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 شویمکه می  ی »بدن« 1

های اخیر، داده در سالهای رخها و اعتراضیک از ناآرامیهیچ  شاید بتوان گفت 

مطالبهاین با  درهمچنین  و  عجین  بدن  رهایی  که ی  است  درست  است.  نبوده  تنیده 

فشردگی و تنگنای پیشین را به قسمی اعتراض به درهم های  توان ناآرامینوعی می به

ی رهایی بدن ها مطالبه های دربند ربط داد، اما در این جنبشاقتصادی یا سیاسی بدن 

های اخیر شاهدش هستیم ــ طرح گاه به این شفافیت و علنیت ــ که در ناآرامیهیچ

و  نسبتِ حکومت با بدن ی ادههچهار ی و طلب نشده بود. این امر از یک سو به پیشینه 

آن  سال   تشدید  »بارآوری«، طی  »ارشاد«،  همچون  عناوینی  تحت  ــ  اخیر  های 

ی این  گردد و از سوی دیگر به مختصات رویدادی که جرقه»ریحانگی« و ... ــ بازمی

گشت    های ناشی از دستگیری به دستِها را زد: مرگ زنی جوان بر اثر آسیباعتراض

توان در جزءجزءِ آن حضور واقعی و نمادین بدن و بدنمندی را  می   ارشاد. رویدادی که

عنوان نمادی بازگشتِ فقدان زندگی( یک زن )بهعنوان واقعیت بی پی گرفت: مرگ )به

های ناشی از دستگیری عنوان نمادی از شور زندگی( بر اثر آسیباز زندگی( جوان )به

بدن)به بر  »متأثرکننده«ی خشونت  واقعیت  )به عنوان  ارشاد  گشت  دست  به  عنوان ( 

 پرده از سوی حکومت بر بدن(.  هنگام نماد اِعمال خشونت بی واقعیت و هم 

به   ژینا  زندگیِ  فاقدِ  بدنِ  که  است  نقطه  همین  می   نمادی   از  برای  بدل  شود 

به مطالبه  اسارتگر خویش است.  بندهای  بدنی که خواهان گسستنِ  بدنی »زنده«؛  ی 

نما نام زندگی بر خویش دارد )ژینا از دیگر، بدن مقتول ژینا که به طرزی متناقض بیان  

بخش  ای رهاییای نمادین و در قالب مطالبهی ژین به معنای زندگی( در استحاله ریشه

هایی گیرد: زندگی در شمایل رمزگان وحدت بدنراستی زندگی جدیدی را از سر می به

نوعی وضعیت  شود که هر یک بههای دیگری میدندیگر. بدن ژینا رمزگان وحدت ب

می  تجربه  را  بدنی  غیرپایتخت انقیاد  مرد،  زن،  دانشجو،  معلم،  )کارگر،  نشین،  کنند 

های قدرت انقیادگر وجهی رد و نشان پنجهای، قومیت فالن و بهمان و ...( و به حاشیه 

وحدت را بیش از هر جا   را بر سطح خود به یادگار دارند. شاید بتوان تجلیِ کالمیِ این

ها در شعار »ما همه مهسا هستیم ...« پی گرفت. این وحدت به معنای حذف تفاوت

موجودِ«  ـحول »بدنِ نا   مردمگیری  نیست، به معنای آن است که بار دیگر شاهد شکل 

ای که هر بار که موجود یا کلیشهژینا هستیم؛ مردم نه در معنای یک امر تجربیِ ازپیش 
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رسد طنین حذف و انجماد را به همراه دارد، بلکه ن »مسئوالن امر« به گوش می از دها

»بیانگری/مفصل  بر  مقدم  و  است«  راه  »در  همواره  که  مفهومی  مقام  بندی در 

موجود ژینا منجر به ایجاد نسبتی متفاوت ـواقع، بدنِ نا وجود ندارد. به  1اش« نمایشگرانه

ی انقیاد خوردهنوعی زخمشود که هر یک بههایی می )هرچند تکرارشونده( میان بدن 

رسد  ی ظهور می به منصه  مردمی این نسبت جدید است که بار دیگر  واسطهاند. بهجاری 

 ی ظهورش هم جایی نیست مگر درون بدنِ خیابان؛ درون بدن شهر.  و عرصه

انی  سّی حگری آن در قلب شهر، تجربهها و جلوههمین نسبتِ متفاوت میان بدن 

آورَد. بدنی که از ، به ارمغان می مردمآمیخته در قالب  های درهممتفاوتی را برای بدن

شده فاصله گرفته و در عین حال به بلعیده شدن از سوی قدرتی مختصات فردیت اتمیزه

دهد، در همین وضعیتِ ایستادن میان دو امتناع ــ نه این، نه آن خواه تن نمیتمامیت 

را تجربه   بودن ای متفاوت از  بیند و نحوه هایی جدید را پیش روی خود میــ امکان

کند. هر چند شاید این تجربه دیری نپاید، اما تأثرات حسی منتج از آن ــ تأثرات می 

ی ای سراسر متفاوت ــ همواره بر سطح بدن، در کنه خاطرهی بدنمندی ناشی از تجربه 

به  ، بدنمردمر هیئت  شود. دحسی و حسانیت مردم، حکاکی می  ها فیگوری جدید 

پی درشده پی گیرند: فیگور معترض. تصاویری که در قالب این فیگورِ کمتردیدهخود می

درمی  نمایش  به  بدن  گره از  دست  ــ  چهره آید  برافراشته،  سری  سر،  باالی  ای  کرده 

ترس پیاپی خشمگین،  یا  یهمزمان  راست  قامتی  خندان،  مضطرب،  مراقب،  ا  خورده، 

شده در پیِ تبدیل صدا به فریاد ... ــ جسته در کنج دیوار، دهان گشوده خمیده و پناه 

ای که در قالبِ فریاد، فضای صوتی شهر را از حالت  شود با کالم ممنوعه طنین می هم

ی متفاوتی از بدن رهنمون را به تجربه  مردم کند. همین امر، هم  »بهنجار« خارج می 

جاست که از  انجامد. از ایندر وضعیتی »نامأنوس« می  مردم  شود هم به تجلی بدنمی 

بدنِ   سو،  می   مردمیک  شنیدنی  و  دیدنی  معترض  فیگور  قالب  همچون در  شود، 

نابهنگامی عارضه اش تشنجِ ارگانیسمِ حکومت را در پی دارد، و از سوی دیگر،  ای که 

 

1   .performative articulation این مفهوم را شانتال موف در فصل »برساختن مردم« از کتاب ،

 ( به کار برده است.  1398ی حسین رحمتی، نشر اختران: )ترجمه  در دفاع از پوپولیسم چپ
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گردد. مختل و غیربدیهی می توان شنید،  توان دید، میتوان گفت، می چه مینظمِ آن 

مدت ای ــ هرچند کوتاه شود با قسمی گسست ریشههمراه می   مردمگیری  لذا، شکل 

ــ از جریانِ اقتصادِ حسیِ غالب و برساختن سامان حسی جدیدی که در آن نسبتی  

شود و از خالل آن، ها، دهان و ... برقرار می ها، پاها، گوش ها، چشمدیگرگون میان دست 

حرکتی متفاوت یکی از ـآورَد. این الگوی حسیحرکتی متفاوتی سر برمی ـحسی الگوی 

 طلب است.  ای رهاییارکان اصلی برساخت سوبژکتیویته

مدت هرچه باشد، به مناسبتِ سرشت و خاستگاهِ  ها در کوتاه سرنوشت این ناآرامی

در   صرفاً  نه  تأثیراتی  گذاشت؛  خواهد  جای  بر  ماندگار  تأثیراتی  خودآگاه  خود  سطح 

جمعی یا از جنس تصورات مربوط به تحقق یک کل متحد و منسجم، بلکه تأثیراتی در 

بدن  تجربه سطح  سطح  در  بدن ها،  حسانی  از ی  و  گوناگون  انحای  به  که  بدنی  ها. 

های خود عاجز های متعدد اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی همواره از تحقق امکانجنبه 

ی »رسمی« به بدنی  شده و تحدیدشده های تعریفدر قالب  مانده و صرفاً با مچاله شدن

تجربه با  اینک  است،  گردیده  ملقب  از  بهنجار  دیگری  فرمِ  فیگور   بودن ی  قالب  در 

کند که با هیچ یک از  ای را احساس و تجربه میناشده معترض، شادمانی جدید و تجربه

سنخ نیست. بدنی برابر و هماند  های جعلی و کاذبی که پیشتر به خوردش دادهشادمانی 

ی تکرار این شادمانی چشد زین پس همواره در آستانه ای را میکه طعم چنین شادمانی 

 . بودن ی این گونه از  شود برای تکرار تجربهای میگیرد و مترصد فرصت دوبارهقرار می

های غالب از بدن ــ خاصه بدن  ای از این دست، بداهت روایتهمچنین، تجربه 

ی یک بدن »بدهکار«، که باید از طریق فرزندآوری، باروری اقتصادی و مثابه ه ــ به زنان

کشد و سیمای اخالقیاتی وکاست بپردازد، به چالش می کم اش به سیستم را بی ...، دِین 

افکنی به همراه کند. همین خدشه ــ و نه اخالقی ــ چنین تصویری را مخدوش می

بخش آن باشد که چنین مطالباتی بیش از پیش  نوید  تواندی شادمانی بدن می تجربه

ها و ...  ها، خانواده ها، مدرسههای کاری، دانشگاههای دیگری همچون محیط در عرصه

امکان و  و طلب شوند  پیش طرح  از  بیش  دیگرگونهنیز  برای  را    بودن  ـهای جدیدی 

 ها به ارمغان آورند. بدن


