هیــچ: مــرگ، فلســفه، ادبیــات۲ و بمــان ای توهــم؛ نظريــۀ هملــت۳ اســت.
جورج یانســی۴ فیلســوف آمريکایی آفريقایی تبار و اســتاد فلســفۀ دانشــگاه اموری اســت. 
او نويســنده و ویراســتار کتاب هــای متعــددی بــوده اســت، ازجملــه بدن هــای ســیاه، نگاه هــای 

خیــره۵، نــگاه کــن! يــک سفیدپوســت۶ ، و تعقیــب تریــون مارتیــن7 به همــراه جنیــن جونز.
ــوم پرورشــی  ــرو8 منتقــد فرهنگــی آمريکایی کانادایــی و يکــی از پايه گــذاران عل ــری ژی هن
انتقــادی در ايــاالت متحــدۀ آمريکاســت. او به خاطــر آثــارش دربــارۀ علــوم پرورشــی همگانــی، 
انتقــادی مشــهور  نظريــۀ  و  رســانه ای  فرهنگــی، تحصیــات عالــی، مطالعــات  مطالعــات 
اســت. در ســال ۲00۲ انتشــارات راتلــج از او به عنــوان يکــی از پنجــاه متفکــر آموزشــی عصــر 

مــدرن نــام بــرد.

1.  Simon Critchley (1960-)                                                                                 5.  Black Bodies, White Gazes     
2.  Very Little... Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature        6.  Look, a White!                                           
3.  Stay, Illusion! The Hamlet Doctrine                                                           7.  Pursuing Trayvon Martin              
4.  George Yancy (1961-)                                                                                            8.  Henry Giroux (1943-)    
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ممتــاز  اســتاد  لهســتانی االصل،  جامعه شــناس  و  فیلســوف  باومــن۱  زیگمونــت 
جامعه شناســی در دانشــگاه لیــدز و يکــی از سرشــناس ترین نظريه پــردازان اجتماعــی بــود. 
ــن  ــود. آخری ــز ب ــت مدرن متمرک ــی پس ــت و مصرف گرای ــه، هولوکاس ــر مدرنتی ــات او ب مطالع

کتاب هــای او بیگانــگان پشــت در خانــۀ مــا  ۲ و رتروتوپیــا  ۳ هســتند.
کراورتــی ِاســپیواک۴ نظريه پــرداز ادبــی و منتقــد فمینیســت هنــدی و اســتاد  گایاتــری چا
کلمبیاســت. او را يکــی از تأثیرگذارتریــن روشــنفکران پسااســتعماری بــه شــمار  دانشــگاه 
کتــاب آمــوزش زیبایی شــناختی در عصــر جهانی ســازی۵ و  ــد. اســپیواک نويســندۀ  آورده ان

کتــاب ديگــر اســت. شــماری 
آدریــان پــار۶ فیلســوف و منتقــد فرهنگــِی متولــد استرالیاســت. او مقاله هــای متعــددی 
کنشــگر و عمــل  دربــارۀ جنبــش پايــداری، سیاســت های تغییــرات آب وهوایــی، فرهنــگ 
خــاق منتشــر کــرده اســت. پــار اکنون اســتاد سیاســت های زيســت محیطی و نقــد فرهنگی 

در دانشــگاه سین ســیناتی و مدیــر مرکــز تحقیقاتــی َتفــت اســت.
کــه دغدغــۀ اصلــی اش فلســفۀ سیاســی و  ســیمونا فورتــی7 فیلســوف ايتالیایــی اســت 
اخــاق معاصــر اســت. او اســتاد فلســفۀ سیاســی در دانشــگاه پیدمونــت شــرقی در ايتالیــا و 
اســتاد مهمــان در حــوزۀ مطالعــات اجتماعــی در دانشــگاه نیــو اســکول در نیویــورک اســت. 

کتــاب او دیوهــای جديــد: بازانديشــی در قــدرت و شــر امــروزی8 اســت. جديدتریــن 
کــری وولــف۹ در آمريــکا متولــد شــده اســت. او دکتــری اش را از دانشــگاه دوک دريافــت 
دبیــِر  و  رايــس  انتقــادی در دانشــگاه  و  فرهنگــی  نظريــۀ  مرکــز  کنــون مدیــر  ا وولــف  کــرد. 

کتــب پساانســان گرایی در انتشــارات دانشــگاه مینه ســوتا اســت. بنیان گــذاِر مجموعــه 
از  گســترده ای  دربــارۀ مجموعــۀ  کــه  اســت  آمريکایــی  فیلســوف  برنســتین۱0  ریچــارد 
ــۀ انتقــادی، فلســفۀ اجتماعــی،  مســائل و ســنت های فلســفی قلــم زده اســت، شــامل نظري
کــه متفکــران و بینش هــای فلســفی  فلســفۀ سیاســی و هرمنوتیــک. او به دلیــل شــیوه ای 
می پــردازد  مســائلی  بــه  برنســتین  اســت.  شــده  شــناخته  می دهــد  پیونــد  هــم  بــه   را 

1.  Zygmunt Bauman (1925-2017)                                    6.  Adrian Parr (1967-) 
2.  Strangers at Our Door                                                         7.  Simona Forti (1958-)                                   
3.  Retrotopia                                                                                    8.  New Demons: Rethinking Power and Evil Today                                  
4.  Gayatri Chakravorty Spivak (1942-)                          9.  Cary Wolfe (1959-)   
5.  An Aesthetic  Education in the Era of Globalization    10.  Richard J. Bernstein (1932-)                                       
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م کــه جنبه هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی زندگــی معاصــر را در بــر می گیرد. او نويســندۀ 

کتــاب خشــونت: تأملــی بی پرده۱ اســت.
نیکــوالس میرزوئــف۲ نظريه پــرداز فرهنــگ بصــری و اســتاد رســانه، فرهنــگ و ارتباطــات 
کتــاب ديگــر  کتــاب جهــان را چگونــه ببینیــم۳ و چنــد  در دانشــگاه نیویــورک و نويســندۀ 

اســت.
براشــا ِال. اتانــژه۴ هنرمنــد تجســمی، نويســنده، فیلســوف و روانــکاو اســت. اغلــب 
آثــارش نقاشــی رنــگ روغنــی هســتند. او يکــی از چهره هــای شــاخص هــم در میــان نقاشــان 
فرانســوی و هــم در صحنــۀ هنــر یهوديــان اســت. تازه تریــن کتــاب وی و قلب مــن، زخم-فضا  ۵ 

کــه بــه مناســبت چهاردهمیــن دوســاالنۀ اســتانبول منتشــر شــد. نــام دارد 

1.  Violence: Thinking Without Bannisters
2.  Nicholas Mirzoeff (1962-)
3.  How to See the World
4.  Bracha L. Ettinger (1948-)
5.  And My Heart Wound-Space





معرفی مصاحبه کنندگان

کــه آثــارش بــر مســئلۀ خشــونت  بــرد اونــز۱ فیلســوف سیاســی و نظريه پــرداز انتقــادی اســت 
متمرکــز اســت. او دانشــیار رشــتۀ خشــونت سیاســی در دانشــگاه بريســتول انگلســتان، 
مؤســس و مدیــر پــروژۀ وب ســايت هیســتوریز آو وايلنــس۲ اســت کــه بــه نقد مســئلۀ خشــونت 
کتاب هــای آينده هــای دورانداختنــی:  در قــرن بیســت ويکم اختصــاص دارد. وی نويســندۀ 
جذابیــت خشــونت در عصــر نمايــش۳ )به همــراه هنــری ژیــرو( و حیــات انعطاف پذیــر: هنــِر 

ــد( اســت. ي ْک زندگی کــردن۴ )به همــراه جولیــان ر ــا خطرن
اينترســپت،  خبــری  وب ســايت  بــا  مرتــب  به طــور  آزاد  روزنامه نــگار  لنــارد۵  ناتاشــا 
هفته نامــۀ نیشــن و شــبکۀ الجزیــرۀ آمريــکا همــکاری می کنــد. عمــدۀ فعالیــت او همــکاری 

ــری اســت. ــو اينکوآی ــۀ اينترنتــی نی ــا مجل ب

1.  Brad Evans
2.  Histories of Violence 
3.  Disposable Futures: The Seduction of Violence in the Age of Spectacle
4.  Resilient Life: The Art of Living Dangerously
5.  Natasha Lennard





]مقدمه[

انسان در عصر ظلمت*1
 برد اونز

ترجمۀ  امیر قاجارگر

* Evans, Brad. 2017. “Humans in Dark Times”. The New York Times, February 23, 2017.





انســانی در  رنــج  و  بــه میــراث جنــگ  بــرای پرداختــن  آرنــت  اواخــر دهــۀ ۱۹۶0، هانــا  در 
کــرد. اســتفاده  ظلمــت«۱  »عصــر  واژۀ  از  نوشــته هايش 

کــه بشــر در آن  کنــد  کــه شــرايطی اســتبدادی  ترســیم  دغدغــۀ آرنــت صرفــًا ایــن نبــود 
کــه بــا صداقــت بــه جنــِگ سوءاســتفاده از  کــرده اســت. او عمیقــًا بــه اهمیــت افــرادی  ســقوط 
گاه بــود. او فهمیــده بــود کــه مبــارزه  قــدرت، در تمــام شــکل های ظالمانــه اش، رفتــه بودنــد نیــز آ
کــه ذهــن مــا به طــور مــداوم بــا ایــن مســئله درگیــر باشــد: همــۀ  بــا خشــونت مســتلزم ایــن اســت 
مــا ناظرانــی هســتیم کــه درس هــا و هشــدارهای قرن هــا ویرانــِی غیرضــروری هدايتمــان می کند.
در طــول ســال قبــل، بــا دانشــمندان برجســته و متعهــدی گفت وگــو کرديــم کــه دغدغــۀ 

کــه درخــور زمانــۀ مــا باشــد. تمامشــان به نوعــی ارائــۀ نقــدی بــر خشــونت اســت، نقــدی 
کنــون بیــش از هــر زمــان ديگــری  کــه داده شــد ا متأســفانه بســیاری از هشــدارهایی 
کــه  نیازمنــد توجــه اســت. در سرتاســر جهــان می تــوان شــاهد آزادی تبعیــض و تعصبــی بــود 
کنــی برانگیختــه شــده اســت، نفــرت و  به واســطۀ پیدايــش سیاســت های نفــرت و تفرقه پرا
کــه شــکل های جديــد  کــه نقــش مســتقیمی در ترس هــای هــرروزۀ آن هایــی دارد  تفرقــه ای 

کــرده اســت. فاشیســم اغوايشــان 

1.  dark times
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کــه هــم بــه فراخــور زمــان بــه مســائل بپــردازد و هــم فــارغ از  رســالت اســتون۱ ایــن اســت 
آن. خشــونت آشــکارا چنیــن پديــده ای بــوده و نیازمنــد تأمــل ســنجیده و هدفمنــد تاريخــی 
گــر مبــارزه علیــه خشــونت  ــم: ا ي ــر می خور ــه يــک مشــکل ب اســت. امــا در اينجــا بافاصلــه ب
ــاد  ي ــا صــرف وقــت بســیار ز کــه تنهــا ب ــد از تفکــر اخاقــی اســت  نیازمنــد شــکل هایی جدي
کنونــی،  می تــوان بــه آن هــا دســت يافــت، چنیــن مبــارزه ای چــه ســودی دارد بــرای وضعیــت 
کشــیده شــده و بــه  نظــر می رســد هــر روز بــا  ک تــر  يــخ بــه مســیری خطرنا کــه تار لحظــه ای 

گرفتــار می شــود؟ ســرعت بیشــتری در آن 
کــه هیــچ نقــد قابل قبولــی بــر خشــونت از يــک فــرد  شــايد يکــی از پاســخ ها ایــن باشــد 
ــد و  ــه می کن ــونت ارائ ــل خش ــه ای از دالی ــای تقلیل گرايان ــه تبیین ه ک ــته،   ــگاهی برجس دانش
راه حل هــای مرســوم و متعــارف ارائــه می دهــد، صــادر نخواهــد شــد. ]بــه بیــان ديگــر،[ چنیــن 
ــه اهلی شــدن تفکــر می انجامــد و ایــن تفکــر اغلــب در خدمــت سیاســت های  موضعــی ب
عــده ای معــدود از برگزيــدگان اســت. به جــای چنیــن چیــزی، بايــد میــان متفکــران، فعــاالن 
کــه مــرز نوشــتاری تحقیــق  کنیــم  مدنــی، هنرمنــدان و افــراد ديگــر گفت وگویــی جــدی ايجــاد 
کرامــت انســانی بــه تــن می کنــد و اهمیــت  کــه شــعر لبــاس  گســترش می دهــد، جایــی  آزاد را 
گفت وگوهــای فرارشــته ای تنهــا ناظــر بــه آشکارســاختن بحران هــای تفکــر سیاســی معاصــر 
گفت وگوهــا همچنیــن مــا را ترغیــب می کنــد تــا در معنــای انســانیت در  نیســت، بلکــه ایــن 

کنیــم.  قــرن بیســت ويکم بازانديشــی 
بــا ایــن ذهنیــت، بازنگــری گفت وگوهــای ایــن مجموعــه به منظــور بیرون کشــیدن برخی 
ــای  گفت وگوه ــود.  ــد ب ــد خواه ــر مفی ــترک و مهم ت ــای مش ــا و نگرانی ه ــا، بینش ه از تهديده
گیــر نیســتند، مــا  کامــل و فرا کــه تــا اينجــا انجــام داده ايــم، هرچنــد به هیچ وجــه  متنوعــی 
ــئلۀ  ــارۀ مس ــری را درب ــث بهت ــوان در آن بح ــه می ت ک ــد  ــنا می کنن ــی آش ــوب معقول ــا چارچ را ب
کــرده و روابــط صلح آمیزتــری را میــان مــردم جهــان تصــور نمــود. بنابرایــن  خشــونت آغــاز 

ــد: کــه ارزش فکرکــردن دارن ــم  ي ــه ۱۱ درســی می پرداز اينجــا ب
۱. هــر خشــونتی تاريخچــه ای دارد. ســايمون کريچلــی ایــن مجموعــه را بــا يــک فراخوان 
 قدرتمند به شناخت تاريخ مشترک ما از خشونت آغاز کرد و توضیح داد که چگونه می توانیم

ــه هنــر، جنــگ،  The Stone  .1: فضایــی مجــازی در نیویــورک تايمــز شــامل مقاله هایــی از فیلســوفان معاصــر راجــع  ب
کتــاب در آن منتشــر شــده اســت ]ویراســتار[. کــه مصاحبه هــای ایــن  اخــاق، جنســیت و فرهنــگ عامــه 
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م کنیم. درک طبیعِت چرخه اِی۱ خشــونت  کنونی اســتفاده   از گذشــته برای درک بهتر لحظۀ 

گــر بخواهیــم درکــی محســوس از جلوه هــای معاصــر خشــونت داشــته  ضــروری خواهــد بــود ا
باشــیم و به دنبــال شــرکت در فراينــد دشــوار و ناراحت کننــدۀ شکســتن ایــن چرخــه باشــیم. 
کــه  خشــونت در ایــن ســیاق هرگــز نبايــد به صــورت نظــری انديشــیده شــود. همان طــور 
کــه مــا تــراژدی  کريچلــی می گويــد »واقعیتــی زيســته« همــراه بــا »تاريخــی انضمامــی« بــا ســنتی 
کــه  انســانی می نامیــم ممــزوج گشــته اســت. دقیقــًا بــا تابانــدن نــوری تراژيــک بــه تاريــخ اســت 
مــا انســان ها قــادر هســتیم جهانــی ورای رنــج و قصــور را تصــور کنیــم. بــه همیــن خاطــر اســت 

کــه هنــر بــرای ارائــۀ پاســخی مدنــی بــه خشــونت ضــروری اســت.
۲. خشــونت چیــزی جــز آســیب زدن بــه بدن هــا و نابــودی زندگی هــا نیســت. بــه همیــن 
جهــت، خشــونت هرگــز نبايــد به شــیوه ای بی طرفانــه و ســرد مــورد بررســی قرار گیرد. خشــونت 
و  سیاســی  دغدغه هــای  از  نمی توانــد  کــه  دارد  غیرمنطقــی ای  سیاســت های  بــه  اشــاره 
اخاقــی مــا جــدا باشــد. مــا در شــهادت شــخصِی جــورج يانســی مســتقیمًا بــا ایــن موضــوع 
ــد  ــژاد چنــد تهدي ــارۀ ن ــه ســتون قبلــی خــود درب ــه رو شــديم. يانســی در جــواب مســتقیم ب روب
کــرد و ایــن نشــان می دهــد سیاســت های ســرکوب نــژادی چطــور بــه  خشــونت آمیز دريافــت 
حیــات روانــی خشــونت مرتبــط اســت. خشــونت بــه شــرايط ضدعقانــی ای مربــوط می شــود 
کــه در آن آزاردادن و ســرکوب »ديگــری« می توانــد حالــت طبیعــی بــه خــود گرفتــه و بــه بخشــی 
از ســاختار روزمــرۀ زندگــی تبدیــل شــود. کلمــات در چنیــن شــرايطی می تواننــد عینــًا بــه يــک 

شــخص آســیب برســانند.
۳. بــرای اينکــه خشــونت شــکل بگیــرد، بايــد حافظــۀ تاريخــِی آزار و اذيــت را ســرکوب 
کــه هنــری ژیــرو می گويــد، ایــن ساح ســاختن از جهــل نشــانی از خشــونِت  کــرد. همان  طــور 
فراموشــی ســازمان يافته اســت. ما در زمان معاصر خود شــاهد اجرای این خشــونت هســتیم. 
مطالبــات بــرای بازگشــت بــه »عظمــت«۲ يــادآور آن چیــزی اســت کــه والتــر بنیامیــن در مقالــۀ 
خاســتگاه  می نامــد؛  اســطوره ای  خشــونت  عريــاِن  )جاذبــۀ(  خواســِت  خشــونت«۳  »نقــد 
ــا  کــه عمــًا ب ــی  ــود، وحدت ــی دروغیــن در میــان مــردم ب ــه ســاختن وحدت ایــن مطالبــه میــل ب
ژیــرو می گويــد، کــه  زيان بارتریــن جدایی هــا شــکل می گرفــت. همان طــور   به وجودآمــدن 

1.  cyclical nature 
2.  greatness
3.  “Critique of Violence”
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مؤثــر  اســتراتژی های  کــه  اســت  جایــی  همــان  دقیقــًا  فضــا  ایــن  در  آمــوزش  جايــگاه   
کــه در  ضدتروريســتی آغــاز می شــود. آمــوزش همــواره شــکلی اســت از دخالــت سیاســی 
ــد  ــراد شــجاعت آن را دارن ــا ذهــن انتقــادی تولیــد می کنــد، ایــن اف ــرادی ب بهتریــن حالــت اف
کنــار ســتمديدگان جهــان  کــه در مقابــل صاحبــان قــدرت از حقیقــت ســخن بگوينــد و در 
کــه ســتمکاران ترجیــح می دهنــد فرامــوش  بايســتند، زیــرا آن هــا خشــونتی را بــه يــاد می آورنــد 

کننــد.
می شــود  ضرب آهنگ هایــی  و  فضاهــا  فرهنگ هــا،  نابــودی  شــامل  خشــونت   .۴
کــه از  ــه نقــل از آرنــت، تنهــا چیــزی  ــاز هــم ب کــه زندگــی يــک شــخص را شــکل می دهنــد. ب
کــه  همان طــور  اســت.  »بی جهان بــودن«۱  وضعیــت  نوعــی  می شــود  حاصــل  خشــونت 
ک پناه جويانــی  گفتــه، ایــن موضــوع هیچ جــا بیــش از وضعیــت اســفنا زيگمونــت باومــن 
کــه از يــک ویرانــی غیرقابل تصــور می گریزنــد آشــکار نیســت، در بیشــتر مواقــع ایــن ویرانــی 
کــه پناه جويــان آرزوی بازگشــت بــه آن را دارنــد. ایــن حقیقــت  ویرانــِی تمــام چیزهایــی اســت 
کــه مصیبــت پناه جويــان محدوديــت همدلــی جوامــع ديگــر نســبت بــه غریبه هــا را  دارد 
کــه فرصت طلبــان  آشــکار می ســازد. امــا دوران معاصــر، مخصوصــًا، آشــکارا نشــان می دهــد 
سیاســی چگونــه افــراد آســیب پذیر را در مقصــد موردنظرشــان در مقابــل متزلزل تریــن کارگــران 
کــه زبــان  قــرار می دهنــد، بنابرایــن وضعیــت سیاســی واقعــًا مســمومی بــه وجــود می آيــد 
امنیــت، چــه فیزيکــی و چــه اقتصــادی، در آن به عنــوان يــک بــازی بده بســتان ارائــه می شــود 
و از نگرانی هــای اخاقــی و بشردوســتانه پیشــی می گیــرد. بنابرایــن آنچــه در حاشــیه باقــی 
می مانــد فرصتــی بــرای روابــط متقابــل و همیارانــه بــر مبنــای آســیب پذیری دوطرفــه اســت.
بــرای  را  آن  از  خاصــی  شــکل های  می توانــد  خشــونت  آشــکار  سیاسی ســازی   .۵
کراورتــی ِاســپیواک  گاياتــری چا کــه  مصــرف عامــه عقانــی و قابل تحمــل ســازد. همان طــور 
می گويــد، ایــن موضــوع به هیچ وجــه از سیاســت هويــت جــدا نیســت. درواقــع خشــونت 
تهی ســاختن  آن هــا  از  هــدف  کــه  باشــد  تحقیرآمیــزی  فرايندهــای  از  متشــکل  می توانــد 
زندگی هــا و شــیوه های زندگــی از امنیــت و حقــوق حّقــه اســت. ایــن خشــونت برخــی افــراد 
را، به عنــوان افــراد ذاتــًا پســت، دورانداختنــی و بــی ارزش، از افــراد ديگــر متمایــز می کنــد. 
کــه در ایــن  همچنیــن خشــونت اغلــب می توانــد در چارچوب هــای قانونــی اعمــال شــود 
ــون، به جــای حفاظــت از حقــوق مــردم، قانونی ســازی تمــام شــیوه های تعــرض  صــورت قان

1.  worldlessness
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م سیســتماتیک يــا آشــکار را بــه نــام نظــم ممکــن می ســازد. ایــن موضــوع نیازمنــد درکــی بهتــر از 

کــه مــا از عدالــت منظــور می کنیــم، مخصوصــًا زمانی کــه تــاش می کنیــم از  آن چیــزی اســت 
ســاختار شــکنندۀ دموکراســی محافظــت نماییــم.

کــه جرمــی  ۶. بنابرایــن پرداختــن بــه خشــونت مســتلزم بازنگــری در آن چیــزی اســت 
کــه انســان بــرای يــک زندگــی ادامه پذیــر ضرورتــًا بــه  را علیــه بشــريت شــکل می دهــد. ازآنجا
کننده وابســته اســت، مســئلۀ خشــونت همچنیــن مــا را به ســمت  شــرايط محیطــی شــکوفا
ــئله  ــن مس ــه ای ــتقیمًا ب ــار مس ــان پ ي ــد. آدر ــت می کن ــر هداي ــار تفک ــی تمام عی ــک بوم شناس ي
کانــون توجــه قــرار داد و خواســتار  کــه اهمیــت زيســت کرۀ جهانــی را در  کســی  پرداخــت، 
درکــی جديــد از مســئولیت پذیری مشــترک در قبــال شــرايط محیطــِی موردنیــاز بــرای زندگــی 
کــه در چنیــن شــرايطی جــرم علیــه بشــريت واقعــًا  کــرد  شــد. او همچنیــن ایــن ســؤال را طــرح 
کــه در آن هــا آســیب بــه  بــه چــه معناســت. مشــخص می شــود راه هــای بســیاری وجــود دارد 
محیط زيســت تــا ایــن ســطح بــاال مــی رود. ایــن نــوع از خشــونت ســؤاالت وجــودی عمیقــی 
را دربــارۀ معنــای انســانیت و جرايــم هستی شــناختی بــه میــان مــی آورد )به عنــوان نمونــه، 
کــه برخــی از مــا علیــه خودمــان  کلمــه(، جرايمــی  جرمــی علیــه انســان بــه  معنــای واقعــی 

مرتکــب می شــويم.
بیشــتِر خشــونت ها  نیســت. متأســفانه  7. خشــونت مختــص هیوالهــای بی مغــز 
معروفــش می گويــد،  در جملــۀ  آرنــت  کــه  نیســتند. همان طــور  يــا غیرعــادی  اســتثنایی 
کــه دســتورات را به شــکلی عــادی و بــا بی فکــری  خشــونت را اغلــب مردمــی اعمــال می کننــد 
کــه ســیمونا فورتــی در ایــن مجموعــه می گويــد، خشــونت مــدرن  اجــرا می کننــد. و همان طــور 
گاه شــرح  را صرفــًا نمی تــوان بــر اســاس نفــی زندگــی يــا رانــۀ مــرگ فرويــدی در ضمیــر ناخــودآ
کــه حقیقت شــمردن مدعیــات عقلــِی تمدن هــا  اســت  ثابــت شــده  بارهــا  و  بارهــا  داد. 
کــه تمدن هــای  قــدرت پیچیــدۀ پیشــرفت انســانی را مهــار می ســازد، ایــن در حالــی اســت 
موردبحــث بــه نظــم و امنیــت متوســل شــده و حتــی بــه نــام آزادی و عدالــت بــه ایــن امــر 
مبــادرت می ورزنــد. چنیــن خشــونتی اغلــب مــرز مشــخص بیــن درســتی و نادرســتی را مبهــم 
می ســازد. در حقیقــت، گرايــش بــه توجیــه يــا محکوم کــردن خشــونت، به وســیلۀ کمک گرفتن 
از واژگان مطلق گرايانــه ای همچــون خوبــی يــا بــدی، روابــط پیچیده تــر را پنهــان می ســازد و از 
ــارۀ ســازش های شــرم آور مــا جلوگیــری می کنــد.  طــرح پرســش های دشــوار امــا ضــروری درب
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کــری وولــف  کــه  8. خشــونت مــا را يک راســت بــه روابــط اخاقــی می بــرد. همان طــور 
بیــان کــرد،  مــا امــروز ایــن موضــوع را در کامل تریــن شــکل آن، در حرکت های فکری به ســمت 
کــردن حقــوق هــم بــه انســان ها و هــم بــه حیوانــات ديگــر، شــاهد  پساانســان گرایی و اعطا
از سلســله مراتب  اينجــا شناســایی و قطع کــردن شــکل هایی  هســتیم. نکتــۀ اصلــی در 
کــه اجــازه می دهــد خشــونت بــر يــک حیــوان، انســان يــا هــر موجــود ديگــری  اخاقــی اســت 
کــه ظاهــرًا توســط چارچوب هــای تأییدشــدۀ انتخــاب بیولوژيکــی  تحمیــل شــود، موضوعــی 
پذیرفتــه  شــده اســت. بنابرایــن نقــدی قابل قبــول بــر خشــونت ایــن ســؤال را مطــرح می کنــد 
کدام يــک  کشــته شــوند و  کــدام صــور حیــات می تواننــد  کــم  کــه طبــق حکــم ايدئولــوژی حا
گیرنــد. مبــارزه بــا ایــن  بايــد در ایــن نظــاِم به  شــدت غیرطبیعــِی چیزهــا مــورد حفاظــت قــرار 
کــه  ــژادی و بیولوژيکــی ای اســت  ــه طبقه بندی هــای ن ــوع از خشــونت مســتلزم پرداختــن ب ن
کشــتارها صــورت بگیــرد بــدون اينکــه جرمــی اتفــاق بیفتــد. ایــن مســئله  اجــازه می دهــد 

ــود. ــز می ش ــدان نی ــه وج ــوط ب ــک مرب بی ش
گــر بــه خشــونت تنهــا  ۹. خشــونت در ذهــن انســان ها و بیشــتر مــردان آغــاز می شــود. ا
ــا  ــد ي ــام می ده کار را انج ــن  ــه ای ــد و چگون ــزی را می ُکش ــه چی ــه چ ک ــم  ــرگاه بنگري ــن نظ از ای
کیفــی آن را بســنجیم، مســئله به خوبــی درک  ــًا مقیــاس ویرانگــری و ديگــر معیارهــای  صرف
کــه ريچــارد برنســتین گفــت، هرچنــد نبايــد ایــن واقعیــت را ناديــده  نخواهــد شــد. همان طــور 
کــه خشــونت بــه زندگــی انســان ها تعــرض می کنــد، بايــد ایــن را نیــز در نظــر داشــته  بگیريــم 
کرامــت و نظام هــای اعتقــادی انســان ها و شــرايط عقانــی  کــه خشــونت می توانــد بــه  باشــیم 
گــر قصــد ايجــاد ابــزار ضــروری  يــک نظــام اجتماعــی پذیرفتنــی نیــز حملــه ور شــود. بنابرایــن ا
يــم کــه توانایــی شکســتن زنجیرهــای خشــونت را دارد، فهــم حیــات عقانــی  عقانــی ای را دار
گــر شــکل های نیهیلیســتی خشــونت نتیجــۀ يــک ذهــن  خشــونت ضــروری اســت. قطعــًا ا
يــم فائق آمــدن بــر تفکــر انفعالــی اســت. کــه احتیــاج دار مرتجــع باشــد، بخشــی از آن چیــزی 
يــک وضعیــت انســانی، مقاومــت در برابــر خشــونت در  ۱0. علی رغــم طبیعــت تراژ
همــه جــا وجــود دارد. اگرچــه مســئله بیان کــردن قــدرت مقاومــت، يــا بربريــت مقابــل آن، 
کــه به جــای برانگیختــن وضعیــت موجــود برانگیزاننــدۀ عمــل باشــد.  به شــیوه ای اســت 
همان طــور کــه نیکــوالس میرزوئــف توضیــح داد، امــروزه اشــباع رســانه ای به شــکلی اســت که 
 حتــی غیرقابل تحمل تریــن شــکل های خشــونت نیــز به نــدرت تأثیــری بــر وجــدان مــردم دارد. 
ــورد  ــی را در م ــونت دولت ــه خش ک ــوند  ــه می ش ــیوه ای ارائ ــد به ش ــری می گذارن ــم تأثی ــی ه و وقت
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م کننــد، يــا  يــخ قــرار دارنــد توجیــه  کــه در جنــاح اشــتباه تار آن دســته اقلیــت ســتمديده ای 

ــراد را بیشــتر از رنــج عمومــی برجســته  ســازند. نکتــۀ اساســی در اينجــا درک قــدرِت  رنــج اف
تصویــر و وســاطت زیبایی شــناختی رنــج در میــان رســانه های بی شــمار و مختلــف اســت. 
يــم درکــی بســیار ايجابی تــر از  کافــی نیســت. آنچــه نیــاز دار صرفــًا جلــب توجــه بــه خشــونت 
کســانی را دارد  کــه توانایــی تولیــد يــک تصویــر فکــری خــاق و چاره ســاز از  مقاومــت اســت 

ــردن مــردم ادامــه می دهنــد. ــه ازبین ب کــه هــر روز ب
گفــت، بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بايــد از طریــق  کــه براشــا اتانــژه  ۱۱. همان طــور 
بازشــناخت انســانیِت هنــْر جهانــی نــو بســازيم. هنــر همــان فضــای اخاقــی اســت کــه در آن 
بــا رنــج ديگــران مواجــه می شــويم و در مــورد اهمیــت آن بــرای يــک جامعــۀ انســانی مشــترک 
يــم. هنــر پاســخی مســتقیم و خــاق بــه آســیِب رنــج اســت. هنــر از ارائــۀ  بــه تفکــر می پرداز
ــاز  ــر ب ــت س ــده اس ــیم ش ــار ترس ــی فاجعه ب ــورت جهان ــا به ص ــرای م ــه ب ک ــان  ــری از جه تصوی
ــر آیین هــای مــرگ و نابــودی، خــود را در  ــا مقاومــت مســتقیم در براب می زنــد. بنابرایــن هنــر، ب
کــه هرچــه بیشــتر بــا مناظــر ویران کننــدۀ  جنــاح زندگــی قــرار می دهــد. به راســتی، همان طــور 
کــه می توانیــم بــه ارزشــمندترین و ظريف تریــن  خشــونت مواجــه می شــويم، بــا هنــر اســت 
کــه عشــق، محبــت و  حیطه هــای قیــد و بنــد اخاقــی وارد شــويم، قیدهــای اخاقــی ای 

ــرار می دهنــد. ــون توجــه ق کان هم بســتگی انســانی را در 
کــی بــه ســر می بــرد. ناچــار بايــد از خــود بپرســیم  بــدون شــک انســانیت در نقطــۀ خطرنا
آيــا بردبــاری اخاقــِی الزم بــرای نجــات خــود از ایــن نابــودی تمام عیار را داريم؟ ســال گذشــته 
قطعــًا در جســت وجوی پاســخ ســالی چالش برانگیــز بــوده اســت. هم زمــان بــا خداحافظــی 
جهــان بــا برخــی از بهتریــن انســان ها، شــاهد فعالیــت دوبــارۀ نیروهــای جديــد نفــرت و خشــِم 
سرکوب شــده بوديــم. امــا فرامــوش نکنیــم که هنوز فرصت تغییر آينده از دســت نرفته اســت. 
يــم تــا داليلــی بــرای ايمــان آوردن بــه ایــن جهــان پیــدا  امــروز بیــش از هــر زمــان ديگــری نیــاز دار
يــم. بنابرایــن وقتــی بــه آينــده نــگاه می کنیــم، بیاییــد  کنیــم، زیــرا فقــط همیــن يــک جهــان را دار
کــه در  يــخ را نمی پذیرنــد، قــدر هنرمندانــی  کــه بــار ظالمانــۀ تار قــدر ســتمديدگانی را بدانیــم 
کــه شــهامت بــه خــرج می دهنــد  برابــر غم انگیــزی هســتی مقاومــت می کننــد، قــدر شــاعرانی 
کــه روح مــا  کــه بیــان از شــرحش عاجــز اســت، قــدر موســیقی دانانی  و از عشــقی می نويســند 

کــه هرگــز تســلیم محدوديت هــای زمــان حــال نمی شــوند.  کودکانــی  را می نوازنــد و قــدر 
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 گفت وگو با سایمون کریچلی

ترجمۀ  مینا قاجارگر

* Critchley, Simon. 2016. “The Theater of Violence”. Interview with Simon Critchley. 
by Brad Evans. The New York Times.





ــم و   می خواهــم گفت وگویمــان را بــا طــرح پرسشــی به ظاهــر مبنایــی و درعین حــال مبه
ــر اســاس صحنه آرایــی رســانه ها و فرهنــگ عامــه،  کنــم: خشــونت چیســت؟ ب پیچیــده آغــاز 
گیــر اســت. باوجودایــن، اصطــاح  بــه نظــر می رســد در جوامــع لیبــرال خشــونت امــری فرا
»خشــونت« همــواره از تعریــف معنــادار و نقــد می گریزد. شــما از این اصطــاح چه می فهمید؟
ســایمون کریچلــی: درســت اســت. واژۀ »خشــونت« می توانــد به شــیوه ای بســیار گســترده و تــا 
حــدودی مبهــم بــه کار رود. بنابرایــن اجــازه دهیــد بحثمــان را بــه خشــونت فیزيکــِی مســتقیم 
کــه در آن بــرای  کنیــم: »رفتــاری  کنیــم. بیاییــد خشــونت را بــه ایــن شــکل تعريــف  محــدود 
ــده، چــه انســان و چــه غیرانســان، از  کشــتن موجــودی زن ــا  آسیب رســاندن، خســارت زدن ي
کــه قــرار نیســت همگــی مــا بتوانیــم  کامــًا واضــح اســت  قــدرت فیزيکــی اســتفاده می شــود«. 
بــر ســر تعريفــی از خشــونت بــه توافــق برســیم، امــا بیاییــد ببینیــم ایــن تعريــف از خشــونت مــا 

کجــا خواهــد رســاند. را بــه 
اواًل نمی توان خشونت را به فعلی جدا از ديگر افعال فروکاست که، با ارجاع به مفهوم 
 يــا اصــل عدالــت، توجیه پذیــر باشــد. در اينجــا انديشــه ای را از مــورخ و نظريه پــرداز فرهنــگ، 
کــه تاريخــی دارد«.  رابــرت يانــگ۱، وام می گیــرم؛ او می گويــد خشــونت »پديــده ای اســت 

1. Robert Young (1950-)
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خشــونت فعــل واحــدی نیســت کــه زنجیــرۀ فرضــِی صلح و احتراز از خشــونت را می شــکند، 
بلکــه خشــونت بــه بهتریــن نحــو به مثابــۀ چرخــۀ تاريخــی خشــونت و ضدخشــونت فهمیــده 
ــی  ــت. عمل ــی اس ــه دوبخش ــی بلک ــه يک بخش ــونت ن ــر، خش ــارت  ديگ ــه  عب ــت. ب ــده اس ش
دوگانــه نــوع بشــر را در يــک الگــوی تکرارشــونده بــه دام انداختــه اســت و به ســختی می تــوان 
از آن گريخــت. خشــونت و، به ویــژه خشــونت سیاســی، معمــواًل الگــوی تکرارشــوندۀ تجــاوز و 

يــخ و ســابقه ای بــس طوالنــی دارد. کــه تار مقابلــه بــا تجــاوز اســت 
ــه  ــژادی را این گون ــه تبعیــض ن ــژادی و معطــوف ب مــن الگوهــای دربردارنــدۀ خشــونت ن
می فهمــم. خشــونت بــرای قربانیانــش مفهومــی انتزاعی نیســت، بلکه واقعیتی زيســته اســت 
کــه تاريخــی انضمامــی دارد. بررســی و قضــاوت دربارۀ خشــونت نــژادی، که از شــاخصه های 
يــِخ خشــونت نــژادی  کنونــی در آمريکاســت، بــدون داشــتن فهمــی از تار اساســی زندگــی 
بیهــوده اســت. ســابقۀ ایــن نــوع خشــونت بــه اســتعمار، انتقــال اجبــاری آفريقایی هــا بــه 
کولونی هــای آمريــکا و به بردگی کشــیدن آن هــا در مــزارع بازمی گــردد. مــا بايــد تاريــخ خشــونت 

ــم، بفهمیــم. کــه خــود از آن برآمده اي را، 
ــی  ــه اســت، حت گفت کــه همــکار شــما ریچــارد برنســتین1   در ایــن خصــوص، همان طــور 
 موجــب شــکل گیری تفکــر جــدی در 

ً
وقایــع مهــِم تاریخــی همچــون حمــات 11 ســپتامبر ضرورتــا

بــاب مســئلۀ خشــونت نمی شــوند.
ــا به اصطــاح »طريقــۀ معیــار« ایــن  ــه واقعــۀ ۱۱ ســپتامبر ي کریچلــی: يــک طريقــۀ نگاه کــردن ب
گاه تــرور از آســمان  کــه ايــاالت متحــده بــا همــۀ جهــان بــر ســر صلــح بــود تــا اينکــه نــا اســت 
سررســید و برج هــای دوقلــو منفجــر شــدند. بــر اســاس این طــرز نگاه، ۱۱ ســپتامبر فعل منفرد 
کــه بــه واکنشــی موجــه نیــاز داشــت، يعنــی جنــگ در خاورمیانــه، بازداشــت  و مجزایــی بــود 
يــادی تروريســِت مظنــون در خلیــج گوانتانامــو و ايجــاد تجهیــزاِت ســازمانِی گســترده  تعــداد ز

بــرای حفــظ امنیــت داخلــی.
کــه اســامه  امــا راه ديگــِر نگاه کــردن بــه پديــدۀ يــازده ســپتامبر توجــه بــه آن چیــزی اســت 
 بن الدن دربارۀ موضوع گفت. او در سال ۲00۴ در يک فیلم ويدئویی به نام »برج های لبنان« 
ــت.  ــپتامبر را پذیرف ــات ۱۱ س ــده در حم ــتن القاع ــئولیت نقش داش ــتین بار مس ــرای نخس ب

Richard J. Bernstein .1 )۱۹۳۲-(: فیلســوف آمريکایــی کــه دربــارۀ طیــف وســیعی از مســائل و ســنت های فلســفی شــامل 
نظريــۀ انتقــادی، فلســفۀ اجتماعــی و هرمنوتیــک می نويســد ]ویراســتار[. 


