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The aesthetics of radical politics;

the ethics and liberation of the marginal actor
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Abstract

The aesthetics of politics is the non-acceptance of the boundary between disciplines,

which leads to the aesthetic process of retraining in the realm of politics. The

purpose of this article is to discuss the ethical design of ethics - arising from this

type of attitude - to seek moral rotation and its impact on politics, and seeks to

change the position and forms of classification and differentiation, change the norms

of the environment and change the current situation. Gives. Moral aesthetics, by

relying on "breaking rules and values", "revolution in time", "logic of difference or

difference" and the people - subject and other - promises a liberating moral regime

that this liberation ر Part of the event is always in front of us. In this article, we have

tried to rethink the relationship between politics and ethics by taking advantage of

Ransier's aesthetic approach to politics, which causes the redistribution of the

tangible, and by creating various forms of innovation, the bodies from Allocated

space separates them, and with the help of critical freedom, the development of the

subject's relationship with the justice of the activist is marginalized. With the entry

of marginal actors as subjects in the field of politics, we will witness the
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demilitarization of the "police" order and the ruling moral representation regime,

and at the same time the re-revolution in this field.

Keywords: Aesthetics, Ethics,the Politics, Rancière, Marginal Activist.



، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیجستارهاي سیاسی معاصر
131- 113، 1400، بهار 1، شمارة 12پژوهشی)، سال ـ علمینامۀ علمی (مقالۀ فصل

؛کالیراداستیسیشناسییبایز
ياهیحاشگرکنشییرهاواخالق

*يقلندریعقوب

**زادهرضا نجف

چکیده
شناسـانه  هاست که این امر منجر به فرآیند زیباشناسی سیاست، نپذیرفتن مرز میان نظمزیبایی

–هـدف طـرح اسـتتیک اخـالق     شـود. ایـن مقالـه بـا    بازپیکربندي در ساحت سیاست مـی 
به دنبـال چـرخش اخالقـی و تـأثیر آن بـر سیاسـت اسـت و        - از این نوع نگرشبرخاسته

بنـدي و تمـایز، هنجارهـاي بازنمـایی محـیط      هاي طبقهدرصدد است با تغییر موقعیت و فرم
برهم زدن قواعـد  «ا به شناسی اخالقی با اتکدهد. زیباییپیرامون و شرایط موجود را تغییر می

رژیـم  - سوژه و دیگـري - و مردم» منطق تفاوت یا اختالف«، »انقالب در زمان«، »هاو ارزش
رخداد همواره پیش روي ماسـت.  یبخشدهد که این رهاییبخش را نوید میاخالقی رهایی

، بـه  شناسانه رانسیر بـه سیاسـت  گیري از رویکرد زیباییدر این مقاله سعی شده است با بهره
رامحسـوس امـر مجـدد توزیـع کـه  شودنگریستهبازآفرینی ارتباط میان سیاست و اخالق 

جاهــايازراهــابــدننــوآوري،وابــداعمختلــفاشــکالایجــادبــاوشــودمــیموجــب
ي گـر یدوسـوژه رابطهتحول،يانتقادي آزادمددبهوسازدیمجداهاآنبهیافتهتخصیص

گـران  بـا ورود کـنش  . شودیمایمهشدگانراندههیحاشبهيِکنشگرطیشرا،عدالتهمراهبه

،ول)ئمسة(نویسنداقتصاد و علوم سیاسیةدانشکد،دانشگاه شهید بهشتی،دانشجوي دکتري*
yakub65@gmail.com

najafzadeh.reza@gmail.com،دانشگاه شهید بهشتی،اقتصاد و علوم سیاسیةدانشکد،استادیار**

09/02/1400، تاریخ پذیرش: 16/02/1399تاریخ دریافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open

Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International,
which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any
purpose.



1400، بهار 1شمارة ، 12سال ،جستارهاي سیاسی معاصر114

و » پلیسـی «از نظـم  یـی قلمـرو زدا مثابـه سـوژه بـه سـاحت سیاسـت، شـاهد       اي بـه حاشیه
زمان بازقلمروسازي در این عرصه خواهیم بود.بازنمایی اخالقی حاکم و همرژیم

.ياهیحاشگرکنشر،یرانساست،یساخالق،،یشناسییبایزها:دواژهیکل

مقدمه. 1
مسـتلزم فهـم   نـو درك درست از ظهور سیاست. استسیاستی نو و بدیعزندگی نو نیازمند 
شناسی سیاست پدید آورنده سیاسـتی  ؛ یا به بیان بهتر استتیک یا زیباییاستاستتیک سیاست 

گـر  سیاسـت را بـراي کـنش   گرایانـه در سـاحت   نو و بدیع است که امکان کنشگري اخـالق 
سیاسـت چیـزي نیسـت جـز ظهـور مـردم،       شناسیِ سیاست رادیکال، کند. در زیباییمیمهیا

:Rancière, 1999(منـدي سیاسـی رخ مینمایـد   وژهساي که مردم بر آن چونبرساختن صحنه

تاکنون در جامعه ایفا میکردند را ایفـا کننـد   مردم حق دارند نقشی متفاوت از آنچه) .95-140
انـد را پـیش گیرنـد. سیاسـت     داشـته اي متفاوت از آنچـه تـاکنون  تر زندگیاي کلیگونهو به

خودشان براي داشـتن وضـعیتی   حقبرحقیقی زمانی رخ میدهد که کسانی که سهمی ندارند 
کننـد. ایـن چـالش    برابر با دیگران تاکید ورزند و وضعیت موجود را بـرهم بزننـد و مختـل   

را شـدگان ابـري رادیکـال از سـوي حـذف    وضع ناعادالنه موجـود صـورت اعـالن بر   علیه
.  گیردمیخودبه

سیاسـت رادیکـالِ  یشناسـ ییبـا یدر این مقاله سعی شـده اسـت بـا اتکـا بـه رویکـرد ز      
ــارادایم مســلط بــه چــالش جایگــاه اخــالق در ســاحت سیاســت در»مقاومــتاخــالق« پ

متفکران نامداري همچون میشل فوکو، ژیل دلوز، لویناس، کریچلی، آگـامبن  شود.میکشیده
غــم تفــاوت در واژگــان هســتند کــه کــه علــی ر» اخــالق مقاومــت« و رانســیر از بزرگــان 

اندیشند. متن با محور قرار دادن مفهـوم راستایی میشده در درون سنت فکري همکارگرفتهبه
ــا » اســتتیک« ــایی«ی ــرد رانســیري» شناســیزیب ــا درکــی کــه از ایــن مفهــوم دارد هــم ب ار ب
دلـوز و  » زقلمروسـازي و خلـق و آفـرینش مفهـوم    با«فوکـو،  » دانـش - قـدرت تبارشناسی«

آگامبن است کـه در مـتن   » هوموساکر و وضعیت استثنایی«لویناس و نقد» دگرآیینی«گتاري،
رانـده شـده   ه حاشیهاند که دغدغه اصلی آن کنشگري کنشگر بدرون روایتی واحد تبلور یافته

اسـاس  بربا اتکا به استتیک اخالق و ضرورت چرخش اخالقی در سـاحت سیاسـت اسـت.   
هـاي راهبـردي همچـون    شناسـی اخالقـی بایـد بـه مؤلفـه     این رویکرد براي تحقـق زیبـایی  
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و مردم (سـوژه و  » منطق تفاوت یا اختالف«، »انقالب در زمان«، »هازدن قواعد و ارزشبرهم«
اخـالق و  یشناسـ ییبـا یهـاي محـوري امتـزاج ز   راستا مؤلفـه کرد. در همیندیگري) توجه

آزادي انتقـادي/ مقاومـت و   . 2،»دیگـري «. نسبت سوژه و 1در قالب بخشییگران رهاکنش
گـري  کنششود که شرایطتوضیح داده می. تبارشناسی قدرت و اخالق 4عدالت/ برابري .3

موانـع تحقـق   کنـد. در ادامـه   اخـالق را فـراهم مـی   اي در ساحت استتیک گران حاشیهکنش
اي با توجـه بـه شـرایط ناعادالنـه معرفتـی و شـرایط ناعادالنـه        گران حاشیهگري کنشکنش

سیاسی ذکر گردیده است و در پایـان ضـرورت چـرخش اخالقـی در سـاحت      - اجتماعی
شود.شناسی سیاست رادیکال بیان میسیاست با نگرش برخاسته از زیبایی

ارچوب نظريهچ. 2
سیاسـت بـراي   شناسی اخـالق یـا اخـالق اسـتتیکی، اخـالق در سـاحت      در رویکرد زیبایی

ـ ابـر . مسلط مدرن اسـت میکشیدن پاراداچالشبه رااسـت یسریرانسـ کـه اسـت اسـاس نی
خـودش برحسـب بایـد راسیاسـت . نیسـت قدرتاعمالسیاست«کندیمفیتعرگونهنیا

یابـد میتحققسوژهازخاصینوعتوسطکهکنشازمشخصیيشیوهمنزلهبهکرد،تعریف
اخـالق ی شناسـ ییبـا یز). 17:.ب1392رانسـیر، » (اسـت عقالنیتازخاصینوعبامرتبطو
وخـاص مکـان دري زیچهردادنقراردنبالبهکهاستی سیپلنظمشکستندرهمدنبالبه

.ردیگیمصورتهیتوجوصیتخصراهازامرنیاواست؛خودمناسب
انـواع وگسسـته پلـیس نظـم ازجدیـد، ياسوژهبرساختنباسیاستباراستاهماخالق

محسـوس، امـر دركجدیـد هـاي شـیوه قیـ طرازوسازد؛میبرراجمعیبیانازجدیدي
ـ دقابـل امـور میـان جدیدهايپیکربندي ودنیشـن قابـل امـور میـان ودنیـ درقابـل یغودنی

بـدیهی ومفـروض کـه امـوري زمـان ومکـان توزیـع جدیـد هـاي نحـوه دن،یشـن رقابلیغ
نیبنـابرا ). 20:ب1394رانسـیر، (کنـد میتعریفوزندمیچارچوبنوازراشوندیمتلقی

افتـه یصیتخصـ بـدان کـه جایگـاهی ازراهاتنکهاستچیزيآنهراخالقی شناسییبایز
نیسـت قـرار کـه راچیـز آندهـد، یمـ تغییـر راجایگـاه آنسرنوشـت یـا کند،میجاجابه
(همان).سازدیممرئیباشدمرئی

هـم بـه   سیاست از دیدگاه رانسیر به معناي برهم زدن نظم اجتماعی مستقر در جامعـه، آن 
عنوان یک سـازوکار  اي است که جایگاهی در این نظم ندارند. سیاست بهدست گروه یا طبقه
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کارگیري قدرت و کسب آن، بازسـازي یـک جهـان    بهيجاشناختی بدان معنا است که بهزیبا
هاسـت کـه   سیاست، نپذیرفتن مرز میـان نظـم  ؛ویژه ناسازگار و شکلی خاص از تجربه است

شـود. بازپیکربنـدي زمـان و مکـان نقطـه آغـاز       بازپیکربندي مـی شناسانهمنجر به فرآیند زیبا
ها به مفاهیم است.کردن آنلیتبدشناسی، راهی براي تبیین شهود حسی و رهایی است. زیبا

توانـد بـه کمـک    به اعتقاد رانسیر، تلقی رایج از اخالق هنجارهاي عامی است که آدم می
هـاي مختلـف را بسـنجد. امـروزه سیاسـت و هنـر       هـا و گفتارهـاي حـوزه   ها اعتبار کـار آن

اي گیرنـد و اعتبـار اصـول و پیامـده    هاي اخالقـی قـرار مـی   ازپیش در معرض قضاوتبیش
خواهد ایـن نگـاه بـه سیاسـت، هنـر و      شود. رانسیر میاساس سنجیده میکارهایشان بر این 

هاي اخالقـی در  اخالق را نقد کند و نشان دهد حاکمیت اخالق به معناي حاکمیت قضاوت
هنر و سیاست نیست، بلکه به معناي ساختن حوزه مبهمی است که در آن مـرز میـان هنـر و    

شود:، فاکت و قانون محو می»باید«و » است«سیاست، 
تنهـا خاصـیت   حاکمیت اخالق به تشکیل حـوزه نامتمـایزي داللـت دارد کـه در آن نـه     

هاي سیاسی و هنري بلکه آنچه خود هسته منش اخالقیاتی کهن را شـکل داده نیـز   رویه
).8همان:(، بین آنچه هست و آنچه باید باشدشود: تمایز بین فاکت و قانونمنحل می

شناسـی و سیاسـت   عبارتی رانسیر به دنبـال چـرخش اخالقـی و تـأثیر آن روي زیبـا     به 
بنـدي و تمـایز، هنجارهـاي    هـاي طبقـه  است. او در پروژه خود با تغییر موقعیت و فرمامروز

دهـد. قلمـرو مشـترك دو حـوزه     بازنمایی محیط پیرامون و تثبیت شرایط موجود را تغییر می
اي آن سـاختن آنچـه ناپیداسـت، کنشـگران حاشـیه     یـدنی شناسـی اسـت در د  سیاست و زیبا

شوند؛شناسی اخالق در حوزه سیاست پیدا میناپیداهایی هستند که از طریق زیبایی
گونـه نیـ هـاي راهبـردي رانسـیر را ا   مؤلفـه نیتـر شناسی اخالقی مهمبراي تحقق زیبایی

.توان بیان کردمی

هازدن قواعد و ارزشبرهم1.2
یـا توزیـع خاصـی از محسوسـات اسـت      يبندبخشيشناسی به معنارانسیر زیباییدر نگاه 

هاي هنري است. در این رژیم اخالقـی  ابژهرژیم استتیکی هنر شیوه خاصی از هستیرونیازا
شناسـانه  ایـن اسـاس اخـالق زیبـایی    بر.یابند، هنجارها از روابط متعارفشان رهایی میجدید
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طریــق بــرهم زدن ت و چــرخش اخالقــی در سیاســت از هاســبــرهم زدن قواعــد و ارزش
یابـد. بـه عبـارتی اخـالق اسـتتیک همچـون سیاسـت        شناسی امر محسوس تجلی میزیبایی

ـ استتیک برکندن نظام خاصی از محسوسـات از معنـاي تثب   و قـراردادي آن و خلـق   شـده تی
شکل روابط و نقـد  نگاه رانسیر بیشتر معطوف به.هایی تازه از این طریق استمعناها و رابطه

ـ تغیدرك بدیهی پنداشتن رابطه فرم و محتواسـت. داشـتن درك رابطـه الزامـی و ال     فـرم و  ری
یشناسـ ییبایشده است که زمفروض گرفتهيهامحتوا باعث ساخت قواعد متصلب و ارزش

هاست.رانسیري براي رهایی کنشگر درصدد برهم زدن این قواعد و ارزش

انقالب در زمان2.2
کارگران در قرن نـوزدهم، نـوعی   بخشییرهايچنان که رانسیر بر این باور بود در هستههم

)، 55: 1388ي این انقالب همانا مسئله زمان بود (رانسـیر، انقالب استتیکی نهفته بود و هسته
انقالب استتیکی در حوزه اخالق نیز انقـالب  ينخواهد بود که بیان کنیم هسته رهاسازراهیب

باید وقت داشته باشـد کـه غیـر ازآنچـه هسـت      » دگر«اهد بود. در اخالق استتیکی زمان خو
سـت بتوانـد ارائـه کنـد. قلـب      بتواند باشد و سوژه نیز بایـد بتوانـد خـود را غیـر ازآنچـه ه     

بندي زمان خواهد بود و از این طریق کنشـگر عرصـه سیاسـت بایـد     اخالقی، تقسیمانقالب
بکشـاند و آن را  سیاسـی را بـه چـالش    يهـا شده به سوژهمتعارف و نسبت دادهيبندمیتقس
نیسـتند  »تقال«اعتبار کند. و نشان دهد که کنشگران حاشیه تنها در تنگناي زمان معطوف به بی

.سازدیسیاسی بازیگران سیاسی است که سیاست را م» کنش«بلکه زمان براي 

منطق تفاوت یا اختالف3.2
اسـت کـه   » نظـم پلیسـی  «قرار دارد که حـاکم بـر   »ن همانای«منطق اختالف در مقابل منطق 

يگـر کنشيعنوان مبنادر سیاست است. منطق اختالف که به» دگر«درصدد به حاشیه رفتن 
ــایزيورزاســتیس ــورد تأکهشناســانییب ــم ــز  د اســت در ی چــرخش اســتتیکی اخــالق نی

رایهمـان نیـ کـه ا ینـ یش عـدم تناسـب مع  یبـر نمـا  ی. متکـ 1است، این منطـق  موردتوجه
ــل ــمخت ــدیم ــکاف م .2.کن ــردن ش ــکار ک ــآش ــی ــق عواطــف و  یان ش ــام دادن و اف وه انج

ا یـ یجمعـ یو آنچه مناسب زندگشود یمیتلقیاسین آنچه سیبيشدن مرزهانامشخص.3
افتـد  یمؤثر میاخالقی زمانياست ورزیبر اساس منطق اختالف س.شودیمیتلقیخصوص
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ـ از طریاجتمـاع يفضـا یِدر ادراك حسـ یر جهـان ییـ سـاز تغ که بتوانـد سـبب   شیق نمـا ی
ــواه ــود. سیدادخ ــتیش ــی موجــ يورزاس ــاي   اخالق ــداهت هنجاره ــت از ب ب گسس

شود که مبتنی بر اخالق این همان هستند.یمیمتعارف

مردم (سوژه و دیگري)4.2
دم یـا  در آثار رانسیر سیاست مترادف با دموکراسی است و او این اصـطالح را بـا ظهـور مـر    

که با ظهورش نظم سیاسی موجـود  اي سیاسی استپندارد. دموس سوژههمان میاینموس د
امـروزه مـردم بـه    .گـردد خورد و به اجتماعی جدلی و مـورد اخـتالف تبـدیل مـی    برهم می

غیاب یا عدم ظهـور مـردم هسـتند.    يهاشکل عمده وجود دارند که هر دو درواقع شکلدو
ـ : از ردیگیتصور رانسیر از مردم در تقابل با این دو شکل قرار م جمعیـت  ، مـردم بـا   سـو کی

هستند کـه در اثـر نگـاه خیـره    قربانی . از سوي دیگر، مردمی که همان شودیکی پنداشته می
: گنجـد یها مـ دهگیرد. امروزه سیاست ذیل یکی از این ایانسان دوستانه و مجذوب شکل می

گیـري بـراي سرنوشـت مـردم اسـت بیـرون از قلمـرو خـود مـردم.          ها تصمیماین ایدههمه
سـیر سیاسـت را بـرخالف ایـن     جـاي مـردم. ران  درباره مردم، بـراي مـردم، بـه   يریگمیتصم
اي کـه مـردم بـر آن    فهمد. سیاست چیزي نیست جز ظهور مردم، برساختن صحنهمیهاایده

ـ نمااسی رخ میمندي سیچون سوژه بـراي وقتـی کـه کسـانی ). Rancière, 1999: 95-140(دی
یـا وانـد شدهگذاشتهکنارسیاسینظمازکهکسانیندارند،کارشانرازیغبهچیزيدادنانجام

آنازرانداشـته زمـان آنبتواننـد آینـد، مـی حسـاب بـه دودرجـه افـراد عنـوان بهکهکسانی
نـوعی درکننـدگان شـرکت مقـام درراخودشـان طریق،اینازتاکنندعلمقدوکردهخود

بایسـت مـی هـا آن. بگوینـد سـخن خودجانبازوسازندآشکارمشتركوهمگانیجهان
اظهـارنظر بـه قـادر کـه گفتـاري اسـت، گفتارکنندهساطعواقعاًشانیهادهانکهدهندنشان

1393رانسـیر، . (یابدتقلیلدردکنندهاعالنصداهايبهتواندینمواستمشتركامردرباره
واسـت یـی زداطبقـه وبنـدي طبقـه حـذف ازفراینديسیاستنظمی،چنیندر) 44:الف
فـرد یـک بـه کـه استهویتیگذاشتنکنارازفراینديسیاستهمچونزیناخالقکیاستت
.شودیمداده

رخــداد همــواره بخــشییاســت و ایــن رهــابخــشییرژیــم اخــالق رانســیري رهــا
متفـاوتی از  هـاي مثابـه شـکل  بـه یشناسـ ییبایماست. اخالق به همراه سیاست و زپیشروي
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حــوزه خــود، ســبب توزیــع دوبــاره هــا درآینــد کــه هریــک از آناخــتالف بــه شــمار مــی
کننـد؛ تـا آنجـا کـه در راسـتاي      شده و شکافی در نظـم محسـوس ایجـاد مـی    محسوسامر

دوبـاره  يکربندیهاي تجربه و پبنديبنیادین تقسیمیبه واژگوندهی به فضاي همگانی، شکل
شـود کـه در راسـتاي    هایی میها و کاربستمر موجب پرداختن به کنشاپردازند. این آن می

هـاي  بنـدي تـرین تقسـیم  رهایی بخشی، به زدودن و فراروي از نظم موجود پرداخته و رایـج 
شناسی امر اخالقـی  ) درواقع زیبایی66ب: 1392کنند.(رانسیر، اعتبار میمکانی و زمانی را بی

هـا پـذیري ها، گزارهپذیريبه برسازي شکل جدیدي از حس مشترك، افق جدیدي از رؤیت
هـا،  کـنش يسازیشده میان موضوعات واال و پست سبب مرئییمراتب بازنماو نفی سلسله

شوند. ایـن  و نمادین قلمرو امر مشترك میایجاد فضاها و روابط مبتنی بر بازپیکربندي مادي 
را بـا  » پلـیس «محسوس مبتنی بـر  هايبندياست که تقسیميزیرنوع رهایی شکلی از برون

) فراینـد رهـایی   57: 1394زند (رانسـیر، ب  اساساً ناهمگن، برهم میفرضشیگرفتن پکاربه
).59: 1388سیر، راناثبات برابري هر موجود سخنگویی با موجود سخنگوي دیگر است (

شناسی و اخـالق هـر یـک    توان مدعی شد زیباییبر اساس چنین رویکردي است که می
ابـداع مختلفاشکالایجادباوشوندمیموجبرامحسوسامرمجددتوزیعخودشیوهبه
تقلیـل ازرابیانوگفتاروساختهجداهاآنبهافتهیصیتخصجاهايازراهابدننوآوري،و
مراتب توزیـع امـر محسـوس کـه     شناسی امر سیاسی سلسلهرژیم زیبایینظردرهاينقشبه

بـرد و درصـدد ایجـاد  برابـري میـان      ویژگی بارز اخالق خودمحورانه هست را از بـین مـی  
هاي اصلی، استقالل سـبک در رابطـه بـا محتـوا و درون مانـدگاري معنـاي چیزهـا در        سوژه

).73: 1388خودشان برآمد (رانسیر، 

؛ بخـش ییگر رهـا اخالق و کنشیشناسییبایهاي محوري امتزاج زمؤلفه. 3
شناسی اخالق و مفاهیم سیاستزیبایی

گـري  شناسانه و برقراري نسبت آن در بسـط حـوزه کـنش   براي درك رویکرد اخالق زیبایی
، جایگـاه  »دگـر «باید جایگاه سوژه سیاسی و نسـبت آن بـا   » کنشگرانِ طردشده«بخشییرها

آفرینـیِ  تر از نقشتا اینکه فهمی عمیقآزادي انتقادي/ مقاومت و عدالت/ برابري تبیین گردد،
در ساحت سیاست پیدا کرد.» گران به حاشیه راندهکنش«



1400، بهار 1شمارة ، 12سال ،جستارهاي سیاسی معاصر120

»دیگري«نسبت سوژه و 1.3
شـود. فـرد، خویشـتن    فهم می» هستی با دیگران«و » در عالمهستی«هستی و وجود آدمی با 

االذهانی و مبتنـی بـر نـوعی    کند و این ارتباط نسبتی بیندیگري درك میلهیوسخویش را به
ــی   ــت شــکل م ــه در موقعی ــل اســت ک ــرام متقاب ــرد. احت انســان همــواره در حرکــت و گی

گیـرد ي شـکل مـی  اسـت. انسـان موجـود کـاملی نیسـت و در ارتبـاط بـا دیگـر        صیرورت
در. اسـت » اکنـون جاویـد  «گفـت انسـان   تـوان یمـ ینوع). به174- 172: 1372یاسپرس،(

ـ ادر. بـود خواهـد یـی » تو«و» من«رابطهکیگرفتهشکلرابطهاخالقکیاستت کـرد یرونی
بـا نسـبت درکـه گـردد یمـ آگاهشیخواززمانىانسانوداردتقدمی انتزاعتفکربروجود

.ردیگیمقراري گرید
اندیشـد؛  می» منطق اختالف« توجه به درك لویناس که همراستا با رانسیر در سنت تفکر 

»يگـر ید«با محور قرار دادن ناسیلوکند. تر میدر استتیک اخالق را نمایان» دیگري«اهمیت 
یمیبه اخالق ر اتخاذ کرده و مفـاه یکامالً متفاوت با نگاه سنتیدر کانون اخالق خود نگاه

ـ مثـل مـن   یمیرا در تقابـل بـا مفـاه   یو تعالیچهره، زبان، نامتناه،يگریدلیاز قب خـود،  ای
دانـد یاساس اخالق را بر فلسفه مقدم مـ نی. او بر همدهدیقرار متیو تمامییحلول، بازنما

ـ   تاًیکه ماهکندیمیمعرفیفلسفه اولیو اخالق خود را نوع تفـاوت  یغربـ یبـا فلسـفه اول
لیـ غرب را بـه دل سیاستفلسفه و اخالقِ»يگرید«رد. اخالق او با اصالت دادن بهدايادیبن

یضد اخالقـ »خود«به »يگرید«فرو کاستن لیبه دلتیو درنهایاصالت به من و خودپرست
.کندیمفیتوص

مـن  یصراحتاً رابطـه اخالقـ  شیخویدارشناسیدر پديگریبا محور قرار دادن دناسیلو
ي). ادعــا16- 13: 1391ی،چلــیخــود قــرار داد (کریدارشناســیرا در کــانون پديگــریبــا د

اسـت. او  یقـ یحقیاست و اخالق فلسفه اولکیزیاست که اخالق مقدم بر متافنیاناسیلو
باشـد. او  اسـت یکه تابع اخالق و حـوزه عـدالت و س  کندیدفاع میاخالقکیزیمتافکیاز 

و قاعـده و قـانون   هیبا نظرشهیهمیکه اخالق سنتاست و معتقد است یمخالف اخالق سنت
مـن  تیباور است که مسـئول نیابرناسیلو.کندهیانسان را توجیخواسته است رفتار اخالق

گـر یدیاجتمـاع يسـاختارها یآن تمـام هیـ اسـت کـه برپا  يادیـ ساختار بنيگریدر قبال د
شـده  کنشگر به حاشیه رانـده ترساز حضور). توجه به دیگري بس51(همان: اندشدهيزیرهیپا

به ساحت سیاست است و این همان خواست استتیک سیاست رادیکال است.
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آزادي انتقادي/ مقاومت2.3
يهـا را باید از نو ترکیب کرد چون دیگـر انگـاره  هاتیموقع«شناسی با این دیدگاه که زیبایی

اخالقیـات بـا شکسـت و مـانع     ، به عبارتی حـوزه  افتندیمستقر از کار ميِهاارزشياشهیکل
آمیـزد و  مـی درصدد است که ساحت اخـالق را بـا آزادي انتقـادي درهـم    ، »شودرو میهروب
شـود. بـا ذکـر ایـن     شناسی اخالقی با آزادي انتقادي میسر مـی همین راستاست که زیباییدر

و » مرز تبدیل یک حالت یا وضعیت به حالت یا وضعیت دیگر اسـت «ينکته که نقطه انتقاد
شـود یاست. سوژه فقط هنگامی آزاد خوانـده مـ  » تغییر در سوژه«کانون آزادي انتقادي ایجاد 

يهـا پیرامون جدا سـازد تـا دنبـال کسـب ارزش    يهاکه قادر باشد خود را از ساختار ارزش
که اجازه دهد عامالن بـراي رسـیدن بـه اهـداف و     ابدییدیگر رود. آزادي نیز هنگامی معنا م

نـوع درك خـود را از اهدافشـان را    یرا تغییر دهند و حتشانيکنشگريهاوهیشامیال خود،
اش به فـردي متفـاوت از گذشـته   شدنلیهم عوض کنند و به چالش بکشند. فرد توانایی تبد

آزادي انتقادي، شکستن مرزهایی است که توان کنونی فرد در بودن و کـردن  «کند. را پیدا می
) و مـا بـراي داشـتن    163- 161: 1387(پیتون، »بودن و کردن راو نه خودکندیرا تعریف م

شناسی اخالقی را برگزینیم.زیستی اخالقی باید حیات در نقاط انتقادي برخاسته از زیبایی
ياچـه یدر ساحت درون مانـدگار، در میو خلق مفاهنشیتوجه به آفراستتیک سیاست با 

و یاسـ یگر سشـ امر نقش کننی. اکندیمایمهستنینگراستیبه سگریدياگونهبهيبراگرید
امکــان را نیــقلمروهــا افیگســتراند و بــا بــازتعریمــیاســیدر ســاحت سرااو تیــخالق

ییدر نگـاه غالـب توانـا   رمتعـارف یشـده و غ رانـده هیکه کنشگران به حاشـ آوردیموجودبه
.ابندیبینیآفرنقش

مقـدم اسـت  قـدرت  برو مقاومت ماندگارنددرون دانش–قدرت در استتیک سیاست
خـالق اسـت؛ بـا    یو دگرگـون رییتغطیبه دنبال شرابراین اساس اخالق . )1394:73(دلوز،

اســت کــه امکــان قیــطرنیدر ارتبــاط اســت و از همــیــیو قلمــرو زدازانیــخطــوط گر
ـ . اکنـد یمسریها، شدن را مخلق ارزشو با. کندیمجادیرا اییزاتیخالق ر از تکـرار  امـ نی

تکـرار  به عبارتی. شودیناهمسان ميزهایچدیو باعث تولکندیميریجلوگکسانیزیچکی
طرح صـفحه درون مانـدگار   «در درون سیاستاست. ساحت يمصدرتیها در اکنونتفاوت

یـی باهـدف قلمروزدا دیجدمیبه دنبال خلق مفاهکیتفکر استراتژگاهیو در جا»دهدیمخر
صـورت  هسـتند کـه بـه   دهیچیپییهاکنشمیمفاهنی. ا)1393:95( دلوز، استشهیمطلق اند
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ـ »نـد یآیدرمـ شهیدر اندییتکبودها هسـتند کـه از جمـع    يافشـرده يواحـدها نی؛ و همچن
ـ نه ثابت هستند و نـه متغ میمفاهنی. اشوندیحاصل مشانیهامؤلفه يهـا یبلکـه دگرگـون  ری

).1394:36(دلوز، اندافتهیساماننشايجوارهميمبناهستند که بریطیبس
گیري از آزادي انتقادي به سوژه سیاسی توانایی قلمرو زدایـی  شناسی اخالق با بهرهزیبایی

کند. در چنین ساحتی باید به کیفیت نیروهـاي ایجـادگر سـاحت    و باز قلمرو سازي اعطا می
شـد یاندیسوژه سیاسی در آن مـ سیاست توجه کرد و با نگاه تبارشناسانه میدان نیرویی را که 

کـه  قرار داد تا ایندیرا موردتردياهیرا تغییر داد. باید نقش هویت یافته بازیگر / کنشگر حاش
گـر بـراي   مقاومـت کـنش  او توانایی مقاومت در برابر قدرت انقیاد بخش را به دسـت آورد،  

آیـد درپـی   ق بیـرون مـی  شناسی اخـال اییاست، مقاومتی که با آزادي انتقادي از دل زیبتغییر
اي اسـت؛ در  کنشـگران حاشـیه  - در مقابل سوژه کردن انسان توسـط قـدرت  - سازي سوژه
اخالق مقاومت برخاسته از آزادي انتقادي در پی پاره کردن بند قـالب هویـت   شناسیِزیبایی

، ایـن نـوع  کنـد یاز گردن سوژه است و با پاره کردن آستر پیراهن بر تن فـرد تبلـور پیـدا مـ    
گفتمانی حاکم بر خود است؛ در مقاومت اسـت  يهامقاومت شورش بر خود و علیه استعاره

که فرد درصدد بر هم زدن نسبت روابط استراتژیک نیروها در میدان اسـت. تغییـر، خواسـت    
ها در این سامانه است که امکـان تغییـر   مقاومت است و با ارائه معیارهاي نوین سنجشِ کنش

.شودیمحقق م
کننـده  احاطـه يهـا دهیـ شناسی اخالق با تجویز مقاومت در پی افسـون زدایـی از ا  یزیبای

آزادي انتقـادي اسـت کـه راه را بـر نقـد خـود و       اکننـده یگر مطرود شـده مـدرن و مه  کنش
- اسـت » انفعالی«. در ساحت اخالق قدرت بازیگر کندیحاکم بر خود هموار ميهاگفتمان
افزایـی  نیـاز دارد کـه هـم   » پیوند«به » تطبیق«يجا. قدرت بهدیریپذیو تأثیر مگذاردیتأثیر م

باشـد کـه   » کنشـی «قدرت را فراهم کند و این میسر نخواهد شد مگر اینکه مقاومت نیرویـی  
درصدد ساخت قلمرو است.

عدالت/ برابري3.3
هـا و تـأثیرات   نـوط بـه جلـوه   در نگاه اسـتتیک محـور رانسـیر اخـالق و سیاسـت ورزي م     

ي نظري ژاك رانسیر بـر برابـري هـرکس بـا     . شالودهآورندیهستند که به نمایش درمبرابري
کند: سیاسـت کنشـی اسـت کـه     هرکس (خاصه برابري شعور افراد) استوار است. او بیان می
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نظر با رانسیر بـر ایـن   ). همRancière, 1999: ix(ردیگعنوان اصل خود در نظر میبرابري را به
د ییـ فرض محتاج تأشیک هدف قابل حصول بلکه پیاستیک اخالق نه دريباوریم که برابر

ــر همــیدائمــ ــایاســت. ب ــایییین اســاس ره ــدیشناســانه فرآاخــالق زیب و یتصــادفين
نکـه بتوانـد   یکنـد بـدون ا  یع میمحسوس را از نو توزيهاییرأاست که نظام همنقشهبدون

همـه  ين کنـد. برابـر  یرا تضمیسیمستتر در ذات نظام پلیاجتماعيهايحذف کامل نابرابر
ـ افتـه و  ین یک فرم تعین یبيهر رابطه ضرورینفیعنیا موضوعات یها سوژه ياک محتـو ی

برابـري اصـل واسـطه بـه تنهـا سیاسـی امـر «). 71- 54: 1393ر، یافتـه اسـت (رانسـ   ین یتع
ـ ازاهمگان. استهمهباهمهبرابريبرابري،پس). 61:ب1394رانسیر،(دهدیمروي رونی
این برابري، برابـري هـرکس   . اندکردنفکروگفتندیدن،بهقادرهمه،ها،آنکهبرابرندباهم

حقیقـی  يهرگز بـه معنـا  رونیبه هیچ نظم اخالقی نیست و ازالیتقلبا هرکس است که قابل
شود.نهادینه نمی

تبارشناسی قدرت و اخالق4.3
از دانـش و معرفـت اسـت    ریناپذکیو مرتبط و تفکدهیچیپیکیاستراتژتیوضعکیقدرت

دارد. ریگو چشمیدائميها حضورجا و همه مکانبلکه در همهستینتیکه صرفاً در مالک
یقـدرت زمـان  نیو اشودیاعمال مریروابط نابرابر و متغيو در بازشماریقدرت از نقاط ب

نیـ و اردیـ گیصـورت مـ  روهـا ینانیـ ميکه روابط نـابرابر کندیمدایپتیدانش فعلوسطت
).1392:31فوکو،( استیو مقطعیموضعروهاینانیروابط مينابرابر

درك متفـاوت  ییتواناییخود و نگاه متفاوت نسبت به قدرت از سویبا تبارشناسفوکو
وارد کـرد  یبـه درون زنـدگ  زیـ را ناسـت یگسـتره س گریديرا عرضه کرد و سوقتیاز حق

شـه یانددنیـ کـرد. فوکـو بـا رهان   تـر یشدنیاسیکنشگر سيکه امکان مقاومت را براییجا
امکـان  يو اصالت ندادن به رابطه فرم و محتـو یگفتمان- یحقوقییاز گفتمان بازنمایاسیس
را یاسـ یامـر س عیـ و بـا کـنش مقاومـت، بـاز توز    کنـد یمـ ایـ را مهیاسـ یسیشناسـ ییبایز

و یدانش امکان دوباره حضور کنشـگر اخالقـ  - دگار قدرت. رابطه درون مانسازدیمیشدن
ـ هیفوکـو سـو  یدر تبارشناسـ .کندیهموار میاسیرا به ساحت سرانده شدهبه حاشیه یدرون

و بـرخالف نگـاه   پـردازد یمـ دهایـ پدرونیو به رمز و راز موجود در بشودیرها مهادهیپد
يهـا هیـ خود را بـه ال هکی. کسابدییمیسطحقتاًیمسائل و امور را حقنیتر، ژرفیافالطون
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شیخـو رامـون یپيدادهایـ و روقیاز حقـا رینـاگز داردیمشـغول مـ  هادهیژرف مسائل و د
).51؛1378(فوکو، ماندیمغافل

سیاستیشناسییبایاي در ساحت اخالق زگران حاشیهکنش. 4
عرف و رسوم متعـارف و  اي کسانی هستند که با معیارها، هنجارها، قواعد،گران حاشیهکنش
ند و در قالـب جمعیـت هویـت    شـو آیند یا اینکه تنها شمارش مـی حساب نمیبهشدهنهینهاد
یـا  » پلیسـی «کنند. چنین کنشگرانی خواست، میل و نیازهایشان توسط منادیـان نظـم   میپیدا

شوند. کسـانی کـه در قالـب نظـم پلیسـی     ها بازنمایی میشود یا اینکه توسط آنسرکوب می
انـد شـده فیها تعرشده است. آنها قرار دادهشوند و جایگاهی در حاشیه براي آنتعریف می

هــا تبلــور در جایگــاه صــحه گــذاران اســت. بهتــرین نقــش آنشــدهتیــو در ســاختار تثب
رژیـم اخالقـی مسـتقر نادیـده     شـدگان در هنجارهـاي متعـارف برآمـده از    رانـده حاشـیه به

آگـامبن قـانون بـه    در بیـان  . نقشـی ندارنـد  » پلیسی«مراتب سلهشوند و در نظام سلمیگرفته
دسـت او را بـه قـاً یبلکـه دق کنـد یاو را صـرفاً فرامـوش نمـ   کنـد یانسان مطـرود پشـت مـ   

ــیفراموشــ ــپاردیم ــ،س ــدیاو را وا م ــنه ــهیب ــاآنک ــدشیره ــان  کن ــن وضــعیت هم ؛ ای
ـ کنـد، یمـ یمعرفیتُهیرا وضعییاستثناتیآگامبن وضعاست. » استثناییوضعیت« یخالئ

ـ نقـص  یبه معنوجهچیهدر قانون که البته به بلکـه  سـت، یقابـل جبـران قـانون ن   یینارسـا ای
مسـتقر باهـدف حراسـت از قـانون.     یکـاذب در نظـم قـانون   یخالئـ جادیاست از اعبارت

ـ بلکه به رابطه قانون بـا واقع ست،یخأل درون خود قانون نگریدعبارتبه و نفـس امکـان   تی
).  53- 51: 1397( آگامبن، گرددیمالش برماع

کـه  دهـد ینشـان مـ  یاسیآگامبن به دست فراموش سپردن افراد را در ساحت ساتینظر
ـ او را در برگرفتـه اسـت. ا  یرا و زندگیاسیگر سکنش بغـرنج حـاکم در   تیامـر وضـع  نی

ـ ا.میمـا بـا هوموسـاکر روبـرو هسـت     قیتعليکه در فضادهدیرا نشان میاسیساحت س نی
و کنـد یرا گوشزد مـ یاسیدر ساحت سيدیجديوقلمرینیبازآفرشیازپشینگرش لزوم ب

کـه  رمتعارفیکنشگران غینیآفرنقشيراه را برادهدیکه به بحث زبان میتیبا توجه به اهم
.کندیاند را فراهم مشدهسپردهیبه دست فراموش

هـا  شناسی اخالق در گرو بازتویع نقش کنشـگران و ورود آن این اساس تحقق زیباییبر
بــراي درهــم شکســتن قواعــد و هنجارهــاي جــاري و متعــارف نظــم پلیســی اســت. ورود 
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از رژیـم  یـی زدااي بـه سـاحت سیاسـت بـا تغییـر و قلمـرو      زاي کنشگران حاشیهمشروعیت
رانده وارد ایـن  اشیهگیرد و زمانی که کنشگران حنظم پلیسی صورت میکنندههیاخالقیِ توج

گـران  عرصه شوند نیاز به بازتعریف مفاهیم و گفتمان حاکم بر ساحت سیاست است. کـنش 
د و هنجارهـاي حـاکم بـر آن را    اي با ورود خود به این عرصـه، نظـم پلیسـی موجـو    حاشیه
ـ یآفراند با انقالب در زمان فرصت و امکـان نقـش  دهند و در پی آنسؤال قرار میمورد در ین
ــا- اخــالقی شناســییبــایزت سیاســت را پیــدا کننــد. ســاح ــهییتوانــانی گــرانکــنشب
ي زیـ چهراستباورنیابرکهاستی سیپلنظمشکستندرهمدنبالبه- دهدیمياهیحاش

. ردیـ گیمـ صورتهیتوجوصیتخصراهازامرنیاواست؛خودمناسبوخاصمکاندر
و » منـد نظـام یشناختمعرفت«يهافرضشیها و نفی پشناسی با نفی فراروایتدرواقع زیبایی

گـران  کالسیک و مدرن از مقوالت مختلف هویتی و نسلی، بـه کـنش  يهايبندمیبا نفی تقس
هـد و ایـن تالشـی درخـور خواهـد بـود بـراي حضـور         داي فرصت ابراز وجود میحاشیه
توتالیتـه  شـورش علیـه  ینـوع در سـاحت سیاسـت. اخـالق اسـتتیک بـه     صدایگران بکنش

ثابـت و عـام اسـت کـه در جامعـه      يارهـا یعقالنیت و هرگونه حاکمیت مطلق اصـول و مع 
.  شوندبدیهی پنداشته می

شناسـی  براي ورود کنشگران حاشیه و ایفاي نقش در سـاحت سیاسـت نیـاز بـه زیبـایی     
یرامـون  و تمایز، هنجارهاي بازنمایی محـیط پ يبندها طبقهاخالق است که بتواند با تغییر فرم

شده شـرایط موجـود را تغییـر دهـد و شـرایط را بـراي حضـور کنشـگران نادیـده          و تثبیت
ایـن  یشناسـ ییبایباعث دیدنی ساختن آنانی شود که ناپیداست. زینوعشده باز کند؛ بهگرفته

دهد که نظم هنجاري مسـتقر را دسـتخوش تغییـر کننـد.     اي میتوانایی را به کنشگران حاشیه
غیـر ازآنچـه کـه بودنـد     ت سیاست باید وقـت داشـته باشـند بایـد بتواننـد     طردشدگان ساح

جز تقال و کار در جامعه کنش داشـته باشـند.   بهدیگویباشند باید همچنان که آرنت مبتوانند
اندیشـید و آنچـه غیـر ازآنچـه کـه      ،ها را تغییر دادتوان قواعد و ارزشدر کنش است که می

قابلیـت  هـا برسـاخته هسـتند و    هستیم باشـیم و بـه ایـن درك برسـیم کـه قواعـد و ارزش      
دارند.تغییر

یابند که در رژیم اخالقی دست بـه  اي در شرایطی امکان سوژه شدن میگران حاشیهکنش
کنش بزنند که برابري میان کنشگران مفروض باشد نه اینکه تحقق این برابـري هـدف باشـد.    

فرض برابـري در سـاحت سیاسـت زمـانی بـه      این امر شدنی است. اتکا به » دگر«با پذیرش 



1400، بهار 1شمارة ، 12سال ،جستارهاي سیاسی معاصر126

دري دهد که این مشارکت برحسب اکنونیت مصـ گر حاشیه امکان مشارکت انتقادي میکنش
صورت گیرد؛ طردشدگان زمانی خواهند توانست که در رژیم اخالقی جدیدي تـنفس کننـد   
که بتوانند خود را از زندگی در گذشته برهانند. کنشگران به حاشیه رانـده بایـد خودشـان بـه     

از امکانات برابـر در  يمندهایشان و بهرهداد خودشان برسند و باید براي گشوده شدن قابلیت
را بسـازند. گسسـت از گذشـته و    خـود  نـده یآ» کنشگري در اکنون«کنند و با اکنون زیست

رفت از بی مالیمات نظم پلیسی است.کردن توالی و تسلسل راه برونپاره
هاسـت، ایـن امـر    آنيجـا رانـدگان سـخن گفـتن بـه    هیسـرکوب بـه حاشـ   نیتـر مهـم 

ا کننـد. سـخنگوي نظـام    ها نتوانند سوژه شوند و توانایی کنشـگري پیـد  شود که آنمیباعث
نمایانـد. گفتمـان   کند و بازمیبازتعریف میخواهدیگونه که ماي را آنگر حاشیهپلیسی کنش

گیـرد  سـال را مـی  و کهـن سـال انیشتر جانب مردان میحاکم با اتکا بر نگاه و رویکردي که ب
را تنهـا  » گـران دی«شـده نـه یهاي نهادراند. هنجارهاي و ارزشجوانان و زنان را به حاشیه می

خواهند که این امر زندگی را در قالب و قواره برخاسته از امـر ایـن   حد مجریان منفعل میدر
ـ یآفرشـدگان را از ارزش دهد و سرکوبهمان و متناسب پوشش می و بازتولیـد هنجـار و   ین

تواننـد کـه در سـاحت    اي زمانی مـی کنشگران حاشیهداردیتشکیل رژیم جدید اخالقی بازم
گـام کـه   نهشناسی اخالق نقش داشته باشند که قـدرت آفریننـدگی داشـته باشـند. آن    اییزیب

کنند و بازقلمرو سازي کنند.ییقلمرو زدا

گیرينتیجه. 5
معرفتیۀشرایط ناعادالنالف. 
انگـار عمومـاً راه   پندارانـه و مطلـق  شناسی جریان حاکم با نگاهی خودمحورانـه، حـق  معرفت

اي را بـراي  ساحت سیاست سد کرده است و این امر کنشگران حاشـیه گران دیگر را بهکنش
یشناسـ معرفـت .داردیمشناسی موجود واآفرینی در سیاست به بازخوانی مجدد معرفتنقش

اي و گفتمـانی سـاحت سیاسـت یکـی از     جریانِ اصلی به دلیل نادیده گرفتن متغیرهاي زمینه
طردشدگان در عرصه سیاست شده است.بر به حاشیه راندن يرگذاریعوامل مهم تأث

اي بایـد بـراي رهـایی از نظـم پلیسـی و مقاومـت در برابـر آن مفـاهیم         کنشگران حاشیه
قـرار دهنـد. در ایـن راسـتا اقـدامات ذیـل بایـد        دیحاکم را موردتردیشناسمحوري معرفت
صورت بگیرد.
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ابطـه قـدرت و دانـش    آن از ريریرپذیو تأثیشناسمعرفتیینمابا توجه به عدم واقع. 1
شـده  در جامعه و خصلت محلی، موقعیتی، بستر گرا و تاریخی آن، کنشگر بـه حاشـیه رانـده   

» پلـیس «شناسی برخاسته از نظام سـلطه و  باید براي تحقق کنشگري خودش این نوع معرفت
هـا را  پـی آن اسـت هویـت آن   در» دیگـري بـزرگ  «در قالـب  » پلیس«را به چالش بکشاند. 

گـران  شود کنشها را تعریف کند. این امر باعث میرد. مبتنی بر ایدئولوژي خود آنبگینادیده
باشـند کـه درون   » خـودي دیگـر  «و پـذیرش  » خـود «شده مدام در حال ترك به حاشیه رانده

پـی دارد. در چنـین فضـایی در    هـا را در  آنیگـانگ ینشـیند. ایـن موضـوع ازخودب   مـی هاآن
گفتـار  نندیبیاي با صداهایی روبرو هستند که نیاز نمحاشیهکنشگران » پلیسی«شناسی معرفت

ها منطبق خواهـد شـد. روابـط    و کالم خود را با حقیقت منطبق کنند و حقیقت با کلمات آن
درون گفتــاري را نیــز قــدرت در درون گفتــار فلســفی و مرزهــاي مشــروعیت و مقبولیــت 

دهد. راه مقاومت در برابـر  دل جلوه میها را منطقی، مقبول و مستآنجهیکند و درنتمیتعیین
از آن است.ییزداتیمشروعیشناساین نوع معرفت

ازغفلـت بای نگرشنیچندر. داردوجود» همان«امربهلیتماشناسانهمعرفتنگاهدر. 2
ـــتعال ــالواس ــهی تع ــهب ــرشياگون ــوددروننگ ــب ــدگاردرونای ــتآوردهي رومان . اس

منظومـه کیـ دروندرراجهـان وانسـان رابطـه کهداردـلیتماکردیرونیای شناسیهست
ـ تعرابــد ییمــ خوددررازیچهمهونـداردرونیبيسوبهروکهماندگاردرون . کنــد ـفی

شـناس معرفـت اساسنیابرواستسوژهيخودمحوربری مبتن» هماننیا«یشناسمعرفت
راموجــود الیسومتفـاوتنـاهمگون،ـدارهايیپدتواندیمکندیمفکـرکـهاسـتی کس
يجـا بـه ی اخالقـ ی شناسـ ییبـا یزامـا بپردازد؛آنشناختبهوکنـدـتیتثبنقطـهـکیدر

ویشناسـ یهسـت نـوع هـر بـر » هسـت «ودهـد  مـی تقـدم ـتیـ ریغبـهشـندهیانديسوژه
راي گـر یداخـالق ساحتدردیباما. شودیمدركي شهودقیطرازومقدمیشناسمعرفت

محسـوس امـر عیبـازتوز . داردوندیپی نامتناهمفهومباي گریدچون. میدهقراراحتراممورد
ـ تردجادیاباامرنیاوردیگیمصورتساحتنیادري بازقلمروسازبااخالقساحتدر دی

.استی شدنمدرن» هماننیا«ومحورسوژهاخالقبهنسبت
کـی از  ینیازمنـد مفهـوم بنـدي جدیـد عقالنیـت هسـتیم.       یشناسـ در حوزه معرفـت . 3

اي به ساحت سیاست خاستگاه و تعاریف عقالنیـت  هاي بزرگ ورود کنشگران حاشیهچالش
در نظم پلیسی اسـت و ایـن مفهـوم مشـروعیت بخـش سـلطه کنشـگران مرکزگـراي ایـن          
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بنـدي  اي اخـالق اسـتیک مفهـوم   است. براي امکان تحقق مشـارکت کنشـگران حاشـیه   نظم
» گرایانــهمشــابهت«نگــاه يجــابــهکشــدیعقالنیــت و دوگانــه ســازي آن را بــه چــالش مــ

هـا  دهد که تا اندیشـه این امر ما را سوق می.کند توجه به تفاوت را هم مدنظر قرار میسعی
امور عقالنی را با امـور عـاطفی   هاي منطقی را با احساسات درونی و را با احساسات، توانایی

م.هم آمیزیدر
واره در حـال شـکل گـرفتن اسـت و     از سویی دیگر بـا توجـه بـه اینکـه انسـان همـ      . 4
شکل او شکل نهایی نیست. باید از یک گوهر یا ماهیت ثابت و مفـروض بـراي انسـان    هیچ

برسـد، دیگـران وجـود    » مـن «اي قبل از اینکه به مرحله وجودي گذار کرد. کنشگران حاشیه
ــدین هــا را غضــب کــردهآن ــد؛ ب د در کیفیــت هســتی دیگــران ترتیــب هســتی و وجــوان

و » بـودن «بـا مقاومـت در برابـر    ياسـت. کنشـگر  » دیگري«شود و این استبداد میمضمحل
چیزي جز وداع با بـودن و بـرهم زدن و تغییـر    » شدن«؛ و گرددیمیسر م» شدن«يتالش برا

بــه آن اي بــراي کســب آزادي بایــد از مــوقعیتی کــهنظــام ســلطه نیســت. کنشــگر حاشــیه
است فرار کند و موجودیتش را تعریف کند و در کمـال آزادي آن هـویتی باشـد    شدهلیتحم

اند.که با حرکتی خودساخته خواسته

سیاسی- اجتماعیۀشرایط ناعادالن. ب
شناسی و گفتمـانی درون مانـدگار اسـت کـه در     ساحت سیاسی و اجتماعی با حوزه معرفت

اي معـین از دانـش   بق با هر فضاي سیاسی و اجتماعی، گونهتولید دانش نیز نقش دارد و مطا
در سیاسـت در پیونـد   ینینشـ هیآید. تحقق کنشگري در جامعه و رهایی از حاشبه وجود می

مطالبات کنشگران با اجتماع، سیاست و فرهنگ است. بـراي تحقـق کنشـگري جدیـد بایـد      
شناسـی سیاسـت  بـا زیبـایی  ه این امـر  تغییر معیارهاي اخالق در ساحت سیاست رخ دهد ک

کنـد بلکـه در جهـت خیـر     تنها حقوق بازیگران را بهتر تأمین میشدنی است. چنین امري نه
معضالت برخاسـته از شـرایط   کند. میریپذعمومی نیز هست و بهزیستی در جامعه را امکان

توان بیان کرد؛گونه میسیاسی را این–ناعادالنه اجتماعی 
هـا را بـــه   ، انسـان ییا همان وضـعیتی که نظام اجتمـاع یگشتگءی: شیگشتگءیش. 1
. کنـد ینیروهـاي شـبه طبیعـی وابسـته مـ     و بهمحدودشدهتعییناجـتماعیطوربهيهانقش

، شـبکه ناشـناخته روابــط اجتمــاعی کــه هـــر یــک        یگشتگءیدر حالـت شساننیبد
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و زیـ چو همـه کشـند یفرد را به بند مـ ادیبنخود را دارنـد، آگـاهی خود ژهیقـیدوبندهاي و
ـ ازا. دهـد یکس را در سطحی یکسان قرار مهمه بـه لحـاظ خصـلت   یگشـتگ ءیشـ رونی
و هـا سـم یخـود، فـرصـت ایجـاد هـرگونه تــفاوت و مــقاومت در برابـر مکان   سازسانهم

ـ   امـد ی. پشـکند یهـنجارهاي کـنترل اجتماعی را درهـم م ن روابــط سیاسـی و اجتمـاعی ای
وضـعیت  . گشـته نظـام سیاسـی توتـالیتر و توقـف فرآینـد پراکســیس اسـت        ءیشـ انسانی

شود.گشته باعث بیگانگی رفتـار و افعال انسان در ساحت سیاست میءیش
: بـر اســاس ایـن منطق، در تمام سطوح اجتمـاعی، هـر کـس بایـد     استانداردفرهنگ. 2

، ایـن امـر  .بدل کندشدهابــزاري سازگار با الگوي ارائهخود را تا اعمـاق احـساسـاتش بــه 
اسـت  يریگمنحط و تودهيهایگیري از انواع سرگرمبـهرهرواج نوعی فرهنگ استاندارد بـا 

.داردیدارد و فـــردیت و آزادي را از مـیـــان برمــمــیکــه مــردم را در چنــگ خــود اســیر
یراحتـ دارد کــه بـه  يااگیــر و گسـترده  ، چنــان قــدرت فر  اسـتاندارد ایدئولوژي فرهنگ

با از بین بردن استقالل نسـبی سـوژه سیاسـی و    و. سازدیم» آگاهی«را جایگزین » یینواهم«
سیاسـی  هـا شیهـاي طردشده جامعه را مستعد گرامیان تودهدرو یکسانییکپارچگیخـلق 

.کندیمخواهتیتمام
گـر  آید راه رهایی از کنشجامعه به نظر میبا توجه به وجود چنین معضالتی در ساحت 

و توجه بـه متغیرهـاي   اتکا به مشارکت انتقادي ،شده توسیع ساحت سیاست به حاشیه رانده
در این عرصه باشد.ینیآفردر جهت نقشنسلی - هویتی
يهـا توسیع مفهوم سیاست و مشارکت سیاسی: کنشگران جدید باید در کنار برداشـت . 3

هـاي رسـمی ماننـد حمایـت، تبلیـغ، رأي دادن،      ارکت سیاسی ماننـد فعالیـت  متعارف از مش
نفـوذ بـر انتخـاب اعضـا و روش     عضویت در حزب، کاندیداتوري و ... که از آن براي اعمال

کـه بـر   کنند، مشارکت در سیاست عام را نیز موردتوجه قرار دهند تا اینحکومت استفاده می
ذارند. پس مشارکت سیاسی صـرفاً تـالش بـراي تغییـر     توزیع اجتماعی منابع قدرت تأثیر بگ

در » کنشیِ سیاسـی برهم«افراد، افعال و اهداف حکومت نیست، بلکه دربرگیرنده تأثیرگذاري 
ياسیاست معنایی جدیـد و گسـتره  زیبایی شناسانه،جامعه، انجمن و خانه است. در سیاست

وان بازتولید کننده روابط قدرت و سـلطه  عنبه» پلیس«کند. برمال کردن ماهیت فراگیر پیدا می
کننده چنین نگرشی است.فراهم
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اي اسـت. بایـد   کنشـگري حاشـیه  مشارکت انتقادي: مشارکت انتقـادي راه رهـایی از   . 4
گـران  . کـنش ردیـ گیگري در ساحت سیاست و نه در تضاد با آن شکل مکرد که کنشاذعان

اهداف خـود  شبردیاز عرصه سیاسی در جهت پاي به همراه نقد بنیادین به دولت بایدحاشیه
کند کـه از سـاحت   استفاده کنند. کنشگري در ساحت سیاست تنها در شرایطی تحقق پیدا می

کند مگر با تغییر تلقی از مطـرود شـدگان   سیاست سلطه زدایی شود و این امر تحقق پیدا نمی
انتقادي همچنین این توانـایی  عنوان سوژه. مشارکتتلقی او بهيسوعنوان ابژه و حرکت بهبه

گرایانــه و رابـر سیاسـت نخبـه   کـه در ب دهـد یرا بـه کنشـگران سـاحت جدیـد سیاسـت مـ      
، توزیـع مسـئولیت،   کـار می، تقسـ یدهبا توجه به سازمان» پلیس«مراتبی مقاومت کنند. سلسله
رهـایی  ریزي، محاسبه و ... درصد تحقق نگاهی مرکز گرایانه و سلسله مراتبی اسـت و  برنامه

اسـت کـه   ریپـذ سـطح امکـان  و مقاومت در برابر چنـین نگرشـی در قالـب هـم یـاري هـم      
را به همراه دارد.يزیمرکزگر

ساحت سیاست بـر اسـاس اخـالق اسـتتیکی بایـد هـویتی       :نسلی- متغیرهاي هویتی. 5
ها از خارج سـاخته و  هاي گذشته تعریف کنند و ازآنجاکه هویت آنسیاسی مستقل از هویت

شده است، یک دگرگونی بزرگ فرهنگی نیاز است تا مبدأ هویت، از یـک پدیـده   آنان دادهبه 
.خود تبدیل شوداي تحت فرمان تحت فرمان گیر، به پدیده
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