




 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیست 1»تیکال کرکتنسپول«

خـود سـعی  يوزانـهگویی سیاسی به صورت عام به این معنی است که فرد در ادبیات ریا سنجیده »پولتیکال کرکتنس«
هـا و حشفشـود و معمـوال در افراد فرودست یا تحت ستم می ن کلماتی که موجب تحقیر یک نژاد،از به کاربرد کندمی

را بـه  »تنسلتیکال کرکپو«اما چنین تعریفی تمامی کارکردهاي  خودداري کند. ،ها و مکالمات روزمره کاربرد دارندجوك
شنگ ق ه از ادبیاتیک نوع استفاد در سطح »پولتیکال کرکتنس« این تعریفا بکند. یک خودسانسوري زبانی محدود می
شـاهد  جریان اصـلیهاي بسیاري از رسانهدر اکنون که هم اتفاقی ؛ماندباقی میها و سنجیده در مجامع عمومی و رسانه

هاي مخـرب زبـان نبهبه ج د بدون باورافرا شود کهبه چنین تعریفی باعث می »پولتیکال کرکتنس«و تقلیل  .آن هستیم
توان آن را یک ه میک ندنیک ژست سیاسی و اخالقی را حفظ کتنها  ،...هاي نژادي، مذهبی ،جنسیتی ودر بازتولید ستم

 هاي ساختاري دارد.فاوتت »گویی سیاسیسنجیده« کارکردگرایی سیاسی نامید که با نوع اخالق

بـه ایـن  بایـد شده قبل از هرچیـز »گویی سیاسیسنجیده«د که فردي که متعهد به وت شاید همین مساله باشاولین تفا
هاي موجود در جامعـه را بازتولیـد تواند ستممی ،گرانه دارندباور درونی رسیده باشد که استفاده از کلماتی که بار سرکوب

افتـد بلکـه ي زبـان اتفـاق میرا نه یک سیاست کـه تنهـا در حـوزه »گویی سیاسیسنجیده«اگر مین جهت به ه .ندنک
وقـت مسـاله را سیاستی ناشی از یک درك اجتماعی و تالش متقاعب آن براي از بین بردن تبعیض اجتماعی ببینـیم آن

                                                            
1-  Political correctness 



به ایـن قبل از هرچیز باید  »گویی سیاسیسنجیده«به این معنی که فرد هنگام رعایت  ،شود توضیح دادطور دیگري می
 ارد و نباید آن را بازتولید کرد.درك برسد که امري به عنوان تبعیض وجود د

مهـم ایـن  يشود اما مسالهداخته میپر ،کمک کند یا خیربه مبارزه با ستم تواند که آیا چنین سیاستی میایندر ادامه به 
 ،مانـدع در چهارچوب زبان نیـز بـاقی نمیي اخالقی باشد و به تبتواند یک پدیدهنمی »گویی سیاسیسنجیده« ست کها

گاهـاً در مساله بر سر عـدم بازتولیـد سـتمی اسـت کـه نیست بلکه  و اخالقی استفاده از یک زبان زیباآن  يمسالهزیرا 
گویی سـنجیده«ید شود و فـرد متعهـد بـه ی هم بازتولهاي دیگر اجتماعتواند در حوزهد اما میافتي زبان اتفاق میحوزه

بـا  ،هاي مـؤدبی نیسـتندانسـان ایـن افـراد هایی جلوگیري کند.ها از بازتولید چنین ستمباید در تمام این حوزه »سیاسی
را رعایـت  »گویی سیاسـیسـنجیده«است که  سیاسیخاطر یک باور هبلکه ب فحش دادن یا جوك گفتن مشکلی ندارند

متعهد گذارد. یک فرد تاثیر می هاآنیک امر سیاسی است که در تمامی وجوه زندگی  »گویی سیاسیسنجیده«کنند. می
چیزي که باعث تحقیر و تبعیض اجتماعی و تاریخی یک نژاد، قوم باید در مقام عمل هم آن »گویی سیاسیسنجیده«به 

بـا هستند و  »گویی سیاسیسنجیده«که مدعی اند ییاهرسانه ها ودولت بارز یک مثال بازتولید نکند.را شود یا طبقه می
ي را از حـوزه که پـاکنند بدون اینسکسیستی را بازتولید می مناسباتنه و افکار نژادپرستا ،زیبا و بهداشتیات همین ادبی

ي از واژه »کلـه سـیاه«ي جـاي اسـتفاده از واژهه بـ »پاکیزه«توان با یک ادبیات می چنان کهارند. اخالقیات بیرون بگذ
 سرتاسر فاشیستی و سرکوبگر نوشت. ايمقاله استفاده کرد و »مهاجرین«

چهار سال پیش را، زمانی کـه  -شما به یاد دارید دو سال پیش، ببخشید سه  « گوید:اسالوي ژیژك در مصاحبه اي می
ي شکنجه آغازید. ارتش آمریکا یک کار جالبی انجام داد. آنها دیگر راجع به شکنجه حـرف نزدنـد. وگوهایی دربارهگفت

پولتیکـال "ین به نظـر مـن اسـتقرار سیسـتم . و ا"ی بخاریروش بازجو"که فکر کنم این باشد: اما عبارتی به کار بردند 
یـن جـوك نیسـت، سـال بعـد، و ا10که توانم تصور کنم کند. و من میاست. یک لغت قشنگ جایگزین می "نسرکتک

هـایی اسـتفاده است کـه واژه "پولتیکال کرکتنس"بنامند. این اساس دیدگاه  "رتکنیک اغواي بخا" ؟تجاوز را، و چرا نه
به یک بازي زبانی بـراي  »پولتیکال کرکتنس«ن تقلیل یاختالف اصلی هم ينقطه 2»کنند که طرف مقابل را آزار ندهد.

در جهـت آمـاده کـردن افکـار  يرفنـدتو  »گرایـی سیاسـیاخالق«اشاره شد طور که در باال ی یا آناغواي افکار عموم
درست از کلمـات در  يسیاستی براي استفاده »گویی سیاسیسنجیده«عمومی براي پذیرفتن امري به نام شکنجه است. 

جایگاه خود نیز هست. قرار نیست امري به نام شکنجه با تغییر نام به روندي قابل قبول تبدیل شـود بلکـه بایـد بـا نـام 
 جلوي بازتولید آن در جامعه ایستاد. از شکنجه،بردن صریح 

حیط عمومی مجاز به تکرار کند که در ماخالقیات داراي یک وجه دوگانه است. فرد در محیط خصوصی طوري رفتار می
هاي مشخصی دارد که باید در این چهارچوب باقی بماند. این چهـارچوب قابـل در محیط عمومی چهارچوب و آن نیست

اي بـراي سـرکوب مـل بازدارنـدهگـاه عاگیرد اما معموالً هیچو به مقتضاي زمان اشکال مختلفی به خود میاست تغییر 
هاي اجتماعی، جنسی، قلیتبراي است که اتابوهایی و حفظ اخالقیات عامل ایجاد خود چون تحت ستم نبوده  هايگروه
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چـه به تابوهـا و هـرآن ،برداین وجه دوگانه را از بین می »گویی سیاسیسنجیده«اما  .داردسرکوبگرانه  نقش... مذهبی و
 »اخالقـیغیر«یـک عمـل قِ حـاکم نسبت به اخالهمین جا  و تا دهدکه از نظم کهن به ارث رسیده توجهی نشان نمی

 کند.براي زندگی عمومی و خصوصی را نیز محو می اخالقی چون مرزهاي مشخص ،است

ضمن تشـدید دوگانه که به  يدر یک جامعه از اشتباه گرفتن رفتار دوگانهشود. شروع می ن اختالل معناخطر نیز از همی
دگی عمـومی و هاي مشخصی براي خود در زنـچهارچوب ،مرسوم اخالقیات کمکترین مناسبات، به و تقویت ستمگرانه

بـا  کند در فضاي عمـومی مرزهـاي اخـالق حـاکم را رعایـت کننـد،گان را وادار میه است و همهخصوصی ترسیم کرد
گویی سیاسی ربطی به رعایت اخالق مرسوم و ادب متعارف نـدارد، بلکـه در حالی که سنجیده». گویی سیاسیسنجیده«

را  »گویی سیاسـیسنجیده«افرادي که  کند.گیري می، جهتکنندو علیه مناسباتی که آنها الپوشانی می لیه آنهادقیقن ع
ها عاملی براي تحقیـر آن فحش ند و در صورتی کههان را یاد بگیرهاي جتوانند آزادانه تمامی فحشکنند میرعایت می

 هـاآن .جامعـهادب در هاي متعـارف بدون نگرانی از چهارچوب ،استفاده کنند هااز آن ،ی، مذهبی و... نباشندقومی، جنسیت
د چـه کـاري انجـام دهنـد حتـی اگـر پشـت تریبـون بزرگتـرین نـگیرکاملن با نیروي ارادي و سیاسی خود تصمیم می

 المللی نشسته باشند.هاي بینکنفرانس

 

 کند؟تیکال کرکتنس چه کمکی به ما میپول

و تنفـر از  داوريبـه عنـوان یـک نگـرش بـراي جلـوگیري از پـیش »گویی سیاسـیسنجیده«یا  »پولتیکال کرکتنس«
توانـد می این اسـت کـه کندحداقل کاري که می ،، زنان و اقشار تحت ستمجنسی، ملی هاي تحت ستمگروه ،هادیگري

و تالش بـراي  »گویی سیاسیدهسنجی«با یک تعریف جامع از  وجود آورد.ه ب هااین گروهبراي تري در جامعه محیط امن
شـوند و بخشـن هایی که هر روزه در اشکال مختلف در جامعه بازتولید میتوانیم با ستمگسترش آن در سطح جامعه می

هایی است ید جوك. یک نمونه شامقابله کنیم ،گیریمکنیم و متقابلن تحت آن ستم قرار میخود ما نیز آن را بازتولید می
ي افـراد هاي کوتاهی است کـه باعـث خنـدهها معمولن داستانجوك شود.مختلف ساخته می و اقشار هاکه براي ملیت

گیـرد. امـا نسـبت دادن انتظار است که توسط فردي در ایـن داسـتان صـورت می دور ازشود. عامل خنده یک عمل می
مومی اسـت. امـري لل یک امر عالمها به یک ملت یا قوم یا قشرخاص در فرهنگ بینهاي تحقیرآمیز در جوكتوصیف

هاي اگر در صحبتطور مثال ه شود. بتاریخی به بخشی از باور عمومی یک جامعه تبدیل می به مرور و در یک روندکه 
احتمـالن ود بـازگو شـچنین حرفی تري نسبت به مردها دارند و اگر هم ها هوش پایینزن شود کهشنیده میجدي کمتر 

 ، ترویج و تثبیتمنجر به بازتولیدراحتی استفاده شده و ه ها بدر جوك خواهد داشت، این کلیشههاي تندي در پی واکنش
که خـود را بـامزه نشـان براي این هازنبسیاري از حتی ي امروز که در جامعه ، چناندوشمی ايي جنسیتیچنین کلیشه

هـاي که یک گروه ملـی یـا قـومی را فاقـد ارزشهایی یا تکرار جوك کنند کارهاي احمقانه انجام دهند.سعی می ،دهند
کند به مرور این تصویر از آن گـروه ملـی یـا قـومی را نـزد هنجارینی مانند هوش، درایت، دانایی، غیرت و مانند آن می

 کند.هاي ملی مسلط را تقویت میمردم عامه تثبیت و جایگاه باالدستی گروه



ا راي که شـکلی از سـتم شود بلکه با هر کلمهها نمیها و جوكتنها شامل فحش» گویی سیاسیسنجیده«در عین حال 
 و در فرانسـه  وازلمـادم یـا( یو دوشیزه در زبان فارسـ ي بانومثال استفاده از کلمهبازتولید و تثبیت کند سر و کار دارد. 

که به صورت متداول مانیزو  دارد به تابوي باکرگی اشارهشود اما طالق میا زنان متاهل و مجرد فروالین در آلمانی) به
 کند.چنین تابویی را بازتولید می ،در جامعه تکرار شود

 

 تیکال کرکتنس به مثابه یک امکانپول

 هـا یـاعنـوان اذیـت نکـردن آدمزیر «: آمده "پولتیکال کرکتنس سبب پیروزي ترامپ شد چگونه«ي ي مقالهدر مقدمه
اري از کسـانی کـه در قـدرت ار همه ي سیاسـتمدراران در دنیـا و بسـیگویی شده است روال کرعایت کردن آنان دروغ

کنم مهـم تـرین مـن فکـر مـی"هد. ترامپ نیز که گفـت اي را می دبه آنان چنین اجازه "پولتیکال کرکتنس"هستند. 
اي سرریز کرد تا خـود داري به مردم حاشیههاي شاخپولتیکال کرکتنس است، دروغ مشکلی که کشور با آن مواجه است

تیکال کرکتنس نیز چندان از سیاستمداران دیگر راستگوتر نیست. او جـز در مـورد ترامپِ بدون پول 3»را موجه جلوه دهد.
ها مکزیکیت آمریکا با اخراج که تمام مشکالاش یا اینگوید. مثالً در مورد فرارهاي مالیاتیهاي نژادي راست نمینفرت
هاي تحت ستم حداقل در که باید به اقلیتشود و مشکل اصلی امثال خود ترامپ هستند. ترامپ تنها زحمت اینمیحل 

پ مترا هستیم.در آن که ما  وضعیتیتر از زگشت به دورانی ارتجاعیبا کند.اشت را از سر سیاست کم میظاهر احترام گذ
داري مدرن و دموکراسـی را دیـده. موفقیـت مـدل پیوند مقدس میان سرمایهیک تاجر است. تاجري که به خوبی پایان 

راه نویی را پیش پاي صاحبان  ،را در بر گرفته »دموکراتیک«که کشورهاي  اياقتصادي چین در خالل بحران اقتصادي
کند. راهی که دیگر نباید براي قدم گذاشـتن در آن نگـران اراجیـف یـک مشـت نهـاد حقـوق بشـري و سرمایه باز می

ي گسـیختگی جامعـههمگویـد ترامـپ حاصـل ازست که حق با ژیژك است وقتـی میجاهاي مهربان باشند. اینانسان
 .ا از دست داده استآمریکا است و دموکراسی کارکرد خود ر

 کـهجایی. هستیم روبرو جمهوريریاست اخیر انتخابات يبحبوحه در آمریکا يجامعه با 4"جنسیت مطالعات" داستان در
 آشـنا ،اسـت فرودسـت يطبقـه از که ترامپ طرفدار تاکسی يراننده یک با است روشنفکر زن یک که داستان قهرمان

 کـه ايطبقـه بـا روشـنفکر یک عنوان به طلبانهبرابري هاياستهوخ با داستان شخصیت بین که عمیقی شکاف. شودمی
 حتـی و رسندمی بستبن به دو این که جایی. دهدمی شکل را داستان روند دارد وجود ،کند دفاع منافعشان از است قرار
 که گیردمی نیرو فرودستانی از ترامپ. است ترامپ پیروزي ينقطه نیستند نظر تبادل به قادر هم خود اختالفات مورد در

 در را گریـز راه تنها آکادمیک هايژست با که روشنفکرانی. اندشده تحقیر روشنفکر هايمتوسطی يطبقه توسط هاسال
 پیـدا ادامـه هاسال که روندي. برندمی بین از را موجود وضع تغییر براي دیگري امکان هر و بینندمی انتخابات يدوگانه

 بـار یـک سـال چنـد هـر کـه ايدوره سیاسـتی. نـدارد بر در چیزي بیشتر فقر و تحقیر جز فرودستان براي ولی کندمی
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 بدهـد یـاد خواهـدمی پیوسـته طـور بـه و دهند راي کسی چه به باید چگونه بدهد یادشان تا خواندمی فرا را فرودستان
 خـود براي که ايقدسی جایگاه در متوسط يطبقه روشنفکر. بگذارند احترام دیگران به و کنند رفتار بزنند، حرف چگونه

 و زبـانی مرزهـاي خـط هـاآن بـراي مدرن دوران در کشیشی همچون. راندمی حکم فرودستان به باال از گرفته نظر در
 رو بـدنت مـوي تـو واي" ".بکشـی خجالت خودت از باید کنی؟می رفتار اینجوري زنت با تو اوه اوه". کشدمی رفتاري

بـه جـاي تـالش  دنیـا تغییر براي هاآن ".کنیمی جنسی يبژها به تبدیل رو خودت جورياین که آورهخجالت زنی؟می
 قـوانین، سـري یک ایجاد با هاآن. اندبرگزیده را تريکنار و همراه فرودستان راه ساده براي ایجاد یک آلترناتیو عینی در

 نکنـد تخطی آن از کسی کهاین براي و اندآورده بوجود مردم و خود بین دیگر شکلی به را موجود اجتماعی مراتبسلسه
بـا معیارهـاي  افـراد تصـحیح کارشـان کـه زبـانی هـايپلیس. اندکرده درست هم پلیس ،مراتبسلسله همان مبناي بر
 چنـین بطـن در که را یبخشرهایی معناي آن تا کنند سعی کهاین بدون است زورکی شکل به» گویی سیاسیسنجیده«

 .بیاندازند جا جامعه در عمومی باور یک همچون را آن و دهند گسترش است سیاستی

 ترامـپ. کننـدمی کجیدهن آمریکا در نخبه قشر به که نیست ستمی تحت و فرودست طبقات ينماینده تنها اما ترامپ
 ينماینـده. تاسـ سـفید آمریکـاي دوبـاره سـاختن رویـاي قـراولپیش داشـته اذعان نیز خود تبلیغات در که طورهمان

 به که هاآن و مهاجرین ها،پوسترنگین توسط که دانندمی خود شخصی مایملک همچون را آمریکا که است سفیدهایی
 مسـلماً. شده درازيدست آن به... و هاگرایان،کمونیستهمجنس همچون ندارند باور سفید آمریکاي فرهنگ و اخالقیات

 تمـامی کـه اسـت ریخیتـا روند یک حاصل ترامپ آمدن کار روي اما دارند قرار جبهه این در فرودستان از زیادي تعداد
 از یگـريد بخـش و اسـت سـفیدها ارتـش ينماینـده ترامـپ. هسـتند سهیم آن در بزرگ آمریکاي طرفدار سفید الیت

 خـود يمصـاحبه در کنـدمی سـعی ژیژك. بود خواهند ارتش این قربانیان تریندسترس در و اولین غیرسفید فرودستان
 تقلیـل هسـتند "کتنسکـر تیکالپول" طرفدار نیز اکثراً که گرانخبه الیت به ايتوده کجیدهن یک به را فرایندي چنین
 .کند جمع مطالبتشان حول را فرودستان که است آلترناتیوعینی یک نبود اصلی يمساله اما. دهد

گانیـک ک سیسـتم ارپذیري آن با شرایط مختلف باشد. ییک سیستم شاید تطبیقا براي بقاي ترین فاکتورهیکی از مهم
ی و اجتمـاعی یستم سیاستواند بقاي خود را تضمین کند که بتواند با تغییرات جوي سازگاري پیدا کند و یک سزمانی می

هـاي رین ویژگیاز بـارزت یکیدهد همراه سازد. این نیز به همین شکل باید خود را با تغییراتی که پیرامون جامعه رخ می
غییـرات تیی ایجـاد داري و شاید بتوان گفت عامل اصلی بقاي آن است. ادغام کردن هر چیزي کـه توانـاسیستم سرمایه

بپاشـد  ابق فـرورت عدم تطـکه سیستم با تغییرات همراه شود یا در صورادیکال در جامعه را دارا باشد. درواقع بجاي این
انجـام  سم قادر بـههاي تاریخی قبلی همچون فئودالیکند. کارکردي که مدلرا در خود هضم میآنچه عامل تغییر است 

 آن نبودند.

داري سـخن نـوین سـرمایه ياز تغییـر مفهـوم دموکراسـی در جامعـه 5"نشان دموکراتیک"اي به نام آلن بدیو در مقاله
ها در آن دست باال را دارند. جهانی که دیگران بـه ها و غربیگوید. از جهانی که متعلق به همگان نیست و دموکراتمی
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ه تـوان بـادغام را با موفقیت پشت سر بگذارند. اکنـون می يشوند که پروسهمثابه دیگري تنها زمانی در آن پذیرفته می
تمـامی  هاجر طرفدار ترامپ را فهمید. براي دیگري نبودن اول باید دیگـري را سـالخی کـرد.خوبی حس یک خارجی م

حول انتخابات آمریکا گذشته، تمامی طرفداران سندرز تا سفیدهاي حامی ترامپ بخشی از چنین وضعیتی هسـتند.  چهآن
اي سـرخ خود همچون سـتارهوضعیت ادغام شدن هرچیزي در سیستم. سیستمی که در دل بحران اقتصادي براي بقاي 

اسـت  و در چنین موقعیتی کشدوضعیت را درون خود می تمامی ،بلعدرا می زندگی يادامهبراي  دمواد موجوکه واپسین 
سندرز -ترامپ يبرند در نهایت به دوگانه... رنج میتی، فقر، کمبود امکانات تحصیلی وکه مبارزات مردمی که از نژادپرس

هایی نـو بـراي مبـارزه که امکانمگر اینهاي فرودست هیچ راهی براي ادامه مبارزه ندارند شود. جایی که تودهختم می
کـه از دل  اسـت ابتکـاراتی مثابـهها بلکه بـه نب نخبههاي ارزشمند از جاهدیه عنوانبه هایی که نه . امکانخلق  کنند

به عنوان  نیز تیکال کرکتنسپول ها در مقابل خطر ادغام شدن پاسداري کرد.باید از آن .دآیفرودستان بیرون می يمبارزه
. یکی از ایـن امکانـات اسـت. امکانـاتی کـه در نهایـت ..ونژادي  هاي جنسیتی،ستمابتکاري براي جلوگیري از بازتولید 

 د.د تا سیاست حقیقی به مردم بازگردکننکمک می

تواند بـه کم میاما دست نیستها در جامعه بین بردن تمامی تبعیضقادر به از »گویی سیاسیسنجیده«در نهایت اگرچه 
 که ایـن خـود لطبع در زندگی روزمره جلوگیري کنیماقومی و... در زبان و ب هاي جنسی،ما کمک کند تا از بازتولید ستم

گویی سـنجیده«. ي عـاري از تبعـیض اسـتجامعـهسیاسی براي رسیدن بـه یـک  یعمل در کنار سایر ابتکارات جمعی،
چه اهمیـت  مسالهاین پرداخت به کوچکی بود تا نشان دهد که ي جدید و باز است و این یادداشت اشاره یبحث »سیاسی

 خصوص در طیف چپ دارد.ي امروز و بهو ضرورتی در جامعه
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