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را  امرویکرد تحلیلیبافتارِ موضوع و  و بستر اندازی کهی پیش، ضمن اشاره به چشمدر مقاله * 
ی جامعهشده در کتابِ یک بازخوانی از مفاهیم و نقد مطرحبا استناد به  و کند،مشخص می

 ام ازای برای گسترش� خوانش و برداشت، به عنوان مدخل نظریِ مسأله، سعی کردم زمینهنمایش
 فراهم سازم تا بتوانم ام)ی اخیر در این سایت ارائه کردهآزادی (که در چند نوشتهزندگیانقالب زن

سازیِ مرتبط به این انقالب را با خوانندگان این سایت در میان ی معناآفرینی و موقعیتمسأله
قم روامید بیم جا که اندیشیدن در و به این انقالب همچنان مضطربانه و در کشاکشبگذارم. از آن

 .در امان نیست ها نیز از این کشاکش عاطفی� برخاسته از تنگنای تاریخیاین یادداشت، خوردمی
ه ب آویزی دو انسان دیگرچنین است که امروز به هنگام تدوین مطالب این متن، خبر اعدام و حلق

ادان، به ی صیذهن و زبانم را چون جانوری زخمی و گرفتارِ جرگه دست دژخیمان حاکم
  .زدن انداختنفسنفس

ه تأثیرپذیرفت های در فرانسوی  و برخی از زبان که آیدبه زبانم می ( اُر�ر)  horreur یکلمه پس باز
ن، و شدو به تن سیخم ی ناشی از ترس،لرزه«به معنی  horrorی التینی� از ریشه در اصل ،از التین
طیفِ معنایی این واژه  از حسکردِ  فیزیکی و جسمانی مورمور شدن و مو به تن  است.آمده » چندش

گونه ها ایننامهگیرد که در لغتهایی را در برمیشود و تا ابعاد متافیزیکی� احساسشدن آغاز میسیخ
از  ی ناشیلرزه وحشتی آمیخته به ستایش اند. ــ  چیزهایی که موجب احساس� اند:بندی شدهطبقه

واجهه با مواجهه با چیزی وحشتناک. ــ احساس برخاسته از هول و هراس. ــ احساس ناشی از م
، نفرت. ــ احساس نفرت آمیخته به تهوع، اشمئزاز. ــ ویژگی�  ، بیزاریکراهت و زشتی. ــ انزجار

به آدمی دست  و آزار انگیز و شوم در چیزی. ــ احساسی که در مقابل� قساوتِ شکنجهدهشت
اندازگی� یک عمل� های روحی� برخاسته یک وضعیت. ــ بیی همین معنا، رنجو در توسعه دهد.می

و سرانجام در زبان خودمانی، دشنام و  در اعمال کسی. ــ شرمیشرفی و بیبیرحمانه. ـــ توصیفِ بی
 بد و بیراه.

؛ اسپانیایی� horror  ،orrorرا همراه با کلماتِ پروانسی  horreurی ی قدیمی� لیتره، کلمهنامهواژه
horror  �و ایتالیاییorrore  ، �برخاسته از کلمات التینhorrorem  وhorrere داند که می

چندش است، و همین کلمه را با   و ،مو شدنِبرافراشته راست و شدن،اش مو به تن سیخمعنای اولیه
دهد. در فرهنگ معنایی قرار میدر یک طیف  شدن)(برافراشته harschی سنسکریتِ ی کلمهریشه

چندیدن یا ورچندیدن، به معنی لرزیدن،  ریشه شناسی زبان فارسی نیز آمده است که چندش از فعل
د ای ناخوشاینحالتِ عاطفی� ناشی از برخورد با پدیده«خوردن و از جا پریدن است. ترسیدن، تکان

فرهنگِ سخن). از فارسی میانه »(شودمی انگیز که با حس� تنفر و معموال� لرزش بدن ظاهرو نفرت
ای، آشتیانی، کلماتی از فعل چندیدن و های فارسی، مثل بلوچی، آم�ره(چندگ) تا برخی از گویش

 لرزه.چندَ = زمینچندا یا زمینرود: زمینچندش به معنای تکان و لرزه به کار می
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 های زیر را آورده است:ادلمع horreurی فرهنگِ فرانسوی ـ فارسی� نفیسی در برابر کلمه
نهیب، کراهت، اکراه، بدآمدگی، کینه، کین، بغض،  ، نفرت، تنفر، هول، هراس، دهشت،بیزاری«

چیزی که باعث هول و نفرت شود، گفتار و رفتار رکیک، چیز نفرت انگیز، (و در معنای مجازی) 
انگیز باشد، شخص بسیار کثیف و بسیار ی اعمال و جنایاتِ خود نفرتواسطهشخصی که به

 »زشت.

ام. اما به ترکیبی از بیزاری و چندش فکر کرده horreurی گاهی برای یافتن معادلی در برابر کلمه
، »زار«ی زاری، در عبور از درازنای زمان، و نیز بر اثر معناهای گوناگونِ کلمهزار و بیی بیکلمه

 ، را به ذهن�»میل، اشتیاق، خوشایندی«ی آن، یگر یکی از معانی� اولیهآلود و مبهم شده که دچنان مه
طعی و نظر قنیز » بیمار«ی شناسی کلمهی ریشهکه در بارهچنانکند. همدر نمیزبان متبایک فارسی

ی یعنی آمیزه horreurی به هر حال، تمامی بارِ معنایی� کلمه وجود ندارد. ی بی ـ مارروشنی در باره
 هایمها و ترجمهی فارسی بریزیم. من در نوشتهتوانیم در قالب یک واژهدهشت و انزجار را نمی

 ام تمامی بارِ گاه نتوانستهام اما هیچاش به کار بردهرا نیز به عنوان معادل» عفریت«ی گاهی کلمه
 ی فارسی پیدا کنم.را در قالبِ یک کلمه horreurی معنایی کلمه

، اما به »اُر�ر«، ی قبلکلمه تلفط و آوایی یکسان با با اندیشممی aurore یاما همزمان به کلمه
و این هماوایی همیشه نام م�لدور�ر را برایم  پگاه، فجر. سحر، دم،لقاً متفاوت: سپیدهمعنایی مط

 ، م�ل یا مال، در فرانسوی به معنی درد، بد، و بدی است. Malی . کلمه Maldororکند، ی میتداع
Maldoror کاس تلفظ نادقیق اما رایج در فارسی، مالدور�ر نامی است که ایزودور دوم�لدور�ر یا به

وای ای مرکب که آهمتای خود گذاشته است. کلمههم بر پرسوناژ و هم بر یگانه کتابِ براستی بی
Mal d’horreur )و نیز م�ل دور�ر (دردِ وحشت و بیزاریmal d’Aurore  ِدرد) م�ل دور�ر

 شود.دم) همزمان از آن شنیده میسپیده

 هایم نوشته بودم:چند سال قبل در یکی از متن
اختیار باز شدند تا بیداری را به آرامی احساس کنم، و از دنیای رازآمیز هایم بیکه پلکصبح، همین{

دانستم که برای ها، میها و رؤیاهای شبانه به سوی واقعیتِ روز پل بزنم، مثل اغلب صبحخیال
 .چترم را بازکنمناگوار ِ روز باز باید » اخبار« به زیر بارانِبیرون آمدن از دنیای درون و رفتن 

زادِ واقعیت، ستیز میان جوش و اصل� تحمیلی و برونهای درونخواستستیز میان اصل� لذت و دل
کرانِ کودکی و ناممکناتی است که واقعیتِ بالغ و غالب بر روابط� اجتماعی بر ما تحمیل ممکناتِ بی

 .کندمی
خیزد که سرشتی ای برمیود، از جهانِ کهنهشنامیده می» هاتازه«ربارانِ صبح� امروز، اخباری که خب

ساله دارد. آغازِ آن زمانی رقم خورد که نوع بشر، از زندگانی همزی با خویش، با همنوعان  چندهزار
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، بیرون »زدندجانوران با انسان حرف می«گاه که ی خویش، آنو با طبیعت، از کودکی� رؤیاگونه
ان از کشی انسکشی گذاشت. زورِ بهرهبر زور و قدرت و بهرهرانده شد و پا به درون مناسباتِ مبتنی

 .طبیعت، از همنوعان و از خویشتن� خویش
ی فقروفالکتِ شریطه …اخبارِ امروز، جنگ، تخریب، اعدام، فقر، گرسنگی، بیماری، دروغ، جهل،

 …ای نداشتنیز حرف تازه» جمعه«بشری، این 
رکینی به چام پناه بردم. کیمیاگری روزانه، تبدیل دلیشگیدر مقابل این باران مسموم، به زیر چتر هم

 .گشاییدل
 ،دوکاس رتر بر ذهنم نشسته است، نام ایزودوسرشتی برجستههر وقت فرایندِ چنین تبدیل

آمون، و تنها کتابش، آوازهای مالدور�ر همراه با دوبخش شعرهایش، گویاترین زبان حالم بوده لوتره
 .یی آدمی این نفرت به شعرِ زیستهحزبِ مرگ حاکم بر زندگی، و استحالهاست. نفرت از کراهتِ 

توان یافت، مان میهایش را حتماً در هر سرزمینی از سیارههایی چون ایزودور دوکاس، که نمونهآدم
هایی که رزقِ روح� من در این نام، هماای هستند که گاهی به آن اشاره کردهاز اهالی همان دهکده

 }.است» هاکشآدمعصرِ «

هایی از همین تم� دو سویه دانست که واریاسیون و�رتاها یا توانهای مرا میها و نوشتهی ترجمههمه
ای کجاست؟ ی دردها چیست و درمان ریشهشود: ریشهخود در این پرسش مضاعف خالصه می

 احساس ز بر حسبنی هاها و جنبش، جریانهاآدم ها وی من به کتابکیفیتِ پیوند و عالقه
هایی که به آن داده ی این پرسش و پاسخها از حس� هستیانهودریافتهایم با درکها و دورینزدیکی

 یناانسانی و ضدانسان ، چه چیزیشم� انسانی بنا به تشخیص� حس�انی و این که خورد.شود رقم میمی
وضعیت ناانسانی و ضدزندگی به توان از و بنابراین ناپذیرفتنی است، و چگونه و از چه راهی می

 شعورآن چه برایم مسلّم شده این است که هر چه شم� و خواه� انسانی فراگذشت؟ سوی وضعیت دل
ی درمان و تشخیص� باشد، میل و مطالبه مندترو تمامیت ترعمیق تر،ایتشخیص� علل درد ریشه

ی هاها و تباهیبارِ تاریکیاز ت هر چه شناخت تر است.ایتر و ریشهعمیقکیفیتِ آن نیز 
 فرینش روشنایی وگی به آتر، باشد شور و شیفتتر، یعنی شاعرانهی بشر رادیکالخودساخته

نقالب ا« از گی دوبور هستم که ی این گزارهو اگر دلبسته حد و مرزتر است.بیشکوفایی انسانی 
 برای شعر قائلم و، درست به خاطر همین معنایی است که »باید در خدمت شعر باشد و نه برعکس

 ام.به آن استناد کرده »آمونی لوترههمه«ی در مقاله

، این »موقعیت«ی ی پیش، با استناد به معنای مضاعفِ مکانی و زمانی در کلمهدر مقاله  **
 پیامدِ توان همچوناجتماعی� جاری و ساری در ایران را می بانقال موضوع را پیش نهادم که

 ننوی تاریخی نامید و همچون تاریخی�  یک آغاز و مبداء� شدن موقعیتی جدید و دیگرگون،ساخته
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 معنا کرد.
 ی آثارِ مرتبط به آنکه معرفی و ترجمهسازان، در جنبش موقعیت موقعیتو محوریِ  مفهوم� ویژه

ای دهشچنین آثاری شاید مفهوم نسبتاً شناختهن بوده است، برای خوانندگان های ممحور فعالیت
 بر و مفهوم� مترادفِ آن: لحظه)( موقعیت زمانی� توأمان مکانی و این معنای تأثیر وانگهی .باشد

 چنین سایتوب ی اینی آن را به عنوان شناسنامه یا سرلوحهذهنیت من چنان بوده که چکیده
 :امآورده

 بر حاکم که اندزده رقم هاییبت تاکنون را انسان جبریِ و مقّدر هایتقویم و هاسرنوشت اگر
 وا واقعی زندگانی� اما را انسان یخودساخته و خودخواسته تقویم� و سرنوشت اند،بوده او مانی�زنده
 افقی در زمانی واحدهای�ِ  کم�ی و مکانیکی توالی� مقدر، جبرِ بقا، و مانیزنده سویی، از. زندمی رقم

 هایلحظه به زمانی آحادِ این تبدیل� و توزیع دیگر، سویی از. نواختیک شدنِسپری و تکرارِ از
 به انهازخودبیگ زمانِ و تحمیلی تقدیرِ سرشتِتبدیل. روزمره زندگی در هاموقعیت آفریدنِ و کیفی

 کردنِ بازی زمان، با کردن بازی. یکودک زمانِ  یا زمان کودکی� به خودآفریده، زمانِ و سرنوشت
 ب�عد دو این مجموع. است آمیخته او مندیِمکان به حالدرعین انسان مندیِزمان این اما. زندگی
 .نامممی خود ذهنیتِ ی»دهکده« را آن من که زندمی رقم را چیزی

بررسی قرار گرفته است د توجه و در مجموع، رویکرد به ب�عدِ زمانی� موقعیت کمتر مور به نظرم اما 
بخش اول این بررسی را با معرفی خوانشی دیگر از  از همین رو نیز  آن هم نه فقط در ایران).(

ها محوریت آغاز کردم که در آن مفاهیم زمان و تاریخ، و تعی�ن� اجتماعی� آن ی نمایشجامعهکتاب 
 .دارد

 کنم:نظرم را به طور خالصه مطرح میی همان مطلب، نخست بافتار رویکردِ مورد اینک در ادامه

داع� آورِ زمان، به ابو سرگیجه جوامع انسانی پیوسته در مواجهه با مفهوم و معنای گریزندهدانیم که می
 هایاند. چرخش روز و شب، تغییر هاللزدنِ آن پرداختهگیری و تقطیع و برشبندی، اندازهمیزان
ی گردش� زمین به دورِ خورشید، یا ماه بر گردِ زمین، ل بر پایهی سای روزهاپذیرِ ماه، محاسبهرؤیت

های گوناگون در جوامع ها و تقویمشمارو نیز گردش فصول و نقش� آن در کشاورزی مبنای گاه
از و مبداء های عینی، تصور آغبر تعبیر و تفسیرِ دادهی مبتنیبشری بوده است. در برابر این محاسبه

های جاری در روابط ستیزمند اجتماعی و و بر حسب ذهنیات و مخیله پایه ، بربرای هر تقویم
صورت »  گذشته«و » تاریخ«ای از رویدادهای واقعی یا خیالی گذاریِ تفسیری و اسطورهارزش

های گذاریِ آغازگاهآمیزِ مبداءهای تقویمی (بنیانگرفته است. تغییرِ دلبخواهی، خودسرانه و تحکم
های حاکم و صاحبان قدرت دنیوی و ها و خاندانل زمان بر اساس تغییر سلسلهتاریخی) در طو
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ترین شاخص� استقرار و چیرگی� بازنمودهای سیاسی ـ اجتماعی� این مبداءها بوده کنندهدینی ، تعیین
 است.

 شناسی� زمانِانقالب ناتمام در جامعه«ها به عنوان های امیل دورکهایم که از آناز نخستین ایده
نوربرت الیاس  هالواکس، ها در آثار مارسل ماوس،شود، تا تداوم و بسط این ایدهیاد می »اجتماعی

در  های ساعتی معروف شلیک به عقربهصحنهی والتر بنیامین (ویکرد شاعرانهریا و ...، 
فاهیم م ی گاستون باشالر به مفهوم زمان برای فراگذشتن ازو نیز رویکرد علمی ـ شاعرانه )،انقالب

 »کاویریتم«ی ور در تدوین نظریهتأثیرِ آرای باشالر بر هانری لوفه برگسونی� این مقوله، و
 توانند مواد و منابعمی بخش� کاستوریادیسهای پربار و الهامو سرانجام اندیشه کاوی)،(ضرباهنگ
 ایاندیشی در راستیعنی پراکسیس یا کردار ،جانهاده در اینپرداختن به موضوع� پیش نظری برای

 بازنمودِ اجتماعی زمان، باشند. ساختن�

مند ی تاریخهایش به مسألهشناس فرانسوی، فرانسوا ه�رتوگ، با رویکردی بدیع در پژوهشتاریخ
یم، دوران های زمانی را از یونان قدها در غرب پرداخته و فراروندِ نظم و تنظیممندیبودن زمان

تا ربع� پایانی قرن بیستم) بررسی کرده و به این  ١٨اواخر قرن از مسیحیت و دوران مدرن (
اد به بحرانی ح» اکنونِ همیشگی«مندی و گیری رسیده که با دورانِ آنتروپوسن، مفهوم� زماننتیجه

در » مقصد«و » مبداء«را در بازنمودهای مسلط بر جوامع از » های زمانبحران«انجامیده است. او 
ی یونانی، و اقتباس و تحولِ آن توسط ی در غرب، حول سه مفهوم اولیههای تقویممندیزمان

هایی است که هانا آرنت حول مفهوم� های او پرسشکند. محورِ پژوهشمسیحیت، بررسی می
در فرانسه،  ١٧٨٩ای مانند ژوییه ویژه آشکارکنندههای بهمطرح کرده است، این که در لحظه» گسل«

دهد در مجارستان، چه شکاف و گسلی در زمان روی می ١٩۵۶ازیسم، یا دوران مقاومت در برابر ن
 شود؟که موجب آشفتگی و اختالل در پیوستارِ زمانی� پیش و پس از خود می

ی یونانی که مبنای پژوهش فرانسوا ه�رتوگ است، شامل سه مفهوم متفاوت گانهسه مفهومی� زهدانِ
است. اولی  Krisisو کریزیس  Kairos، کایروس  Cronosی زمان، یعنی کرونوس پیوستههمو به

ی مغتنم و فرصت ی زندگی است. دومی، لحظهشوندهمعمول، جاری و سپری مندِناکران زمان
رش� قطع و ب ی برایی ارزیابی و داوری قطعکننده است. سومی لحظههای تعیینمناسب برای گزینه

ویژه در فن� پزشکی� بقراطی در مفهوم ِ کریزیس بهروال زمان به پیش و پس از این لحظه است. این 
 »بحران«و » نقد یا تفکیک و گسیختن«ی تنیده. دو مفهوم در هم١یونان باستان کاربرد داشته است

مواقع  ، یعنی»روزهای کریتیک«در لغت کریزیس، در رویکرد پزشکی و درمانی داللت بر تشخیص� 
ه هایی کنگِ روندِ بیماری داشته است، یعنی لحظهبحران و ضرورت تفکیک، در ریتم و ضرباه
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یا درمانِ بیمار، برمبنای گزینش و فرصتِ مغتنم یا همان کایروس،  تکلیفِ وضعیت، میان هالک
 خورده است.رقم می

و اتفاقاً همین مفهوم� کایروس، در رویکردی بسیار بقراطی، یکی از مفاهیم کلیدی و کانونی در آرای 
ه شباهت بمند و سرمدی، کرونوس ( که از بعضی جهات بیاگر زمان ناکران ت.کاستوریادیس اس

فرد و اجتماع،  ذهنیتِ مخیله و ی زروان نیست) زمان طبیعت است، کایروس، زمان انسان،ایده
کلمه،  ایریشهی پولیس، شهر، و بنابراین به معنای ی زندگی جمعی، در عرصهدر عرصه است

 مداخله در حیات جمعی، یا همان سیاست.

ی ی کایروسی، تغییر معنای مبداء و مقصد زمان، و نیز نحوههای این مداخلهیکی از جلوه
های ها، بازنمودها و مخیلهی مؤسس بر حسب جایگاهشماری یا تقویم است. این مداخلهگاه

، منافع� اجتماعی� واقعی� یا متصورِ آنان و ستیزمندیِهای متفاوت آن در مقاطع و لحظه عامالنِ
ها، ها و حکومتبد. برای مثال تغییر تقویم با تغییر خاندانیاهای مختلف میگیریمعناها و سمت

 ١تعیین سال ( ١٨تعیین مبداء تقویم مسیحی، تغییرِ تقویم در انقالب کبیر فرانسه در اواخر قرن 
، و دیگر محمدرضاشاه یدر دوره به شاهنشاهی از هجریتقویم  و تأسیس� ، تغییرجمهوری)

همخوانی و نزدیکی  نیز که با منظورِ من در این مقاله ی نمونهها. یکی از این گونه رویدادهانمونه
در فرانسه است. یکی از  ٢٠١۶)، در سال Nuit debout» (ایستادهشب«جنبش� اجتماعی�  دارد،

شماری نوینی مارس را مبداء گاه ٣١شروع� خود، یعنی  نمادین این جنبش این بود تاریخ�  ابتکارهای
پایان و بی شکندقرار داد که بر مبنای آن تسلسل� روزها چارچوب مقرر تعداد روزهای ماه را می

 اُمین روز همان ماه مارس هستیم!٢١٣۶امروز که مارس و تا به٣٢مارس، ٣١ :ادامه دارد

چنین  برای رساندن منظورم استفاده کردم.» تقویم ژینایی ١سال «ی پیش، از عبارتِ در مقاله ***
یا خیالگانِ  imaginaireشماری، تأسیس یک مخیله، تقویمی از دید من فراتر از استنادی برای گاه

 د.تواند ژرفا و گستره یابگاه� تاریخی آفریده شده و میی این چرخشاجتماعی نوین است که بر پایه
منحصر به من نیست و این روزها کسان دیگری نیز به پیدایش این  چنین خوانشی از دگرگونی

، در پورکنند. از جمله یکی از دوستان، خالد رسولعطف، این موقعیتِ نوین اشاره مینقطه
 شیوایی چنین خالصه کرده است:آن را به چهارم ژانویه)( اشبوکی فیسصفحه

هر چه پیش  .نوشت و سخن گفت و عمل کردترها توان مثل پیشپس از جنبش جاری دیگر نمی[ 
در این  .شودرود و محو میاست و اگر زودتر نجنبد از میان میاز این جنبش بود دیگر رنگ باخته

 طورای جز دگرگونی نداری. همانبازگشت، چه موافق باشی و چه مخالف، چارهتغییر عظیم و بی
 شد شعر سرود و پس از انقالب کبیر فرانسه دیگردیگر نمی» آشویتس«که (به تعبیر آدورنو) پس از 

توان مثل� تاخت یا انکارش کرد، پس از جنبش جاری هم دیگر نمی» آزادی«شد مستقیماً به نمی
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ها را به »انقالب«که  به خطا چنین پذیرفته شده .پیش تحلیل کرد یا دوست و دشمن را فهمید
ی ذاتاً یک پدیده» انقالب«شان در کسب قدرت سیاسی بسنجند در حالی که مقیاس موفقیت

فوراً  کهدهد بدون آناجتماعی و فرهنگی است: یعنی در درون جامعه و مناسبات انسانی آن روی می
 است:» رخداد«یک » انقالب«ی حاکم خود را بنماید. و البته که در سطح سیاست روزانه

، ابداع و »انقالب«های آشکارِ وقوع ترین نشانهاز مهم .کنندهکننده و تعیینبازگشت و دگرگونبی
حس جدید،  هنری جدید، نگاه ها و صدها تعبیر جدید، نام� جدید، سبکتثبیت و انکشاف ده
تر آشکار یا به تدریج های کمی جدید و ترس و امید جدید است. نشانهجدید، شعر و ترانه

جدید خود را » های اقتصادیوضعیت«جدید و بعدتر در » مناسبات اجتماعی«آشکارشونده در 
شد و طور » نو«اند. همراهشان باید هستند و به تغییر برخاسته» نو«کسانی  .نشان خواهندداد

های پیشین اما همچنان زنده و فع�ال، نه تر سابقه نداشته رفتار کرد. پس کارِ نسلکه پیشدیگری 
با تحو���ت نوین باید باشد. » همراهی«و » شناخت«و » فهم«راهنمایی یا اخطار بلکه تالش برای 

باد همه چیز را با خود خواهد «در غیر این صورت .این حکم البته شامل حاکمی�ت هم خواهد بود
 ].»برد

نظر مان همها و تعابیر دوستبندیی فورمولام از این موقعیتِ نوین، با همهالبته من در خوانش
 ام.نیستم اما در اصل مطلب با او همدل

ی معناسازی نیز، و دامن زدن به آن ی پیش، به مسألهباری، من در همان بخش مقدماتی در مقاله
تواند در های این موضوع میری، اشاره کردم. یکی از مصداقعنوان یکی از پیامدهای انقالب جابه

» کردنِ کژیراست«شماری، محاسبه و ارزیابی، به معنی ی تقویم باشد که عالوه بر گاهخود کلمه
گردانیدنِ تواند همچون رویکردی به ویراستن، راستمی» تقویم� ژینایی«هم هست. بنابراین 

ی که بر ویژه سانسورگرترین تأثیر سانسور، بهویران معانی باشد.های بسیار در بسی مفاهیم و کژی
 یابد، کژ و کوله شدنِ معانی است.اشاعه می هنجارهای دیرپای اجتماعی اثر رسوم و

ی فرانسوی، و نیز مؤلفِ کتاب ارزشمندی به نام ، شاعر و نویسندهBernard Noëlبرنار نوئل، 
ای به ابداع یک نوواژه هایش، در مقاله، پس از سانسورشدن یکی از کتابی کمون پاریسنامهواژه

نوشت  sبنویسد با حرف  cرا به جای آن که با حرف  censure ی سانسور پرداخت، و کلمه
sensure  ،ی شود، اما به خاطر کلمهکه گرچه همان سانسور تلفط میsens  (معنا)، به طور تلویحی

و داللت دارد.  معانی انسور، یا سانسورِ معنایی، یا همان کژ و کوژشدنِبه حذف معنا از طریق س
م. پس تقویم بربه کار می perversionمعادلی است که من برای انحراف روانی یا  کژخویی روانی

 ژینایی، مترادف درمانِ مرض و انحراف روانی هم هست.
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نوینی در تاریخ اجتماعی ما برای  برای من، یا در آرزو و خیالِ من، تقویم ژینایی، آغاز فصل
گری و نقد سانسورِ معنایی است. یعنی سانسوری که هم از حذف و سکوت، و هم از تورم و روشن

 شود.آماس و هیاهوی حرف ایجاد می

، »زن زندگی آزادی«تر، به نظر من بستر و هدف اجتماعی و انسانی انقالب اندازی کلیدر چشم
نِ آن و فراگذشتن از مقوالت انتزاعی و جداشده از زندگی� انضمامی است. بودبودن و زمینیناسوتی

انی آسانی کارکردی ضدانسفراگذشتن از تمکین و ارعابی که سرشتار مقوالتِ انتزاعی است که به
ی ساالری نیست و شامل همهدینی این مقوالت فقط منحصر به یابند. و دایرهمی

ی انتزاعی، حاصلی جز ارعاب و تمکین ندارد. به هر مقوله بخشیدنهاست. تقدسساالریارباب
ی اشکال آن اید به همهپرانی" را بنامریی هم دارند، پس "عمامه گوناگون و های تقدس اشکالعمامه

ها یکی از آنها بر زمین افکند. ئولوژیها و ایدهی تقدس را از سر تمامی ایسمتعمیم داد. باید عمامه
ی هر یک از اضالع� آن، یافتهئولوژیک و تقدست، که کاربرد ایدهاس» خدا،شاه،میهن«مثلثِ شوم� 

 مراتبی وای است برای احیای کلیتِ آن در راستای تحکیم و استمرار مناسباتِ سلسلهوسیله
 ساالری.ارباب

در " اً موجودواقع دموکراسیو سرشار از تحریف، " انتزاعی، و بنابراین رازآلودیکی دیگر از مقوالتِ 
 بستناکنون به ملجای دخیل ،در شرق "واقعاً موجود که درست همچون "سوسیالیسم استغرب 

در  و از آن شسته شود چرک و پلشتیحقوق بشریِ ساختِ "جهانِ آزاد"  صابونِ تبدیل شده تا با
ان و دوزخی خمیانمدعی تیمار و طبابت از ما ز جسته از آستین خود،رقابت و جدال با هیوالی برون

 ی سیاستمدارانِواکنش گسترده«زبان هیاهوی های فارسیدر این لحظه از حلقوم رسانه .زمین باشد
 ست.انداز اطنین »هاجهان آزاد به اعدام

 ناتمام.
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