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 پیش درآمد 
 

ثانیه اي که گذشته است اما همچنان می . این یک کتاب ثانی است. کتابی که پیش رو دارید چیزي بیش از یک کتاب است
استش قرار دهیم تا نگذرد و بماند نه به شکل تاریخ یا حتی خاطره اي از دورانی سپري خواهیم احضارش کنیم ، مورد باز خو

شده بلکه به شکل صریح امشب همین شبی که در آن قرار است اتفاقی بیافتد ، پس براي افتادن آن باید که آن را به باال 
ز دستشان داده ایم و دادنی اگر هست همه از دست تمام آنها که ا، بکشیم به یک جرعه فرو بدهیمش و باز پسش بگیریم 

  .این پیش درآمدي به این شب است به امشب که در آنیم. فحش است و لعن 

ما از امشب و لزوم توجه به امشب که در آنیم حرف . همیشه روزگاري که در آن هستیم را به امروز یا امروزه خطاب کرده اند
امروز چه می کنیم ما امشب را خطاب قرار می دهیم ، شب را با تمام  به جاي پرسش رایج ِامروز چه هست و. می زنیم

تاریکی و یک دستی و تهی بودنش ، به سکوتش ، به تیرهاي خالصش ، به سو سو زدن هاي همیشه با تاخیرش و ندیدن 
است؟ شب بیرون چرا همیشه شب براي زنان تایمی ممنوع بوده . ها و برخورد کردن ها ، به دزدي در شب و دیر رسیدن ها
امشبی که باید بیرون ریخت در خیابان ها ، خونی که باید بیرون . ماندن ها ، شب بیرون آوردن ها و شب بیرون ریختن ها 

  . جنبش بیرون ریختن بی ریخت ها: ریخت از رگ ها ، چهره هایی بی ریخت که ریخت شهر را عوض می کنند 
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 طرح جلد

معناي این کتاب لبخند نیست ، . عکس ها بقبوالنند که خوشبختی جز بر روي کاغذ میسر نیستهمه لبخند می زنند تا به 
کدام یک از این عکس ها نمایانگر ژست ماست؟ . معناي این کتاب بعالوه شدن چند چهره بر طرح جلد یک کتاب نیست

  کدام یک می تواند سخن از شبی بگوید که هنوز نگذشته است؟

طرح جلد این کتاب ، داستان هم عصر بودنی است که با جبري باور نکردنی ، سرنوشت هاي ما را به تمام این عکس ها بر 
جایی که سر در آن نه آن سر . سرنوشت ها ، سرگذشت ها و سر به سر گذاشتن ها و سرآسیمه گشتن ها . هم گره زده است

ها و توسري ها ، رو دست خوردن ها و از رو نرفتن یادواره اي از روسري . اندیشمند متفکر دانا بلکه سري مابین سرهاست
سر به زیرهایی که باید ازشان ترسید ؛ اگر که . ها ، توپیدن ها و دویدن ها ، رو به رو شدن ها ، بور شدن ها و سرافرازي ها 

  .ترسیدن هنوز معنی داشته باشد

  .به جالدها بگویید مجلد دومی در راه است. جلد این کتاب ، جلد ماست
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 اهمیت این کتاب

 
اکنون در این سطح . ما صاف شده ایم ، فاقد برجستگی ها ، فاقد دندانه ها و دندان ها. ما اهمیت خویش را از دست داده ایم

مسطح کجا باید سنگر گرفت و کجا می توان استتار کرد؟ تنها یک راه باقی مانده است ؛ به شکل محیط در آمدن یعنی 
اهمیت این کتاب اجراي ساخت و سازهایی غیر استاندارد و . دن که می تواند تیزي ها را مخفی سازدصاف شدن و کند ش

  .چیزي شبیه مسکن مهر: سرطانی بر این سطح صاف است 

اهمیت نه در نگاه و نه در . مساله نه اهمیت داشتن این کتاب بلکه انگشت گذاري آن بر مفهوم از دست رفته اهمیت است
همین به پرسش گرفتن اهمیت آنچه نوشته . ی نگریم بلکه در خود قائل شدن به مساله اي به نام اهمیت استآنچه به آن م

  . ایم یا خوانده ایم ، اهمیت این کتاب است
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 پرسش هاي این کتاب
ر به واسطه ي نام چرا ما نمی توانیم به هم ارجاع بدهیم؟ چرا در متون ما هیچ کلید و پلی براي اتصال ما به یکدیگر مگ

هاي غیر نیست؟ ما صرفن با نام هاي بزرگان و آن هم صرفن در نام هاي آنها به هم مربوطیم و بیشتر از آنکه این ربط را 
  . جدي بگیریم این ربط مبناي بی ربطی مان شده و به جنگ و جدال هاي مان بر سر نام هاي غیر ختم می شود

بوده است؟ این پرسش بار دیگر ما را متوجه خود می سازد متوجه معناي منحرف شده  چه چیز از نظر ما مهم و تاثیر گذار
چرا آنچه براي ما . اهمیت و متوجه این موضوع که گویی ما با گم کردن واژه ي اهمیت صرفن می نویسیم تا نوشته باشیم

چرا . شغل و خود دغدغه است مساله می شود بسیار شخصی و زودگذر است؟ چرا نوشتن در این معنا صرفن گویی نوعی
  نوشته هاي ما کسی را نمی ترساند؟

چرا باید نوشته هاي خود را دوباره . چرا باید همواره به گذشته برگشت؟ همچون قاتلی که به صحنه جنایت خود بر می گردد
ا باید نسبت به خود و چر. خواند ، نوشته هاي دیگران را دوباره خواند و مهم تر از آن ، خطر کرد و دست به انتخاب زد

  .دیگري ، نسبت به آنچه می نویسیم و آنچه می خوانیم حساسیت عجیبی داشته باشیم

مساله نه جدي گرفتن خود یا دیگري براي عدم مداخله در امور شخصی یکدیگر بلکه ساختن فضایی جعلی براي بده بستان 
و ستدهاي بنگاه محور که حول و حوش نام هاي غیر می نه بساز و بفروش هاي دانش محور و نه داد . هاي معرفتی است 

چرا همواره خود را آنقدر جدي می گیریم که چیز جدي دیگري جز خود برایمان . چرخد و نه هر چیز پیچیده و مبتذل دیگر
  بوجود نمی آید؟ 

دوباره خوانی گذشته کاري جز  چرا نباید لحظه اي ایستاد ، سر بلند کرد به اطرف گردن گرداند و دوباره حرکت کرد؟ آیا این
همین ایستادن و سرپا شاشیدن نیست؟ این جنگی براي چفت شدن نام ها نیست ، جنگی براي رها شدن از این اسلوب 

  .هاي نخ نماي رهایی است
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 مخالفت این کتاب با مساله نقد

 
تمناي نقد شدن هم به همان . زل استنقد به گمانم چیز مسخره اي نیست ، اما ژست انتقادي امري کاملن مسخره و ه

در اینجا نقد صرفن می تواند یک وسیله منحرف . همه می خواهند نقد شوند تا مشهور شوند. میزان ابلهانه و پست است
  . کننده ، یک بازار اصلی در کنار سایر بازارها باشد

همه چیز در این بازار قابل . را پیدا می کندجالب است که در این بازار فورن هر انگلی منبع تغذیه و محل فروش مدفوعش 
نقد وسیله و ابزار نظام جهت . درشت ترین اندیشه ها به راحتی به پول خُوردي صدقه خور می شوند. نقد و خُرد شدن است

ن خالق ترین ناقدا. کالبدشکافی ایده ها و گنجاندن آن در ژانرها و طبقه بندي ها و قفسه هاي از قبل موجود می گردد 
  .کسانی هستند که قفسه و قفس تازه اي خلق می کنند

نقد ، منش و خویی حکومتی دارد ، یک برتري تحسین برانگیز بر لخت کردن ایده ها و رقصاندن آنها در سطح شهر با  
ري امیدوارم نگویید که نقد چیز دیگري است یا چیز دیگ. جارچیان پر نفس که مسوول مستقیم تبلیغات نظم موجود هستند

من با نقد موجود کار دارم ، با همین ایده . می تواند باشد با تعریف دیگري و مدرنیته یک از ارکانش همین نقد بوده است
با همین وسایل زایمان فوري با طبیبان حاذق زنان و . خام نقد که مثل سرطان روده همه چیز را هضم نکرده دفع می کند

  . هاست زایمان که مهارتشات در بریدن بند ناف

نه در معناي جدا کردن سره از ) نقد مشدد( نقّد. و معنایی دوباره به آن بدهیم. با این حال موافقم نقد را با تشدید تلفظ کنیم
وادار کردن متن به سخن گفتن . ناسره بلکه تولید کردن و به تولید واداشتن متن در جهت چفت و بست دار کردن آن است

اشتن حرف خود در دهان دیگري ، به از طریق زبان دیگري حرف خود را زدن ، این نقّدي است از آنچه بعید است ، به گذ
می خواهم نگویم اما فریبندگی فاش گویی وادارم می کند چنین بگویم ،  گور باباي . ( که من شیفته و دل فریفته ي آنم

دي که شیفته آنم کاري است که دلوز با الیب نقادي که بخواهد از این حرف من علیه من استفاده کند ، منظور من از نقّ
نیتس می کند ، کاري که فوکو با نیچه می کند ، کاري که کانت با هیوم می کند ، کاري که الکان با فروید می کند ، 

و من هم تا به حال جرات نکرده ام با کسی از این ! کاري که آگامبن با فوکو می کند، کاري که هیچ کس با من نمی کند 
از اون من شیفه . از اون کارهایی که به زاد و ولد ختم می شود نه مرگ و میر.  اون کارهاستبله منظور من از . کارها بکنم

  .)از اون نقّدها و نه از این نقدها. هستم کارها
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چگونگی شکل گیري این کتاب    

 
. به من با ربط و یا بی ربط بودند ، ارتباط گرفتمبا همه کسانی که . این کتاب با نوعی سماجت که از من بعید بود بوجود آمد

تا امروز دو مقاله یا یادداشت مهم و تاثیرگذار را از کارهاي دیگران و نیز دو مطلب از کارهاي  89از آنها خواستم که از سال 
ضی انکار و از بعضی این پروسه حدود سه ماه به طول انجامید از من اصرار و از بع. خودشان برایم انتخاب کرده و بفرستند

خیلی وقت است چیزي «و از بعضی » ببخشید براي چه کاري؟«استقبال و از بعضی ناز و از بعضی فراموشکاري و از بعضی 
  .... . و » خیلی وقت است چیزي به فارسی نخوانده ام«و از بعضی » ننوشته ام

هفتگی شدم و براي بعضی کابوس شبانه ، به ارتباط  براي بعضی ها کابوس. به این یک بار قناعت نکردم ، دوباره پرسیدم
هاي خودم قناعت نکردم از بقیه هم خواستم این سوال را با هر کسی که صالح می دانند در میان بگذارند و در میان 

ع قسمت جالب ماجرا مواجهه من با تنو. گذاشتند و بماند که در این میان گذاشتن ها چه کیفی گاه به گاه دست می داد 
  . انتخاب ها بود ، جدي بودن بعضی ها و سرسري و آبکی بودن بعضی دیگر

من تمام این انتخاب ها را با اسم افراد و نام انتخاب هایشان در همین کتاب در قالب جدولی آورده ام تا شما هم بتوانید در 
  . احتمالن مطالب نادیده اي را ببینید و دنبال کنید. این لذت پیش گفته سهیم شوید

این کتاب با مطالبی که در آن . مجبور بودم همه این نوشته هاي ارسال شده را بخوانم و من نیز انتخاب هاي خودم را کردم
براي هر یک از این بخش ها تیتر و عنوانی نگذاشتم و صرفن آنها . در قالب چند بخش آمده است انتخاب هاي من هستند

) تا آنجا که چیزي از قلم نیفتد(براي چیزي به نام قدردانی تکه هایی از همه مطالب  در پایان هم. را با شماره متمایز ساختم
  . را آوردم 

 89کسانی از حق دو انتخاب تجاوز کردند و سه ، چهار یا پنج مطلب فرستادند ، کسانی از زمان مورد اشاره یعنی سال هاي 
می یافتم و نه در این سال ها ،  این  2دسی نه در عدد تخطی کردند که همه ي این ها را پذیرفتم ، چون هیچ تق 90و 

صرفن نوعی تحدید روش شناسانه بود ، پس خودم این تخطی را کامل کردم و بیش از همه انتخاب کرده و سلیقه خودم را 
  .شرط شکل گیري کتاب ساختم

  

 



8 
 

 طرح پژوهشی کتاب

 
. فراد منتخب و منتخَب آورده شده است دقت فرماییدپیشنهاد می کنم به این جدول پیوست که شرح عناوین و اسامی ا

کسی که حوصله داشته باشد می تواند به کمک نرم افزار تحلیل آمار یا به صورتی کیفی از دل این داده ها حرف هاي 
  .بسیاري را بسازد و بزند

کثر ایده هاي مان انتزاعی و به به همین دلیل ا. یکی از مشکالت ما نداشتن داده براي برازش دادن ایده بر روي آن است 
چیزي که در غرب به وفور پیدا می شود دنیایی از کتابخانه ها و اطالعات در مورد . دور از دستکاري در واقعیت موجود است

پس اگر کسی حوصله اش را دارد می تواند از این داده ها به . ساخت اولین قاشق استیل تا ساخت اولین زندان روباز است
  . ضی استفاده کرده و ایده اي درخور بر آنها برازش دهدنحو مقت

من در ابتدا قصد داشتم به تحلیل کیفی انتخاب ها و نوشته ها با یافتن ارتباط هاي درون متنی و نیز تناقض هاي انتخاب 
ن حق گذشتم و اما از ای. بپردازم... هاي فرد با نوشته هاي خودش یا تشابه موضوع ها و چگونگی مطرح شدن موضوعات و 

  .حق انحصاري آن را به عموم واگذار می کنم
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 آینده این کتاب

 
شاید خوب . شاید دو سال بعد دوباره از همه خواستم در پروژه اي مشابه دست به انتخاب بزنند ، پس گوش به زنگ باشید

مطمئنن این . ( گذشت را به دست دهد باشد هر سال چنین کتاب مضاعفی در آید تا جمع بندي و گمانه زنی اي از سالی که
شاید گاهی اوقات باید به صورت ادواري احمق بود یا تمارض به . کار سریعن آن را به مناسک احمقانه اي تبدیل می سازد

  .)حماقت کرد

  . شاید باید این بار منتظر باشم کسی از من بپرسد یا بخواهد. شاید با الگویی جدید یا سواالت جدید ، نمی دانم 
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. اما تا حد امکان سعی شده است همه مقاالت انتخابی در آن گنجانده شود. جدول ممکن است داراي نواقصی باشد این   
 
 

 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

  متافیزیک گروه 1
 دیگر نمی توان نگران بود

 316  1 ابوالفضل گرمابی ابوالفضل گرمابی

  خوانش نقاشی 2
 چهاربند درباره ي رنج

  317 1 ابوالفضل گرمابی ابوالفضل گرمابی

 ---   1 ابوذر کریمی حسین ایمانیان نویسیِ انتزاعی  علیه ترجمه 3

 231  2 ابوذر کریمی حسین ایمانیان »نویسی ساده«شمس لنگرودي و   4

 97  3 ابوذر کریمی روزبه گیالسیان ترجمه و رازهایش  5

 170  1 ابی محمودي یوسف اباذري یوتوپیا سیاست 6

 19  1 البرز محبوب خواه ایمان گنجی -پیمان غالمی  درآمدي بر اجتماع ضدتولیدي: تزهایی درباره ي اجتماع 7

 215  1 البرز محبوب خواه  افشین توحیدي کافکا و پروبلماي مکان یهودي 8

 97  3 البرز محبوب خواه روزبه گیالسیان ترجمه و رازهایش  9

 329  2 الهه سروش نیا ضیا نبوي نامه هاي ضیائ نبوي از زندان 10

 357  1 الهه سروش نیا روزبه گیالسیان خواهد آمد 90آنچه در سال  11

 97  2 الهه سروش نیا روزبه گیالسیان  ترجمه و رازهایش  12

 279  2 الهه سروش نیا گنجی ایمان -کیوان مهتدي  مبانی و ایده ها: هنر جمعی 13

 134  1 الهه سروش نیا الهه سروش نیا اگر واقعیت حقیقت باشد چه؟ 14

 246  1 امیر کیانپور امیر کیانپور پانوشتهایی براي تئاتر و علیه آن 15

16 
  دولت انقالبی

 ...یا وقتی قاعده، وضعیت استثنائی است
 142  1 امیر کیانپور امیر کیانپور

 319  1 امین قضایی امین قضایی مصرف  ارزش 17

 320  1 امین قضایی امین قضایی بینش تاریخی 18

 321  1 امین قضایی امین قضایی میراث فلسفه ي بورژوایی : تجزیه و تحلیل  19
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

 162  1 قضایی امین امین قضایی خشونت یا قهر انقالبی  20

 322  1 امین قضایی امین قضایی دیکتاتوري قذافی و دکترین دموکراسی  21

 323  1 امین قضایی امین قضایی واقعیت استثمار 22

 324  1  امین قضایی امین قضایی واقعیت هاي گوالگ 23

 325  1 امید شمس امید شمس یادبود زندگی زیباشناختی 24

 326  1 امید شمس امید شمس )بام نمادین شهر(گ اراده ي معطوف به مر 25

  225 1 امید شمس امید شمس سرمقاله ي مجله ي دستور چهارم 26

 ---   1 امید شمس روح اهللا حاتمی حکایت سکوت غالم و مثلث سرکوب  27

 ---   2 امید شمس رضا براهنی بازنویسی بوف کور  28

  380 1 ین بزرگیانام امین بزرگیان امر نیندیشیده زلزله  29

 296  1 امین بزرگیان امین بزرگیان درباره مکانیزم حذف وادغام و مساله تاریخ 30

 97 3 ایمان گنجی روزبه گیالسیان ترجمه و رازهایش  31

 ---   2 ایمان گنجی امید مهرگان تاریخ به مثابه شوك 32

 114  1 ایمان گنجی ایمان گنجی نوشتن یک نسل 33

 381  1 ایمان گنجی ایمان گنجی عشق درباره 34

  تجاوز کتاب کثیف 35
 اثر رضا براهنی»اهللا ظل«یادداشتی بر مجموعه شعر

 84  2 آرش اهللا وردي آرش اهللا وردي

  به سوي پادخوانی نظریه درمان گاه فوکو 36
 نقادي رمان رود راوي نوشته ابوتراب خسروي 

  318 1 آرش اهللا وردي خلیل درمنکی   

 291 1 آرش ویسی آرش ویسی بازسازيِ گذشته:  نشده تاریخ ویرایش  37

  382 1 آرش ویسی آرش ویسی رمز طبیعت 38

 314  2 آرش ویسی یوسف اباذري )گفتگو(لیبرال هاي وطنی و اسطوره هایک  39

 246  2 آرش ویسی امیر کیانپور پانوشتهایی براي تئاتر و علیه آن 40
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 به انتخاب ِ هنویسند نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

  : تاریخ بی سر و ته یا تاریخ بی بدن  41
 امتناع مانیفست نویسی در تاریخ ما

  303 1 آوات عبداللهی روزبه گیالسیان

  65 2 آوات عبداللهی پیمان غالمی مقدمه اي بر کتاب عاشقانه هاي زندان مارکی دوساد 42

 58  1 آوات عبداللهی آوات عبداللهی !مبارزه اش دیالکتیک، پرولتاریا و 43

 383  1 آوات عبداللهی آوات عبداللهی ... جنبش دانشجویی مرد 44

 269  1 بابک سلیمی زاده مهدي سلیمی  خشونت نظري 45

 165  1 بابک سلیمی زاده روزبه گیالسیان چگونه روشنفکر بمانیم: انشعاب از روشنفکري 46

47 
  :فلسفه امروز  بحران نثر و

 علیه شعر 
 209  2 بهمن تمدن روزبه گیالسیان

 ---   1 پدرام یگانه معافی پدرام یگانه معافی نسخه ي دکتري که تمام بیمارها جوابش کرده اند 48

49 
  تجاوز کتاب کثیف

 اثر رضا براهنی»اهللا ظل«یادداشتی بر مجموعه شعر
 84  2 پدرام یگانه معافی آرش اهللا وردي

 65  2 پدرام یگانه معافی پیمان غالمی مقدمه اي بر مارکی دوساد 50

 384  1 پویا عزیزي  پویا عزیزي  ! جنبش سبز بت واره اي دیگرپوش 51

 ---   2 پیمان غالمی امید مهرگان تاریخ به مثابه شوك 52

 ---   1 پیمان غالمی پیمان غالمی و فلسفه غیر تولیدي و  53

 158  2 حسام امیري علی علیزاده بی ساندز ایرانیاز رادیکالیسم با 54

 385  1 حسام امیري پیمان غالمی همه ي دوستی ها از آن او باد 55

 386  1 حسام سالمت حسام سالمت ها کمانی بحثی با رنگین 56

 81  1 حسام سالمت حسام سالمت فوکوي ما و فوکوي آنها 57

 387  1 قاسمی رضا رضا فرخ فال ي ندا از نگاه خیره 58

 388  1 رضا قاسمی رضا قاسمی نویسم؟ چرا می 59

 389  1 رضا قاسمی رضا قاسمی معماري سکوت  60

 390  1 رضا قاسمی محمد قاعد دنیایی عزیز ینگه  مهمان 61
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

 360  1 سحر بیانی روزبه گیالسیان استراتژي دست باال 62

 301  1 سحر بیانی امین منصوري زمان - مکان  63

 393  1 سعید آکسته سعید آکسته تجاوز یک مرد معلول به یک زن شرور 64

 327  1 سعید آکسته سعید آکسته ...دستگاهی، با دست گاهی و بی دست گاهی 65

66 
  هوموفوبیا، فاشیسم، و آزادي جنسی

 عبدي کالنتري گفتگوي حمید پرنیان با
 391  1 سعید آکسته عبدي کالنتري

 درباره ي فیتیشیزم در سینما؛ پاهاي برهنه ي زنان 67
  محمد علی کریمی

 )افغانستانی(
 392  1 سعید آکسته

 358  1 صالح نبی روزبه گیالسیان انقالب سیاسی در زبان 68

 328  1 صالح نبی محمد نوري زاد نوري زاد 15نامه  69

 329  2 صالح نبی ضیاء نبوي ه هاي ضیا نبوي از زنداننام 70

 158  2 طاهر احسانی علی علیزاده از رادیکالیسم بابی ساندز ایرانی 71

 ---    1 طاهر احسانی امید مهرگان سیاست طبقاتی و مفهوم مردم 72

 136  1 عابد توانچه عابد توانچه مادر 73

74 
ارجی از دخالت نقد خطوط کلی دفاع طرفداران حمله خ

 بشردوستانه
 332  1 عابد توانچه عابد توانچه

75 
این نوشته انتحار اندیشه است به حکم قلب، علیه 

 سکوت عقل به حکم ستم
 53  1 عابد توانچه عابد توانچه

 330  1 عابد توانچه فرزاد کمانگر رنجنامه فرزاد کمانگر 76

77 
  طرح بحثی براي

 جامعی از وضعیت ایران  آغاز تدوین و ارائه ي تحلیل
 331  1 عابد توانچه محسن یوسفی اردکانی 

 340  1 علی سطوتی قلعه قهرمان شیري سبک هندي مظهر مقاومت منفی 78

79 
مخاطب شناسی حافظ در سده هاي هشتم و نهم 

  هجري
 بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک

  دکتر محمود فتوحی
 محمد افشین وفایی

 341  1 هعلی سطوتی قلع

  342 1 علی سطوتی قلعه دکتر محمود فضیلت نگاهی به دو زبانگی در واژه هاي مرکب خاقانی 80

 343  2 علی کاظمی محمد رضا نیکفر الهیات شکنجه 81
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

 344  1 علی کاظمی علی کاظمی خرده رسانه ها 82

 179  1 علی ثباتی علی ثباتی ده نویسیسا 83

  336 1 علی ثباتی علی ثباتی ]باباچاهی [ 84

 74 1 علی ثباتی علی ثباتی ]ایمانیان [ 85

 337  1 علی ثباتی علی ثباتی ]روزنامه نگاري و نظریه [ 86

 338  1 علی ثباتی علی ثباتی ]خستگی [ 87

 343  2 علی ثباتی محمد نیکفر الهیات شکنجه 88

89 
  حرفهاي همسایه 

 سیزده آبان  –گزارش از دل رویداد 
 333  1 علی ثباتی امیر سجاد حکیمی

 334  1 علی ثباتی حسین بشیریه » لوگوس«گفتگوي حسین بشیریه با نشریه  90

 314  2 علی صادقی یوسف اباذري )گفتگو(لیبرال هاي وطنی و اسطوره هایک  91

 315  1 علی صادقی ضا نیکفرمحمد ر تاریخ مفهوم ها 92

 257  1 علی کاظمی باوند بهپور تأثیر خارج بر هنر معاصر ایران 93

 345  1 علی کاظمی محمد قائد بابـِل، بابـُل و یک جعبه شکالت 94

95 
  ساختی است و نه روساختی داستان کوتاه امري ژرف

 نگاهی انتقادي بر دو اثر از ابراهیم گلستان
 346  1 المرضا صرافغ غالمرضا صراف

96 

در  "تغییر"به خود آگاهی رسیدن شخصیت و عنصر
نوشته ) 1886(تحول:داستان کوتاه با بررسی سه نمونه

ارنست ) 1928(آنتون پاولوویچ چخوف آدمکشها
 ریموند کارور) 1983(همینگوي چاق

  347 1 غالمرضا صراف غالمرضا صراف

  348 1 یفرنوش رضای امین قضایی جغرافیاي رویا 97

 349  1 فرنوش رضایی فرنوش رضایی تاریخ 98

 351  1 فرنوش رضایی فرنوش رضایی تراژدي شخصی 99

 350  1 فرنوش رضایی فرنوش رضایی دیالکتیک تن 100
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

-- -  2 فریبا فیاضی رضا براهنی بازنویسی بوف کور  101  

  37 3 کیانوش دل زنده بابک سلیمی زاده یک استراتژیست جدید 102

 ---   1 کیانوش دل زنده علی ثباتی ]فانتزي انتخابات[ 103

104 
  من کس دیگر است

 درباره فیسبوك و سلطه
 310  1 کیانوش دل زنده کیانوش دل زنده

 355  1 یانوش دل زندهک کیانوش دل زنده عشق افالطونی ، از خودبیگانگی استمناء 105

 279  1 کیوان مهتدي ایمان گنجی -کیوان مهتدي  مبانی و ایده ها: هنر جمعی 106

 ---   1 کیوان مهتدي کیوان مهتدي سعادت همواره سعادتی است جمعی 107

 352  1 کیوان مهتدي کیوان مهتدي سمفونیِ هیوالها: فیس بوك  108

 353  1 کیوان مهتدي کیوان مهتدي و یکمپرتره اي از قرن بیست : زیدان 109

  354 1 کیوان مهتدي کیوان مهتدي کتاب - 2: حوزه هاي نقد  110

 ---   1 محسن حبیب خو امید سهرابی جنبش اصالحات الئیک: الهیات بردگی 111

 ---   1 محسن حبیب خو امید سهرابی …فرایند مدرنیته و تعجیل در فرج  112

 ---   1 محسن حبیب خو محسن حبیب خو ...ه حاکم نقد سیاست مشرکان 113

 359  1 محسن رضوي روزبه گیالسیان اینترنت ملی ما را ازاد خواهد کرد 114

 308  1 محسن رضوي البرز محبوب خواه اینترنت و مازاد آن 115

 361  1 محسن رضوي محسن رضوي یلدا 116

 362  1 محسن رضوي محسن رضوي پز دادن 117

 109  1 محمد ایزدي محمد ایزدي ت چیستشد 118

 363  1 محمد ایزدي محمد ایزدي گري مدرن و دقیق  رشیدیان، اندیشه 119

 364  1 محمد ایزدي دوز محسن خیمه نثر فروغی، ابزاري استاندارد در شناخت مساله  120

  ها گریخت روایتی که از خواب 121
 365  1 محمد آزرم محمد آزرم ملی امرءالقیستعا/ ي اجراي نوشتار مفهومی تحلیلی درباره
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

122 
  یک اجراي از پیش اعالم نشده

 هاي عباس کیارستمی خوانش کتاب
 366  1 محمد آزرم محمد آزرم

 ---   1 اییمحمد حسن خد راد محمد امین قانعی  اسالم؛ دین شمشیر یا دین قلم؟ 123

 37  3 مریم شیخ بابک سلیمی زاده یک استراتژیست جدید 124

 234  1 مریم شیخ بابک سلیمی زاده درون و بیرون بیل 125

 367  1 مهرداد پارسا مهرداد پارسا فیلم و فلسفه هانکه 126

 ---   1 مهرداد پارسا مهرداد پارسا پینوشت کتاب تن بیگانه 127

 369  1 نادر فتوره چی نادر فتوره چی یدنتلویزیون ند 128

 368  1 نادر فتوره چی نادر فتوره چی عشق نورزیدن 129

 ---   1 نادر فتوره چی ارسالن ریحان زاده تکرار کمیک تاریخ 130

 372  1 نیما صفار نیما صفار جناب ساختار 131

 373  1 نیما صفار نیما صفار سرحدات تقدیر 132

 370  1 نیما صفار محمد قائد ه با پایانآغاز همرا 133

  371 1 نیما صفار محمد رضا نیکفر خشونت دینی و خشونت سکوالر 134

 44  1 هژیر پالسچی هژیر پالسچی ما همه بیماریم 135

 374  1 هژیر پالسچی هژیر پالسچی فجر ما زجر آنها 136

 375  1 هژیر پالسچی هژیر پالسچی      شانه تکان دادیم و زخم شانه ها را تکاندیم         137

 376  1 هژیر پالسچی هژیر پالسچی شصت و هفتی از آن خودشان 138

139 
  :بحران نثر و فلسفه امروز 

 علیه شعر 
 209  2 یاسر خسروي زاده روزبه گیالسیان

 379  1 یاسر خسروي زاده مراد فرهاد پور درباره نیهیلیسم 140

 ---   1 یاسر خسروي زاده فرخ نگهدار باید فراموش کرد نه اصالحشریعت اسالم را  141

 395  1 یحیی شعبانی محمد ایلخانی در قرون وسطاي متقدم) esse(وجود  142
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 به انتخاب ِ نویسنده نام مقاله ردیف
  تعداد

 تکرار 
 شماره صفحه 

 394  1 یحیی شعبانی ريمهدي خبازي کنا رد بر فراز تقابل هاي دوگانه در اندیشه ژاك دریدا 143

  --- 1 حسین ایمانیان حسین ایمانیان سیاست نویسنده: اهمیت آل احمد بودن  144

 ---   1 حسین ایمانیان حسین ایمانیان رو به زبانیت شعر: علیه ادبیات بی چیز  145

146 
رجعتی ابدي به نوشتن : ژانر همچون پروژه حقیقت 

 »سنگی بر گوري«
 ---   1 سین ایمانیانح علی سطوتی قلعه

 198  1 حسین ایمانیان علی سطوتی قلعه مانیفست حادبیانگري 147

 377  1 یاسر خسروي زاده یاسر خسروي زاده فعالیت دانشجویی مرزها و مختصات 148

 378  1 یاسر خسروي زاده سارا شریعتی »شود نسلی که عاشق نمی«براي  149

 396 1  سیمین روزگرد  یاسر عزیزي   ینقد و نظري بر لیبرال دموکراس 150

 37 3  سیمین روزگرد  بابک سلیمی زاده  یک استراتژیست جدید 151

 397 1  سیمین روزگرد  غزنویان محمد  استثمار از فراتر روزمزد، کارگر زنان 152

 398 1  روزگرد سیمین  روزگرد سیمین  ضروري و امکانی امر فاصل حد سفید شکنجه 153

 . اما تا حد امکان سعی شده است همه مقاالت انتخابی در آن گنجانده شود. ت داراي نواقصی باشد این جدول ممکن اس
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  درآمدي بر اجتماع ضدتولیدي: ي اجتماعتزهایی درباره

  پیمان غالمی و ایمان گنجی

  

  :درآمد

، سیاست عکس از کند و در آکسیوماتیکی محقق به انجام برسد، برهایی متعین آغسیاست وضعیتی استثنایی نیست که از آکسیوماتیک
ي تفکر است که زندگی را هاي تفکرکردن است، چون این شیوهست، به عبارت دیگر، سیاست به معناي امکان و شیوهدانستنِ زندگیپروبلماتیک

. گیردها را به کل نادیده مییاست به نحوي است که آکسیوماتیکس-ماندگاري زندگیتفکر به زعم ما درون. گیرد یا خیرذاتاً سیاسی در نظر می
معتقدیم که حتا . کردنِ جهان استشدن به جهانْ آغازِ تفکر است، چراکه تفکرْ خود پروبلماتیزهپرتاب: تر نداردسیاست یک ادعا بیش-زندگی

-ي دوستیتفکر ضرورتاً بر پایه. زمانِ تفکر است-شدن فضاپروبلماتیزهتوان دیگر از ترکیبِ تفکرِ پروبلماتیک سود جست، چراکه ذاتیِ تفکرْ نمی

ست، و نیز همانِ تفکر است و تفکرْ ذاتاً سیاسیاما اگر زندگی این. ، و دوستی نخستین گام در فرآیند برساختنِ اجتماع است)5و  4تز . ك.ر(ست 
ماندگاريِ هاي تفکر است، خود کلید این مسئله ضرورتاً در درونها و امکانشیوه ي کلیدي براي مااگر سیاست ذاتاً پروبلماتیک است، پس مسئله

  .»توان تفکر کرد؟چگونه می«ي سیاست، یا، ترسیم مسئله-زندگی: زندگی و سیاست نیز نهفته است

-از این. وضعیت تاریخی مفاهیم و چیزها جدا شود تواند از واقعیت واقعاً موجود و نیزتفکر نمی. تواند امري انتزاعی و غیر انضمامی باشدتفکر نمی

حالِ اگر سوژه موضعِ تفکر است، لذا باید . هنگامِ او درون جهان استشدنِ نابههاي پرتابشدنِ مکان سوژه درونِ موقعیترو، تفکرْ بحرانی

گر است، گامی مهم در اي اجتماعی، ایجابی، و ابداعگونه اگر ادعاي هیوم را بپذیریم که انسان ذاتاً. وضعیت سوژه در هستی را نیز شناسایی کرد

ها و هنگامیهاي دیگر، رو به نابهسوژه همواره رو به خارج دارد، رو به یک دیگري، رو به چیزها، رو به سوژه. ایمقبالِ سوژه را پیش برده
توان داشت اي که در قبالِ خارج میتنها ادعايِ ایقانی. اعی واقع شودتواند جز درونِ امر اجتمسوژه نمی. گونِ هستیهاي متفاوت و گونهوضعیت

-هاي هستی در بیرون از درونِ سوژه است که سوژه به صورت بیخارجِ سوژه نه چیزي خارجی بل تمامیِ عدمِ تعین. ناپذیريِ آن استبینیپیش

هاي در حالِ سیالن و اي از انرژياگر جهانْ کارمایه. ستمواره وضعیتی بحرانیرو وضعیت سوژه و درونِ او هاز این. شودها مواجه میوقفه با آن

شود که هم اي واقع میهاي بحرانیناپذیريِ محض باشد، پس انسان همواره در موقعیتبینینیروهاي در حالِ شدن باشد، اگر هستی پیش
آیا تفکر : کندي تفکر نام بردیم درست در همین دقیقه بروز میچه ما به شیوهو آنراز این. کنندسابژکتیویته و هم درونِ او را تهدید و تحدید می
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ماندگاري ، از خاللِ عشق، و از خاللِ درونخاللِ دیگري- از-ي متعینِ فردي ممکن است، یا برخالف، تفکر فقط تفکراز خاللِ درون و سوژه

  است؟ دوست و دوستی در کثرت اجتماع

  .ر استناپذیاجتماع تعین. 1

 [Community is undeterminable.] 

را خرجِ خود کرده، با جایگاه متعالی سازش » اجتماع«اي که تا کنون تشکیل شده و نام اجتماعهر شبه. روداجتماع اساساً از هر تعینی طفره می
هاي اعظمِ قرار گرفته در آنها نشان دادند که مساله کاري امکانِ تحقق نداشتند و دالهاي سرتاسر تاریخ بدون این سازشاجتماعشبه. کرده است

را از اساس ویران کرد؛ چرا که نشستنِ هر دالی در این  واحدیی نبوده که یک خدا ست، بلکه باید جایگاه خداهرگز صرف مرگ خشک و خالیِ 

اجتماع را تولید کرده پیوندهاي شبه به شکلی منفیواره ي دال اعظم، هماین جایگاه، این حفره. انجامدجایگاه الجرم به منطقِ طرد و سرکوب می
اي ي مدرن، به مناسبات تودهي تولید کاپیتالیستی، پیوندهاي محکم جماعتی میان افراد آن را از فردیت جامعهشدنِ شیوهو پس از هژمونیک

هیچ متنی بدونِ . گنجاندزي ناگزیر منطقِ طرد را در خود میساوجود هر مکانیزمِ همسان. اجتماع استحاله داده استي یک شبهشدهسازيهمسان
  )2تز . ك.ر(شکاف حضور ندارد 

اجتماع یونانی دموس را در این شبه. دادندناسوتی را تشکیل می/مادي و الهوتی/اي از مفاهیم انتزاعیهاي اعظم گسترهاز سوي دیگر، این دال
نشدگان قادر به انتصابِ یهودیت زادهاجتماع یهودي به یهوه اقتدا کرد و یهوديشبه. بالفصل آن بودي جایگاه نشاند و طرد بردگان و زنان نتیجه

اجتماعِ استالینیستی نیز کار را در مرکز نشاند و به این شبه. اجتماعی مسیحی گوشت خدا، مسیح را، بر تخت امر متعالی نشاندشبه. به خود نبودند
ها چیزي به جز خون اجتماع نازيشبه. یابدــ حفظ کردکه بر حولِ کار ساخت میي بورژوایی را ــخویش با جامعهاعتبار، شباهت فرمالِ غریب 

  .ي نشاندنِ مخدر یا سکس در این جایگاه بود، تجربه68مه . را جاي خدا نگذاشت

. کردنِ مداومِ جایگاه متعالی استروي، ویراناین طفره. ها استاجتماعبنديِ شبهرود، براي نیفتادن به دامِ ترکیباگر اجتماع از هر تعینی طفره می
عبارت دیگر، اجتماع باید بتواند به. دهداجتماع اساساً از آن رو نامتعین است که سوداي خویش را، تحقق بدونِ سازش با امر متعالی قرار می

مرکزي نداشته باشد، و کثرت را در دلِ خویش که یک کثرت است،  تن نسپارد،واحد ماندگار خویش پیوندها را تشکیل دهد، به منطقِ درون

نه الغاي : پذیردي توده و فردیت را پیش کشانده است، اجتماع تنها منطقِ تکینگی را میتا کنون دوگانه اجتماع و جامعهاگر دوشقِ شبه. حفظ کند

  .گویی به کثرتسازي، که تشدید تفاوت، که آريها، نه همسانتفاوت

  

  .شدن استي ایجابیِ اجتماعنابجاییِ معنا موتورمحرکه. 2
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[Dislocation is the positive vehicle of becoming-community.] 

نهاییِ  ]dislocation[نابجایی یا ازجادررفتگیِ  اگر شعر. ي شعر نسبت دارداز همین رو، اجتماع قطعاً با ایده. اي وجود نداردهیچ متنِ همگون
بودنِ متنِ بدون شکاف است، اجتماع بیش از هر چیز دیگري در زبانْ ناپذیر باشد، اگر شعر گواه سرسخت ناممکنشکلی اجتنابآن هم بهمعنا، 

اجتماع این است که از ي شبهخاطر داشته باشیم وجه مشخصهبه. با این حال، نابجایی و شکاف را نباید منفی در نظر گرفت. متناظر با شعر است
اما اجتماع نیاز به . سازدشکلی منفی پیوندهاي خود را برمیــ بهکندها تغذیه میجایگاه متعالی دال اعظم که از تمام مدلوللِ یک حفره ــد

  . آفرینش دارد؛ و آفرینشِ درونماندگار تنها و تنها ایجابی است

عیبی وجود هیچ کریستال بی: فیزیکی مواد در کریستالوگرافی این استیکی از اصول خواص . ي نابجایی را به درستی تدقیق کردپس باید ایده

نه تنها هر کریستالی، هرچقدر هم خالص باشد، قطعاً درصدي از عیب دارد، بلکه حتی بدونِ وجود این عیب یا نقص هیچ کریستالی به . ندارد

. ي رشد کریستال استنابجایی شرط الزم و موتورمحرکه. است] dislocation[ها در کریستالوگرافی نابجایی نام این عیب. آیدوجود نمی

اختالف دانسیته میان . هاي ده مولکولیاي از ستونمولکولی در شبکهستونی هشت: توان با چنین مثالی فهمیدنابجایی به شکلی شماتیک را می

وجود آن دو مولکولی که انگار غایبند، شرط الزمِ به. انجامدو در نتیجه رشد کریستال می» جنبش«و » حرکت«این ستون و ستون کناري به 
  . ي مولکولی استآمدن سرتاسر این شبکه

شود؟ آیا پیشتر ادعا نکرده بودیم که نابجاییِ معنا پس آیا نابجایی بر اساس فقدان، بر اساس کمبود و در نتیجه بر اساس منفیت تعریف می

شناسیِ منفی و مثبت باید سنخ. آنچه در مثالِ کریستال آمد، ابداً کیفیتی منفی ندارد. ین ادعا پایبندیمایجابی و نه سلبی تدقیق خواهد شد؟ ما به ا

شناسی تببین منفیت و ایجابیت بر اساس نیروها، طبقِ روش. فهمیده شود» ارزش«و » نیرو«اي، یعنی استفاده از شناسی نیچهبر اساس هستی
گري خود جفت باشد، مثبت گري خویش جدا افتاده باشد، سلبی یا منفی و هر نیرویی که با کنشاز کنش هر نیرویی که: اي، سرراست استنیچه

نابجایی ). اي قرائت کردشدن تئوري و پراکسیس را نیز باید بر همین اساس، یعنی نیروشناسیِ نیچهي چفت و بستایده(یا ایجابی است 
نابجایی معنا نیز دقیقاً . »جنبش«و » حرکت«گريِ تولیديِ کریستال که همراه است با کنشگري خود وابسته است؛ کریستال بالفصل به کنش

  . اش داردشدنِ نیرو و کنشبستوکند و ناگزیريِ آن نیز، نشان از همین چفتاي معناي خود را پیدا میدر چنین نقطه

انجامد و از این خالل، در حال می) معناو نه بی( معنا ـناپذیرِ معنا به تولید ناکند؟ شعر با واپسینِ نابجاییِ اجتناباما شعر با نابجایی معنا چه می

که هرگز تا کنون تحقق نیافته، ــاجتماع . اجتماع نیز چنین حرکتی است. گذار از حدود و ثغور امر ممکن و پا گذاشتن به ساحت امر محال است
ت از مرزهاي امر ممکن به سوي امر محال، از امرهاي امر دانسته به امر نادانسته، از دانایی به ــ همواره نشان از حرککه اساساً نامتعین است

هاي شعر و چنین حرکتپس اگر این. است) 6ك تز .ر(بودنِ حیوان ، و در نهایت از نظمِ انسان به نامشروع)5ك تز .ر(ي جهل انقالب لحظه
  .قدرت برسازنده: مشخصاً سیاسی نابجایی را نیز ذکر کرد یکدیگر پیوند خورده اند، باید نامِاجتماع به
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  .توان از اجتماع آینده سخن گفتي سیاسی نمیپروژهبراي یک . 3

[One cannot speak of coming community for a political project.] 

که به نفعِ قوت و زور خویش باید از وسایل و اهداف و ي سیاسی، از این رو در یک پروژه). 1تز . ك.ر(دهد اجتماع از اساس تن به تعین نمی
با این حال، . ي اجتماع سخن گفتتوان از آینده به واسطهبخشی بزند، نمیها و تحلیل واقعی شرایط موجود بهره برد و دست به تعینمکانیزم

که براي  اي وجود دارد مبتنی بر عشق، دوستی و فقرشبحِ آن است؛ بهتر بگوییم، سیاست اي سیاسی در نظر گرفت که اجتماعتوان پروژهمی
ها قطع شود، ها و نهفتگیشدن دائمی به اجتماع از خالل بالقوگیتبیین آن باید به اجتماع و از خالل اجتماع اندیشید، اما هر لحظه که نزدیک

ها را قدرتیحا یا ظهور یک نهاد که بنا به تعریف خردهاي تاریخ و ظهور مسیا انقطاع ریشه: تنها ممکن است دو اجبار تاریخی رخ داده باشد

  . کندسازي میجذب و همسان

اي که باید امکان تفکر به »شبح«توان به این مفاهیم اندیشید؟ زیرا شرط الزم در پس هر یک از این مفاهیم، اما چرا تنها از خالل اجتماع می
» مانیفست کمونیستی«و چه کسی به خاطر ندارد آن شبحی را که مارکس و انگلس در آغاز . اجتماع شبح است. آنها را فراهم سازد، اجتماع است

گذرد، اي که از خالل اجتماع میي سیاسیپس آن پروژه. شبح است گیرد؟ کمونیسمکنند؛ شبحی که سرتاسر اروپا را در بر میاحضارش می
  .از خالل کمونیسم است/از خالل اجتماع، تفکر به/کر بهتف. گذارداي است که کمونیسم را شبحِ خود میهمان پروژه

اي است که هیچ جایگاه متعالی را شود، اجتماعوقفه در برابر ما گشوده میاي که بیشود؟ اگر اجتماعاما چه سیاستی از خالل اجتماع اندیشیده می
عبارت به. پس سیاست مربوط با آن سیاست درونماندگاري استمرکز خود قرار نداده و درونماندگار دست به کار تولید پیوندهاي خویش است، 

. خارجِ آن هستند هاي متعالیفرضِ این سیاست سطحی از درونماندگاريِ استعالیی است که خارجِ آن وجود ندارد؛ زیرا صرفاً جایگاهدیگر، پیش
هاي سطحِ درونماندگاريِ استعالیی ها و بالقوگیــ از نهفتگید هستیصلب، فاقد شدن، و تنها واجهایی متعالی ــتعین هاي متعالیاین جایگاه

ها ها و بالقوگیمند نهفتگیاي، زمانمند و تاریخهاي لحظهاما در خود سطح درونماندگاري ما تنها با تعین. کنندهستند که ابژه و سوژه را تولید می
ي معنیِ پروژه. هايِ زمانمند و تاریخمند هستندو تبدیلِ دائمی به دیگر تعین استحالهي خویش در حالِ وقفهبی شدنِسر و کار داریم که در 

معناي هاي فاقد تعین، بل بهرو، کمونیسم در مقامِ اجتماع نه به معناي اجتماعِ تکینگیاز این. نهفته است شدنهاي در سیاسی در همین تعین

هاي درونماندگار کالمِ لنین، مربوط به همین تعینتحلیل انضمامی از شرایط واقعی، تکیه. تها به جاي همدیگر اسي تعینوقفهجانشیتیِ بی
تواند و اي نیست؛ این تفکر میي اجتماع تفکري غیرسیاسی، یا حتی تفکري سیاسی اما غیرانضمامی و مراقبهخورده با ایدهپس تفکر گره. است

سطح درونماندگاريِ استعالیی به سیاست درونماندگاري پیوند بزند؛ سیاستی که با گذر از دو سطحِ  يبندي با ایدهباید راه خود را از خالل مفصل
معشوق و /خدا/ماندگاريِ دیگريعاشق، و دوم، درون/طبیعت/خود نسبت بهمعشوق /خدا/ماندگاريِ دیگريماندگاري ــ اول، دروندرون

  .شودماندگاري بدل میماندگاريِ درونــ الزاماً به درون نسبت به همدیگرعاشق /طبیعت/خود
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  .عطف واوِوِ ربط است، نه واتابعِ اجتماع . 4

[The function of community is not a conjunctive and, but a connecting and.] 

بندي اجتماع سرهم. یکدیگر نیست ها کناري بدنوقفهاجتماع بر هم افزودنِ بی. روداو می وروم من می: واو ربط. رویماو می ومن : واو عطف
اجتماع با منفیت سر و کاري ندارد و از این رو . گیرداي شکل میگذاريِ نیچهاجتماع بر اساس نیروشناسی و ارزش. ها استمداوم اما منقطعِ بدن

گیرد و با نیروهاي واکنشی و اخته بیگانه میگر و آفریننده شکل عالوه اجتماع تنها از نیروهاي کنشدهد؛ بهبه دیالکتیک قانون و تخطی تن نمی
کند، و این اتصاالت و دهد، اتصال برقرار میآورد؛ بلکه ربط میکند، صرفاً کنار یکدیگر نمیافزاید، صرفاً جمع نمیپس اجتماع صرفاً نمی. است

  .صرفاً با قدرت برسازنده کار داردبه بیان دیگر، اجتماع . ها رخ خواهد دادگر و ایجابیتها تنها میان نیروهاي کنشربط

دیگري، یا دیالکتیک /تر، واوِ ربط از رهگذرِ اخالقیات خودبه بیان دقیق. این واو نه ربطی به خود دارد نه دیگري. واوِ ربط همیشه وجود دارد

واوِ ربط حتا خود را به دیگري و دیگري را . واو ربط سرِ آن ندارد که خود را به دیگري یا دیگري را به خود ربط دهد. شودتویی ساخته نمی/من
 اخالقیات. منطقِ اخالق، و نه اخالقیات، است واوِ ربط. معنايِ شدنِ خود و دیگري در دیگري و خود نیستواوِ ربط به: کندبه خود بدل نمی

قانون، پدر، کتاب، خدا، : هايِ آن نظر داردشدن که به امريِ مافوقِ هستی و مافوقِ) 3تز . ك.ر(شدنِ سوژه و ابژه است سطح متعالیِ برساخته

زند، واوِ انگاريِ دکارتی و دیالکتیک هگلی را رغم میاگر این کثرت است که مرگ دوگانه. بنشیند واحدچه بخواهد در جایگاه زبان، و هر آن

دیگري تنها در صورتی واوِ ربط  وواوِ میانِ خود . کنددیگري را تولید میو ست که خود کثرت واوِ ربط در خود و دیگري: ربط همین کثرت است

هاي واوِ ربط تولید ماندگاريِ استعالییِ کمونیسم به جریان خواهد افتاد که خود و دیگري را از خاللِ کثرت کثرتخواهد بود و در سطحِ درون

-کنندهدهنده و متصلبه عبارت دیگر، واوِ ربط نه صرفاً ربط. دکنهاي برسازنده را تولید میهاست که قدرتهاي تکینگیکثرت کثرت. کرده باشد

واوِ ربط همان کثرت : شوندها تولید میست که در ضمن و از خاللِ آن تکینگیاي دیگر، بل فرآیندياي به همهي خود و دیگري، یا هر همه

کند و تمامی آن قدرتی در اجتماع که جامعه را فسخ می. سادگی معادل با گرد هم آمدنِ نیروهاي تکین نیستدر نتیجه، اجتماع به. است

رو این واوِ ربط از این. ي همان نیروهاي تکین استست که تولیدکنندههاییکند کثرت کثرتهاي ارگانیک منتسب به آن را نابود میآپاراتوس
  .وهاي تکین را تولید کندي قدرت برسازنده ظاهر شود و نیرتواند در مقامِ کثرت تولیدکنندهاست که می

سه زن، چرخِ یک فرغون، : هاي در هستی با نیروهاي خود هستی سر و کار داردکند و به جايِ سوژهواوِ ربط اجتماع از فرمولی ایجابی پیروي می

-یک قطعهدو مرد، و صندلی در کثرت سه زن، صابون، کاناپه، صداي خرخر، چرخ یک فرغون، . کاناپه، صداي خرخر، صابون، صندلی، و دو مرد

حاصلِ کثرت  ي موسیقی باشد و موسیقیِ تولیدشدهي میانِ این عناصر کامالً نامرتبط برسازندهرسد ربط هرجورهنظر میگرچه به. ي موسیقی

شان، یعنی ي کثرت واوِ ربط میانواسطهتر بهپیش ها، اما خود سه زن، صابون، کاناپه، صداي خرخر، چرخ یک فرغون، دو مرد، و صندلیکثرت

ها یا ماندگارِ کثرت کثرتدرون تر، موسیقیِ تولیدشده از دلِ این عناصرِ نامرتبطعبارت دقیقاند، بهها تولیدشدهي خود کثرت کثرتواسطهبه
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رو از این. کننداین واو و دیگر واوها را تولید میمنطقِ واوِ ربط است؛ واو ربطی در اتصال با واوهاي ربط دیگر، که هر یک خود کثرتی هستند که 

، و هم اندي موسیقیهاي واوِ ربط تولیدکنندهي کثرت کثرتهم نتیجه سه زن، صابون، کاناپه، صداي خرخر، چرخ یک فرغون، دو مرد، و صندلی
هایی سر و کار در نتیجه فقط با کثرت). 3تز . ك.ر(عنا هستند مهاي سوژه و ابژه از اساس بیتعین ماندگاريکنند که در سطحِ درونیادآوري می

اش همواره جلوتر از سوژه و ابژه هستند و از این دو هاست، به زبان دیگر، هستی و نیروهايِ در حالِ شدنماندگارِ آنشان درونداریم که تولیدات
شدن است؛ واوِ عناصري که ماندگاري، و موسیقیاییواوِ کثرت، درون اجتماع واوِ ربط: بنديِ نهایی چنین استصورت. افتندتعینِ متعالی پیش می

  .گر استپس باید اذعان کرد که واوِ ربط آفرینش. شونددر غیابِ مطلقِ ارتباط به ارتباط با یکدیگر وارد می

  .کنداجتماع با سه مفهومِ فقر، دوستی و عشق حرکت می. 5

[The movement of community is based on these three concepts of poverty, friendship and 

love.] 

فقر یعنی تولیدکردن بدون به . فقدان یا کمبود نیست فقر. ي سیاسی بیرون آمده از دلِ کمونیسماجتماع مبتنی بر فقر یعنی نگاه به پروژه
سیاستی که از دلِ اجتماع، از دلِ . تولید: همین کلمه بوده است جهت نیست که پروبلماتیک سرتاسرِ تاریخِ چپبی. شناختنِ مالکیترسمیت

اي هیچ انقیادي را شناسند، بل در هیچ حوزهمالکیت را به رسمیت نمی هایی که نه تنها در تولیدشود، سیاست فقرا است؛ آنکمونیسم زاده می
. شناسندتر، فقرا کسانی هستند که پدرانشان را به رسمیت نمیقبه بیان دقی: شناسندهاي خویش به رسمیت نمیبراي حرکت خویش، و انگیزش

فقرا نابینا هستند و این یعنی چشمی براي دیدن این مراجع . فهمندفقرا نادان هستند و این جهلِ انقالبی یعنی قانون، دیگري بزرگ و پدر را نمی
رو، حتا اگر از این. کنداما هر اجتماعی از دوستی آغاز می! که خودآیین هستندیننه این که نخواهند، نه این که نتوانند؛ خیلی ساده ا. اقتدار ندارند

ي کردن جهان در نظر بگیریم، در نتیجه، دوستی نقطهدهی سیاسی را به معناي حرکت به سوي امري مشترك در راستاي پروبلماتیزهسازمان

اندازمان را در قبالِ دوستی، این گلوگاه ذاتاً انقالبی، مشخص بایستی چشمپس بیش از هر کاري . دهی و امکانِ سیاست استعزیمت سازمان
  .کنیم

معناست که کثرت واو این ادعا بدین. دهدمعنا که واوِ ربط دو فردیت را به هم ربط میالبته نه بدین). 4تز . ك.ر(ي واوِ ربط است دوستی نتیجه

دوستیِ  دوستیِ حاصل از کثرت. فرمِ محتواي واوِ ربط ست و دوستیفرمِ بیانِ دوستی تکینگی .ستهاي حاملِ دوستیي تکینگیربط تولیدکننده
ي هستی و اند، در میانهها الزاماً و اساساً در مرزهاي هستی واقعتکینگی). 6تز . ك.ر(اند ست که به مرزهاي هستی دوخته شدههاییتکینگی

هاي به ي تعینوقفهپذیريِ محض و عدمِ تعین؛ عدم تعینی در معناي جانشینیِ بیي تعینانسته، در میانهي امر دانسته و امر نادنیستی، در میانه

-نامتعین منطقِ ابتداییِ تکینگیِ حاملِ دوستی. گذرنداند اما الزاماً از منطقی ریاضی درمیها در ابتدا ریاضیاتیتکینگی). 4تز . ك.ر(جاي یکدیگر 

-شدهها، دفعاي مثلِ طردشدههاي ریاضیاتی و نیز پیش پا افتادهتوانند به معادلها نمیاما تکینگی). 6تز . ك.ر(امعه است هاي جکردنِ آپاراتوس
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-اند که با دوختهها از آن رو تکینتکینگی. هایی از این دست فروکاسته شوندها، و نمونهشدهها، اخراجشدهها، لهنشدهها، رویتانگاشتهها، نادیده

کند پیروي می واحداش از منطقِ هستی در معناي فروبسته. انداند و غیریت دیگري را نیز زدودهخودیت را از دست داده شدن به مرزهاي هستی

تی از منطقِ سان پیروي هسبدین. داندشناسی باور دارد و ثانیاً سوژه را حاملِ این معرفت میمعنا که اوالً به فرآیند معرفت، بدین)1تز . ك.ر(

 برخالف، یک عنصرِ تکین پیشاپیش فقیر است، فقر. به معناي کرانمندبودنِ هستی، مکانمند بودنِ تفکر، و الزامی به نام خود است واحد

در نتیجه، . چشمی براي دیدنِ پدر، قانون، دیگري بزرگ ندارند شاناند و در جهلِ انقالبیها خودآیینرو تکینگیاز این. هاستي تکینگیمشخصه

شدنِ تفکر، به تعلیقِ ابديِ مکانسوي هستی، به مرزهایش، به بیگذرند و به آندر می واحدي منطقِ واسطهي هستی بهشدهاز مرزهاي متعین

-ها با به رسمیتیدر نتیجه، تکینگ. اندي هستی و نیستی، یعنی به مرگ خودیت خود و غیریت دیگري دوخته شدهسوژه، به شدنِ ناب، به میانه

نمیرد، دوستی واحد تا امرِ . ستبه معناي امکانِ دوستی واحدتر، مرگ امرِ به بیان دقیق. کننددوستی را ممکن می واحدنشناختنِ منطقِ 

آید، برمی واحدمرگ امرِ  فرمِ محتواي واوِ ربط، و نیز وقتی دوستی از پیِ اند و دوستیها فرم بیانِ دوستیجایی که تکینگیاز آن. شودممکن نمی

  .آیدست که از پیِ جامعه برمیپس اجتماع ضرورتی

اشتباه نکنید، واوِ ربط . سوي واوِ ربط هیچ چیزي نیستآن. هنگامیآمد است، اراده به تصادف، اراده به شانس، اراده به نابهاراده به پیش دوستی

ي واوِ ربط دوستی دو اراده. بنديِ نیروهاستکند، پس نوعی سرهمها را تولید میکه تکینگی ستکثرتی واوِ ربط. دهددو فرد را به هم ربط نمی
آمد در مقامِ داخلِ خارج بر هم اراده به قدرت در مقامِ خارجِ داخل بر اراده به پیش. آمد و اراده به قدرتاراده به پیش: کندهمبرشده را توصیف می

رو، دوستی فاقد تاریخ، حافظه، و زبان از این. دوستی: ستن دو اراده همان تولیدشدنِ فرمِ محتواي تکینگیشوند و اصطکاك میانِ ایچفت می
بودنِ ایم و پروبلماتیکشویم، به تعلیق درافتادههاي واوِ ربط تولید میگوییم و از خاللِ کثرت کثرتآمد آري میهر آینه که به اراده به پیش. است

از . شدنِ خود زندگی، تفکر، هستیتواند باشد مگر پروبلماتیکاش چه میي نخستو سیاست در سویه. ایمدگی را یادآور شدههستی، تفکر، و زن
دوستی نوعی فرورفتن است، فرورفتن . خواهد خودیت را بیش از پیش بزدایدست، چراکه رو به داخلِ خارج دارد و میرو، دوستی الزاماً سیاسیاین

شدن به مرزهاي نیستی و آمد و اراده به قدرت؛ دوختههمبرشدنِ اراده به پیش: داخلِ یک خارج، که خود خارجِ یک داخل است در یک داخل،
  .کندجاست که دوستی در مقامِ فرمِ محتواي واوِ ربط و گامِ نخست در برساختنِ کثرت اجتماع عمل میاز همین. همبرشدنِ هستی و نیستی

چرا باید . گوییمگویی به کثرت در عشق علیه دیالکتیک سخن میما در این آري .اندی نیز حاصلِ کثرت عشقاما خود فقر و دوست

دیالکتیک : ي اوج کاربست دیالکتیک توسط هگل در مناسبات بشري تحلیل کرداز بند دیالکتیک رها شد؟ بهتر است ضرورت این کار را با نقطه
گیریم که افتد؟ ابتدا دو هستی را فرض میــ چه اتفاقی میاین جریانِ دائمیِ شکست، این ژست تکرارِ شکستدر ارباب و بنده ــ. ارباب و بنده

این بنیان . بدن: هر آگاهی بنیانی مادي دارد. اش بشناسد، آگاهی دیگري آگاهی وي را به رسمیت بشناسدخواهد دیگري به رسمیتهر یک می
نفع انتزاعِ همیشه برتر در بنیانِ ماديِ آگاهیِ خود را باید به: شوددو هستی یا دو آگاهی به دو طریق نفی میمادي در جریان نزاعِ میان این 
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گري پس براي این کار، ایثار و قربانی. اش را نابود سازيي هگل زیر پا بگذاري و براي از بین بردن آگاهی طرف مقابل، باید بنیان ماديفلسفه

آیا همین جا به یاد عشقِ اندوهناك . [کردن دیگري در این مبارزهرِ خودت تا پاي مرگ و در راه مبارزه با دیگري، و قربانیایثا: هر دو الزم است
خورده با نفیِ زندگی، که دست بر قضا همیشه مردساالر است؟ خواهی، گرهي مرگ و مرگخورده با غریزهافتیم؟ عشقِ پرسوزوگداز و گرهنمی

فرسایی هاي عشق با اندوه و طاقتها و مرارتکنند، یا تهدید به کشتن معشوق؛ که همیشه از رنجا تهدید به کشتن خود میاین عاشقانی که ی
خواهد بنده را بکشد، خواهد اي که میولی ارباب در آن لحظه. آوردیکی از این دو هستی در نهایت دیگري را تحت انقیاد درمی.] گویندسخن می

پس ارباب از کشتن صرف . اي خواهد شد که قرار است آگاهی وي را به رسمیت بشناسدکردن بنده باعث نابودکردن آن آگاهیفهمید که نابود
  . آوردکند و بنده را به انقیاد خویش درمینظر می

ینی هر دوي ارباب و بنده در بو این درست است وقتی که می. ورزي بردگانروشِ فلسفهــنیچه نوشته بود که دیالکتیک اخالق بردگان است
این چرا؟ زیرا ارباب هرگز ارضا نخواهد شد، به. رسدنه تنها ارباب نیز ارباب نیست، که بنده هم هرگز به اربابی نمی: نهایت شکست خورده اند

ي ارباب واجد شأن  در نگاه خیرهپس بنده دیگر اصالً. دلیل که نگاه او به بنده نگاه انسان است به ابزار و شیء، یعنی به چیزي فاقد آگاهی
سازد، بنده میلِ ارباب را برمی. اش بهتر استبنده کمی وضع. پوسدماند و میارباب در تعلیق وا می. نیست تا ارباب را به رسمیت بشناسدآگاهی 

گري و بگذریم که بنده در نهایت به رواقی. [افتدشود، کاري که البته همیشه از او توسط ارباب جدا میبنده به کار کردن و تولید مشغول می
پس کار، کار . تنها بنده سوژه است: کندبنده کار می تنهاکند، کند، بنده کار میدر هر حال، ارباب کار نمی.] غلتدآزادي درونی و آگاهی ناشاد می

.] ضددیالکتیک یعنی این. کار ازنه آزادسازيِ کار که آزادسازي . امتناع از کار: اش این بوداتونومیسم شعار اصلی. [انسانی، همیشه کار بنده است
: گویدو نیچه به درستی می. همیشه باید یکی مرا به رسمیت بشناسد: ي آغازین آن چنین بودهي نهاییِ دیالکتیک است، زیرا آموزهاین آموزه

  . چنین ضد دیالکتیک استومی و خودآیینی، ایناتون» خواهم کسی دیگر مرا به رسمیت بشناسد؟اصالً چه کسی گفته که من می«

. رادیکال اشاره کنیم چنداننهبودن را ردگیري کنیم، به سادیسم و مازوخیسم در مقام امر دیالکتیکی و که در خود عشق ضددیالکتیکیپیش از آن

چه . »!نه«:سادیست گفت. »آزارم بده«: گفت مازوخیست. سادیستی به پیش مازوخیستی رفت: کنیمي معروف رفقا را تعریف میهمان لطیفه
دو نام سنتز این. مانندشوند و در عین حال خودشان هم باقی میاتفاقی افتاده است؟ مازوخیست به سادیست و سادیست به مازوخیست تبدیل می

گوید آزارم ازوخیست به سادیست میچرا؟ م. عبارت دیگر، هیچ سادیست مطلقی و هیچ مازوخیست مطلقی وجود نداردبه. سادومازوخیسم است
ي وي عمل کرده و در این کند، زیرا اگر سادیست وي را آزار بدهد، به گفتهاین ترتیب، مازوخیست از سادیست تکلیفی ناممکن طلب میبه. بده

خود مازوخیست با این کار به یک . شودگیرد، با اینکه در آن آزاردادن متعاقب دوباره به یک سادیست تبدیل میکردن، از سادیسم فاصله میعمل

و اگر سادیست ] کندماند که از شاگردانش تکلیف غیرممکن طلب میژیژك سادیست مثل معلمی می/قول لکانبه[شود سادیست تبدیل می
ازدست دادن بخشی از تحقق  دهد، اما خودش با آزارندادن جسمی مازوخیست، یعنی بامازوخیست را با نه گفتن آزار می) که گفته است(بگوید نه 

  ]. افکند؟ي سادیست این نبود که در تحقق میل خویش هیچ وقت تعویقی نمیي رادیکالیتهمگر همه[بیند میلش آزار می
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گفت عشق دیالکتیکی و پراندوه و نیازمند دو دیگري است و واژگون خواهد شد؛ تزي که می» جنایات عشق«به این معنا، تز بنیاديِ ساد در 

ي مقابل آن خواهیم بگوییم دقیقاً نقطهآنچه ما می. هاي عشق، و نیز خودآیین استو رنج سادیسم، بر عکس، غیردیالکتیکی و تهی از اندوه
اما بعدتر . [ها استي اعلیِ ارتباط تکینگیسادیسم همیشه سادومازوخیسم است و عشق، همیشه کثرت در دل کثرت؛ عشق تجلیِ لحظه: است

حدوحصرِ گري بیي نهاد با قانون، هزینهندادن به قانون، مقابلهالگوهاي کنش علیه محدودیت بر کنش، تن: ا از ساد خواهیم آموختچیز ریک
  ...] بودن، ضدتولیدي)اندهمانِ همکه این(انرژي و ماده 

رخدادي که ... ها پر نخواهد شدگاه شکاف میان آني جنسیتی که هیچرخداد عشق میان دو سوژه! اندازد؟عشق خودآیین ما را به یاد بدیو می

یابد؟ نه، زنیم، در این دو سوژه با شکاف پرناشدنی تجلی میآیا خودآیینی عشقی که از آن حرف می... شودنمی 1اي که هرگز  2...است 2عددش 

ــ آمدنظر نمیي لکان بهاي دغدغهی چنین سوژهدار لکان است، هرچند احیاي سیاسکه وامي فردي توسط بدیو ــاحیاي سوژه! نه، هرگز نه
اي فرد ي آیینهدر مرحله. تر شویمدقیق. تغییر یافته است دیگري بزرگتنها این دیالکتیک درونیِ سوژه شده و ارباب به . اساساً دیالکتیکی است

عبارت دیگر، تصوري منسجم و یکپارچه از ودش است؛ بهتصویر خ واقعاًکه این تصویرْ  کندتصور میدهد و تصویر خود در آینه را تشخیص می
همانیِ بندي دیگرِ آن را در مقدمه آوردیم، یعنی اینکه صورتبا تصویر در آینه ــ» خود«همانیِ این توهمِ این. بنددخویش در ذهن وي نقش می

رود و با ورود زبان به سوژه و ود سوژه به زبان از بین میــ با ور»آیممن می«ي فاعل در جمله» منِ«، با »آیممن می«گویم که می» من«
همان نیست، من با تصویر خودش در این »من«همان نیست، من با دیگر من با تصویر در آینه این. شودانداختن در وي، سوژه دوپاره میشکاف

کنیم، همان تصویر در زبان، یعنی که تاکید مییر در آینه ــاین تصو. اي پرناشدنی یافته استي نمادین، فاصلهزبان، یعنی با تصویرش در عرصه
ترتیب، بدین. انتظار داردسوژه و همان چیزي است که دیگري بزرگ از سوژه ] اجتماعی[ــ همان جایگاه نمادین ي نمادین استتصویر در عرصه

حاال سه سوژه توسط لکان . دیگري بزرگ هرگز سوژه نیست. شودی، درونی م]میان بنده و ارباب[دیالکتیک سوژه و انقیاد، که پیشتر خارجی بود 

همانی با تصویر خودش در آینه را دارد و به شناسد، توهم اینمی معلمعنوان کند واقعاً معلم است و خود را بهمعلمی که فکر می: شوندتعریف می
خوانده » ي منحرفسوژه«ي سالم از منظر اجتماعی این سوژه. خواسته، پاسخ مثبت و کورکورانه گفته استهرآنچه دیگري بزرگ از وي می

آخر، آقاي و دست. شودهمان نمیاش اینشدن؛ که با جایگاه نمادیني سیاسیي هیستریک است، یعنی سرآغاز سوژهمورد دوم سوژه. شودمی
ي ي هیستریک را دوباره به عرصهامور قانون است؛ زیرا سوژهم» شدهي ربودهنامه«روانکاو یا عقلِ کل، که به قول خود لکان در انتهاي سمینار 

ي ارباب و بنده و چه شود؛ چه بندهسوژه می ي وجود نوعی انقیادواسطهاي اعتنا کنیم که تنها بهتوانیم به سوژهاما ما نمی. گرداندقانون بازمی
-و برداشتنِ این انقیاد، یعنی برداشتنِ عرصه. طلبیدنرسمیتاد؛ برداشتنِ این بهاتونومی یعنی برداشتنِ این انقی. ي لکانی، در هر فرمی از آنسوژه

حذف دیگري . ي فردي را حفظ نمودتوان فقط به حذف یکی از طرفین دوگانه اکتفا کرد و سوژهبا این حال نمی. ي نمادین و دیگري بزرگ
-ي میان این دو دیالکتیکی است و سوژه اساساً با طرف مقابل تعریف میه رابطهانجامد، چرا کبزرگ از تعریف سوژه، به حذف خود سوژه نیز می

یا به ] اُدیپ، لذت، تخلیه، ارگاسم[ي گزاره همین انقیاد، همین شکاف درون سوژه است که آن را یا به سوژه. شود، یعنی به وجود آن نیاز دارد
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ي گونگی و سوژهي گزاره را با نظمِ چیزها یا همکاهد؛ سوژهفرو می] لق هگلی، فاشیسمپارانویا، ژوئیسانس ناممکن میل، دانش مط[ي بیان سوژه

کاوي با لکان احضار درست در همین دقیقه است که دکارتیسمِ کریه سنت روان). 6تز . ك.ر(شناسیم بیان را با نظمِ نامشروع یا دیگرگونگی می
  .یابدشود و با ژیژك و بدیو ادامه میمی

ي ي فردي نیز خواهیم گفت، چارهکار است، در مورد سوژه ازدر مورد کار گفتیم راه رهایی از دیالکتیک، نه آزادسازيِ کار که آزادسازي پس اگر 

عنوان رخداد میان دو سوژه با شکافی پرناشدنی، در مورد عشق به. گوییمدر مورد بدیو نیز چنین می. سوژه است ازما نه رهاییِ سوژه که رهایی 
تواند به عشقِ بدیو نمی. آیدبودنِ حقیقت عشق از پسِ غلبه بر آن برنمیکنیم که کلیانزوا راندنی جنسیتی را در دلِ این عشق مشاهده میبه

اگر بیش ي فرديِ بیان است، یا ي فرديِ گزاره به سوژهشدنِ سوژهي رخداد بدلکنندهخلقِ اجتماع بینجامد؛ به بیان دیگر، عشق بدیویی توصیف

توهمِ آن را دارد که به قامت سوژه بیان در آمده ) بخوانید اُدیپ(ي گزاره است از این دقیق شویم، سوژه در رخداد بدیو در عینِ حالی که سوژه
حال هر چقدر هم که  ي بیانی فردي و نه تکین، کلی و نه مشترك؛بار سوژه، اما این)ايي پارانوئیک وامانده در نظمِ نشانهبخوانید سوژه(است 

تفکري برآمده از دکارتیسم، از شکاف سوژه، و در نتیجه  کاويرو، تفکرِ مبتنی بر سنت رواناز این. ها سخن بگویدبدیو دوست دارد از تکینگی
  .ي منفرد بیان یا به بیان دقیق فاشیسم استتولید سوژه

ي کثرت است، عشق و نتیجه خود کثرت است، عشق پذیرفتنِ کثرت است، عشق عشق. هاي فردي کار نداردعشقِ خودآیین هیچگاه به سوژه

عشق اندوهناك مردساالر، عشقِ مالکیتی، عشق فردي، عشقی که پروست . شوندهاي امر مشترك تولید نمیکثرت جز از خاللِ کثرت کثرت

، عشق دیالکتیکی مبتنی بر ارباب و بنده، عشقِ توام با حسادت ــ این دهد، عشقِ مدرنهاي آن را از هر کمونیستی بهتر نشان میبورژوا بحران
افتد، و این یعنی نیروهاي یافتن همواره رو به سوي چیز دیگري دارد و از خاللِ چیزِ دیگري به کار میعشق براي نجات. عشقْ خودآیین نیست

بل ) 1تز . ك.ر(نه اجتماعی متعین : باشد اجتماعتواند تنها و تنها می عشق رو به سوي امري دیگر، متفاوت، و وراي خود دارند و آن چیز دیگر
گويِ به زندگی است؛ یعنی رو به سوي امري خارجی داشتن، که درونماندگارِ خود عشق تولید چنین عشقی آري. جنبشی حدي به سوي اجتماع

  ].زندگی، اجتماع، کثرت[شود می

نباشد، چه بسا  خوشحالاي که شاید قهقهه. خوردگویی به زندگی گره میي اعلیِ آري، این نمونهجا است که عشق با قهقهه و شورمنديهمین

هراسناك و مخوف باشد، چه بسا این قهقهه به زعم نیچه همان آفرینشِ رنجورترین فیلسوف جهان باشد، اما به هر روي ایجابی و حاکی از 
 .و ناشاد استي نیروهاي شادان هنگام پذیرندهحیات است؛ و هم

  

  .قلمرويِ اجتماع قلمرويِ نامشروعیت حیوان است. 6
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[The realm of community is of the intimacy of animals.] 

علم درست در همین ساحت کار . شده، چیزي براي شناخت وجود داردقبوالنند، در ساحت امور دانسته و شناختهاین چیزها هستند که به سوژه می
علم . حدود جهان است شده درهاي واقعي بیش از پیشِ مرزهاي ساحت دانش از طریق شناخت ابژههاي علمی توسعهرِ ماشینکا. کندمی

چه آن. علم کاري با امر ناشناخته ندارد. دهدي مرزهاي امر دانسته بسط میها را از خاللِ توسعهي دانستهزند و دایرهها میمستقیماً به قلبِ ابژه
اند حدود دانش را به هاي علمی موفق نشدهست در درونِ مرزهاي شناخت که هنوز ماشینايشود در واقع امر دانستهلم ناشناخته نامیده میدر ع

 کند و خواستتر اگر بگوییم، علم درون حدود جهان کار میبه زبانِ دقیق. سوي آن منتقل کنند و احتماالً روزي به این امر دست خواهند یافت
اند، به ساحت سابژکتیو مان کردههایی که احاطهمان به چیزها معطوف شوند، به ابژهکه خواستبه محضِ این. فراروي از مرزهاي هستی را ندارد

- خواست سوژه میاي در کار باشد که سوژه باید آن را بشناسد پس احتماالً اي باید در کار باشد تا ابژه را بشناسد، و اگر ابژهسوژه: ایمپا گذاشته

روست که چیزها فقط در ساحت از همین. شودجاست که فقدان در میل بازنمایی میتواند معطوف به چیزي باشد که آن را ندارد، و درست همین

س در پ. روست که فقدان در میل فقط در ساحت نمادین قابل درك استبازنماییِ ساختاري یا ساحت نمادین حضور دارند و درست از همین

نظمِ چیزها اساساً واجد . ي مرزهاي آن را درونِ حدود هستی دارداي که خواست دانش و توسعهجهانِ چیزها همواره با سوژه طرف هستیم، سوژه
 شدن در جهانِبه محضِ واقع. اي هستند که در این قلمرو حاضر استست که واجد سودمندي، هدف، و پروژه براي آن سوژهاموري تولیدي

ماندگاريِ گذارد و دروناش را در جایی بیرون از خودش کار میایم که تلوستن داده ايچیزها و نتیجتاً پذیرشِ فقدان در میل، به خواست تولیدي
ي ه همهست که درست به این دلیل بکند؛ این امرِ خارجی، امري متعالیشناختنِ امري خارج از خود مخدوش میرسمیتفرآیند تولید را با به

منطقِ جامعه درست از همین . اي از اسپینوزاست که هر چیز تجلیِ خداستي چیزها واقع است و یادآور گزارهشود که بین همهچیزها بدل می
  :مِ چیزهاشدن در نظهاي متعین و منفردي زنده است که با واقعبه زبان دیگر، جامعه بر مبناي سوژه. کندنظمِ چیزها و تولید سودمند پیروي می

  بخشند،اي سابژکتیو میبه هستی سویه) 1(

  ،دهندهاي خود تلوسی بیرون از خود نسبت میبه کنش) 2(

  مانند، در حدود امور دانسته و بسط دانش باقی می) 3(

  کنند، فقدان در میل را بازنمایی می) 4(

  کنند، زیستن را واجد هدف می) 5(

  دهند،راقبتی میشده و مبه زمان مفهومی کنترل) 6(

  ،روندبر مبناي پروژه پیش می) 7(
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  دهند،ماندگاريِ مطلقِ هستی و فرآیندهاي تولیدکردن را به امري متعالی نسبت میدرون) 8(

  .شناسی هستندواجد معرف) 9(و 

  .داري و مذهب بهتر بشناسیمتوانیم با الگوهاي مبتنی بر سرمایهبراي مثال، نظمِ چیزها را می

کند و توانایی هضم و جذبِ نظمی که جامعه آن را به بیرون از خودش تُف می. از نظمِ چیزها نیز در کار است متفاوتسوي دیگر، نظمی  اما از
ا، گرفتن و تولیدکردن درونِ نظمِ چیزهزند و به طور مطلق از هر شکلی از ارتباطیافتن به بیرون سر باز میاین نظم از هرگونه ارجاع. آن را ندارد

انسان  قلمرويخوانیم که نه گیري از باتاي، این نظم را نظمی نامشروع میبا وام. شودمند، دور میهاي سودمند و هدفو نتیجتاً نظمِ تولیدکردن
ن بخشی این نظم آ. نظمِ نامشروع نه معطوف به چیزي خارجی، بل رو به سوي خارج دارد. است حیوانات در اجتماع قلمرويبل لزوماً  در جامعه

شدنی که مصرفنه این(ناشدنی هستند خورند، و نیز مصرفمندي نمیدرد هیچ عملیات تولیديِ سودمند و هدفگیرد که بهاز جامعه را در بر می
ي هاشدن است که آپاراتوسي دفعدرست پس از لحظه. رو در نظمِ نامشروع با اموري ضدتولیدي و ضدمصرفی طرف هستیماز این). نیستند

هایی تولیدي استخراج ها و تفالهتوانند هزینهجایی که میاش تا آنهاي تولیداتها و تفالهگريافتند تا از این هزینهسازيِ جامعه به راه میعقالنی

ها و اما هستند هزینه. وارد شوندمند نظمِ چیزها ها بتوانند به فرآیندهاي سودآور، کارا، و هدفها و تفالهکنند، یا حتا بسازند، که مجدداً این هزینه
-پس. شوندزنند و مجدداً احیا نمیسازيِ فرآیندهاي تولیدي را پس میخورند و هر گونه تولید تولیدي و عقالنیهایی که به هیچ دردي نمیتفاله

اي خارج از خود ابژه/ولید به نحوي که به چیزماندگارترکردنِ فرآیندهاي تواقع، هر چه درونزدن نظمِ چیزها، و بهزدنِ تولید تولیدي یعنی پس
شده از جهانِ چیزها در تعارض، تضاد، و هاي دفعروشن است که این تفاله. اندفرآیند ارجاعی ندارند و نتیجتاً فاقد هر گونه ارتباط با امرِ متعالی

د به تمامی نظمِ نامشروع را جذب یا نابود کند و همچنین نظمِ تواننظمِ چیزها هرگز نمی. گیرندکشمکشی بنیادین با خود نظمِ چیزها قرار می
- شود، بهرود، یا ساحت نمادین در چنین وضعیتی دچار میداري به حد غایی خود میاما درست وقتی سرمایه. اي نداردنامشروع نیز چنین توانایی

تواند نامشروعیت را به آگاهی و حدود دانش تقلیل دهد و گاه نظمِ چیزها نمیي خودآبه بیانِ دیگر، سوژه. دهدناچار و الزاماً به نامشروعیت تن می
زنیم رو، وقتی از نامشروعیت حرف میاز این. تواند نظمِ چیزها را نابود کند و از حدود امرِ دانسته درگذردبه چنگ درآورد، اما خود نامشروعیت می

اي در میانِ چیزها نه امري متعالی در کار است که همچون سایه ونمیرند چهنگام مییز آناً و همایده و چ. دیگر نه خبري از سوژه است و نه ابژه

اي شده را به سابژکتیویتهي محققاي در جامعه در کار است که ابژکتیویتهبه حرکت درآید و ابژکتیویته را محقق کند و نه تولید مبتنی بر پروژه
  .جداییِ تام و تمامی از جهانِ مبتنی بر ابژه، و در نتیجه از سوژه را در نظر دارد این شیوه از تفکر. ف استنسبت دهد که در کارِ سودمندي و هد

در . تولید و اکتساب، یا توابع جامعه: شوندشدن به یکی از دو فرآیند ذیل وارد میمحضِ دفعشده از نظمِ چیزها بههاي دفعها و تفالهپس هزینه

هاي حاضر در قلمروي نامشروعیت ناب مجدداً به فرآیندهاي تولیديِ نظمِ چیزها وارد ها و هزینهتر نوشتیم که تفالهب پیشمورد تولید و اکتسا
بفهمیم که در دلِ خود نظمِ چیزها واقع اجتماعی مثابه تابعی ها را بهاما درست وقتی این هزینه. مانندتولید باقی میمصرف و بیشوند و بینمی
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شویم که گاه با دو تابع اجتماعی مواجه میاند، آنها به درونِ خود ناتواني تولیدي از جذبِ مجدد آند اما فرآیندهاي عقالنیِ جامعهشونمی

. پردازد و تابعِ دوم به کارکردهاي نظمِ نامشروعتابع اول به کارکردهاي نظمِ چیزها می. هاي مشخص خود هستندي نیروها و ارزشتولیدکننده
شود، به زبان دیگر، نظمِ نامشروع گرچه نظمی غیرتولیدي و اید در نظر داشت که نظمِ نامشروع و حیوانی درست در دلِ نظمِ چیزها تولید میب

توان این وضعیت اما نمی. اي مشخص، از سطحی تولیدي و واجد سودمندي، هدف، و پروژه، تولید شده استست اما خود در دقیقهغیرمصرفی
ها ها و سودمنديها، کاراییتر اگر بگوییم، امرِ تولیدي شرایط تحققِ نظمِ نامشروع را به جهانِ ابژهدقیق. جدلی را به دو تابع تقلیل داد سرتاسر

جاست که جدلِ اصلی این. و دخالت دهد خواهد نظمِ نامشروع را در قلمرويِ تولید واقع کندکند و از طرف دیگر امرِ غیرِ تولیدي میمنتقل می
در نتیجه، این نظمِ . نیازمند دسترسیِ بالفصل به نظمِ نامشروع است ي جهانِ ابژکتیو به هستیِ در حالِ شدنکنندهانتقالِ قدرت از هر نظمِ تعیین

یت نظمِ چیزها؛ به بیانِ ي واقعیت است، حتا واقعبرد و، عمالً اوست که تولیدکنندههایش به سر مینامشروع است که در خودآئینیِ نیروها و ارزش
ست که این ماشینِ امر واقعی: کندگرِ خود را به نظمِ چیزها تحمیل میدیگر، این نظمِ نامشروع است که نیروهاي ایجابی، ابداعی، و کنش

  .ساحت نمادین، دیگريِ بزرگ، قانون، و پدر از اساس بالموضوع هستند. کندواقعیت را تولید می

توانیم از هاي تولیدشده را اموري ضدتولیدي بنامیم میاگر هزینه. بیهوده است اگر از دوستیِ نامشروع و حیوانی ننویسیم گفتن از نامشروعیت

ها این هزینه. اندي عیاشی محضِ هستیهاي ضدتولیدي نتیجههزینه. هاي این امور نیز بنویسیم و گامی به سوي مرزهاي هستی برداریمشدت
هاي تولید تولیدي همه چیز را دگرگون شوند، درست همچون منطقِ تولید فزونی و تفاوت، که در سرحدات و آستانهته میبه مرزهاي هستی دوخ

ضدتولید یعنی تائید زندگی تا سر حد . ستهاي عقالنیِ تولید تولیديي شدت تولید است، فرسودگی و از پا انداختنِ امکانضدتولید نتیجه. کندمی
اند، نیروهاي زوال و تباهی، نیروهاي ي زندگی نیروهاي مرگکند، برعکس، موتورِ محرکهمرگ را در حصارِ زندگی واقع می زهانظم چی. مرگ

. ي هستی و نیستی، زندگی و مرگمیانه: رو، ضدتولید همواره در یک میانه واقع استاز این. فرسودن، از پا انداختن، و هرز بردنِ امورِ ممکن

شود، شود، مقعدش گشاد میاش باز میگوید، دهاناش آري میي اقتصاد بدنهاي عیاشانهست که به تکانهعلیقِ حیوانی در هستیضدتولید یک ت
ي ست، برخالف این سابژکتیویتهي جامعه محدود به هستیاگر سابژکتیویته. کندزند، خرج میکند، قهقهه میدهد، تُف میکند، هزینه میدفع می

رو هیچ ي اجتماع در مرزهاي میانِ هستی و نیستی معلق است و از اینسابژکتیویته. نیستی: ست که به مرزهاي هستی پرتاب شده استاجتماع ا
  ).3تز . ك.ر(تواند داشته باشد ي متعینی نمیسویه

ي مفهومی به نامِ توانند برسازندهکه می اي مبتنی بر مبادله است و تنها سودمندي و هدف هستندجامعه مند، و عقالنیي سودمند، هدفجامعه

ست سابژکتیو که ذاتاً به رو تولید جامعه، تولیدياز این. کندهاي تولیدشده از خاللِ مبادله کار میجامعه بر مبناي مبادله و ارزش. مبادله باشند

اي تواند به گونهتعین که در حدود امر دانسته واقع است و نمیاي مپس ارزشِ مبادله یعنی تداومِ سوژه. گویدنظمِ چیزها و نتیجتاً تعالی آري می
در نتیجه، . دهداي تولیدي معنا میبخشد و به تلوسی سودمند در مقامِ پروژهمبادله همواره به سوژه هستی می. خودآئین به ماشینِ امرِ واقعی شود
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اش هستیم و نتیجتاً ي سوژه همراه با تمامی کارکردهاي مبتنی بر مبادلهنازهگوییم، در حالِ احضارِ مجدد جهر آینه که از نظمِ چیزها سخن می

  .ایمي هستی محدود کردهاش را درونِ مرزهاي فروبستهگريامکانِ ذاتیِ نظمِ نامشروع در انتقالِ قدرت، و ایجابیت و آفرینش

زندانی ست، دري هم وجود دارد، اگر این در را باز کنیم،  پاروزناي در هر انسانی یک حیوان همچون برده«: رویمبا این قطعه از باتاي پیش می
ي داستان انجیل را به یاد آورید؛ همان داستانی که داستایوفسکی اساسِ ایده]. تاکید از ما ست[» به بیرون خواهد گریخت[...] حیوان زندانی 

ها به درون دریا گریختند و ود، شفا داد و از پسِ این شفا، لژیونی از خوكزده شده بعیسی فردي را که جن: را بر آن استوار کرده است زدگانجن
اکنون . گریزدسخن گفته است و از دري که حیوان زندانی از آن به بیرون می» پاروزن«ي دلیل نیست که باتاي از بردهپس بی. ناپدید شدند

  :اي را از دلِ همین سطور بیرون کشیدتوان چند خط سیرِ ایدهمی

  اي جریان تاریخ و تحققِ کمونیسم است؛ظهور مسیحا انقطاعِ ریشه) 1(

  هاي اواخر قرنِ نوزدهم هستند؛سوسیالیستـراند، آنارشیستزدگانی که داستایوفسکی از آنها سخن میآن جن) 2(

  .زید؛ اما این جمعیت، لژیونی از حیوانات استدر هر کسی جمعیتی می) 3(

گردد و مالتیتود را با همان لژیونِ حیوانات گریخته به داستایوفسکی و داستان انجیل بازمی» مالتیتود«و هارت نیز در دلیل نیست که نگري بی
هر یک از ما یک ماشینِ امر واقعی است، هر یک از ما تکین است، اما هر تکینی چندگانه و کثیر است، هر تکینی یک جمعیت . گیردیکی می

  . دهد، و در نتیجه، قلمروي این حیوانات همان قلمرويِ اجتماع استي تحققِ کمونیسم رخ میدر لحظهظهورِ این حیوانات . است

انسان از آن رو دچار : عبارت بهتر، تفاوت حیوان با انسانِ علوم انسانی در کجا نهفته است؟ مالل انسانی را در نظر بگیریداما حیوان چیست؟ به

عبارت دیگر، انسان حیوانی معیوب است؛ اگر به. هاي آن با محیط همیشه اختالالتی وجود دارندکنندهدریافتشود که در ارتباط میانِ مالل می
حیوان نسبت به محیط خود تماماً گشوده و از این رو تماماً فروبسته باشد، انسان حیوانی است دچار گشودگی نسبی و فروبستگی نسبی که به 

با . چیز نسبت به انسان، گشودگی رخ خواهد دادتا سرحدات خود پیش رود، یعنی تا انتهايِ فروبستگیِ همه اما اگر این مالل. انجامدمالل می
آسا رخ افتادگی کامل، فرسودگی کامل، رسیدن به سرحدات خستگی است که تولید ضدتولیدي معجزهتنها در ازنفس: هایی دیگر بخوانیمترم

ــ و این همان وضعیت حدوحصر نداردکه تفاوتی با فروبستگی بیحدوحصر است ــی گشودگی بیپس شرط الزم این تولید نوع. خواهد داد

هق یا کشاند؛ انسانی که از شدت هقــ انسان را به ساحت حیوان میپایانهقِ بیي شدید، هققهقههشدت فزونی ــ. همیشگیِ حیوان است
ماند، حیوان است؛ انسانی که تا ته دهانش تا ابد باز می] فشان هم تنها قلبِ یکدیگرندهق در چینشِ حروو جالب آنکه قهقهه و هق[قهقهه 

چیز، در پوچی و چیز، مطلقاً همهو تولید متعاقب آن چیزي نیست مگر تولید امر مشترك و بدونِ این تولید، همه. امکاناتش رفته باشد، حیوان است
شود و بدونِ این نشده تنها در امر مشترك متحقق میدادهعنوان امري از پیشرفت؛ زیرا ارزشِ مصرف به فرو خواهد) معناییـو نه نا(معنایی بی
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هاي گون تکینگیپس حیوانات تولید معجزه. ــ حکمفرما خواهد شد...پایان امر سیاسی، پایان امر اجتماعی، پایانِ تحققْ نیهیلیسمِ تام و تمام ــ

امر مشترك تنها از آن رو . تواند تولید شودامر مشترك تنها می: خاطر داشته باشیدبه. تماع نیز گواه تولید امر مشتركو خود اج. اجتماع هستند
  .شودفرض گرفته نمیتحققِ ارزشِ مصرف است، که پیش
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  انقالب شیمیایی

  

  روزبه گیالسیان

 

تولید مثل ، حاصل . تمام فرایندها را می توان در این دو استعاره بنا نهاد. ور خارج شدنمحور داخل شدن و مح: جهان بر دو محور می چرخد  -1
داخل شدن و خارج شدن آلت در آلت و خارج شدن اسپرم ها و تالش دوباره اسپرم ها در داخل شدن در تخمک . داخل شدن آلت در آلت است

خارج شدن . خارج شدن مردم از خانه و داخل شدن آنها به خیابان . دنش به دنیاماه خارج شدن بچه از مهبل و داخل ش 9ها و سرانجام پس از 
خارج شدن فریاد از دهن و . گلوله از لوله تفنگ و داخل شدن آن در گوشت ، خارج شدن خون از رگ و ریختنش بر زمین و فرو رفتنش در خاك

  . ولد و مرگت. داخل شدن غذا از دهان و خارج شدنش از مقعد. داخل شدنش در گوش

در این معنا مرز بین بیرون . نکته اینجاست که هر داخل شدن همراه با نوعی خارج شدن و هر خارج شدن دربردارنده ي نوعی داخل شدن است

 و درون که ساخته ذهن است به عمل داخل شدن و خارج شدن برگردانده می شود تا به این واقعیت انگشت بگذارد که سیکل خارج و وارد شدن
دم و بازدم نظام حاصل . آنچه یک نظام را حفظ می کند تکیه بر پایداري این سیکل است. بی رحمانه و به صورت پوچ گرایانه اي در تکرار است

  . آنچه نظام ها را از کار می اندازد ساختن حفره اي در دریچه تنفسی نظام است. همین ورود ها و خروج هاي تمرین شده و تکراري است

ورود مواد خام به ماشین و . ورود به کارخانه و خروج از کارخانه. خانه و بازگشت به خانه در حکم ورود به خیابان و خروج از خیابان است خروج از

ا کاري که این روزها ب. وارد کردن اطالعات به داخل کامپیوتر و خارج کردن آن. داخل شدن کاال به بازار و خروج از آن . خروج کاال به بیرون 
آلتی جدید تقریبا هرکس به دفعات با آن به ارضا دست می زند همین فلش هاي کامپیوتري که پیوسته به سوراخ یو اس پی وارد و خارج می 

منطق تکنولوژي جدید همین شبیه سازي سکس است و یا به عبارت بهتر سکس امروز چیزي جز اتصال فلش هاي کامپیوتري به هم . شود
  . نیست

ی به وقوع می پیوندد که این پروسه و این دگردیسی هاي ورود و خروج توسط نیرویی برتر براي مدتی ملغی می شود تا انقالب نه انقالب زمان

هم جنس . این انقالبی متعلق به موقعیت گریزي اشیا است نه موقعیت گزینی سوژه ها. در معنایی اجتماعی بلکه در معنایی شیمیایی تجربه شود

موقعیت . آنها طبیعت ثمر بخشی آلت را بی اثر می سازند. آنها عمل جنسی را عقیم می گذارند. تالل در این پروسه هستندباز ها نوعی اخ
موقعیت مردمی که به خیابان می آیند اما . اعتصاب کارگران وقتی سعی می کنند براي مدتی در کارخانه تحصن کرده و به زور در آنجا بمانند
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هر . اعتصاب غذا هم نوعی از همین انقالب شیمیایی است. عیت یوبس شدن شکم که جز با پاره کردن چاره نمی شودموق. قصد برگشت ندارند

  .انقالب به میزان تداوم لجاجت باري در این تقطیع فرایندها قدرت می یابد

عی می کنند طریقه ورود و خروج روزمره خود این انقالب زمانی اتفاق می افتد که مواد س. انقالب شیمیایی به جاي عامالن بر مواد متکی است
در شرایطی که قدرت معلوم نیست دست چه کسی است به .در این تعلیق است که قدرت بی صاحب می شود. را به گونه اي تقدیري معلق نمایند

یمیایی در برابر انقالب اجتماعی انقالب ش. گونه اي که مردم به اشتباه افتاده و تصور می کنند براي اولین بار قدرت در دست خودشان است
در این انقالب مردم به عنوان توده نقشی ندارند اگرچه می توانند نوعی از انقالب را رقم بزنند اما انقالب شیمیایی . محتاج قیام همگانی نیست

راي پی بردن به این انقالب کافی ب. این انقالب به میزان گستردگی استعاره ورود و خروج خود امري گشوده است. متکی به قدرت جمعی نیست

  .است به خروج و ورود اشیا از هر نوع و هر قسم در هر فرایند توجه کنید

چه کسی کفن را مچاله می کند؟ روزي می رسد که مردم خود را نشان می دهد آن روز ، حقیقت ، نعره ي پیروزمندانه اي : مردم کجاست  -2  
. سد که سخن گفتن از مردم معنا می دهد و معنا می بخشد اما هنوز دهندره ي باروت را سمباده نیستروزي می ر. در اخبار شبانگاهی نیست 

  .یک لجن سفید یک لحن مقتدرانه ي منفور از پشت تریبون نعره مرگ بر نمی کشد و کش شلوار برادران را گرماي هوا شل نمی کند

تانه دارد از حد که بگذرد نه بی عملی بلکه کنشی بنیان کنانه و بی قید را رقم می ترس تا حدي انسان را از عمل باز می دارد اما ترس آس -3

ترسی که به دیوانگی منجر می شود ترسی که از . گربه اي که از ترس پنگال می کند. کسی که از روي ترس یک باره شلیک می کند. زند
   .آستانه گذشته و یک باره کاري می کند که همه را شگفت زده می کند

آنها از روي . مردم می ترسند و فرار می کنند اما وقتی که در بن بست قرار گیرند چون فرد وحشت زده اي یورش برده و حمله ور می شوند

  . آنها تمام بن بست ها را به کوچه هایی بن باز مبدل می سازند. ترس لگد زده و همه چیز را نابود می کنند

این دسته از . هزار تومان ؛ چرا که پول خرید هیچ کدامشان را ندارند 200تومان باشد یا  200ی کند نان کسانی هستند که برایشان فرق نم -4

اینان چنان قدرت نهایی به جنبش می دهند که آن را از سد ستبر هر دژخیمی . افراد کسانی هستند که در آخرین لحظه به جنبش می پیوندند
ن ها را پاك می کنند و شورشی را بر پا می دارند که کسی را یاراي مقابله ي با آن نیست چرا که براي این ها می شورند ، خیابا. عبور می دهند

ده آنها فرق نمی کند که اصالح کنند یا تخریب که ساختار شکن باشند یا در چارچوب چرا که به این نتیجه رسیده اند که در هر صورتی نابود ش
بی چارگانگی که شرف جنبش را نجات . ترجیح حرف ناچاري است و آنها ناچار ترین هستند. می سازند آنها اصل ترجیح را منحل. ترین هستند

  .می دهند
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نظام هاي دموکراتیک از این تجربه . مردم در نظام هاي دیکتاتوري می توانند این سعادت را داشته باشند که انقالب اجتماعی را تجربه کنند -5

  . و محکوم به تکرار شمارش آرا هستند تا زمانی که از قدرت انقالب شیمیایی بی خبرند آن ها سترون شده. بی بهره اند

  .این جمله حکایت اختالف اصالح طلبان و محافظه کاران است. دو جین کرم تا ابد نمی توانند به یک دانه سیب بسنده کنند -6

. هم به میزان معین بیامیزید تا این ترکیب شیمیایی خود انقالب را برسازدکافی است مواد را با . یک انقالب شیمیایی. ما نیازمند انقالبیم -7

بمب هایی که به دست شما شیمی دان ها در میدان هاي شهر خواهد ترکید الشه . براي این انقالب باید یک شیمی دان باشید نه یک انقالبی
فرمول ساده شده این انقالب چنین . اختالل در ورود و خروج است بمب هایی که. هاي کریه دژخیم را به بیل بردهاي دروغین خواهد چسباند

  ! خروج ممنوع! ورود ممنوع: است 

. یا به عبارتی دیگر ورود به خانه ممنوع. همان جا بمان! خروج ممنوع: می توان به خیابان وارد شد در این صورت شکل این فرمول چنین است 
. یا به عبارتی دیگر ورود به خیابان ممنوع. همان جا بمان! خروج ممنوع : ل این فرمول این است در این صورت شک. می توان به خانه وارد شد

اما نیازمند ذهن هاي ظریف تر و دستان تردستانه تري . می توان ظریف تر شد. یکی شناخته دیگري ناشناخته. هر دوي این ها یک اثر دارد

  . هستیم

تنها کسانی که تصمیم به خارج نکردن این دود یا تصمیم به وارد نکردن این دود . ج آن از بینی نیستنعشگی چیزي جز ورود بخار به ریه و خرو
در ته خواست آنها از انقالب . نعشه باز هاي دمدمی مزاج به دنبال انقالب هاي اجتماعی اند. می گیرند می توانند انقالب شیمیایی را رهبري کنند

ما نیازمندیم دندانهاي خویش را سوهان بزنیم . دوانده است که از یک ورود و خروج دوباره دفاع می کنندبوي تعفن اصالح طلبی مضحکی ریشه 
  . نه براي جویدن بلکه براي گاز گرفتن ما به حیوان بودن خود رجعتی دوباره می کنیم
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  یک استراتژیست جدید

  بابک سلیمی زاده

  

و بر روي خط خارج حرکت کـرد؟ قـدرت   . در آن نقب زد. توان در برابر آن ایستاد ن نیست، چگونه میاي که قدرت چیزي جز وانمود آ در زمانه

نـه بـه میـانجی    . کنـد  معنا عرضه می همواره خود را همچون مدلولی بی. صفتی نیست که کسی داراي آن باشد، تهی از یک مورد ارجاعی است
بـل راز  . کنـد  به میانجی یک حقیقت عمل نمی. شود ي خود اعمال می م و گریزندهحضورش و نه به میانجی غیابش، بل از طریق حضور موهو

 کنیم نیست و آنجـایی کـه فکـرش را نمـی     آنجایی که فکرش را می. افتاده حضوري همواره به تعویق. قدرتش در مرتعش کردن حقیقت است

 .کند می» اغوا«کند، بل  قط سرکوب نمیتوان به صراحت گفت امروزه قدرت ف چنین است که می این. شود کنیم ظاهر می

نقشِ ارباب خود ] کلر و سوالنژ[دو کلفت . شود اي که اغواي ارباب می بنده. ي ژان ژنه را نیز قربانیِ همین اغوا دانست»ها کلفت«توان  آیا می

. کـردن نقـش اسـت    اب نیست، این نوعی درونییابیم که این یک تظاهرِ ساده به نقشِ ارب کنند، اما در جریان نمایش درمی را بازي می] مادام[
هـاي او   ها و خصیصه اما آنها با فرانماییِ نقش ارباب  نشانه. کند» تقلید«هاي او را  کند خصیصه کند، سعی می کسی که تظاهر به اربابش می

که نقش [د، کلر دست به کشتن سوالنژ ریزن ي قتل ارباب را طرح می به همین خاطر است که دست آخر وقتی توطئه. کنند را در خود تولید می
اگر این دو کلفت در نمایشنامه ژنه قادر بودند در این بازي میان خود و ارباب تمایزي قائل شوند، اصـلِ واقعیـت   . زند می] کند ارباب را بازي می

اما . شد لید نمایشی بطور موقتی ملغا میداشت، منتها در قالب یک تق ماند، تفاوت کلفت و ارباب، من و دیگري وجود می نخورده باقی می دست
اي میان من و نقشِ ارباب، امر واقعی و امر خیـالی،   در این نمایشنامه همین تفاوت ملغا شده است و فاصله. افتد در این نمایشنامه این اتفاق نمی

 را تولید مـی » ارباب«ودریاري، عالئم درستی از ي ب»وانمودکننده«کلفت در این بازي، همچون یک . فاصله در واقع همان اغوا است. وجود ندارد

شرطی که کلفت در  توانست به خوبی و خوشی سپري شود به چیزِ این نمایش می کند، پس آیا او ارباب هست یا خیر؟ آیا باید کشته شود؟ همه

او اغواي نقش خـویش  . شود حش تبدیل میاما همین فاصله است که به امري مو. اش را با ارباب خود حفظ کند حینِ اجراي نقشِ ارباب فاصله

سوي مرگ  و این همان چیزي است که بازي او را از تقلید فراتر برده و به. خود در نهایت چیزي جز یک اغوا نبوده است» فاصله«این . شود می
گویـد،   دریار از قول رولـر بـال مـی   چراکه همانگونه که بو. گردد مراسم قربانی آغاز می. شود او اغواي قدرت ارباب می. کند خویش هدایت می

  .»هیچ بازیگري نباید بزرگتر از خود بازي باشد«
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 مـی » اغـوا «کند، بـل   نمی» بندي طبقه«و » توزیع«این قدرت دیگر فقط . به قدرتی که امروز بر ما حاکم است نیز باید به همین دید نگاه کرد

همچنـان  . بندي، و قدرت اغواگر نمایشِ امروز قائل بـود  باطی مبتنی بر توزیع و طبقهتوان به یک خط مرز قاطع میان نظام انض اگرچه نمی. کند
همچنان حبس وجود دارد اما این فرایند با ژرفاي بسیار بیشـتري نسـبت بـه    . گیرد ها صورت می ها و نقش ها در محوطه توزیع و تقسیم سوژه

نه ماموري مزدور بسوي یک وظیفـه، بـل مـاموري    . کند بل ما را مامور می کند، این قدرت دیگر فقط ما را محبوس نمی. کند گذشته عمل می
 تـر از آن  بسـیار درونـی  . هایی ناپدیـد و بخارگونـه   هایی مخوف و مالیخولیایی، بل مامور شرکت نه مامور سازمان. نوعی هیپنوتیزم. بسوي هیچ

ما بـه بانکهـا و بـه    . شود زهکار، بل همچون یک بدهکار برخورد میبر خالف جوامع انضباطی با ما نه صرفاً همچون یک ب. چیزي که فکر کنیم
شـویم، مـا    که سلطه تنها دیواري نیست که ما در پس آن محبوس می تا جائی. تري از سلطه است و این شکل بسیار عمیق. شرکتها بدهکاریم

 وقفه بر آنها حـد مـی   کنیم و بی و آرمانهایمان را کنترل می ما پلیس خود و دیگرانیم و خود شعارها. خود یکی از آجرهاي دیوارِ خود و دیگرانیم

  .          دهد کند و در بازي شرکت می کند، بل جذب و اغفال می معناست که امروزه قدرت ما را صرفاً طرد نمی بدین. گذاریم

   
را » کنتـرل «ي  موهـوم و گریزنـده   ایـن حضـور  ) که بر اساس رمان باروز ساخته شده اسـت (کروننبرگ  Naked Lunchتوان در فیلم  می

یابد  الجثه در می یک لحظه توسط یک سوسک عظیم) پردازد پاشی می اي که براي امرار معاش به شغل سم نویسنده(ویلیام لی . مشاهده کرد
ـ  کنترل فضایی منحنی. است و باید ماموریتی را به انجام برساند» کنترل«که در واقع مامور یک شرکت به نام  کنـد کـه در آن    داع مـی شکل اب

هاي زندگی ویلیام لی را معلـق   الجثه با این کار تمام نشانه سوسک عظیم. گردند شوند و به منبع خود بازمی ها از مسیر خود منحرف می نشانه
اش  بخواهد، ماموریت که خود اما بدون آن. گیرد ویلیام لی این ماجراي موهوم را به هیچ می: کند تا به سوي سرنوشت مقدرشان پیش روند می

تصویري که ویلیام لی با آن روبروست دیگر همان دیگري نیست بل سطحی اسـت کـه او را جـذب و    ). کشد زنش را می(رساند  را به انجام می

 ماموریـت . نجام برساندهایی بنویسد، و ماموریتهایی را به ا او باید گزارش. اندازد معنا که تمام زندگی او را به تعویق می مدلولی بی. کند اغوا می

  .اش نهفته است در نمود و ناپدیدي» کنترل«قدرت . هایی موهوم هایی بخارگونه، و گزارش

چه این واقعیت بخواهـد در قالـب یـک ایـدئولوژي     . ي مهم در مورد نمود و ناپدیديِ نظم جدید این است که مبتنی بر هیچ واقعیتی نیست نکته
و چه حتی یک نوستالژي باشد که بخـواهیم غـم از دسـت رفـتن آن را     . در قالب یک افشاگري آشکار گردد تحریف یا پنهان شود، و چه بخواهد

ي واقعیت  شده ي تحریف نمایش عبارت از ارائه. در کار است» نمایش«مسئله این است که چیزي به عنوان واقعیت وجود ندارد و تنها . بخوریم
واسـطه نمـایش    اینطور نیست که پیش از نمایش واقعیتی وجود داشته باشد، بل واقعیت به. داردواقعیت حضور مقدمی نسبت به نمایش ن. نیست

کند، اگر بخواهیم از کالم دبـور اسـتفاده کنـیم، حـرف      دهد و نمایش آن را تحریف یا پنهان می مسئله این نیست که چیزي رخ می. وجود دارد
نمایش حتـی  . توانیم هر جایگاهی داشته باشیم در این نمایش ما می. »گز رخ نخواهد داداینجا چیزي رخ نداده است و هر«: نمایش این است که

. توان به راحتی فضایی را اشغال کـرد  می. نگاهی به جهانِ اطراف و اطراف جهان بیاندازید. کند ي مختص خودش را هم تولید می»ها انقالبی«

و حتـی مهـم نیسـت    . تان وجود دارد مهم نیست چند اشتباه فاحش در ترجمه. ه کنیدکارهاي او را ترجم. را انتخاب کنید» جذاب«یک فیلسوف 
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. ي من را هم خوانـده باشـد   حتی شک دارم تا اینجاي مقاله. کند ي شما بسنده می چون خواننده به تیتر مقاله. گوید فیلسوف مورد نظر چه می

یا مـثال، بطـور شانسـی، اصـطالحات یـا جمالتـی را از چنـد فیلسـوف         . تنها چیزي که در این میان مهم است تالش شما براي اشغال فضاست
. توانید در سایت یا وبالگ خود منتشر کنیـد  می. ي شما حاضر است پساساختارگرا انتخاب کنید، آنها را بطور اتفاقی با هم ادغام کنید، حاال مقاله

اینجـا چیـزي رخ   «اید، علت این است که  برانگیز نوشته اي تامل الهدلیلش این نیست که شما مق. مطمئن باشید همه براي شما کف خواهند زد
هزار تومانی عمالً براي قشر بـورژوا   30و حتی  20، 10هاي غربی در تهران با بلیط  ترین نمایشنامه انقالبی» .نداده است و هرگز رخ نخواهد داد

نقاشـی بیـرون از   . دیـدن کننـد   توانند یک نقاشی را قابـل  دار می الريدار و گ و چوب جادوئی منتقد یا جیبِ جادویی مجموعه. موضوعیت دارند
توانند جهان را تغییر دهند عمالً وقت این را ندارند که جهان  خواهند یا اینطور فرض شده است که می کسانی که می. جهان نمایش وجود ندارد

آنهـا صـرفاً   . انـد  ییر وضعیت خود بیاندیشند و آنها نیز به نوعی غرق در نمایشرا تفسیر کنند و پول ندارند تا از طریق هنر، ادبیات، یا فلسفه به تغ
. توانند ویترینی براي فراغت بورژوازي باشند ترین شاعران می حتی اعتراضی. فهمد ي فقر آنها می ویترینی هستند که جامعه ثروت خود در آینه

هـاي فـردي    بخشِ این قبیـل تجربـه   هاي رهایی و بطور عجیبی بر سویه .ي شاعران نسل بیت علف و حشیش بار زد توان غرق در جذبه می

بخش را در شـعارهاي ارتجـاعی    ي عظیم مردم راه افتاد و سیاست رهایی توان خیلی جدي بود و به دنبال توده و یا بر عکس، می. اصرار ورزید
 اما نکتـه . دهد کند و شرکت می کند، بل جذب و اغوا می نمی ست که طرد این خصوصیت قدرتی. ي اینها نیاز دارد نمایش به همه. آنها جست

  .و تنها ازینرو وجود دارد که ادامه یابد. ي حائز اهمیت این است که نمایش همواره هیچ مناسبتی با واقعیت ندارد

   
چراکه بطور تـاریخی، روشـنفکران   . ام استگذارد رها کردنِ این نام یا خیانت به این ن موقعیت امروز روشنفکر تنها راهی را که پیشِ روي ما می

 دبور چنین نـامی را بـر خـود مـی    (بود » استراتژیست«باید یک . اند داده ي قدرت را تشکیل می ي چرخه گانه نیز در کنار روحانیون و بازار سه

 اي بچگانه خود را بـه  توان به شیوه مین. هاي نمایشی وجود ندارد این نام به شما خواهد گفت که هیچ جاي امنی بیرون از جنگ موقعیت). نهد

هـاي کـوچکی بـوده کـه مـا       باید به قلب آن یورش برد، اگرچه تنها لحظه. و از راه دور نمایش را محکوم کرد. کلی جدا از جهان نمایش دانست

بـه هـم ریختـه و دسـت بـه       نظم اشـیا را ) یک اجرا، یک تظاهرات، یک نشریه، یک آکسیون(ي جمعی  ایم در قالب یک سوبژکتیویته توانسته
 واقعاً مهم نیسـت شـما چـه مـی    : آموزد با اینحال انتخاب چنین نامی در این وضعیت بغرنج درسی را به ما می. تسخیر موقعیتهاي نمایشی بزنیم

ـ   ي کارتان انقالبی است، عصیان»محتوا«گوئید،  . ایـد  رار گرفتـه گر است، یا ارتجاعی، مهم این است که در کجاي جنگ موقعیتهاي نمایشـی ق

. شوید یابد، یا انقطاعی را در آن موجب می آیا نمایش ادامه می. رساند ي شما چه بازتوزیعی را در نظم اشیا به انجام می مهم این است که گفته
شـمول، بـل    هـان ها نـه موقعیتهـایی کلـی و ج    این موقعیت. زنید پریشی می کنید، یا دست به یک مکان آیا صرفاً فضا یا مکانی را اشغال می

است که بسته به هر موقعیت ممکن است چیزي باشـد و  » موقعیت-سوژه«اي کلی بل یک  ي آنها نه سوژه هایی خُرد هستند و سوژه موقعیت
  . ها در عالم نمایش است ي نمادین و توزیع نقش مازاد این عرصه. شناسایی است معنا غیرقابل بدین
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مثـالی کـه   . اي در برابـر اغـواي آن قـرار داد    کند، باید آینه اگر قدرت نه صرفاً طرد، بل جذب و اغوا می اگر قدرت چیزي جز وانمود آن نیست،

هایش بوي خوشی اسـت کـه از خـود     دام انداختن قربانی ي پلنگ براي به حربه: کند دهد در فهم این مسئله به ما کمک می بودریار ارائه می
یک دام نامرئی براي اینکه . شوند هایش توسط بوي او افسون می و قربانی) آفرین است رش وحشتظاه(پلنگ باید پنهان شود . کند ساطع می

. ي ضـعف اوسـت   تواند علیه خود پلنگ به کار برده شود و در واقع این بوي خوش، خود نقطـه  اما این قدرت اغواگري می. آنها را به چنگ آورد
. رد او را بگیرد) که مشابه بوي پلنگ است(ز بوهاي خوشی مثل بوي ادویه و یا بوي گیاهان تواند همچون یک طعمه با استفاده ا یک انسان می

آینـه از  . دهـد  توضیح می» آینه«ي  ست که بودریار در قالب استعاره تنها راه ما در برابر قدرت امروز یک هوشمندي در فهم و اجراي آن چیزي
اگـر  . گیـریم  بریم در واقع از خـود او مـی   اي آنچه ما براي اغواي قدرت بکار می ین بازيِ آینهدر ا. جوید تصویرِ خود ما براي اغواي ما سود می

. باید همچون خود کنترل حضوري ناپدیـد داشـت  . کند معنا خود را عرضه می میانجی یک محتوا، بل به میانجی یک مدلول بی نه به» کنترل«
  .    شناسایی بود باید همچون زنی در پس آرایش خویش پنهان و غیرقابل

   
. کـردنِ موقعیتهاسـت   کند، در پی تصاحب و آلـوده  او به گفتن بسنده نمی. کند استراتژیست جدید میل خویش را به یک دام یا فریب تبدیل می

-سـوژه . دتواند بطرزي متفاوت طراحی گـرد  یک آرایش است که هر آن می. فریبِ او مبتنی بر یک حقیقت نیست که در پسِ چیزي نهان باشد

او کیست؟ نه چیزي جز . دارد و نیازي به نامِ خود ندارد اش نادیده نگاه می ست، حضور خود را در پس آرایش موقعیتی که در هر موقعیت چیزي
 گفت همچون بکت که می. ناپذیر است اي را نتوان سراغ گرفت، باید گفت که او نام »من«اگر در پس این آرایش هیچ . شده یک سطحِ آرایش

اي  کنـیم، بـه سـاخته    با آرایش، ما خود را به نمودي محض تبـدیل مـی  ) هایی براي هیچ  متن(» ناپذیرم را؟ با کدام کلمات بنامم، کلمات نام«
تفکـري  . آورد ناپذیر و تعلیقِ چهره هر عمق و هر ژرفایی را باطل کرده و به سطح مـی  این حضورِ نام. تصنعی براي به دام انداختن میلِ دیگري

کنـد، بـل تـا     دیگر سطح را به سوي یک حقیقت حفر نمی. که با اغواگري پیوند بخورد، دیگر نه جستجو در اعماق، بل آرایش سطوح خواهد بود
 کشـد و فریـب مـی    سوي خود مـی  کند، بل به چنین تفکري دیگر قدرت را تفسیر و مناسبات پنهان آن را آشکار نمی. دهد کند و چین می می

و آیا انقالب چیزي جز همین دوختن و بافتنِ هرباره، و در نهایـت، چیـزي   . بافد دوزد و می کند، بل می دارد و افشا نمی بر نمی دیگر پرده. دهد
  بوده است؟» تا«جز یک 
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  سعادت همواره سعادتی است جمعی

  کیوان مهتدي

نباید . اندهاي اجتماعی همه یخ زدهها حساب کنیم، چون میانجیتیباید روي دوس. ها بیدار بمانیمبخوانیم، بنویسیم، شب. باید دوباره شروع کنیم
از نو شروع کردن . باید دوباره شروع کنیم. دنبالِ یک درروي سیاسی بگردیم، چون ویژگیِ دوران رکود اجتماعی فقدانِ امکان بروز سیاست است

نیست، بلکه به یک گسست اشاره » همان«اره شروع کردنِ هاي گذشته نیست، هرگز به معناي دوبهرگز به معناي بر دوش کشیدنِ شکست

کنیم، که گویند در دورانی تیره و تار زندگی میاز کجا شروع کنیم؟ همه می. به گسست آري بگوییم. گسستی که همان آغاز کردن است. دارد
تنها راهی که تفکر در دورانِ رکود . خورندوول می 2012ي نابوديِ مهیب برخی هم در بدبختیِ امروزشان به بهانه. چیز به تعلیق درآمدههمه

-اي سازمانگونههایمان را بهباید دیدگاه. نظرِ رستگاري استي امور از نقطهاش ادامه دهد، مشاهدهاجتماعی بتواند به شکلی مسئوالنه به حیات

  .ه و از هم گسیخته ــ که در روزِ رستگاري به چشم خواهد آمدپاردهی کنیم، که نظمِ موجود امور به همان شکلی افشا شود ــ همان اندازه تکه

همیشه یک چیزي : هاي مجید مجیدي را نگاه کنیدفیلم. تواند زیاد دوام  داشته باشددانند که یک چیزي کم است، که این وضعیت نمیهمه می

. سازدکند، از آن کمال میناتمامی را کامل می. سازدمیو او همیشه از این ناتمامی فضیلت ... کم است، یک جفت چشم یا یک جفت کتانی یا

پاره ببینیم، که با نورِ وضعیت را همان اندازه تکه. نباید از ناتمامی تمامیت بسازیم. این یعنی ایدئولوژي، این یعنی خطر اصلی در دورانِ کنونی
هیچ فضیلتی . ریاريِ واقعی در سرپیچی است، نه در اعمال قدرتدانیم که شهو می. خواست ما خواست شهریاري است. شودرستگاري دیده می

ي آنهایی که همه. ، انفعال است»فضیلت رنج«ي روي دیگر سکه. رودرنج از مفهوم شدن طفره می. بریم نیست، رنج کور استدر رنجی که می
این . کنداي مستقل از ما کار نمیهیچ جبر تاریخی. ستاي در کار نیاما هیچ معجزه. آیداند تا ببینند چه پیش میدست روي دست گذاشته

تمام . به مدیریت بحران گره خورده است) هاي غربیبخوانید دولت(هاي اجتماعی تواند تا ابد ادامه پیدا کند، اصالً حیات دولتوضعیت بحران می

پرداز ارتجاعی اقتصاد کنونی غرب نظریه کینزکالم بدهند؛ تکیه شان را تا ابد کشدانند چگونه سقوطو خوب می. کنندنهادها از بحران تغذیه می
  .»ي ما خواهیم مرددر درازمدت همه«: این بود

هرچیز دیگري : دانش هیچ نوري ندارد به جز آنکه توسط رستگاري بر دنیا افکنده شده. گذاریمي عزیمت نقد خود را رستگاري میما نقطه

خود را » اکنونْ«است، تا ) رستگاري(وقفه به اتخاذ همین دیدگاه کارِ اصلیِ تفکر میلِ بی. محض استبازسازي همین وضعیت است، تکنیک 

ي خواهیم ویرانهما  نمی. شودو آنگاه تاریخ نسبت به اکنون در مقام یک موهبت گشوده می. ي وضعیت موجود امور نشان دهد»ویرانه«همچون 
  . دوباره شروع کنیم] هر لحظه[ بایدتوانیم و براي همین می. وییم آینده یکسره نامتعین استگاکنون را کامل جلوه دهیم، ما تنها می
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ي اول این همان کاري است که در دوره. کند، نقدي است یکسر منفیبه اکنون نگاه می) ي نامتعینآینده(نقدي که صرفاً از دیدگاه رستگاري 

ما به نقد از وضعیت موجود . اي را نیز مطرح کندنقد همچنین باید پروژه. کندنفی کفایت نمیاما روش م. انجام شد» نقد ایدئولوژي«شرق، با 
کنیم و کنار شان میهاي مختلف تاریخ را از زمینهکنیم، تکهجا میزنیم، اجزاي آن را جابهما با نقد خود به واقعیت چنگ می. مندیمامور عالقه

  کنیم، و به سطح ستیز ورا ردیابی کنیم، نیروهاي اجتماعیِ واقعی و فعال را شناسایی می» جنبش واقعی«م گذاریم، تا بتوانیهم یا مقابل هم می

جوي وشود، بلکه در جستهاي فعلی قانع نمیاي کلمه، به نابوديِ ارزشنقدي تمام عیار، در معناي نیچه. رسیمهاي انقالبی میسوبژکتیویته 

اش پس رستگاري در بعد منفی. آوردا نفی آنچه موجود است، بلکه همچنین تایید آنچه از این پس سر برمیهاي نوین است؛ نه تنهخلق ارزش
  .ي پایان نقد استاش نقطه)ایجابی(ي عزیمت نقد، و در بعد مثبتنقطه

، »موفقیت«نه تنها نسبت به . تچیز سر جاي خودش نیسي اجزا بدبینیم؛ تو گویی هیچبدبینیِ ذهن و خوشبینیِ اراده ــ ما نسبت به همه 
اما . ایمهم بدبینی» ما«، بلکه نسبت به خود این روزنامه، این ستون، همین جمله و این ضمیر »هنر چیدمان«، »دانشگاه«، »موسیقیِ زیرزمینی«

چیز؟ به به چه. ؟ چون خوشبینیمچرا. کنیمسازیم، و در حیات دانشگاه هنر چیدمان اجرا میها آهنگ مینویسیم، در زیرزمینبا این حال می

  .»چیزهیچ«

  .»آن است تغییرِاند؛ اما مسأله بر سرِ کرده تفسیرفیلسوفانْ جهان را صرفاً به طرقِ مختلف  «ایم که تز یازده فویرباخ را بارها خوانده و شنیده
مساله بر سر تغییر جهتی است که . از عمل نیستگرایی یا ستایش اي که در کار تغییر جهان است چیست؟ مساله بر سر عملتفاوت فلسفه

گرایی دوسویه ما با یک هم. تواند در پی تفسیر باشدفلسفه از سر گذرانده، مثل یک برداري که روي محور قبلی بلند شده باشد؛ فلسفه دیگر نمی
پس آفرینش نظري را، . گرا باشدد به تئوري همخواهد به واقعیت نزدیک شود، و از طرف دیگر واقعیت هم بایمواجهیم، از یک طرف تئوري می

نه اینکه نقد با . تفاوت باشد، بلکه همواره در پی ویرانی واقعیت موجود استواسطه نسبت به واقعیت بیتواند بیي ایجابی فلسفه، نمیپروژه

یگر مساله بر سر سازماندهیِ معناها نیست، چنانکه د. واقعیت سر عناد داشته باشد؛ نقد اساساً چیزي نیست به جز عناد واقعیت موجود با خودش
اگر اندیشه یا . دهی معنادار باشددهی کنیم که خود این سازماناي سازمانبلکه باید وضع موجودي امور را به گونه. گویی معنا از پیش داده است

سعادت همواره «گوید هاي انقالبی میسو با سوبژکتیویتهتواند چیزي به جز تغییر جهان بخواهد، و همفلسفه را اینگونه بفهمیم، آنگاه نمی
  .»سعادتی جمعی است
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  ما همه بیماریم

  هژیر پالسچی    

 روند می/براي آنهایی که به زندان رفتند

گران  آورند که شکنجه د میکسانی به یا. نام داده بودند» اتاق عمل«خواندند و اتاق شکنجه را  می» دکتر«گران دوران پهلوي همدیگر را  شکنجه
ایران تنها کشوري نیست که در آن . کردند استفاده می» یو. سی. سی«ي  ي شصت به جاي اتاق شکنجه از واژه حکومت اسالمی نیز در دهه

مت را به در شوروي پسالنینی مخالفان حکو. علمی این چنین در خدمت کنترل و نظارت ساختار قدرت قرار گرفته است _ایدئولوژي پزشکی 

دادند  هاي پزشکی قرار می ناشدنی را در خدمت آزمایش ها و عناصر همگون ها، کمونیست ها، کولی در آلمان نازي یهودي. فرستادند تیمارستان می
  .کردند ها و معلوالن را سالخی می و دیوانه

ناشدنی و  هاي غیرقابل کنترل، تعریف پزشکی کردن ساحتکند با  علمی تالش می _در روزگار ما، روزگار نولیبرالیسم هار، ایدئولوژي پزشکی 

درست همان کاري . درآورد» عقل سلیم«انگاري، تخیل را اخته کند و تحت انقیاد  خواهی و هیچ گی، مرگ ناپذیر حیات مانند عشق، افسرده معادله
  . دهد انجام می» عرفی و بدیهی«از سوي حقیقتی هاي شبه علمی از بیماري و سالمتی براي تحت کنترل گرفتن بدن  ي تعریف که با ارائه

زدایی  خواهد با پزشکی جامعه، با بیماري پزشک بزرگی که از قضا می. شود زندان اما آنجایی است که مفهوم حاکمیت در سیماي پزشک ادغام می

فراگیر شده باشد، مانند آنچه امروز در ایران یی  اما در شرایطی که بیماري در جامعه. بدن حاکم را حفظ کند/ي عمومی، سیستم مسلط از عرصه
، همان نام مستعار »امنیت ملی«و » نظم عمومی«حفظ . توان به کوچاندن بیماران به زندان اکتفا کرد شده است، براي حفاظت بدن تنها نمی

طور که یک زندانیِ این  ر چنین موقعیتی هماند. باید بیماران را به انکار بیماري واداشت. سیستم مسلط در هر کجاي جهان، به جراحی نیاز دارد

پندارد  شود که زیر فشار شکنجه و بازداشتگاه همه چیز را از دست رفته می اي می ي سیاسی در دست حاکم بدل به شی سوژه«: روزها نوشته بود
این نوشته را البته . »کند ه است، به خود حمله میي میل در مقام آنچه براي آن قیام کرد در اینجاست که فرد ماخولیایی با از دست دادن ابژه... 

نما  بیمار در موقعیتی متناقض/ي سیاسی بیماري توسط سوژه/ي میل پزشک بزرگ براي انکار ابژه/باید چنین ادامه داد که همین تالش حاکم
  . یی از وجود بیماري و حتا تاکید بر گسترش بیماري است نشانه

  هایم براي تو ویروس

هر کس براي من نامه «: نویسد رزا لوکزامبورگ در مقام زندانی سیاسی می. اما راه مبارزه را نیز در دسترس ما قرار داده است پزشک بزرگ

تر از آن است که بتوان برایش تاسف  فهمی که فاجعه بزرگ آیا نمی. تر از این چیزي نیست و براي من مسخره. کشد نالد و آه می نویسد، می می
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گذرد پی ببرم و اگر به تعهد خود عمل کرده  گی و چرایی آنچه می کوشم به چگونه شود، من می ي دنیا از پاشنه کنده می تی همهوق... خورد؟ 

  .»یابم خُلقی خود را بازمی باشم، آرامش و خوش

ما «آن روز شعار تظاهرات این بود که  بر خواند، فرداي فرانسه آنها را دزد و جیب 68یی براي مقابله با جوانان شورشی می  ژرژ پمپیدوي افسانه
اش با اشاره به آلمانی بودن دانیل کوهن بندیت، خارجی بودن یکی از رهبران شورش  گیري بعدي پمپیدو در موضع. »بر هستیم همه دزد و جیب

  .»ما همه خارجی هستیم«جوانان را محکوم کرد، شعار تظاهرات فردا این بود که 

بخش در درون  ي پیکار رهایی هاي ایران واجد معنایی انضمامی نیست اما پافشاري بر ادامه در خیابان» مه بیمار هستیمما ه«اگر سر دادن شعار 

ي استبدادي پزشک  گسترش ویروس بیماري، موثرترین شیوه براي دفاع از بیمارانی است که در هیمنه. کند خودش چنین معنایی را حمل می
کند، آنقدر بیماري را  بیمار به مهره توصیه می /ي سیاسی چی از مصرف داروهایی که پزشک بزرگ براي تبدیل سوژهباید با سرپی. اند گرفتار شده

  . »ما همه بیماریم«: هاي پزشک بزرگ زل زد و فریاد کشید باید گستاخ در چشم. سیستم مسلط متالشی شود/گیر کرد که بدن حاکم همه

 .      ه روز شدب» ما همه بیماریم«درك حضور دیگري با 
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 حاکم و زندانی سیاسی

  حسام امیري

  

. داوطلبانه عریان شود "زندان"مفهوم  راي تعیین وضعیت زندانی سیاسی، ابتدا می بایست حقیقت حاکم را کاوید تا در یک کشمکش دیالکتیکیب

 .زندانی سیاسی را در تخالف با حاکم بازنمایاند   براي تشریح تاریخی حاکم، می توان سه دوره اصلی را بررسی کرد و در هردوره

  ):شاه(حاکم سنتی      -1

یعنی یک شاه به تنهایی شاه نیست بلکه از آن رو شاه است که ما او را . شاه می دانند  در این جا شاه از آن رو شاه نامیده می شود که دیگرانش

وژه ها قربانی این توهم هستند که شاه از قبل در خودش یک شاه است و شاه در این حکومت همان گونه که ژیژك می گوید س. شاه می نامیم

در این جا زندانی سیاسی کسی است که از پذیرش . فرا فکند) معموالً خدا( نیز براي تحکیم این توهم باید قدرتش را به یک مرجع غیر اجتماعی 
او گمراه است و حبس راهنماي . است "ندانستن حقیقت"م او در این حکومت جر. خدا سر باز می زند و شاه را شاه نمی داند -این دوگانه شاه

  . اوست براي رسیدن به کاریزماي اهورامزدایی حاکم

  ):پیشواو حزب(حاکم توتالیتر مدرن      -2

من تجسد خداوندم ": او نمی گوید که.در این جا پیشوا نیازي ندارد براي مشروعیت بخشی به خود، قدرتش را به مرجعی خارجی حواله دهد

کار قدرت خویش را در    پیشوا و حزب با این. "قدرت من قدرت شماست.تجسم قدرت مردم ام  من تجسد شما هستم، من":بلکه می گوید "

ت در این جا بدن حاکم آینه کاذبی می شود براي باز تاباندن قدر. یک بی کانونی سیاسی به صورت شورمندانه اي به نام مردم سند می زنند

حزب، حزب است چون ریشه در مردم .مردم، مردم وقتی مردم اند که بازنمایی قدرت حزب باشند -در این دو گانه پیچیده حزب. مردمانی مقدور
  . یک رابطه غدار. دارد، ولی مردم وقتی مردم اند که حزب را تجسد بخشند
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او با تمرد از این اصل . نمی داند و تن به این ارجاع کاذب نمی دهد در این جا زندانی سیاسی کسی است که پیشوا و حزب را تجسم قدرت مردم

زندان براي او مکانی است که شاید به . عزل می شود، چون مردم بودن مستلزم هبه قدرت به پیشواي مردمی است "مردم بودن"از درجه 

  .شود "خیل همیشه درصحنه مردم"مردمی بودن حزب پی ببرد، بلکه او نیز جزو 

  )سرمایه، رسانه، هویت(حاکم سه سر     -3

-حاکم دنیاي لیبرال. حاکم یک چرخه است، یک چرخه تولید. دوست داشتنی. مکار است و مردم پسند. در این جا حاکم بدن ندارد، حزب ندارد 

ازار سرمایه داري ویترین شده تا این ها آالتی کاذبند که در ب. دموکراسی نه رئیس جمهور است ، نه نظامیانند و نه دم و دستک پارلمان بازها
- شبح عظیمی که از سه گانه سرمایه. حاکم شبحی است. کنند "خود ارضایی"اندك پس مانده باقی مانده ازشهوت سیاسی توده هاي منفعل را 

رف کننده ها مصرف می گیرد و سپس این قدرت سترگ را ناپیدا و میکروسکوپی می نماید تا بتواند توسط مص        هویت کام قدرت -رسانه

. حاکم دموکرات است و هرجایی. در این جا هر کسی می تواند وارد بدن حاکم شود. "قدرت حاکم، توسط مردم آزادانه مصرف می شود ". شود

جهان . پدیدار می شود حماقت آمریکایی متمول است و شقاوت آفریقایی مفلوك "سه سر"آن چه از اعمال این قسم قدرت توسط حاکم   

اذهان اخته، ایزوله و    .مرزهاي پر گوهر است و کارگر بدبدخت ولی به هر حال افغانی. نموده هاي رسانه اي است و امر واقعی تکفین شدهوا

او کسی . زندانی سیاسی در این جا کسی است که شاید حبس نشده ولی طرد می شود. اشباع شده از بوروکراسی و بدن هاي کرایه داده شده
و جنون را هم دست عقل  "عیش می کند"و به جامعه بازنمایی امروز بی اعتنایی می کند، یا دیونیزوسی  "غم می ورزد"ي است که بودلر

سزاي او بیرون داده شدن است از گلوي حاکم سه سر به بهانه افسردگی، تنبلی، بد . می نماید براي گردن زدن عقل کاال شده امروز   عملی

  .ان فلسفی دیگراندیشی، دیوانگی و هزار سرط

    

  .........اما ایران امروز

می توان به تمام حاالت مذکور باال سابید    قدرت حاکم در کشور را. آن چه این جا برقرار است ترکیبی است نامتوازن و بد قواره از سه قسم فوق

کی بودن ، از جنس مردم بودن و نشانه اي از هم حاکم ادعاي خا. هم قدرت ریشه هاي فراخاکی دارد وبا آسمان نزدیکی می کند. وتعمیم داد
و هم سیستمهاي سرمایه داري خصوصی و دولتی، رسانه هاي متعفن خارجی و داخلی، و هم هویت هاي مختلف قومی . قدرت مردم بودن دارد

در ایران شمایلی است ) به عنوان کنش گر خالق و با شرف سیاست(پس زندانی سیاسی . می کنند      زبانی به صورت سراسربینی حکومت –

است، هم بر هم )جرم زندانی سیاسی نوع اول(جرم او هم توهین به مقدسات. که خشونت و خشم هر سه حاکم فوق را از بدن خود عبور می دهد
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عنی جامعه جرم زندانی سیاسی نوع سوم که از طرف حاکم بزرگ ی(و هم سیاسی کاري و کله شقی ) جرم زندانی سیاسی نوع دوم(زدن نظم مردم

  ).نمایش اعمال می شود

    

باید اشتهاي کم مردم به سیاست تلخ را، مداوم تحریک کرد آن هم . اما کاري که باید کرد نه انفعال و رخوت که بر هم زدن خواب نازحاکم است

. بی عدالتی شاخ در شاخ شود بلکه با گستردن بستري ذهنی در جامعه طوري که تفکر مردم به طور مداوم با حماقت و. نه با خشونت و قهر
خرداد طوري  22رخدادي که همچون رخداد . حاصل این کار آماده باش عقلی سوژه هاي سیاسی است براي مواجهه شورمندانه با رخدادي دیگر

     . بسته شود "رگبار اراده"پوسته آگاهی را می تواند ترك بزند که حاکم از هر سه نقطه اتکاي خود به 
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 داري  منطق و سرمایه

   
  امین قضایی

      
ي کاالیی ي تولید سادهاجازه دهید براي آغاز، شیوه. سویی مکانیزم تولید ثروت و معنا استفرض اساسی بنیان ماتریالیسم تاریخی براي من، هم

داري، همان هاي پیشاسرمایهي کاالیی در نظامد سادهي تولیشیوه   .داري مقایسه کنیمي تولید نظام سرمایهداري را با شیوههاي پیشاسرمایهنظام
در این جا هدف از مبادله و فروش کاال . ي کاال با کاال با وساطت پول استدهد، مبتنی بر مبادلهتوضیح می» سرمایه«طور که مارکس در کتاب 

براي مثال فروشنده یک رول پارچه را . کندرا ایفا می به دست آوردن کاالیی دیگر است و پول در این جا تنها براي سهولت مبادله نقش واسطه

داري است و به تورات بیشتر از پارچه نیاز دارد، پس به کتاب فروشی رفته و یک دالر خود کند و چون احتماال او مرد دینبا یک دالر مبادله می

ي پارچه آنست که ارزش مصرفی تورات براي وي بیش از دهدر این جا هدف از مبادله براي فروشن. کندرا با یک جلد کتاب تورات معاوضه می

  .کاال است -پول  -هاي اقتصادي مبتنی بر کاالدر نهایت رسیدن به ارزش مصرفی کاال، هدف اصلی مبادله در نظام. ارزش مصرفی پارچه است
افزایی است و نه ارزش اي بیشتر و در نهایت ارزشادلهداري، رسیدن به ارزش مبداري، هدف از مبادله براي سرمایهي تولید سرمایهاما در شیوه

یابد و به چه ي آنان در این روند چه تحوالتی میدانند و نیازي نیست بدانند که سرمایهگذاران حتی نمیبسیاري از سرمایه(مصرفی کاالها 

دار، پول را به سرمایه. پذیردپول انجام می - کاال -رت پولکاال، مبادله به صو -پول  -ي کاالدر این جا به جاي رابطه). شودکاالیی تبدیل می

سپس با فروش ) …به وسایل تولید، مواد اولیه، مزد کارگران و(کند صورت سرمایه در یک بنگاه تولیدي خرج کرده و به کاال تبدیل می
بازگشتی باید بیشتر از پول ابتدایی باشد که این مبلغ  اما در این جا پول. گرددمحصوالت حاصل از این سرمایه گذاري دوباره به پول خود بازمی

   .گیرداضافی همان ارزش افزوده است که از کار اضافی استخراج شده از کارگر نشات می
 اي افزوده است و نه رسیدن به ارزش مصرفیي کاالیی، هدف ارزش مبادلهي سادهدار بر خالف مبادلهپول، سرمایه -کاال - ي پولدر مبادله

ي کاالیی مبتنی بر ي تولید سادهچنان هدف از مبادله، تامین مایحتاج خود و ارزش مصرف است یعنی شیوهالبته براي اکثر کارگران، هم. کاالها

پول  -ي کاالدلیل اصلی دگردیسی رابطه. شودي اصلی مبادله براي اکثریت مردم یعنی مزدبگیران را شامل میچنان انگیزهکاال هم -پول  -کاال

امري که گذشته امکان آن وجود   .داري براي خرید نیروي کار استوار استپول در توانایی نوظهور سرمایه -کاال -ي پول کاال به رابطه -
-ارزش تواند از پول به عنوان سرمایه برايگیري از مقدارکار اضافی از کارگر است، میدار قادر به خرید نیروي کار و بهرهچون سرمایه. نداشت

   .شوداي خود برکنده و به سرمایه تبدیل میبنابراین پول از نقش واسطه. افزایی استفاده کند
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این رهیافت مارکس در اقتصاد سیاسی، برداشتن گام بزرگی به سوي انطباق ساختاري مکانیزم تولید ثروت در نظام   اما هدف ما از تبیین
ي سرمایه دار به هدف تحقق داري مبادلهاجازه بدهید پیشتر بگویم که اگر در نظام سرمایه. ظام استداري و مکانیزم تولید معنا در این نسرمایه

تفاوت . شودنفی و قربانی می  داري نیز ارزش مصرفی اکثریت رعایا با ناتوانی از مبادلهگیرد، در جوامع پیشاسرمایهارزش مصرف صورت نمی

ي فرودست با محرومیت از مبادله قربانی شده، در حالی که در نظام طبقه  داري ارزش مصرفیهکلیدي در این جاست که در نظام پیشاسرما

ي اصلی به عنوان انگیزه  پول، ارزش مصرفی را از سیستم -کاال –داري این کارکردهاي نظام است که با قلب مبادله به صورت پول سرمایه

امکان تحقق ارزش مصرف ) توان گفت به صورت فرمالیستیو یا می(قل به صورت بالقوه داري حدااما نظام سرمایه   .راندمبادله بیرون می

-نفی و طرد می  داري به صورت ذهنی و بالقوهها که در نظام پیشاسرمایهامیال، آمال و ارزش مصرف توده. آوردکارگران در مبادله را فراهم می

دار به جاي برتري ذاتی و اصالت خویش به برتري بالفعل خود در رقابت استناد این، سرمایهبنابر. شودشد، اکنون به صورت عینی و بالفعل نفی می

  .کندمی
ي ي منطق در متافیزیک و شیوهداري، دو شیوهي تولید نظام سرمایهي کاالیی و شیوهي تولید سادهي شیوهسان با مقایسهاکنون بهتر است هم

شود، در مکانیزم تولید معنا، متد پول جایگزین می -کاال ي پولکاال، با رابطه -پول  - در آن جا کاال اگر. منطق علمی را با هم مقایسه کنیم

  .شودقیاسی با متد استقرایی و روش تجزیه و تحلیل جایگزین می

کلی به تمامی امور جزیی هاي جزیی، تجربی و محسوس، مفاهیم کلی را انتزاع کرده و سپس مفهوم در متد قیاسی متافیزیک، ابتدا از گزاره
ي کاالیی، ي تولید سادههمان طور که در شیوه. دهیمي ساختاري، کاال را با جزء، و پول را با کل در تناظر قرار میبراي مقایسه. یابدمصداق می

تدا از امور جزیی، امور کلی استنتاج شود، در این جا نیز اببا یک امر انتزاعی و مجازي یعنی پول جایگزین می) امر جزیی، متعین و ملموس(کاال 
مانند (کاال، سپس مفهوم کلی و منتزع  -پول -ي کاالگیرد که معادل فروش است در مبادلهاین استنتاج توسط انتزاع صورت می. گرددمی

براي پارچه فروش مثال ما،  قابل مصداق است براي تمام امور جزیی دیگر، درست همان طور که پول) استنتاج مفهوم زیبایی از چیزهاي زیبا
آید و سپس با خرید، ك، ابتدا با فروش به دست می -پ  - پول در رابطه ك . تواند با آن هرچیزي را خریداري نمایدقابل تعیین است؛ یعنی می

ي به دست آمده و سپس تجربههمین طور در متد قیاسی، مفهوم کلی ابتدا با انتزاع از . رساندفرد را به ارزش مصرف کاالیی مورد نظر خود می
اگر با استفاده از انتزاع دریابیم که انسان ناطق است، با . یابد به تمامی امور جزییي کلی با استفاده از قیاس مصداق میاین مفهوم یا گزاره

توانیم ت آوریم، با استفاده از آن پول میاگر بتوانیم با استفاده از فروش پولی به دس. توانیم دریابیم که سقراط هم ناطق استاستفاده از قیاس می

   .خریداري کنیم) ي معادلبه اندازه(هر گونه ارزش مصرفی کاالیی را 
این . در روش قیاسی) قیاس(و سپس به جزء ) انتزاع(متناظر است با حرکت از جزء به کل ) خرید(و سپس کاال ) فروش(حرکت کاال به پول 

ي تولید ثروت و دانش در دهد، یعنی آن که شیوهداري خبر میزم تولید ثروت و معنا را در جوامع پیشاسرمایهاز وحدت ساختاري مکانی  دینامیسم
   .گیرندسانِ تولید هستند و از عقالنیت تولید آن جامعه در آن سطح تاریخی ریشه میي یکنهایت هر دو یک شیوه
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در این جا نیز . کنیمپول مقایسه می -کاال –داري به صورت پول ي سرمایهمبادلهاکنون روش استقرایی و تجزیه و تحلیل را در متد علمی با 

در روش تجزیه و . سو و پول را با امر کلی، ذهنی و انتزاعی از سوي دیگر در تناظر قرار داداز یک   و متعین و ملموس   کاال را باید امر جزیی

گیریم که کلیتی را از آن انتزاع کنیم، بلکه برعکس، تجربه، در بدو امر یی در نظر نمیتحلیل علمی، بر خالف روش متافیزیکی، امر تجربی را جز
شود که باید به تجزیه در آید و به امور جزیی و ساده مطابق روش دکارتی تجزیه شود، سپس از امور به صورت یک پدیدار ذهنی قلمداد می

بر خالف آن چه    باید در نظر داشت که) بیکن.(شودو یا به صورت استقراء استنتاج می )دکارت(شود هاي با معناي کلی یا تحلیل میجزیی، گزاره
به امور مجزا و ) شودي ذهنی فرض میکه یک پدیده(کند، بلکه باید امر تجربی شود، روش علمی با استقراي ساده کار نمیمعموال پنداشته می

   :کندارنست کاسیرر این موضوع را به خوبی گوشزد می. یستمتمایز تجزیه شود، چون تجربه هیچ گاه ساده و بسیط ن
ها را با یک دیگر طبق برخی از تواند آنشناخت علمی عناصر را پس از آن که با عمل انتقادي از یک دیگر تفکیک و متمایز و متعین کرد، می«

  )125ي هاي سمبلیک، صفحهي صورتفلسفه: ارنست کاسیرر(».روابط منطقی ترکیب کند
ي ثابت، سرمایه متغیر سرمایه: شودپول نیز ابتدا پول به عناصر مشخص و متمایز تفکیک می -کاال -داري به صورت پول ي سرمایهدر مبادله

اما همان طور که . شودسپس این عناصر با یک دیگر در ارزش محصول تولیدي ترکیب می. ، ارزش افزوده)ي مواد و مزد کارگرانشامل هزینه(
شود، در مبادله نیز ارزشی داند، در این ترکیب مقوالت پیشینی نقش دارند و در واقع نوعی معناي خودساخته تحمیل میوکانتی به خوبی میهر ن

همان طور که در مبادله، پول اولی با پول دومی برابر نیست و عمل سرمایه گذاري بدون نتیجه و سود نیست، شناخت علمی . شودافزوده می
  . همانی ساده نیستي یک کل و سپس ترکیب اجزا نیز یک اینیهیعنی تجز

کند وحدت مفهومی سازد، این است که حکم ترکیبی وحدتی که ایجاد میآن چه حکم ترکیبی را از حکم تحلیلی متمایز می«: گویدکاسیرر می

  )123ي اي سمبلیک، صفحههي صورتفلسفه: ارنست کاسیرر(».همان نیست، بلکه وحدت امور متفاوت استامور این
-اي است که توسط مقوالت پیشینی به عناصر تجزیه شده تحمیل میي خودساختهشود و آن همان رابطهچیزي به این وحدت دوباره اضافه می

هاي تولید ثروت داري درست همان منشایی را دارد که مکانیزمي سرمایهي بشري در دورهمندي فاهمهبنابراین، منشا معناسازي و قانون. شود

  .ي فهم بشرمقوالت پیشینی بر وحدت ترکیبی در شاکله) مضاف(حمل   افزایی در این جا معادل است باارزش. دارند
ي من از مفاهیم دو مبحث به  ي زیرکانهتواند تنها نوعی استفادهسئوال اصلی این جاست که آیا این تناظر ساختاري با این جزئیات دقیق می

باید . شناسی و اقتصاد سیاسی باشد؟ اگر نخواهید من را این قدر جاعل و زیرك بدانید، باید به این سئوال پاسخ منفی دهید شناخت ظاهر مجزاي

تحوالت تاریخی معرفت بشري که رویکرد . ي تولید لذت و دانش هم هستي تولید ثروت نیست، بلکه شیوهي تولید، تنها شیوهبپذیریم که شیوه
این گامی است بسیار فراتر . اش ي او و روابط اقتصادياش تغییر داد، کامال متناظر است با تحوالت تاریخی جامعهاخت جهان و جامعهاو را در شن

   .ي تولید در درك معرفت بشري مکانیکی تعیین روبنا توسط زیربنا و در عین حال تایید بسیار نیرومندي است بر اهمیت شیوه از رابطه
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اي جدید و جهانی لید به ساختارهاي تولید دانش، گامی است در جهت پیشبرد ماتریالیسم تاریخی به ایدئولوژي بنیادین طبقهي توبسط شیوه

این تبیین موجز و . ي تولید هستندهاي روش شناختی نیز چگونه بخشی از فرآیند پیشرفت شیوهدر این مقاله نشان دادم که حتی پیشرفت. جدید
  .گرایی ماتریالیسم تاریخی را خواهد روبید نگري و کلیت ي یک جانبه هاي بورژوازي درباره اري، یاوهراهبرد تطبیق ساخت
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  این نوشته انتحار اندیشه است به حکم قلب، علیه سکوت عقل به حکم ستم

  

  عابد توانچه

 

وقتی . باز راه گلویم را چیزي گرفته است انگار که راه گلویم را گرفته اند. همه چیز دوباره از نو شروع شد. همه چیز از اعدام فرزاد شروع شد
وقتی چیز ي راه گلویم را می گیرد باید . وقتی گلویم را می گیرند براي نفس کشیدن باید فریاد بزنم. گلویم را می گیرند وحشی می شوم

می دانم که اولین خواننده ي سطر سطر . م تا زندان خود را بسازممی دانم هر کلمه اي که می نویسم سنگی است که بر دوش می کش. بنویسم
هر نوشته ام دژخیمی است و برگ برگ دفترم ورق ورق پرونده اي است روي میز قاضی القضات و سبب ساز فتوایی به نام آسمان علیه من که 

زمان استبداد عقل همیشه یار و یاور قداره بندان مسلط است؟  می دانم که باید عقل، سکوت است اما مگر نه اینکه در. بر زمین گام بر می دارم
  مگر نه اینکه وقتی که تیغ جالد تیز است و از خون بی گناهان رنگین، سکوت مقدس ترین عبادت است از جانب خداي تاریکی؟

زمانه اي که گلوله ها در خیابانها سرگردانند، در خنده ام می گیرد که عقلها چه دلخوش اند به بقا در . شب را همیشه با قلبها شکسته اند نه عقلها

  زمانه اي که ارابه هاي قانون عابران را زیر می گیرند و آنانکه می گیرند و می برند به نام امنیت درب هر خانه اي را می زنند؟
کرد و با انبرك در گوشت و پوستم به این نوشته انتحار اندیشه است علیه جنون شکنجه گري که به جرم اندیشیدن و نوشتن شکنجه ام خواهد 

این نوشته انتحار اندیشه است علیه . این نوشته انتحار اندیشه است علیه عطش مرگ حلقه هاي هرزه ي دار. دنبال ذره اي اعتراف خواهد گشت

  .این نوشته اقدامی است علیه وضعیت موجود، علیه سکوت. رقص مرگ بر فراز هستی انسان در قلمرو ستم
. خواستم چیزي بگویم، خواستم چیزي بنویسم، اما خجالت کشیدم. صمد را دوباره زنده کردند و کشتند. فرزاد را کشتند. را اعدام کردند فرزاد

 مثل. مثل وقتی که فقط شاملو می تواند بگوید ارانی کیست. پانزده نامه مثل پانزده پر خونین همه ي کلمات را با خود تا سیمرغ فرزاد برده بودند

  .وقتی که من نمی توانم بگویم که کمانگر کیست
  تو نمی دانی غریوِ یک عظمت«

  وقتی که در شکنجه يِ یک شکست نمی نالد

  !چه کوهی ست
  تو نمی دانی نگاه بی مژه يِ محکومِ یک اطمینان

  وقتی که در چشمِ حاکمِ یک هراس خیره می شود

  !چه دریائی ست

  تو نمی دانی مردن
  را شکست داده است وقتی که انسان مرگ
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  !چه زندگی ست
  تو نمی دانی زندگی چیست، فتح چیست

  »تو نمی دانی ارانی کیست

  .تو نمی دانی کمانگر کیست

در . در سرزمینی که پادشاهانِ خلق، با شیهه يِ حماقت یک اسب، به سلطنت می رسند، انسانها با بند ترازوي عدالت به دار کشیده می شوند
دهانِ جنازه يِ هر بی چیز پادشاه، شرف یک پادشاه بی همه چیز است، جنازه ي انسانی که پا در زنجیر به آهنگ طبلِ  سرزمینی که لقمه يِ

، خون خویش تاریخش را می سراید و دفترِ شعرِ زندگی اش را با کفنِ سرخِ یک خون، شیرازه می بندد، دزدیده می شود، در هوا در گور می شود

  .خاکستر می شود

می دانم که کمانگر براي تو کیست اما هرچه غم رفتنش بیشتر سینه ام را به درد می آورد بیشتر و بیشتر احساسش می کنم، بیشتر می من ن
فرزاد و معلمش، فرزاد و شاگردانش، فرزاد و سرزمینش، فرزاد و ملتش، فرزاد و شب، شعر و شکنجه هایش، فرزاد و عشقش، . فهمم که کیست

نش، فرزاد و مادرش چنان به هم گره خورده اند که دست هر نا محرمی نمی تواند کالف بافته ي زندگیش را به این راحتی سر فرزاد و همقطارا

  .نامه هایش را گذاشته ام پیش رویم و مثل دیوانه ها با چشمهایم بهشان التماس می کنم که چیزي به من بگویند. رشته در دست گیرد

من دانش آموز صمد بهرنگی ام ، همان که الدوز و کالغها و ماهی ... من یک معلم می مانم و تو یک زندانبان  «: براي زندانبانش می نویسد

  .او را میشناسی ؟ میدانم که نمی شناسی. سیاه کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بیاموزد

  .ه کالسمان بکشیم که نورش خفاشها را فراري دهدمن محصل خانعلی ام ، همان معلمی که یاد داد چگونه خورشیدي بر تخته سیا

او می من همکار بهمن عزتی ام، مردي که همیشه بوي باران میداد و انسانی که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهایش با اولین باران پائیزي به یاد 

  «.افتند، اصال میدانی او که بود ؟ میدانم که نمیدانی

یشد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموي مدرسه الفباي کردیمان را دوره میکردیم و براي هم با کاش م«: براي شاگرانش می نویسد

  «. زبان مادري شعر می سرودیم و آواز میخواندیم و بعد دست در دست هم میرقصیدیم و میرقصیدیم و میرقصیدیم
» زیر تور سفید زن شدن«سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت  در سن سیزده"دختران دانشج آموز کالس درسش مجبورند . فرازد معلم است

  ".را با تمام وجود تجربه کنند» قصه تلخ جنس دوم بودن«براي آخرین بار با مدرسه وداع کنید و 

ن بنشینند ، اند دیگر نمی توانند با همکالسیهاشا "پسران طبیعت آفتاب "پسران بازیگوش کالس درسش آنقدر که بفهمند . فرزاد معلم است

  .گریبان شان را می گیرد» غم نان«تازه » مصیبت مرد شدن«بخوانید و بخندید چون بعد از 
جرمش این بود که . جرمش فقط این بود که ماهی بود و سیاه بود و کوچک بود. فرزاد را کشتند. فرزاد را شکنجه کردند. فرزاد را به بند کشیدند

  .فرزاد را شکنجه کردند چون انسان بود. دجرمش این بود که کُرد بو. معلم بود
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مرا به باد کتک مگیر که هنگام راه رفتن صداي پایم می آید ، آخر مادرم به من آموخته، با گامهایم با ": در نامه اي براي زندانبانانش نوشته است

پس بگذار قدم بزنم ، بگذار صداي پایم . لبخند کنم زمین سخن بگویم، بین من و زمین، پیمانی است و پیوندي که زمین را پر از زیبائی و پر از
خمیده پشتان قادر به ”اما زندانبان چه می فهمد انسان را؟ جالد چه می فهمد انسان را؟  ".را بشنود ، بگذار زمین بداند من هنوز زنده ام و امیدوار

  ”.دیدن دریا نیستند

لت ضربه هاي همزمان به سرم و شوك الکتریکی بیهوش شدم و از هنگامی که پاي چپ من در این مکان بشدت آسیب دید و بع«: نوشته است
تاکنون تعادل بدنم را از دست داده ام و بی اختیار می لرزم ، پاهایم را زنجیر می کردند و بوسیله شوك الکتریکی که دستگاهی . به هوش آمدم 

در زندان  209د بسیار زیاد و وحشتناکی داشت بعدها به بازداشتگاه کوچک و کمري بود به جاهاي مختلف و حساس بدنم شوك می زدند که در

مرا به ) دست چپ باالتر از اتاق اجراي احکام –همکف (از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و در همان راهروي ورودي . اوین منتقل شدم 

در . روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگیر کنند . دادند قرار ) مشت و لگد(اتاق کوچکی بردند که در آنجا نیز مرا مورد ضرب و شتم 
 7مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداري از ساعت . آنجا از لحظه ي ورود به بازداشتگاه با توهین و فحاشی کردن و کتک کاري روبه رو شدم 

بعد از آزار و . به گونه اي که مجبور شدم خودم را خیس کنم . داشتم حتی اجازه ي دستشوئی رفتن نیز ن. صبح تا روز بعد همانگونه گذاشتند 
مورد بازجویی و کتک و آزار و اذیت ) اطاقهاي سبز بازجویی(در اتاقهاي طبقه اي اول . منتقل کردند  209اذیت بسیار دوباره مرا به بازداشتگاه 

  .«.قرار دادند
شبها پنجره ها را باز . یگر که اکثراً دختر بودند شنیده میشد و روح هر انسانی را آزار میدادصداي گریه ها و ناله هاي زندانیان د«: نوشته است

میگذاشتند ، لباسهایم را در دستشویی که در زیرزمین بود بعد از کتک کاري خیس میکردند و به همان صورت مرا به سلول میبردند ، بعلت 

  «.ل بپیچانمسردي هوا مجبور بودم خودم را الي پتوي کثیف سلو

سالها به عقب بر می گشتم، به عهد قاجار به مناره اي از سر و ) شالقی که با آن شکنجه اش می کردند(با هر ضربه ذوالفقار «: نوشته است
اما باز درد  باز می زدند تا به ابتداي تاریخی که خوانده و نخوانده بودم میرسدم.. گوش و چشم، به دهه هیتلر به عصر تاتار و مغول و بربر و 

بیهوش میشدم و ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنیا می آمدم و چون نوزادي شروع به دست و پا زدن میکردم و شعري مرا به . تمامی نداشت

  «.” اولین نشانه هاي زندگی و زادن است/ براي همین میدانم جیغ کشیدن و دست و پا زدن/ تولد نوزادي را دیده ام”. خود میخواند

آزادي از پشت دریچه نگاه می کند و آه . زندان به زندان کوچ می کند و سلول به سلول شکنجه می شود. ر روز براي فرزاد زندگی همین استه
زندانی محکوم به اعدام سلول بغل دستی که دردها و زخمهاي فرزاد را  "نادر". آزادي که آه می کشد فرزاد هم ناخودآگاه آه می کشد. می کشد

  "قوي باش آقا معلم، قرار بود بروي بیرون، صداي ما را به گوش دنیا برسانی، اینطوري میخواهی بروي بیرون؟": ند به او می گویدمی بی

  «.آقا معلم درد من و تو، درد یک ملت است« : می خندد تا تلخی یک حقیقت بزرگ را پنهان کند. می پرسد و می خندد
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در کوره راهها این سرزمین همه به کمین خورشید نشسته اند و زندان سالهاست که چون چرکین غده  .ملتی که سرزمینش سرزمینِ سوخته است

در سرزمین سوخته سالهاست که عشق و آشتی تحت پیگرد قانونی هستند و سالهاست آواز مردم . اي بر دل ملت این سرزمین سنگینی میکند

  . داماد و مادران چشم به راه عروسی فرزندان استاین سرزمین سوخته بی قراریهاي نوعروسان چشم به راه 

***  
صورتم را تکیه می . دست برهنه ام را می گذارم روي زمین. دژخیمان پاهاي فرزاد را با طناب کینه از زمین کنده اند اما فرزاد جزئی از زمین است

درد من و تو، درد یک ". می شنوي؟ نادر حق داشت فرزادحر فهایم را . می خواهم با تو سخن بگویم. دهم به زمین و احساست می کنم فرزاد

. قصه ي شب همه ي بچه ها اینجا بوي باروت می دهد. داروغه ها در سرزمین من و تو این روزها فقط حکم اعدام را جار میزنند. "ملت است

تنها بیست تا سی متر فاصله است که بعضی ها از سلولهاي انفرادي تا سلولهاي عمومی بند ویژه امنیت . کاشی هاي زندانش بوي خون می دهد

. فاصله است "نه"تنها یک . فاصله است "یک کلمه"چند ساله و بعضی ها چند ماهه طی میکنند اما میان زندگی و مرگ در این سرزمین تنها 

  !اعدام تنها یک مادر فاصله استمیان ملت ما با .  "گفتی و سر به دار سپردي تا راست قامت بمانی» نه«تو به گریز و نامردمی کردن "

تو به انسان پشت . تو به ملت ات پشت نکردي. تو به خلق ات پشت نکردي فرزاد» …تعلق به این خلق تلخ است و گریز از آنها نامردي»

  .بر سر دار رفتی "که رخت عروسی به تن کرد تا به حنابندان عروس آزادي برود» سیامند«در هیات "براي همین . نکردي

  استی تو عاشق شده بودي فرزاد؟ر
با شانه هاي کوچکی در " _خیال نکن عشقی سترگ . خیال نکن که ردپاي عشق در نامه هایی که از جنس شعور و شهادت است گم می شود

  .این را همه فهمیده اند. تو عاشق بودي فرزاد. زیر سایه اسطوره اي از جنس درد یک ملت فراموش می شود _ "موهایش

به من نگاه کن تا بدانی فرق من و تو در چیست ، من هر روز بر ": این کلمات بیان عشق هستند از زبان یک مبارز. کلمات تو هستند فرزاداینها 
را  دیوار سلولم دستان دلدارم را و چشمان زیبایش را میکشم ، و انگشتانش را در دست میگیرم و گرمی زندگی را در دستانش و انتظار و اشتیاق

چشمانش میخوانم ، اما تو هر روز با باتوم دستت، انگشتان نقش بسته بر دیوار را میشکنی و چشمان منتظرش را در می آوري ، و دیوار را در 

  ".سیاه میکنی
م شهید را چگونه التیام دهی تعشقت بدون تو چه می کند فرزاد؟ تو دور و جدا افتاده از عشقت در زندان چه می کردي فرزاد؟ ما زخم نبودند

  عاشق؟

***  
  …رفیق آسوده بخواب

امید این روزها زیر پوست این شهر خبرهایی است که به شاعر واژه، به کارگردان سوژه، به نویسنده قلم، به پیر جسارت، به جوان امید و به نا "
خبري از خواب . مردم این شهر نخوابندحرکت می بخشد، این روزها گویا قلب جهان در این شهر می تپد، گویا گرینویچ دنیا تهران شده، تا 

  ".نیست و تا بیدار نشوند نیم کره ما رنگ روز به خود نمی بیند
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هاشان  "بر سنگ فرش کوچه ي تقدیر"را  "سم ضربه ي پر غرور اسب وحشی خشم«آسوده در گور گمنامت آرام گیر که ملت تو می خواهد 

باش که ملت تو در توفانِ سکوت بزرگ یک تاریخ، شانه به شانه ي هم » اسه هاي پر تکبرقلعه نشین حم«در گور گمنامت آرام گیر و . بکوبد

  .صف کشیده اند

کلمات تو مثل پرندگان آزادي از پشت دیوارهاي سالخ خانه ي سلطان به آسمان هر کجا که . جانت را گرفتند اما به نامه هایت جان دادند
به هر کجا که شب و شعر و شکنجه و مقاومت و مبارزه اي . ت، درختی هست، پر کشیده اندشعري است، آفتابی هست، کوهی هست، آبی هس

هنجره ي هر . بالهاي آنها شمشیرهایی هستند که باد را از هم می درند. به هر کجا که انسان و عشقی است پر کشیده اند. هست پر کشیده اند
کلمات تو به هر کجا که می رسد زمین ترك بر می . فالن زخمه ي آگاهی می زندیک از پرندگان آزادي تو مضرابی است که بر ساز خواب غا

  .دارد و خرسنگهاي خاموشی را در خود فرو می برد

  .نگران سرزمینت نباش فرزاد. نگران ملتت نباش فرزاد

  خون با کردستان چه می تواند بکند؟
  ستم با ایران چه می تواند بکند؟

  مثل زنگار با سنگ مرمر«
  »لُ زنجیر با طوفانمثل قُ

نفري باشند از  اکنون هزارانند که مانند زندانیانِ پیش از خود تحقیرها، توهینها و آزارها را ذره ذره، با همه وجود به جان خریده اند تا شاید آخرین
زاري که از البه الي جنگلهاي هزاران ه.  "رنج کشیدگانی که تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند "نسل 

آسوده در گور گمنامت آرام گیر فرزاد که ما قلب خداي تاریکی را با . سوخته ي بلوط به کاروانی خواهند رسید که مقصدش سرزمین آفتاب است

  .چنگک خورشید از سینه اش بیرون خواهیم کشید
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  !دیالکتیک، پرولتاریا و مبارزه اش

 آوات پورعبداللهی

  

  
سیِ سرمایه داري تمامِ مرزهاي مکانی و زمانی میانِ کشورها و سرزمین ها را در هم نوردیده، و یک سیستم را پدید آورده است، سیستم در مهند

خروجی یکتا را پیش ... ِ معین بسته به ضربه اي، پله اي، سینوسی بودن و یا "هویت"برق از وروردي هاي با ویژگی هاي تعریف شده و داراي 

سرمایه داري . ترمیمی چون فیدبک، روي ورودي اش پردازش می کند تا خروجیِ مطلوبش را دریافت کند-بینی می کند و با تاکتیکهاي خود
. کننده است-روز- به-ترمییم و خود-اش به شکلِ مهیبی خود ...یک سیستم است، یک سیستمِ پیچیده که شیوه هاي پردازش و دامنه ي ورودي

ترمیم گري اش را به آن تقدیم می کند، هویت است-یشنی از سیستمِ سرمایه داري، آنچه از همه بیشتر امکانِ خودبا چنین سیمول . هویت
ورودي، زمینه سازِ نحوه ي پردازشِ سیستمِ نیرومند و مسلط سرمایه داري است تا از هرآنچه داري هویت است خروجی مطلوبش یعنی همان 

پس هر آنچه داراي هویت است در معرضِ سرمایه داري است و درنهایت محکوم به خروجیِ مطلوب شدنِ . ندنیروهاي منقاد را دریافت ک

سیستم تعریف شود یا در جهت سیستم، تحمیل شده از جانبِ  "ضد"سرمایه داري است و به هیچ عنوان پشیزي اهمیت ندارد که این هویت در 

ت که با افزودنِ آن به خود، خود را براي لذیذ شدن در الي دندانهاي سرمایه داري آماده می هویت چاشنی اي اس... سیستم باشد یا گزینشی 
است که ) لوبریکَنت(کنیم، آرایشی است که براي لذت بخش کردنِ سکس به خود میماالنیم تا سیستم موقعِ نمودنمان اذیت نشود، دارویی

حت تر و نرم تر کنیم، کاتالیزوري است که سرعت پردازش را سرسام آور می افزاید، سوراخهایمان را با آن چرب می کنیم تا عملِ دخول را را
  .اساسِ تسلط سرمایه داري هویت است و نه چیزي دیگر. منوري است که با شلیکش خود را در معرضِ دید سیستم می نهیم

از جامعه است که طبقه اي از آن نیست پرولتاریا طبقه ایست  پرولتاریا طبقه اي"درست است که مارکس در ظاهر هویت را از پرولتاریا می زداید 

ولی از آنجایی که بنیانِ فلسفه اش و سیرِ خودآگاهیِ پرولتاریا در آن، بر دیالکتیک استوار است  "که در واقع متضمن انحالل همه طبقات است

می شود و با در تضاد قرار  _"ه خود ابژه ي شناخت خود استتنهاي سوژه اي در تاریخ ک"_در نهایت محکوم به تعریف هویتی براي پرولتاریا

زنان وادار به انکارِ هستیِ کنونی اش براي در دست گرفتنِ هستی  "لَه لَه"دادنِ هستیِ موجود پرولتاریا در مقابلِ هستی بورژوازي، پرولتاریا را 

مارکس با این . تعریف می شود "دیگري"اي نیل به هستیِ شیرینِ بدین ترتیب هویت پرولتاریا هستیِ سگی و کثیفش بر. بورژوازي می کند

گویی اش بارِ سنگینِ  "ري_ري آ_ري آ...ري عا...ر عا...ر عا...عر عر عا"بودن می کشاند که با -"خَر"کارش پرولتاریا را یک مرتبه باالتر از 

اي که کارل مارکس در دهانِ پرولتاریا می نهد، "نه"آموزاند ولی  گفتن را می "نه"مارکس به خَر . هستی اش را به دوش می کشد و می پذیرد

پرولتاریا با انکارِ هویت . آن را آبستن است و هیچ موقع نمی زایدش نیست "آري"اي که  "نه"باشد، آن  "آري"ِ مقدسی که در دلِ "نه"آن 
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ودنِ پرولتاریا نه تنها ضربه مهلکی براي سرمایه داري نیست بلکه خَر نب. »من دیگر خَر نیستم«قبلیش تنها چیزي که براي گفتن دارد این است 

می رسد، و از آنجایی که اکنون پرولتاریا داري هویت است، آماده براي هضم توسط  "خود"هویتی نو و البته انکاري است که در نفیِ دیگري به 
  . سیستم شده است

غافل از اینکه » !!بفرمایید شام... ، یک ورودي براي تو فقط بجاي نمک، زهرآگینم من پرولتاریا هستم! سالم« : پرولتاریا به سرمایه داري
  )لنین(  "سرمایه داري هزاران حقه در چنته دارد". سیستم، پادزهرِ هر زهري را در دلِ خود می پروراند

است، پرولتاریا نباید پرولتاریا باشد و این با گفته ي پرولتاریا خر نیست ولی یک گروه است، پرولتاریا نباید گروه باشد، هر گروهی محمولِ هویت 
... پرولتاریا از اکنون نباید طبقه باشد و نه اینکه در نهایت نخواهد طبقه باشد. طبقه بودن می رسد تفاوت دارد-مارکس که در نهایت پرولتاریا به نا

آنقدر برقصد که سبک شود و به بی وزنی برسد که دیگر تا . ي می کندپرولتاریا باید یک نیرو باشد، نیرویی که می رقصد و می خندد و تاس باز

ابد سیستم اصال میلی به هضمش نداشته باشد، بخندد و بخندد و قهقهه سر بدهد به ستاره اي که در دوردست می درخشد، به هستی اکنونش 
برد، داس و چکُشی که از دیروز براي کار و جنگ براي فردا در آنقدر بخندد که رنجِ بدل به هویت شده اش را تُف کند، دور کند و از آن لذت ب

دست، آنقدر بدونِ سرمایه قمار بازي کند که دیالکتیک از رو برود و سیستم -در-و به جاي آن تاس "دود کند و به هوا بفرستد"اختیارش است را 

  ...نابود شود

دیالکتیک ... نه... نه... ه انتهایی، نه گسستی و نه رخدادي، نه آفرینشی و نه تولدي با چشم بندي دیالکتیکی، نه به دنبالِ سرآغازي باید بود و ن
هر آنچه هست در دلِ انتگرالی متعفن و بوگرفته جا خوش ! است و با او بارها همبستر شده "امید"هرگز مجرد نبوده، دیالکتیک معشوقه ي 

... مثبت زاده شود  ...ِو حرامزاده اي که قرار است در لحظه صفر... “ امید”و “ متافیزیک”کرده، انتگرالی با شکمی ورقلمبیده و برآمده، آبستن از 

انتگرال سالهاست که پا به ماه، سرخاب سفیداب بر ! اي که پنهان است و تا ابد زاده نمی شود"شدن"است،  "در بند"در شکمِ انتگرال  "انقالب"

براي آینده ي حرامزاده اي که قرار است زاده شود نقشه می چیند و حامله تر و حامله تر و  "میدا"چهره ماالنده، در نوستالژيِ همبستري اش با 

مگر ممکن است؟ هیچ فاحشه اي فرزندش را به معشوقه ! حرامزاده اي که اسمش را انقالب نهاده اند، انقالبِ صفرِ مثبتی... حامله تر می شود
حمل می  "امید"شکم خفه کرده و مرده اش را چون یادگاري از -، سالهاست که بچه اش را در"دامی"انتگرال در حسرت ... اش ترجیح نمی دهد

من با چشمانِ خودم دیدم که چطور ماهیچه هایش را منقبض کرد تا بچه ...طلب می کند، او یک جادوگرِ بیمار است "زا"کند، از همه مشتُلُقِ 

این انتگرالِ حاملِ انقالب، همان دیالکتیک و دیالکتیک، ضد انقالب ! او یک دروغگو است... ولی به همه می گوید بچه در راه است... اش بیفتد

  ...است

خود کارگر به طور مستمر ثروت عینی را در شکل سرمایه تولید میکند و این سرمایه قدرت بیگانه اي ست که بر آن سلطه دارد و استثمارش «

  کارل مارکس، سرمایه» می کند
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کارگر مولد سرمایه است و سرمایه عاملِ : ج. انباشت ارزش افزوده به مثابه تولید سرمایه است: ب. ریا، ارزشِ افزوده تولید میکندپرولتا: الف

ه خود پرولتاریا محصولِ چیست؟ سرمایه داري پرولتاریا را در خود می پروراند و این پرولتاریاست که با تولید سرمایه، سرمای. استثمارِ کارگر است
  .با دیدي دیالکتیکی تنها عاملِ استثمارِ پرولتاریا خودش است. داري را عینیت بخشیده است

کارگر چون یک شیِ محض و صرف در فرآیند تولید ادغام می شود، با تولید روز افزونش همزمان که در حالِ انباشت سرمایه است، عقالنیت را 

اکنون . ارزشها و سنجش ها در قیاس با انحرافی که از انباشت سرمایه دارند شکل می گیرند در سرمایه چنان درونماندگار می کند که دیگر همه
سرمایه تعیین گر و مسلط است و با عقالنیتش همه را چون قطعات و چرخ دنده هاي یک کار قطعه قطعه شده، در درجه اول تکه پاره می کند و 

دیگر پرولتاریا آن رولِ . تکه پاره هایی که اجزاي یک کلِ منسجم می شوند. پارچه می کنددر مرتبه دوم زیرِ یک پرچم متحد به نام سرمایه یک

این یک فرض دیالکتیکی ساده لوحانه است که . تاریخی اش که تولیدگرِ سرمایه است و کافی است سوژه سرمایه باشد تا انقالب کند نیست
! کارگران دنیا "شینِ آدمخوار، به خود می آید و پس از شنیدنِ صورِ کمونیسم پرولتاریا پس از آگاهی از تبدیل شدن اش به قطعه ي یک ما

این کمونیسم نیست که شبحی . هایش را از دست می دهد، رها شده و انقالب می کند"زنجیر"، تنها داشته و پس اندازش یعنی "متحد شوید

 دنها را در هم می نوردد و کارخانه اي به وسعت یک جامعه، به شبحی است که همه ب "سرمایه"براي نابودي سرمایه داري است بلکه خود

  . وسعت و ازدحامِ تمامِ جهان پدید آورده است

ارگانیسم کار جمعی شکلی از وجود سرمایه است، قدرت مولدي که از ترکیب انواع مختلف کار حاصل می شود و به قدرت مولد سرمایه بدل «

قیق کلمه نه تنها کارگرِ سابقا مستقل را تابع انضباط و فرمان سرمایه می کند، بلکه در میانِ خود کارگران تولید کارخانه اي به معناي د.می شود
کافی است همین کار و کارخانه اي که کارل مارکس در داخلِ یک کارخانه  سرمایه . کارل مارکس» .نیز ساختاري سلسله مراتبی بوجود می آورد

کارخانه ي -امعه تعمیم بدهیم تا متوجه این نکته بشویم که لحظه تعریف و مفهوم پردازيِ پرولتاریا در جامعهبه تصویر می کشد را به تمامِ ج
یعنی گام نهادن در مسیرِ . کنونی، دقیقا به مثابه افتادن در همان دامِ دیالکتیکی است که کارل مارکس براي مبارزه تبیین و تعریف کرد

چرا که اکنون، سرمایه هوشمندتر از هر . که همیشه یک لحظه عقب است و تغییري که هیچگاه نمی رسدخودآگاهی، امید بستن به انقالبی 
به جاي زنجیر به عنوانِ تنها داشته ي پرولتاریا به او شب هاي آرام و ساکت سرشار از خوابهاي شیرین را هدیه می کند؛ . نیروي دیگري است

تعیین  "حق"ر کارخانه آنرا پیش بینی کرده بود را به کلِ جامعه تعمیم می دهد و براي هر کدام ساختارِ سلسله مراتبی اي که کارل مارکس د

ش شرط می کند، مرز میانِ سرمایه دار و پرولتاریا را در هم شکسته و پرولتاریایی به جمعیت جهان ساخته، پرولتاریایی فرمانبردار که زمانی پی

  .سرمایه بود و االن نتیجه اش شده است

  ؟ "چه باید کرد"پس 
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  لنین» .پیش رفتن با زمان، یا عقب ماندن: هرکس می خواهد پدیده زنده اي را در روند توسعه اش معرفی کند، ناگزیر باید با معمایی روبرو شود«

بد به امید آن دم که توقفش، مبارزه پرولتاریا با خودآگاهیِ دیالکتیکی علیه سرمایه داري، داستان پیچِ هرزي است که نمی داند هرز است و تا ا
. ولی هرگز توقفی نیست، انقالبی نیست؛ چون پیچ، هرز است و دیوانه وار به خود می پیچد. لحظه ي تغییرِ وضعیتش باشد، به خود می پیچد

وار، -اشد می پیچد و مارپیچتا زمانی که بر پیچ ماندن مصر ب. پیچ، پیچ نامیده شد چون می پیچید، لحظه اي که دیگر نپیچد؛ پیچ، پیچ نیست
دیگر نباید پرولتاریا باشد، پرولتاریا بجاي اینکه از درد  "پیچ نباید پیچ باشد تا انقالبی شود"پرولتاریا نیز به همان دلیلی که . ه خواهد ماند-بازیچ

سرپیچیِ پرولتاریا از خود، . لحظه انقالب است ه و-به خود بپیچد؛ باید از خود، سربپیچد، سرپیچیِ پیچ از پیچ، همان هیچ، همان عبور از دریچ

  . ه ي سرمایه، سقوط پیچ در پیچِ آن و تبدیلِ آن به هیچ است- گیچ-ه و گُه- پیچ- دل

 .ه به هیچ می هیچد-ي است که از پیچ سر می پیچد و از دریچ- انقالبی، پیچ
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 بود؟ کارگرچگونه می توان 

  

  روزبه گیالسیان  

  

بود؟ چگونه می توان چون خنجري آخته از نیام تولید به در  کارگرچگونه می توان . نیست کارگره هاي کاغذي به سفتی گوشت سرمایه این نیز

فقدانی آمد و آلت کار را پیش از آنکه بتواند مصرف کننده را ارضا کند ، ختنه کرد و آنقدر بیش تر برید که دیگر چیزي از آن به جاي نماند جز 
  . ه بیکاري را معضل سرمایه داري می داند نه جامعهکارا ک

بودن به برندگی و اثر بخشی است ، اثري که به جاي می ماند  کارگرکارگر بودن به بار کشیدن نیست به مهارت در به کار بردن ماشین نیست ، 
. و نه تاثیر اخراجی که بر زندگی کارگر می گذارداثري که انگشتان زمخت کارگر بر صورت سرمایه می نوازد . نه تاثیري که بر جاي می گذارد

  . کارگر بودن یعنی همین قدرت تسلیم سازي عنصر سخت و صلبی که به زور هیچ بازویی در هم نمی شکند مگر بازوي ورزیده ي کارگر

ن پروسه است که می تواند با قدرتی آنچه بازوي کارگر را ورزیده می سازد کار است ، در پروسه کار است که کارگر استثمار می شود و در همی

کارگر قدرت خویش را از زندگی نکبت بار خویش . که کار به دستانش داده است ، میز رئیس را به باالي سر برده و از پنجره به بیرون پرتاب کند
تسلط خویش بر ابزار تا هر وقت که ، از نداري و درماندگی و شرمندگی زن و کودك نمی گیرد ، او قدرتش را از کار می گیرد ، از مهارت و 

کارگر بودن تهی دستی . خواست ساز ناکوك خویش را کوك کرده و بداند کلنگ را چگونه قدرتمندانه نه بر سنگ بل بر فرق سرمایه فرود آورد
واند با این آلت سوراخ سرمایه را نیست بلکه پر بودن دستانی است از آلت ،  آلتی که در دست کارگر است تهی دستی کارگر را پر می کند تا او بت

  . در این حرکت پیستون وار است که موتور انقالب گرم شده و به حرکت در می آورد. پر و خالی کند

. اعتصاب باید براي خود نباشد بلکه براي نوع خویش باشد. کارگر اعتصاب می کند ، چه خوب ، براي به دست آوردن حقوق بیش تر ، چه بد 

مزد ، دست کارگر را به سمت خویش منحرف می کند ، . اید نه با دستمزد کم بلکه با مزد کمی بجنگد که به دستانش می دهنداین اعتصاب ب
چگونه می توان بر قدرت منحرف و فاسد سرمایه ضربه . نیست کارگراین کارگر ، . کارگر دستی که باید بکوبد بر میز را به گدایی دراز می کند

ضربه اي کاري که سر سرمایه را گیج کرده و آن را به سرگیجه اي مبتال می سازد که استفراغش دستمزد و دسترنج بلعیده اي کاري وارد کرد؟ 
شده را از بطن سرمایه به سطح می آورد به شرط آنکه کارگر جسارت آن را داشته باشد که از فرمان سرمایه براي تمیز کردن زمین از این 

ن جاده ناهموار و پر پیچ و خم است که می توان امیدوار بود با تحریک معده سرمایه ، غذا و سهم بلعیده شده بار در ای. استفراغ سرپیچی کند
  . دیگر به صاحبانش برگردانده شود در این برگردان سرمایه خوشبختی ما نهفته است



63 
 

ست که بی آنکه بخواهیم آن را به فاعلی چون سرمایه ا» دار«این سرمایه ي بی . نیست که سبب ساز نداري کارگران است داريسرمایه » دارِ«

سرمایه دار کاري انجام نمی دهد ، نباید با سرمایه دار جنگید ، نباید با دادن . دار نسبت دهیم در حال منبسط شدن از خون بیداري کارگران است
سرمایه دار کاري انجام نمی دهد این کارگر است که . استفاعلیت به آن دچار این تصور غلط شد که نزاع را به نزاع سرمایه دار و کارگر فروک

آنچه نزاع ما را معنادار می سازد عبور از سرمایه دار به . سرمایه دار را سرمایه دار می سازد از این جهت کارگر اصلی ترین دشمن خویش است
در حالیکه سعی می شود . بین دو اسم یا دو نام در می گیرد نزاع اصلی نه بین دو فرد یا فاعل بلکه. سرمایه و عبور از کارگر به سمت کار است

می  در خطاب قرار دادن سرمایه دار از سرمایه داري استفاده شود تا بدین واسطه به جاي فرد به نظامی اشاره کرد که آن را نظام سرمایه داري
چرا که مساله حتی نزاع نظام سرمایه داري با نظام کارگري  بدل سازیم ؛ کارگريخوانیم ؛ هیچ کوشش ماندگاري در کار نیست تا کارگر را به 

  . نیست ، بلکه نزاع بین دو منطق است منطق سرمایه و منطق کار

کارگر کارش و . سرمایه در گردش است اما کار تکراري در جابجایی کاالهاست. منطق سرمایه گردش است ، منطق کار جابه جایی است

هرگاه کارگر بتواند کیسه . کارگر همیشه با این تکرار در عمل تعریف می شود. ار به نقطه آغازش بر می گرددمنطقش تکرار عملی است که هر ب
نطق کار هاي بر شانه گرفته را بر زمین نگذاشته و تا خانه برود و بار خویش را نه در انبار بلکه در حیاط خانه خویش بر زمین گذارد می تواند م

سرمایه براي . او بار را به آنجایی که باید می برد. ین عمل بسی رادیکال تر از اعتصاب براي عدم جابجایی بار استا. خویش را به پرسش بگیرد
پس اگر می خواهید . منطق گردش سرمایه بر اساس استواري منطق کار به پیش می رود. حفظ منطق خویش محتاج به این جابه جایی است

کنید و از جابه جا کردن بارها خودداري کنید و اما اگر می خواهید منطق سرمایه را به افراط بکشید بار از  سرمایه را به بن بست برسانید اعتصاب
  . زمین برداشته را بر زمین نگذارید

ي این بود چون تیغ تفت دیده اي در درد که نفرت آن را فرمان می دهد ، نداري و تهی دستی و فقر و نکبت تنها می تواند ریشه هاکارگر باید 
کارگر از عمق چاله هاي زندگیش به بیرون می آید و چون مرده اي . کارگر در پی پر کردن چاله هاي زندگی اش نیست. نفرت را سیراب سازند

که از قبر برخاسته و بیدار شده است چون روحی سرگردان در سرسراي ایوان سرمایه به گردش در می آید ، گردشی بس هولناك تر و هذیانی 
ز گردش سرمایه تا سرگیجه اي مضاعف را به سرمایه تحمیل کند ، با مشتی آهنین که فرود می آورد و بلبالنی که بر سر سرمایه چه چه تر ا

  . می افتد کارگراین ضربه بر سرسختی و گران جانی سرمایه . کنان می چرخند 
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  دوساد گفتار ترجمه کتاب  عاشقانه هاي زندان  مارکیپیش

  پیمان غالمی

 

  

...شود يمن حاضر است تا جار اما خونِ کند؛وراجی میفقط  یسمئآته طلبد،یم یدشه جنایت یوقت -  

 مارکی دو ساد؛ رمان ژوستین

 

  هاگوناگونیِ خوانش: اهمیت ساد. یک

. تري پیدا کردتوسیع بیش 1رکی دو سادارزش مصرفیِ مايِ بسیار مهم ژرژ باتاي به نام يِ غربی با مقالهاهمیت ساد برايِ اندیشه

کند در واکاوشی ضدسیستماتیک شهوانیت و شناسی تالش میمانده یا به کمک علمِ مدفوعباتاي در این مقاله با استفاده از مفهوم مازاد و پس

ترِ بدن و ممنوعات مرتبط با آن همچون پستست از عناصرِ اييِ زیست هرروزه در نظر گیرد که برساختهيِ سازندهمثابهخشونت سادیستی را به
چه در کارِ ساد اهمیت فراوان دارد مادیتی در آثار اوست که عمیقاً از نظرِ باتاي، آن. در بدن) مازاد ایجابی(و منی ) مازاد سلبی(ساختارِ دفعِ مدفوع 

این مناطق پست و . گی سازندگونهگی را جانشین همونهاند تا دیگرگبا همین مناطق پست و ممنوع در ارتباط هستند و به واقع در تالش
اَبجکشن : شودسازد و برايِ خود یک دیگري محسوب میست که در کار کریستوا هویت را مخدوش میيتحقیرشده و ممنوع همان سهم ملعون

دهد؛ و پیر کلوسوفسکی در وت از ساد به دست میخوانشی متفا 3»لوترامون و ساد«عالوه بر باتاي، موریس بالنشو نیز در کتاب . 2نمایییا پست
مورد خوانشی چندباره و جالب » سرپیچی«و » دهنده هنجارینضمانت«، »خدا«، »اخالق«ساد را با مقوالتی چون » ساد، همسایه من«کتاب 

                                                             
1 Bataille, Georges. The Use Value of D.A.F. de Sade, Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939 

ي دلیلِ این ترجمه. در نظر گرفته شده است» انگاريهآلود«الت و گفتگوهایی که از او به فارسی برگردانده شده، اي اوست، یا در مقاین ترم مهم در کار کریستوا، در چند کتابی که درباره  ٢
کریستوا در کتابی مشخص به نام . یقیناً فقط مترجم، یا ویراستار، یا ناشر مقصر نیستند. گرددجایی برمیشدنِ ناگهانی و بدونِ کانتکست و آگاهی یک اندیشمند به فضاي اینغلط، به پرتاب

. سازدهاي خودش چفت میگیرد و به ایدهدهد چگونه این ترم را از او وام میاز ژرژ باتاي نشان می سهم ملعونصراحتاً با ارجاع به کتاب  نماییپستي جستارهایی درباره: هاي وحشتقدرت
پردازي او در و با توجه به کتاب باتاي و نظریه. »واند ممکن شودتي کریستوا تنها در پرتوي باتاي است که میاساساً مطالعه«را تکرار کنم که  پس از بابلپور در کتابش باید ادعاي شهریار وقفی

. باتاي فهمیده شود» سهم ملعون«ي برگردانده و در پرتوي نظریه» امر تحقیرشده«و » امر پست«، »نماییپست«ايِ کریستوا در کتابش به باتاي، لزوماً باید به این اثر، و ارجاعات صد صفحه
ست که این دیگريِ درونِ خود، امري. سازددر خود را مخدوش می) گی یا تجانسگونههم(شود و هویت و هوموژنیتی ود که برايِ خود یک دیگري محسوب میست درونِ خامر پست امري

ست پست، حقیر، که دهنده امريکنم که نشانرجمه مینمایی تترم ابجکشن، که در معماري و هنر هم توسیع یافته است را من به پست. شودمثابه دیگري شناسایی و پس زده میتوسط خود به
اند و مثلن ترمی همچون مادرِ آلوده به جایی کاربستی فراوان یافتههاي اینهاي کریستوا در نقدها و گفتمانهاي اخیر ترمست که در سالهمه در حالیاین. ریزدهوموژنیتی ارگانیسم را به هم می

  .رودکار میکرات در نقد ادبی و فلسفی به 
3 Blanchot, Maurice. Lautréamont and Sade. (1949)  
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ش، انکار خدا به معناي انکار همسایه کوشد نشان دهد که براي ساد و نیز براي خوداش میکلوسوفسکی در کتاب بسیار مهم. دهدتوجه قرار می

چه تمام زیست رو به زعم کلوسوفسکی آناز این. ست»دیگري«و » خود«يِ کنندهچراکه خدا ضمانت. و نتیجتاً به معناي انکار خود شخص است
تواند يِ سادي میيِ تجربهختهبه زعم وي، انسان برسا. زمانِ این سه مفهومست براي فرونشانی همگیرد تالشیو آثار ساد را در بر می

به . هیچ هستم» دیگري«است، من نیز براي » هیچ«براي من » دیگري«نابود سازد، چراکه اگر » خودش«را تنها به شرط نابودي » دیگري«
يِ هنجارین کنندهابه ضمانتمثجوید، انکار قطعی خدا بهکه بعدترها ژیل دلوز نیز از این ایده بسیار سود میواقع براي ساد و کلوسوفسکی، چنان

به واکاوي منحصر به فردي از  4»سردي و شقاوت«ژیل دلوز در کتاب . گرددبدین معناست که خود فرد انکارکننده به واقع دارد به دنبال خدا می
هایی را نشان دهد کوشد سویهدلوز میپردازد که به نظرش این فانتاسم با آثار مازوخ و ساد قرابت بیشتري دارند؛ می» فانتاسم«ادبیات بر مبناي 

شود یا در کار ساد این پیمان چفت میي قواعد و هممثالً در کار مازوخ این فانتاسم مستقیماً با ایده. یابدکه این فانتاسم در ادبیات کاربست می
اثر سیمون  5»آیا باید ساد را بسوزانیم؟«دي تا کتاب موج مطالعات سا. دهدها و جنایات نشان میدستیفانتاسم خود را در قوانین و انضباط در هم

-دهد و معتقد به دخالت تخریبيِ سادي مورد واکاوي قرار میدو بوآر در این کتاب ساد را بر مبناي اگزیستانسِ تجربه. روددو بوآر نیز پیش می

از . شوديِ وي بر روي طبیعت و زمین مید حاکمیت شهریارانهيِ سادي در برآشوبناکیِ قهرآمیزِ زیست ماست که منجر به تاییيِ تجربهگرانه
که اهمیت دیگرگونه به  6»ساد، فوریه، لویوال«ست از روالن بارت بنام يِ غربی کتابیهاي مهم بر ساد، زندگی و آثارش در اندیشهدیگر خوانش

هاي اندیششی حتی بسیاري از ترم. ي جمعی سادکارانهر جنایتآورد میانِ امر اشتراکی فوریه و امبخشد و تناظري پدید میساد و آثارش می
- هاي روانخوانیم، و نیز بسیاري از ترممی 7»اگو و آنچه متعلق به اوست«گونه که در اثر معروفش ، آن»ماکس اشتیرنر«ها از جمله آنارشیست

هایی همچون »فرانکفورتی«حتی . بینیم، برآمده از ساد هستندي ساد میگونه که در کتاب سیمون دو بوآر درباره، آن»زیگموند فروید«کاوي 
-بخش عظیمی از برانگیزش 8»گريدیالکتیک روشن«شان یعنی هايترین کتابنیز در یکی از مهم» ماکس هورکهمایمر«و » تئودور آدورنو«

-شک حتی نمیدار ساد و آثارش هستند، و بیژولیت، وامهاي ژوستین و متنی را، بنا بر ادعاي خودشان و نیز ارجاعات فراوان به رمانهاي درون

چیزي گذارد، نهچیز از خود برجاي میاي که همواره یک نهابژه فهمید، ابژه) درون(ي ابژه وراي توان دیالکتیک منفی آدورنو را جداي از مسئله

-سوژه می-ي سوژهابژه به رابطه-ضعیت را از حالت سوژهسازد، و وآید و دیالکتیک معنا را مخدوش میکه به تمامی به شناخت سوژه درنمی

جیغ و دادهایی به نفع «سازد به نام يِ سادي فیلمی تجربی میگرایان نیز در دفاع از ساد و تجربهپرداز معروف موقعیتنظریه» گی دبور«. کشاند
اش ها و اندیشهبسیار مهم دیگر که به ساد، زیست، نوشته هاياز دیگر کتاب. شودکه پخش آن در آن زمان در فرانسه ممنوع اعالم می 9»ساد

                                                             
4 Deleuze, Gilles. Masochism: Coldness and Cruelty (1989) 
5 Beauvoir, Simone. Faut-il brûler Sade? New York, (1953) 
6 Barthes, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Translated Richard Miller. New York, (1976) 
7 Stirner, Max. Der Einzige und sein Eigentum (1844) 
8 Horkheimer, Max and W. Adorno, Theodor. Dialektik der Aufklärung, (1944) 
9 Debord, Guy. Hurlements en faveur de Sade (1952) 
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باتاي . يِ آنجال کارتر اشاره کردنوشته 11»زنِ سادي و ایدئولوژي پورنوگرافی«يِ ژرژ باتاي و نیز نوشته 10»ادبیات و شر«توان به اند میپرداخته

. دارند وجود شر از متضادي نوع دو به نظرم«: گویديِ این کتاب میدربارهدر گفتگویی تلویزیونی با پیر دومیت، ژورنالیست ادبی تلویزیون فرانسه 
-می بنیادي تابوهايِ برخی از تعمدي تخلف شاملِ دیگري و است مطلوب نتایجِ شاملِ و است، که کامیاب مرتبط انسانی فعالیت ضرورت با اولی

این تابوهاي مد نظر باتاي نیز با همین مناطق تولید . »جنسی هايِامکان برخی اب مخالفت یا قتل با مخالفت تابويِ مانند مثال، به عنوان. شود
آورند، شوند سرپیچی و تخطی را به وجود میهنگام که ابداع میکند همها سرپیچی میبه زعم او تابوهایی که ساد از آن. اندمازاد گره خورده

اي کامالً این لحظه. سازد؛ یعنی همان جایی که سرپیچی باید انجام گیردمندش میست که کنترل و قاعدهچراکه ممنوعیت معطوف به آن چیزي
اي اروتیسیسم درست در همان لحظهمعتقد است که  مرگ و حسانیت: اروتیسیسمباتاي در کتابِ . شودست که سرپیچیِ اروتیک پدیدار میحیاتی

باشد که سازد که همان مرزي میخاطر مرزي است که انسان را از طبیعت جدا می شود، این مسئله به سادگی بهآید که بشریت زاده میپدید می
ناپذیر هستند که هر آن به سمت مرگ و حسانیت برايِ باتاي دو وضعیت جدایی. فعالیت جنسی سرپیچی گشته است) يِیا به وسیله(در طولِ 

تواند ست که انسان میاین آگاهی همان دلیلی. يِ مرگ آگاهی یافته استولهیک انسان جز حیوانی نیست که نسبت به مق: اندهمدیگر در حرکت

بندي روست که هم صورتاز همین. ساختنِ خشونت از مرگبا مستثنی: يِ کار و نیز ابداعِ تابوها بعدها خود را از حیوانیت تمیز دهدبه واسطه
شود، و هم باتاي ي عالی از سرپیچی مدام از هر وضعیت هنجارین میاد نمونهدهد که باالترین ارگاسم در مرگ است، و هم سبدیع ساد رخ می

ي ماند و در مقالهحتی ایحاب حسن نیز از این اسامی دور نمی. دهد و نه پورنوگرافیاو را در راستاي سرپیچی اروتیک مورد خوانش قرار می
يِ ساد را، که بودگیِ شهریارانه»لیبرتن«داند و اش می»شناسیِ نارسیسیتشناخ«ساد را زندانی  12»زندانِ آگاهی: ساد«اش با عنوان درخشان

هاي مرتبط با زندگی و آثار ساد محدود به ها و تجربهاما مطالعات، خوانش. دانداوست، دلیل اهمیت او می» زندانِ آگاهی«معطوف به همان 
داري به وجود را براي سرمایه» گلوگیر«ي این نگاه و تجربه وضعیتی »هساالرانضدسرمایه«ها یا مقاالت یاد شده نیست و حتی توسیع کتاب

يِ ممکن باشد، متعلق به آورده است به شکلی که در دوران پس از مرگ ساد، گفتمانِ رسمی و تبلیغی بر روي آثار یک نویسنده که در کمینه
دار تئاترهاي جمعی اند که وامهایی جمعی رو آوردهاي به پرفورمنسههایی حاشیایم که تنها برخی از گروههاي اخیر شاهد بودهدر سال. اوست

  .کردهایش را اجرا میترین طرحرحمانهجا که ساد بیاند؛ آني الکوستهساد در قلعه

ها رین زندانتهاي فرانسه، نزدیک به سی و دو سال از عمرش را در مخوفاز یاد نبریم، زندانی زندان شارنتون، باستیل، و دیگر زندان

شد، به خطرناك تصور می» جوامع انسانی«اش براي گشت و حیاتخطاب می» شرورترینِ جانوران«يِ ها گذراند و زمانی از جملهو تیمارستان
ها، و ا، رمانههاي داستانی، نامهنوشتههاي نظارتی و تنبیهی دورانش همچون پلیسِ حکومتی و کلیسا بیش از ده جلد از دستاي که دستگاهگونه

اندکی » ناكجانور هول«همین . اش را ممنوع و خوانش آثارش را قدغن اعالن نمودندروایی او را سوزاندند، اندیشههاي تصورينویسیخاطره

                                                             
10 Bataille, Georges. Literature and Evil. Translated Alastair Hamilton. New York, (1985) 
11 Carter, Angela. The Sadeian Woman and the Ideology of Pornography. New York, (1979) 
12 Hassan, Ihab. Sade: Prisoner of Consciousness (1969) 
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از توسیع ساد با چنین حجمی . زمانش را به خود گرفت» يِ لیبرتیناژطبقه«پس از انقالب کبیر فرانسه، در روندي کامالً معکوس، نام بخشی از 

اي جایگاهی تکین را در نظر رسد باید براي این اندیشمند حاشیههاي چندباره، چندگانه و متفاوت از وي، به نظر میي غربی، و خوانشدر اندیشه
  .بگیریم

  

  کاويِ لکانیتوئی، نفیِ هگلی، و روان- لیبرتینِ سادي علیه اخالقِ من. دو

هایی از ساد پرداخته است که ساد درونِ او را توجیه ساد شده است هر اندیشمند تنها به آن جنبه هاي متفاوتی که ازدر تمامی خوانش
هایی چندباره، چندگانه اش را مورد خوانشاي از اندیشمندان، ساد، زندگی، آثار و اندیشهنماید که طیف گستردهنماید و با این همه بسیار جالب می

که وضعیت نارسیسی یا اش گریزانیم؛ غافل از آنيِ ما در خود نهفته داریم و از آن و از وسوسهي که همه-ساد اند؛و متفاوت از هم قرار داده
ساد : تر سخن بگویمپس بگذارید تدقیقی. يِ ما دچار آن هستیمست که همهيِ ساد به درون، همان وضعیتیدوالشدگیِ ساد و یا لواليِ خمیده

خواهد خواست سوماتیک را توسیع نماید و به هر سره زیست مادي ماست که میاو یک. یِ زیستیِ ماستوسوسه نیست؛ بل ساد دچاربودگ

کردن است، برخالف، گیریم، از بیرون نگریستن و با فاصله نگاهگونه که از نیچه یاد میاگر اندیشش، آن. موقعیت و وضعیت زیستی سرایت دهد
رود و به محورِ خود پس میگذار و لوگوسگونه که سر از حاکمیت علتهی خیره به درون است، آننگاه سادي یا دوالشدگیِ سادیستی نگا

ست، بدین معنا که نابودي و تخریب دادگیِ سوژه و ابژه به یکدیگر در یک فرآیند تکرارياگر آگاهیِ هگلی برآیند وام. پردازديِ درون میمکاشفه
گویی فرآیند وابسته به سطوحی همچون خودآگاهی به بحران دچار  - نِ وضعیت شناخت توسط سوژه است شدابژه یا دیگري به معنايِ بحرانی

ست شهریارانه در پاساژهايِ مرتبط با لذت تا شهریاريِ سادیستیِ خود بر رويِ زنیاما برخالف، برايِ ساد شناخت و آگاهی قدم -گشته است 
گویی است که بعدترها کاريِ طبیعت و خودآريهاي اندیششی نیچه همچون اسرافيِ ترمبه اضافه يِ زیستیِ سادهمین ایده. زمین تائید شود

فال را خدایی ضدسیستماتیک، دهد که خدايِ آسهفال یاري میشان یعنی آسهژرژ باتاي، پیر کلوسوفسکی و آندره میسون را در گروه مخفی
  .علیت معرفی کنند گون، شهریار و خارج ازضدلوگوس، شهوانی، البیرنت

گردد دلیل اندیشی و کوري میجاییاگر شناخت ادیپی منجر به آن. کاوي نیز بررسی کردتوان با ادیپاز سویی آگاهی نارسیسی را می
يِ پدر به سوژه معرفی اي را به جاابژه) ايیا آینه(ست برايِ شناخت؛ اما شناخت نارسیسی اييِ ابژهآن نگاه به قانون و پدر و امرِ مسلط بمثابه

اي را به شناسیِ ادیپی ابژهچراکه شناخت. يِ سادي شکل بگیرد؛ یعنی خوديِ سوژه باشد تا دوالي خمیدهکند که به بهترین شکل بازنمایانندهمی
طور که همان -پس ساد . دتابانترین آینه است یعنی پدر، قانون و امرِ مسلط که فقط و فقط خودش را بازمینماید که سیاهسوژه معرفی می

حضور » دیگري«در کارِ ساد . شوددر این وضعیت دیگري نفی نمی. زندانیِ زندانِ آگاهیِ نارسیستیِ خود است -ورزد ایحاب حسن تاکید می
عمی متفاوت بگیرد، تا يِ او رنگ و طدیگري حضور دارد تا لحظه به واسطه. اش در منفیت خود واماندهاش ناکارآمد است و نفیساد نفی. دارد
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ي سادي مسئله. شودآخته و در چشمِ بدونِ نگاهش از نظرگاه خود محو میدیگريِ ساد در نگاه درون. شود، و جنایتی نو طراحی شود» خطاب«

ست که ايدقیقهمرگ صرفن به معناي نابودشدن خود نیست، بل . »باالترین ارگاسم همانا در مرگ است«: بندي خود او نهفته استدر صورت
دیگري با /ي خودرسد، و مسئلهي لذت میست که خود به بیشینهايلحظه. روندهنگام خود، دیگري، و کنشِ معطوف به بیان از بین میهم

-منجر می گیاش به چیزي چون تخریب و ناگزارهپس لذت در بیشینه. شودنابوديِ خود و واماندنِ زبان از بیانِ این رخداد به کلی مخدوش می

. ستشدنِ امکانِ معناداشتنِ دیگريي سادي مخدوشبه واقع، تجربه. هاي بدن را نداردتوان ادعا کرد زبان یاراي بیانِ شدتحتی می. شود

ق است نیز افتد و زبان که پشتیبانِ اخالي یک اقتصاد ارگانیک وابسته به خود و دیگري، از کاربست میي مرگ، اخالق به مثابهچراکه در لحظه
-صورت. تواند رخداد قاطعی چون مرگ را به زبان درآورد و آن را حتی به زور به زبان بقبوالندبه راستی هیچ چیزي یا کسی نمی. پاشدفرومی

در این . ي خود، و رفتن به سمت دیگري به قصد مرگ خودمرگ دیگري در نظرگاه دوالشده: ي دیگري هم براي اخالق داردبندي سادي سویه
. پاشدآید و هم متافیزیک ارگانیک اخالق از هم میي اخالق به دست میبندي جدیدي هم از مسئلهدقیقه است که براي نخستین بار صورت

طرفیم،  مرگ و زندگی 13با آمیزشِ ي درونتجربهتنیدگی، یا به زعم باتاي در کتاب چه تاکنون گفتیم، ما با درهمپس بنا به خود متون ساد، و آن

که باتاي در چنان: کندهایش تائید میهاي مرگ در دلِ حیات است که آن را در آستانهقرار نیست مرگ در زندگی محو شود، بل تائید نشانه
 ي مرگ در دلِهایی روشن از حضور همیشهگندیدگی، جسد، فساد، تعفن، کپک، آشغال، زوال نمونه: نویسدمیمرگ و حسانیت : اروتیسمکتاب 

-گري آن دقیقهسدومی: تواند بررسی شودگذر میي سدومی، که در کار ساد نمود روشن و بارزي دارد، نیز از همین رهاساساً مسئله. حیات هستند

و یا همان اختالط زندگی : اختالط اسپرم و مدفوع: گرددشوند و ارتباط به اتصال از راه مقعد برمیست که مرگ و زندگی درهم تنیده میاي

  .شدت: هاي زیستیکارِ بدن و حرکت به سوي آستانههاي اسرافانداختنِ رانهي انرژي و به راههرز و اتالف متجمالنه: مرگ

فلسفه در اتاقِ يِ کتابِ يِ مشهورش دربارهلکان در مقاله: گیردکاوي شکل میجاست که سوء تفاهم بزرگ رواناز سوي دیگر همین
لکان معتقد است در . اخالقِ سادي استگرايِ درونِ کانتی همان انسانِ هنجارگریزِ بیمعتقد است که جبارِ اخالق ادکانت با سبه نام  خواب

گزافه نیست اگر بگوییم این . يِ مطلق و دیگريِ بزرگ استيِ سادي با نفیِ معشوق و نفیِ دیگري خواهانِ رسیدن به جایگاه سوژهنهایت سوژه

معشوقه طرف /ما با نفیِ دیگري) و نیز باتاي، بالنشو(که در کارِ ساد یعنی تصور این: شودست که لکان مرتکب مییترین خطا و لغزشبزرگ
اتفاقاً عناصرِ جمعیِ . باشدآخته گفتیم، نفی فاقد هرگونه کاربست میيِ نگاه درونتر دربارهچه پیشدر کارِ ساد بنا بر آن. کلی برخطاستهستیم به

شدن از هرگونه کند به محضِ شروعتئاتري که ساد آن را کارگردانی می. يِ لذت استشوند در جنایتی که تولیدکنندهدست مید که هماجرا هستن
بودن پذیرفتن، تماشاچیکردن، نقشمرزهايِ معمولِ زیستن، بازي. دیگر نه کارگردان داریم، نه بازیگر، نه تماشاچی: زندپذیرش نقش سر باز می

: شود؛ و فقط یک چیز اهمیت داردگرفتن از اهمیت و کاربست خارج میاي چون نامتوان گفت مقولهاند، و به صورت کلی میگوریده در هم
ژیل دلوز در سمینارهایی که پس از انتشارِ کتابِ . شود و هم از دکارتکاوي دور میجاست که ساد هم از رواناین. »عواملِ جمعیِ تولید«

                                                             
13 fusion 
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يِ هیچ سوژه«: کنديِ بیان تماماً دکارتی عمل میيِ گزاره و سوژهکاوي با تقسیمِ سوژه به سوژهکند تاکید دارد که روانر میبرگزاضدادیپ 
دستیِ عواملِ هم. »بندي ماشینی استيِ سرهماي فردي را بیان و تولید کند، ما با عواملِ جمعیِ بیان طرفیم که نتیجهاي نداریم که گزارهفردي

به همین دلیل است . بندي ماشینی هستندهایی از یک سرهمشود با عواملِ جمعیِ بیان که هر دو سویهسو مییِ پرفورمنس در تفکرِ ساد همجمع

خواهد به میل بیاندیشد؛ که به زعم دلوز، همین اندیشیدن به میل یعنی گیرد که میيِ واپسین دکارتی در نظر میمثابهکه دلوز، لکان را به
پیر . ورزیدن استچراکه به زعمِ دلوز اندیشیدن همانِ میل. کیک میل و اندیشیدن، و نتیجتاً ایجاد یکی از سه آکسیومِ لکانی یعنی فقدانتف

، گیردنازبانی که از امر هنجارین و مسلط فاصله می. سیاست نوشتار نازبان است«: نویسدي ساد میکلوسوفسکی در یادداشت مهم دیگري درباره
-گی خود بازمیهيِ گمشدمثابههایستد، و هر آن با تکرار این سیاست، خود را بگذاري از امر هنجارین بازنمیبخشی به فاصلهگاه از عینیتو هیچ

او یک . »تکاربست این نازبان دقیقاً در دلِ خود زبان اس. ، و ایجاد تفاوت نسبت به خودتعینشدن از هر فرم و محتوايِ میعنی تهی: شناسد
-باز نمی از امر هنجارین یعنی تخطیگذاري بخشی به فاصلهگاه از عینیتهیچرو که خصوصاً از آن. داندنمونه از این سیاست نوشتار را ساد می

اد ما نه با پس در کار س. میرند، و هم فرم و محتواي محضکه با باتاي تحلیل کردیم، هم خود و هم دیگري میدر این وضعیت، همچنان. ایستد

ي یعنی هر تحلیل محتوایی یا فرمالیستی، و نیز هر تحلیل مبتنی بر سطح سابژکتیویته. محتوا/ي فرمدیگري طرفیم نه با دوآلیته/ي خوددوآلیته
تواند ساد را دهد و نمیهاي فراوانش تقلیل میمتعین در ساد، یا هر تحلیل مرتبط با مفهوم قدرت و امر ابژکتیو در ساد، او را فقط به یکی از سویه

پس در نهایت در کار ساد، دیگري از اساس معنا ندارد که بخواهد . اندي سادي محو شدهها در تجربهاي نگاه کند که در آن، این دوآلیتهاز دریچه
اساساً هر نفیِ . و معناست حتی نفی هم در اینجا فاقد کاربست. حضور دیگري تنها به معناي در موقعیت خطابه قرار گرفتن است. نفی شود

خدا، معشوق، پدر، : اي داشته باشدبنديتواند هر صورتتوجه کنیم که دیگري براي ساد می. ي اخالقدیگري یعنی تولید معنا و پیدایش مسئله
  .دیگري را برسازد/کلیسا، مذهب، پدر مقدس، خود، نظام خانواده، حاکمان، و هر آنچه بخواهد متافیزیک خود

شناختنِ یک دیگري هر نفی به معناي به رسمیت. نفی معنا ندارد) و نیز باتاي(ي ساد گفتیم که در کار او ي لکانی دربارهد نظریهدر ر
گرفتن از مارسل موس در توان با وامشود که میشدنِ نظام مبادله چیزي تولید میي این نفی و در نتیجه برساختهدر بیرون است؛ که به واسطه

یعنی یک حرکت به  -ي سادي ست از تجربهايي سادي که برساختهبرخالف، سوژه. ستي دیالکتیک هگلیمعنا نتیجه. هدیه، معنا نامیدکتاب 
که بخواهد به امر استعالیی و گوید تا اینماندگار خودش آري میبه نیروهاي ایجابی و درون - گري، یک سرپیچی از امر هنجارین سويِ آزمایش

بنده، این بنده /در نظام ارباب. ي نظام دیالکتیک هگلی نیز هستکنندهخواهیم نشان دهیم که چگونه ساد حتی مخدوشمی. اندیشدسلبی بی
ي مسئله بر سر ي مسئله بر سر ریدن یا نریدن باشد، یعنی اگر همهاگر همه. است که در جایگاه فرودست قرار دارد و ارباب در جایگاه فرادست

-سوژه. رسد، این بنده است که همواره به مقعد ارباب چشم دوختهي اضافه یا مازاد بدنِ ارباب، یعنی مدفوعش، به چه کسی میابژه این باشد که

ي او یعنی مدفوعش را ي اضافهي فرودست مترصد آن است که به محض ریدنِ ارباب طی یک اتصال لیبیدینال به مقعد ارباب دست یابد و ابژه

ي میل خودش دست یابد و ي او یعنی ابژهي اضافهگذارد که بنده به ابژهي تکنیک منع نمیوید معتقد است که ارباب به واسطهفر. تحصیل کند
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که این: ارباب میان دو عمل مردد است: کنداي را طرح میي تازهبنده هنوز پابرجاست، ولی ساد مسئله/ي مشخص میان اربابدر نتیجه فاصله

بنده کند و به لذت مقعديِ ناشی از ریدن برسد و نتیجتاً جایگاه نمادینش را از دست بدهد؛ یا، با تکنیک منعِ فرویدي نریند، و  مقعدش را تسلیم
ارباب یک موجود منحرف مقعدي است، او به قطع «: گویدساد در این دقیقه می. نتیجتاً مقعدش را تسلیم نکند و از لذت مقعدي محروم شود

ي اضافی در نتیجه هم بنده به ابژه. »رید و در جدال میانِ جایگاه نمادین و لذتی مقعدي، سرانجام، به لذت مقعدي تن خواهد داد یقین خواهد
ي ساد نظام دیالکتیک بینیم که به واسطهپس عمالً می. یابد و هم ارباب لذت سابژکتیو خواهد بردي میل خودش دست میارباب یعنی ابژه

براي ساد این مسئله با کنترل . که کی برینیم یا کی نرینیماین. از این به بعد مسئله بر سر چگونه ریدن یا نریدن است. شودمی هگلی واژگون
 اندازه، بهتا چه می) اي که به موقعیت اربابی رسیده استچه خود اربابِ اولیه باشد، و چه بنده(که ارباب این. مدفوع درونِ بدن پیوند خورده است

شهریاري در موقعیت . خورد به جایگاه سابژکتیو او، و نه جایگاه نمادینشجا پیوند میشهریاريِ ارباب در این. زعم باتاي، شهریارانه برخورد کند
به قدرت ي معطوف که دوسیده به ارادهمند بودن نیست، بلگونه زیستن است، در موقعیت قدرت بودن یا قدرتکه ارباببودن نیست، بلاربابی

-ايگوي نیچهفر و خودآريي فرمانگوید؛ شهریاري به واقع همان سوژهماندگار خودش آري مییعنی انسانی که به نیروهاي درون. زیستن است

به شود، و از فروشد اخالقی یعنی رهاکردنِ اخالق بندگان و رفتن به سوي اخالق سروران؛ یعنی کسی که با مرگ همچون قمار مواجه می. ست
پس ارباب باید شهریار باشد . گوید که بیانِ هر فراشد جز رفتن به سمت موقعیتی اخالقی نیستدور است، او حتی از فراشدهایش نیز سخن نمی

و د که بتواند در آن دقایقی که بنده به مقعدش چشم دوخته، ساز و کار درونی بدنش را کنترل کند که کی بریند و لذت مقعدي ببرد، یا کی نرین
اش را حفظ کند، چه مقدر غذا بخورد و این غذا را کی بخورد، و این غذا چه ترکیباتی داشته باشد، که مدفوع چه کیفیتی به خود موقعیت اربابی

و پس شهریار سادي موجودي به شدت دقیق و ریاضیاتی است که هم نسبت به فیزیولوژي آگاهی دارد . اش در قبال بنده چه شودبگیرد تا مسئله
ي منعِ فرویدي جهت حفظ جایگاه نمادین خارج از جا مسئلهمشخص است که در این. دیگري را به خوبی درك کرده است/ي خودهم مسئله

هر چند به صورت فانتزي و در یک تناظر  - شناسانه را در قبالِ اتفاقی سیاسی و تاریخی اگر بخواهیم این واکاوش مدفوع. موضوعیت است
انقالبیون . شناسی نبوددر فرانسه اتفاق افتاد اشاره کنیم که چیزي جدا از این روش 68چه که در می توانیم به آنی کنیم، میبررس -نظري 

را به ) هاي تولید مازادیعنی آپاراتوس(ها ساز و کار دفع مدفوع بدنِ سیاسی حاکم فرانسوي پس از انقالب ابداً اربابانی شهریار نبودند، گرچه آن

. هاي دفعِ بدنش قبض و کنترلِ سادي داشته باشندی شناسایی کرده بودند ولی خود نیز پس از انقالب آن شهریارهایی نبودند که بر آپاراتوسخوب
با نیز دست آخر به امر نمادین تن دادند؛ به واقع  68انقالبیون می : آید، ولی به واقع هم ساده است و هم نظريمسئله، گرچه فانتزي به نظر می

  .ریدند: توان گفت کهشده میشناسی مطرحتوجه به روش

  هاي زندانساد در نامه. سه

. است هاي زندان در غرب منتشر شدهجا که مترجم اثر با خبر است، از ساد دو کتاب نامههمه که بگذریم، باید گفت، تا آناز این  

گیرد که مترجم را در بر می) هاي فراوان او طی سی و دو سال زنداني نامههاز مجموع(هایی از ساد ي نامهکتابی که پیش روي شماست گزیده
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داشت، یقینن رسی میتري دستهاي بیشها یا تعداد نامهرسی داشته است؛ ناگفته پیداست در صورتی که مترجم اثر به خود کتابها دستبه آن

  .زدها میها یا آن کتابي تمامی نامهدست به ترجمه

ي نگارش شیوه. ي نگارش نیز چنین کرده استها و شیوهاو در نامه. همچون نیچه و باتاي به جنونِ افراط در نوشتار دچار بود ساد نیز
به . اش، و بس دقیق و مشدد در نگارشکردنِ دیگري در نامهتسلطی باال بر نوشتار، و بس آگاه در خطاب: ساد به شدت جالب توجه است

هاي کننده و عجیب در خلق موقعیتاي بس تواناست و استعدادي خیرهام بر روي آثار ساد، معتقدم، اتفاقاً او نویسندهتشخصه، بسته به مطالعا
چون او به نویس دیگري قابل قیاس نیست؛ حتی با ساسر مازوخ، یا کرافت ابینگ، که همفضاي آثار ساد، با هیچ رمان. متفاوت در ادبیات دارد

مثابه گیرند و ساد را بهمند ادبی او را نادیده میهاي جنسی و اخالقی، نیروي قدرتبسیاري با تقلیل ساد به تخطی. اندختههاي جنسی پرداتخطی

باید اضافه  -کاوي به ساد پرداختیم دستی نگاه روانتر به خامکه پیشضمن آن -برخالف . سازندکاوي بدل میي روانامري تفسیري به سوژه
اي، اندیشه را به سمت خود خواهد کشید و به نوشتار موضعی چالهست بس غریب بر هر امر هنجارین، که تا ابد چون سیاهداغ ننگیکنیم که او 

  .دیگرگونه خواهد بخشید

هاي یهاستفاده کرده و به سو) سوء(ها نپرداخته ولی از این موقعیت ي مترجم گرچه شاید تا این دقیقه به خود کتاب و نامهاین مقدمه
-چهره» نگارشِ نامه«چون نویسندگانِ دیگر به وقت ساد نیز هم. داشته است -گرچه کوتاه  - هاي اندیشه اشاراتی نظري و اهمیت ساد در سنت

ضوح اش به این شدت و وتوانیم در متون ادبیسازد که به واقع نمیهاي متفاوتی از خود را روشن میخورد و سویهاي جالب توجه به خود می

هاي ساد به همسرش اختصاص دارد و اتفاقاتی که بر سر او در گیرد؛ بخش اعظم نوشتههاي زندان ساد را در برمیاین کتاب نامه. ردیابی کنیم
و ي ساد با همسر هایی به رابطههایش، و نیز در بخشهاي ماموران زندان گرفته تا اذیت و آزارها و شکنجهافتد؛ از نامهربانیزندان می

در . دهدگرش را بروز میورزي از هر عاشقی نیرومندتر و مشددتر است و به وقت نفرت و بیزاري نیروهاي تخریباو به وقت عشق. اطرافیانش
تواند به واقع نوشتن نمی. شودهمانِ همدیگرند، ما با شدت، شورمندي، و میلی طرفیم که در خطاب به دیگري واقع میهر دو حالت، که این

ساد چه به وقت نوشتن به همسر، چه به زنان . »ست و نه براي دیگرينوشتن، نوشتن به دیگري«: گویدچه کتی اکر میي باشد جز آنچیز
ها ساد به جاست در بسیاري از نامهجالب این. دهدپرده دیگري را خطاب قرار میي اوضاع زندان، همواره مستقیم و بیدیگر، چه نوشتن درباره

در  -حتی در نگارش نامه  - کند که اشتباهاتش زد میزند و به او گوشي نوشتاري و نیز حتی پرنسیب همسرش دست میشیوه کاويروان
او چنان پرشور است : هاي شاید عجیب و غریبِ ساد روبرو شویمها با درخواستدر پایانِ بسیاري از نامه. گون دارندها لحنی خطابهنامه. کجاست

گوید، عطر، لباس، غذاهاي متنوع و کتاب هایش میان و در حالی که امکان دارد هر دم به سوي مرگ بلغزد از زندگی و امکانکه حتی در زند

ها را برایش بفرستد، مغز استخوان و نان معطر برایش بیآورد و ساد را از خواهد چه کتابی را بخواند، لیست کتابدهد، از همسرش میسفارش می
اش ماندگارش را تا سرحداتاو به واقع، بدن و شاید بهتر است بگوییم زندگی و نیروهاي درون. خبر نگذارداش بیاطرافیاناوضاع خودش و 
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کندد و حتی در بدترین شرایط ممکن، در شرایطی که نه وسایل گرمایشی مناسبی دارد، و نه امکانِ هواخوري و تنفس، و مدام تحت ستایش می

  .گویدبرنده آري میانسور است، به این نیروهاي پیششکنجه و بازپرسی و س

ي آثار او آشناست؛ این دشواري هم به ي جدي داشته باشد با دشواري ترجمهبار با متون اصلی ساد مواجههکم یکهر کسی که دست
ناکیِ نگارشی وي، لحن و آشوب ي خاصام، ضمنِ حفظ شیوههمه، تالش کردهبا این. گردد و هم به قدمت متوني نگارش او برمیشیوه

هایی در این کتاب، امیدوار بودنِ چنین لغزشاي، و امید به کمینهمترجم این اثر، ضمن آگاهی از خطا در هر ترجمه. نوشتارش را نیز نشان دهم
» شیزوکالت«آثار مهم ساد نیز در  در پایان باید اضافه کنم بناست که دیگر. تر به ساد بوده باشداست این اثر گامی مهم براي پرداخت جدي

، »امید شمس«اشاره کنم، که توسط رفیق و همکار عزیزم، یعنی » فلسفه در اتاق خواب«توانم به کتاب بسیار مهم از آن جمله می. منتشر شوند

گزارم که ، صمیمانه سپاس، دیگر رفیق و همکار عزیزمان در سایت»مندي«از . اي نزدیک منتشر خواهد شددر حال ترجمه است و در آینده
  .زحمت ویراستاري ادبی این اثر را کشید

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

  نقدي بر حسین ایمانیان 

  علی ثباتی

  

یا نقدي دیگر بر جایزه , پانوشت هاي حافظ موسوي نقدي بر مجموعه مقاالت, حسین ایمانیان را با چند مقاله ي تندوتیز می شناسم .1

 نقدنویسی ژورنالیستی مهدي یزدانی خرم و سیاست هاي به زعم او محافظه کارانه ي چاپ و و نیز نقدي بر شیوه ي, ي شعر نیما

آن چه , جسارت و بی پردگی بوده است در تمام این نقدها آن چه به نظر من رسید جبران کردن فقر نظري با. نشر در نشر چشمه

میل وافر مؤلف به سرشاخ شدن با اسم هاي آماسیده و تابوهاي  انگاشتن می کرده واقعاً نقدهاي باال را خواندنی و غیر قابل نادیده
و نسبت  پارونویایی سوابق او کاويِ-پرونده پاداشی از جنس, داشته است  ادبیات بوده است که البته پاداش درخوري هم حوزه ي

باید قبول کرد , خوب. و بوده استمکرر ا بی رحمی و بی پرده گویی هاي به او که مطمئناً در واکنش به "مشکوك"دادن پیشینه اي 

را از بام انداختن و به پر و  و طشت اعتبارِ نمادین و خودنامیده ي جایزه ي شعر نیما, یزدانی خرم را روي آب ریختن که پته ي مهدي

این : نیست اتهام زدن یا افشا کردن هزینه دارد و البته بی پیشینه هم "جسورانه"پاي شمس لنگرودي یا حافظ موسوي پیچیدن و 

نوشتاري پلمیک سارتر  از جمله ي همان جدلیاتی است که تبارشناسی خاص خودش را در دارد و با راه یابی سبک دقیقاً  شکل بحث

بسط یافت و شاید از زمان درگیري هاي قلمی بین هدایت و  به حوزه ي نثر روشنفکرانه ي فارسی در دهه هاي سی و چهل به بعد
از مثال  براهنی و جورکش و انبوهی, سروش و فرهادپور, گلشیري و خرمشاهی, شاملو و لطفی, گلستان ل احمد وآ, بهار و رفعت, نیما

هرچند در نثرنویسیِ امروزه دیگر یکسره آکادمیک  .هاي دیگر تا به همین امروز براي روشنفکريِ ما جذابیتی افسونی داشته است

فوکو و  ,سرل و دریدا, باتلر و ژیژك, دریدا  فوکو و, هابرماس, رورتی, کریچلی مثالً, نیست غرب اثر چندانی از این شکل نوشتن

پاسخ نوشتن براي همدیگر بوده اند و هستند  و خالصه دیگر چهره هاي معاصرتر و سرشناس نظریه در غرب مدام در حال, چامسکی
اشند؛ این مسئله آنقدر مشهود است که وقتی ستیهنده اي را به نمایش گذاشته ب گویانه و-بی آن که یک چنین نثر تند و فاش

و  "برود سر درس و مشق اش باید"در آن جدال قلمی معروف و ترجمه شده به فارسی اش با ژیژك به او می گوید که  الکالئو

چشمِ آشنا با جدلیات فکري در غرب بی درنگ خود را در  "الکالئو از فرط خشم کور شده است"ژیژك هم در پاسخ می گوید 

توالی  ایمانیان حرف می زنیم از چه حرف می زنیم جز وقتی از شیوه ي نقدنویسیِ حسین, پس .وضعیتی ناآشنا و غریب می یابد

و در اصل گره زدن آن , آفرین بودن-یا مسئله آفرین- یعنی دشواره(منطقی همین سنت نوشتاري که خیلی وقت ها پروبلماتیک بودن 
 باید با نظریه آن را به پرسش گرفت تاریخی کهبحث جزئی به یک وضعیت یا کلیت ( لمیک بودنرا به نفعِ پ) یعنی جدلی بودن و
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یکسره از کف می دهد؟ ) کشیده می شود بازي به لطف آسِ برنده ي تندزبانی که به موقع از آستینِ نوشتاري غیرنظري بیرون بردنِ

ایمانیان شفاهاً ضرورت یک چنین نقدي را به خود من , رسیده باشمگمان به آن  البته این چیزي نیست که من به تقریب و حدس و
او را در پرتويِ همین عقیده  نویسی و تندگویی- کرده است و فکر می کنم نعل وارونه اي نزده باشم اگر این شیوه ي فاش گوشزد

و بن تر و صدالبته به جادويِ چربدستانه ي  هرچه از بیخ, در واقع افراد را یا, یعنی این عقیده که باید چیزها را: اش بازخوانی کنم

  .کالمی ویران کرد زورمنديِ

 

2. 

مهرگان نوشته شده تغییر زاویه اي محسوس را نشان می  که بر کتاب تازه ي امید  ولی خوب آن نقدها را فراموش کنیم چون یادداشت اخیر او

التین جمالتی  که او سعی دارد به شیوه ي مرسوم در زبان هاي, استمنبع من اینجا گفتگویی شفاهی  باز  , نخست اینکه مشخص است. دهد

ویرگوول هایی که نشان می دهند هرچند ساختار نحويِ یک - مثالً نقطه ,یعنی سجاوندي هاي تو در تو, تو در تو و بلندتر را به وجود بیاورد

یعنی , گزاره هنوز به تمامی تحقق نیافته است یعنی, گزاره وجود داردرسیده ولی هنوز معنایی براي افزودن به آن در فحواي خود  گزاره به اتمام
خالصه  ها و"در عین این که", ها"در حالی که", ها"اگر", ها"اما", محض نمونه اي دیگر, یا زاد نیاز دارد؛- درون وندگیِپیش رنوعی متن به 

گزاره سعی دارد با تأسی به آن ها گزاره ي که هر بدل می شوند  ادواتی و به, لوالیی که گزاره ها را با هم درگیر می کنند  انبوهی از عبارات

گذاري -و آن گزاره فاصله بین خودش یعنی هم اعالم استقالل نسبی از زنجیره ي گزاره ها را کرده باشد و, کند س از خود را مهارپپیش یا 

این یعنی فکري که , بر کلیت متن سیطره و تسلط خود را اعالم نماید این طریق و هم از طرفی دیگر بر گزاره هاي بالفصل خود و شاید از, کند
, گزاره-گزاره ,شدن پی در پی و همزمان- شدن و انتزاعی-انضمامی دیالوگ دوسویه و فعاالنه بینِفکري که در , مشروط می سازد خودش را

نفرینِ همین مازاد توقف /مازاد خودش را تولید می کند و به لطف   مدام متنی که, و پیچیده را دنبال می کند, سیال, سیري از پیش تعین نیافته

شرطی , او می خواهد درازدامنه تر ,این به شکلی در متن یادداشت اخیر هم تصریح شده است, خالصه. خودش مدام فراتر می رود نمی یابد از

را  آن جذابیت هیجانی و آنی ژورنالیستی میدان نثر او   همتر بنویسد و براي همین "نظري" و خالصه, زاتر-درون, غامض تر, چندبعدي تر, تر

نوشتاري این است که نمی شود به راحتی یک گزاره از  یکی از ویژگی هاي یک چنین. به نفع سطرهایی بلندتر و دشوارفهم تر خالی کرده است

کلیت آن بازي زبانی اي بوده  ه نقد این گزاره به معناي نقدگزاره اي مرکزي به نقد آن برآمد و بعد ادعا کرد ک آن را بیرون کشید و به مثابه ي
زا گزاره اي دیگر را ممکن می سازد و از همین رو زبان -جا هر گزاره به شکلی درون این, است که چنین گزاره اي در بسترش جریان یافته است

می باید پس از خواندن آن و در واقع صعود از  ,اکتاکوستر ,نردبانی می شود که به قول ویتگشنتاین درباره ي کتاب نخست فلسفی اش همان

که با پیچیدگی اي  یک چنین رویکردي به نوشتار این ضرورت را پیش پاي منتقدش می گذارد, پس. کنارش بگذاري آن به زیرش بزنی و
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نوشته است فالن در حالی که به باور من بهمان و نمی شود دیگر گرفت ایمیانیان  .مشابه به این شکلِ نوشتاري بپردازد و احیاناً به نقد آن برآید

متن نویسی در دهه ي هشتاد -که پاره شاید یکی از دالیلی. طلبانه سر و ته مطلب را هم آورد-قبیل صدور احکام فشرده و آسان با این
متن که معموالً هم در -ه هر پارهلحاظ فکري نازل را محدود کرده است همین باشد ک حکمرانی مطلق مقاله هاي عریض و طویل و عموماً از

گزاره اي که در واحد یک بند یا  ,گویه و با شماره مشخص می شود نماینده ي یک جهش فکري یا یک گزاره ي بلند است-گزین قالب

سر هم بندي کردنِ نوشتار به مثابه ي جعبه ابزاري براي پیاده کردن و باز : هم گفت می توان اینطوري. برساخته می شود, یک فراز, پاراگراف

 .شاید – فکر

3. 

از تو , به لطف همان نثر پیچیده و تو دور تو, شکلی اغواگرانه در بحث انتقادي هیمشه باید کمی پررو بود؛ یعنی مثالً در نقد همین نوشته که به
بپردازي و سازمایه هاي آن را  رهنگ خودتآگامبن یا ژیژك به فضاي بومیِ ف, بدیو, کردنِ پرتَکررِ حرف هاي آدورنو می خواهد به جاي قرقره

 یافته است که از قضا در جیب هاي پیراهن امید مهرگان و مراد فرهادپور سراغ نمی یعنی تظاهر می کند که کلید گشایشی را, کنی "درونی"

شته سعی داشته عنوان شدنِ نام آن ها آورد که این نو بله درست همین جا باید تسلیم وسوسه نشد و باز از همان کسانی نقل قول, توانستیم کرد
یا , ساالرانه-نخبه یا یک قفسه ي شیک و پیک فرهنگ, تهی-در حد و اندازه ي یک ژست نظريِ میان را سخت تقلیل دهد آن هم به چیزي

هم که در جهت نفی او وارد باید بتواند نیروي از انتقادي    همین جاست که نظریه درست. یک سوء تفاهم فکري که باید برطرف شود, بدتر, حتا

پس باید پرروگی کرد و . خود استفاده کند, شدنِ تر- یا عملی, پذیرتر-براي دگرگونیِ درونیِ خود و نیز هرچه برنده تر شدن و کاربست آمده است
مثالً ( "قهرمان" می دهد کهاین ایده ي لکان را بسط  "هنر همچون سمیتوم"ژیژك در کتاب . مطرح کرد درست این جا باز اسامی نامطلوب را

می , هیچکاك است طناب مثالِ خود ژیژك فیلم. را می پذیرد خوشایند و حتا مهلک میل خوداکسی است که مسئولیت و تبعات ن) اودیپوس

ست معلول خود با ابرانسان است دو همجسنخواه دوست تحت تأثیر آراء نیچه اي پروفسور کادل در این باب که حق نهایی حیات بینیم که زوجی
 اما می بینیم که کادل وقتی از ماجرا مطلع می شود می, پوشانده باشند "عمل"جامه ي  را با طناب خفه می کنند تا به آموزه ي پروفسورشان

رد از نظریه گریزي ندا, پس. اش سرباز می زند یعنی در واقع از پذیرش و مواجهه با نتایج عملی خواست, اش این نبوده است"منظور"گوید 

اصیل را هم در  که شمه اي از تزِ هویتیِ بازگشت به خوشتنِ(گرایی -اصرار تازه سر بر آورده به بومی این, اینکه با تبعات خودش مواجه شود

و  هراسی مفروط-این نظریه, )در نوشته ي ایمانیان مطرح نمی شد جالل آل احمد نیز "غربزدگی"که اگر نداشت طبعاً نام , خودش نهفته دارد

و سعی کند آن را نیز  چیزي است که نظریه می باید بدون هیچ واکنش هستیریک و انکارگرانه اي با آن مواجه شود دقیقاً همان, سرتاسري
یک , هراسی بخت آن را نیابد که همچون یک بدیل واقعی-کند تا نظریه زدایی-همچون نقیضِ خود در درونِ خود جاي دهد و از آن حساسیت

هراسی را نیز به نوعی رویکرد -نظریه نظریه باید, خودش را مطرح کند, یعنی همچون چیزي افزون تر از آنی که عمالً هست ,ديآلترناتیو ج

ایمانیان  خود, البته در سطحی دیگر. مبدل کند, بخشی از مشکل و نه راه حلی قاطع براي آن به, و نه یک کلیت فراگیر, نظري مشخص و جزئی
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ها براي اش کف و "راست"استحاله را بپذیرد که باعث شده است  یعنی مشخصاً این انعکاس و, ات یادداشت اش را بپذیردهم ناگزیر است تبع

و تحقق خودش , هگلی باشد ایمانیان می باید کمی, در واقع, گشائی هاي هویتی قرار دهند- را دستمایه اي براي عقده سوت بزنند و نوشته ي او

  .کاريِ فرهنگی-به یک نومحافظه: چیزي ضدخودش مبدل شده است اینکه در یک جمع اضداد به, یرا باشدرا در مقام نقیض خودش پذ

  

4. 

درست مثل فنري که زیادي فشرده , با قدرتی انفجاري ورزي باید بتواند-درست همین جاست که اصرار دهه هاي هشتاد و هفتاد بر نظریه, بله

قدرت , بگذارد ها پیش کار گذاشته شده است و االن وقت آن فرارسیده است که کسی بر روي آن پايسال  یا حتا مثل مینی که, اش کرده اند
یعنی بتواند جاي نهاد و گزاره را در این حکمِ به ظاهر , بگیرد هراسی را-خودش را آزاد سازد و جلوي بازتعریف فضاي فرهنگ به نفع نظریه

غیربومی یا ترجمه اي ناشی شده  بحرانی بومی هست که از نظریه پردازيِ"نی این حکم را که تکرارشونده وارونه سازد؛ یع بومیِ این روزها

نظریه هرگز نمی تواند با . "یا ترجمه اي هست که از بحرانی بومی ناشی شده است نظریه پردازيِ غیربومی"به این حکم مبدل کند که  "است

ایران از سر تصادف محض صورت می  چون صرف ورود نظریه در, ی دست یابدپذیريِ خود به چنین هدف-گرفتن ضرورت یا صدق فرض-پیش
 ,نظریه ها از دل سنت ها برنمی آیند, پس. فرهنگی ایران با این یا آن چهره ي نظري آشنائی هاي تصادفی و شخصی فعاالن فکري و, گیرد

باتايِ اندیشمند پشت , ولی اسپینوزایی در کار نیست, شود مهم می دلوز, به زمین فرومی بارند) ها(بلکه از قرار در ایران نظریه ها از آسمان

, در کار نیست هیومی هم که, ماند و باتاي شاعر با ترجمه هاي پراغالط و دلبخواهی وارد فارسی می شود درهاي ترجمه هاي بی کیفت می
و شورمندي و شوریده سري و خواست قدرت ورد زبان اهل می یابد  یا مثالً نیچه رواجی گسترده, شناس را نخوانده است-کسی یِلمسلف زبان

و خود شوپنهاور هم , ندارد کسی به فالسفه ي پیش از سقراط کاري, اسم بالتازار گراسیان اسپانیائی را نشنیده است نظریه می شود ولی احدي
 یا حتا, دکارت و هگل, و پیش از این دو, اما لکان, ز بدیوکریستوا و نی, باتلر, سیزو ,موفه, الکالئو, ژیژك مطرح می شود, ناخوانده رها شده است

هر وهله ي تاریخی با یک سري تصادف , است مسئله روشن. خود مارکس در هزارتوي آینه هاي شکسته ي سنت هایی نامرئی فرومی مانند

وامگیري از  با, سنت نظريِ غرب. فت می کنداي که در مقام اندیشمند غربی شناخته شده اند چ هایی عده اي را در مقام مترجم نظري به عده

این به    براي همین هم. که بر اکنونِ ما سایه انداخته است زنده اي-مرده, هم هست و هم نیست  ,گون دارد-براي ما کیفیتی شبح, دریدا
غرب است  قضا سنت نظري ي خودش را با ابژه اي که از"فاصله"نمی تواند , این سوژگی جمعی, فارسی ي فرهنگ و زبان"ما"اصطالح 

ي مفروض "ما"این , آنگونه که فروید می گفت  unheimlich ,این ابژه همیشه و از پیش براي ما شبحگون و وهمی است, تنظیم کند

بیش از  و, به ترومایی دچار می کند فاصله گرفتنِ بیش از حد از این سنت او را, تروماتیک با سنت نظريِ غرب به سر می برد همیشه در نسبتی

گذاشتنِ  بیرون, اگر راه حلی اصوالً وجود داشته باشد, راه حل, و خوب, تروماآفرینی می کند حد نزدیک شدن به آن نیز به شکلی دیگر براي اش
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- اهمیتو خوب راه مواجهه با تروما , کرده است "آلوده"را  ناپذیرِ تاریخ ما- و بازگشت, ناگزیر, چون نظریه به شکلی ویروسی, نظریه نیست

شود از شرش خالصی  و نمی, منظري وهمی یافته است, براي ما و پیش چشمان سابجکتیو ما از شکل افتاده است زدایی از آن ابژه اي است که
 ,آشناتر, و تا سنت نظري غرب هرچه جامع تر, کرد "تنظیم"فاصله را با آن  تا بعد بشود, راه حل در ترومازدایی از خود این ابژه است, یافت

هر , هاي کاذب اش از آن گرفته نشود نشود و با کاربست دائمی آن در زبان فارسی از شدت "ترجمه"به فارسی , جزء به جزء تر و, تفصیلی تر

 شاید وسوسه ي. خود به ناگزیر نه راه حل بلکه محصول مستقیمِ همین تروما می ماند ,نسخه اي هم که براي این وضعیت تروماتیک بپیچیم

   .ناآشنائی مفرط با آن است بل, نه آشنائی زیاده از حد با نظریه ي غربی "ما"ی باشد که بگویم مشکل بنیادین

  

5. 

ایمانیان . در آن گفتگو نام فرخ فال نیز به میان کشیده شد اخیراً با ایمیانیان گفتگویی داشتم که. می خواهم یک تقلب فرامتنی دیگر هم بکنم

می خواهم آن نگاه . را به کار بندد توانسته است نظریه را درونی بکند و در قبال فرهنگ ایران آن دیث غربت سعديح متعقد بود که او در کتاب
چه بحث از گوگوش به , چه درباره ي سعدي و مفهوم غربت باشد, فال خوب می نویسد فرخ, درست است. را در پرتوي این بحث بازسنجی کنم

که او سعی نمی کند ضمنِ دست  این نیز درست است. اسی امحاء ساز ویلون از ساحت فرهنگ عامهشن- یک متن باشد و چه آسیب مثابه ي
 تماشاخانه هاي قدیمی صدر در-بلکه نظریه را مستقیماً در باغ, بحث اش را پیش ببرد آویز قرار دادن و ارجاع به غربی هایی نظیر بکت و کافکا

به تحلیل و , یاحقی گرفته تا پوستر کنسرت گوگوش از نوازندگی, "ما"گ بومی و عامه ي خود و در سازمایه هاي فرهن, اصفهان دنبال می کند

در گفتگو  جایی که براي نمونه, عین اینکه نوعی حسن محسوب می شود پاشنه ي آشیل فرخ فال نیز هست اما همین مسئله در. نقد می پردازد
در نزد ژیل دلوز  "شدن"یا انگاره ي  "ادبیات اقلیت"نظریه  یت در شعر رضا براهنی ازبا روزنامه ي شرق از طرفی و در تأیید نظریه ي زبان

بحث اول , کرده است فرهنگی را مذمت "ازخودبیگانگیِ"در حالی که دقیقاً یکی دو سؤال قبل تر از آن بحث  سخن به میان می آورد آن هم

سوژه اي که اصالً در معناي یک هویت وجود خارجی ندارد بلکه مسیري  ,ندگتاریایی که از سوژه ي ریزوماتیک حرف می ز-بحثی است دلوزي

ثابت را باور  "خود"انگاره ي یک  این چارچوبِ مشخصِ نظري اساساً. از شدت ها و اثرپذیري هاي متکثر است) حادث, یا) سیال و پیشایندي

سوژگی اي  براي دلوز و گتاري اساساً سابجکتیویته یا, شویم "ازخودبیگانه" خود مفروضِ ثابت در نسبت با این "ما"ندارند که بعد تازه قرار باشد 

با دیگرچیزها و از همین روي این رویکرد نظري مشخصاً به  دائمیِ خود "سر هم بنديِ", بحث بر سر ریزوماتیک کردنِ خود است, وجود ندارد

قائد یا رضا فرخ فال را  بیل تناقضات برنمی آید که نباید کسانی چون محمدابداً از طرح این ق. "ازخودبیگانگی" هرچیزي می انجامد مگر همین

را در رویکرد و شیوه ي انتقادي اینان به ضرب نظریه و به شکلی مضاعف جدي  چه بسا که باید این تمرکزِ بر هنر مردمی و بومی, جدي گرفت
و البته , ها و قاعدها همانقدري جدي فرخ فال –قیقاً در این جاست هراسان د- و ریشه هاي اختالف من با نظریه –از دیگر سوي  گرفت؛ ولی
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چنین اند؛ صرف نظر از همه ي آن عربده هاي  "تهرانِ-پاریس"ها در کتاب هایی چون  هستند که فرهادپورها یا اسالمی, همانقدري بومی

 .است و متعصبانه اي که گریبان این کتاب را از زمان انتشارش تاکنون رها نکرده ناسور

  

6. 

شهیار وقفی پور به بحث گذاشته شده  پس از بابل کتاب که مفصالً در) آگامبنی-مفهومی مشخصاً بنیامینی(ایمانیان به دنبال رستگاري است 
 "ینویس-ترجمه"دادن به -پایان کردن نقد فرهنگ و در سوداي- در پی بومی, رفت از هژمونی نظریه است-براي برون است؛ او به دنبال راهی

 ولی. است) احتماالً کلِ پروژه ي فکري او و بسیاري دیگر از مترجمانِ نظري را گرفته و, عارضه اي که به نظر او کتاب تازه ي مهرگان(

که قائل به منطقِ نقد بومی در یک سو و نظریه ي  یعنی این, بیرون بسازد-همانطور که پیش تر گفتم راه حلی که از نقد و نظریه یک درون
فضایی متکثرتر  بر هم کنشی که بین نظریه و نقد عملی صورت می گیرد خودش هم اینک نیز به. نخواهد بود در کار, در سوي دیگر باشدغربی 

شکلی قاطعانه از نظریه هاي پسااستعماري تأثیر پذیرفته است به  به, به رغم باور خودش, فرخ فال که. و دینامیک تر مجال ظهور داده است
پیش می کشد و به انگاره ي  را, هومی بهابها, پرداز مهم نقد پسااستعماري-گوگوش به مثابه ي متنی مردمی پاي نظریه خوانیدرستی در باز

و هومی بهابها پدیده , مودرودو, نزد کسانی چون نویسنده ي بومی استرالیائی بودگی در- دورگه. او اشاره می کند (hybridity) "دورگگی"

است و در متنِ آن تفاوت هاي این  ایی دینامیک است که از واقعیت مواجهه ي فرهنگ هاي متفاوت حاصل شدهبلکه فض, نیست اي منفی
این  و خود فرخ فال به نحوي معنادار نامِ, حرف می زند "فضاي سوم"بهابها از یک , یابند فرهنگ ها در کنار هم حضوري برسازنده و فعال می

نه تنها در  "ایرانی"و موسیقی به اصطالح سنتی  "غربی" موسیقی پاپ, در این ساحت ترجمانی. ذاردمی گ "ساحت ترجمانی"فضاي میانی را 

درست اینجاست  و, مشترك تازه اي را فراهم می آورند که در آن هیچ یک نیازي به حذف آن دیگري ندارد هم مستحیل نمی شوند بلکه فضاي

بیرونی و سر تا پا علیه نقد بومی نیست بلکه خودش همان , وارداتی نظریه عاملی: ونی کندکه نظریه باید گفتمان مخالف خودش را در خودش در
این علت که در ایران و  یا کافکا درست به, پروست, ماالرمه, است که در آن حرف زدن و نوشتن از بکت "فضاي سوم" یا "ساحت ترجمانی"

بل یکسره کردوکاري بومی است , زده نیست-غرب می شود و دیگر کنشی سومدر زبان و فرهنگ بومی روي می دهد جذبِ این فضاي متکثر 

مجبور است مدام درباره ي  "ترجمانی ساحت"فرهنگ مردمی یا نقد فرهنگ و هنرِ بومی نیز به خاطر روي دادن در همین  نقد, از آن طرف, و

در درون مرزهاي  "دیگري"ز این که با ترومايِ مواجهه با و گریزي ندارد ا, کند غیریت را در خودش کشف, خودش سخن بگوید "دیگريِ"

- پا-یعنی ضمن مواجهه با دیگري با پیش ,زدایی کند- راییِ این تروما بکاهد و از آن حساسیت- در رو شود تا بتواند از این آسیب خودش رو

وجود  معهود "خود"ناپذیري در این به اصطالح -دشهو خ, درخودبسته, ارجاع- درون, هویت ناب با این که هیچ, نیز مواجه شود "خود"افتادگیِ 

نه تنها , دور از آن چه دشمنان سرخورده اش می پندارند نظریه بس به, به این اعتبار. آلوده است "دیگري"اي که پیشاپیش به "خود", ندارد
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کننده اي نظیر -هاي فلج سازي- گانهبست دو- نشادنِ فرهنگ بومی نیست بلکه تنها راه فراروي از بن- حاشیه- در مصداق سرکوب یا

 .بیگانه است/شرقی یا بومی/غربی, اصیل/ترجمانی

          .جایی درون خودش پنهان شده است نظریه آن یگانه زندانی است که نقشه ي خروج اش: مطلب را استعاري به پایان می برم
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  فوکوي ما و فوکوي آنها

  حسام سالمت

  

  هایم در آینده باشدحقیقت کتاب امیدوارم که

  میشل فوکو

  

توانـد پیشـاپیش   تواند خنثی شود؛ هیچ چیز خود نمیچیز میتواند به گند کشیده شود، همه چیز می تواند به ضد خود بدل شود، همهچیز می همه

که البته در خود این هم ضمانتی نیست چـرا کـه    اش را معلوم کند مگر آنکه پیش از مرگش وصیت بلندباالیی کرده باشد،تکلیف صاحبان آینده
تر، همه چیز محلِ نزاع است و هیچکس حاضر نیست کوتاه بیایـد و میـدان را   به تعبیر ساده. گذرنداند و اغلب از خود الشه هم نمیوارثان گرسنه

ونیک قرار داریم؛ آینده اما از آنِ کسانی اسـت کـه ابـایی از    بنابراین ما پیشاپیش، چه بخواهیم و چه نه، در میدان نبرد هژم. به نفع رقبا خالی کند
گـرفتن قسـمی نبـرد موضـعی مـیخ خـود را بـا        روند تا از خالل در پیشدهند و میسپردن به تنشِ نازدودنیِ این پیکارِ مداوم به خود راه نمیتن

  .قاطعیت بکوبند

 (dissent)د پویندگی این عرصه بیش از هر چیز دیگري مدیونِ وجود اختالف تردیبی. کندي دانش نیز دقیقاً از همین منطق پیروي میعرصه

توان با ارجاع به مثالً بـدفهمی یـا   وجه نمیهیچها اختالفات بنیادینی وجود دارد که بهها و نظریهها، مفاهیم، سنتي ایدهبر سر تقریباً همه. است

اختالف، اگر از اسـتثنائات بگـذریم، همـواره    . هاي بد احتماالً همیشه وجود دارندف و فهمهاي کثیسوءنیت تکلیف آنها را یکسره کرد؛ گرچه نیت
  .ناپذیر استشناختی، و درست به همین دلیل، تقلیلهستی

این  در. ي او جرواجر نشده استشود هیچکس به قد او محل اختالف نبوده و هیچکس به اندازهرسد تا آنجایی که به فوکو مربوط میبه نظر می

انداخته و این دست خود در استخدام چه آپاراتوسـی  ي فوکو برحسب اینکه چه دستی به وي چنگ چهره: اندها نقش مهمی ایفا کردهمیان دست

گرا، چهره ي ي یک جهان سومي یک رفرمیست، چهرهي یک ضدمدرنیست، چهرهي یک آنارشیست، چهرهچهره: کرده استبوده پیوسته تغییر 
خواستند را اند و هر آنچه میشدهها دراز میمسئله فقط این نیست که دست. هاي دیگرهاي دیگر و چهرهادار دموکراسی رادیکال و چهرهیک هو

یت، ها، در نهاي آتشتر، همهکند، به زبان سادهبازي خود فوکو هم ربط پیدا میودلمسئله تا حدودي به دست. بردنداند و با خود میکردهجدا می
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شود از اینکه از رهگـذر  آیا کسی متعجب می. شود و این یعنی میراث او از اساس چندگانه، ناهمگن و آشوبناك استاز گور آثار خود فوکو بلند می

شـنجی  روند کثرتی مضاعف و تهایی که به سراغش میها و آپاراتوسها، گفتمانمتنی خوانشمتنی فوکو با کثرت برونتنیدگی کثرت دروندرهم
کـردن چیزهـا از   کـن انگیـزش در قُلـوه  داري متـأخر و هنـر اعجـاب   مهار حاصل شود؟ آیا مسئله را صرفاً با ارجاع به منطق فرهنگی سـرمایه بی

» نقد«وفصل کرد؟ یعنی مسئله به سادگی بر سر توان حل شده، میکناند و بازچینش آنها در کنار دیگر چیزهاي قلوهي که بدان متعلق»تمامیت«
تـوان از  اش در تمامیتی که بدان تعلق دارد مـی هاي دلبخواهی است؟ یعنی فوکو را با بازجاگذاريبنديها و مفصلها و رواج گزینشزوال تمامیت

ج توان با ارجاع به چیزي چون خود فوکو، فوکوي راستین، فوکوهاي دیگر، فوکوهاي دروغـین را از صـحنه خـار   شر این کثرت نجات داد؟ آیا می
تر یا به خـود فوکـو وفادارترنـد،     مسئله این نیست که برخی از فوکوها از برخی دیگر درست. تر نباشد رسد هیچ چیز از این بیفایده کرد؟ به نظر می

اي بـه خوانـدن فوکـو بـه خـودي خـود نـدارد و همـواره پـاي           اگر بپذیریم که هیچیک از ما عالقـه . گرچه گاهی اوقات براستی همینطور است
ي مسئله به ایـن   شود، آنوقت همه ي آن خوانده و به کار گرفته  بلماتیک دیگري در میان است که قرار است فوکو یا هر کس دیگري در سایهپرو

خورد و با چه  کند و به چه نیروهایی گره می شود، این برساخته در خدمت چه نیروهایی عمل می گردد که از این اتصال چه چیزي ساخته می برمی

تر  تر و بسنده گذاشتن خوانشی مستدل رود و مطلقاً به پیش هاي منحرف فراتر می بنابراین مسئله از حد اصالح خوانش. شود هایی همدست مینیرو
ها  ها که بر سر هرمنوتیک سیاسی آپاراتوس کند، به تعبیر بهتر، مسئله نه بر سر هرمنوتیک معرفتی خوانش از فوکو یا هر کس دیگر ربط پیدا نمی

آنچـه  . دولت، سـرمایه و دیـن  : شود یابد و تنظیم می شود همه چیز بر گرد سه محور می چرخد، سامان می تا آنجایی که به ایران مربوط می. است
ه ي ما با نیرویی ک همه. دولت تئوکراتیک کاپیتالیستی: یاد کرد محصول لوالشدن این سه محور به همدیگر است» آپاراتوس حاکم«باید از آن به 

این اما بدین معنا نیست که این محورها بعضاً با هم . ماشین میلیتاریستی: کند به خوبی آشناییم شدن لوالهاي این آپاراتوس جلوگیري می از کنده
و تاریخی از دیـن، سـرمایه   » مشخصِ«هاي  بنديِ هژمونیک نسخه هر چه باشد این آپاراتوسِ حاکم خود محصولِ مفصل -کنند تعارض پیدا نمی

تـوان فوکـویی را کـه بـر گـرد محـور        به سـهولت مـی  . روند کنند و برحسب منطق درونی خود پیش نمی یا بعضاً جداگانه عمل نمی -دولت است
در . طلـب  انگـار و تسـلیم   تفاوت، یک جان زیبـا، نسـبی   مسلک، یک بی یک کلبی: شناسیم چرخد، ردیابی کرد؛ این فوکو را همه می می» سرمایه«

ي دیگـر  اي بـا سـلطه  یی که پذیرفته است و جدوجهد بسیار کرد به دیگران هم بفهماند که روند تاریخ چیزي جز جانشینی سـلطه فوکو: مجموع

چرخـد و در خـدمت    مـی » دولـت «فوکویی که بر محور . توان کرد و از این جور چیزهانیست، قدرت همه جا حضور دارد و اساساً کاري با آن نمی
انسان مرده است، علوم انسانی مـرده اسـت،   : انگیز استکند براستی وحشتکند چطور؟ احکامی که این فوکو صادر میینمایی آن عمل ممشروع

» روحروح یـک جهـان بـی   «درآید چه؟ اینجـا همـه از   » دین«اگر فوکو به استخدام . مدرنیته مرده است، غرب مرده است؛ فقط دولت زنده است
ي ها، از ایستادگی مطرودان در برابر هجمهها و ظهور اقلیتي غربی و بازشدن فضا براي بروز جزئیتمدرنیته باوريگویند، از نفی کلیتسخن می

  . وگور شده بودوپاي عقل گمعقل که پیش از این زیر دست -پذیري ناپذیري و بیاني روشنگري، از رویتسازانهتمامیت
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» ابـزاري «او در ایران به بدترین معنـاي کلمـه   . کندبه درون کشید، او اغلب مقاومتی نمیتوان فوکو را می: باورش سخت است ولی حقیقت دارد

هـا حـرف   ها، و سوءنیتها و در واقع نفهمیها، بدفهمیتوان از سوءاستفادهتردید میبله، بی. در خدمت آپاراتوس دولت، سرمایه و دین: شده است
افتیم و ایـن دقیقـاً   هاي مشروع و نامشروع میهاي درست و نادرست یا سنجش خوانشتعیین فهمسرانجام در این صورت اما به دام بازي بی. زد

شود،  پیکار بر سر متن را لزوماً باید از سطح خود متن فراتر برد؛ تکلیف متن در بیرون آن روشن می. همان چیزي است که باید از آن اجتناب کرد
آپـاراتوس حـاکم توانسـته اسـت فوکـو را بـه       . خود را نشانه بگیرد وگرنه پیشاپیش به خطا رفته است تر، متن باید چیزي بیرون از به تعبیر روشن

هـا   فوکـو را از آپـاراتوس  : با این اوصاف تکلیف چیسـت؟ روشـن اسـت   . هاي واقعی خود گره بزند و به این معنا، وي را استخدام کند پروبلماتیک
فوکـو را بـه   : چگونـه؟ بـاز هـم روشـن اسـت     . ها را از سـرش کوتـاه کنیـد    ت دهید، دست آپاراتوسها نجا بگیرید، او را از دست آپاراتوس بازپس

بـه  . بودن بیاندازنـد  هاي آپاراتوس حاکم را پروبلماتیزه کنند یا آنها را از پروبلماتیک هاي واقعی دیگري گره بزنید که خود پروبلماتیک پروبلماتیک
هـاي   ک ضد اعدام سر بر نیاورد، تا زندان به مسئله بدل نشود ، تا مدرسه از اساس به چالش نیافتد، تـا رژیـم  تا در ایران پروبلماتی: ترین بیان ساده

ها تأمل  ي وضعیت اقلیت هاي سیاسی دولت کنکاش نشود، تا درباره هاي دقیق قرار نگیرند، تا در تکنولوژي تاریخی سکسوالیته در معرض پرسش

کـن   صـاف  طرد و کنارگذاري حساسیت انتقادي به وجود نیاید و از همین دست، همان بهتـر کـه فوکـو جـاده     هاي تاریخی نشود، تا بر گرد شیوه
  . تئوکراسی میلیتاریستی حاکم باشد

هاي اکنونیت، و دقیقاً به همـین دلیـل سـاده تحـت هـیچ شـرایطی        تفکر فوکو از اساس تفکري پروبلماتیک است، تفکري برحسب پروبلماتیک

بنـدي یـک    خواهید فوکو را براستی در ایران نجات دهید به فکر صـورت  اگر می. هاي اکنون خوانده شود آورد به پروبلماتیک روي تواند بدون نمی
هاي دانـش و   از رژیم  هاي حکومتی فکر کنید، به آزادسازي سکسوالیته ودستگاه ي دم سازي فزاینده دانش ضد اعدام باشید، به مبارزه علیه بیشینه

گمان خـود را بـه آپـاراتوس حـاکم خواهـد کوبیـد و بنـاي سراسـر           این فوکو بی. توانید از فوکو کمک بگیرید یشید و در این راه تا میقدرت بیاند

  .ي حیثیت خواهد کرد ي آن را فرو خواهد ریخت و از خود اعاده ستمگرانه
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  تجاوز کتاب کثیف

  اثر رضا براهنی»اهللا ظل«یادداشتی بر مجموعه شعر

  وردي اله آرش

  جا آه اگر انسان ازین«

  !بیرون بخزد،چون مار یا سوسماري،و برود،نه

  بال درآورد بال

  و پرواز کند پرواز

  ماند به جایی که دیگر جهان به شایعه پلیدي نمی

  به جایی که سفره برشته شنها گسترده

  و انسان آنچنان تنها باشد که.باشد

  حتی بدون دست و پا،بدون سر و بدون کیر

  اشدب

  ودریا مدام بشویدش

  مثل هستی درخشان سنگی صاف

  اي ودایره

  »دریا مدام بشویدش
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  »137ص –اهللا  از کتاب ظل -شعراشتیاق«

  

اهللا شعرهاي دوران  ظل.در نیویورك به چاپ رسید 54این کتاب در سال .اهللا ششمین مجموعه شعر رضا براهنی است  اگراشتباه نکنم ظل-1

سرایی است که  در میان خیل عظیم و  ترین و بهترین نوع حبسیه از نظر من این کتاب مهمترین، متفاوت.هلوي استزندان براهنی در زمان پ
ناخواه در مقابل او احساس خطر و احساس حبس خواهد کرد، خطري  کتابی که مخاطب خواه. سرایان فارسی خوانده شده است تاریخی حبسیه

  .شدن گیرد،خطر بیمار قرار میمشابه هنگامیکه انسان در معرض بیماري 

شود شاعر و مولف را کنار گذاشت  و متن  وجه در وضعیت بارتی قرار نخواهد گرفت ، اینجا به هیچ وجه نمی اهللا به هیچ مخاطب در مقابل ظل

  .ته و کلماتشراچسبید،اینجا ما با خود،بدن وشخصیت  و همه چیز شاعر روبروییم ویابه هرحال باشخصی که خود شاعر برایمان ساخ

وضعیتی که درآن شاعر ،شعر و هنرمندي شاعرانه  را فراموش . بهتر است بگوییم اینجا درگیر شاعریم و وضعیت متناقض و متفاوت او با شعر 

رد،خودش را آو گردد بلکه اینجا شعر است که در برابر ذهن شاعر ناتوان است و کم می البته این موقعیت به ناتوانی ذهنی سوژه برنمی.کند  می
شوند اگرچه در نهایت  شاعر  اي که هردودر عین آب و آتش بودن، با هم یکی می کند به گونه بازد و تمام بدن خودش را به شاعر تسلیم می می

ی نیفتد اما داشتن درعینیت یا روي کاغذ  اتفاق شاید این ادامه.خواهد ادامه پیدا کند هنوز ارضا نشده است و دردش ادامه دارد،یعنی متنش می
اینگونه است که امرخصوصی به امر عمومی .شود کردن می خوانی،تاویل و بسط پیدا کند و خود به خود دچار سفید درذهن مخاطب  ادامه پیدا می

و انتقالِ لذت  رود تا قابل  خواندن،دریافت کند و از منِ شاعر و از زمان و مکان او فراتر می تبدیل شده و متن گسترش و تاویل همگانی پیدا می
موقعیتی مشابه با وضعیت استعاري اما کامال بدون . کند متنی  بیمار و مریض که به مخاطب انتقال داده شده و او را بیمار می. ،درد و بیماري شود

  .بینی و آگاهیِ تصنعی پیش

  

  نوزده سال دارم«

  زد درسه سالگی مادرم کتکم می

  سالگی پدرم درشش

  دمکر سالگی کار می ازپنج

  ساله صاحبخانه خواست به من تجاوز کند سالگی پسر شانزده در هشت
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  موفق نشد

  اي دارد چون هرچیز اندازه

  تواند بکشد درخت توت بار هندوانه را نمی

  و مورچه براي حمل الوار آفریده نشده

  دخور مرغ و کباب و جوجه و بوقلمون می روز کره و عسل و تخم اي که شبانه کیر پسرشانزده ساله

  ....رود ریند فرو نمی درکون پسرکارگري که هیچکدام از اینها را نمی

.....  

  سه روز پیش اردالن به من تجاوز کرد

  به شما که تجاوز نشده؟

  مهم نیست

  »....ماند اردالن هنگام جفت گیري به یک سگ درزمان جفت گیري می

  »72و71ص -اهللا ظل«

  

رسد اومدام ازخودش می پرسد شعر در این وضعیت چه معنایی دارد؟ او  به نظر می.درگیر است براهنی در این کتاب به شدت با شعر و ضعف-2
کند تا با آن مبارزه کند اما مبارزه  نه به شکل شاعران دوران مشروطه و قبل و بعد ازآن ، بلکه مبارزه به معناي  مسلح می» اهللا ظل« شعر را در

  ...به عریانی ، به ضعف به حاد بیانگريِ ضعف واقعیت، عریان بودن است مسلح بودن.واقعیت

  

  شعر «

  درمان نیست
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....  

  شعر مردابی ست لبالب ازجسدهاي شاعران حماسی

  شعر

  ....اکبر  و بر روي مصالي شیراز تیرباران هزار شاعر است در صالت ظهر بر دروازه اهللا

  ....ست که براي دوختن لبهاي فرخی یزدي تعبیه شده شعر سوزنی

  »ین است جزین نیست جزین نیستشعر هم

  115- 114همان ص

  

تواند شاعرانه  هر شعري شعر نیست ،دولت نمی. برد براهنی چه در متن شعرها و چه در مقدمه کتاب به شدت فرهنگ دولتی را به زیر سوال می
بودن،حادبیانگري ضعف  ستم عنی بیان ضعف و زیردهد  که شعر ی براهنی  هم صدا با بالنشو نشان می.برد باشد اگرچه از ابزار شاعرانگی بهره می

شعرِ مبارزه این است، چیزي که اکذب او احسن .دانیم به هیچ وجه به گوش فریادرسی نخواهد رسید و فریاد در زندان،دخمه و هرسوراخی که می
  .ي شعر است  او نیست، بلکه واقعیت او  خود بدن اوست،خود،هسته

  

  اید شماخسروگلسرخی را کشته«

  کشد گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ می

  گرچه آقاي ژرژپمپیدو هم شاعر است

  وگرچه شهبانوي استخوانی ایران هم به عضویت افتخاري آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده

  اید دانیم که شما شاعري بنام خسرو گلسرخی را کشته ولی ما می

.....  
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  : ت شاعرانه در دو سطر زیر  به خوبی دیده می شوداوج تمسخر فرهنگ دولتی  و دول

  شما خسروگلسرخی را کشته اید«

  چون چهارروز بعد بنیاد مولوي بازکرده اید

  اید و چهار ماه قبل کنگره شعر به راه انداخته

  .)ي ولدزناي شاه و شهبانو نوشته ، نه من ي مادرزاد نطفه این را دکتر پرویز خانلري،لله(وشاه ایران هم در شمار نویسندگان برجسته ایران درآمده

  )65-64ص » مرگ شاعر«

گوید که در هر متنی  وي می.دهد شده در متن را مورد کاوش قرار می داده شده و امر نشان ماشري به تاٌسی ازفروید تناقضهاي بین امر بیان«-3

براي تبیین متن،منتقد باید از این شکاف .گوید،وجود دارد عمال ً میخواهد بگوید وآنچه متن  گذاري درونی بین آنچه متن می یک شکاف یا فاصله
) نامد می» پذیر امرمناقشه«یا آنچه آلتوسر(ضمیرناخوداگاه متن»خواهد بگوید بیان کند متن چه باید بگوید تا بتواند آنچه را می«فراتر رود تادریابد

ه رابطه آن متن با اوضاع ایدئولوژیک و تاریخیِ موجودیتش آشکار نیز در ضمیر ناخوداگاه متن است ک.گیرد در همین شکاف شکل می

»  .شود اند و هم در این شکاف است که متن به تاریخ مرتبط می گفتمانهاي ضد و نقیض درون این شکاف یا مرکزِ غائب را تهی کرده.شود می
  ینده حسین پا-جان استوري-پسند مقاله داستانهاي  عامه-6و 5ص- 25شماره–مجله ارغنون 

دراین .زند اهللا منتقد را پس می توان گفت ظل می.کمی سخت است»اهللا ظل«کند کامال درست است اما این رفتار در مقابل  آنچه ماشري ذکر می
خواهد بگوید عمال گفته است  متن هرچیزي را که می.توان گفت اصال وجود ندارد کتاب،شکاف مورد ذکر آنقدر کوچک و ریز است که حتی می

هاي دقیق،جنتلمن و خردمندانه خود از پسِ  و دیگر جایی براي منتقد به معناي کوشاي کلمه وجود ندارد که بنشیند و به خوانش) دبیانگريحا(

کند،ناخوداگاهی که بار سنگین آگاهی  همه چیز به ناخوداگاه رجعت پیدا می.ست متن خود حقیقت است، بدن ماجرا.اعماق ذهنیت متن بپردازد
امر غایب معناي قطعی خودرا ازدست داده است ما اکثرا با حضور .دود کند و می کشد و به هرسو پرتاب می اجتماعی را به دوش می تاریخی و

شود،روح  اي که به روحِ عمومی بشر  متصل می ادامه. همه چیز حاضر است به جز ادامه روانیِ متن.روبروییم با تصویر و بدن و لُبِ ماجرا
 50براهنی این ابژکتیو را در دهه .ست  خلف نیما) از این لحاظ(نگاهی ویژه به ابژکتیو که وارث .شود ب نیست ولی کمتر دیده میاي که غائ عمومی

  .خاصیت ناخوداگاه و استتیک جذاب عینیت و مرگ شکاف را.شمسی آن را به اوج رساند

افتد مرگ شکافی  اتفاق می» اهللا  ظل«چیزي که در. ،نه در حضور شکافها در پنهانی و غیاب شکافند.شکافی که حاضر باشد دیگر شکاف نیست

توان  شود چرا که تمامیت و زیست آن در شکاف است و به تعبیري می شکاف این کتاب به راحتی دیده نمی.شود است که به وضوح دیده می
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خواهند  شود، حتی خود متن و مولف نیز می ت و دیده نمیکران اس شکافی که ذاتا بی. گفت چیزي جز شکاف وجود ندارد که بتوان آن را تمیز داد

یک » اهللا ظل«شود گفت کشف متن تنها و تنها از این راهست و اینگونه است که می.کنند آنقدر ادامه دهند تا این شکاف را پیدا کنند که نمی
  .شاهکار است

شود،دچار تصویر زندان و کلمات براهنی و  رود دچار بیماري می می زند،منتقدي که براي پژوهش و بررسی سراغ این کتاب کتاب منتقد را پس می

تسلیم نه به معناي .شود گذارد و وارد کتاب می منتقد آگاهی و قدرت فرهنگی خود را دم در می.گردد ناخوداگاه عینی و فوق العاده او می
خواهی،میل به شعري که ادامه پیدا کند و مرا  دامه ،میل به فزونتوتالیتاریسمی آن ، تسلیم به معناي شهوانی کلمه ، تسلیم به مثابه میل به ا

  .میل به نابودي خود در مقام خواننده.شود ذوب نماید اما تمام می

  وقتی که«

  مامور گردن کلفتی بر گردن آدم سوار 

  شده

  و شلوار زندان تا زانوهایش پایین 

  کشیده شده

  وقتی که

  تعارف دو امیر تجاوز کون آدم را به یکدیگر  

  کنند می 

  آدم

  افتد که هاي بلندي نمی به یاد مورچه

     یک پایشان شکسته پاي دیگرشان

  یاراي کشیدن مورچه را

  ندارد
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  آدم اصال به یاد هیچ چیز....و

  افتد بلکه نمی

  بیند حیوانی درشت تر از خودش می

  رود در اعماق استخوانهایش فرو می

  دهو طلسم تحقیر بر سوراخ خونین مقعدش کوبی

  شود می

  انگار

  با میخی در ماتحتش حکمِ

  کوبند اش را خواهانیم ،می مرده یا زنده

  و بعد آدم در مغزش،خطاب به مادرش

  گوید می

  چرا

  »کشی چرا؟ مرا همانطور که بیرون دادي باال نمی

  109-108ص –» شعر تجاوز«

  

شعري که بر .بدن است  هاي تکه اي تکه هیچ اغراق استعالیی کلمه بی هر.اهللا شعر بدن است، شعر براي  بی احترامی به بدن، به واقعیت شعر ظل
ست و پر از کراهت و دشنام  بهداشتی ست،بدنش دیگر سخت غیر اش در حال اضمحالل و فروپاشی شورد چون بدن سیاست می

  !کثیف و مقدس این کتابِ» اهللا ظل«شده، کثیف شده،ادبیات کثیف ،بدن
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 پاسخ به مصطفی ملکیان

  ی نجات غالمیعل  

  

از  -با حضور چند تن از بزرگان  "نادر از سیمین"ي اعتماد روز دوشنبه، هفتم شهریور ماه، از نشستی پیرموان فیلم جدایی در گزارشی که نشریه

-خصوص اخالق نشان می ترین مواضع ایشان را دراند که قطعاً اجمالی از مهمارائه داد، آقاي ملکیان به نکاتی اشاره کرده - جمله آقاي ملکیان 

سازي کنند، ضمن موجهروانشناختی که وي از یکدیگر متمایز می-هاي وجوديانگاري اخالقی، با تکیه بر انطباقی از ساحتدفاع از مطلق: دهند
  . عمودي باالتر] اصل[ تضادهاي انضمامی با نظم 

که در باال  "پاسخ"قی نیست؛ بلکه برعکس، همدلی با آن است و لفظ انگاري اخالدر این مقاله تالشم نقد بستر کلی این موضع، یعنی مطلق

ي برم عناصر موجود در این شیوهچرا که گمان می .ي ابراز آن استگیري و شیوهي این موضعآمده است، تحلیل انتقادي نحوه

سانیم موضع بستري آقاي شان برانگارانه دارند که اگر آنها را به نتیجه منطقیگیري، خود استلزاماتی نسبیموضع

  .کنندملکیان را دچار تناقض می

. شومي مقدماتی را توضیح دهم تا روشن شود خود من از کدام بستر با اخالق مواجه میپیش از ورود به این مسئله، طبعاً نیاز است چند نکته

این همان . دهدورزي فرد را در انفرادیت او جهت میفلسفهکند که کل جریان بنیاد می-بستري پدیدارشناسانه، اخالق را متکی بر مسئولیتی خود
بنابراین از بستري پدیدارشناسانه، اخالق امري منطقی . دهدمسولیتی است که فرد را از سطح صیانت از ذات به سطح صیانت از منطق ارتقاء می

-در نتیجه، همانگونه که قوانین منطق محض خدشه. ستا است، یا به عبارت بهتر و در بیانی کانتی، همچون منطق داراي کانون محض خویش

کنند، اخالق محض نیز از اخالق مکانی مصادیق انضمامی تغییري نمی-اند نسبت به بسترهاي زمانیناپذیراند و از آنجاکه محض و انتزاعی

اگرچه رسیدن به سطح صیانت از . شناختی باشندها اعم از روانشناختی و یا انسانتواند مشتق از راوبط عینی بین انسانانضمامی جداست و نمی

ترین سطح اخالق تاریخ تکوین خود را دارد اما این تاریخمندي یک تاریخمندي انضمامی نیست، یعنی تحولی در دل زمان منطق، در مقام نهایی
را در مقام اصول اخالقی موقعیتی هاي انضمامی اموري فرهنگی نیست که به فرض مثال هر جامعه یا فرهنگی در ضمن دگردیسی-اجتماعی

مجموع این قوانین نه . کنداخالق محض در دل تاریخ آگاهی، قوانین محض خود را نه ابداع و وضع که کشف و آشکار می. خود وضع کند
با این نگاه . کنددهند که همچون کانون منطق، به عبارت اپیکوريِ کانت، مواظب فاهمه است تا خطا ندستورالعمل که کانونی را تشکیل می
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از یک بستر . شودارز با صدق و کذب منطقی ارزیابی میپیشینی و محض به کانون اخالق است که درستی و غلطی امر اخالقی هم

کند، حتی تمایز هیومی عقل عملی و عقل نظري خود کانت چندان بستریابی مناسبی نیافته پدیدارشناختیِ هوسرلی، که نگارنده از آن دفاع می
  . ي عقل اشاراتی دارداگرچه کانت در نقاطی به پیوند بستري این دو عرصه. ستا

که هوسرل آن را به کار  مسولیت منطقیي خود در عبارت ترین نقطهبنیاد عقالنیت، در نهایی-ي پدیدارشناسی براي یافتن بسترهاي خوددغدغه

دوستداري و "به معناي  "فلسفه"ي یونانی ژهي تحت الفظی وادر ترجمه زند، امري کهبرد، عقل نظري و عقل عملی را به هم گره میمی
حال . توان گفت امر اخالقی امر منطقی است و امر منطقی امر اخالقی استاز این رو می. شودنیز به وضوح دیده می "جانبداري از موشکافی

قانون منطقی است که خالف آن متناقض است، یعنی داراي یک  "حفظ جان دیگري"توان گفت که امري مانند توان پرسید چگونه میمی

  ؟ )یعنی کاذب(است و عدم این کار غلط ) یعنی صادق(شرایط بداهت است؟ به عبارت دیگر چرا حفظ جان دیگري درست 

امکان خود را نشان توان به اختصار گفت که صدق و درستی از آنجا که به معناي کشف شرایط محض اما می. پاسخ به این مسئله ساده نیست

به خودي خود  "حفظ جان دیگري"بنابراین . توان یک امر انضمامی را به خودي خود صادق و یا کاذب دانستدادنِ امور انضمامی است، نمی

 خلط اخالق دستورالعملی با. یک قانون اخالقی نیست بلکه موقعیتی انضمامی است که تحت حاکمیت یک قانون محض اخالقی درآمده است
فرهنگی که با - سازي شود و بویژه دانشمندان اجتماعیاخالق محض باعث این خطاي مهلک گردیده است که امر انضمامی خاصی کلی

سازي و قانونی کردن امر انضمامی نه کلی. پرسپکتیوهاي اخالقی متنوع، یا به اصطالح آنها متمایزي، رو به رو هستند واکنش شدید نشان دهند
امري اخالقی است، مرادمان این است که  "حفظ جان دیگري"وقتی می گوییم . ی درست اخالقی نیست بلکه در تضاد با آن استگرایتنها بنیان

اي از از این رو تبدیل اخالق به مجموعه. مند است یعنی تحت یک قانون اخالقی است نه این خودش اخالق باشداین امر از ارزش اخالقی بهره

اي متضاد کند، زیرا آنها در یک منظر اجتماعی دیگر دقیقاً مجموعهفرهنگی را نگران می-است که دانشمندان اجتماعی امورهایی- چنین وضعیت
انگاري ي مطلقانگاري اخالقی دارند و کسانی داعیهي نسبیدر همین بستر انضمامی است که کسانی داعیه. یابندي تثبیت شده میبا مجموعه

هاي متنوع اخالق انضمامی نین اخالقی را در بستر انتزاعی و محض مطلق بدانیم هیچ مشکل منطقی در خصوص نحوهاما اگر ما قوا. اخالقی

. اي دیگر بد تلقی شود دلیلی بر نسبیت اخالق محض نخواهد بودخوب و در جامعه به فرض مثال یک امر اگر در یک جامعه. پیش نخواهد آمد
کند این است که در آنچه اطالق محض اخالق را ثابت می. ی و بدي و قوانین مربوط به آنها سروکار داردزیرا اخالق محض با خود مفاهیم خوب

دهند و این امر جداي از این انسانی بر طبق درکی از مفهوم خوبی و بدي و مسئولیت و عدم مسئولیت و غیره روي می-هر دو جامعه اعمال بینا
حیث انضمامی، همواره پرسپیکتیویستی است و هنر درست اندیشیدن فراروي متأمالنه از . شودمی است که خود این درك در چه عملی متجلی

اگر (هاي محضی هستند که تحقق یک عمل اینها ایده. این امور انضمامی به سمت شرایط محضی است که امکان آنها را محقق کرده است
ي اخالقی چگونگی حمل شدن یک ایده. شودد وجود آیدتیک آنها منتفی نمیتحت نام و عنوان آنهاست و اگر محقق نشو) اصالً محقق شود

. را بر طبق آن بفهمیم "پیشرفت"توانیم مفهوم مدرنیستی پذیرد که ما میهمچون خیر بر یک عمل خاص در یک تکوین تاریخی صورت می
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هاي کلی و ضروري بین در معناي منطقی کلمه صرفاً در نسبت "باید"هاي اخالقی است و مفهوم بنابراین تاریخ بشر به نحوي تاریخ تحقق ایده

باید، تنها در . بردبنیاد تامل انفرادي را از بین می-در امور انضمامی به کار برد چراکه مفهوم خود "نباید"را  "باید". ها معنادار استاین ایده

شود و ارتقاء هاي آغازین آغاز میتاریخ تکوین آگاهی از درك ضرورت. دهدرود که یک ضرورت منطقی خود را به ما نشان میمقامی به کار می
دفاع از امري که به نظر . آن از سطح صیانت از ذات تا سطح صیانت از منطق متکی است بر یک تامل متداوم براي درك شرایط امکان هر امري

ین صرف یک خلط مبحث نیست بلکه ریشه در بسترهاي رسد و ارسد از همان سنخ دفاع از امري است که به نظر منطقی میاخالقی می

  . بخش آگاهی داردوحدت

ي مطلب اینکه ساحت انتزاعی، پیشینی و محضِ اخالق است که ساحتی اصیل است و ساحت انضمامی پیشاپیش در نگرش طبیعی است خالصه

انگار امري را که ذاتاً تاریخی و پرسپکتیویستی است بی جهت چراکه مطلق. انگار در این ساحت بر خطا هستندانگار و مطلقو هر دو گروه نسبی

تمامیت بخشیده است و نه تنها به سایر ابعاد اجازه نمی دهد خود را نشان دهند بلکه اجازه نمی دهد بسترهاي محض آن ساحت به نحوي 
کند و آن را از هم بیند متوجه ساحت کلی شناخت میمی انگار نیز تنوعی را که در ساحت انضمامینسبی. انتقادي و متامالنه خود را نشان دهند

  . کندپاشد و تابع آن، بسترهاي توجیه خود را نیز متالشی میمی

توان دید ترین وجهی که با توجه به مطلب باال میمهم. حال شاید بتوان حدس زد که من از کدام زوایا قصد نقد مواضع آقاي ملکیان را دارم
بر سایر مصادیق   آقاي ملکیان در نگرش طبیعی انضمامی، هیچ دلیلی ندارند که یک یا چند مصداق اخالقی را . است "نظم باالتر"مفهوم 

حفظ جان دیگري بر "تر چرا و از این مهم "چرا نکشتن دیگري بر کشتن دیگري مقدم است؟"و  "نباید دیگري را کشت؟"چرا . ترجیع دهند

نظم باالتر حاصل . ه پاي بداهت منطقی در میان نباشد این صرفاً یک انتخاب آزاد و غیر فلسفی استتا جایی ک "دروغ گویی اولویت دارد؟

این نظم باالتر صرفاً با . کنندسلسله طبقاتی از مصدایق انضمامی نیست بلکه حاصل نسبتی است که آنها با مفاهیم و قوانین محض برقرار می
یعنی تا پیش فرض نداشته باشیم که خوبی درست است و بدي غلط است هیچ مورد . نادار استي وجودي مفاهیم انتزاعی معتوجه به منطقه

که در فیلم  "دروغ". ایمیعنی ما پیشاپیش ارتباطی بین امر اخالقی و حقیقت را پیش فرض گرفته. توانیم تایید یا تکذیب کنیمانضمامی را نمی

آن زن در اصل متهم به مبارزه با . قی باشد ضد منطقی است، یعنی مخالف با حقیقت استمذکور مورد اشاره قرار گرفت قبل از اینکه ضداخال

دروغ کتمان حقیقت است نه صرف یک فعل ضداخالقی و ضد ارزش بودن آن به این . منطق است قبل از اینکه متهم به تقابل با اخالق باشد
از منطق تکمیل همان سطح صیانت از ذات در تاریخ تکوین آگاهی  رساند و سطح صیانتدلیل است که به سطح صیانت از منطق آسیب می

دهد که ي ریاضی از خود نشان میاي را در دفاع از قاعدهدان در مواجه با یک استدالل غیر معقول همان واکنش مسوالنهمثالً یک ریاضی(است 

-مراد این است که نمی. تواند غیر منطقی باشدالقی نمیهیچ امر اخ). دهددر هنگام دفاع از بدنش در مقابل تهدید یک چاقو نشان می

ي نسبیت اخالقی را حل کرد، مگر اینکه بپذیریم که یک ساحت محض، شرط امکان این توان با ترتیب عمودي بین مصادیق اخالقی مسئله
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تحت قوانین محض مطلقی قرار بگیرند؟ حال چرا مصادیق انتزاعی متنوع و گاهگاه متعارض باید بتوانند . مصادیق و هر مصداق ممکنی است

ها تصوري شوند؟ به فرض مثال ما در بین انساناند چرا بر مصادیق متعارضی حمل مییعنی اگر قوانین و مفاهیم محض مطلق یگانه و اینهمان
  شود؟ي خوب بر موضوعات متفاوتی حمل میي خوب می بینیم اما همین ایدهاز ایده

رسد و تأمل قابلیتی در انسان است که به انجام می) reflection( تأملت که حمل، یک فرایند است که به میانجی پاسخ به این امر این اس

توانند به طور کامل امور انضمامی از آنجا که تاریخی و پرسپکتیوي هستند نمی. نسبتی دو سویه با دو ساحت انضمامی و انتزاعی برقرار می کند

اما این ناتمامیت به . دارد ناتمامیتاي اخالقی است همواره اي که حاوي ایدهل وضعیت امور آنها به شکل گزارهدرك شوند و بنابراین تشکی

زبان خاص به امري انضمامی -ي خوب در یک فرهنگما با یک تبارشناسی از احکام می توانیم دریابیم که چرا ایده. هیچ وجه نسبیت نیست

بعالوه، خود تامل می تواند نادرست یا ناکامل به . شودر همین ایده بر امر انضمامی متضاد با آن حمل میزبان دیگ-شود و در فرهنگاطالق می

-می. این نیز می تواند نشان دهد که چرا برخی قبایل بدوي درکی از خوبی و بدي ندارند. کار بسته شده باشد و یا اصالً به کار بسته نشده باشد

یاضی هم ندارند آیا باید نتیجه گرفت که ریاضیاتی هم وجود ندارد و یا نسبی است؟ کانون اخالق محض که کانت توان پرسید که آنها درکی از ر

اي از امور انضمامیِ اخالقی برتر نیست که آقاي ملکیان برخی از آنها را از آن سخن می گوید و مواظب عمل آدمی است تا خطا نکند مجموعه
. فهومی است؛ مانند خود مفهوم خوبی و خود مفهوم مسئولیت و غیره نه فالن امرِ مسئوالنه و فالن عملِ خوبکنند، بلکه مراد ساحتی مقید می

منظور خوانشی دوآلیستی از نگاه افالطون است که می گوید افالطون به یک جهان (گرایی رئالیستی افالطونی این مسیر، نهایتی بجز مطلق
و غیره به خودي  "باید مسئول حفظ جان دیگري باشیم"، "راست گویی خوب است"، "دزدي بد است". ردندا) ها باور داشته استرئال از ایده

ها هستند که محوریت دارند این ایده. شوندهاي اخالقیِ حمل شده بر آنها مطلق میي ایدهي اطالق خودبسندهخود مطلق نیستند بلکه بواسطه

توانند قید اطالق به خود شان با فرهنگی خاص آمیخته اند و نمیبه هرحال از حیث موضوع انضمامیها زیرا این دستوره. هانه خود آن دستوره

    . بگیرند

. انگارانه داردهاي انسانی نیز از سوي ایشان باز هم در نگرش طبیعی باقی مانده است و مبنایی روانشناسیتفکیک ساحت: اما نکته اي دیگر  

ار بگیرد کامالً نسبی انگارانه است و اینجاست که خود آقاي ملکیان در معرض نسبی انگاري بویژه خطرناك روانشناسی اگر مقدم بر منطق قر
صداقتی، نه فقط به معناي راست نگفتن که فقط نوعی بی"گویند ایشان به صراحت می. انگاري قرار می گیرندترین نوع آن یعنی روانشناسی

م معناي کلمه در این فیلم تصویر می شود، بی صداقتی که معموالً روانشناسان از بی صداقتی مراد صداقتی به تماصدق نداشتن است بلکه بی

ایشان از بی صداقتی به معناي کامل کلمه که مد . "ي وجود آدمی بر هم منطبق نیستندمی کنند و معنایش این است که ساحت هاي پنجگانه

عام بودن معناي صدق ) 1:(یعنی چند فرض دارند. عنی نداشتن صدق نیست حرف می زنندنظر رواشناسان است و فقط به معناي راست نگفتن ی
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صدق منطقی اخص از صدق ) 4(این معناي عام، روانشناختی است و در نتیجه ) 3(فراتر بودن معناي صدق از صدق منطقی که ) 2(و 

  . روانشناختی است

بود که چنین فرض هایی اگر تا نتایج نهایی شان دنبال شوند آقاي ملکیان را وارد  حال فرض من همان طور که در آغاز مقاله اشاره کردم این

  . نسبی انگاري می کنند و بویژه هر دو نوع آن یعنی نسبی انگاري خاص؛ روانشناسی انگاري و نسبی انگاري عام؛ انسانشناسی انگاري

تانو کسی که بر گردن فلسفه معاصر اعم از تحلیلی و قاره اي حق استادي دارد فرانتس برن. ابتدا بیایید جدال تاریخی در این باره را مرور کنیم
کسی بود که همچون آقاي ملکیان از بسترهایی دینی ) ي ما، یعنی نسل جوان تر، حق استادي داردهمچنانکه آقاي ملکیان نیز بر گردن همه(

ایشان نیز همچون آقاي ملکیان دغدغه هایی مربوط به . ارسطو پرداخت وارد فلسفه شد و ابتدا با دغدغه هاي دینی در مقام کشیش به خوانش

علم النفس یافت و تالش کرد منشاء روانشناختی حقایق را از آنجا که فکر کردن نه فقط امري منطقی بلکه کنشی روانشناختی نیز هست 
ریاضی قابل -مکتبی که معتقد بود حقایق منطقیوي تا حدودي به مکتب روانشناسی انگاري جان استوارت میل نزدیک شد، . جستجو کند

بازگشت به فرایندهاي روانشناختی هستند و مهم ترین دشمن این مکتب گوتلب فرگه بود که معتقد بود ساحت محض قوانین منطقی هیچ 
پدیدارشناسی یعنی ادموند  این کشمکش یک قرن طول کشید و بسیار باال گرفت که سرانجام بنیانگذار. ارتباطی به فرایندهاي روانی ندارد

برنتانو قطعاً نمی . راي هوسرل به نفع فرگه و پیروانش بود. تالش کرد به آن پایان ببخشد 1900در  هاي منطقیپژوهشهوسرل با انتشار کتاب 
. شیدن را بررسی کندخواست همچون جان استوارت میل به نسبی انگاري روانشناختی تن در دهد بلکه می خواست شرایط روانشناختی کنش اندی

فکر در و  فکر در مقام چگونه اندیشیدني او را به خطر می انداخت عدم درك وي از تفکیک اساسی کانت بین اما چیزي که پروژه

منطق چگونه باید اندیشیدن است نه . کردگرفت درك نمیاي را که کانت در نظر میاو ساحت فرارونده. بود مقام چگونه باید اندیشیدن

هوسرل این نکته را به خوبی دریافت و تمام عمر تالش می کرد نشان دهد که هیچ . تر استايونه اندیشیدن و مورد اول از مورد دوم پایهچگ
ي دانش اصیل، یعنی همان فلسفه، مشارکت کند چراکه تواند در بنیادهاي یک نظریهي انسان اعم از روانشناسی و انسانشناسی نمیعلمی درباره

موفقیت هوسرل در نابودي مورد اول یعنی نسبی انگاري روانشناختی کامالً دیده شد اما در مورد دوم یعنی نسبی انگاري . کندا نسبی میآن ر
انسانشناختی که نمایندگان آن را دیلتاي و هایدگر می دانست، ازآنجاکه نوشته هاي وي در زمان حیاتش منتشر نشدند سخنانش به خوبی 

  . فهمیده نشد

از آنجاکه عالقه به دفاع از مطلق انگاري اخالقی دارند، طبیعتاً به شرایط درونی . برم آقاي ملکیان وضعیتی شبیه به برنتانو دارندمن گمان می
ه متوجه باشند اند و بی آنکه تبعات نهایی ارجاع به روانشناسی را بدانند در تبیین مسائل از آن استفاده می کنند، بی آنکمند شدهاین اخالق عالقه

و نه فقط از نسبی انگاري . که چنین کاري وي را آرام آرام از بایسته هاي اساسی یک مطلق انگاريِ نه تنها اخالقی بلکه منطقی دور خواهد کرد
آن در ادامه ي مطلب همچنانکه جرقه هاي . تر آن یعنی نسبی انگاري انسانشناسانه در خواهد آوردي کشندهانگارانه بلکه سر از گونهروانشناسی
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مثالً آنجا که از اخالق مبتی بر غمخواري حرف می زنند به بسترهاي اگزیستانسیالیستی فراسیتسمی نزدیک . ایشان به وضوح قابل مشاهده است

که وراي شرایط ... یا..وضعیتی انتخابی و یا. هاي پس از کانت و پس از آنها کیرکگارد افتاداین همان اتفاقی است که براي رمانتیسیست. شوندمی
وضعیت اگزیستانسیالیستی، موقعیتی و . انگاري ملکیان در تضاد استنگاه کیرکگاردي درست یا غلط، به هر حال با داعیه مطلق. منطقی است

حال، مفهوم غمخواري با  با این. زمانمند است و می تواند خود امر اخالقی را در مقابل مثالً امر ایمانی کیرکگاردي منسوخ و از اطالق خارج کند
اجتماعی است و ایشان خواسته یا ناخواسته در حال تن در دادن به کنش موقعیتی به نام  -توجه به تبینات آقاي ملکیان از آن، هنوز روانشناختی

قتضاي عدالت پانزده میلیون تومان گفتند اثبات نشده تو مجرمی و بنابراین به ماما اگر به او می "مثالً آنجا که می گوید . اخالق غمخوارانه است

؛ هم بدهکار نیستی ولی وضع بدهکاري شوهر این زن را در قبال بدهکارانش ببین و بیا این زندگی را با دادن پانزده میلیون تومان نجات بده
ما به یک اخالق مبتنی بر . ر را تمشیت کندتواند امواخالق مبتنی بر عدالت نمی. اینجا دیگر ما از او انتظار عدالت نداریم، انتظار غمخواري داریم

او تالش دارد بگوید که اینجا غمخواري . در اینجا آقاي ملکیان مفهوم محض عدالت را با وضعیتی انضمامی قید می زند. "غمخواري نیاز داریم

است که ما چنین انتظاري برایمان پیش اما از دید من غمخواري نیز تحت مفهوم محض عدالت قرار می گیرد و درست . در تقابل با عدالت است
می آید اما تنها اتفاقی که افتاده است این است که یک وضعیت انضمامی دیگر مانند غمخواري تحت مفهوم محض عدالت قرار گرفته است نه 

رد بدهکار کاري عادالنه و خیر اینکه کالً مفهوم عدالت کنار رود یعنی خوب که فکر می کنیم می بینیم این بخششِ پانزده میلیون تومان به ف
  . است

انگاري اخالقی در نگرش طبیعی، یعنی اینکه مفاهیم و قوانین انضمامی اخالقی را کلیت ببخشیم ما را تمام حرف من این است که دفاع از مطلق

در عوض اگر صرف نگاهی . داردچون هر امري را مطلق بدانیم وضعیت مخالف با آن بالفعل یا بالقوه وجود . کندبه شدت دچار تناقض می
آیدتیک و محض به مفاهیم و قوانین مطلق اخالق داشته باشیم، تنوع و دگردیسی امور انضمامی که تحت این مفاهیم و قوانین در آمده اند 

مامی را اخالقی بدانیم و ما نمی توانیم یکبار و براي همیشه اموري انض. تناقضی پیش نخواهد آورد و ما و جامعه را از حرکت باز نخواهد داشت

اي ي حیات زمانمند آگاهی فرد و گروهی که فرد جزو آن است در سیالههایی دستورالعملی به درو دیوار بیاوزیم، چراکه عرصهآنها را در گزاره
کلیتی است، در مقام اموري اما می توانیم این تغییرات را با کشف شرایط امکان آنها که همان لوگوس هرا. هراکلیتی، مداوماً در تغییر است

  . هایی مطلقی است که بر هر جهان ممکنی حاکم اندکشف این لوگوس کشف آیدوس. محض و پیشینی، فهمیدنی سازیم

کانون محض اخالق، کانون مدیریت امور و وضعیت هاي انضمامی متنوع است نه یک قانون اساسی که مجموعه اي از احکام جزمی و مطلق 
یعنی همین که یک . ایمما باید خود مفهوم محض خیر را نگاه بداریم نه این یا آن وضعیت که آن را تحت شرایطی خیر دانسته یعنی. عینی باشد

فرهنگ درکی از خیر داشته باشد کافی است که اخالق محض مطلق باشد نه اینکه بگوییم این فرهنگ این را خیر می داند و آن فرهنگ آن را؛ 
  .سبی استو از این رو اخالق ن
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  ترجمه و رازهایش 

 

  روزبه گیالسیان  

  

  تز توسیع ترجمه . یک

وقتی از خالل زبان سعی می کنیم چیزي را شرح داده یا تفسیر کنیم هر جمله اي که . می توان گفت زبان پی در پی ترجمه اي از خویش است

مه محدود به برگرداندن جمالت یک زبان به زبان دیگر پس ترج. به کمک جمله دیگر می آید قصد ترجمه کردن چیزي براي کسی را دارد
  . نیست بلکه زبان پیوسته در پی ایجاد فهم مشترك از طریق تبدیل سازي خود به جمالت قابل فهم تر است

ه خود را از طریق مدافعان این تز ، زبان را وسیله اي براي ترجمان اندیشه قلمداد کرده یا به عبارت درست تر این گونه می اندیشند که اندیش
از این جهت نمی توان ترجمه از زبان دیگري را فاقد عنصر تفکر و اندیشه دانست بلکه علی االصول هر اندیشه اي در . زبان ترجمه می کند

  .ترجمه خانه دارد و هر اندیشه اي خود نوعی ترجمان اندیشه از طریق زبان است

اگر هر نوع اندیشه اي را نوعی ترجمان درونی یا بیرونی بدانیم دیگر چه . انداختن ترجمه می دانندمخالفان این تز توسیع ترجمه را نوعی از معنا 

بود  نیازي به کاربري واژه ترجمه یا اندیشه داریم؟ اگر این دو این همان هستند پس می توان در هر گزاره اي این دو را جایگزین کرد و مطمئن
  . ارزش صدق جمله حفظ می شود

به . یگر عده اي از مخالفان این تز معتقدند از اینکه اندیشه فی نفسه ترجمه است نمی توان انواع ترجمه را نوعی اندیشیدن لحاظ کرداز سوي د

نتیجه گیري از این گزاره که هر اندیشه ترجمه است به این . این معنا که می شود انواعی از ترجمه را برشمرد که تنها برگردان هستند نه ترجمه
ره که هر ترجمه اي اندیشه است غیر منتج است مگر اینکه بخواهیم از پیش ترجمه و اندیشه را این همان فرض کرده و در این صورت بسیار گزا

  .تقلیل گرایانه باید خیلی از خصایص اندیشه و ترجمه را به هم فروکاهیم

دیشه را نه این همانی در تمام خصایص و معانی بلکه نوعی این همانی از سوي دیگر مدافعان این تز در جواب ، این همانی موجود در ترجمه و ان

از این رو معتقدند این همانی موجود در ترجمه و اندیشه نه این همانی در تمامی مصادیق بلکه این . در روش ها و شکل بندي ها می دانند
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ترجمه اندیشه اما این میزان نه در نسبت برابري بلکه در نسبت اندیشه به همان میزان ترجمه است که . همانی در روش ابراز و تولید آن است

  .تشابه وجود دارد

    

  تز ترجمه ناپذیري . دو

اساسن نمی . در ترجمه همواره چیزي کاهش می یابد. در ترجمه همواره چیزي گم می شود. ترجمه هیچ گاه نمی تواند بدون تحویل اتفاق افتد

در این دیدگاه به علت تفاوت ساختار صدق و معنا در . نه معنا و نه مصداق را در ترجمه حفظ نمود توان از طریق کاربست قواعدي مشخص ،
ي یک زبان خاص نمی توان با انتقال از یک زبان به زبان دیگر این پیوند را ثابت نگه داشت از این جهت هر زبان به منطق خود و ساز وکارها

  . خود براي خلق حقیقت وفادار می ماند

از این رو ترجمه نوعی قرارگیري در منطق . توان به زبان اصلی وفادار بود ، تنها می توان به بنیان هاي نو پی ریخته در زبان خود وفادار بود نمی

دا زبان خود است در این منطق همواره چیزها دیگر نه در پیوند با منطق زبان دیگري بلکه در قیاس با زبان خویش رشد یافته و چفت و بست پی
  . می کنند

 مخالفان این تز در مقابل معتقدند مساله نه حفظ معانی مستتر در یک زبان یا حفظ قصد زبان مبداء بلکه برقراري نوعی تفاهم و مشارکت در

به گمان این عده مشارکتی که همواره در پذیرش و جذب دیگران در خود صورت می گیرد اساسن بدون چنین . فحواي کالم دیگري است

  . ش ها و افزایش هایی امکان ناپذیر استکاه

    

  تز کنار نهادن اندیشه توسط ترجمه. سه

این دیدگاه با یک وضعیت تاریخی بحث را شروع می کند و قصد دارد . در این دیدگاه ترجمه به معنی ترجمه از یک زبان دیگر محدود می شود

ما با ترجمه کردن نه تنها دیگر فکر نمی کنیم . توجه به اندیشیدن غافل ساخته است این تز را بیان نماید که وفور ترجمه و تکیه بر آن ما را از
از سویی اندیشیدن که نوعی انعکاس در خود است به جاي یافتن موضوعات اندیشیدن و . بلکه اساسن قدرت اندیشیدن را هم از دست می دهیم

به این . ي اندیشیدنش را از ترجمه می گیرد و هم روش هاي بررسی آن را ساختن و پرداختن مسائل مربوط به خود هم موضوعات و پروبلم ها

  . ترتیب ترجمه نوعی خالص کردن خود از اندیشیدن است
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نشات  در برابر ، منتقدان این دیدگاه اولن می گویند اساسن انداختن مسوولیت عدم تفکر و اندیشیدن به گردن ترجمه یا مترجمان از تنبلی کسانی

از نظر این افراد می توان جامعه اي را متصور شد . می خواهند به تولید اندیشه بپردازند اما هرچه زور می زنند به جایی نمی رسند می گیرد که
در ثانی این منتقدان مخالفان ترجمه را متهم می کنند که به نوعی . که مترجمان ترجمه می کنند و تولیدکنندگان اندیشه به تفکر می پردازند

آنها فکر می کنند باید همه چیز را از صفر شروع کرده و از ذهن پیش افالطونی خود شروع کرده به ارسطو رسیده و . ایی عقیم معتقدندبومی گر
  . آنقدر ادامه دهند تا به اکنون برسند شاید این رسیدن قرن ها به طول انجامد

می گویند ؛ جامعه بازار آزادي نیست که هر کس کاالي خود را در آن آزادانه در جواب این منتقدان ، موافقان تز کنار نهادن اندیشه توسط ترجمه 

کسانی که هر کس را در سر پست و کار خود می خواهند نمی توانند تشخیص دهند که یک جدال واقعی اي بین طرفداران . ارائه و مبادله نماید

اگر بحث بازار و قبضه کردن آن است باید گفت این ترجمه . وطنی وجود داردوارد کردن نظریه و افراد معتقد به بافتن نظریه با میل و کامواي 
  . هدف ما از بین بردن این هژمونی براي خالص کردن اندیشه از زیر بار ترجمه است. است که تمام بازار و پتانسیل هاي اندیشیدن را گرفته است

خیلی از کتاب ها خوانده شده و خیلی از کتاب ها و نظریه ها خوانده خواهد شد  .همچنین این افراد معتقد اند ما نمی خواهیم از هیچ شروع کنیم

اتفاقن این دیدگاه خطی به تاریخ اندیشه است که باید محکوم شود که همه را در تالش براي پیشروي . ، این ها همه بر اکنونیت ما  موثر هستند
  . در صورتی که اندیشه نه به تازگی بلکه به شرایطی که در آنیم بستگی دارد. ددر تاریخ براي رسیدن به آخرین مدهاي روز اندیشه می کشان

ادن منتقدان هم در جواب می گویند اندیشه نه تولید بومی و نه تولیدي جهانی بلکه چیزي است که با ترجمه خود به نوعی بومی شده و با در افت
اصولن نمی توان . جه به توانش هاي آن در حل مسائل مقبول افتاده یا طرد می شودبحث هاي آن در گروه ها و افراد خود را بومی کرده و با تو

از اندیشه اي را به این دلیل که ساخته ما نیست رد کرد این اندیشه می تواند و شاید که الزم است از نو از طریق ترجمه ها و شرح هاي ما ب
  . جهان ما شکل دهدتا شکل جهان ما را گرفته یا به . تولید و باز سنجیده شود

   

  تز مساله گریز بودن ترجمه. چهار

ما را با موافقان این تز معتقدند ، جریان ترجمه نه تنها در تاریخ ما نتوانسته است مساله ایجاد کند بلکه اساسن با پیش کشیدن القیدانه ترجمه 

ان ترجمه بدون لحاظ کردن و اندیشیدن در مورد مسائل علت این موضوع نیز این است که جری. مسائلی درگیر می سازد که مساله ما نیست
زیست جهان خود به صورتی غیر متفکرانه دست به ترجمه می زنند و از طریق ترجمه قصد دارند مسائل کاذبی که مساله جامعه ما نیست را 

اهد مسائل ما را حل کند بیشتر با ارائه مساله به این طریق ما با سیلی از مساله نماهایی مواجه می شویم که به جاي آنکه بخو. عنوان نمایند

  .هاي کاذب بازار ترجمه هاي بعدي را گرم می سازد
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بر . نیازي که خود می تواند سرچشمه مسائل جدید باشد. مخالفان این تز معتقدند اولن ترجمه خود از نوعی نیاز و مساله سرچشمه گرفته است

ن طرفداران این تز است که فکر می کنند می توان در درون اندیشه چیزي چون انتخاب قطعی چسب نیاندیشیده به سراغ ترجمه رفتن تنها ظ
  .دیگري را پی گرفت در صورتی که این تداخالت من و دیگري است که روند ترجمه و انتخاب هاي مترجم را پیش می برد-خود

باید فورن اشاره نمایید مسائل از دیدگاه چه کس یا چه گروهی؟ همچنین مخالفان این تز عنوان می کنند وقتی شما از مسائل صحبت می کنید 

مرجع تشخیص مساله بودن یک مساله کیست؟ آیا می توان به این علت که چیزي مساله ما نیست جریانی را فاقد مساله دانست یا گفت این 
یانی به صرف جریان بودن خویش ناگزیر از دل مسائلی در جریان مسائل کاذبی تولید کرده یا اساسن فاقد مساله سازي بوده اند ؟ در ثانی هر جر

گفتن این که جریان ترجمه فاقد مساله سازي بوده و صرفن به ترجمه پرداخته است با همین مساله . آمده و ناگزیر مسائلی را به وجود می آورد 

ر واقع دارند به مسائل ناشی از ترجمه فکر می کنند و منتقدان ترجمه د. ي مطرح شده درباره جریان ترجمه و معایب و مضرات آن نفی می شود
  حال باید پرسید که چه کسی صالحیت این را دارد که مساله بودن یا کاذب بودن این مساله ها را تشخیص داده و حکم صادر کند؟ 

نها می گویند در این جامعه مخاطب هیچ آ. در برابر، موافقان این تز مرجع مساله دار شدن یا نشدن را جامعه مخاطب ترجمه قلمداد می کنند 

 مساله ملموسی در ارتباط با وضعیت ما رخ نداده است از این جهت که نمی توانیم به پدیده اي اشاره کنیم که حاصل ترجمه اثري خاص در این
ائل جامعه خویش را بکاوند اشاره می در برابر مخالفان این تز به مقاالت تالیفی که قصد دارد با نوعی انضمامی اندیشی مس. جامعه هدف باشد

در ثانی منتقدان این تز معتقدند . کنند که در طی این سالها به کرات در فضاي اندیشیدن تولید شده ، خوانده شده و بی تردید مسائلی زاییده است

تجو کرد بلکه می توان متصور شد اثربخشی یک ترجمه را همچون اثر بخشی یک تالیف نباید در یک دو یا چند سال منتهی به چاپ اثر جس
  . مانند خیلی از کتاب ها و تجربه هاي معادلش در دنیاي غرب ، اثرات یک کتاب یا ترجمه سال ها بعدتر از مرگ مولفش بروز یا رشد کند

    

  : تز عدم تعین اندیشه و اثرات آن . پنج 

این افراد معتقدند نمی توان اندیشه را به . بی اثرات آن در آینده استموافقان این تز معتقدند خصوصیت اندیشه عدم تعین و عدم امکان ردیا
نع عنوان دارو براي جامعه اي تجویز کرد و از طرفی هم نمی توان اندیشه را به عنوان دارویی خطرناك براي گروهی از جوامع با دستور پزشک م

از این جهت اولن نباید از ورود و ترجمه نوعی از . پیش داوري نیستذات اندیشه به گونه اي است که قضاوت در مورد اثرات آن قابل . کرد
نیاز اندیشه ترسید و امتناع کرد و در ثانی نباید فکر کرد که می توان با تشخیصی پزشکی به این حقیقت رسید که چه اندیشه اي امروز و اکنون 

  .جامعه است و باید به ورود آن اهتمام ورزید
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د درست است که اندیشه در ذات خویش غیر قابل مهار و اثرات آن غیر قابل پیش بینی است اما در ترجمه یا ورود یک مخالفان این تز می گوین

ن نظریه ما دیگر نه با اندیشه صرف بلکه با مجموعه اي از ایده ها و باید ها و نباید هایی طرف هستیم که به عنوان یک حوزه نظري هم آزمو
این افراد معتقدند با گفتن این که از دل . س داده اند و هم چارچوب تغییر و تالطم آن قابل مهار و سنجش استخود را در جامعه اي مشخص پ

از این جهت کاملن . هر اندیشه اي می تواند کودکی نو ظهور کند نمی توانیم چشم خود را به حقایق گشوده در یک تجربه دیگر بر واقعیات بست
دیشمندي با مالحظه شباهت ها و تفاوت ها و نیازهاي جامعه امروز خود دست به انتخاب زند و از میان نظریات امکان دارد که پژوهش گر یا ان

  .گوناگون و اندیشه هاي گوناگون نظري را برگزیند و از آن به عنوان دارویی مناسب جامعه خویش استفاده نماید

مشکل بر سر این است که کسی یا گروهی بخواهند نوع . هی صورت می گیرددر برابر ، موافقان این تز می گویند این انتخاب خواهی نخوا

از دیدگاه موافقان این تز علی . انتخاب خود و نوع تشخیص درمانی خود را برتر دانسته و دیگري را متهم به بی مباالتی در تجویز نسخه نمایند
حتی نمی توان با ردیابی اثرات درمانی یک . نیاز غیر قابل حصول است االصول داوري بر سر اختالف نظرها در مورد شیوه درمان و نسخه مورد

بعضی از درمان ها مثل شیمی درمانی می توانند در ابتدا اثرات . نسخه در یک دوره زمانی کوتاه به اثر بخش بودن یا نبودن آن اذعان کرد
  .مهلکی داشته باشند اما در نهایت تنها عالج و تنها راه ناگزیرند

نی موافقان این تز به صورت رادیکال تري این نظر را عنوان می سازند که علی االصول نگاه به اندیشه دیگري به عنوان یک دارو سبب در ثا

در واقع نباید به اندیشه به . می شود ما از اندیشیدن دست شسته و پیوسته به دنبال پیدا کردن درمان درد خود در اندیشه هاي دیگري باشیم

تا وقتی که ما از اندیشه انتظار عالج بخشی داریم و حوزه اندیشه را . دارو نگاه کرد بلکه باید اندیشه را درد و درمان توامان دانستعنوان یک 
و نداخته صرفن محدود به این کرده ایم که کدام نظریه با امروز ما سازگار بوده و می تواند درمانی بر زخمی باشد ، اندیشه را از اثر بخشی خود ا

اما ما نه براي درمان بلکه براي تشخیص بیماري هم محتاج . آن را تنها به عنوان ابزاري براي جستن درمان خویش در دیگري قلمداد می کنیم
  .کاربست اندیشه هستیم

هم در مرحله . ه نیستدر برابر منتقدان می گویند انتخاب یک نظریه یا اندیشه یا درمان از جاي دیگر به معناي عدم تفکر در مورد آن اندیش

مترجم حضور داریم و می توانیم عواقب و اثرات و به عبارتی -انتخاب و هم در مرحله ترجمه و هم در مرحله کاربست اندیشه ما به عنوان متفکر

ویش به طریق دیگري این به معناي کارگري اندیشه دیگري را کردن نیست بلکه مشارکتی در درمان خ. دوز درمانی اندیشه را اضافه یا کم کنیم
  .است

  :تز رقابت تولید و واردات . شش  
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نمی توان اثربخشی هر یک بر دیگري . موافقان این تز این گونه مساله را مطرح می کنند که نمی تواند تالیف و ترجمه را مستقل از هم سنجید

را می کنند بلکه باید ترجمه را نوعی واردات دانست  نمی توان گفت این دو ، دو عرصه مستقل هستند که هر یک کار خویش. را نادیده گرفت
  . این ضربه هم در فروش مالی و کسب درآمد است و هم در فروش ذهنی و اقبال عمومی. که به تولید داخلی ضربه می زند

ه را قبول می کنند همه را وارد این افراد معتقدند اینکه اقبال عمومی به خواندن ترجمه افزایش یافته است ، اینکه بیشتر انتشارات صرفن ترجم

از طرفی کار تالیفی بازاري ندارد و از این جهت که بازاري ندارد فرد ترجیح می دهد با . چرخه اي ساخته است که تولید داخلی را فلج می سازد
ت کاهش یافته و در نتیجه مصرف این باعث می شود تولیدات داخلی به شد. ترجمه و بیان کردن خود از زبان دیگري براي خود بازار گرمی کند

این سیکل و چرخه در نهایت جز تعطیل سازي اندیشه و تبدیل آن به کاالیی وارداتی براي . کنندگان نیز به سوي خواندن ترجمه روي بیاورند

  .مصرف قشري خاص به چیزي منتهی نمی شود

آیا از بی . کل معیوب بهتر است چگونگی تشکیل آن را بررسی کنیممخالفان این تز در جواب می گویند ، به جاي نیست و نابود کردن این سی
مصرف کننده داد که به جاي -دانشی و تلنبار حرف هاي تکراري مولفان نبود که همه به جریان ترجمه روي آوردند و آیا نباید حق را به مخاطب

بیاورد که هم تازگی و نوبودنی در آن احساس می کند و هم  مصرف کاالهاي بنجل داخلی یا همان تولیدات ایران خودرو به سمت کاالهایی رو
  .نباید براي استفاده از آن و به کار بردن آن از صاحب زنده اثر صدها اجازه کتبی و غیر کتبی بگیرد

همچنین براي درمان . ددر برابر موافقان این تز می گویند درست است که اقتصاد ما بیمار است اما این بیماري استثمار موجود را توجیه نمی کن
. این بیماري نمی توان به عقب برگشت بلکه باید به مانند کشتی که در داخل دریا صدمه دیده است در همان حین حرکت به مداواي آن پرداخت

مهار کرد جریان نشر را  همان طور که باید سرمایه داري را. یعنی باید با همین کنترل واردات و بها دادن به تولید داخلی به حل معضل اقدام کرد
  . که پیوسته به سوي سود بیشتر از طریق ترجمه می رود را باید مهار زد

آنها کار خودشان را می کنند و اگر تولیدات ما . در برابر مخالفان می گویند این وظیفه اندیشمندان نیست که تن به این معادالت اقتصادي دهند
به هر حال ما در این میان خود سیاست گذار نیستیم بلکه تابع . شیدن منابع داخلی براي تولید استکم است شاید نه علتش واردات بلکه ته ک

  .سیاست ها هستیم

   

  تز ارعاب ترجمانی. هفت

صاحبان این تز معتقدند فضاي اندیشه در صورتی که مقهور اتوریته نظام هاي فکري یا دیکتاتوري هاي فردي فکري باشد نه تنها پیشرفت نمی 
اشاره این افراد به ترجمه هایی است که با مطرح کردن یک . ند بلکه اجازه استقالل فکري و بروز کوچک ترین ناهمسانی را هم نمی دهدک
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به طوریکه اگر کسی . فیلسوف یا گروهی از فیلسوفان سعی دارند خود را تنها گفتمان حقیقی و تنها مرجع براي قضاوت در مورد تالیفات بدانند

ویسد و در جمله اي یا تکه اي از فکرش تخطئی اي از قاموس واژگانی آن گروه نماید به سرعت طرد شده یا به عنوان کسی که فالن چیزي بن
  .و بهمان کتاب را نخوانده است و ارزش نقد ندارد به فراموشی سپرده می شود

از طرفی دیگر . دلیلی هم ندارد در اینجا بشوند. اد نظري نشدندمخالفان از سوي دیگر معتقدند این متفکران در جامعه خودشان تبدیل به استبد

اتفاقن جریان ترجمه . جریان ترجمه محدود به ترجمه از یک فرد یا یک گروه نیست بلکه افراد گوناگون از طیف هاي گوناگون را شامل می شود
  . باعث شده اقتدار سنتی و ایدئولوژیک برخی نظریه هاي کالن شکسته شود

. ن مخالفان معتقدند عرصه اندیشه در هر یک از نحله ها و گروه ها عرصه اي نیست که فرد بتواند آزادانه خارج از استلزامات آن بیاندیشدهمچنی
هر . از این جهت کسانی که فکر می کنند می توانند در فلسفه هر حرفی را بزنند بدون اینکه بدانند ریشه هاي این بحث چیست در اشتباه هستند

  .ک اندیشیدنی بایدها و نبایدهاي خودش را داردسب

هم  موافقان این تز دربرابر معتقدند این که در غرب این فیلسوفان باعث ایجاد اوتوریته هایی نشده باشند خود محل بحث است اما در این صورت

ما در وضعیتی به سر می بریم که . ه نیاورده باشدنمی توان تضمین کرد ورود آنها توسط طرفداران وطنی شان چنین استبدادي را با خود به همرا
 همه راغب می شوند براي مزین شدن به صفت اندیشمند وارد بارگاه یکی از این آقایان وارداتی شوند و با شرکت در چند جلسه یا خواندن چند

صورت می توانند با کمک دو اصطالح و درهم در این . ترجمه به سرعت طرفداران دو آتشه اي شوند که حقیقت گم شده شان را باز یافته اند
هرکس نمی تواند این نوچه پروري را براي هر یک از فیلسوفان وارداتی ببیند ، . سازي چند عبارت خود را رسما اندیشمندي نوظهور قلم داد کنند

  . بی گمان خود یک نوچه ي دیگر است

سوف است ، می توان نشان داد که چگونه همان نوچه هاي از راه رسیده به غلط اگر مساله رعایت چارچوب ها و بایدهاي یک نظریه یا یک فیل

مساله نه آشنایی به مبانی یا تمامی ریز و خم هاي یک نظریه . با دو اصطالح و واژه اخذ شده چه قدر وفادارانه به آن فیلسوف خیانت می کنند
  .عدم پذیرش آن است بلکه مساله اصلی ، بودن در یک باند و پذیرش یک کتاب مقدس یا

اما از این نمی توان . مخالفان این تز در برابر می گویند ممکن است خاصیت ایرانی ما به نوعی ما را به نوچه پرور نظریات مبدل ساخته باشد

اي و تا حدي بهانه بسیار دالیل و محاسنی می توان بر شمرد که نسبت به معایب ذکر شده حاشیه . براي کوبیدن ترجمه یا مترجم استفاده کرد
  . اگر نخواهیم هر مشارکت نظري گروهی را به باند تعبیر کنیم شاید رسالت ایرانی بودن خود را نشان نداده باشیم. جویانه است
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  تز رسانه بودن مترجم. هشت 

رسانه آگاهی هاي عمومی را افزایش . طرفداران این تز معتقدند مترجم نقش نوعی رسانه را دارد و اثرات آن می تواند تا همان حد مخرب باشد
رسانه خود سازنده پروبلم هاست اما می تواند به طریقی دیگر از انتقال پروبلم . می دهد اما به همان میزان به انفعال و بی فکري ها دامن می زند

  . هدف رسانه نه انتقال پیام بلکه رسانه هدف انتقال پیام است. هاي اساسی تر جلوگیري کند

شبکه ي مترجمان پیوسته به تولید برنامه . م مثل رسانه به ضبط و پخش مشغول است و مثل هر رسانه ي دیگري داراي شبکه استمترج
کارکرد آنها صرفن پر کردن اوقات . انتظار تولید فکر را نمی توان از آنها داشت حتی نمی شود انتظار داشت آنها به انتقال فکر بپردازند. مشغولند

براي اندیشمندان و فرهیختگان و  4مثل شبکه . ا تولید شبکه اي از نشانه ها براي شبکه اي از افراد هم طبقه در مصرف نشانه هاستفراغت و ی

  .براي ورزش دوستان 3شبکه . هنرمندان

اهد مترجم را داراي نقشی مخالفان این تز معتقدند این تشبیه ممکن است حاوي حقایقی باشد اما گویا با نشانه رفتن معایب رسانه اي می خو
اما مترجم نه یک رسانه به معناي مبتذل و . نقشی که می توان به طور معکوس آن را به مولف هم نسبت داد. اساسی اما اساسن تهی بداند

دو قطب سبب  این وساطت مترجم به عنوان پل یا کابل بین. خبري آن بلکه نوعی واسطه است که جریان را از جایی به جایی برقرار می کند
مترجم بودن دشواري حمل این بار . می شود جریان از جایی که داراي پتانسیل بیشتري است به جایی که پتانسل کم تري دارد به حرکت بیافتد

واري او این بار را از فرهنگی به فرهنگی انتقال می دهد و به این دلیل باید دش. الکتریکی است که قاعدتن رعشه هاي خاص خودش را دارد

  .هاي هر دو فرهنگ را شناخته و تحمل کند

انه ها در برابر موافقان رسانه بودن مترجم معتقدند شاید ترجمه زمانی می توانست چنان وظیفه اي را بر عهده بگیرد اما همان طور که امروزه رس
رسانه بودنی نوین -معناي قدیمی آن بلکه مترجم دیگر نمی توانند وظایف نیم قرن خویش را داشته باشند مترجم بودن هم نه مترجم بودنی به

چون او براي پخش شدن محتاج به پخش کردن . در ثانی مولف نمی تواند رسانه باشد. است که تنها از قواعد بازار و جعل و پخش بهره می برد
  .او هنر دست خودش را می فروشد. مولف یک دست فروش است. و فروش خودش دارد

    

  ه زبان اصلی تز بازگشت ب. نه 

موافقان این تز از این پرسش شروع می کنند که چگونه می توان خود را از نظریات و اندیشه هاي غربی بی نصیب نگذاشت و از سویی دیگر 

 مقصود. پاسخ آنها امحاي ترجمه به عنوان یک کنش و بازگشت به زبان اصلی است. اسیر ترجمه خوانی و ترجمه نویسی و ترجمه اندیشی نشد
موافقان .  از زبان اصلی از یک سو هم زبان اثري است که قرار بود ترجمه شود و هم زبان مادري است که قرار بود پذیراي ویروس بیگانه شود
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 نیماین تز می گویند ما قبول داریم که محتاج آشنایی و مطالعه نظري غرب هستیم و حتی چنین خواندنی را بسیار مهم تر از ترجمه خوانی می دا

  . و از سوي دیگر نمی خواهیم اندیشیدن که نوعی نوشتن بر کاغذ است با ترجمه نویسی نیست و نابود شود

ه زبانی این افراد معتقدند اگر قبول داریم که اندیشیدن از طریق زبان صورت می گیرد و منظور از این زبان نه زبانی که به ترجمه در می آید بلک
ترجمه اندیشه غربی از طریق زبان نه تنها امکان پذیر نیست بلکه باعث سوء تعبیر نیز . شیدن سایه می افکنداست که بر تمام عرصه هاي اندی

ما در این جا شاهد یک فساد دو سویه هستیم یکی فاسد کردن اندیشه غربی به بدفهمی هاي زبان فارسی و دیگر فاسد ساختن زبان . می شود
  . ریق وارد سازي اصطالحات مجعول و ترکیبات نا آشنافارسی و به تبع آن اندیشه فارسی از ط

آنها می گویند درست است که اندیشه در . مخالفان این تز اولن تمایز بین تفکر فارسی برآمده از زبان فارسی و نیز تفکر غربی را قبول ندارند
که ترجمه می تواند مفاهیم و اغراض را منتقل دهد می همان گونه . است... زبان خانه دارد اما این چیزي وراي یک زبان به عنوان فارسی و 

مگر اینکه ما به یک اصالت اندیشه قائل باشیم که با ورود آن به زبان ما بدلش منتقل شده و اصلش بر جا می . تواند اندیشه ها را نیز منتقل کند
  . ماند

یکتایی یک اندیشه مکتوب شده . ایی بلکه نوعی یکتایی مواجه هستیمموافقان این تز در جواب می پذیرند که در مورد اندیشه نه با نوعی ذاتگر
 در یک زبان پس از ترجمه به زبان دیگر اولن اصالت خویش را از دست می دهد و در ثانی اصالت زبان مترجم را تسخیر و در نهایت از بین می

آن .  آن وقت می شود احاطه زبان دیگري بر خود را دریافت.  این امر وقتی جدي می شود که ما جز ترجمه نوشتار دیگري را خلق نکنیم. برد
دائما معادل هاي زبان بیگانه به میانجی عبارت ها و . وقت می شود فهمید که ما جز از طریق زبان ترجمه قادر نیستیم به زبان دیگري فکر کنیم

اگر اشارات و . این اثر در تمام تالیفات این دوره قابل مشاهده است. نظم هاي مفهومی ما را وادار می کند که چیزي ببافیم که اساسن از ما نیست
سایر قرینه هاي متنی را حذف نمایید تشخیص یک متن تالیفی از یک ترجمه به طرز بی سابقه اي سخت شده است و بدبختانه این به علت آن 

ست که دیگر تالیفات ما به زبان فارسی صورت نمی گیرد ، ما نیست که ترجمه ما به تالیف و زبان پارسی وفادار مانده است بلکه علتش این ا
  .زبان خود و در نتیجه طریقه اندیشیدن خود را از دست داده ایم

را و آیا با ... مخالفان می گویند آیا این خواندن زبان اصلی و نوشتن به زبان اصلی بازار دیگري را گرم نمی سازد یعنی بازار زبان آموزي و 
  بان اصلی همان آسیب ها از دري دیگر وارد نمی شوند؟خواندن به ز
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  ترجمه/ تز بیرون افتادگی از دو گانه تالیف . ده 

    

اگر ترجمه و تالیف دست به گریبان شده و . مدافعان این تز معتقدند اگر ترجمه و تالیف به هم آمیخته اند بگذارید هر دو را به فراموشی بسپاریم
آنها به این دعوا دامن زده ، ناخن ساییده و . ذارید همدیگر را بدرند شاید حقیقت از الشه دریده شده هر یک جاري شودبر خاك غلت می زنند بگ

  . عبور می کنند ، خبر خاکسپاري آنها به گوشهایشان می رسد و بوي حلوایشان دهانشان را شیرین خواهد کرد

واند بر روي کاغذ به فروش برسد ، اندیشه نمی تواند جز براي کسی جز خود ، نوشته شود اندیشیدن بر روي کاغذ اتفاق نمی افتد ، اندیشه نمی ت
بله ما . آنچه ما می نویسیم نه ترجمه است نه تالیف بلکه ثبت یکتایی وضعیت ماست. مخاطب همواره کسی است که نوشته را به تاراج می برد. 

بله ما حقیقتن به مخاطب احتیاج . فرت داشتن ، براي به دام انداختن و در نهایت کشتنبه مخاطب احتیاج داریم اما براي فریب دادن ، براي ن
  ! داریم 

اگر مدرنیته در درون ماست ، همان . آنها می گویند ؛ ما در درون مدرنیته نیستیم ، این مدرنیته است که اصرار دارد خود را در درون ما جاي دهد
همان طور که . چگونه می توان این درونی ترین عنصر غیر خودي را از خود به بیرون کشید و تف کرد طور که دین در درونمان بوده یا هست ،

سابق بر این می کوشیدند به ما بقبوالنند که ما به طور طبیعی دین خوي بوده و سرشتمان الهی است ؛ اکنون دیگر بار شاهد آن هستیم که 
  . تر مدرن بوده ایمکسانی ما را مدرن بخوانند حتی بگویند ما پیش

اما ما می دانیم که نه دین در درون ماست نه مدرنیته در تهی گاهمان ، آنچه است ورود و خروج تومان ایده مدرن بودن است که می خواهد 
ن زایا بود ، روزي سنت هم چنی. نتایج خویش را از وجود توامان خویش در درون و برون بگیرد بی آنکه چون و چرایی فزون تر را تاب بیاورد

روزي سنت هم چون عنصر مدرنی ، چون زوج تازه ممزوج شده اي قدرت آن را داشت که ارزش هاي خود را به خاطر درونی بودنش از زبان ما 
  .می شود روزي را هم تصور کردکه این انگل مدرن را دفع نماییم ، چون سنتی سنده شده بر توالت هاي فرنگی. بیان کند

وظیفه . تفکر وظیفه است. تفکر ، شغل نیست. حتی موذن اذان می گوید. نقاش ، نقاشی می کند. مولف ، تالیف می کند. ی کندمترجم ، ترجمه م

چگونه می توان تفکر را نه براي انجام وظیفه بلکه . تفکر نیروي پیش برنده کار و خود خطري مهلک است. اي که از قبل به ما محول شده است

  می توان از شر این چرتکه ذهن براي پیش برد منافع خالص شد؟ چگونه می توان تفکر را به ضد خود تبدیل کرد؟ وظیفه دانست؟ چگونه 

تنها با به کار . نیرویی درون تفکر است که میل به نیستی دارد ، همان نیروي مهلکی که ما را به خودکشی ترغیب کرده و از آن بازمان می دارد
نیرویی که سرعت تفکر مدرن را کم می کند ، آن را به سکون . است که می توان این میل را زنده و احیا کردانداختن تفکر در جهتی خالف 

وظیفه ما . رسانده و منجمد می سازد و با مکشی عظیم آن را به درون حفره تاریخ می کشاند تا سیر سیري ناپذیر خویش را به عقب بدود
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نه براي پاك کردن اثر جرمی که تفکر مرتکب شده است بل . تفکر را وادار کنیم به گذشته بر گرددما باید . کشاندن مجرم به صحنه جرم است 

لحظه اي که تفکر از پر . به خاطر رودررویی تفکر با میل نیستی خویش براي شوراندن آن لحظه جنون آمیزي که تفکر به ضد خود بدل می شود
لحظه اي که تفکر از آینده چشم شسته و به . تخلیه و به ته رساندن زندگی رهسپار می شودکردن و به انجام رساندن زندگی دست کشیده و به 

  . گذشته روي بر می گرداند

به آن لحظه مکث که نقطه . ما از آن لحظه اي سخن می گوییم که گردي تفکر بر اثر معکوس شدن شیب سرعتش کم شده و به صفر می رسد
عقب گرد نیست این پیش روي در گذشته ، تکرار گذشته نیست ، این لحظه اي است که تفکر  این. عطف و بازگشت تفکر به عقب است

دایره اي که جلو زدن در آن به معناي عقب افتادن و عقب افتادن در آن به معناي . دورهاي عقب مانده خویش را در دایره هستی جبران می کند

پیشرفت در اینجا معنایش را . ند رفتن و کند رفتن هر دو می تواند به پیروزي ختم شوداین خاصیت رقابت در دایره است که ت. جلو افتادن است
  .از دست می دهد ، جایی که هر پیشرفتی نوعی پسرفت است

 چگونه می توان این صداها را قطع. باز صدایی می شنویم که می گوید جریان ترجمه اندیش ، باز صدایی می شنویم که می گوید زنده باد تالیف

موافق و مامایی  –کرد؟ چگونه می توان از شعبده استدالل  براي توجیه کار یا حرف خود گذشت؟ چگونه می توان با معجزه استدالل مخالف 

معجزه بیش تر از آنکه محتاج خدایی باشد محتاج آدم هاي سادلوحی است که . حقیقت در افتاد؟ مامایی که هم زائو را می کشد و هم کودك را
  .  اور کنند و ما در اطراف خویش جز آدم هاي ساده لوح چیزي نمی بینیمآن را ب

تالیف صرفن در متن نوشتار اتفاق می افتد وگرنه این ادعاي گذشتن / در برابر این دیدگاه ، مخالفان می گویند این گذشتن از دو گانه ترجمه    
. رن شدن صحبت می کنیم اشاره ما به وضعیت تاریخی است که در آن هستیمدر ثانی وقتی ما از مد. را هر کس و در هر جایی می تواند بکند

این استعاره از پیش درون و بیرون را پیش فرض گرفته و چنین می . این مساله ربطی به استعاره درونی شدن یا از به درون وارد شدن ندارد
  . ارجی قرار داردانگارد باید بکارت خویش را حفظ کرد چرا که همواره در معرض تجاوز یک خ

این نه یک استعاره بلکه مفهومی است که می خواهد وضعیت امروزمان . موافقان در جواب می گویند ما جز شاشیدن راهی به دنیاي خارج نداریم

ت و رو ما به پش. وقتی از درونی شدن مدرنیته سخن می گوییم منظورمان این نیست که بیرونی شدنی هم ممکن است. را به نمایش بگذارد

چگونه می توان پوست خود را وارونه کرد و گوشت را به بیرون کشید و به این ترتیب . کردن این لباسی که بر تنمان کرده اند اشاره می کنیم
یته شما می گویید درون و بیرونی در کار نیست چرا که مرزي براي رد شدن یا ممانعت از رد شدن مدرن. منطق درون و بیرون را به سخره گرفت

ما می گوییم در این صورت . به گمان شما مدرنیته همه را در بر گرفته است و سخن راندن از سوژه خود دال بر مدرن بودن ماست. وجود ندارد
ورد؟ شاین تز شما همان تز پایان تاریخ نیست؟ چرا نباید نیروي ویرانگر درونی اي را منکر شویم که در دل هر واژه خالئی ساخته و علیه آن می 

  آیا باید از شوریدن چشم پوشید ؟ 
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این بیرون افتادن نه در جایی چون متن بلکه در الل شدنی . ترجمه می گویند/ مدافعان این تز همچنین در برابر بیرون افتادگی از انگاره تالیف

ا تحمیل کرده است؟ چه کسی می خواهد چرا باید به مخالفان خود پاسخ بگوییم؟ چه کسی به ما این پاسخ گویی ر. خواستنی اتفاق می افتد
آیا چنین مذاکره اي خود . حتی مخالف ترین و بی ربط ترین عنصر غیر خودي را به درون خود کشد و او را به پاي میز صحبت و مذاکره کشاند

آزادي بیان و نه عمل محدود  دامی براي پریودیک کردن جدال ها در آواهایی ختم نمی شود که در نهایت ، آسودگی مدرنی را می آورد که به
آیا همین پاسخ گویی ما به شما در نهایت خواسته شما نیست؟ بازي بی پایانی که سرانجام نقاط ضعف شما را به شما یادآوري کرده و . است

لحظه عبور از بزرگ شاید . یکی براي من ، یکی براي تو ، یکی براي من ، یکی براي تو. نتایجی جز پذیرش نسبی بودن حقیقت در بر ندارد
باید کودك شد تا از پاسخ گویی امتناع کرد و مصرانه فقط به خراب کردن ابزارهاي . باید کوچک شد تا نابرابري را درك کرد. بودن گذشته است

  .مقدس بزرگ تر ها پرداخت

او همه چیز و همه کس را دشمن خود . می سازددر برابر مخالفان این تز می گویند ، این طریقه استدالل نوعی دژ مستحکم از نقد ناپذیري را 

او به راستی دیگر در مدرنیته جایی ندارد چون نمی خواهد تن به نقد . حتی دوستانش را به عنوان دشمنان کم تر خطرناك می شناسد. می پندارد 
مدرنیته . یا درمان می شود یا رفع می گردداو سنتی ترین است و در نهایت او چیزي جز یکی از تولیدات جامعه مدرن نیست که به زودي . دهد

. بحران کم نداشته است ، فقط عقل مدرن می داند که چگونه به گونه اي کاملن انسانی و بشر دوستانه خود را از شر این افراد خالص کند
  . مدرن می کنند افرادي که فقط نق می زنند و در حالیکه به ساندویچ خویش گازي زده و پپسی می نوشند فحشی نثار جامعه

  . در برابر مدافعان این تز دیگر سخنی نمی گویند به ساندویچ خود گاز زده و فحشی نثار خویش می کنند
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  چیست؟» شدت«

  محمد ایزدي

  

ي  واسطه یهاي ب برگسون با ابداع این مفهوم در کتاب تاریخی داده. ي معاصر است یکی از مفاهیم پرکاربرد و مهم در فلسفه» شدت«مفهوم 
ي  متن زیر خالصه. برده بودیم تر در کنار کمیت به کیفیت پی گرفته ایم، هرچند پیش نشان داد تاکنون ما جهان را تنها اندازه می) 1889(آگاهی 

م دیگر و او در خالل این توضیحات به مفاهی. گوید ي شدت می هاي نخستش، درباره ویژه در بخش آن چیزي ست که برگسون در این کتاب، به
یکی » بازنمود«یکی از این مفاهیم و افتراقش با ] حس عاطفی، تأثر[» عاطفه«. کند که در جاي خود حائز اهمیت اند تمایزهاي جدیدي اشاره می

  . از این تمایزهاست

. نوعی مستلزم تناقض اند هب 16»کمیت غیرامتدادي«، کمیت و کیفیت، وجود ندارد، لذا عباراتی چون 15بعد و بی 14بعد هیچ اشتراکی میان ذي
، 17تواند میان امتدادي و اشتدادي چه چیز مشترکی می«: برد کار می رسد بعد و امتداد را به یک معنا به نظر می به ها دادهبرگسون در فصل نخست 

که یک شدت محض  وافق اند، اینو فلسفه در یک زمینه با یکدیگر م 19هر ترتیب، او اعتقاد دارد عقل مشترك به 18»بعد باشد؟ بعد و بی میان ذي
در آگاهی ما تصویري از یک حاوي و یک محوي را » تر کوچک«و » تر بزرگ«کلمات . باال بکشند 20ي اندازه را، درست همانند یک بعد، تا مرتبه

یجه تصویري از یک انبساط در کند، تصویري از یک تراکم کنونی و در نت اي که آن را بیان می شدت، و حتا کلمه 21ما در تصور. کشند پیش می به

 امتداديرا به  اشتداديلذا باید پذیرفت ما . و، اگر بتوانیم چنین بگوییم، تصویر ِ یک مکان فشرده 22یابیم، تصویر ِ یک بعد مجازي آینده می
سخن  دانیم یتر است، م بزرگ گریاز جسم د یجسم یاتر است،  بزرگ یگراز عدد د يعدد شود  یگفته م یوقتتر،  عبارت روشن به. کنیم تحویل می

 ي داللت دارد، و رابطه یاست که حس اول بر دوم ینسخن از ا یاآ است؟ تر یفضع یحسحاوي  یدترحس شد یکچگونه  یول یست،بر سر چ
باطل  يورظاهراً متعلق به عقل مشترك است، و بدون درافتادن در د ياشتداد ي از اندازه یفهم یناست؟ چن محويو  ي حاوي آنها رابطه

این  .23اندازه دانست توان یکه شدت را چگونه م شویم یپرسش مواجه م ینبا ا یت،در نها. یمآن ارائه کن يبرا یفلسف یحیتوض توانیم ینم
ها، حسیات، و عواطف تالش  ، از جمله احساسات، کوشش»حاالت آگاهی«پرسشی است که برگسون با بررسی چند حالت درونی تحت عنوان 

                                                             
14. l'étendu 
15. l'inétendu 
16. quantité inextensive 
17. l'intensif 
18. Œuvres, p. 6 (DI 2). 
19. sens commun 
20. grandeur [مقدار] 
21. idée 
22. virtuel 
23. Œuvres, p. 6 (DI 2). 
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رساند، و آن  می 24دنبال پاسخ دادن به پرسشی دیگر است، پرسشی که او به مفهوم دیرند او را در پی این پرسش به. ان پاسخ بدهدکند بد می

اما این مسیر چگونه . 25گیري خواهد بود شان، مستقل از فرض کمیات قابل اندازه ي شدت حاالت آگاهی، مستقل از علت پرسش در واقع مطالعه
  شود؟ طی می

هاي زیباشناختی،  ، احساس27هاي اخالقی احساسات از قیبل احساس. است 26شود احساسات بررسی می ها دادهیی که در  ن حالت درونیاولی

صورت  برگسون اعتقاد دارد که این حاالت درونی، که در سطح آگاهی به. و امثالهم است 31، انفعاالت انعکاسی30، هیجانات29، اندوه28شادي
یک احساس ویژه  34در واقع، احساسی مانند احساس زیبایی. کیفی اند 33دبسنده نیستند، بلکه ترکیبی از فرایندهايدهند خو روي می 32پدیده

شادي درونی یا شور یک امر . ي دیگر احساس شادي یا اندوه است نمونه. تواند توأم با این احساس باشد نیست، بلکه هر احساسی می

شادي در . تدریج جایی را براي خود اختصاص دهد را اشغال کرده باشد و سپس به 35اي از نفس هشناختی منزوي نیست که ابتدائاً گوش روان
یابد و  اش وزن این حاالت کاهش می که با شدت یافتن سوي آینده است، چنان گیري حاالت آگاهی ما به ي خود نوعی جهت ترین درجه پایین

توانیم  که می یابند، چنان ناپذیر می مان کیفیتی تعریف رنهایت شادي، ادراکات و خاطراتو د. آیند سر یکدیگر می تر پشت تصورات و حسیات سریع
لذا شادي محض . خودمان بازگردیم متعجب خواهیم شد که واقعاً وجود داریم  آنها را با گرما یا نور مقایسه کنیم، آنها چنان تازه اند که اگر به

لیکن ما میان دو صورت متوالی . شناختی ما هستند متوالی تغییرات کیفی انبوه حاالت رواندرونی واجد صور متعددي است که درحکم مراحل 
ي اندوه نیز به همین ترتیب است، با این تفاوت  درباره. کند ي یک احساس واحد تغییر می کنیم اندازه گذاریم و گمان می شادي نقاط تقسیم می

. 36مان هستیم در اندوه، ما شاهد نوعی فقیر شدن یا ضعیف شدن تصورات و حسیات. شود سوي گذشته آغاز می گیري به که اندوه از یک جهت
این مسأله به کیفی بودن آنها . 38است تا رتبی 37اي باید در این میان توجه داشت این است که تفاوت میان این مراحل بیشتر ماهوي نکته

این یکی از موضوعات . یقی سخن بگوییم، آن کثرت کیفی است، نه عدديگردد، چرا که برگسون معتقد است اگر بتوانیم از کثرت حق بازمی

آنها را  39کمک آگاهی انعکاسی گردد، بنا بر این، مجاز نیستیم به به هر ترتیب، شدت احساسات به کیفی بودن آنها بازمی. ست ها دادهفصل دوم 

                                                             
24. durée [دیمومت، استمرار]  
25. Œuvres, p. 51 (DI 55). 
26. sentement 
27. sentiments moraux 
28. joie 
29. tristesse 
30. émotions 
31. passions réfléchies 
32. phenomène 
33. progès [ صاعدترقی، ت ]  
34. sentiment du beau 
35. âmé 
36. Œuvres, p. 11 (DI 8). 
37. de nature 
38. de degré 
39. conscience réfléchie 
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نباید تصوري از » شادتر«گوییم  عبارت دیگر، اگر می به. آنها حرف بزنیمي  یکدیگر درنظر بگیریم، آنها را ثابت فرض کنیم، و از اندازه 40مجاور

  .کنیم تر داشته باشیم، هرچند براي سهولت کار چنین می ي بزرگ یک شادي با اندازه

  : است 41اش را برحسب کمیت بیان کرد کوشش عضالنی توان شدت ي دیگري که ظاهراً می نمونه

اش تعریف شود،  ي علت تواند با اندازه شان هستند، و، هرچند شدت یک حس نمی به علت بیرونیحسیات، در یک معناي ویژه، وابسته 

بعد آشکار  شود، توگویی شدت در ذي هایش ظاهراً در خارج شکوفا می حتا آگاهی در برخی جلوه. اما قطعاً نسبتی میان این دو هست
  42.گونه است کوشش عضالنی از این: شده است

شود، ظاهراً حتا  گیري ظاهر می هاي قابل اندازه ي پدیده واسطه شود و به وشش عضالنی از آنجایی که در مکان گسترده میگوید ک برگسون می

آگاهی ما از افزایش کوشش عضالنی به «. کند اش واجد اندازه است، حتا علم نیز در توافق با عقل مشترك این امر را تأیید می پیش از تجلی
اما با  43».دهد گردد، ادراك تعداد بیشتري از حسیات محیطی، و ادراك تغییري کیفی که در برخی از این حسیات روي می ادراکی دوگانه بازمی

آنچه باز در اینجا اهمیت دارد این . وجود این، اگر بیشتر دقت کنیم خواهیم دید تحلیل شدت کوشش عضالنی برحسب اندازه یا کمیت نارواست

  .گیري بسنجیم توانیم آن را برحسب چیزي قابل اندازه که چگونه می ش عضالنی داریم، نه اینچه حسی از کوش» ما«است که 

شوند، با  ارز علت بیرونی در آگاهی درنظر گرفته می  شان که معموالً هم این حاالت روانی ظاهراً بسیط اند و شدت. ترند کمی پیچیده 44ها اما حس
و  45توان ورود کمیت را در یک معلول غیرامتدادي پرسش اینجاست که چگونه می. کنند ییر میي علت بیرونی تغ تغییر در کمیت یا اندازه

برگسون براي پاسخ به این پرسش میان دو حس تمایز  46را توضیح داد؟ –ناپذیرند  ها تقسیم حسیات برخالف احساسات و کوشش –ناپذیر  تقسیم
توانیم  رو، می در بازنمودهاي بسیط ما هم عنصري عاطفی وجود دارد، از این ، هرچند48و حسیات بازنمودي 47حسیات عاطفی: شود تمایز قائل می

ي  چیست؟ مفهوم عاطفه در فلسفه 49ي نخست باید ببینیم مقصود از شدت حس عاطفی، عاطفه، یا لذت و الم در وهله. از یکی به دیگري برویم
ي حس عاطفی چه  درباره ها دادهاو در . کند ي او از دیگران ایفا می لسفهکننده در تمایز ف ترین مفاهیم است و نقشی تعیین برگسون یکی از مهم

  گوید؟ می

                                                             
40. juxtaposent 
41. effort musculaire 
42. Œuvres, p. 17 (DI 15). 
43. Ibid., p. 20 (DI 19). 
44. sensation 
45. effet inextensif 
46. Œuvres, p. 24 (DI 23). 
47. sensations affectives 
48. sensations représentatives 
49. plaisir et douleur 
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ي یک ارتعاش ارگانیک یا  ي حالت عاطفی وجود دارد این است که آن را تنها بیان آگاهانه برگسون اعتقاد دارد یکی از مشکالتی که درباره

که از  آید، اما از آنجایی تر حس شدیدتر پدید می ید که به ازاي یک ارتعاش بزرگنما اگرچه چنین می. دانند درونی یک علت بیرونی می 50پژواك
اما باید توجه داشت هیچ . شود ي این ارتعاشات به حسیات منتقل می»اندازه«مثابه حرکات آگاه نیستیم، مشخص نیست چگونه  این ارتعاشات به

ارتعاشات در : ي ارتعاشات، و حسیاتی که شاغل مکان نیستند وجود ندارد د دامنهشوند، مانن هایی که روي هم جمع می چیز مشترکی میان اندازه
لذت و الم، یا حاالت عاطفی بیان : تواند چنین باشد شود می اي که در اینجا مطرح می فرضیه. صورت حسیات وجود دارند، نه حرکات آگاهی ما به

ي نزدیک در  که در گذشته نیسته عبارت دیگر، حاالت عاطفی بیان چیزي ب. دهد در شرف تولید است یا در آینده روي میچیزي است که 
کند  تعیین نمی آگاهیرا براي  علمیي تماماً  طلب است، این وظیفه که عمیقاً فایده طبیعتزیرا . ارگانیسم روي داده، یا در حال روي دادن است

تري چون  رسد در حرکات آزاد که در موجودات عالی نظر می از سوي دیگر، به. ندکه ما را از گذشته یا اکنونی که دیگر به ما بستگی ندارد باخبر ک
. کند اي میان کنش بیرونی که موجب حرکت بوده است و واکنش مقرر وجود دارد؛ این فاصله را حالت عاطفی پر می شود، فاصله انسان دیده می

آید یا  لذت و المی که در این موجودات پدید می. شد که ممکن است روي دهددربرابر واکنش خودکاري با مقاومتیدلیل این واسطه شاید تولید 

لذا حاالت عاطفی نباید تنها معادل ارتعاشات، حرکات یا پدیدارهاي جسمانی که در گذشته بوده . دهد یا آغازي است براي آزادي کاري انجام نمی
است  ممکندل آن چیزهایی تلقی شوند که در حال ساخته شدن اند، آنهایی که اند درنظر گرفته شوند، بل افزون بر این و بیش از هر چیز، معا

آیند، و  یی باشد که پدید می  تواند چیزي جز آگاهی ما از حرکات غیرارادي شدت حسیات عاطفی نمی«توان نتیجه گرفت که  پس چنین می. باشند
موجوداتی خودکار ساخته بود، و نه موجوداتی واجد آگاهی، سیر طبیعی خود شوند، حرکاتی که اگر طبیعت ما را  نحوي در این حاالت ظاهر می به

الم یا درد در واقع کثرتی از حاالت روانی بسیط است که اقتضائات جدید ارگانیسم را دربرابر وضعیت جدیدي که براي آن پیش آمده » .را داشتند
  .کند است بیان می

طور که گفتیم،  همان. حس صدا، حس بو، حس مزه، یا حس نور از این قبیل حسیات هستند. داما حسیات بازنمودي با لذت و الم تفاوت دارن
انگیزند که با درنظر  زعم برگسون، بسیاري از حسیات بازنمودي نیز واجد خصلتی عاطفی هستند، و به این ترتیب، از سوي ما واکنشی را برمی به

دهد تا به  تدریج که یک حس سرانجام خصلت عاطفی خود را از دست می به«در مقابل، . متوانیم شدت این حسیات را ارزیابی کنی گرفتن آن می
اي را که علت حس  ي بیرونی کنند؛ اما ما درضمن ابژه انگیخت میل به زدوده شدن می اي که در ما برمی حالت بازنمودي برسد، حرکات واکنشی

باز خواهیم دید کمیت یا مقدار این  51».اندیشیم اش کرده ایم، و به آن می تر ادراك پیشکنیم، یا، اگر آن را ادراك نکنیم،  مذکور است ادراك می
نحوي نادرست  لذا در شدت حسیات بازنمودي باید این نکته را توجه داشت که نباید به. کنیم علت امتدادي را با شدت حس دریافتی خلط می

تر  که پیش شناسی وارد کرد، بدون آن گیري را در روان توان اندازه گیرد که نمی میبرگسون درنهایت چنین نتیجه . علت را در معلول دخیل کرد

                                                             
50. retentissement 
51. Œuvres, p. 31 (DI 30). 
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توانیم تساوي آنها را  باشند، نمی 54که دو حس اینهمان از سوي دیگر، تا زمانی. دو حالت بسیط، مثالً دو حس را، تعریف کرد 53و جمع 52تساوي

کند، وجه  نمایان می 55اي خود را در دو وجه با وجود این، هر پدیدار یا ابژه. ی نیستدر جهان فیزیکی، تساوي هرگز مترادف اینهمان. نشان دهیم
صورت، چیزي جز چند اصطالح که مستقیم یا غیرمستقیم بر هم منطبق  ي نخست را کنار گذارد، اما در این توان سویه می: کیفی، وجه امتدادي

ي دما بسنجیم؛ اما این جز  لذا منعی درکار نیست تا مثالً حس گرما برحسب درجه. اندم رسند باقی نمی شوند و به این ترتیب یکسان بنظر می می
خالصه، ظاهراً دو «. ي دما است ي چگونگی تغییر حس گرما درحین تغییر درجه شناسی دقیقاً رد این قرارداد و مطالعه تن یک قرارداد نیست، روان

ي آن  همان پس از حذف تفاوت آنها باقی بماند؛ و، از سویی، چون این تفاوت کیفی همهتوانند مساوي باشند مگر بنیانی این حس متفاوت نمی
میان دو  57ي معادل این حرف چنین است که فاصله 56».ماند کنیم، معلوم نیست پس از حذف آن چه چیزي برجا می چیزي است که حس می

موجود بازهم به معناي تفاضل  59شوند، تمایز زمان ادراك می ماست؛ حتا وقتی دو حس ه 58حس همان تفاضل حسابی نیست، و تنها یک گذار
توان یکی را  می. بعد، میان کیفیت و کمیت، نیست بعد و امر ذي ي مشترکی میان امر بی هیچ نقطه«توان گفت،  در نتیجه، می. حسابی نیست

  60».دي این همانندسازي را درنظر گرفتبرحسب دیگري تأویل کرد، یکی را معادل دیگري گرفت؛ اما سرانجام باید خصلت قراردا

نفسه کافی  که حاالت آگاهی را بازنمودهاي علتی بیرونی درنظر بگیرند، یا آنها را فی بدین ترتیب، مفهوم شدت دو وجه دارد، یکی برحسب این

حالت دوم، ما شدت را کثرت  ي علت برحسب کیفیتی مشخص از معلول؛ در در حالت نخست، ادراك شدت عبارت است از سنجش اندازه. بدانند
است، دومی ادراکی  61زعم فیلسوفان اسکاتلندي، نوعی ادراك اکتسابی اولی، به. دانیم کمابیش معتنابه امور روانی بسیط در بطن حالت اصلی می

یا کوشش اند معموالً بازنمودي و   تر که حاوي هیجان کنند، زیرا امور روانی بسیط با وجود این، این دو معنا اغلب در یکدیگر رخنه می. 62مبهم
لذا تصور شدت در محل . اي را دارا هستند زمان عاطفی هم هستند، خودشان کثرتی از امور روانی پایه هستند، و چون اکثر حاالت بازنمودي هم

کند تا تصویر  وجو می هی جستدهد، و دیگري در اعماق آگا بعد سوق می ي ذي تالقی دو جریان قرار دارد، یکی ما را از خارج به تصور اندازه

نحوي بنیادي با آن متفاوت است؟ این  یکسان پنداشت یا به 63این تصویر چیست؟ آیا آن را باید با تصویر عدد. کثرتی درونی را به سطح آورد
 .، آزادي و حرکت، اصالح کنیمخورد، و در این میان باید تصور خود را از تغییر درونی و تغییر بیرونی پرسشی است که به مفهوم دیرند پیوند می

    

                                                             
52. égalité 
53. addition 
54. identique 
55. aspect 
56. Œuvres, p. 44 (DI 47). 
57. intervalle 
58. passage 
59. contraste 
60. Ibid., p. 48 (DI 51). 
61. perception aquise 
62. perception confuse 
63. nombre 
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  نوشتنِ یک نسل

  ایمان گنجی

  مقدمه. 1

همواره دو محور را در نظر ) سوبژکتیویته(و مارکس در تحلیل خود از کار و نیروي کار ) سوبژکتیویته(اسپینوزا در تحلیل خود از نیروها و قدرت 

اي دیالکتیکی نیستند، بلکه یکی از آنها ایستا و دیگري پویا، دو محور داراي رابطهاین . گیرند که در تضاد آنتاگونیستی با یکدیگر قرار دارندمی
 از پیشــ» برساخته«محورِ امر  محور ایستا، نهادي و عمودي]. 2، 1[یکی نهادي و دیگري ضدنهادي، یکی عمودي و دیگري افقی است 

رو از چنین الگویی تبعیت خواهد شناسی متن پیشروش. ــ استمستقرنشدهــ» برسازنده«محور امر  ــ و محور پویا، ضدنهادي و افقیمستقر
شوند و در مورد هر کدام این دو محور عمودي و افقی به فهرست می 1360ي نسلی دهه» هايابژه«در این متن، مفاهیم، پدیدارها، یا . کرد

علمی هاي شبهاستاتیک شده است، شدت و حدتی ندارد، از گفتمان محور عمودي و برساخته، از آن رو که پیشتر مستقر و. آیندسخن درمی
معلوم » متخصصان«و » کارشناسان«شناسان و دیگر پزشکان، جامعهي روانیافتگی سفت و سخت آن از زبانِ پیراستهبرخوردار است و تعین

هول و هراس  کارشناساناست؛ همان زبانی که در بیانِ تروتمیزِ  مند برخورداربودن خویش، از زبانی شدتمحور افقی اما، بنا به برسازنده. شودمی
. را به خود بگیرند» هستی«هاي صلب و تغییرناپذیري از هایی متعالی نیستند که فرم کرهبا این حال، این دو محور جایگاه. آفریندو لکنت می

تنها باید این تذکر . مانندنسبت به یکدیگر درونماندگار باقی میود، ناشدنی و غیردیالکتیکی خبلکه در عوض، آنها در عین حفظ آنتاگونیسم رفع

  .حضور دارد پیشاپیشهر آنجا که قدرت برساخته هست، قدرت برسازنده : فوکویی را به خاطر داشت

] 3[ ي کریستوفر بالسز مقالهي نسلی را با استفاده اابتدا ابژه. ي نسلی مشخص کرده باشیمپیش از آغاز بحث باید منظور خود را از نسل و ابژه
  : کنیمتعریف می

اي توسط آحاد یک هربار که ابژه[...] بریم کار میهایی هستند که براي ایجاد حس هویت نسلی بههاي نسلی آن پدیدهابژه«
کنند دگرگون میهاي والدین را کودکان ابژه. دهدشود، در واقع عملی ویرانگرانه در ابعاد کوچک رخ میخوبی درك مینسل به

هاي هوایی را با کودکان ي مصون ماندن از بمباراني استالینی، نحوهنسل پدر و مادرها در هراس از تجاوزگريِ روسیه[...] 
-آن[...] نشستیم شد، ما زیر میزهاي تحریر میبار در سال تکرار میکردند، در این تمرین که چندینتمرین می 1950ي دهه

خواهیم نشان بدهیم که قصد ما با انجام تحصنی مشابه می) 1964در برکلی، سال (ي بعد دانست که دفعهکس نمیزمان هیچ
هاي تحریرمان بنشینیم تا از خطر بمب در مان از ما خواستند زیر میزوالدین 1954سال . هاي نسلی را داریمکردن ابژهدگرگون
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را اشغال کردیم، میزهاي تحریر را کنار کشیدیم و اعالم کردیم که از فرط هاي درس ما بار دیگر کالس 1964امان بمانیم؛ در 

  ».ایمخشم منفجر شده

معنا ي باال، کالً بیشده در قطعهآورده» هویت نسلی«نخست، . رو همخوان شودما نیاز به تدقیقی در این تعریف داریم تا با سیاست متن پیش
ي امر مشترکی است که دهندهي شصت شمسی، که نشانها عضو نسلِ دههیتی یکسان براي میلیونهاي نسلی براي ما نه نشانگر هوابژه. است

-مان رشد میاي به نام هویت که درون همهما از غده. اي که تحت آن مقید شده اندي اینها به صورت جمعی تولید کرده اند، یا امر عمومیهمه

هاي نسلی کنیم که ابژهقبول می. تر استي دوم از این هم اساسیاما نکته. گوییمت سخن میکند، حرف نخواهیم زد؛ بلکه از انقیاد و خالقی

-ي این اتفاق نمیشوند، اما تضاد میان والدین و فرزندان را موتور محرکهآیند یا خوار میافتند، به تصاحب درمیشوند، از ریخت میدگرگون می

ي پدر و پسر، اودیپ و مادر، الکترا و پدر، در این شکل رابطه. غیردیالکتیکی سخن خواهیم گفت طور که گفتیم، ما از دو محورهمان. دانیم
دست بر قضا موتیف شورش پسران بر نام پدران در . آیندپزشکینه میشناختی و روانغیردیالکتیکی اهمیتی ندارند و تنها به کار توجیهات جامعه

تواند دلیل خوبی براي احتراز از کاربرد آن شود و همین یک فاکت میتکرار می هاشکاف نسل] حاصطالبه[گرفته بر هاي صورتي تحلیلهمه
  .باشد

دهد و بوردیو آن را در ي زیسته ربط میتفاوت تجربهدورکهایم تفاوت نسلی را به. تر استاما کار ما براي تدقیق مفهوم نسل از این هم پیچیده

گیرند و را مالك می) دارشدن در انسان امروزيسن متوسط بچه(سال  25اي هر عده. کندرمایه ردیابی میاختالف میان بازتوزیع قدرت و س

-اند که از تغییرات نسلی ظرف هر ششجایی رساندهبعضی حتی در پارانویاي دائمی از تکنولوژي کار را به. دانندبرخی هر دهه را موجد نسلی می

  ].4[گویند ماه سخن می

، آنچه موضوع این متن است، باید در اثناي 1360ي عبارت دیگر، نسل دههبه. کنیمپدیدارشناسانه استفاده میشروع کار از روشی شبه ما براي

ي نامتعین ، و شاید بازه1369تا  1359هدف ماست، شاید از  1367تا  1361چه بسا از . نوشتن و خواندن همین متن خودش را آشکار کند
اما این نقادي، معناي دیگري از پدیدارشناسی را نیز در خود . طور مشخص نتوان براي مرزهایش درنظر گرفتي سال را هم بهنهدیگري که پیما

ها، بدندرون بعد جمعی مادي، آن هم  64اش را یک دستگاهي میان نقد و ابژهباید رابطه] در نقادي پدیدارشناختی[«: دارد که از این قرار است

کردنِ جزئیات هاي نسلی و نسل و امربرساخته و امر برسازنده، بدونِ اپوخهپس اجازه دهید در رفت و برگشت میان ابژه] 5[» .ها، به حساب آورد
را بیرون بکشیم؛ نسلی که هر آنچه از این پس نوشته خواهد شد، بخشی از تاریخ آن را شکل داده؛ گاه  گوییمنسلی که از آن سخن میاجتماعی، 

  . ها بیرون کشیده و گاه به پستوها پس زده استسل را از زیرزمینهاي این نبدن

  
                                                             
64 Dispositif 
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  ي یکي شمارهابژه. 2

  فرهنگ: محور عمودي 2.1

فرهنگ واقعاً مفهومی غیرممکن است و انواع اشکال » فرهنگ پرولتاریایی«دهد که چرا اصوالً مفهومِ توضیح می» هنر و انقالب«در  تروتسکی
با . گیرندــ طرف سرمایه را میبخشی از سوي سرمایه استاي که اساساً میانجیِ ناپدیدشونده و غیرقابل تعینطبقهــدر برابر پرولتاریا  موجود

هاي تلویزیون را پر اش برنامه»بودننیامدنیچنگبه«توان فرهنگ نسلی را متعین دانست که هنوز هم گوییم که نمیاي مشابه میاستفاده از ایده
هاي بسیاري را بر سر فهم خود برانگیخته و همواره در هر انتخاباتی از سوي هر کاندیدایی با عباراتی متخصص کرده، پژوهش از کارشناس و

در هر دو سوي زبان محور عمودي » جوانانِ ما«این ناممکن بودنِ اطالقِ فرهنگ واقعاً موجود به . گیردمورد خطاب قرار می» جوانانِ ما«نظیر 
شان سعی در توجیه مساله به هر شکل ممکن هاي تبلیغاتیداخلی و خارجی که در رسانه ناظرانِست؛ یعنی در میانِ هر دوي گیجی آفریده ا

خلق کرده است؛ فاکس نیوز از جوانانی  براي خوداي یا ضدارزش فرهنگی حاشیه] 5[گوید که وله از نسلی سخن میبراي مثال دویچه. دارند
دنبال حقوق زنند که بهاز جوانانی حرف می]  7[هاي آمریکایی دیگري و رسانه. ها باشندر دوست دارند شبیه آمریکاییبیشت] 6[زند که حرف می

  .فردي خود هستند

مگالومانیايِ آمریکاییِ . شناختی، در همین سه نقلِ قول آشکار استعنوان مفهومی جامعهبودنِ تشخیصِ فرهنگ بههرج و مرج ناشی از ناممکن

از . کندي ناجوري را یا شیفتگی به خود یا تهدیدي براي امنیت شهروندان آمریکا تعبیر میي درباريِ کاخِ سفید، هر وصلهس نیوز، رسانهفاک

اي دارد، چیزي شبیه به فرهنگ یک اقلیت تشخیص داده است که کیفیتی جمعی و قبیله» ايفرهنگ حاشیه«وله نوعی سوي دیگر، دویچه
اي استعالیی اي که نقطهعبارت دیگر، یعنی فرهنگ اجتماعي مذهبی بزرگتر دیگري؛ بهی بزرگتر یا اقلیتی مذهبی درون جامعهقومی درون قوم

هاي فردي و اهمیت اما مثال دیگر ما از تالش... . خواه زبان واحد باشد، یا مذهب واحد، یا مرزهاي ملی و یا : کندبراي پیوندهاي خود پیدا می
در گام نخست، باید گفت که هر سه مورد . ي آلمانی قرار داردي مقابل تحلیل رسانهگفت که در نقطهمیان این نسل سخن می فردیت در

  .ناموفق بوده اند» جوانان ایرانی«ذکرشده قطعاً در امر تحلیل 

نیوز افتاده اند و رویکردي مِ واکنششان به فاکسي اول در دادسته. اما ماجراي فرهنگ در خود ایران دو واکنش کامالً متضاد را شکل داده است

-نقل. هستند و فرهنگی آمریکایی پیدا کرده اند» تبلیغات مسمومِ غربی«کامالً تحت تاثیرِ » جوانان وطن«مشابه را اتخاذ، و باور کرده اند که 

ها بیرون بکشید؛ و اصوالً اکثریت قریب به اتفاق روزنامه توانید از نشریاتی همچون کیهان یا یاللثاراث یا جمهوري اسالمیهاي فراوانی میقول

براي . سیاسی از فضاهاي مجازي شدت گرفتگفتمانی که بعد از ماجرايِ چندین سالِ قبلِ میدان محسنی در ایام محرم و نیز فوبیايِ سنتی

اره و اینترنت فرهنگ غرب بدون هیچ محدودیت و مرزي با ورود ماهو«: خوانیممی) 1389مرداد  9(ي همشهري اي از روزنامهمثال، در مقاله
دیگر حاضر به تشکیل خانواده نیستند و مجردبودن و زندگی در [...] برخی جوانان ما با الگوبرداري از فرهنگ غرب [...] وارد کشور ما شده است 
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مجازي، علت این تقابلِ غریب و کاذب میان زندگیِ هاي هراس از محیط] (7[» .دهندفضاي مجازي اینترنت را بر هر چیز دیگري ترجیح می

  ).خانوادگی و زندگی مجردي در فضاي مجازي را جایی دیگر نیز بررسی خواهیم کرد

وله از اند که یادآور توصیف دویچهرا پنهان نکرده جوانانفرهنگی در میان ـي ناعملی پزشکی نیز وحشت خود از این پدیدهگفتارهاي شبه

هاي شدن جوامع و در نتیجه دورافتادن از سنتکبریتی، پیامد صنعتیهاي قوطیهاي کوچک در خانهخانواده«: ارزش نسل نو استفرهنگ ضد
دور افتادن نسلِ امروز از عقاید و [...] شدن است رنگهاي پیشین است که متاسفانه این آداب و رسوم همچنان در حال کممانده از نسلبرجاي

ها و ترین محور چالشمدارانه، مهمفردیت سبک زندگیِ« یا ] 9[» .استي سنتی و اصیل را متزلزل کرده هاي خانوادهته، پایهافکار نسل گذش
  ]4[» .سال و نیم اخیر ایران بوده استویژه یکهاي چندسال و بهکشمکش

گویانِ این دسته معتقدند فرهنگ سخن. رفته داردت ازدستگفتمان دیگر به طرز غریبی سعی در پوشاندن هر نوع اختالف حاد و بازیافتنِ وحد
-هاي بهزیند و نسلها مثل همیشه ذیل آن در آرامش و بدون هیچ اعتراض قابل توجهی میها تا نوههمان است که بود، همگان از پدربزرگ

شناختی در دفاع از این موضع، پژوهشِ جامعهـهاي آماريیکی از پژوهش. عیب و نقص داشته اندلحاظ ارزشی، فرهنگی و غیره تداومی بی
به باال را مطالعه کرده - 55و  24-16ي سنی است که دو رده) 1375سال (» سیاسی در ایرانـها، و رفتارهاي اجتماعیها، نگرشبررسیِ آگاهی«

درصدي هیچ اختالف ، دوازدهکه جز چند اختالف دهدهد ندارد، اما نشان می 60ي اگرچه این پژوهش مستقیماً کاري با نسلِ متولدین دهه. است
بندي آنها، مثل تاکید بر مفاهیم کلی و ها، محتوا و صورتاي در طرحِ پرسشالبته با وجود چنان شیوه. (دیگري میان این دو نسل وجود ندارد

هایی است که در هر حال، با تکیه بر چنین پژوهش ).آور نیست، عدم وجود اختالف چندان شگفت...هایی همچون آبرو و مردانگی و فرضپیش
بنید نمی» نسل پدرانمان«و » نسل ما«داند و تفاوت حادي میان کالً شکاف نسلی را منتفی می 89شناس در آبان جامعه» پورِمحمدرضا جالیی«

تواند در راستاي پور قطعاً میموضع جالیی. کندمیارزیابی » گرم«ي ایرانی را هنوز هم ي اظهارنظرهاي باال، کانون خانوادهو بر خالف همه

در هر . پوشی نیستاش قابل چشمانگارانهطلب، نوستالژیک و سادهي وحدتکاهشِ خشونت نهادي علیه نسلِ خود او تعبیر شود، اما سویه
نسلِ » فرهنگ«دي در ذهنِ کارشناسانِ کم نشان از اغتشاشی بنیاصورت، دو موضع باال اگر صدق و کذب خودشان را هم معلوم نکنند، دست

  . شصت دارد

  محور افقی 2.2

رسد متن این سخنرانی، بر خالف دیگر متون فرهادپور نظر میبه. سخنرانی کرده بود» جوانان«ي موضوع چندین سال پیش درباره مراد فرهادپور

پاره نیستند، نه انسجام تئوریک همیشگی را ف چندان هم تکهرغم نظر خود مولکم از منطق نظريِ منسجمی برخوردار هستند و علیکه دست
هایی که دم به گیريشمار دارد، جمالتی مملو از شک و تردید، موضعمتن این سخنرانی ارجاعات بی. هاي نظريِ معروف راداشت و نه آن دقت
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زند را چنین ساخته، آنچه از زیر بافتار آن دم به دم بیرون میآنچه این متن . دارد لکنت نظريکنند، و زبانی که دم یکدیگر را تعدیل و خنثی می

  :آفریند، سمپتوم همین محور افقی استو اغتشاش می

رسد خود فساد اگر در هنر مدرن به مدرنیسم نگاه کنید و فساد را هم یک معناي صرفاً اخالقی در نظر بگیرید، به نظر می«
خورد ي فساد بوده اند، از بودلرگرفته که الدانوم میمهم فرهنگی مدرنیته زاییدهي فرهنگ است و کلی از دستاوردهاي سازنده

ي چیزهاي خوب در خون و شقاوت ریشه گوید همهکنم که میي نیچه ختم میو با این جمله... تا اسکار وایلد و پروست و 
این دستاوردهاي معنوي و آرمانی که ما ادعاي آن توان گفت شاید خیلی از حال اگر ما خون و شقاوت را کنار بگذاریم، می. دارد

گرانه هستیم، از درون صداقت همین نسل جدید و حتا خون و شقاوت آن و حتا نکات را داریم و در واقع به دنبال سعادت حیله

بته این صرفاً یک ال. یعنی اینها بشود خاکی که از دل آن فرهنگی بیرون بزند. منفی که برشمردم، حتا نیهیلیسم آن بیرون بزند
» .تواند فرهنگ ساخته شوداصطالح فساد میاز درون این به[...] کنم که حتماً این طور خواهد شد بینی نمیپیش. سئوال است

]10[  

  :این نسل روزي خواهد گفت! ساختنِ فرهنگ؟

. کنیمهایی که متعین میاز فردیت ي ما نه از هویتی گروهی و قومی است و نهکنندهشدت گیج. فهمیمما گیجی آنان را می« 

-هاي مجازي، میها و چه از خاللِ واقعیت محیطهایی هستیم که امر مشترکمان را، چه از خالل واقعیت خیابانما تکینگی

-ـشکل«ناشدنیِ میانِ این دو؛ نه سبک زندگی که هایی جمعی، که تکینگی تعریفسازیم؛ نه افرادي متزوي یا حامالن هویت

-حیات نه چیزي ورايِ حیات برهنه، که درونیـشکل. است "حیاتـشکل"ــ، که فردــ بدنواحد بنیادینِ انسانی نه «: » یاتح

مربوط » آنچه هستم هستم چگونه«ربطی ندارد، بلکه به » هستم آنچه به «حیات من ـشکل. شدنِ آن استترین قطبی

هنگ واقعاً موجود نیستیم؛ ما پسماندهاي چنین فرهنگی، اقتصاد چنین فرهنگی برندگانِ فرما حامالن و پیش] 11[» .است
-نمی اي تخصیصشدهدادهکنش دیگر به هیچ بدن از پیش/ فضاهایی را بگشایید که در آنها: سیاست تکینیِ هرچه« . هستیم

-ــ/شهريهاي کالني دستگاهگرانهحیله توزیعِژستی که /یابند،داشتنشان را بازمی ژستها استعداد جایی که بدن./یابد

از /ــ ها، سینماها و غیرهها، تلویزیونبیمارستان/هاي ورزشی،هاي همراه، زمینها، تلفنها، مدارس، دوربینکامپیوترها، اتوموبیل
خواهیم پدرانمان ما نمی] 11[» .شانآن هم با ازحرکت انداختن/شانشناختنرسمیتآن هم با بازشناختن و به./ایشان دزدیده اند

رسمیت اصالً چه کسی گفته است دیگري باید مرا به«. شناسیمرسمیت میما خود خویشتن را به. رسمیت بشناسندما را به
  ]12[» بشناسد؟
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  ي دوي شمارهابژه. 3

  هاي روشنفکريپدیده: محور عمودي 3.1

ي پاشد، پدیدهیافتن فرومیي قوامچیز در لحظهپاره است و همهچیز تکهزیسته شود، همه» کامل«تواند هایی که تجربه نمیدر فرهنگ
ها را با سه ما این پدیده. »ي لیگ برترپدیده«معنایی خاص دارد، معنایی از جنسِ » پدیده«پس اینجا . معناي معمول کلمه نداریمروشنفکري به

دانیم؛ کسانی که ي بارز آنها میها را نمایندهنوعی پرکار آن دههته یا بهکنیم و روشنفکران برجسدهه در فضاي روشنفکري ایران مشخص می
ي شصت توانند از منظر ذهنیت نسلِ متولدین دههي نخست، نمیدارند و از این رو، با توجه به ابژهشده گام برمیاساساً در جریان فرهنگ نمادین

  .برسازنده باشند

هاي پس از هاي جنگ و بحراندر سال. هاي رضا براهنی شکل گرفتها و مقالهو با مصاحبه 1360ي ي فرهنگی در دههنخستین پدیده

کم نام براهنی در این دوره نخستین کسی بود که از لوکاچ و آدورنو و دریدا سخن گفت و دست دکترانقالب، تولید فرهنگی تعطیل شده بود و 
خصوص و یکم، او هیچ متن به. 65اي فرهنگی بدل ساخته استیگورها است که وي را به پدیدهگفتن وي از این فاما فرمِ سخن. آنها را وارد کرد

هایی را از اي به مرجع سخن خود بکند، ایدهتوجهی از آنها ترجمه نکرد تا از خالل متن به معرفی ایشان بپردازد؛ دوم، او بدون آنکه اشارهقابل
-سري ایده متصل میها را به یککرد و اسمآورد، به هیچ مرجعی اشاره نمیردي که اسم میکرد؛ سوم، در همان موامتفکران غربی ذکر می

همچون ضرورتی ساخت؛ چهارم، شکل بحث و واردات ایده از سوي براهنی کامالً دلبخواهی و تصادفی بود و سعی داشت تا ضرورتی تاریخی ــ

ها، حتی خوانش نقل تصادفی ایده. جاي گذاشتب، براهنی الگوي نامناسبی از خود بهترتیبدین. ــ دست و پا کندبودکه نیما را تولید کرده
هاي شبه دریدایی ي اصلی خود را در جریانآفتی بود که بعدها ثمره... نادرست آنها، ارجاع دادن ادعاهاي پرآب و تاب و فلنبه به اسامی مشهور و 

گذار گفتمانی روشنفکري در که هرگز نتوانست پایهي این سخنان و ارجاعات شبه فلسفی ــهبا این حال، هم. ي هفتاد به بار نشاندادبی دهه
  .ي فرهنگی ایران باز کردــ راه را براي دومین پدیدهایران باشد

-ي بیرونهثبات این دولت، وظیفپس از جنگ، دولت تکنوکرات هاشمی با شعار سازندگی قدرت را در دست گرفت و فرهنگ، تحت شرایط روبه

، ظاهر »ساختار و تاویل متن«اي کتاب مشهور بابک احمدي، در متن چنین مناسبات فرهنگی. ي مردم را بر عهده گرفتراندن تروماها از حافظه

در فضاي  هاي احمدي واقعاً گسستیکتاب. نامید» ساختار و تاویل متن«ي توان دههي هفتاد را میي دههو تقریباً همه 60ي اواخر دهه. شد
                                                             

داند که اگر دیوان عدالت ي خود دارد؟ چه کسی نمیي مناصب دولتی را در کارنامهي شصت زندان و انفصال از همههاي دههداند که رضا براهنی در سالچه کسی نمی  65
، براهنی نیز به روایت خود این خط را هر چه ناخواناتر خواسته است؟ اما نه این »خط شما ناخواناست«: فصال، تنها پاسخ دادهي اعتراض او به این اناداري در پاسخ نامه

دش ترمِ که خو[» زبانیت«براهنیِ ... مورد ارجاع ما ست» چیزدانروشنفکرِ همه«ها، که براهنیِ خطاب به پروانه حداکثراهللا، اسماعیل و براهنی، و نه براهنی ظل
Languageality و گرترود استاین : اش چنین شد»زبانیت«ي شعر اي که بعدها اوج رادیکالیتهاش و براهنیي مسکونیو زیرزمینِ دریداییِ خانه] را براي آن جعل کرده

  .ید باشد که این همه بد و بیراه را رمان بداندچقدرچقدر تنها با./مدرن بودـو پشت/و آن که پشت به آن خوبی داشت/ــ مونث من بودشما که فرمودیدــ
اکنون . نبود 70ي شعر دهه» ارتشِ دریدایی«، چیزي به جز اغتشاشات »ي امکانات شعري در زبان فارسیکشیدهجنگل سر به فلک«ي براهنی، ماحصلِ آرزوي نافروتنانه
  .»رامکانِ شع«به » امکانات شعري«از : تر برودمساله باید یک گام عقب
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ي مکتب فرانکفورت و فیلسوفان مدرن آلمانی و فرانسوي در اختیار مخاطب هایی دربارهشد و براي اولین بار متنروشنفکري محسوب می

 ــ بهعمق نزدن در مسایل اساسیپرگویی و اطناب در مسایل جزئی و بهــ» ساختار و تاویل متن«اما فرمِ کتابی مثل . گذاشتخوان میفارسی
-بدین. ــ بوداگر نه تنها متن آناش ــهاي مرجعي فضاي نقد ادبی و اندیشه تسري یافت؛ فضایی که کتاب احمدي یکی از معدود متنهمه

تنها . زنندآنکه بدانند واقعاً از چه حرف میگفتند، بیراه افتادند که از هرمنوتیک و ساختارشکنی و بارت و دریدا میترتیب سیلی از منتقدین به
ي روشنفکري و ها به امتیازات ویژهاما از سوي دیگر، اولین حمله. شدها در دستشان بود و بسط آنها با مشکالتی عظیم رودررو میکلیت نظریه

یی براي کارتر جاي روشنفکر از دل همین گفتمان جدید برخاست که نمایندگانش توانستند در برابر منتقدان و متفکران کهنهتفکر در میان طبقه
نزدن که بابت فقدان متن ایجاد شده عمقهاي بعد، این بهسال. خود دست و پا کنند و بخشی از فضاي روشنفکري را به تصاحب خویش درآورند

ي همهــ به فوبیا از عمق تبدیل شد و کسانی را در فضاي روشنفکري ایران پدید آورد که کم و در شرایط متفاوت ــمثالً همین امروزبود، کم
ي احمدي به شدهسازيهاي ساده و سادهتالیفی کتابعالوه، سبک ترجمهبه. تر از سطح نروندسانتیمتر هم پایینکنند تا یکتالششان را می

ي نوبهبه ي کار او نیزبا این حال، احمدي و شیوه. چندم راه برد که هنوز هم فضاي کتاب ایران را اشغال کرده اندانبوهی ترجمه از متون دسته

  .هایشي هشتاد اوج گرفت و بسیار زود نیز افول کرد؛ پیام یزدانجو و ترجمهي فرهنگی دیگري بود که در دههگشاي پدیدهخود راه

ها نزدیکتر است، در نسبت با بابک احمدي تجلی دیگري از این ي دیگر به نسل شصتیي روشنفکري ما، که از آن دو پدیدهسومین پدیده
یزدانجو نیز براي نخستین بار بسیاري از ! نخست همچون تراژدي و سپس همچون مضحکه: ي مارکس استشدهمعروف و دستمالیي جمله

به متون دست . را برگرداند... و » مواضع«و » فوکو را فراموش کن«هاي جذابی مثل کرد، و کتاب» معرفی«را به ما » مدرنپست«فیلسوفان 
ي مخاطبان کتابهاي زمانی همه. اما اینبار، تاثیرگذاري او هیچ ربطی به تاثیرگذاري بابک احمدي نداشت. ی پرداختهاي آمریکایمدرندوم پست

. گفتند، اما حاال دیگر این چیزها هم در ذهن مخاطبان نمانده استنظري از شکل و کیفیت پایین و شتابناکی و کمیت باالي کار او سخن می

پرکاري . هاي روشنفکري بر رویکرد روشنفکري نسل ما بوده استترین و تاثیرگذارترین پدیدها، یکی از مهمي یزدانجو، امماشینِ ترجمه
مجربان «دردسرشان در دولت اصالحات باعث آغاز روندي شد که در انتهاي آن، شدن بیهاي اول او و چاپیزدانجو، حتی بدبودن نسبی ترجمه

گفتمان غالبی که . رساندطور میي خوبی که معنا را بهترجمه: انحصاري دیگري نیز خلع مالکیت شدند ي تفکر از امتیازحیطه» کسوتانو پیش
هایی که ي نسل شصتیو بعد به همه» یزدانجو«را در اعتراض به ظهور نسل میانی امثال » مترجمان ناشیِ کم سن و سال«الفاظی همچون 

  .ي شصت شکست خورددر برابر جنگ موضعی نسل میانی و نسل دهه راند، از رمق افتاد ومترجم شدند، بر زبان می

  محور افقی 3.2

گوید که از خالل چند ي سیاسی لیبرالیسم سخن میگرایی خام و فلسفهآلیسم، تجربهها ایدهآلتوسرِ متاخرْ از جریانی زیرزمینی در تاریخ قرن

ما نیز، در . گذاردبختی مییابد؛ جریانی که خودش نام آن را ماتریالیسم اهللاخود را نمیزند، اما هیچگاه تعین تام و تمام فیلسوف مشهور بیرون می
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 زیرزمینیــ، جریانی هایی مشترك اندهایی خاص در مقام نامکه نامهاي ذکرشده در باال، در دورانِ براهنی و احمدي ــي آن دههطی همه

اي خصوص نامههایش، بهنیما یوشیج در شعرها و در برخی از نامه. اساساً نامتعین پیش برده اند شکلی خزنده وداشته ایم که این محور افقی را به
پس از او بیژن الهی در شعر خود گوشت . طورکلی، زبان فارسی استپرداز گسستی ماتریال در شعر و بهنویسد، تئوريکه در جواب آل احمد می

هایش انجام ي ترجمهکند؛ کاري که مراد فرهادپور در همهرا در سطور شعرهایش پدیدار می هانبعد جمعی بدسازد و همان کلمات را عیان می
-پردازي همچون محمد مختاري، بهشاعر و نظریه. ها و تهمیدات رطوریقایی استروح زبانْ فقر زبان است، خالی شدن آن از طمطراقداد ــ می

دهد و ــ همین سنت و دغدغه را به فرمی دیگر ادامه میشودن مجموعه شعر سال انتشارش میتریکه پرفروشویژه در آخرین دفتر شعر خود ــ
هاي متعاقب این آورند که قطعاً تا حدي در گشودگینوشتارهایی را پدید میـها، ترجمههمراه با پوینده، جدا از اومانیسم چپ رایج در آن سال

ها، باشد؛ با زبان، به نفع دومی» زبان«با شعر، یا » شعر«تواند سرآغاز تقابل میان شعرهایش می خود براهنی در برخی از. محور کارساز بودند
هاي ، تالش60ي از جوانان نسلِ پیش از دهه. هاي ایدئولوژیک پسِ آنها اشاره داردها و انباشتبخشیي تعیني آنها به همهمفاهیمی که گیومه

ــ جریانی پویا از فعاالن دانشجویی اش را نادیده بگیریمتوانیم خطاهاي نظري و عملیاگر چه نمییی ــاي همچون امین قضامترجم و نویسنده

  . کندپذیري به تعینِ واکنشی و صلبیت گذار میاندازد ــ که البته بابت همان خطاها، خیلی زود از پویایی به ایستایی، و از انعطافرا به راه می

ي اوج ي ستون معروف دورهنویسنده. است» امید مهرگان«ي شصت ر افقی فضاي روشنفکري نسل متولدین دههترین فیگور به محونزدیک
گرفت، با را در بر می» ي بغل پرایدآیینه«و » روبمین«گرفته تا » چراغ قرمز«هاي درخشان او که از ایده. ي شرق را همه به یاد دارندروزنامه

تفکر وار بنیامینی که بعدها خود نام فرم تفکر مهرگان در این ستون، فرم قطعه. بان نسلِ شصتی همخوان بودهاي ذهنی مخاطها و تکانهشدت
ها، نبردي تر از این مطابقتاما مهم. ي آنها نهاد، با شرایط انضمامی نسل میانی و نسل شصت در آن هنگام نیز خوانا بودرا بر مجموعه اضطراري

سومی مدرنیسم جهاني فرهنگی به راه انداختند؛ نخستین آنها، پستي نهادینهق و دوستان دیگرش علیه دو جبههبود که مهرگان و رفقاي شر

این دو اتفاقاً جاهایی . ي آکادمیکی که دیگر رمقی نداشتبود و دومی نیز، روشنفکري و فلسفه» بازيِ زبانی«اش سوار بر ي نظریهکه همه
دریداهاي - مدرنیستی و فوکوهاي پستها مروج شوخیپرداختند، و اساتیدي از دل آکادمیقویت نیروهاي هم میکردند و به تیکدیگر را قطع می

ي ي ترجمه را که پیشتر با ماشین ترجمهاین جنگ نه تنها هژمونی این جریانات را در هم شکست، بلکه امتیاز ویژه. شدندمطالعات فرهنگی می
  . 66و کالً از بین برد یزدانجو در هم شکسته بود، اساساً

                                                             
البته با توجه به زمان انتشار کتاب، انتقادات . دانست» ي بدترجمه«ي دفاع از العادهتوان آن را مانیفست فوقکتابی که می. ي امید مهرگاناالهیات ترجمه، نوشته. ك.ر  66

 68هاي مه کرد و آن را سمپتوم شکست و نومیديبارت وارد می» لذت متن«مثالً نقدي که تري ایگلتون بر (سیاسی دیگري از منظرهاي دیگر به خود این متن وارد است 
با اینکه اثر مهرگان ) . وجود نیاورده بود؟دقیقاً چنین فضایی را به 60ي ي تحقق پس از دوم خرداد، براي نسل پیش از دههرفتن لحظهتوان پرسید، آیا از دستمی. دانستمی

 ي خود کردنِ ایدهمهرگان بعدتر براي روشن. ظاهر شود استراتژیستروبلماتیک کرد، اما با این حال مولف آن نتوانست در قامت یک را در میان انبوه مترجمان نو پ ترجمهخود
بخشی به نهاي او را دچار اغتشاش و معضالت متعاقب بیشتري کرد ـ چرا که مهرگان خطرِ تعیي شعرهاي واالس استیونس دست زد؛ اما دقیقاً همین کار ایدهبه ترجمه

  .اش باید جستجو کرد»عدم تعین«ي خود را در چیزي در زبان را به جان خرید که رادیکالیته
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ها به جنگ آکادمی داند که با روزنامهموج متفکران پیش از فرمالیسم را کسانی می» ي فرآیندمثابههنر به«ي باوم جایی در مقالهبوریس آیخن

هاي روسیه غلبه کرد، ي آکادمیوي این دانش جدید را که بر دانش پوسیده. ها را درهم شکستندافتاده رفتند و هژمونی آکادمیازرمق
  ]12] [نقل قول. [خواندمی» ايدانش روزنامه«ستایشگرانه 

. گوییمما نیز چنین می. گرفتتر فرمالیسم جاي آن را میخود کافی نبود و باید علم دقیقخودياي بهکرد که این دانش روزنامهاما اضافه می 

و اعالم نیاز به فرمی جدید از  تفکر اضطرارياي بر مزار ي شرق، فاتحهدر روزنامه ، مجموعه مقاالت امید مهرگان»تفکر اضطراري«چاپ کتاب 
 آکادمی» تولید«تفکر و تولید دانش بود؛ چرا که حاال خود ها باشد؛ چرا که به ایجابیت و قابلیت تولیدي بیش از آنچه دانش نیز دیگر نباید دست

  . فرم تفکر اضطراري در خود داشت، نیازمندیم

  :وزي این نسل خواهد گفتر

ما به سوي چنین . دانشی که از انقیاد درآمده باشد، دانشی که تحت انقیاد نرود. هاي جدید دانش داریمما نیاز به تولید دستگاه«

ها بوده نسل ما از همه بیشتر شاهد خروجی جمعی و پرشمار از آکادمی. کنیمامکاناتی، به سوي چنین دورنمایی حرکت می

ریزي هاي جدید دانش را پایهاما این مهاجران خود دستگاه. دریغ از آکادمی زیستهي ستایش بیآن هم نسلی که در زمانهاست؛ 
اي و هیچ حق انحصاري ما هیچ امتیاز ویژه. خواهند کرد و در برابر هر شکلی از صلبیت و انقیاد روشنفکري خواهند ایستاد

. ها استعشقْ کثرت در دل کثرت. چ گروهی، هیچ هویتی و هیچ شخصی قایل نیستیمي تفکر براي هیالعمري در حوزهمادام
  ».شدن به وحدت پدرانه و مرید و مرادينه تسلیم

  

  ي سهي شمارهابژه. 4

  مد: محور عمودي 4.1

کنند، تفسیر کرده کرده اند و میدهند، نکوهش نسل ما را بیش از هر چیز با این خصوصیات ظاهري تمیز داده اند و می. لباس، مدل مو، آرایش

در مورد این پدیده . ها به صرافت افتاده اندها و آرایشها در مورد لباسها و حتی پزشکها، اخالقیون، روانشناسشناسجامعه. کننداند و می

در هر حال، هر دو شکل . واهیم داشتهاي خارجی را مد نظر خهاي رسانهچندان به آنچه در داخل گفتمانی شده رجوع نخواهیم کرد، بلکه مثال
  . کنند، حتی اگر عقالنیت حاکم برآنها متفاوت باشدهایی هستند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی میها و تاکتیکشدن استراتژيگفتمانی
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ــ ارائه ي این کشورهاکسوآلیتهطور خاص سبهطرف دارند، در توصیفاتی که از جهان سوم ــهاي غربی، که ژستی لیبرال و بنابراین بیرسانه

-به این گزارش بی. ساز مولد آنها بوده استکننده اند و نگاهی مردساالر و ابژهاین توصیفات به غایت تحریک. سازنددهند، خود را فاش میمی

  ]: 13[سی نگاه کنید بی

شده تهران است ــ موهاي بلند و بلوند بلیچي آخرین مد او نمونه» .خوان برن خارجي دوستاي من میهمه«: گویدپریسا می

که از روسريِ شفاف و نازکش بیرون زده اند، و شلوار جینِ مخروطی بسیار چسبان با یک مانتوي خیلی کوتاه و نحیف، که چیز 
  .کندزیادي از بدنش را پنهان نمی

  ]:14[اي در نظر بگیرید .او.یا این نمونه را از وي

. شرت سیاه با مارك جمجمه و استخوانِ متالیکا و شلوار چرم مشکی پوشیده بودیک تی. رسیدر میساله به نظبهمن هیجده
اش را هاي سیاه وحشیکرد و چشمبودنش را هر چه بیشتر آشکار میتیپهدبندي سیاه، ظاهراً نماد عزاداري، زده بود که خوش

دختر جوانی در روپوش آبنوسی زیبا و ظریفی . [...] دادالکل می دهانش بفهمی نفهمی بوي. کشیدبا تاکید بیشتري به رخ می

-رنگ و تاپی مشکی به نمایش میساخت و اندام زیبایش را داخل شلوار جین آبیهاي جلویش باز بود و تن خوشکه دکمه

  ».بریم یه دوري بزنیم. ام پرتهي داییحواسشون به خونواده«: گذاشت، نزدیک آمد و گفت

نگاه غربی در اینجا . دلیل و اتفاقی نیستچنینی بیکننده و جنسی توصیفات ایني گزارش با نثرِ تحریکمیان نثرِ سرد و خشک بقیه خوانیِناهم

تر، غرب مد و اما از آن مهم). بودن نداردکه اینبار اصوالً هیچ نشانی از غریب(شناسانه به دنبال توصیف غرایب شرق هستند با همان کیفیت شرق
کردن به و بنابراین نگاه) شودطور که در ایران نیز چنین تفسیر میهمان(داند اي کامالً غربی میي مد و لباس و آرایش را حقِ خود و پدیدهپدیده

سومی مد جهان انگار مد ایرانی تنها و تنها تقلید. وارانه هم هستاند، براي آنها واجد کیفی خودشیفتههاي مد روز پوشیدههایی که لباسبدن

گیرد، انگارانه است؛ چرا که در قدم اول شرایط انضمامی تاریخی خود ایران را در نظر نمیگرایانه و سادهشدت تقلیلاین تفسیر به. غربی است
را به صرف تقلید  ايهاي سیاسی و اقتصاديِ چنین پدیدهدارد و المانخصوص تولید غیرمادي را از نظر دور میي تولید در ایران و بهشیوه

ي اول و محور افقیِ همین ابژه باید اشاره کنیم که تفسیر مد از چنین منظري اساساً نادرست، استعمارگرا، با ارجاع به ابژه. کاهدفرهنگی فرو می
  .هر نوع اطالق و انتسابِ مطلقِ مد به غرب گرفتارشدن در دامِ بازتولید استعمار خواهد بود. و مردساالر است

  محور افقی 2.4

-دهد؛ به باور او طبقات فرادست خالق مد هستند و طبقات فرودست مقلد آن و بدیني تقلید و تمایز توضیح میي پدیدهوسیلهزیمل مد را به

خواهی در اي از برابري و آزاديشمه]. 15[شود آورد و تخریب میترتیب، مد در مقام یک مانع میان طبقات فرادست و فرودست پیوسته سر برمی
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-اش را از مد بنا میپذیرد و بر این مبنا تحلیل طبقاتیزیمل نهایتاً تقسیم کار فکري و یدي را می! قدر کافیاین تفسیر هست، اما براي ما، نه به

که با نسل ما، نه تنها ي لذت خواهیم گفت ي بعدي، یعنی ابژهاما در ابژه. ي خالقیت و کار فکري از آن فرادستان استمثابهخلق مد به: گذارد
شود؛ ناپذیر تعریف نمیمد براي نسل ما در این دیالکتیک پایان. معنا شده استتقسیم کار فکري و یدي که تقسیم میان کار و فراغت اساساً بی

  . نیست) جهان اول(و غرب ) جهان سوم(حتی مد دیالکتیکی میان ایران 

  :این نسل روزي خواهد نوشت

هاي ما گشودگی لباس. ناپذیري فرهنگی ماستبودن و تعریفي خودآیینم هویت ما نیست که تنها نشانههاي ما پرچلباس«

-ي شکلي سبک زندگی ما نیست، نشانههاي ما نشانهلباس. ي ما استهاي ما صداي قدرت برسازندهلباس. مرزهاي ما است

ي ماهیت هاي ما نه نشانهبدن. ایمهایمان را دوست داشتهایم، بدنهایمان اهمیت دادهها به بدنما با این لباس. حیات ماستـ

مد مثل موسیقی زیرزمینی، مثل گرافیتی نشانگر . هاي ما هستندحیاتـهاي برساختنِ شکلي مقاومت ما و نشانهما که نشانه
  ».خالقیتی وحشی که باید نیروهایش را سازماندهی کرد. خالقیت جمعیِ ما است

  

  ي چهاري شمارهابژه. 5

  طلبیلذت: محور عمودي 5.1

در گفتمان روشنفکري . زنندي شصت میجویی اتهامی است که همگان به نسل متولدین دههلذت. توان از فرهنگ و مد جدا کردلذت را نمی
در هر حال، ... . تعبیر میگردد، و » ولگردي«و » هرزگی«شود، در گفتمان خانوادگی به می» انفعال«یا » مشربیکلبی«جویی بدل به لفظ لذت

مشربی، ي کلبیتواند کامالً روي دیگر سکهجویی در ایران نمیوقت به گشادي و ولنگاري غرب نرسیده و بنابراین لذتبستر لذت در ایران هیچ
ها نیز در آن ان محدود است و انواع لذتبستر لذت در ایر. باشد) »!لذت ببر«(دادن به نداي ایدئولوژي یا خطاب سوپراگوي کاپیتالیسم متاخر تن

  . کندي مرگ را وارد بازي میمحدود و تکرار خیلی زود رانه

ي اي درونیِ سوژهي آینهرا با استفاده از مرحله 67لکان دیالکتیک میان سوژه و انقیاد. ايِ لکان را در بودریار پی بگیریمبگذارید مفهومِ تصویر آینه

ي اجتماع این تصویر در آینه همان جایگاهی است که در عرصه. ان خود و تصویر خود در آینه شکافی پرناشدنی استهمیشه می. کندفردي می
ي منحرف بنابراین سوژه]. 16[منطبق و اینهمان شود » خود«تواند با هیچ وجه نمیدیگري بزرگ از فرد تصویر کرده است؛ جایگاهی که به

داند، دانشجویی که واقعاً دانشجوبودن و کارمندي که خودش را واقعاً کارمند می(گاه اجتماعی خود را دارد کسی است که توهم اینهمانی با جای
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ي هیستریک نیز کسی است که سوژه. اي است که زندگی سالمی در جامعه داردي منحرف همان سوژهبنابراین سوژه...).  خودش را یکی گرفته، 

ات چطور از روي سایه«ي اما بودریار در مقاله). هاي سیاسی در آغاز هیستریک هستندسوژه(شود کی نمیحتی به شکل تخیلی با این جایگاه ی
همانی فرا رسیده؛ کند که دوران از خودبیگانگی مارکسی تمام شده و حاال دوران اینادعا می] 17[» اي نداري؟پري، وقتی که دیگر سایهمی

همان شده اند، با تصویر خویش در آینه این) اي دارندکند؛ ذراتی که حرکتی کاتورهد از ذره استفاده میوي به جاي فر(ي ذرات دورانی که همه
اي این سیستم، بدل به ذراتی شده تفاوتی نابِ تودهداري متاخر تن داده اند و در بیآن هم چون تمام و کمال به ایدئولوژي لذت و تفاوت سرمایه

شمار شده است، انواع هایشان بیبرند، ذراتی که بستر لذتشان نامحدود و انتخابسر میه دیگران در تفاوت مطلق بهکنند نسبت باند که تصور می
تفسیر بودریار آن شکاف مهم و منفیِ میان سوژه و . بردن پیش رویشان گشوده و به تعبیر بودریار تا انتهاي امکاناتشان پیش رفته اندهاي لذتراه

  . گیردکند و پایان امر سیاسی را نتیجه میي سوژه است، بالکل حذف میمعروف لکانی را که جایگاه برسازنده» فقدان«همان تصویر در آینه، 

اش بتواند با تکیه به ژیژك و لکان و حتی اگر درونماندگار این پارادایم بررسی کنیم، باز هم ایران در شرایطی قرار ندارد که گفتمان روشنفکري

شمول ربط دهد؛ چرا که ما هنوز به آن معنا تا وسط امکاناتمان هم مشربیِ جهانجویی  را به تبعیت از کلبیهر کس دیگري لذتبودریار و 
با بازگشت دوباره به . درستی جوابگو باشدرسد در مورد پارادایم لذت یا میل بهنظر نمیتري دارد و بهاما این تفسیر مشکالت جدي. ایمنرفته

ي اول و در ضدیت با دیالکتیک سوژه و ادایم اصلی نوشته، یعنی قدرت برسازنده و قدرت برساخته، با یادآوري آنچه در محور افقی ابژههمان پار
  . جویی جوانان نسل شصتی یکی از تجلیات حرکت این قدرت برسازنده استاصطالح لذت، باید تاکید کرد که به68انقیاد گفتیم

تنبلی خورده با مفاهیم ها، البته گرهي شکاف نسلنمایی است که در گفتمانِ رسمی و نهادینهی دیگر از مفاهیم سرشتبا این وجود، لذت نیز یک
  ]:18[سازد نسل متولدین شصت را از اسالفشان جدا می و ولنگاري و فراغت،

 لذت و تفریح با مساوي را مترک کار ها، آن از برخی حتی. خواهند می شادمانی لذت ارضاي براي را تفریح امروز جوانان

دو سوم جمعیت ایران را جوانان زیر بیست سال تشکیل می دهند، جوانانی که با آداب و رسوم گذشته [...]  .دانند می بیشتري
محمد اشجاري دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش [...] قهر کرده اند و در پشت درهاي بسته زندگی ویژه اي را دنبال می کنند

معتقد است جامعه جوان ایران به سرعت به سمت لذت گرایی پیش می رود و به اهداف مادي جامعه که داشتن  اجتماعی

[...  .زندگی مرفه است می اندیشد و چون به آسانی به این اهداف دست پیدا نمی کند به لذت هاي آنی و زودگذر می پردازد
هنگ ما، تفریح ثروتمندان به خاطر تن پروري و بطالت اوقات فراغت، از دیدگاه جامعه و فر«:] قول فالن کارشناس اجتماعیبه

در صورتی که تفریح مدنظر ما باید سازنده و خالق باشد، چرا که تفریح براي عالمان ساعات تفکر و تأمل است . بی فایده است
                                                             

، شیزوکاوي گتاري و با این حال. بودن مفاهیم امر واقعی، امر نمادین و امر خیالی در نزد اوسترسیم، ناشی از لکانیاي میشناسی بودریار به چنین نتیجهاگر در روش  68
تواند به دو صورت امر نمادین و امر براي آنها تنها و تنها امر واقعی وجود دارد که می. ي در هم فرو رفته مخالفندگانههاي سههاي مشترك وي با دلوز اساساً با این حلقهپروژه

هر کدام از ما  «به قول نگري، . در مقام نوع دیگري از قدرت در برابر قدرت برساخته قرار بگیردتواند ي همین ایده است که قدرت برسازنده میدر ادامه. خیالی استحاله یابد
  ».یک ماشین امر واقعی است، هر کدام از ما یک ماشین برسازنده است
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عنوان یک تفریح حرف می زنند،  خود به احساسات روزمرهجوانان ایرانی از . » و براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع کردن

دقیقه جوانان را تحمل می کنند، می نشینند، پشت ویترین مغازه ها سرك می کشند،  45یی که معموالً کافی شاپ هاآنها در 
می کنند، حضور در دانشگاه نیز به تفریح تازه » گز«جنس هایی را قیمت می کنند که توان خرید آن را ندارند و یا خیابان ها را 

  ]تاکیدها از من است[ .اي تبدیل شده است

. جویی استدلیل لذتاعتیاد؟ به. دهندي مشکالت نسل جوان را حول آن سر و سامان میجویی و بیکاري هراسی آفریده است که همهلذت
جویی دلیل لذتق، همه و همه بههاي نامشروع، آمار باالي طالبزهکاري، بچه. جویی استدلیل لذتمالل؟ به. جویی استدلیل لذتانفعال؟ به

چه (جویی و ولنگاري و تفریح العلل لذتشوند و علتي مناسبات تولید، شرایط تولید، عناصر اقتصادي و سیاسی کنار گذاشته میدوباره همه. است

 نبود«: زوریشه یکبار نوشته است ي سوییسی نوبهروزنامه. شودچیز میگر همهتوجیه) در شکل ایجابی و چه در شکل منفی، یعنی عدم امکانش
شناس مقیم آمریکا نیز در شهال عزیزي جامعه ».دهد می سوق مخدر مواد به اعتیاد سوي به را ایرانی جوانان فراغت، اوقات گذران وسایل

، آن ها با می برده ادر برخورد با جوانها به نکات تازه اي پ «: گویدکذبِ آن مشخص شده است، می 1389کم حاال، سال تحلیلی که دست

اصطالح چپ خارج از کشور نیز در تحلیلی نومیدکننده با اتخاذ همین رویکرد، و با یکی از احزاب به] 18[» .سیاست و رأي دادن میانه اي ندارند

  : نویسداي میافتادهو نیز تحلیل طبقاتیِ کالسیک از رمق تربیت خانوادگی وارد کردن مفهومِ غریبِ 

  

به آن روي آورده اند، استفاده از مواد مخدر فانتزي، قرص هاي شادي آور  جوانان شمال شهرتفریحاتی که بخشی از  ز دیگرا «
در واقع بی تفاوتی، بی قیدي، بی خیالی و نهیلیسم در میان این بخش از . و انواع مشروبات الکلی دست ساز و قاچاق می باشد

مانع از ورود به محدوده آسیب هاي  تربیت خانوادگیهنوز  ناطق مرکزي شهرمدر [..] .جوانان بشدت قابل توجه می باشد
اجتماعی پرخطر است با این حال در صورت ورود به چنین محدوده اي، همه چیز می بایست نسبتاً به صورت مخفیانه انجام 

تاکیدها از [» .کزي تهران استروابط نیمه پنهانی و مصارف مخفیانه، اصلی ترین مشخصه تفریحات جوانان درمناطق مر. گیرد

  ]من است

  

گذاریم، زیرا هر لحظه ما را بحث در مورد مواد مخدر را اساساً کنار می. ایمرا ثبت کرده» جوییلذت«جا اغتشاش ناشی از رسد تا همیننظر میبه

جویی را دقیقاً در مفاهیمی توان رد این لذتاما می. ددهدار قرار میبرانگیز و مسالهاي از منظر تئوریک پرخطر و جدلدر معرض افتادن به ناحیه
  .هاي باال به آنها اشاره شدجستجو کرد که در نقل قول» هاشاپخیابانگردي و کافی«، »ي محل تفریحمثابهدانشگاه به«، »کار نکردن«همچون 
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  محور افقی 5.2

کارنکردن نسل ما وجه دیگري دارد که امتناع از . خورددرد تحلیل ما نمیبهبگذارید معضل بیکاري را کنار بگذاریم؛ معضلی که قطعاً هست، اما 

گور «: آنها نوشته شده است 69بوکی را ببینید که در قسمت استخدام یا اشتغالهاي فیسکافی است پروفایل. ي تولید سود استکار در چرخه
شود، بلکه به ازمیان رفتن ي روز ختم نمیبه ساعات کاري و بنابراین همهشدن تفریح و فراغت کار نکردن به گسترانده» .باباي شغل و استخدام

نماي فراغت و آسودگی، در فاجعه در محیط سرشت: فیلم نسلِ ما است» ...ي الیدرباره«از همین رو . تمایز میان خود کار و فراغت مربوط است
هایی مثلِ ، هجوم به رشته)هاي مجازي، چت، پیام کوتاهشبکه(زبانی نوین ـي روزافزون از امکانات ارتباطیاستفاده. دهدخود شمال رخ می

ي این ساعات چرا که همه. ي تفریح استمثابهي خیابانگردي بهگنجد، روي دیگر سکهي آنچه ذیلِ کار و تولید غیرمادي میو همه» اي.بی.ام«

. ایمهایی از آن آشنا شدهبا نمونه 2ي و ابژه 1ي تولیدي که در محور افقی ابژه. دارندهرز و تن ندادن به کار ذیلِ همین پارادایم، قابلیت تولید 
. هاي آشکارشان را نشان داده اندجاي خود داللتزنند که بهرا رقم می» تصاحب«عالوه، خیابانگردي شکلی از بازتوزیع امر محسوس و به

ها براي برخی از جوانان مکانی بود براي ساختنِ شاپدانشگاه مثل کافی. تا باید قرائت کردي تفریج را نیز در همین راسمثابهرفتن بهدانشگاه
ها نوعی فرآیند تصاحب را در لحظاتی خاص به نمایش گذاشته ها نیز همچون خیابانرفتارِ جوانانِ ولنگار در دانشگاه. اجتماع و تولید امر مشترك

  . است

لذت عموماً امتیازي انحصاري و . ي اشکالش از سوي نسل ما دچار همین روند تصاحب شده استدر همهي مخاطراتش و خود لذت نیز با همه

-می. فجور شاهان و خلفا ساخته اند، قطعاً حقیقتی از همین منظر را در خویش نهفته داردوي فسقهایی که قدیمیان دربارهویژه بوده و افسانه

اما نسل » !برمکجایند شاهان و شاهزادگان تا ببیند که من چه لذتی می«: آوردندرفتند، بانگ برمیمی گویند وقتی عرفاي اولیه به حالت خلسه

  »!برمچه لذتی می«: شدن ندارد و تنها بانگ بر خواهد آوردشناختهي اول، نیازي به رسمیتي شصت، با توجه به محور افقی ابژهدهه

دیدگان و فقرا هم کارگريِ ستمهاي طبقهي نسل ما به خصیصههاي چندساعتهگوییا و مزخرفهطبعیها و شوخاز طرف دیگر، این ولنگاري
ها گویی به زندگی هم هست ــ اگرچه حسابِ فقرا و کارگران از حساب بسیاري از نسل ما فرسنگبرد و از این رو، نوعی آريشباهت می

  : نویسندمیها شدهراندهیرونها و بملوانان، یاغیي جیمز، نویسنده.ار.ال.سی. جداست

و البته  طبعانههاي شوخوگوها چیزي فراتر از مبادالت و گفتشدهراندهها و بیرونطبعی ملوانان، یاغیگویی و شوخبذله«

-امروز طناب. گو باشندطبع و بذلهي اول مجبورند شوخدسته. کنندي آنانی است که دور میزهاي ماهونی جلوس میمتشخصانه

شان نوعی حکمِ تایید زندگی و نشدنیطبعیِ تمامخورد و براي چنین افرادي، شوخها انسان تاب میهاي دار دورِ گردن میلیون

  ]19[» .حاضر تخریب و جهان غرقه در آشوبسالمت عقل است علیه خطر همیشه
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  : روزي این نسل خواهند نوشت

هاي جدید شکل. کنیممان و با تفریحمان در سیاست شرکت میا با شادمانگیم. کنیمهایمان در سیاست شرکت میما با لذت« 

دیگر نه ]. 19[ "است شادمانیهدف سیاست معاصر ". ي ما، در شادمانی و تفریح و رقص ما استمقاومت ما، قدرت برسازنده

ایم که انرژي و شدت شادمانهآن زمان  تکما تک. تمایزي میان کار و فراغت و نه میان خصوصی و عمومی در کار نیست
چه کسی جرات آن دارد که شادمانی را ملک خصوصی خویش بداند؟ پس ما در راستاي . یابدمان با یکدیگر سیالن میهمگی

  » . دانیم آینده یا مملو از نوید است یا سرشار از وحشتکنیم، ما که میهمین هدف مقاومت می

  

  ي پنجي شمارهابژه. 6

  محیط مجازي: يمحور عمود 6.1

گرفته بر سر آن، با دو محور سرکوب و کنترل پیش دالیلی اخیراً هول و هراس شدیدي ایجاد کرده و گفتمان شکلمحیط مجازي در ایران و به

آب  کردن کار با اینترنت چنان مضحک ازکردن و پزشکینهکردن، روانپزشکینهعلمی. رفته است و عموماً در هر دو وجه شکست خورده است
براي . گیردخوردن محیط مجازي به سکسوآلیته میدرآمده که تاثیري در بر نداشته و اکنون این گفتمان، تنها توجیه موجودیت خویش را از گره

مثالً یا . اشاره کرد» هاي فساد مجازيخانه«و » ازدواج عاقالنه در محیط مجازي«ي همشهري با عناوین ي روزنامهتوان به دو مقالهنمونه می
  :خوانیدي مردمان میدر پورتال جوانان خبرنامه

شامل گفتگو و تبادل تصاویر و مشخصات یک فرد متاهل با فرد دیگري که همسر قانونی وي  :عریف خیانت اینترنتیت«
مانه محتواي گفتگوها و تبادل تصاویر و مشخصات عموما در رابطه با مسایل جنسی و صمی. نمیباشد از طریق اینترنت و چت

  ».میباشد

  ] :20[گاه کامالً مشخص است هاي پیمایشی و آماري نیز این گرهبا روش» پژوهشی«و » علمی«یا حتی در تحقیقاتی 

بدبینانه ترین نظرات نسبت به چت روم ها و فضاي مجازي چت به ترتیب مربوط به نقش این فضا در انتخاب همسر، قابلیت «
 ي کاربران در محیط مجازي و واقعی بودههاد و امکان نقش بازي و رفتارهاي دوگانآن براي شناسایی شخصیت واقعی افر

  ».است
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ها و ها، پرحرفیخوردنِ محیط مجازي با سکسوآلیته و مسایل جنسی را نباید در محیط مجازي که اتفاقاً در گفتمان خود سکسوآلیته و وراجیگره

دادن به گفتمان رسمی بر سر محیط هاي پیشین دیدیم که چگونه دیگر مفاهیم در شکلابژهاما در . ها در دلِ خود این گفتمان جستنظربازي
  . جویی و فراغت با این گفتمان آشکار استتقاطع خط فرهنگ و خط لذت. مجازي یاري رسانده اند

 عبارت دیگر، از فرمِ درارتباط آید؛ بهمی هاي مجازي بیروناز طریق اینترنت، از دلِ فرمِ محیط» ي فرهنگ غربیرویهورود بی«هراسِ معروف

رود ي دوخت مرکزي نمیگاه زیر بار هیچ نقطههاي مجازي هیچکثرت محض این نقاط در شبکه. ي مجازيقرار گرفتن نقاط ارتباطی در شبکه
اي ارتباط آنها با یکدیگر، واجد هیچ بکهماند و فرمِ شاین کثرت، همیشه و تحت هر شرایطی کثرت باقی می. یابدعبارت دیگر، وحدت نمیو به

در عین حال، اینترنت مدام در حال تولید و توزیع محتوا و معنا است و اشباع این مدیوم از محتوا و معنا . اي نیستمراتب یا راس و قاعدهسلسله

داشتن چشم ثابت و شود تا نگاهي اینها باعث میهمه .اي از تولید مازاد رسیده؛ تولید مازادي که درونماندگار خود اینترنت استبه حالت پیچیده
همین خاطر، در یکی از به. نشدنی هم باشدآفرین و دركوارِ نقاط ارتباطی در اینترنت نه تنها غیرممکن که هراسبینی بر این جریانِ فوجهمه

  ]:21[نیم خواهاي فارسی که توانسته چنین کیفیتی را در اینترنت تشخیص دهد، میمعدود متن

تري بر جوانان  ها و تغییرات ناشی از آن، تأثیر عمیق هاي جدید و دگرگونی ها و رسانه شاید بتوان ادعا کرد که ظهور تکنولوژي«

شدن و   پر کردن فضاي زندگی، فردي هاي جدید رفتار اجتماعی براي  طوالنی شدن دورة جوانی و نوجوانی، رواج شیوه :دارد

براي جوانان، از هم پاشیدگی » سیاست زندگی«ي متداول اجتماعی، اهمیت یافتن سبک زندگی و ها شدن شکاف رنگ کم

هاي اصلی هستند که شرایط جدیدي را پیش روي جوانان قرار  هاي سنتی همسایگی و نوسازي شهري از جملۀ زمینه شبکه

  ».اند داده

هاي گذران مشخصه» شدنخانگی«و » اي شدنرسانه«ها ا ظهور این تکنولوژياینکه ب: رودگیري این متن نیز به بیراهه میدر هر حال، نتیجه
اما ما کاري با این . لوهان داشته باشدهاي سرد و گرمِ مکرسد ترس از انزواي اینترنتی ریشه در رسانهنظر میبه. شونداوقات فراغت جوانان می

ي آن و این کار بیرون کشیدن رسانه از زمینه. تواند به انزوا بینجامدو چقدر بیشتر می مدیاتر از تلویزیون است،قدر مولتینداریم که اینترنت چه

ي مهم براي ما شکل ارتباط و سازماندهی مادي اینترنت نکته. هاي الزم و ملزومِ آن استي اپوخهتوصیفی کامالً پدیدارشناختی با همه
کم بوکی یا توییتري نامید؛ چرا که این باز خود تقلیل دادن یا دستمصر را جنبشِ فیسدانیم نباید مثالً جنبش تونس یا ماجراست، اگر چه می

  . مجاز جزء به کل است

  محور افقی 6.2

به تبدیل کرده اند؛ نه به دلیل آنکه ــ» واقعی«خارج و به محیطی » مجازي«گرفته حولِ اینترنت، آن را از محیطی امروز مناسبات ماديِ شکل

خیلی ساده، به این خاطر که قسمت اعظمی از کارهاي روزمره را . نمایش شده ایمــ تصاویر منتزع شده اند یا ما همه بدل به صفحهقول بودریار
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فی تصاد... . گذاري کرد، پول درآورد، با دیگران ارتباط برقرار کرد، با دیگران شبکه شد و توان سرمایهتوان انجام داد، با اینترنت میبا اینترنت می

). هاي اینترنتی یا غیره نیستکنیم منظورمان تقلید از اینترنت، یا انقالبتاکید می. (اي هستندنیست که اشکال معاصر مقاومت اشکال شبکه
، تاثیر ي اعلی این فرم ارتباطاتجا گسترانده است و نمونهي تولید غیرمادي که پیشتر اشاره کردیم، فرم یکسان و اجباري ارتباطات را همهشیوه

  ]:22[خوانیم از این رو است که در مانیفست هنر مجازي می. هاي زبانی اینترنت استو تاثرات و کنش

هایی از واقعیت افتادگیآنها بیرون. هاي مجازي ابداعاتی انتزاعی نیستندها یا فیلم یا رادیو یا تلویزیون، محیطنسبت به کتاب« 

-هاي مجازي فرهنگی چندرگه و مخلوط تولید کرده اند که حقایق عظیم و شگفتشبکه. آنها خود واقعیت هستند. هستند

دانند و می» کاربر«هاي مجازي خودشان را نسل. برداي قدیمی را از جا بدر میهاي رسانهشده توسط فرهنگافکندهآور پیش

هاي مجازي تعامل، تاثر و همکاري را به محیط. کنندهکننده و خالق اند، و نه دریافتهاي مجازي مشارکتنسل. »مخاطب«نه 
  ».شرایط بنیادین و نیز انتظارات بنیادین بدل ساخته اند

همچون هنرمندان «نسل ما . اصطالح مجازي حتی در این ستایش کورکورانه از آنها نهفته نیستهاي بهي نسل ما در محیطقدرت برسازنده
. ي خویش را از کف ندهندهاي خالقههاي گروهی نشوند تا راهبردي آگاهی کاذب رسانهتهشدت تالش کنند تا خودشان شیفپاپ باید بهآوان

ي خون جاري میان پاپ ورود به جریان اصلی فرهنگ در مقام زالویی است که همهي موج جدید هنرمندان آوانترین و یگانه راهبرد خالقهمهم
  ] 23[» .مکداي را میجریان اصلی و جریان حاشیه

  : پاپ خواهد نوشتسخن با هنرمندان آواننسل روزي هم این

هاي خاطر محیطــ بهي محیط آنالین و مجازي همین حاال وجود دارندواسطهکه بسیاري از آنها بههاي دنج ــاجتماع« 
به مبادله و تکثیر مدامِ  پاپ با مشغولیت فعاالنههنرمندان آوان. هاي مجازي بدل خواهند شدالکترونیکی همگراکننده به اجتماع

ي فردي، نوشتن مانیفست، خواندنِ ــ و نیز انجام کارهاي خالقانهکه به شکل جمعی تولید شده اندهاي اکترونیکی ــنشریه
هاي ها و غیره، همراه با شبکهاي، برگزاري کنفرانسهاي تعاملیِ چندرسانهصورت زنده و آنالین، تولید حادمتنمتون به

شده را تماماً از میان هاي سنتی به جاي مانده از دورانی سپريیوي که این هنرمندان بخشی از آن هستند، عتیقهآلترنات

زیبایی کند که استادانه و بهآثار هنري اصیل را خلق می مولف فرديــي آن هنرمندواسطهریگی که بهبرخواهند داشت؛ مرده
؛ همان کسانی که شودگرا و یاران و همدستانِ تاجر و بازرگانش مصرف میري نخبهو در اصل توسط جهان هن ساخته شده اند

  . کنند چه چیز مناسب و درخور است و چه چیز نیستقضاوت می

دانیم که این کار بخت ما را در یافتنِ مخاطبانِ شوند، زیرا ما مینسل ما عصر الکترونیکی جدید را با آغوشی باز پذیرا می
ي آینده. ــ به شدت افزایش خواهد دادتوانیم با ایشان ارتباط برقرار کرده و همکاري نماییمفراد همفکري که میمناسب ــ ا
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زاید تا اینکه روزي نشیند و شعر میکلید میاي است که پشت صفحهي منزويگرفتن از فیگور نویسندهنوشتار در حال فاصله

در عوض، ! ی که اثر او را در چشم شیفتگان فرهنگ ادبیِ تجاري بزرگ جلوه دهدسردبیري یا کارگذاري یا ناشري بیابد؛ کس
تري تعلق دارد که خویشتن را در دسترس صدها، اگر نه هزارها، شریک در تر مشارکتیايي نوشتار به تالیفات چندرسانهآینده

  ».کردن خویش با دیگران مشغولندشان به شبکهدهد؛ کسانی که فعاالنه درون اجتماع دنجسرتاسر جهان قرار می

  :این نسل روزي خواهد گفت

  ».نه چیزي بیش از این و نه چیزي کمتر. ي کار جمعیاینترنت براي ما مکانی است تولید امر مشترك و تجربه« 

  

  

نديِ آنها تنها به اطالعات مورد نیاز بدر فهرست. دست آوردتوان از اینترنت بهــ میجز یک کتابِ چاپِ ایرانبهي این مراجع را ــهمه( مراجع
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  اگر واقعیت حقیقت باشد چه ؟

  الهه سروش نیا

  

 اگر واقعیت من باشم چه؟ آیا این ظن نخاهد رفت که مردان همگی ، تا بدان جا که اهل جزمیت بوده اند در کار واقعیت سخت خام بوده اند ؟
م اگر که ایستاده آن ه.شک نیست که واقعیت نگذاشته او را به چنگ آورند ،و از این رو هر مردي امروزه با حالتی افسرده و دلسرد ایستاده است 

  .باشد چرا که هستند افسون گرانی که برآنند که او افتاده و به زمین خورده است 

آویزان است و وزن ندارد و از چاقی خویش . اگر واقعیت گوشواره باشد چه؟ چونان چیزي که در سوراخی می نشیند و در سوراخش تاب می خورد 

ایش که زشت ترین گوشت جهان شده بودند را تقطیع می کند و قطعه اي چهارده هزار تومان می نمی گوید ،از چاقی مادرش می گوید و کپل ه
اگر واقعیت گوش باشد چه؟ چونان کتلتی سرخ . فروشد و با یک دست لباس چنان زندگی می کند که از گوشه هاي دامنش باد حرکت می آموزد

اگر . آغاز نمی دانست چرا که از آغاز تنها کتلت بود و تنها کتلت است که خواهد ماند شونده و خوردنی ، چونان لت و پاري که پارس کردن را از 
  واقعیت گوشت باشد چه؟

کسی گفت زندگی براي سوزاندن است نه سوخته . سال هاي جهش ژنتیکی سوسک و بی قراري پشه از لباس . سال هاي پیري فرا می رسد 
ما به یکباره در این .از آتشش امانی نیست چرا که سال ها ، سال هاي بیامانی اند و بی قراري اوست که می گوید و می سوزاند و مرا . شدن 

. جنازه ها ازچنار ها بلند تر خندیدند .ما ذره ذره خورده شدیم . ما در این دهلیز بزرگ نشدیم . ما در این دهلیز بزرگ شدیم . دهلیز فرو نرفتیم 
  اگر واقعیت جنازه باشد چه؟. پوسیدند جنازه ها از هیچ چیز سخن نگفتند و 

در ته مانده ي هر سخنی ، هر حرکتی نقشی از ترس و بزدلی چنان سایه افکنده که چهره ها را چروك . به یکباره شبی سنگین فرا می رسد 

در گردش را مسدود می  چه کسی حاضر است هزینه اي بدهد ؟ چه کسی این سرمایه ي. چروك تر از خط هاي پستان ها یا خایه ها .میکند 

از شکستت افسانه اي . باش  "ور  "کسی می گوید . ورشکسته اي که از شکست خویش خرسند است . کند؟ من از سود خویش نمی گویم 
  باشد چه؟ "ور  "اگر واقعیت . بساز و ورشکست شو 

ر ته لیوان باقی می ماند که خشک می شود و لیوان را همیشه ذره اي از چیزي د. عصبانیت لحظه اي است که در آن آتشمان را نیفروختیم 

مثل ذره اي رنج که از پنجره ورمی افتد پایین وقاب را خالی . مثل سنگ هاي رودخانه ارس که زیر پا را خالی می کند .خالی می کند از چاي 
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چرا که زنده گی در یک بعد ااز ظهر به پایان .ی کند از خواب بلند نمی شود و همان جا شب آغاز هجرت تو را تمام م. می کند و باز نمی گردد 

  اگر واقعیت تمام باشد چه؟.می رسد 

یا دید زدن دو افسانه در پنجره . به شکل برگی که رو شده و شاید هنوز هم نه . نه به صورت لباسی فرسوده . شاید فقط پشت و رو کردن خود 
با نخ هایی . لباس هایی فرسوده .براي زیبا بودن . لباس هایش را عوض می کرد . ام  کارکن مثل شکم اسهالی. چه افسانه هایی . ي رفلکس 

اگر واقعیت .هیچ چیز واقعیت پیدا نمی کرد.شاید هم نه . براي تخیل دستی که آرام آرام می آید . فقط کمی . شاید جابه جا شده باشم . آویزان 
  تخیل باشد چه؟

همه چیز را گفت ؟ کجاست آن قدرت ویرانگري که بی آنکه به پشت خویش نگاهی بیفکند آنرا لو دهد ؟ بی آیا زمانی فرا خاهد رسید که بتوان 
آن کس که اعتراف می کند ، ان کس که لب به سخن می گشاید ، همواره چیزي را نا گفته باقی می گذارد ، اما چه چیز را؟ اگر ..همواره . وقفه 

  واقعیت نگفتن باشد چه؟

شرم گاه هایی هستند که از بی مو بودن دیگر شرمی .م خجالت می کشم مثل شرمگین شدن آلتی ازبی مو شدن براي اولین بار از زنده گی ا

  ندارند ، اما شرمگاهی هست که پس از هر بار شیو شدن شرمگین تر می شوند ، اما آن کدام شرمگاهی است ؟ اگر واقعیت شرم گاه باشد چه؟
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  مادر   

  عابد توانچه                            

 ر چهارشنبه آمدي و به سربازهاي زندان شکالت و کشمش داديه

  اینقدر که سربازها ترسشان از زندانی امنیتی ریخت

  و براي آزادي پسرت دعا می کردند

  هر چهار شنبه آمدي و حاکمان را از ته دل نفرین کردي

  :اینقدر که معاون زندان آمد و گفت

  درت بگو کاره اي نیستم نفرین نکند من رابه ما

  حتی وقتی قلب خسته ات کمی ایستاد

  نصف فلج شده ي صورتت را با روسري پنهان کردي و چهارشنبه آمدي

  و من گوشی کابین مالقات را که گذاشتم

  مثل همیشه خندان از پشت قابهاي شیشه اي گذشتم

  و دم پله ها

  از پشت آخرین قاب میله دار 

  ت تکان دادمبرات دس
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  تو دیگر مرا ندیدي اما 

  من با چشمان بسته از پشت دیوارها نگاهت می کردم

  دستت را که روي نیمه ي فلج شده ي صورتت گذاشتی

  قلبم ایستاد

  صداي کوبیدن پیشانیم به دیوار تا بهداري زندان رفت

  ابروانم را گره زدم تا اشک چشمانم در سینه ام ببارد

  هایم را در گوشت تک تک زندانبانها فرو کردممثل گرگی وحشی دندان

  خوشحالم که نمی دانی زندان را

  سرنوشت زندانی عاصی، دستبند و پابند است

  خاموشی که اعالم شد سکوت شب استخوانهاي سینه ام را شکست

  جیره ي یک ماه عرق خرما را توي کاسه سرم ریختم

  بردمو چونان تن زنان روسپی به سپیدي کاغذ دفترم حمله 

  صدها بار مردم و زنده شدم تا خواب مرا ربود

  و چهارشنبه اي که صبح پنجشنبه به شب رسید پایان یافت

  آن چهارشنبه مثل همه ي چهارشنبه ها آمدي و رفتی

  چشمان من تنها نیمی از صورت تو را دید

  نیمه اي که از کام بیرون کشیده بودي
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  براي من

  مو حال هر چهارشنبه که بیدار می شو

  حسی شبیه بوسیدن لبهاي جسدي سرد و بی جان تکانم می دهد

  بی اختیار به یاد چهره ي فلج شده ي مادرم می افتم

  که زندگی من امانش نداد

  خسته اش کرد

  پوساندش

  .بر بادش داد

 

  بازداشتگاه ویژه اداره اطالعات اراك

  نوشته اي که بر کاغذ کره ي صبحانه حک شد 
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  دگان ما در میان بو

 

  روزبه گیالسیان

  "... از میان جمع یکی برخاست ، همیشه یک نفر باید به پا خیزد  "

نه اهل حاشیه هستیم نه به مرکز توجه اي داریم ، ما همان میانه هستیم که باال تنه اجتماع را از پایین تنه آن جدا می . ما در میانه می مانیم
ما فاقد نیمه هستیم ، چون دقیقن . مشخص شود ما در این جامعه هیچ نیمه اي از آن خویش نداریم ما جامعه را به دو نیم می کنیم تا. سازیم

  .خود را در این مرز و در این میانه تعریف می کنیم

وقتی همه توجه خویش را به گونه هاي خاص متوجه ساخته اند ، وقتی نظام همه را به سمت گونه اي خاص متوجه کرده است وقتی که همه 

مان می کنند در دل مطرودان نظام حاکم چیزي ستایش برانگیز نهفته است ، همان لحظه اي که برنامه مبارزه ما را طرد برنامه ریزي شده گ
جود ما در این میانه له شده ایم ، ما به مطرودان نظم مو. ما در میانه ایم: نظم حاکم الگو می دهد ؛ یکی از میان ما بلند می شود و فریاد می زند 

  .امیدي نداریم اگر که هنوز خود مزه ي این طرد به واسطه ي در میانه بودن را درك نکرده باشیم

هنوز می بینیم که می خواهیم طرفدار جنبش کج و معوج بیرون افتادگان از نظم . آري هنوز ندایی می شنویم که حاشیه مهم تر از متن است 

ما که نه هم جنس بازیم ، نه معتاد ، نه دزد هستیم نه . ه شدن ما در میان بودگان را می شنوداما چه کسی صداي خرد شدن و ل. موجود باشیم
  . قاتل ، نه شاگرد تنبل هستیم نه شاگرد ممتاز ، بلکه در میانه هستیم

ه براي شان هر انسان ، واحد آنان ک. چه کسانی این میانه بودن را با متوسط بودن اشتباه می گیرند؟ تنها آنان که درك ریاضی از انسان دارند

آنان . آنان که براي شان دموکراسی شمارش یک هاي برابر است. برابر می دانند= آنان که برابري را در این ریاضیات جدید با عالمت . یک است

  . که متوسط را میانگین ریاضی کم ترین و بیش ترین می دانند

کشمکش مطرودین نظام و خود : ما در میانه دو کشش هستیم . نه در طبقه متوسط جاي داریم اما ما که در میانه ایم نه متوسط جامعه هستیم و
آنها جزئی از سیاست موجود . مطرودین نظام چون مطرودین همین نظام هستند تنها می توانند تفاله هاي تولید معنا در نظم موجود باشند . نظام 

براي تندرستی بیماري یک ضرورت است ؛ براي دانایی . راي حفظ این نوع تولید ضروریندآنها نوعی پسماند تولید مدرن هستند که ب. هستند
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مرزي که چون کمربندي به متن انسجام می دهد و از فروپاشیدن ان . جنون یک نقطه اتکاست و براي اصالت متن حاشیه یک حاشیه امن است

  آیا می توان حامی گازهاي گل خانه اي بود؟ آیا می توان از گازهاي گل خانه اي دست شست؟.  جلوگیري می کند

چرا که در . یعنی نباید بگوییم اگر از این قیدهاي موجود رها شویم آزاد هستیم. ما نباید آزادي خود را با سیاه چال هاي نظم موجود تعریف نماییم
در این صورت نظام چنان تسلطی به ما یافته . داین صورت از پیش پذیرفته ایم که نظم موجود  است که آزادي را براي مان تعریف می نمای

در این صورت ما حتی معیار و تعریف خویش از آزادي را هم مدیون نظم موجود . است که می تواند حتی نقشه آزاد بودن ما را هم ترسیم نماید
  . د شده ایمهستیم و این نظم موجود است که به ما دیکته می کند آزادي چیست و کی می توان ادعا کرد که آزا

آنچه ما طالب آن هستیم باید نظم موجود . پس احمقانه است که مبارزه خود را با نوعی تضاد دائمی نسبت به آنچه نظام می کند تنظیم نماییم 
ش سخت است آنچه ما می کنیم باید در جایی که تصور. را به خطر اندازد نه اینکه ما آنچه نظم موجود را به خطر می اندازد را طالب باشیم 

اما کجا؟ این جا حتمن . گریبان نظم موجود را بگیرد نه اینکه در همانجایی که نظام آماده دست به گریبان شدن است با او دست به یقه شویم
  . جایی در اخبار نیست بلکه خود جزئی از خبري است که پخش می شود

اي عظیمی از طریق  زبان دموکراسی در ما رایج شده است ، بدفهمی اي که آیا در میانه بودن به معناي در اکثریت بودن است؟ چه بد فهمی 
اما آنجا که . جایی که نیرو از کالم حذف می شود بی گمان اکثریت کمیتی فزون از اقلیت است. اقلیت و اکثریت را مفهومی بی قدر ساخته است

  .  نیرو به میان می آید دموکراسی شمارشی از میان می گریزد

نظام بی آنکه بخواهد حتی . ودن نه نسبتی با اکثریت دارد و نه متوسط بودن ، میانه بودن متحمل شدن زور نظام بدون طرد از نظام استمیانه ب
از خود براند و در واقع براي آنها سکو و سپر محکمی از حامیان حقوق بشر ... این در میانگان را با نام ها و هویت هایی چون دشمن ، خائن و 

  . د آنان را به صورتی بی سر و صدا در درون خود خفه می سازدبساز

بلکه در میان بودگان ) تاکید می کنم استثناها و حاشیه هاي نظم موجود( آنچه این نظم را از بین می برد نه حاشیه ها و استثناهاي نظم موجود 

  . ل آور خویش حمله ور شونداین در میان بودگان به علت بودن در میانه می توانند به وضعیت مال. هستند

  و آیا پرولتاریا نمونه اي از این در میان بودگان نیست؟ 
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  دولت انقالبی

  ...یا وقتی قاعده، وضعیت استثنائی است

  امیر کیانپور

  

و از شگفت زدگی   57شهریور تا بهمن  کمتر کسی را می توان یافت که در اشاره به وقایع انقالب ایران، از شتاب گرفتن تاریخ در فاصله) الف

اما معجزه انقالب، تنها درسیر شتابناك وقوع و حصول نا به هنگام آن . خویش از وقوع پیش از موعد متصور انقالب، سخنی به میان نیاورد
نظم هست، اما دولت . ه خبري نیستنظم هست، اما از پادشا.... نیست، بلکه در خود آن، در تعلیق نظام قانونی و در عین حال در وجود نظم است

گهگاه اگر در سیر وقوع انقالب، بی نظمی اي به چشم می خورد، بیشتر محصول اعمال دولت و مجریان قانون است و . و قانونی در کار نیست

نه ناشی از حضور میلیونی محصول شلیک گلوله و گاز اشک آور و نتیجه حمله باتوم هاي پلیس براي متقرق ساختن مردم است و . نه رفتار مردم
مگر بدون دولت و پلیس هم نظم ممکن است؟ مگر بدون قانون هم، سنگ روي سنگ . آنانی که در عین چندگانگی و کثرت، منظم و واحدند

دند که چگونه بند می شود؟  شاید تنها پاسخ کسانی به این سوال مثبت باشد که در لحظه انقالب، آنجا بوده اند و با چشم هاي خود مشاهده کر
، این اصطالح پر بسامد در »خشونت انقالبی«پس تکلیف . در غیاب  قانون و مجري قانون، انتظام امور ، خودجوش و مردمی حاصل می شود

  جامعه شناسی آکادمیک سیاسی، چه می شود؟

هدف، به شکلی  -که در دایره منطق وسیله بله، خشونت انقالبی، خشونتی کور و بی هدف است، اما باید اقرار کرد که برخالف خشونت دولتی

برقی است که می . بی پایان بازتولید می شود، چنان زود گذر و آنی است که هرگز سازماندهی و ابزار الزم براي تداوم اعمال خشونت را ندارد
در قربانی کردن یک «:ی که خود معتقد بودبا این وجود پس چرا انقالبیون فورا دولت تشکیل می دهند؟ چرا لنین. جهد و به سرعت فرو می نشیند

تخت و دولتی تازه برقرار نمود؟ آیا حافظه » انقالبی براي اینکه پست فطرتی برود تا پست فطرت دیگري جاي او را بگیرد، عقالنیتی وجود ندارد
ا فارغ از قانون و دولت به راحتی در کنار یکدیگر ، دورانی را از یاد برده است که انسان ه)که می تواند به انقالب بیاندیشد(تاریخی انسان مدرن 

زي زندگی می کردند؟ و در مقابل، آیا اندیشیدن به این دوران پیشا تاریخی، شکلی از همان رمانتیسیم سترونی نیست که ماحصل آن تنها کین تو
  به مظاهر تمدن است؟

چگونه می توان به آن بصریت تاریخی تجهیز شد که مرگ پادشاه را اما » .در فرانسه پادشاهان نمی میرند«ضرب المثلی هست که می گوید 
  آغاز یک پادشاهی تازه نمی داند؟ 
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آن را مرگ پادشاه نباید آغاز یک پادشاهی تازه باشد؛ زیرا هیچ دولت انقالبی اي نمی تواند تمام نیروي هاي انقالب را بازنمایی و تمام توان 

انقالب، همان دولتی انقالبی نیست و آنچه خون بار است نه خود انقالب، که نقطه . ی انقالبی فروکاستنباید انقالب را به دولت. محقق سازد
» نظام«پسا انقالبی اند، قربانی » نظام«نیست که فرزندانش را می بلعد، فرزندان انقالب قربانی » انقالب«تالقی آن با دولت است؛ هرگز، این 

  .ماردتازه که خود را با انقالب یکی می ش

چنین تفکیکی میان انقالب و فرایند نظام سازي متعاقب آن، بدین دلیل ضرورت دارد تا پتانسیل هاي منطقی رهایی بخشی یک رویداد تاریخی 
ت، آنچه اتفاق افتاده اس. در نظر گرفته نشود» این همان«)  یا به بواسطه آن برقرار می گردد(با نظم ایجابی اي که در پی آن  حادث می شود 

براي درك درست پتانسیل هاي یک انقالب، باید از منظر . به لحاظ منطقی برابر با آن چیزي نیست که می بایستی اتفاق می افتاده است

  . رویدادهاي آتی بزرگ رهایی بخش دیگري به آن نگریست که  چیزي جز تحقق آن بالقوگی هاي نخستین نیستند

چه انقالب ها زودتر از موعد مقرر اتفاق می افتند، اما چه بسا بسیار دیرتر از لحظه وقوع محقق می اگر:دست آخر و بدین ترتیب می توان گفت 
در مسیر آزاد شدن پتانسیل هاي رهایی بخش انقالب، همان نظامی است که متعاقب انقالب، خود را با آن » بازدارنده«بزرگترین سد و . شوند

  . برابر می داند

براي آنکه انقالب از درون و بیرون ضربه نخورد، باید به . ولت تشکیل می دهند؟ پاسخ ساده است، براي حفظ انقالبچرا انقالبیون فورا د) ب

 . سرعت نهادینه شود

، مجموعه اقداماتی چون تعیین بالدرنگ دولت موقت، دادستانی انقالب و اصرار بر برگزاري سریع انتخابات مجلس  57در ماههاي پس از بهمن 
به این لیست باید قصد برگزاري عاجل انتخابات شوراها را نیز . تدوین قانون اساسی را باید در راستاي چنین نگرانی اي درك کرد خبرگان و

  .افزود؛ شوراهایی که بواسطه آنها، نظم هنجاري جدید می توانست خود را تا دور افتاده ترین شهرها و روستاها گسترش دهد

زگردیم، طنز تاریخی اما برخی شباهت هاي صوري و ساختاري آخرین دولت شاهشنشاهی با اولین دولت انقالبی اگر به آن روزهاي نخستین با 

نخستین شباهت : داعیه مشروعیت داشتند) یکی به واسطه نظم قدیم و دیگري بواسطه نظم جدید(است که به براي مدت زمانی کوتاه هر دو 
نه دولت بازرگان به اندازه کافی انقالبی بود و : شباهت دوم اما مهم تر است.  بود» ملی«نها، یک فرد آنکه باالترین مقام اجرایی در هر دو دوي آ

شرایط دوران، هیچ کدام از این دو دولت را بر نمی تافت و  دوران، دوران دولت دیگري بود، دولتی . نه دولت بختیار به اندازه کافی شاهنشاهی
و سد محکمی در برابر خواست هاي » بازدارنده «و شدت عمل بیشتري به خرج دهد؛ دولتی که به واقع  قاطعیت»  ضد انقالب«که در برابر 

  .شیطانی دشمن باشد
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به حد فاصل زمان اکنون و آمدن دجال ) katéchon(» بازدارنده«. رابطه میان بازدارنده و شیطان در الهیات مسیحی رابطه مشهوري است

رجوع شود به . (که شورش او برعلیه قوانین خدا را تا ظهور مسیح به تعویق می اندارد) lawless(بر دجال  یاغی مانعی است در برا. اشاره دارد

عده اي بازدارنده را نام خدا، گروهی آن را روح القدس  و ... ممکن می شود آنو بدین لحاظ، جریان تاریخ بواسطه ) نامه سنت پل به تسالیان
بازدارنده براي آنکه از شورش یاغی جلوگیري کند به ناگزیر باید خود با : متکلمان پروتسانی هستند که بر این باورند .برخی آن را پاپ دانسته اند

لوترینیست هایی نیز هستند امکان وجود . اشاره آنها به طور مشخص به امپراطورانی چون تیتوس، نرون و کالودیوس است. آن یکی شود

  . ده انحرافات شیطانی را،  محصول و نتیجه تن دادن به همان انحرافات شیطانی می دانندکلیساي مستقر به عنوان بازدارن

چنین دولتی چنان خود با انقالب یکی . شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که مفهوم بازدارنده به خوبی سرشت نماي یک دولت انقالبی تمام عیار است
رابطه دو جنگجو را در نظر بگیرید که چنان سخت درهم تنیده اند که . فی می سازدمی شود که امکان هر آشوب و انقالب دیگري را منت

  ....تشخیص و تفکیک آنها از هم ممکن نیست

خارج از ساختمان دولت و بیرون از مکان اصلی خویش تشکیل شد و جلسات » دولت انقالبی«، بدوا این 57در ایران سال  آنچه مشخص است،

باید حکایت از تغییر ساختار دولت » شوراي انقالب«فاصله بختیار تا بازرگان، مبین تعییر عامالن حکومتی است، تشکیل  اگر. خود را برگزار نمود
  . داشته باشد

 هر تبارشناسی اي که درصدد شناخت دقیقی از ساز و کار دولت در ایران است، باید از شکل گیري شوراي انقالب و به عبارت دیگر از آن نقطه

می توان گفت تشکیل شوراي انقالب همان نقطه عطفی بود . ازي آغاز کند که در آن دولت، همزمان محو و درعین حال پدیدار  شدسرنوشت س

 که در آن، آنچه بعدا به عنوان مقام والیت فقیه در قانون تصریح شد، پیش از تکوین، موجودیتی حقوقی و قانونی یافت و بدین ترتیب، نطفه
  .نه نامیده می شود، بسته شدآنچه حکمرانی دوگا

دي ماه آیت اهللا خمینی بر می آید، شوراي انقالب  موظف بود تا شرایط تاسیس دولت انتقالی را فراهم آورد، اما  22همان طور که از اطالعیه 

سامان بخشیدن به  ،» کمیته موقت انقالب اسالمی«تشکیل آنچه این شورا در عمل انجام داد، هرگز محدود به این نقش تاریخی نشد؛ 
موازي با دولت رسمی است و البته یگري از به وجود آمدن قواي اجرایی د یبسیاري دیگر از اقدامات شوراي انقالب، حاک هاي انقالب و دادگاه

در دولت ادغام  يرید به تعبیو شا( شوراي انقالب منحل شد 1359تیر  12در . مقدم بر آن که قرار بود تنها تسهیل کننده شرایط تشکیل آن باشد

  کدام ماجرا؟. اما این پایان ماجرا نبود ،)شد
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هنگامی که محمود احمدي نژاد پس از پیروزي در انتخابات، نهمین دولت جمهوري اسالمی را تشکیل داد، برخی از چهره هاي اصالح طلب ) ب

مفاهیمی که از آنها قبل از . یدند این پیرورزي را توضیح دهندکوش» بناپارتیسم«و » دولت پادگانی«، »دولت پنهان«با استفاده از مفاهیمی مثل 
حمیدرضا جالیی پور در مصاحبه اي، نتیجه انتخابات نهم را دستاورد دولت پنهان . انتخابات نیز به عنوان سالح هاي تبلیغاتی استفاده شده بود

، موعد برگزاري 1380خرداد  18از خطر تبدیل شدن  -ال قبل از آنچهار س -او پیشتر نیز .  دانست و حجاریان وضعیت را بناپارتیستی بر شمرد
  . برومر گفته بود و در این باره هشدار داده بود 18انتخابات هشتم، به 

قدان از نظر حجاریان، آنچه در  شرایط کنونی منجر به دولت پادگانی و بناپارتیسم می شود، نه نوعی هم وزنی بی انجام دو نیروي طبقاتی، که ف

خال ابسورد و فضایی پوچ سر بر می آورد که در آن «وقتی نهاد مدنی وجود نداشته باشند و طبقه متوسط سرکوب گردد، . نهاد هاي مدنی است

و این از نظر وي به منزله چیزي جز شکل ) درست مثل حالتی که در موازنه قواي طبقاتی پیش می آید(» .هر هیوالیی امکان زیست می یابد
  . نیست» دولت استثنائی«گیري نوعی 

ارد، اگرچه به کار بردن لفظ دولت استثنائی توسط حجاریان تامل برانگیز است و اگرچه استفاده از مفاهیم دولت پادگانی هارولد السول تازگی د

ي اسالمی، بازرگان قبل و در بدو شکل گیري نظام جمهور سال اما حرفهاي حجاریان و دیگر اصالح طلبان، حرف تازه اي نبود؛ حدود بیست
  .هشداري که محور اصلی آن، توازي در نیروهاي اجرایی و انتظامی بود. هشدار مشابهی داده بود

سپاه (در شرایطی که به ارتش اعتماد کافی وجود نداشت، وجود سازمانهاي مسلحی چون سازمان مجاهدین، چریک هاي فدائی خلق و پاسا 

تا تشکیل رسمی این نیرو زیر نظر شوراي انقالب اسالمی در  57اسفند  13اصله ي اعالم موجودیتش در که در ف - )پاسداران انقالب اسالمی 

عالوه بر  .و سامان دهی به امور را براي مجریان نظم نو به کاري مشکل بدل ساخته بود» انتظام« -، سازمانی قانونی نبود 1358اردي بهشت  2

میان دولت موقت و ارتش وجود داشت، به دشواري ها ) به عنوان نیرویی انتظامی موازي شهربانی( ها  این ، ابهامی که در مورد سرپرستی کمیته

مساله تنها محدود به هم . »هیچ کس حساب و کتاب آنها را ندارد«: مهدي بازرگان در وضعیت کمیته ها چنین اظهار نظر می کنذ . می افزود
تدوین قانون اساسی . ود، رفتارهاي خودسرانه مسئولین اجرایی بخشی دیگري از صورت مساله بودزمانی وتداخل دو نیروي اجرایی و انتظامی نب

حوزه هاي . نیز، دست کم از آنجا که تعیین حدود بسیاري از اصول اعالم شده را به قوانین آتی واگذار کرده بود، نتوانست به مشکالت پایان دهد
بدین ترتیب، در اولین گام ها در جهت  . ضرورت هاي عملی، تصمیم پذیر و مشخص می ساختندابهام متعدد در قانون اساسی را به ناگزیر 

.  ، رویاروي بخش عمده اي از انقالبیون  قرار گرفتند)به طور مشخص کابینه دولت موقت و بازرگان(برپایی نظام نو، مجریان قانونی نظم تازه 
تیتر روزنامه ها در . دو روز بعد از تسخیر سفارت، دولت موقت استعفا می دهد. ت آمریکا دیداوج این رویایی را می توان در ماجراي تسخیر سفار

، خبر » پاکسازي موسسات و وزارتخانه ها از عناصر فاسد در راس طرح ضربتی شوراي انقالب قرار دارد«:فرداي روز استعفا به این مضمون که 
وضعیتی که با انقالب فرهنگی و  جنگ . به گوش میرسد» اعالم وضعیت استثنائی«نداي  از آغاز وضعیت و پیروزي منطقی را دارد که از آن
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نسبی نیروهاي حاکم پس از حذف هاي ابتدایی دهه شصت و اصالح قانون اساسی، هیچ یک نقطه پایانی بر   یک دست شدن. ادامه می یابد

ته شدن فله اي روزنامه ها در دهه هفتاد، طرح امنیت اجتماعی در دهه اعدام هاي دسته جمعی در دهه شصت، بس. این وضعیت استثنائی نیستند
هشتاد و در نهایت ماجراهاي انتخابات دولت دهم و بسیاري دیگر را از ریز و درشت وقایع  در طول هاي سال پس از انقالب را می توان به 

  . خوبی در چارچوب منطق وضعیت استثنئایی توضیح داد

نوعی نقطه عدم تعادل میان حقوق عمومی « نشان دهنده ي وضعیت استثنائیونه وضعیتی است؟ بنابر عقیده اي رایج ، وضعیت استثنائی چگ) ج
را می توان سر مشق باستانی و یا کهن الگوي همان  Justitiumو بنابر نوعی تبارشناسی مفهومی، واژه ي قدیمی   70»و امر سیاسی است

  71.به عنوان وضعیت استثنائی یاد می شودچیزي دانست که در دوران مدرن از آن 

 Justitium  در حقوق رومی به وضعیتی اطالق می شد که متعاقب مرگ پادشاه اعالم می گردید، یعنی در فاصله ي زمانی میان مرگ و تاج

یت مورد تاخت و تاز قرار گذاري شاه جدید که احتمال نابسامانی و خطرآشوب و آشفتگی وجود داشت؛ هم چنین در دوره اي که قلمروي  حاکم
کم کم در اواخر امپراطوري رم به معناي توانایی شهریار در تعلیق یا    Justitium. می گرفت یا احتمال تجاوز و تهاجم دشمن وجود داشت

صطالح را چنین دستورشناسان رومى این ا. کاربست دلبخواهی قوانین به منظور حفظ دولتشهر در برابر خطر هاي احتمالی به کار گرفته شد

  72»، درست همانطور که خورشید در نقطه انقالب تابستانى اینگونه استشود ىمتوقف موقتى قانون «: کنند تعریف مى

نظم قانونی را تضمین می کند، همین » مشروعیت«در این است که آنچه » وضعیت استثنائی«اهمیت مفهوم  : اجماال و مقدمتا می توان گفت
  .ی توقف قانون استنقطه انقالب تابستان

کارل اشمیت، مهم ترین نظریه پرداز وضعیت استثنائی، به طور دقیق » االهیات سیاسی«مشروعیت یک نظام قانونی از کجا می آید؟ پروژه  
   .پاسخی است به همین سوال

نظم قانونی تنها زمانی . رون از خویش استبنابر اشمیت، قانون نمی تواند مشروعیت اش را از خود اخذ کند و همواره نیازمند ارجاع به چیزي بی

از این رو معیاري الزم است که به طور دقیق مشخص سازد آیا این وضعیت هنجاري به واقع وجود . معنا دارد که وضعیتی هنجاري برقرار باشد 

                                                             
70 - Agamben, Giorgio(2003), Homo Sacer II:etat d'exception, trad. Joël Gayraud, Paris: Seuil, 
p.9 

:دا و دنبال کردیر پیتوان در کتاب ز ین مقاله را میاز ارجاعات ا يالزم به ذکر است پاره ا  
: ، تهرانیصالح نجف/ د مهرگانیام/ مراد فرهاد پور : شیراینش و ویگران،گزی، جورجو آگامبن ود)1386(ده مقاالتیگز/قانون و خشونت  

 فرهنگ صبا
71 Ibid.  p.  ٧١  
72 Ibid.  p.72 
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ام نظم مشروعیت دارد و کدام نه، حاکم است که مشخص می سازد که کد. به نظر اشمیت، این معیار چیزي نیست جز تصمیم حاکم. دارد یا نه

  . کدام وضعیت عادي است و کدام وضعیت بحرانی

در قانون . به نظر اشمیت و برخالف ادعاهاي پوزیتیویسم حقوقی، تا جایی که پاي قانون در میان است، گریزي از فراروي قانون از خویش نیست
  . وح در پنج اصل اول آن بیان شده استاساسی نظام جمهوري اسالمی ایران، مسیرهاي این فراروي به وض

و   حق  حکومت  به  اش  اعتقاد دیرینه  ، بر اساس ایران  ملت  که  است  اسالمی  جمهوري  ایران  حکومت«: در نخستین اصل قانون اساسی آمده است
  و یازدهم  دهم  پرسی  ، در همه خمینی  امام  العظمی  اهللا  مرجع عالیقدر تقلید آیت  رهبري  پیروزمند خود به  اسالمی  انقالب  ، در پی قرآن  عدل

با   قمري  هجري  یکهزار و سیصد و نود و نه  سال  االولی  جمادي  و دوم  برابر با اول  شمسی  هجري  و هشت  یکهزار و سیصد و پنجاه  ماه  فروردین
درصدي که فصل مشترك گریز قانون از  98یت جدا از ارجاع به اکثر»  .داد  ثبتم  راي  آن  داشتند، به  راي  حق  که  کسانی  کلیه 98% / 2  اکثریت

مرجع «و » انقالب اسالمی«، »حکومت حق و عدل قرآن«است، ارجاع به ) ملت-در چارچوب حقوقی دولت(خویش در  تمام دولتهاي مدرن 
نقشه اي )  ی پس از انقالب در ترداف با یکدیگر معنی پیدا می کنندیات سیاسکه هر سه در ادب(» خمینی  امام  العظمی  اهللا  عالیقدر تقلید آیت

  . روشن از الهیات سیاسی نظام تازه و از مسیرهاي مشروعیت بخش تعالی قانون نو به دست می دهد

  .و استثناء است  که حدود و مرز هاي قاعده را مشخص می سازد73»حاکم کسی است که در مورد استثناء تصمیم می گیرد«) د

، براي اشمیت،  74صورت می پذیرد» استثناء«یا » وضعیت بحرانی«تعریف حاکمیت به عنوان تنها مکانی که در آن تصمیم گیري در مورد  

دهى عملى، قاطع و مؤثر به امور واقع را میسر می  معادل با این واقعیت است که قدرت با پر کردن حفره هاي قانون، امکان سامان دادن و نظم
  . رات ذاتی یا احتمالی نا به سامانی و ناهنجاري را از بین می بردسازد و خط

به نظر اشمیت، تمایز . ر این میان، مهم ترین فعل حاکمانه به منظور سامان بخشی قاطع به امور، تفکیک روشن دوست از دشمن استد
این  تمایز   75».یاسی قابل تقلیل به آن استکنش ها و انگیز هاي س«دشمن، بنیان سیاست و یگانه تفکیک مشخصی است که همه  –دوست

دشمن . مشتق می شود) شر/ مثال معیار اخالقی نیک(صورت می پذیرد و نه از سنجه ي معیاري دیگر » محتواي جوهري «نه بر پایه نوعی 
در این . آن مشخص می گرددداراي یک موقعیت ابژکتیو اجتماعی پیشینی نیست، بلکه محتوا و هویتش، طی کشمکش و در نتیجه و مشروط به 

  . تعریف، دشمن می تواند هر دیگري غریبه اي باشد که امکان ستیز با آن وجود دارد

                                                             
73  Schmitt Carl (1985) Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. 
George Schwab ,Cambridge, Mass. ; London: MIT Press , p.5 
74  Schmitt Carl (1996) Concept of the Political, trans. George Schwab ,Chicago: University of 
Chicago Press , pp.38-39 , 61 
75 Ibid.  pp.26-27 
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 ستیز، هرگز براي اشمیت داللتی استعاره اي ندارد و مفاهیم دوست و دشمن وقتی معناي واقعی خود را پیدا می کنند که سخن از امکان واقعی

آنچه این امکان را محقق ساخته و به این بعد بالقوه ي . ي کلیدي اشمیت در تفکیک و تشخیص دشمن است کلمه امکان... کشتن به میان آید
   .ستیز، محتوایی ایجابی می بخشد، چیزي جز تصمیم  حاکم نیست

آنتاگونیستی بدل تعیین می شود تا به یک تمایز  تصمیمامر سیاسی نوعی تمایز بدون محتواست که محتوا و ماهیت واقعی اش، بواسطه یک  

دشمن چنان به –محتواي چنین ستیزي می تواند از زمینه هاي گوناگون اقتصادي، اخالقی و مذهبی حاصل آید، اما گروه بندي دوست.  شود
لحاظ وجودي قاطع و موثر است، که تمام برابرنهادهاي غیر سیاسی، به محض بدل شدن به تضادي سیاسی، انگیزه ها و محتواي مذهبی، 

  . صادي و فرهنگی شان را کنار گذاشته و تابع شرایط  وضع سیاسی تازه می گردنداقت

ترجیع بند اصلی سخنرانی مسوولین دولتی بوده است، درس آموزي از کارل اشمیت » دشمن«سال، واژه  30بدون شک، در کشوري که در طول 

بر تمامی کشمکش هاي فرهنگی، ) ما و آنها( دشمن  -سیاسی دوست جایگاه ویژه اي خواهد داشت و در این میان، مهم ترین درس، تقدم نزاع
دینی  -نزاعی که شکل ایجابی خود را تنها در نتیجه تصمیم حاکمیت پیدا می کند و گره زدن آن به هر محتواي فرهنگی. عقیدتی و دینی است

مستقیم و به سادگی، رویکرد و نگرش فرهنگی، دینی و یا  آنچه دشمن را به واقع  دشمن  می کند، به طور. به نتایجی نادرست منجر خواهد شد
   76»دشمن تجسم مساله ي خود شماست«: اعتقادي او نیست؛ روزگاري، تئودور دابلر، دوست شاعر کارل اشمیت نوشت

محتواي این فراروي  در جمهوري اسالمی ایران مسیرهاي فراروي قانون از خویش اند، اما آنچه» انقالب«و » اسالم«نکته آنجاست که اگرچه 
تصمیماتی که در شرایط خاص حتی می توانند در تضاد با نص . اسالمی است -را تعین می بخشد، نه خود آنها، بلکه تصمیمات حاکم انقالبی

  چگونه؟. فرامین اسالمی اتخاذ شوند
  

. گهبان با بخشی از نیروهاي اجرایی کشور در گرفتچالش تاریخی اي را به یاد آورید که در میانه دهه شصت، میان اکثریت فقهاي شوراي ن) ه 
با و شوراي نگهبان مدعی ناسازگاري و تعارض برخی رویکردها و رفتارهاي اجرایی   قواي اجرایی درگیر الزامات شرایط استثنائی جنگ بود

حکم حکومتی، در شرایطی که برخی قوانین  منجر شد؛ به قرار» حکم حکومتی «این چالش تاریخی در نهایت به طرح ....  "احکام اولیه شرعیه"

گیرد، با توسل به عنوان مصلحت، می توان جانب تدبیرات حکومت انقالبی را  با احکام معهود شرعی در تعارض قرار می ییا تدبیرات حکمران
قانون  110در اصل . است» لحتمص«و مقید به » شرایط استنثائی«، محدود به یشاز خو یز قانونآن طور که به نظر می رسد، این گر. گرفت

، از  نیست  حل  قابل  عادي  از طرق  که   نظام  معضالت  حل«: اساسی نیز این قید و محدویت به وضوح تصریح شده و ذیل وظایف رهبر آمده است

  ». نظام  مصلحت  مجمع تشخیص  طریق
                                                             
76  Bredekamp Horst (1999) from walter Benjamin to carl Schmitt, crtical Inquiry25, winter 1, 
trans. Melissa thorson hause  & Jackson bond, p.248 
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خروج از چارچوب قانون اساسی را وضعیت خاص دوران یه تنها توج  ،67به نمایندگان مجلس سوم در سال یت اهللا خمینی نیز در پاسخ به خود آ

تجربه تاریخی اما نشان داد که پایان جنگ، پایان تاریخ صدور حکم . ی دهدجنگ دانسته و وعده بازگشت به مفاد و مقتضیات آن را پس جنگ م
دستور کار مجلس ششم، توجیه انتخابات مجلس هشتم و از » اصالح قانون مطبوعات«احکام حکومتی اي چون خارج کردن طرح . حکومتی نبود

ارجاع به آراء . لغو رد صالحیت دو تن از کاندیداها انتخابات ریاست جمهوري نهم، در شرایطی صادر شدند که جنگ مدتها پیش خاتمه یافته بود
، قیودي واقعی براي »ود شرایط بحرانیوج«و » مصلحت«مساله آنجاست که شرط . اشمیت و تعریف حاکمیت در فهم این موضوع راهگشاست

آنکه مصلحت را تشخیص می دهد و وضعیت استثنائی را اعالم می کند، خود حاکم است؛ به عبارت دیگر، آنچه . صدور حکم حکومتی نیسند
  . ردحاکم همزمان بیرون و درون نظم حقوقی دا. رهبر را در صدور احکام حکومتی مقید می سازد، تنها تصمیمات خود اوست

  
، لویاتاناستعاره . (، حاکم را به یک مفهوم مرزي بدل می کند»قانون«تعلیق » قانونی«حق . حاکم همزمان بیرون و درون نظم حقوقی دارد) و

حاکم کسی است که این قدرت حقوقی را دارد .) ي هابز، به خوبی نشان دهنده این وضعیت مرزي حاکمیت نسبت به قانون است»خداي میرا«

بندى از آن رو پارادوکسیکال است که  این صورت. به بیرون را از دایره قانون انتقال دهد» به طور قانونی«تعلیق اعتبار قانون، خود را  که با
ى و مترادف با تعلیق خود نظم قانون» کاربست دلبخواهی قوانین« آنچه باید در نظام قانونى ادغام شود، بیرون از آن قرار دارد و دقیقاً متضمن 

  77قرار گرفته است» قانون بیرون از خودش«: است
از یک سو، اشمیت موقعیتی خداگونه را براي حاکم متصور است و همان جایگاهی را به آن می دهد که : مساله را بدین شکل می توان شرح داد

و مصر  رو هنجاري نظام حقوقی تعلق داردتاکید می کند که حاکم به قلمو از سوي دیگر،  78.قابل قیاس با جایگاه خدا در نظام دکارتی است
است که در هر صورت، پیوند میان وضعیت استثنائی و نظام قانونی را حفظ کرده  و با تفىک وضعیت استثنائی از آنارشى و آشوب،  آن را در 

  .بافت و زمینه اي حقوقی مطرح کند

ودیت هاي حقوقی قائل است که بواسطه آن می تواند در برابر اشمیت، براي  حاکم، نوعی قدرت وجودي بنیادي هنجاربخش را وراي محد

بر پایه نوعی متافیزیک ) که شمایی کلی از آن در زیر ارائه شده است(این صورت بندي . وضعیت ها و رخدادهاي استثنائی، استثنائی عمل کند

 تصمیماستثنائی ؛ دوم   خالءاول، رخداد، وضعیت یا : ه اندمبهم استوار است که در آن، سه سطح متمایز در هم آمیخته شده و هم ارز قرار گرفت
و واکنش استثتائی  حاکم به این  پاسخحاکم مبنی بر اینکه آن رخداد یا وضعیت، حقیقتا استثنائی است و سوم  ) nominalist(نام گرایانه 

  .رخداد یا وضعیت

                                                             
77 Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-
Roazen ,Stanford, CA: Stanford University Press, p.15 
78 Agamben, Giorgio (2003) Homo Sacer II:etat d'exception, p.97 
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با این وجود، چرا . نظر می گیرد که مستلزم  اعمال استثنائی حاکم استاشمیت، وضعیت یا حفره ي استثنائی را همچون شرایط عینی اي در 
اي حاکی از استثناء و اضطرار وجود دارد، عمل نام  عینی؟ اگر به واقع شرایط »در مورد استثناء تصمیم می گیرد«حاکم باید آن کسی باشد که 

اگر وضعیتی عینی باشد، آن طور که اشمیت بر آن صحه می گذارد،  گذاري انحصاري وضعیت توسط  حاکم چه ضرورتی دارد؟ وضعیت استثنائی، 

  . اعالم  حاکم  درباره ي آن بی مورد خواهد بود 
بدین لحاظ، اعالم وضعیت استثنائی توسط حاکم، واکنشی ساده و مستقیم به ضرورتی عینی نیست، بلکه به معناي تعیین ماهیت وجودي همان 

استثناگرائی حاکم بوسیله شرایطی توجیه : منطق اعالم وضعیت استثنائی بدین گونه است. نشان می دهدچیزي است که نسبت به آن واکنش 
و از این رو، نشان دهنده پتانسیل استفاده نا مشروط و دلبخواهی قدرت در غیاب قانون . می شود که خود قدرت حاکمیت آن را اعالم می کند

  .است
چنین ضرورتی صراحتا بر آمده از داوري سوبژکتیو خود حاکم است؛ به عبارت . اي نیست» رت عینیضرو«رفتار استثنائی حاکم مستلزم هیچ 

   79.دیگر، آنچه به صورت ابژکتیو باید ضروري باشد، همان چیزي است که به شکلی سوبژکتیو، ضروري اعالم و نامگذاري شده است

                                                             
79 Ibid.  p.52 
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حفرهاي هنجاري و حقوقی می داند، به نظر جورجیو آگامبن، بزرگترین   لذا برخالف اشمیت که اعالم وضعیت استثنائی را واکنش نسبت به

وضعیت استثنائی به عنوان خالئی جعلی پدیدار می شود، بدان منظور که هستی هنجار و کاربست پذیري «شارح و در عین حال منتقد اشمیت، 
  80».آن را در وضعیت هنجاري حفظ نماید

هستند همه نظریه هایی مانند ... سفسطه آمیز «به بیان او، . ه ي ناهنجاري در قانون را رد می کندبدین ترتیب،آگامبن ایده ي اشمیتی حفر
نظریه اشمیت که می کوشند به طور غیر مستقیم، وضعیت استثنائی را بواسطه ابتناء آن بر تفکیک میان هنجارهاي قانون و هنجارهاي  تحقق 

با (، بلکه فضایی بدون قانون است »وضعیت قانون«وضعیت اضطراري، نه نوعی . ه حقوقی بنشانند، میان هنجار و تصمیم، در یک زمین....قانون
در واقع، شکاف هاي موجود در قانون،  81»)این وجود وضعیت طبیعی نیز نیست، بلکه خود را به عنوان ناهنجاري ناشی از تعلیق قانون می نمایاند

جاري، برچسب و نامی است که به نام آن،  حاکم نشان می دهد که حتی شکاف هاي بالقوه نیز از پیش با قدرت حاکمیت پر شده اند و حفره هن
  .قدرت  حاکمیت هستند يدر سیطره 

 بدین ترتیب، در حالی که براي اشمیت، حد غایی ناهنجاري وضعیتی را می آفریند که ضرورت تصمیم گیري حاکم را به اثبات می رساند؛ آگامبن

نوآوري کار آگامبن   82.فسانه اي می داند که بواسطه ي آن قانون می کوشد تا غیاب خویش را نیز تحت احاطه ي خود در آورداین ناهنجاري را ا
این حفره نه به سادگی شکافی در قانون، بلکه شکافی در رابطه قانون و واقعیت و گسستی میان : آگامبن در اینجا است که توضیح می دهد

  .امر داللت دارد که چگونه یک قدرت مافوق قانونی می تواند به عنوان بخشی از فرآیند قانونی عمل کند هنجار و کاربست آن است و بر این
بنایراین، وضعیت استثنائی نوعی ضرورتی عینی نیست که محدودیت هاي قانون را نشان می دهد، بلکه توسط خود قدرت حاکم ایجاد می شود 

ي را تثبیت و تصریح سازد که بواسطه آن نه تنها ضرورت حاکمیت به عنوان مجري قانون، بنیادي تر) nomos(تا قانون طبیعی و نوموس 

اثبات می  –که یک پا در قانون دارد و یک پا بیرون آن  -بلکه پیش از آن، ضروت  حاکمیت به عنوان موجودیتی در مرز قانون و بی قانونی
به صورت محدوده مبهم و غیر مسلم ظهور می یابد که در ...  ،)status necessitatis(وضعیت هاي اضطرار ي «: آگامبن می نویسد. شود

 –آن اقدامات در تراز عمل که فی نفسه مافوق حقوقی  یا ضد حقوقی هستند، وارد قانون شده و هنجارهاي حقوقی به واقعیت آلوده می شوند 

  83» این ، آستانه اي است که واقعیت و قانون  تصمیم ناپذیر گردیده است

، به لحاظ »نصب«با این مقدمه، به وضوح می توان دید که چرا نقد درون دینی طرفداران نظریه انتخاب ولی فقیه در برابر طرفداران نظریه 

گفت  مساله نه نقد دولت دینی که » مساله قوم یهود« مشابه با آنچه مارکس در . سیاسی، نقدي ثانوي است و درجه دوم اهمیت قرار می گیرد
تاکید بر محتواي حاکمیت، دست آخر به نقدي دینی یا ایدئولوژیک خواهد انجامید، در حالی که . است» ساختار دولت«نی بودن خود نقد دی

                                                             
80 - Ibid.  p.55 
81  Ibid.  p.86-87 
82 Ibid.  p.88 
83 Ibid.   p.51 
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فراروي قانون از خویش، می . استنثائی بودن حاکمیت، نه نتیجه محتواي خاص دینی یا ایدئولوژیک آن، بلکه ناشی از خود ساختار حاکمیت است

قانون می تواند همچون تجربه آلمان فاشیستی از مسیر . دینی صورت پذیرد، یا در چارچوب دولت گرایی سوسیالیستی استالین تواند در مسیري
سپتامبر شاهد  11در بیرون از خویش قرار بگیرد یا آن طور که شهروندان آمریکایی پس از ) که در شخص پیشوا تجلی می یافت( اراده ملت 

از این رو، نقدي دیگر الزم . آنچه به طور اولی اهمیت دارد فرم حاکمیت است و نه محتواي آن... ادیم حکمرانی امنیتیبودند، بواسطه نوعی پار
و از آنجا که  پارادوکس حاکمیت، نه به حفره هاي قانون، بلکه به شکاف قانون و کاربست آن و به حوزه عدم تمایز میان واقعیت سیاسی . است

)factum ( و امر حقوقی)jus (باز می گردد، این نقد ساختاري، بیش از آنکه نقدي حقوقی باشد، نقدي سیاسی خواهد بود .  
 

را روي آنتن » طرح ارتقاي امنیت اجتماعی«شبکه خبر تلویزیون جمهوري اسالمی، گزارشی از  10:45، ساعت 1386در تاریخ اول خرداد ) ز

میدان گسترده اي از اقدمات از کنترل ظاهر، سبد خرید و موبایل شهروندان و پلمب  فرستاد، که در اردیبهشت همان سال آغاز شده بود و
در این گزارش، درحالی که یکی از افراد نیروي انتظامی مشغول ضرب و شتم . عکاسی ها گرفته تا جمع آوري اراذل و اوباش را شامل می شد

.  ، گوینده تلویزیون از قانون، ضرورت توجه و پایندي به آن سخن می گفت»زناو را بیشتر ب«: فرد متهم به اوباشی گري بود و دیگري می گفت
آن به تعلیق  39تا  34نه دادگاهی تشکیل شده بود، نه وکیل مدافعی در کار بود و نه جرمی ثابت شده بود، قانون و به طور مشخص اصول 

« ه واجد زوراست ، اما کاربرد آن به حالت تعلیق در آمده را  با عبارت آگامبن قانونی ک.  درآمده بود و همزمان، در حال دریدن سوژه خود بود
نیروي باقیمانده و بنیادي تر از یک ارادي حقوقی عام که علی رغم تعلیق قانون، : 84توصیف می کند) force- de- loi(»  قانون - زور

ر آن قانون و کاربست آن، جدائی شان را آشکار می سازند و گشوده شدن  چنین فضائی که د. همچنان وجود دارد و به نام قانون عمل می کند

» )یعنی با توقف کاربرد آن، آن را به کار می بندد(نوعی زور قانونی محض، هنجاري را محقق می سازد که کاربست آن به تعلیق در آمده است «
منزله غیاب قانون نیست، بلکه نشان دهنده بالقوگی این جدایی میان قانون و کاربرد آن، هرگز به . نیست» وضعیت استثنائی«چیزي جز  85

قانون «به همین اعتبار می توان گفت، اصالح طلبانی که پس از دوم خرداد، شعار . محض و استعداد نهانی قانون و تعالی آن از خویش است
ه قانون با زور قانون یکی نیست و شکافی را به منظور کوتاه کردن دست نیروهاي خودسر، سر می دادند، از این نکته غافل بودند ک» گرایی

انقالب ، نه نشانگر  - ، به عنوان مدعیان دفاع از نظم هنجاري اسالمی»نیروهاي خودسر«وجود . پرناشدنی میان قانون و کاربست آن وجود دارد

ت حدي اي است که استثناء حاکمیت با سوء استفاده و یا خالئی قانونی، بلکه تجلی شکل ناب قانون اساسی و نشانگر آن لحظه غایی و آن حال
این گزاره از همان منطقی تبعیت می کند که . لباس شخصی ها نه زایده اي غیر قانونی، که ذاتی قانون اساسی اند. تعلیق قانون تجهیز می شود

  تشکیل«: در این اصل آمده است. هیچ اعتبار و مشروعیت قانونی اي ندارد» مجوز قانونی«قانون اساسی بدون صدور  27برابر با آن، اصل 
مجتبی شریفی ین ترتیب، وقتی به هم»  . نباشد آزاد است  اسالم  مبانی  به  مخل  که  شرط آن  ، به سالح  حمل  ها، بدون  پیمایی  و راه  اجتماعات

                                                             
84  Ibid.  p.70 
85  Ibid.   
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از حضور در یک بازي تدارکی، بدون ارجاع یکبخت واحدي، بازیکن تیم ملی فوتبال را به خاطر امتناع رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ن

استرداد کلیه جوایز و وجوه نقدي میلیون تومان جریمه، دو سال از حضور در تیم ملی، محروم کرده و دستور  10به یک سند قانونی مشخص،  
م منطق؟ منطق وضعیت استثنائی؛ کدا....یافت کرده، پاي همین منطق در میان استکه وي در رابطه با فعالیت در تیم ملی دري را می دهد ا

  ...گشوده شدن آستانه اي که در آن تمایز میان زندگی و قانون محو می شود
  

آنچه تا دیروز، نام، فضا یا رفتاري مجاز و معتبر بوده ،  .در وضعیت استثنائی، جرم همچون خود حاکم، ماهیتی مافوق حقوقی پیدا می کند) ح
قانون میان حاکمیت و . ی گردد و آنچه در طول سالیان غیرقابل تصور بوده، یک شبه عادي و اجباري می شودامروز و تا اطالع ثانوي ممنوع م

  ) petit sovereigns(حاکمان  -شهروندان وساطت نمی کند و  همه چیز منوط می شود به تصمیم حاکم و خرده

است و می توان او را، به شکلی » غیر خودي«ه کسی حاکم است که مشخص می سازد چه کسی دشمن است و اوست که تعیین می کند چ

اما کسی که طرد می شود و مورد لعن حاکمیت قرار می .  پارانوئیک، سد راه جامعه در رسیدن به وحدتی ارگانیک و تمامیتی همگن معرفی کرد

، بلکه کسی است که بوسیله قانون واگذاشته ، کسی نیست که به سادگی بیرون از قانون و در حوزه بی تفاوتی آن قرار گرفته) banned(گیرد 

در آستانه اي که در آن زندگی و قانون، بیرون و درون غیر قابل تشخیص گردیده، بی پناه « شده است؛ یعنی) abandoned(و ترك گفته 
حقوقی قرار دارد یا درون مطلقا غیر ممکن است که بتوان گفت کسی که لعن شده، بیرون از نظم . مانده و در معرض خطر قرار گرفته است

آنچه طرد   87».شده است و نه به سادگی به طرد شده بیرون گرفتهدر ) ex-capere(استثناء در حقیقت، مطابق با ریشه ي لغوي اش  86».آن

  . می شود، خود به تسخیر در می آید و  بدین ترتیب حذف به  شیوه اي از ادغام تبدیل می گردد

به معناي انسان ) homo sacer(» هومو ساکر«ضعیتی را با ارجاع به چهره اي  حقوقی در روم باستان یعنی آگامبن، انسان نوعی چنین و

  . تصویر می کند، قدسی

در آنجا، این . کلمه اي است که از یک رساله ي حقوقی فراموش شده نوشته پومپیوس فستوس، لغت شناسی رومی، گرفته شده است هوموساکر

سنی به کار رفته است که در سالهاي اولیه امپراطوري به مرگ محکوم شده بودند، اما کشتن آنها نه انجام قربانی تلقی نمی واژه براي اشاره به ک
کسی که هوموساکر را می کشد، گرفتار مجازات حقوقی اي  نمی شود و بدین لحاظ، زندگی هوموساکر به شکلی . شد و نه ارتکاب به قتل

  . قرار دارد» روط مرگقدرت نامش«نامحدود در معرض 

                                                             
86 Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, pp.28-29 
87 Ibid.  p.18 
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در بنابر منطق وضعیت استثنائی، قلمرو حاکمیت،  قلمروئی است که در آن، کشتن، نه ارتکاب به قتل در نظر گرفته می شود و نه تجلیل قربانی 

ت که ماهیت ذاتا حاکمانی وابسته اس -به تصمیم حاکم و خرده» بدنها واشکال زندگی«در این قلمرو، نسبت اعمال قانون با . آن مجاز است
گسترده منتشر بوروکراسی، امکان نفوذ پراکندگی آنها را تا اعماق جامعه فراهم آورده و حوزه تصمیماتشان را تا جزئی ترین مسایل زندگی روزمره 

  . است

ماهیتی استثنائی پیدا می بدین ترتیب، بنابر منطق وضعیت استثنائی، زندگی به میدان تصمیم حاکمیت تبدیل می شود و نه تنها حاکم و جرم، 
حاکم کسی است که در نسبت با او، تمام  انسانها «در این موقعیت استثنائی، . کنند، بلکه خود شهروندان نیز در موقعیتی استثنائی گرفتار می آیند

    88».دبه صورت بالقوه هوموساکر هستند و هوموساکر کسی است که در نسبت با او، همه افراد همچون حاکم عمل می کنن

، اکثر بازداشت شدگان طرح امنیت اجتماعی که به بازداشتگاه کهریزك منتقل »کمیته گزارشگران حقوق بشر« 1386مرداد  9بنابر گزارش) ط

 تن از آنها به دلیل شدت جراحات وارده به سر بردند که شش یطیر چنان شراشدند، با جیره غذایی بسیارکم و بدون حق استفاده از هواخوري  د

دو سال بعد، پس از منتشرشدن اخباري درباره بدرفتاري با عده اي از بازداشت شدگان معترض به نتایج . جان باختندیت بد بازداشتگاه و وضع

 انتخابات ریاست جمهوري دهم که به کهریزك منتقل شده بودند، این بازداشتگاه به دستور رهبر جمهوري اسالمی ایران تعطیل شد؛ اما همزمان
یی که  کارکرد آنها برخالف زندان نه بازداشتگاهها و کمپ ها. ازگرازش ها خبر از وجود تعداد مشابه دیگري از این بازداشتگاهها می داد برخی

یگر نه خبري از حقوق در آنجا، د. و استثناء است» هنجار«حد غایی روي هم افتادگی ها، بلکه دریدن آنها در  بدن» به هنجار ساختن«

مهاجرین  1991پلیس ایتالیا  در چه بازداشتگاه، گوانتانامو باشد، چه استادیوم باري که . از حق بررسی مشروعیت بازداشت  ت و نهشهروندي اس
یچ  معناي حقوقی اي ندارد و واجد هیچ محتواي انسانی اي نیست؛ بدن بازداشت شده، هي می کرد،  آلبانیایی غیر قانونی را در آنجا نگهدار

  .  انسانیت و حیوانیتفتار  در منطقه عدم تمایز میان قانون و زندگی و سرگردان میان بدنی است گر

آن هنگام گشوده می شود که وضعیت استثنائی به کمپ فضائی است که قدرت بدون هیچ واسطه اي در برابر حیات محض قرار می گیرد و 
  89.قاعده تبدیل می شود

  

دست به ) که شمایی کلی از آن در زیر ارائه شده(درك اشمیت و تصور خود از وضعیت استثنائی  آگامبن به منظور روشن ساختن تفاوتهاي) ي
آخرین و شاید مهم ترین بخش این . می زند 1956تا  1935بازسازي دیالوگی واقعا موجود میان اشمیت و والتر بنیامین در فاصله سالهاي 

                                                             
88 Ibid.  p.84 
89 Ibid.  pp.168-9 
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سنت ستمدیدگان به ما می «: در آنجا بنیامین می نویسد. بنیامین برشمرد ه ي مفهوم تاریختزهایی درباردیالوگ  تاریخی را می توان تز هشتم از 

باید به تصوري از تاریخ دست یابیم که با این بصیرت . آموزد که وضعیت اضطراري اي که در آن به سر می بریم، خود همان قاعده است
  90».اد یک وضعیت اضطراري واقعی استآنگاه به روشنی درخواهیم یافت که وظیفه ي ما ایج. خواناست

  

پیدا  می کند، آنچه در عمل اتفاق می افتد نه محافظت   قانونوقتی در وهله نهایی و در حالت حدي، نظم عمومی، شکل خود را در پیوند با زور 
ه عبارت دیگر تداوم وضعیت استثنائی از قانون از طریق لغو موقتی آن، بلکه بیشتر پاسداري از موقعیت استثنائی حاکم تحت پوشش قانون و ب

در قانون اساسی . به بعد، هیچگاه لغو نشد 1933بنیامین و اشمیت خود شاهد بودند که چگونه وضعیت استثنائی در جمهوري وایمار از . است
ان استفاده از نیروهاي امک(که مطابق با آن، براي رئیس جمهور در شرایط اضطراري، قدرتی ویژه  ) 48اصل (جمهوري، اصلی وجود داشت 

به تداوم  48صرف وجود اصل با این وجود، هرگز به سادگی نمی توان پذیرفت که . در نظر گرفته شده بود..) مسلح، تعلیق اصولی از قانون و
د و نظام حقوقی را کوشیدند سوار بر این اصل شون) و از آن جمله فردریش ابرت( خیلی ها قبل از هیتلر . وضعیت استثنائی در آلمان منجر شد

  .کیفیت کاریزماتیک پیشوا: دور بزنند، اما براي این کار، چیزي بیشتر از یک ماده قانونی الزم بود، چیزي که از قضا هیتلر واجد آن بود

                                                             
156. گام نو ،ص: ، گزینش و ترجمه مراد فرهاد پور، امید مهرگان،تهرانعروسک و کوتوله   )1385(بنیامین والتر   90  
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ست که اما درعین حال، هم او. اوست که به نام ملت، به قانون مشروعیت می بخشد و نه برعکس. هیتلر پیشوا است؛ تجلی روح ملت است

آنچه به قانون اعتبار می بخشد، همان چیزي است که آن را لغو می سازد و بی اثر : می توان گفت. قانون را خنثی می سازد و از آن عبور می کند
عنصري که نمی توان آن را به قدرت قانونی . و بدین لحاظ، عنصري ناهنجار و مافوق حقوقی در بطن نظام  حقوقی وجود دارد. می کند

)potestas ( فروکاست و برابر با اقتدار و مشروعیت قانون)auctoritas ( است؛ نیرویی که می تواند قانون را به انفعال کشانده و دوباره فعال

  .می کند

گی و تمایز میان ناهنجاري و نوموس، میان زند نوعی عدموضعیت استثنائی، دستگاهی است که باید در وهله نهایی با بنیاد نهادن آستانه « 
وقتی این دو   91».سیاسی را مفصل بندي کرده و در کنار هم بیاورد - ، این دو جنبه ماشین حقوقی potestasو  auctoritasحقوق، میان 

سیاسی به  -عنصر روي هم می افتند و در کنار هم قرار می گیرند، وقتی تمایز قدرت قانونی و منبع مشروعیت آن محو می شود، نظام حقوقی

فراورده آن، بدنهایی است که درون و بیرون زور قانون گرفتار آمده و به صورت ین تر یمرگ تبدیل خواهد شد که اصل نوعی ماشین ناچار به
  . ی به سر می برندبالقوه، میان مرگ و زندگی و انسانیت و حیوانیت در سرگردان

در ساختار یکپارچه اشمیتی یتی که وضع 92».اضطراري واقعی استوظیفه ي ما ایجاد یک وضعیت «، در برابر این وضعیت استثنائی دروغین اما
و دیالکتیک  ی خشونت و قانون را آشکار کردهنظام حقوقی جا نمی گیرد و وراي هر رابطه اي با قانون و استثنناء است؛ وضعیتی که رابطه درون

استثنائی واقعی، بیش از هر چیز حاکی از گشوده شدن این وضعیت . خونبار قدرت قانونی و قدرت مشروعیت بخش به قانون را متوقف سازد
راههاي فراروي قانون از خویش را مسدود می کند؛ فضایی است که میان قانون و نیرویی که به آن مشروعیت می بخشد، فاصله انداخته و 

ي منجر نمی شود، قانونی را که  به بیان والتر ا ی را تصور کنید که فاقد هر گونه زوري است و انقالبی را که به استقرار هیچ نظام حقوقی قانون
   94.را در پی دارد» آسمانی مطلقا تهی«و انقالبی را که   93می گردد» بازي کودکان« دستمایه » شیئی بی مصرف«بنیامین، همچون 

ا نمی توان مردمی را تصور کرد که چرا انقالبیون فورا دولت تشکیل می دهند؟ آی: بدین ترتیب، به همان سوالی می رسیم که از آن آغاز کردیم
  نیروي انقالب و بالقوگی فعال باهم بودنشان را در نظامی حقوقی هرز نمی دهند؟ 

، چارچوبی »فاکتها و فیگورها«فارغ از حساسیت هاي معمول یک مورخ یا یک جامعه شناس حرفه اي درباره  در این مقاله سعی بر آن بود) ع 

وضعیت «واژگان کلیدي این چارچوب نظري، . ارائه شود 57سیاسی ایران پس از انقالب - نظام حقوقینظري و شمایی کلی براي فهم 
                                                             
91 Agamben, Giorgio (2003) Homo Sacer II:etat d'exception, p.١٤٤ 
92 156.، صعروسک و کوتوله   )1385(بنیامین والتر    

93  Agamben, Giorgio (2003) Homo Sacer II:etat d'exception, p.١٠٩ 
94 Ibid.  p.97 
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به طور مختصر اشاره شد که پارادیم حکمرانی وضعیت استثنائی نه تنها در . بودند» والیت فقیه«و » دولت انقالبی«، »قانونزور «، »استثنائی

اسالمی و والیت فقیه قرار می گیرند، در روزمره ترین  -واقع در امتداد حقوقی دولت انقالبی حاکمانی که به-سطحی کالن، بلکه بواسطه خرده
از سوي دیگر، تمام محتواي این مقاله را می توان پانوشتی دانست بر اصل اول قانون اساسی جمهوري . مسایل زندگی شهروندان تاثیرگذار است

سرانجام باید به دو . است 57سیاسی و پارادایم حکمرانی ایران پس از انقالب -نظام حقوقی اسالمی ایران؛ اصلی که به روشنی بازنما و معرف
سپتامبر و دیگر، بررسی  11نخست، بررسی تاثیر معادالت و روابط بین المللی و اتفاقات جهانی اي چون واقعه .کاستی عمده این مقاله اشاره کرد 

سیاسی نسبت به  -هیچ نظام حقوقی. حکمرانی در نظم موجود یاسیس -یحقوق يالگوبر   سیاسی درون مرزي- تاثیر دقیق اتفاقات اجتماعی
تحلیل دقیق تر . تحوالت تاریخی بی تفاوت نیست و در نسبت با آنهاست که حدود غایی قوت و نقاط گسست و تزلزل خویش را نشان  می دهد

اریخ است؛ تحلیلی که فراز و فرود گرهگاه هایی چون پایان جنگ سیاسی در طول سی سال گذشته، تحلیلی روي ریتم ت - از نظام حقوقی
را در بر می گیرد و تصویري دقیق از هر برهه ارائه می ...به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوري و .تحمیلی، دوم خرداد و اعتراضات مردمی اخیر

  . کند
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 از رادیکالیسم بابی ساندز ایرانی 

 علی علی زاده

 

کند تا پس از ده سال شیئ شدگی در دستان زندانبان یک بار دیگر انسان بودن را هر چند  مک پورزند خود را از پنجره به بیرون پرتاب میسیا

شود تا  از جنازه پدرش کشته میدفاع هاله سحابی در . طبقه ششم و برخورد به زمین سخت تجربه کند   بین براي لحظاتی کوتاه در فاصله سقوط

از حفظ تقدس مراسم خاکسپاري حتی   تمکین نکردن ظاهري اش به حقوق بشر مدرن غربی که در سرپیچی  روعیت حاکمیت را نه درعدم مش

مرگی که محمولش هر چند فردي امروزي و . اخالقی همه جوامع کهن یا جدید، غیر قابل انکار کند  دشمن اش، این بخش الینفک از سنت
یکی از اسطوره هاي اصلی برسازنده ایدئولوژي حاکم، یعنی   راتیک مدرن بود به صورت کنایی تکرار عینیمبارزي در پی ایجاد روابط دموک

انتخاب سیاسی هاله سحابی، خود دست به انتخابی کنشگرانه و صریح میزند که سرانجامش نه تنها  از دفاعو هدي صابر در . فاطمه زهرا میشود

خشونت حاکمیت امروز ایران، یعنی این آخرین حلقه از : که به آن ابعادي غیر قابل انکار می دهدتکرار صرف پیام مرگ هاله سحابی نیست بل

، نه امري تصادفی و یا استثنایی در دستان ناکارآمد مجریان رده پایین سرکوب در خیابان یا اوین بلکه قاعده برسازنده 57غاصبان انقالب مردمی 
ن شدن در زیر گفتار مشروعیت دینی والیی، نه تمسک به این یا آن بخش از گفتار آیت اهللا خمینی، نه نه پنها. و تنها امر نگهدارنده آن است

تکرار بی پایان پارادایم امنیت ملی و دشمنی غرب و نه هنوز پایگاه مردمی داشتن، تنها این خشونت و اعمال بی محاباي آن و سازماندهی 
اي  اي از ما را به شیون کنان خاموش و عزاداران حرفه اند است که عده ز فقر به فالکت رسیدهکردنش به یمن غارت منابع ملی مردمی که ا

 . اي دیگر را به همدستی با حاکمیت در چشم بستن ریاکارانه و انکار فاجعه سوق داده است تبدیل کرده و عده

    
وهی از ما خود را با ماخولیاي شیرین گفتگوي خردورزانه با حاکم، به در مقابله با این خشونت، گر» چه باید کرد«در ناتوانیمان از اندیشیدن به 

تسکین میدهد؛ گروهی دیگر غیراخالقی ترین واکنش یعنی بی عملیش را به نام اخالق سیاسی و عدم خشونت   رغم آگاهی از ناممکن بودنش،

اکبر امینی که  ،88، شهداي کشته و فراموش شده عاشوراي تنها با تأمل در عمل سهراب اعرابی ها» چه باید کرد«پاسخ به . کند  توجیه می

اما به جاي تفکر سیاسی از درون وضعیت خاص . هاله سحابی و هدي صابر ممکن می شود  فراز جرثقیل اعالم کرد و کنش  آغازي جدید را از

هند و افریقاي جنوبی و گاه با لعاب یوگسالوي و   گهاي سنت خود، ما وارد کنندگان جامعه شناسی هاي تطبیقی، گاه با رن خود و با زبان و نشانه

پردازد چرا که آن را با شاخص هاي عددي دموکراسی در  آن یکی به دفاع از دست آورد هاي دوم خرداد می. جنبش سیاهان آمریکا بوده ایم

مان صرب بر اثر حمله نامشروع دیگري در الگو سازیش از جنبش عدم خشونت یوگسالوي سخنی از تضعیف حاک. آمریکاي التین می سنجد
  .صورت گزینشی سانسور می کند گوید و دیگري پس از دو سال ستایش پیامبرگونه گاندي گفتار او را در لزوم دفاع مشروع به نظامی ناتو نمی

    



159 
 

کند  ریف تاریخ بسنده نمیافسانه طبقه متوسط، افسانه خواسته جامعه جوان و تحصیل کرده و افسانه تکنولوژي جدید ارتباطات نه فقط به تح

 بلکه به تصویري اخته دادن از رشادت انقالبی مردمان تونس و مصر و سوریه و یمن در مبارزه با تبعیض هاي سیاسی و اقتصادي، یعنی واقعیت
ها  ر این انقالباز حضور کارگران و زحمتکشان و سندیکاهاي کارگري د. آشکار شده در مقابل چشمان ما در زمان حاضر نیز کشیده می شود

چیزي که تحقق اش خود غایت آرزوي بسیار از  -هاي نئولیبرال اقتصادي تحمیل شده از بانک جهانی  نمی گوید سیاست. گوید سخن نمی
از اعتراض این انقالبیون به مبارك و بن علی . بر مصر و تونس محرکی اصلی در این دو انقالب بوده –نخبگان خودخوانده جنبش سبز است 

گوید مبادا گزکی به دست حاکمان جمهوري اسالمی  و یا مماشات حکومت اسد ها در برابر اسراییل سخن نمی راي عدم استقالل شان از غربب

وقفه از دهان کارشناسان و نخبگان فرهنگی و به همت بی بی سی و صداي آمریکا هر روز  گفتاري چنین به شدت ایدئولوژي زده، که بی. دهد

شریعتی را . خواند و کل تاریخ مبارزه صد ساله ما را در زیر لواي آرمانگرایی تحقیر می کند آنگاه خود را غیر ایدئولوژیک می  یابد  یمجال تکرار م

را داشت به هیوالي مسئول خشونت هاي   اسطوره هاي این سنت  بازتعریف و بازتملّک  که با همه کاستی هایش توان تفکر از درون سنت خود و

کند تا جایگاهش را به واعظان وارد کننده نظریه جامعه باز پوپر و نظریه گفتگوي هابرماس و متالهین مسیحی دهه  می تبدیل میجمهوري اسال
گلسرخی و حنیف نژاد را به ماجراجویان آرمانخواه و تاریخِ مصرف گذشته   .ندارند» چه باید کرد«اي در باب  هفتاد آمریکا دهد که هیچ سخن تازه

دهد و از طرف دیگر فریبکارانه  دهد که از یک طرف از هر عمل رادیکال و خواست عمیقی حذر می نگاري می دهد و گوش به روزنامه تقلیل می

  . نوید غیرقابل بازگشت بودن دموکراسی را می دهد
    

ترین  ها و از خالل کوچک دودیتپورزند و هدي صابرِ محبوس و هاله سحابی، زندانی به مرخصی آمده، نشان دادند که در زیر شدیدترین مح

انسان شدن جهشی از فراز مغاك میان آزادي . توان کنشی سیاسی کرد و خود را از رعیت ارباب قدت به انسانی آزاد ارتقا داد روزنه ها هم می
شکلی از خرید در بازار در یک سوي این مغاك آزادي فردي و محدودي میگنجد که امروزه . بالقوه در انتخاب و انتخاب بالفعل آزادي است

جوامع برخوردار از دموکراسی شکلی ولی تهی شده از سیاست مردمی  آنچه در. اعتقادي و نحوه زیست شده هاي فرهنگی و جنسی و هویت آزاد

گون ولی در جوهر و در سوي دیگر این مغاك روایت فرد نمی تواند جدا از از روایت مبارزه جمعی در مقابله با ساختار هاي گونا. غرب میبینیم

نه فقط  –یعنی به دست خویش خود را تحقیر کرده از منظر حاکمان -فکر اعتراف کرده  پورزند زندانی فراموش شده، روشن. همسان قدرت باشد
مان تنها حاک. سرنوشت خویش تبدیل کرد  بر علیه قانون خشونت حاکم طغیان کرد که خود را از قربانیِ صرف این خشونت به صاحب و مالک

حداکثر نامی و عددي   هاي به ظاهر دلسوز غربی هم ما را صنعت حقوق بشري جهانی و رسانه. خواهان این نیستند که ما قربانیان خاموش باشیم

 هایی که ندا آقا سلطان رسانه. المللی از موارد نقض حقوق بشر حکومتی خودکامه در آن سوي جهان می خواهند در لیست باال بلند مؤسسات بین

کنند  را، کسی که به رغم آگاهی از مخاطرة چند ساعت شهروند بودن به میدان آمده بود، به قربانی منفعل شیفته زندگی آزاد آمریکایی بدل می
 و موسساتی که). اشاره به مستند اچ بی اُ که به صورت کنایی با صداي شهره آغداشلو، این مدافع سرسخت حمله نظامی به ایران اجرا شده بود(

هاله سحابی مدافع خستگی   .ها بتوانند به جاي ما سخن بگویند و از حقوق ما دفاع کنند دهند ما همه سکینه آشتیانی باشیم تا آن ترجیح می
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عملی و تعویق منفعالنه عمل سیاسی کشید و اینسان خشونت حاکمیت  گونه عمل و بی ناپذیر عمل بی خشونت، مرزي به شدت روشن میان این

و هدي صابر، محروم از هر گونه صدایی براي بیان اعتراض خویش، بدن خویش، یعنی آخرین ابزار یک . ی حداکثري پدیدار کردرا به شکل
هدي صابر هم جنازه دزدیده شده هاله . به سالحی براي مبارزه تبدیل کرد زندانی را، به محل پدیداري متمرکز خشونت حاکمان و از این راه

از حاکم پس گرفت هم از تحریف معنی مرگ هاله به دست آنان که تنها به صبر توصیه و به عدل دیگر جهانی سحابی را با عمل خویش 

دهند جلوگیري کرد و زندگی خود را به مثالی روشن از عمل متعین سیاسی به جاي خشم غیرمتعین و زودگذر یا افسردگی به انزوا  بشارت می
   .اموش وضعیتی محتوم که بازیگران فعال تاریخ جمعی ما هستنداین سه نه قربانیان خ. برنده تبدیل کرد

    
این مفهوم  57نه آنگونه که غاصبان انقالب . از این منظر پورزند، هاله سحابی و هدي صابر را باید به صراحت و بدون تردید شهید خواند

بلکه به معنی انتخابی به شدت از درون زندگی، . ل دادندفرادینی را به بت وارگی مرگ مختص دینداران در بشارت بهشت برین آن جهانی تقلی
نه فقط مرگ را نمی ستاید و . شناسد به منظور بازتعریف زندگی در ارتباط ناگزیرش با انتخاب آزادي که از جایگاه کنش خود حدي براي خود نمی

به مثابه امري کلی، معنی می دهد، به مرگ، این ارباب  کشد بلکه در دفاع از آرمانی که به زندگیش ، و از آن منظر به زندگی در آغوش نمی

هاي کارشناسانه در باره  چنین لحظه اي، یعنی شهادت دادن نامحدود به حقیقت آرمانی جهانشمول، تمامی نظریه. تفاوت می نگرد مطلق هم بی
نسانی هستند به جاي اینکه تجلی این کرامت را در ها که مدعی دفاع از کرامت ا آن. خواسته طبقه متوسط براي زندگی بهتر را در هم میریزد

هاي  اند تا به نام کم کردن هزینه چنین لحظاتی ببینند و عمل و سخن خود را با آن تطبیق دهند در دو سال گذشته از هر موقعیتی استفاده کرده
ایم و اگر در خیابان مردمی به  آن خواهان پایانش شدهاگر اعتصاب غذایی در کار بوده به جاي پیوستن به . عملی دعوت کنند مردم، ما را به بی

  . اند خواهان آرامش جامعه شده ایم دفاع از حق انسان بودن خود برخاسته اند و نام دیکتاتور را به خشم فریاد کرده
    

شویم  ان بگذرد ما مستهلک نمیتوان به خود امید داد که هر چه زم می. توان به تحسین و تشویق خود پرداخت در دومین سالگرد جنبش سبز می
هاي حاکمیت یعنی افشاي ریاکاري ها و  توان همچنان تمامی انرژي سیاسی خود را مصروف مبارزه با سایه و می  .شویم بلکه مستحکم می

قد شادمانه از سخنان توان همچنان به ن می. کرد  دفاع از مردم مصر و بحرین و سکوت در برابر مردم خود و سوریه استاندارد هاي دوگانه اش در

توان تمامی  می .شود که قدرتشان نه از خرد که از زور حاکم می آید که بی خردیشان ضعفی محسوب نمی جنتی و امامان جمعه اي پرداخت

به خودي توان به امید این بود که گسترش آگاهی  ناکامی هاي جنبش را در زیر یک کلمه، یعنی میزان شدید سرکوب حاکمیت، توجیه کرد و می

  . به رهایی بیانجامد خود
    

هاي مشخص سازماندهی مقاومت و مبارزه  انرژي ما باید مصروف پیدا کردن راه. اما کار حاکمان سرکوب است و این نباید ما را شگفت زده کند
مردم و منطق حاکمیت به   ن منطقنقد حاکمان نیز مدت هاست اعتبار خود را از دست داده که تفاوت میا. جمعی و گره زدن آگاهی با عمل شود
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استفاده حاکمان، در  و سوء  ماند نقد از خود است که باید بی محابا و بدون ترس از شنود آنچه می. تعارض در آستانه تناقض تبدیل شده است

  . انجام شود مانده در جنبش فضاي عمومی مردمان باقی
    

و رادیکال در شکل اعتراض شجاعانه خیابانی و گسست ماهوي از اصالحات  جنبش سبز به وجود آمدن خود را مرهون سیاست مردمی ناب

انفجاري که گفتار موسوي را به دو نیم کرد، دفاع او از دهه اول جمهوري اسالمی و دوران طالیی امام راحل را . بود  درون حکومتی خاتمی

و توان مردم در سامان دادن امور خود   و اشاره مدام به خاطره این انقالب 57وانهاد و از وجوه پیشرو و رادیکال گفتار او یعنی وفاداریش به رخداد 

گفت که گفتار غالب   در آستانه دو سالگی جنبش سبز اما باید به صراحت. بدون دخالت حاکم، براي ایجاد فضایی مستقل از حاکمیت مدد گرفت

ادي در گفتگو و منازعه میان این دو شقه از لیبرالیسم به هدر رفته آنچه گرچه انرژي زی. امروز جنبش شکلی از لیبرالیسم دینی یا سکوالر است
اگرچه نگارنده صریحاً منتقد لیبرالیسم است اما معتقد است که حتی . کمتر گفته شده نابینایی مشترك این هر دو شقه به تاریخ لیبرالیسم است

سخه رایج گفتار لیبرالیسم در ایران نه از نحوه به قدرت رسیدن تاریخی آن بر اثر به عبارت دیگر ن. لیبرالیسم هم توان تعمیق بسیار بیشتري دارد
ها  گوید و نه از آمادگی آن براي پرداخت بها با از دست دادن میلیون غرب سخنی می 19و  18هاي بورژوایی قرون  هاي خونین و انقالب جنگ

رادیکال به قدرت  به اختصار نسخه ایرانی این گفتار نحوه. سم در خطر استانسان آنجا که کلیتش مثل جنگ جهانی دوم در مقابله با فاشی

از آن  رسیدن لیبرالیسم غربی را انکار و و با واردات کلمه به کلمه لیبرالیسم انسجام گرفته و در موضع قدرت نیمه دوم قرن بیستم شکلی فانتزي
از سخنرانی مجید توکلی تا اعتصاب  ادیکالیسم نهفته در کنش بازیگران شناخته اشچنین گفتاري ناچار از تحریف و تقلیل مداوم ر. ارائه می دهد

  . غذاي کیوان صمیمی و شهادت صابر و انتفاضه زنان و مردان میانسال و جوان در عاشورا و بیست و پنجم بهمن است
    

به هم آغوشیدن عقل و «ه از زندان به بیرون داد از اي که هفته گذشته به مناسبت درگذشت عزت اهللا سحابی و شهادت هال هدي صابر در نامه

کسی انتظار ندارد که نخبگان پرصداي جنبش از این به . سخنی که در کمتر از یک هفته به شکلی عینی محقق شد. سخن گفت» رادیکالیسم
کنید حداقل  رادیکالیسم به احترام سر خم نمی اما پس از دو سال باید گفت که اگر در برابر این. دنباله روي کنند  هم آغوشی عقل و رادیکالیسم

  . آن را انکار نکنید
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 خشونت یا قهر انقالبی 

 امین قضایی

 

  

همچنین به . خشونت شناخته ترین اتهامی است که نیروهاي راست گرا به کنش هاي انقالبی به خصوص انقالب سوسیالیستی ، وارد می کنند

در مقابل این اتهام برخی . ي سیاسی آنارشیسم را به تحریک و تهییج توده ها به قیام تداعی می کندلحاظ تاریخی اتکا به خشونت ، عقیده 
مارکسیست ها تالش می کنند با تقسیم بندي خشونت ، نوعی خشونت انقالبی یا اعتراضی را مشروع جلوه دهند و آنرا پاسخی مشروع به 

بارز ترین نمونه ي آن اسالوي ژیژك است که اخیرا . و نهادها خود را پنهان کرده است خشونت نظام مند بورژوازي بدانند که در پشت قوانین
ش بخشی از حجم فراوان نوشته هاي بی در و پیکر خود را مصروف این مقوله کرده و با تمیز خشونت ابژکتیو و پنهان از خشونت سوبژکتیو ، تال

  .می کند این مقوله را ارزشگذاري کند
  

یشین از ضرورت روشمند بودن مارکسیسم صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که مارکسیسم باید تفکر نظام مند و مستدل من در مقاالت پ
اکنون می خواهیم این روش را واقعا . و تصریح کند  تجزیه و تحلیل را در بررسی موارد پیش گیرد تا تضاد طبقاتی را در هر حیطه اي ، تدقیق

سران اصالح طلب . بحث خشونت را برگزیدم چون موضوع مطرحی در فضاي سیاسی ایران نیز هست. کار گیریمدر یک نمونه ي عملی به 

و تقبیح خشونت ، اعتراضات مردم را از کنش انقالبی و سرنگونی طلب    جنبش سبز همواره تالش کرده اند با مسالمت آمیز خواندن جنبش

این موضوع از جهت دیگري نیز حائز اهمیت است چرا که بسیاري از . ویش کانالیزه کنندبرحذر داشته و آنرا در جهت اهداف مسامحه کار خ
سخن پراکنان آکادمی و مثال مارکسیست ، با مفهوم پردازي خشونت سعی می کنند نسخه اي از آنارشیسم ، پیچیده در لفافه ي کلمات تئوریک، 

تنها معیار ما براي اینکه واقعا چه تحلیل و ایده اي : د خوب دقت کنیم بنابراین بای. را به عنوان مارکسیسم به خورد مردم بدهند

مارکسیستی است ، نتایجی است که از به کار گیري روش شناسی مارکسیسم بدست می آوریم و نه عبارت پردازي 

  .نه حتی تفسیر دل بخواهانه از چند جمله ي مارکس یا لنین   هاي ظاهرا انقالبی و ساختارشکن و

  
را خشونت و بنابراین ناپسند دانسته و برعکس آنارشیست ها و عده اي از مارکسیست هاي کم اطالع از تئوري مارکسیسم ،    وازي انقالببورژ

ما در اینجا نشان . انقالب را نوعی خشونت مشروع یا خشونت در مقابل خشونت تعریف می کنند و بدین ترتیب بر ضرورت آن صحه می گذارند 

  . یش کشیدن مفهوم خشونت ، مغلطه اي بیش نیست و مخدوش کردن اصل مسئله استمی دهیم که پ
  : ابتدا تالش می کنیم کل روند استداللی مارکسیسم را براي کنش انقالبی مرور کنیم 
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ایت حقوق دیگران جامعه ي مدرن ، جامعه اي است که در آن افراد مبتنی بر آزادي خود از حقوق برخوردار می شوند و هرکسی ملزم به رع. 1

حتی فیلسوفان . ، منافع خود را بیشتر و بهتر برآورده می کنند) یعنی مقدمتا تقسیم کار( است و در مقابل افراد با شرکت در زندگی اجتماعی
  .سیاسی راست گرا نیز بر این نکته صحه می گذارند

  .را نداردهیچ کس حق سلب مالکیت از دیگري . یکی از این حقوق ، حق مالکیت است. 2
در صورت . در صورت سلب مالکیت ، می بایست مجرم یا متخلف مجازات شده و او موظف است مالکیت دزدي را به فرد اصلی بازگرداند. 3

  .و نهاد قضایی این قهر اعمال می شود) پلیس(سرپیچی از این امر باید قهر صورت گیرد که توسط مجریان قانونی
اعمال این آسیب را خشونت . هیچ کس حق رساندن آسیب جسمانی به فرد دیگر را ندارد. و امنیت افراد است  نیکی دیگر از حقوق ، حفظ جا. 4

  .فرد متخلف باید مجازات شده و با اعمال قهر ، از ارتکاب خشونت جلوگیري به عمل آید. تعریف می کنند

اما یکی از ) ی که جان الك براي قرارداد اجتماعی ضروري می دانددقیقا همان دو حق.( پس تاکنون حق جان و مال افراد را تصریح کردیم. 4
هرکس حق دارد به همان اندازه که تولید کرده ، معادل آن ثروت . این مالکیت ها و مهمترین آنها، مالکیت فرد بر محصول کاري خویش است

  . دریافت کند
( یه داري ، کارگران همواره کمتر از آنچه که تولید می کنند ، معادل آن ثروت از تئوري اقتصاد سیاسی می دانیم که بنابر شیوه ي تولید سرما. 5

این دزدي تاریخی و نظام مند ، . یعنی مقداري از مالکیت آنها بر محصول کار خویش از سوي سرمایه دار دزدیده می شود. دریافت می کنند) مزد

  .نامیده می شود "واقعیت استثمار"

بنابراین این مالکیت . ، حق مالکیت حفظ نشده است 2طبقه ي کارگر بر محصول کار خویش نقض شده و بنابر بند  بنابراین حق مالکیت ِ  . 6
سرمایه داران . اما مشکل اینجاست که هیچ نهادي براي چنین سلب مالکیتی در جامعه ي سرمایه داري وجود ندارد. باید به صاحب آن بازگردد

  .هستند و در مقابل این حق خواهی تاریخی مقاومت می کنند خود حاکم بر قانون و نهاد قضایی

، ما این حق را داریم که با اعمال نیروي  3بنا بر بند . این سلب مالکیت تاریخی و نظام مند ، همان چیزي است که ما ستم طبقاتی می نامیم. 7
  .قهر ، مالکیت دزدي را به صاحب اصلی آن یعنی طبقه ي کارگر بازگردانیم

چرا که .( راي این کار و بنابر استدالل هاي مشخص مارکسیستی در اقتصاد سیاسی ، باید مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را اشتراکی کنیمب. 8
و چون حق    براي این امر چون هیچ نهاد قانونی وجود ندارد ،) و مالک اصلی ِ ابزار تولید هستند و نه سرمایه داران  کارگران خود تولید کننده

و استثمار نیست را زیرپا بگذاریم و با اعمال قهر ، از این دزدي   قدم تر از قانون است ، می بایست قانون بورژوازي که چیزي جز تایید دزديم

  .این اعمال قهر ، همان انقالب قهرآمیز است. تاریخی جلوگیري کنیم

  
همانطور . ما نه خشونت بلکه قهر اعمال می کنیم. ی با خشونت ندارداز این هشت بند ، کامال مشخص است که اعمال قهر انقالبی هیچ ارتباط

ود را که پلیس و دادگاه وقتی به اجبار و اعمال قهر ، متخلف را مجازات می کند ، طبقه ي کارگر نیز این حق را دارد که اعمال قهر کند و حق خ
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خته خشونت نمی داند اما بورژوازي با مغلطه ، قهر انقالبی را خشونت نام کسی پلیس و دادگاه را به خاطر بازگرداندن حق به مالبا. بازپس گیرد

  .می گذارد و بدتر از عده اي مارکسیست هاي نادان به این مغلطه ي پوچ دامن می زنند
  

واهان رسیدن به ما نیز تنها خ. نباید توسط پلیس مورد شکنجه و خشونت قرار گیرد  همانطور که حقوق یک متخلف نیز باید محفوظ بماند و  

این دو مقوله یعنی اعمال قهر انقالبی و . حقوق خود با سلب مالکیت از بورژوازي هستیم و هیچ مارکسیستی نباید خشونت و کشتار را تایید کند
     . خشونت ، هیچ ارتباطی با هم ندارند و حتی در مقابل یکدیگر هستند

  

قانونی است، اما محق است چرا که قانون حکومت سرمایه داري براي استثمار طبقه ي انقالب قهري مورد نظر مارکسیست ها قطعا عملی غیر
بنابراین چقدر مضحک است که بورژوازي ، کمونیست ها را متهم می کند که براي مالکیت احترامی . کارگر ، برضد حقوق مالکیت انسانهاست

دقیقا برعکس مارکسیسم به خاطر حفظ مالکیت ، خواهان . شوند قائل نیستند همواره تالش می کنند به روش هاي خشونت آمیز متوسل
تضاد اصلی میان . بنابراین برخالف آنچه ژیژك می گوید ، مسئله دو نوع متفاوت از خشونت سوبژکتیو و ابژکتیو در میان نیست. قهرانقالبی است

الب نه خشونت بلکه اعمال قهر براي بازگرداندن حق است و انق. حق مالکیت بر محصول کار است و استثماري که این حق را زیر پا می گذارد
  .دقیقا همانقدر مشروع است که مجازات یک مجرم و بازگردان مال به مالباخته در یک پروسه ي قضایی

  

می توانیم پاسخی  در این روند ، متوجه مغلطه خواهیم شد و) مانند خشونت و قهر( با تشریح روند استداللی و تعیین جایگاه هریک از مفاهیم   
در خور به ایدئولوژیست هاي بورژوا بدهیم که تالش می کنند انقالب سوسیالیستی را در ردیف کنش خشونت آمیز و تروریستی اسالم گرایان و 

ند سرمایه توده ها در مقابل خشونت نظام م  خشونت کور  مایه ي شرم است که برخی از مارکسیست ها تالش می کنند از . القاعده قرار دهند

واژگونی وقیحانه تر اینجاست که این خود حکام سرمایه دار هستند که در مقابل تظاهرات اعتراضی مردم به خشونتی وحشیانه . داري دفاع کنند

  . متوسل می شوند و در مقابل حرکت انقالبی و به حق مردم را خشونت قلمداد می کنند
  

میت نظري خویش ، نشان می دهد که تفکر روشمند و مستدل با مفاهیم دقیق و مشخص تاچه تفاوت مفهومی میان قهر و خشونت عالوه بر اه
تنها به کمک یک تحلیل و بررسی روشمند می توان پاسخ صحیحی به ایدئولوژیست هاي بورژوا بدهیم که . حد براي مارکسیسم ضرورت دارد 

  .کور نگاه دارند  عیت استثمارتالش می کنند در چشم مردم خاك پاشیده تا آنها را نسبت به واق
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  .چگونه روشنفکر بمانیم: انشعاب از روشنفکري 

 

  روزبه گیالسیان    

    

این بار نه از فرانسه بلکه از فارسی و نه از زبان بلکه از ته معده . به نام تاریک اندیشی و اندیشیدن در ظلمت ، باید  روشنفکري را دوباره برگرداند

زا آقا خان کرمانی این اختیار را داشت که انتولکتوئل را به منورالفکر برگرداند ، ما نیز این جرات را به خود می دهیم و آن را اگر میر.  ].برگرداند[

به جاي آنکه بگوییم روشنفکر امروز چه تفاوت هایی با روشنفکر دیروز داشته یا باید داشته باشد از خیرجدال بر سر . تاریک اندیش می خوانیم 
به این وسیله ما به جاي ایجاد تمایزي در جهت فتح . ام روشنفکري گذشته و محتواي سنگین آن را به خود و تاریخش وا می گذاریمتصرف ن

دال روشنفکري و جدال بر سر اینکه ، چه کسی روشنفکر است یا که روشنفکر نیست یا چه باید باشد یا نباشد و به جاي دامن زدن به جدال 
  .ما تاریک اندیشان: نفکري ، سر خویش را باال گرفته و از روشنفکري انشعاب می کنیم روشنفکري علیه روش

و نه تنها اندیشیدن محتاج روشن بودن یا نبودن فضاي اندیشه نیست بلکه براي اندیشیدن از این دست که ما در پی آنیم تاریکی ، شرطی الزم 
در قیر . چنین زاده می شوند تاریک اندیشان: و در مغاکی تهی ذهن را آبستن کردن آنچه به دید می آید را به دیده واگذاردن . ضروري است

  . بینی از ته چاله اي در واقعیت جوشیدن ، چون نفت خام بیرون زدن و فواره شدن، آتش گرفتن و مهار شدن-اندیشیدن ، در بد

نوعی نگاه تجربی خام در اندیشه روشنفکري وجود دارد . ی نهدقرینگی دیدن و اندیشیدن ، پیش فرضی است که تاریک اندیش آن را به کنار م
قرابت دیدن و اندیشیدن همواره اندیشه . که براي رسیدن به حقیقت باید دید و دیدن تنها به واسطه روشنی و در پرتو تابیدن نور میسر می شود

این اتوریته نگاه و . به سوژه اي می دانست که به جهان می نگردرا محدود به چشم ، و چشم همواره خود را محدود به سر ، و سر خود را وابسته 

چشم دریچه اي است به بیرون که بهترین تمثیل براي ایجاد غیریت مابین خود و جهان و ایجاد . چشم بر کل سنت اندیشه سایه افکنده است
.  به دیده و آن چیزي است که در بازي نورها به دید می آیدتمثیل غار افالطون نمونه اي از همین وابستگی اندیشه . تمایز درون از بیرون است

روشنفکر در مقام دانشمندي است که در . روشنفکر کسی است که مشکالت جامعه را می بیند ، او چیزهایی را می بیند که دیگران نمی بینند
جادوگر و کمی پیشگوست اما امروز با تسلط علم دیگر  او کمی. (آزمایشگاه جامعه نقش ابزاریجهت روئیت پذیر شدن نادیده ها را بازي می کند

بر اندیشه  دیدبی خود نیست که در کل فلسفه غرب از افالطون تا امروز این نوع حاکمیت ) . حتی نمی تواند نقش پیشین خویش را بازي کند
همه نشان از نوعی حکومت ... ري ، عیان ساختن و روئیت پذیر کردن آنچه دیده نمی شود ، نشان دادن به مردم ، افشاگ. فرمانروایی داشته است
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مثلن خود من که به ( کافی است کمی به نوشته هاي خود با دقت نگاه کنید تا رد این انحراف را مشاهده نمایید . بر اندیشه داشته است چشم

لوچ بودنی که شرط اندیشیدن . در دیدن هستم کرات از روئت پذیر کردن آنچه از فرط شفافیت ناپیدا گشته است نوشته ام  دچار همین انحراف 
  .).است

وقتی می گوییم روشنفکر چیزهایی را به مردم می نماید که از فرط شفافیت ناپیدا : مساله به همین سادگی نیست ، چنین استدالل می کنند 

خویش را ببینند و این وظیفه روشنفکر است که با گشته اند ، منظور مان این است که مردم قادر نیستند خیلی از روابط پنهان حاکم بر سرنوشت 
ادعا این است که این دیدن و این نشان دادن ربطی . بررسی روابط قدرت و تبارشناسی آنچه هست مردم را نسبت به وضعیت خویش آگاه سازد

کار بردن واژگان و افعالی که در مورد با  در هر حال به: در پاسخ باید گفت . به چشم ندارد بلکه فرایندي کاملن ذهنی و مربوط به تفکر است

چنین تسلطی را نمی شود انکار . چشم نگریستن به کار می رود حکایت از نوعی وابستگی اندیشه و سنت اندیشیدن به روئت و امر مرئی دارد
  . کرد

یی را به معنایی اصیل تر و دقیق تر به کار آنها تجربه گرا. تاریک اندیشان بر خالف سعی می کنند از سنت بینایی به سمت بساوایی کوچ کنند

انسان شی اي . لمس اشیا نوعی یکی شدن با اشیا و با مادیت آنهاست. در تاریکی تنها می شود با لمس اشیا به حقیقت آنها پی برد. می بندند
به جهان گشوده نمی شود بلکه پیوسته با آن ) چشم(انسان از دریچه . دیگر درون یا بیرون به معناي مطلق آن مطرح نیست. مابین اشیا می گردد

این نوع اندیشیدن ، اندیشیدن به سبک کودکی است که براي آشنایی با هر چیز آن را لمس کرده و به سمت . برخورد می کند ]درتاریکی[

  ).شناخت براي احتمالن بشر اولیهو نیز تجربه انسان نخستین براي در دست گرفتن هرچیز تازه و لمس به عنوان اولین نوع . ( خویش می کشاند

آیا نوشتار مدیون . دستی که لمس می کند ، دستی که کار می کند و دستی که می نویسد. چشمتا  دستاندیشیدن بیش تر وابسته است به 

ایدگر شیفته دستان دستی نبوده است؟ آیا پرولتاریا جز دستانش چیز دیگري براي از دست دادن دارد؟ آیا ه-دست نیست؟ آیا هنر اساسن کار
اینکه وجه تمایز انسان از حیوان را قوه . زیباي هیتلر نبود؟ آیا نباید ارسطو را وارونه کرد و انسان را نه حیوان ناطق بلکه حیوانی دستورز نامید

یت در دستان انسان واقع.  ناطقه و هوش بنامیم خود امري مشکوك است که ریشه در سلطه گري عقل در برتر خواندن خود از دیگري دارد
  . البته در چنگال هاي پلنگ و چابکی خرگوش نیز واقعیتی نهفته است. است

واژه مانسیپیوم که در گذشته به معناي مالکیت به کار می رفت به معناي دست گذاشتن بر . مالکیت آیا همان در دست گرفتن چیزي نیست

دست : همین دست با دست دیگري شکسته می شود . آن را از آن خود کردن بودمالکیت یا مانسیپیوم دست گذاشتن بر چیزي و . چیزي بود

اشتباه رایج در این است که دست را . دست ابزار نیست). در این صورت او با دست خود چه می کند؟(کارگري که مالکیت را به کنار می زند 
ین فرم دست است که طریقه اندیشیدن را هدایت کرده و جهت می در واقع ا. مجري اوامر عقل دانسته و آن را همچون ابزاري درك می کنند

را تنها می توان با دست لمس کرده و  دیگرياندام . دست است که به سمت هستی دراز می شود. عقل صرفن در حاالت دست می اندیشد. دهد
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براي اشاره به خود ، براي خاراندن خویش ، براي انسان . آیین دست دادن در هنگام آشنایی همین شناخت تنی و لمس دیگري بوده است. فهمید

همان طور که اندیشه به طور انعکاسی قادر است بر . لمس و حس کردن خویش و براي دور کردن هر چیز از خویش از دستانش استفاده می کند
ر نه کم تر از اندیشه اما هم سنگ آن دست اگ. دست نیز قابلیت حس کردن خویش و دیگري را به صورت توامان دارد. خود و در خود بیاندیشد

  . وسیله واشدن انسان بر هستی بوده است

دست چیزي جز اندیشه و اندیشه چیزي جز دست نیست ؛ ذهن چیزي جز . براي تاریک اندیش ، اندیشه و عمل پیوند خورده در ذات هستند
با دستانش می جنگد و با دستانش رها . او با دستانش می اندیشد .به اندیشه می زند» دست«تاریک اندیش . کالبد و کالبد چیزي جز ذهن نیست

. تاریک اندیش به دستان هر کس نگاه می کند تا بداند به چه می اندیشد. او عالوه بر مفاهیم آزاد باید در جغرافیایی آزاد نیز زندگی کند. می شود

به همین دلیل است که تاریک اندیش در نسبیت متوقف نمی شود . هی استاگر که ذهن نماینده امر نامتناهی است ؛ دست ، کلید بازگشت به تنا
  . بلکه در قطعیت دستانش به حرکت در می آید

تنها با فرض کردن مداري براي زمین می توان اثبات کرد خورشید در مرکز قرار دارد وگرنه در . تاریک اندیش به تاریکی و در تاریکی می اندیشد

.  اندیشیدن نوعی بازگشت به رحم هستی و تغذیه کردن از بند نافی است که او را به هستی می پیوندد. معنایی ندارد  فضاي خالی ، مرکزیت هیچ
تاریکی رحم ، رنگ . با این همه آنچه اندیشه را سامان می دهد نیستی است چرا که زیستن در رحم ، زیستی پیش از تولد و مساوي نیستی است

  .سفیدي چشم که بسط می یابد در حدقه اي براي ندیدن خون که به سیاهی می زند و

در ). و این خود نشان دهنده تفاوت بنیادین حقیقت تاریک اندیشان از روشنفکران است. (مثال فیل شناسی در تاریکی به کل معکوس می شود

هرکس به جایی از بدن فیل دست می زند و می  این مثال این گونه گفته می شود که مواجهه ما با حقیقت به مانند فیل شناسی در تاریکی است
تنها وقتی چراغ ها روشن می گردد همه متوجه می . پندارد که حقیقت را یافته است ، در حقیقت همه درست می گویند اما از منظري متفاوت 

. ل نسبی گرایی فرهنگی استمتوجه هستید که این استدالل کودکانه اي در جهت اثبات و تحمی. شوند که به یک چیز اشاره می کردند
حقیقت همان گوش یا خرطوم فیل است و . استداللی که براي روشنفکر قابل پذیرش است اما تاریک اندیش تمامن آن را دیگرگونه می فهمد

  .چراغ روشنگري : تمامیت فیل جز دروغ و اجماعی دروغین با استفاده از نور چراغی فریبنده تر نیست 

روشنگري خوب است اما تنها . پس از آن خاطره خاك گرفته و تالش براي تحریف انقالب خوب است. فقط براي یک بارانقالب خوب است اما 

. ندبراي یک بار و پس از آن تنها الس زدن با مفاهیم کلی ساز و خانه کردن در آن و دسیسه ساختن از آن و دهان بستن از براي آن باقی می ما
. او روشنگري را تخطئه نمی کند بلکه آن را به افراط می کشاند. ر انقالب و روشنگري در روشنگري وفادار می ماندتاریک اندیشی ، به انقالب د

  .  از آن عبور نمی کند بلکه آن را از گیر افتادن در تاریخش عبور می دهد. در آن خانه نمی کند بلکه آن را بر دوش می کشد
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روشنفکر باید همیشه بر قدرت باشد یا می تواند با قدرت و در خدمت مردم نیز باشد؟ ما : ن استپرسش مکرر شده روشنفکران و قدرت این چنی

اگر . با درك درست از قدرت و سازوکارهاي آن می توانیم سویه ي غلط این پرسش را واژگونه نماییم.  به این پرسش پاسخ سومی می دهیم
ت و تمامی قدرت در دستگاه دولت تجمیع نشده است و قدرت در هر رابطه ي انسانی بپذیریم قدرت صرفن اعمال شده از باال به پایین نیس

وجود داشته و همه درگیر شبکه ي تودرتویی از روابط قدرت هستند ؛ در این صورت باید پرسید که روشنفکر تا چه میزان می تواند با اعمال 
این است که جهت حمله روشنفکر به قدرت نه صرفن قدرت دولت بلکه  نکته مهم. قدرت از جانب خویش به تغییري در این شبکه منجر شود

در این . از این رو روشنفکر بیش از هرچیز باید با قدرتی در سطح مردم خود را درگیر کند. اعمال شدید قدرت به تمام گره هاي این شبکه است
چنین . نیست بلکه روشنفکر دشمن شماره یک مردم نیز  هست معنا روشنفکر دیگر در جانب مردم و حامی آنها در برابر قدرت مافوق دولت 

  . روشنفکري دیگر نه یک روشنفکر بلکه یک تاریک اندیش است

تاریک اندیش دشمن مردم است نه از این رو که می خواهد از آنها بهره کشی کند و نه به این دلیل که می خواهد جلوه متمدنانه ي فاشیست 

. مشکل دارد ؛ او در زندگی مردم کراهت ، و در لبخند آنها طمع ،  و در مبارزه ي آنها نشانه ي تسلیم را می بیند تاریک اندیش با مردم. باشد
تاریک اندیش . تاریک اندیش می داند که نه مورد قبول حکومت است و نه مورد اقبال مردم ، در واقع مردم چیزي جز بسط ایده دولت نیستند

تاریک اندیش بر خالف روشنفکر . طریق همین مردم استوار نگردیده و جز حمایت همین مردم اهرم قدرتی ندارد می داند که نظم موجود جز از
هر گونه کندن و قطع کردن شاخه هاي باالدست این درخت در واقع نوعی هرس کردن . نه به سر قدرت بلکه به ریشه هاي قدرت می زند

تاریک اندیش به جاي هرس کردن ) . و اصالحات چیزي جز این هرس کردن نیست( دهد درخت قدرت است که به آن بال و پر بیش تر می 
  .او در واقع ریشه خود را می زند. درخت قدرت به زدن ریشه ي آن مشغول است

سمت رنج تاریخ خود و خاطره ي درخشان شهادتش در ساعت . او نه سمت مردم است و نه سمت حکومت ، تاریک اندیش سمت خودش است
نه ساکن . ي آویخته در میدان شهر که عقربه هایش به سمت خاك شلیک می شود و در گوشت هاي آویزان از چنگه قصابی فرو می رودها

نه رستم دستان است و نه . نه جیره خوار دولت است و نه پول مفت سخنرانی هاي آتشین می گیرد. دیوان دولت است و نه مقیم ایوان ملت
  . اندیش سمت خود و تبار خویش استتاریک . گوژپشت نتردام

پرسش بر سر طریقه ي  مبارزه ي همه جانبه اي با جلوه هاي . پس پرسش بر سر همکاري روشنفکر با قدرت و یا در افتادن او با قدرت نیست
ي عمیقی است که  نسبت تاریک اندیش با مردم عالقه. ریشه هایی در سطح که سرطان نظم موجود را گسترش می دهند. قدرت در سطح است

تاریک اندیش به این صفر متافیریکی »  .به من اسلحه اي دهید که همه را بکشم و دستمالی که اشک هایم را پاك کنم« : به جنون می انجامد
اتفاق نمی افتد او  معتقد است که مردم همه می توانند بیاندیشند و همه می توانند سخن بگویند ؛ اما مواجهه او با مردم در این متافیزیک تعاریف

مردمی که سخن گفته و می اندیشند اما نه در شرایط . با مردم واقعی و شرایط عینی اي طرف است که خود را وراي تعاریف به اثبات می رسانند
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ردم از سلطه رهایی م. صفر اندیشه بلکه در هجوم اطالعات غلط و بینش هاي تبلیغاتی رژیم و درك خویش از منفعت و ترس خویش از تغییر 

با شعر هیچ کارگري نمی توان به صورتی بکر و خارج از دخل و . مردم صرف و سخن صرف مردم وجود ندارد . ي هر سخنی ، خیالی باطل است
ن با این حال باید به مبارزه اي بنیادین دست زد که کسی نتواند به نمایندگی از دیگري به بهاي سکوت آ. تصرف ایدئولوژي حاکم روبرو شد

  .دیگري و به بهانه تسلط بیشتر بر نیازها و تمناهاي او سخن گوید

نمایندگان حتی در . تاریک اندیش اصولن مخالف نظام نمایندگی است. تاریک اندیش هرگز نمی خواهد به نمایندگی از کسی سخن بگوید
ی به سکوت مردم دامن می زند و آنها را از عرصه نمایندگ. صورت صداقت در حمایت از مردم در نهایت به اخته کردن مردم منجر می شوند

هر نوع . شوراي صنفی در دانشگاه ها ، وظایفی را بر عهده می گیرد که دانشجو را از  دانشجو بودن خالی می کند. سیاست به کنار می گذارد

پس از مدتی دانشجو انتقاد . خود دنبال نمایید اعتراض دانشجو با این استدالل دانشگاه مواجه می شود که مطالبات خود را از طریق نمایندگان
آنها نمایندگان و راي زنان قضایی هستند و نه دانشجوي واقعی ، و . کردن را فراموش می کند و نمایندگان او دانشجو بودن را فراموش می کنند

  . ووالن دانشگاه  به توافق برسندبا مس) با دو وعده مرغ(در نهایت مبارزه خویش می توانند بر سر یک برنامه ي غذایی هفتگی 

او نماینده مردم نیست و نمی خواهد نماینده مردم باشد او برآمده ي  رنج و تحمیل و . تاریک اندیش نماینده کسی جز حقیقت خودش نیست
و شریک سود  شریک جرم. حال حاضري که همگان در آن شریک هستند. او سخن گوي تاریخ حال حاضر خود است. تحقیر تاریخ خویش است

در حالت اولیه و در سکون اندیشه ، . تاریک اندیش دوستان خویش و دشمنان خویش را در روند این جنگ بی پایان اما هر روزه می یابد . و زیان

می این دستان تاریک اندیش است که در انبوه دستان آلوده به دنبال دستان آلوده اي چون خود . کسی جز خود و تاریخش همراهش نیست
  .  او صداي خویش را پیدا می کند. تاریک اندیش تنهاست اما تنها نمی ماند. گردد
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  یوتوپیا، سیاست

  یوسف اباذري

 

اروپا و حتی آمریکا را درنوردید، عمال بیش از یک سال در اوج  1968آرام آرام شروع شد و در اوج خود در سال  1960جنبشی که از دهه  .28

این جنبش آثار اجتماعی انکارناپذیري بر این کشورها به جاي گذاشت، اما در ایتالیا بود . دت چند دهه ایتالیا را درگیر خود ساختنماند، اما به م
اولین مرحله مبارزات سیاسی از اوایل . که خواسته هاي دموکراتیک آن با منافع دولت و گروه هاي دست راستی و مافیا در تضاد قرار گرفت

توجه . در این دوره کارگران کارخانه، کانون اصلی جنبش هاي سیاسی را تشکیل می دادند. ادامه یافت 1970و تا اوایل  شروع شد 1960
دانشجویان و روشنفکران به کارخانه ها معطوف شد و بخش اعظم کارگران مبارز به این نتیجه رسیدند که فقط از طریق سازمان هاي مستقل 

 .برسند؛ سازمان هایی که خارج از احزاب رسمی و اتحادیه هاي کارگري وابسته به آنها باشندسیاسی می توانند به پیروزي 

ولت در همین دوره بود که نظریه پردازي سیاسی به استقالل کارگران از روابط تولیدي سرمایه دارانه و استقالل بالقوه نیروهاي اجتماعی از د 

همین دوره مطرح شد که معناي آن صرف نظر کردن از کار خالقانه یا تولیدي نبود، بلکه سر باز شعار مشهور سر باز زدن از کار در  .معطوف شد

هدف دانشجویان و کارگران مخالفت با دولت و احزاب رسمی و اتحادیه هاي کارگري . زدن از کار کردن در نهادهاي مستقر سرمایه دارانه بود

  .وابسته به آنها بود

در این دوره مبارزات رادیکال از کارخانه به جامعه کشیده شد و شدت . ادامه یافت 1979شروع شد و تا سال  1973دومین دوره مبارزات از  

کارگران و . این جنبش ها به طور فزاینده مبدل به شکل زندگی شدند و تمامی اشکال کنش متقابل اجتماعی را تحت تاثیر قرار دادند. یافت
اي اجتماعی و فرهنگی دست به خلق سازمان هاي سیاسی و اجتماعی با اشکال نو زدند که در آنها سلسله دانشجویان و بیکاران و سایر نیروه

 .آنان در صدد گرفتند حق طالق و سقط جنین بودند. جنبش زنان در این دوره تاثیر بسیاري بر جاي گذاشت. مراتب وجود نداشت

 

دولت سعی کرد با مستمسک قرار دادن فعالیت هاي مسلحانه، تمامی . رخ ظاهر شدنددر همین دوره بود که گروه هاي تروریستی مثل بریگاد س 

در . تجارب فرهنگی اجتماعی نو پا به پاي فعالیت خشنودآمیز و تخاصمات سیاسی پیش می رفت. جنبش هاي اجتماعی و سیاسی را سرکوب کند

 self ارزش نهادن به نفس. از سلطه دولت و سرمایه تاکید می ورزیدنداین دوره نظریه پردازان فعال بر استقالل امر اجتماعی و خالصی آن 

با تکیه بر همین مفهوم بود که گمان می رفت جامعه جدیدي خلق خواهد . مفهوم مهمی بود که در برابر تولید ارزش سرمایه دارانه مطرح شد
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اه قضایی کل طیف جنبش هاي اجتماعی را با گروه هاي تروریستی دستگ. ، دولت ایتالیا موج عظیمی از سرکوب را آغاز کرد70از آغاز دهه . شد

هزاران نفر دستگیر شدند و طبق قوانین شرایط فوق العاده که اجازه می داد افراد بدون محاکمه بازداشت . در هم آمیخت و تحت تعقیب قرار داد
گاه هاي قدرت گسترده اي داده شد تا بر پاي آشنایی صرف متهم با به داد. شوند یا محاکمه آنها مدام به تعویق افتاد، به زندان انداخته شدند

تعداد کثیري از فعاالن سیاسی مخفی شدند و سپس به خارج از کشور فرار . گروهی سیاسی که غیر قانونی اعالم شده بود، او را محکوم کنند

   .سازمان هاي جنبش هاي اجتماعی در هم کوبیده شد 1970در اوایل سالهاي . کردند

اتفاق افتاد؛ زمانی که کارخانه فیات واقع در تورین که چندین دهه مرکز قدرت جنبش کارگري بود،  1980شکست نهایی و نمادین در سال 

به سبب در پیش گرفتن  1980هر چند اقتصاد ایتالیا در دهه . موفق شد به سبب کامپیوتري کردن نظام تولید ده ها هزار کارگر را اخراج کند

شکوفایی فلسفه ایتالیا به دست . ي تولیدي نو شکوفا شد، اما فضاي اجتماعی با سازشکاري و فرصت طلبی و کلبی مسلکی آمیخته شدشیوه ها
 .کسانی همچون تونی نگري، جیانی واتیمو، جورجو آگامبن، پائولو ویرنو و بسیاري دیگر در همین دوره آغاز شد

 

و کنش  bios انتظار تغییر و کل ایده آینده در همین رابطه میان: یگر دو فرمانتل می گویدنگري در همان کتاب در پاسخ به پرسش د .29

انتظار تغییر و : می گویم bios من به تمامی این ها. شادمانی نوعی پیوند با جهان است و از زندگی مشترك و طبیعی جدایی ناپذیر...نهفته است

با این همه هیچ چیز همان گونه که هست، باقی . این واقعه، واقعه اي برگشت ناپذیر است. هد شددیگر هرگز تکرار نخوا 1968... . انتظار آینده

ما وعده جامعه بدون ترس را پیش روي خود داریم، این حرف را ... درسی سال گذشته مفهوم تجربه زیسته کامال تغییر یافته است. نخواهد ماند
تغییر کند، آن را از نو کشف  1968یان و تمامی کسانی که امیدوار بودند و می خواستند چیزي در اسپینوزا زده است و کارگران و زنان و دانشجو

   .چهار صد سال بعد از اسپینوزا چیزي تغییر کرد. کردند

دند که بودند، منظورم چیزهایی از این دست بود، اما مردم در عین حال اعالم کر bios زمانی که گفتم مردم در دوم خرداد خواستار  -30

   .بودن خسته شده اند bare life از

 homo جورجو آگامبن، فیلسوف هایدگري چپ گراي ایتالیایی که درهمان فضایی زندگی کرده بود که وصف آن گذشت، کتابی به نام

sacer  نوشت که براي فهم مفهوم زندگی برهنه یاlife bare آمریکا درزندان آگامبن به شدت به سیاست هاي . باید به آن مراجعه کرد

ابوغریب و گوانتانامو حمله کرد و به سبب لزوم انگشت نگاري هنگام ورود به آمریکا، دعوت دانشگاه نیویورك براي تدریس را رد کرد و در 

لیبرال از از نظر او سیاست آمریکایی ها و دولت هاي بورژوا. مقاله اي مفاهیم فلسفی کتاب خود را در مورد سیاست هاي آمریکا به کار بست

  .حیث ماهوي تفاوتی با رژیم هاي توتالیتر ندارد، زیرا دست آخر مخلوق هر دو هوموساکر است
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هوموساکر که آگامبن سعی می کند رد پاي آن را در قوانین کهن رومی . زندگی هوموساکر و زندگی برهنه، موضوع کتاب آگامبن است 

یان می شوند، می تواند کشته شود، بدون آن که قربانی محسوب شود یا کسی است که بیاید، کسی است که برخالف قربانیانی که نثار خدا
از نظر آگامبن مرده هاي متحرکی که در اردوگاه هاي نازي ها ظاهر شدند، نمونه مشخص هوموساکر . کشتن او کیفري قانونی ندارد

زندانیان ابوغریب و . ها هوموساکر نیز از میان رفته است هستند، اما از نظر وي خطاست که گمان کنیم با از میان رفتن این اردوگاه

از نظر آگامبن جامعه جدید . گوانتانامو و مهاجرانی نیز که کشور میزبان به شکل قانونی آنان را نپذیرفته است، هوموساکر محسوب می شوند
براین یکی از مهم ترین وظایف فلسفه مداقه در زندگی مدام بر شمار گروه هایی که می توان آنها را هوموساکر محسوب کرد، می افزاید، بنا

آگامبن براي مدلل ساختن دعوي فلسفی خود از فلسفه یونان و فلسفه فوکو و فلسفه سیاسی کارل اشمیت و نوشته هاي . برهنه است

   .سعی می کنم خطوط کلی اندیشه وي را ترسیم کنم. الهیاتی والتر بنیامین کمک گرفته است

زندگی اي است که موجودات زنده  zoe. Bios و zoe:ن یونانیان دو واژه براي بیان مفهوم زندگی داشتندازنظر آگامب -31
ارسطو زندگی فیلسوف  .زندگی اي است خاص افراد و گروه هاي مختلف biosاما. اعم از انسان و حیوان در آن شریکند

زندگی سیاسی زندگی اي است که . ی نامدم bios politikos و زندگی فکري یا سیاسی را bios theoretikosرا

. گفته نمی شود zoeبنابراین در یونان هرگز به زندگی اي که وقف فضیلتی می شود، . در مدینه زیسته می شود و جز آن

-bio این مفهوم از یونانیان به بعد معطل باقی ماند تا این که میشل فوکو آن را در جلد اول تاریخ جنسیت، ذیل مفهوم

politics سیاست پیش کشید -یا زیست. 

مردم در قالب کنترل  bios از نظر فوکو از قرن هفدهم به بعد دولت ها به طور فزاینده سعی می کنند در زندگی زیستی  -32

. بنابراین زندگی زیستی به موضوع استراتژي سیاسی بدل شده است. و سالمت و تولد و مرگ و میر جمعیت دخالت کنند

بدین سان تحول و . از طریق هم امکانات حمایت از زندگی فراهم می شود، هم امکان کشتار جمعیفوکو بر آن است که 
فوکو در اواخر عمر . قدرت جدید می تواند ایجاد کند، نامیسر است - توسعه سرمایه داري بدون قدرت انضباطی که زیست

رها کرد و به شیوه هاي مشخصی پرداخت  نهادي است، - خود دیدگاه سنتی به مساله قدرت را که متکی بر مدل قانونی
   .که قدرت با توسل به آنها در بدن ها و شکل هاي زندگی رخنه می کند

  :فوکو در بخش پنجم کتاب اراده به دانستن می نویسد .33 

 بی شک ازلحاظ صوري، این حق از قدرت. از دیرباز یکی از امتیازهاي سرشت نماي قدرت حاکم، حق زندگی و مرگ بود "

پدرانه قدیمی مشتق شده بود که به پدر خانواده رمی حق در اختیار داشتن زندگی فرزندانش را همچون زندگی بردگان می 

حق زندگی و مرگ آن گونه که نظریه پردازان کالسیک صورت بندي می کردند، شکلی بسیار تخفیف یافته از آن حق ... داد
م تا اتباعش به گونه اي مطلق و بی قید و شرط اعمال شود، بلکه صرفا در دیگر نمی شد تصور کرد که این حق از حاک. بود
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اگر حاکم از سوي دشمنان . نوعی حق پاسخگویی:مواردي اعمال می شد که حاکم زندگی اش را در معرض خطر می دید

قانونا می توانست  بیرونی که می خواستند او را سرنگون کنند یا حقوقش را زیر سوال برند، مورد تهدید قرار می گرفت،
او بدون آن که مستقیما مرگ آنان را بخواهد، قانونا می . جنگ کند و از ارتباعش بخواهد که در دفاع از کشور شرکت کنند

   .توانست زندگی آنان را در معرض خطر قرار دهد

ز اتباعش علیه او قد علم می اما اگر یکی ا. در این معنا، حاکم حق غیر مستقیم زندگی و مرگ را بر اتباعش اعمال می کرد
حاکم تحت : کرد و قوانینش را زیرپا می گذاشت، او می توانست قدرتی مستقیم قدرتی مستقیم بر زندگی او اعمال کند

مگر با اعمال حقش بر کشتن )تاکید از من است(حاکم حق خود برزندگی را اعمال نمی کرد... عنوان مجازات او را می کشت
اما غرب از عصر کالسیک به این سو، ... حق به مرگ رساندن یا زنده گذاشتن بود) حق حاکم(در واقع .. .یا ممانعت از کشتن

دیگر حق برداشت کردن شکل اصلی سازوکارهاي . دگرگونی بسیار عمیقی را در این سازوکارهاي قدرت از سر گذرانده است
کردهایشان عبارت است از تحریک، تقویت، کنترل،  درمیان قطعات دیگر که کار. قدرت نیست، بلکه صرفا قطعه اي است

مراقبت، بهینه سازي و سازمان دهی نیروهایی که قدرت مطیعشان می کند؛ قدرتی که بیشتر براي تولید، افزایش و 
از همین رو حق مرگ جابجا شد، یا . ساماندهی نیروهاست و نه براي ممانعت از آنها، به اطاعت واداشتنشان یا نابودیشان

این مرگ که بر حق حاکم . ست کم بر اقتضاهاي قدرت اداره کننده زندگی متکی شد و برمبناي این اقتضاها سامان یافتد

دردفاع از خود یا استمرار دفاع از او مبتنی بود، بعدها صرفا به منزله وارونه حق کالبد اجتماعی در تضمین زندگی خود و حفظ 
  .یا بسط آن ظاهر شد

ر نظر گرفتن تمام نسبت ها، هیچ گاه جنگ ها به اندازه جنگ هاي سده نوزدهم به بعد خونبار نبوده اند و با این حال با د 

اما این قدرت مهیب مرگ ـ که شاید همان چیزي . هیچ گاه رژیم ها تا به این اندازه مردمان خودشان را قتل عام نکرده اند

 - ا می دهد که قدرت به کمک آن محدوده هایش را فراتر می بردباشد که به قدرت، بخشی از نیرویش و کلبی مسلکی اي ر
اکنون مکمل قدرتی است که به گونه اي ایجابی بر زندگی اعمال می شود و اقدام به مدیریت، بهینه سازي و تکثیر این 

نام حاکمی که  دیگر جنگ ها نه به. زندگی می کند و کنترل هایی دقیق و ساماندهی هایی فراگیر را بر آن اعمال می کند
باید از او دفاع شود، بلکه به نام هستی همگان انجام می گیرد؛ همه مردم فراخوانده می شوند تا به نام ضرورت زندگی و 

   .قتل عام ها حیاتی شده اند. زنده ماندن یکدیگر را بکشند

راه اندازند و انسان ها را به کشتن  رژیم ها در مقام مدیر زندگی و بقا و مدیر بدن ها و نژاد توانستند این همه جنگ به
اصل کشتن براي زنده ماندن . تصمیم براي شروع و پایان جنگ ها بیشتر بر مبناي مساله عریان بقا اتخاذ می شود... دهند

اما هستی مورد نظر، دیگر هستی . که شالوده تاکتیکی نبردهاست، به اصلی براي استراژي میان دولت ها بدل شده است
می توان گفت که حق قدیمی به مرگ رساندن یا زنده ... کمیت نیست، بلکه هستی زیست شناختی جمعیت استحقوقی حا
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 ".داد) تاکید از من است(گذاشتن جاي خود را به قدرت زنده نگهداشتن یا سوق دادن به سمت مرگ 

شی که در ایران یا خوانده نمی چرخ. سبب این نقل قول طوالنی نشان دادن چرخشی بود که در فلسفه سیاسی رخ داده است
   .شود یا در صورت خوانده شدن التفاتی به آن نمی شود

به قلمرو سیاست  zoe آگامبن ،فوکو را می ستاید، زیرا که براي نخستین بار نشان می دهد که چگونه زندگی زیستی .34

سیاست است که باید  -افق زیست آگامبن بر آن است که فقط در. سیاست آغاز می شود -وارد می شود و دوران زیست

/ امر عمومی، استبداد/ راست،امر خصوصی/مقوالتی را که سیاست مدرن بر آن استوارند، وارسی کرد؛ مقوالتی از قبیل چپ
از نظر او زمانی که نسبت حیات برهنه و سیاست را در . دموکراسی، و دریافت که آیا این سیاست نخ نما شده است یا خیر

در جهت فهم دنیاي فعلی برداشته ایم؛ نسبتی که والتر بنیامین سال ها قبل و میشل فوکو کمی دیرتر به آن  یافتیم، قدمی

   .توجه کردند

نهادي را وانهاد و بنابراین مساله حاکمیت و  - از نظر آگامبن، فوکو دیدگاه سنتی به مساله قدرت مبتنی بر الگوي حقوقی
فوکو بر آن . دو نوع تحلیل را به پیش برد، بدون آن که پیوندي میان آنها برقرار کندنظریه دولت را رها کرد ودراواخر عمر 

است که جامعه مدرن از یک طرف فردیت را درذهنی ترین شکل آن به نهایت برده است و در عین حال ساخت هاي قدرت 
: می توان به این شکل خالصه کردازنظر آگامبن این بن بست را . را به شکلی عینی کلیت بخشیده و به نهایت برده است

نقطه تالقی میان بندگی ارادي افراد با قدرت عینی کجاست؟ آگامبن در صدد است تا با تحقیق در نقطه پنهان تالقی مدل 
   .قدرت این معضل را بشکافد -نهادي با الگوهاي زیست - هاي حقوقی

یت و جایگزینی نهادهاي عینی نمی پذیرد و مساله خود را به بنابراین آگامبن نظر فوکو را در مورد از میان رفتن قدرت حاکم

 power قدرت فعالیت اصلی قدرت حاکم–می توان گفت که تولید جسم مبتنی بر زیست :این شکل فرموله می کند

sovereign حالت فوق العاده همان چیزي . قدرت را با حالت فوق العاده یکی می داند -آگامبن بدین شکل زیست. است

این جاست که آگامبن مداقه فوکو را با نظریه هاي کارل اشمیت و التر بنیامین پیوند می . که حاکم آن را اعالم می کند است
  .زند تا به حیات برهنه اي برسد که فوکو بخشی از سرنوشت آن رادر قطعه اي که نقل کردیم، توضیح داده است

از نظر آگامبن این گفته به ظاهر . یرد حالت فوق العاده اعال م کندحاکم است که تصمیم می گ: کارل اشمیت گفته است .35

اگر در وضعیت دوره وایمار که کارل اشمیت و والتز . ساده مبین بسیاري از معضالت فلسفه سیاسی در عصر حاضر است

اهد شد، بهتر فهمیده می بنیامین در آن زندگی می کردند، مداقه کنیم، این گفته و آراي بنیامین که بعدا به آنها اشاره خو
ساعت دو جمهوري  2در عرض . از سلطنت کناره گرفت 1918بعد از شکست آلمان در جنگ، قیصر درنهم نوامبر . شوند

آنها را دو دسته کرده بود، وارد رقابتی آشکار و خشن براي  1914سوسیالیست هاي آلمانی که حمایت از جنگ در . اعالم شد
تضمین موفقیت حزب سوسیال دموکرات آلمان و جلوگیري از اعالم حکومت سلطنتی، فیلیپ براي . تشکیل حکومت شدند



175 
 

کارل لیبکنشت هم از بالکن قصر سلطنتی . شایدمان به ابتکار خود نخستین جمهوري را از بالکن رایشتاگ اعالم کرد

  .جمهوري آزاد سوسیالیستی اعالم کرد
کمونیست آلمان و حزب سوسیالیست مستقل از آن حمایت می کردند، در جریان شورش اسپارتاکیست که حزب  1919در  

این انقالب بدون برنامه . کارگران ساختمان هاي دولتی را اشغال کردند و تظاهرات توده اي و اعتصاب عمومی شکل گرفت

کارگران یاراي شکست خورد، چرا که از یک سو رهبران بر سر استفاده از خشونت با هم اختالف داشتند و از سوي دیگر 

حکومت سوسیال دموکرات نیروهاي . مقابله با نیروهاي نظامی را براي در هم شکستن آنها جمع آوري شده بودند، نداشتند
این . آزاد شخصی را که سران ارتش سابق فرا خوانده بودند، به حال آماده باش در آورد تا شورش هاي چپی را سرکوب کند

جمهوري و شبه نظامی و اوباش راست افراطی بودند؛ مردانی که قول گورینگ نمی توانستند  نیروها عمدتا جزو نهادهاي ضد
آنها کار شبه نظامی خود را با هیجان و سبعیت و بدون کنترل موثر سیاسی به پیش . پس از جنگ خشونت را کنار بگذارند

  .بردند و کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ را شکنجه و به قتل رساندند

در مقابل نظامیان جناح . روها ي آزاد همچنین در صدها قتل سیاسی که بدون ترس از قانون صورت گرفت، دست داشتندنی 

دولت سوسیال . چپ به دستور مقامات قضایی و نیز اوباش جناح راست تحت تعقیب قرار گرفتند و به شدت مجازات شدند
ار تقصیر شرایط شاق و تحقیر آمیز عهدنامه و نیز شکست آلمان را به دموکرات عهد نامه ورساي را امضا کرده و با این کار ب

محافظه کاران و نظامیانی که خود جنگ را آغاز کرده بودند و در آن شکست خورده بودند، پذیرش عهدنامه را . عهده گرفت
داشت و همچنان براي حکومت توان انحالل نیروهاي آزاد را که پیمان صلح خواهان آن بود، ن. خنجري از پشت دانستند

   .سرکوب جناح چپ از آن استفاده می کرد

این نیروهاي آزاد شخصی کودتا کردند، ارتش از مداخله در آن سرباز زد و مردم با اعتصابی عمومی به آن پاسخ  1920در 

 .ون بر جاي گذاشتبریگاد ارهارت تحت رهبري لوتویتز که کودتا را شکل داده بود، از برلین خارج شد و ردي از خ. دادند

گاه آنها خود مبتکران این سرکوب ها بودند، . نیروهاي آزاد شخصی همچنان به سرکوب فعالیت هاي جناح چپ ادامه دادند
آي نازي .بسیاري از سربازان سابق که اکنون جزو نیروهاي آزاد شخصی بودند، بعدها وارداس. گاه دولت مشوش آنها بود

اتفاق افتاد، زمانی که بنیامین نقد خشونت  1921تا 1918این وقایع خشن سیاسی بین . شدتشکیل  1921شدند که در سال 
وجه مشخصه جمهوري وایمار عدم امنیت اقتضادي ناشی از تحریم ها و بیکاري و تورم دهشتناکی بود که طبقات . را نوشت

و جنایت افزایش بی سابقه اي یافتو در متن بحران مشروعیت نظام، خشونت سیاسی . پایین و و متوسط را مستاصل کرد
جناح هاي افراطی چپ و راست به ستایش خشونت پرداخت که بري از . تورم مردم آلمان را دچار فقر و گرسنگی کرد

هیلتر قدرت را به دست گرفت و جنبش گرفت و جنبش نازي ها را  1933در سال . سادیسم و حتی خشونت هاي جنسی نبود
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جنگ جهانی دوم حاصل این . رخورده جنگ، خرده بورژوازي و جنایتکاران بود بر صدر دولت نشاندکه متشکل از سربازان س

  .تحوالت در آلمان بود
برخی او را فاشیست و . کارل اشمیت، نظریه پرداز حقوقی است که نظرهاي کامال متناقضی درباره او ابراز شده است .36 

و فعلی کلمه و خصم هر نوع برابري خواهی و برخی او را لیبرال می  دشمن دموکراسی و جمهوري خواهی به معناي جدید

به هر تقدیر راست ها از او خوششان می آید، هر چند ریاکارانه او را فاشیست می نامند و چپ ها از همان روزهاي . خوانند

وکرشهایمر، نظریه پردازان حقوقی فرانتس نویمان و ات. نخست نظریه پردازي او، رابطه اي پر از عشق و نفرت با او داشته اند
انتقاد اشمیت از دموکراسی پارلمانی و قانون وضعی و . مکتب فرانکورت دین خود را به کارل اشمیت انکار نکرده اند

لیبرالیسم چنان هوشمندانه بوده است که نظریه پردازان چپ از زاویه اي دیگر از آزادي او استفاده کرده اند و هم اکنون نیز 
اشمیت نیز ارادت خود را به برخی آراي سیاسی لنین و مائو در مورد . از چیگرایان آشکارا خود را اشمیتی می دانند گروهی

حتی می توان گفت درس هاي بسیاري از لنین . استرتژي سیاسی، خاصه استراتژي هاي کسب قدرت اظهار کرده است
   .فراگرفته است

منتشر MIT آثار مهم اشمیت را در مجموعه تفکر فلسفی و سیاسی آلمان در زمانی که تامس مک کارتی در صدد برآمد تا

تامس مک کارتی یکی از مهم ترین شارحان و طرفداران فلسفه هابرماس در . کند، هابرماس انزجار خود را پنهان نکرد

ب برانگیز است، هر چند با اما شباهت برخی از مقوالت والتر بنیامین با مقوالت کارل اشمیت تعج. آمریکا به شمار می رود
والتر بنیامین . یک نمونه از این تفاوت ها را متذکر می شوم. اندکی مداقه می توان تفاوت بسیار آنها از یکدیگر را تمیز داد

درکتاب خود، ریشه هاي نمایش سوگناك آلمانی، نظریه تصمیم حاکم کارل اشمیت را اخذ می کند؛ تصمیمی که نمی توان 
از نظر بنیامین حاکم، جریان تاریخی را . چ قانون یا هنجاري فرو کاست زیرا این تصمیم، اگزیستانسیال استآن را به هی

دور باطل . هنگامی که فاجعه رخ می دهد، وظیفه حاکم است که آن را دفع کند. همچون خدایی دکارتی در اختیار خود دارد

از نظر بنیامین در نمایش سوگناك، دولت . تا فاجعه را دفع کند امر سیاسی آن است که قدرت مطلق از متن فاجعه می روید
خشونت حاکم است که در وضعیت فوق العاده روابط قدرت  .برخالف نظر نظام هاي عقالنی مدرن عامل آزادي آدمی نیست

اره نمایش دارد که اشمیت مقاله اي درب. بنیامین درنامه اي به اشمیت دین خود را به او متذکر می شود .را تبیین می سازد

بسیاري ادعاي اشمیت را ریاکاري محض و سوءاستفاده از . بعد از جنگ ادعا کرد این مقاله را در پاسخ به بنیامین نوشته است

اگر نیک بنگریم، تفاوتی میان نظراین دو درباره نمایش . بنیامین، قربانی فاشیسمی دانستند که او نظریه پرداز حقوقی اش بود
: از نظر اشمیت در نمایش دو شخصیت مهم وجود دارد. آن انطباق این نظرها با جهان سیاست به چشم می خورد و مهمتر از

هیتلر همچون خدایی . بنیامین معتقد به وجود سه شخصیت مهم در نمایش است؛ حاکم و قربانی و توطئه گر. حاکم و قربانی
گر فرومایه اي بود که دشمنان و حتی دوستان خود را با توطئه نابود  دکارتی نبود که جریان تاریخ را در اختیار گیرد، توطئه
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  .کرد

 

که هانس کلسن  law positive اشمیت که در دوره وایمار شاهد بحران همه جانبه بود، یقین داشت قانون وضعی .37 

ظام حقوقی کلسن نظامی بود ن. حقوقدان نوکانتی طرفدار آن بود، قادر نیست توصیفی حقوقی از این بحران ها به دست دهد

قانون اساسی وایمار  48تمام توجه اشمیت به ماده . که از حیث علمی منسجم بود، اما اعتنایی به وضعیت فوق العاده نداشت
از نظر . بود که به رییس جمهور اجازه می داد در صورت بروز بحران حاد، قوانین عادي را لغو و وضعیت فوق العاده اعالم کند

استفاده از این ماده ضروري به نظر می رسید، زیرا به گمان او که در آن زمان سانتریست بود، چپ و راست افراطی اشمیت 
در صدد برانداختن جمهوري بودند و نظام پارلمانی نحیف دوره وایمار که به نمایش قدرت دسته ها و حزب هاي کثیر بدل 

   .شده بود، قادر نبود تمامیت جمهوري راحفظ کند

مله اشمیت از جناح راست و والتر بنیامین از جناح چپ آنارشیست به دموکراسی پارلمانی از انسدادي ناشی می شد که در ح
آن پارلمان به محل چانه زنی بی پایان گروه هاي رقیب براي کسب امتیاز و قدرت بیشتر و بی اعتمایی به مردم بدل شده 

از نظر او دو نوع . ی براي مقابله با بحران او را به بررسی دیکتاتوري راندتالش اشمیت براي یافتن راه هاي قانون .بود

دیکتاتوري کمیساریایی در صورت بروز بحران به وجود می آید، به . کمیساریایی و مبتنی بر حاکمیت: دیکتاتوري وجود دارد
استان به کرات از این نوع دیکتاتوري از نظر اشمیت در رم ب. شرط آن که بعد از رفع بحران قوانین عادي سابق جاري شوند

اما دیکتاتوري مبتنی بر حاکمیت در صورت بروز بحران قوانین فعلی را ملغی می کند و قوانین جدیدي به جاي . استفاده شد

او را وادار کرد بگوید حاکم است که تصمیم  48صراحت اشمیت در مورد استفاده رییس جمهور از ماده. آن مستقر می سازد
قصد من به هیچ وجه . نظریه دیکتاتوري اشمیت پیش زمینه چنین صراحتی بود. یرد حالت فوق العاده اعالم کندمی گ

توصیف آراي کارل اشمیت نیست، بلکه زمینه سازي براي فهم استفاده هوشمندانه جورجو آگامبن از مقوله وضعیت فوق 
م بدل شد، بانظریه بنیامین که قربانی فاشیسم گردید، تلفیق العاده است آگامبن نظریه اشمیت را که بعدها به خادم فاشیس

 .می کند و نظریه بدیعی به دست می دهد که به برخی از تیره ترین زوایاي وضعیت فعلی سیاسی رهنمون می شود
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  ساده نویسی

  علی ثباتی

  : مقدمه

حسن این ماجرا در این بود که رائساً پی به بالهتیِ ژرف در . هنگی کشیدمطی دهه ي هشتاد پاي سایت وازنا خیلی زحمت خرحماالنه ي فر

کلی جلسه ي . و قبح اش هم در آن بود که  خواه ناخواه به قواعد بازي این بالهت تن در دادم, ادبیات معاصر و مناسبات فرامتنیِ آن بردم
این است که هرگز این نقدها از بیرون بر شعر دهه ي . زدیک شاهد بودمانتلکتوئلی ادبی را هم از ن- رانی و مهمانی هاي شبه-رونمایی و سخن

سعی من البته . بلکه برعکس نقدي است برآمده از تجربیات چهره به چهره ي من با چهره هاي ادبی آن دهه ي ماضی, هشتاد وارد نمی شود
ت از تجربه هاي خصوصی و شخصی ام بهره نبرم و مسائل را دقیقاً برخالف مدعاي طرح شده در این مقدمه این است که تا جایی که ممکن اس

بیش تر شاعرانی که در این جا نقد شده , کشی کنم-نمی خواهم انتقام. منحل کنم, در واقع, با بنیان هایی مطلقاً نظري و انتقادي حل و فصل یا
و تا لحظه ي نوشته شدن این مطلب (دتی بین ما برقرار بوده است یا نمی شناسم شان یا اتفاقاً دوستی و ارا, اند هرگز با من برخوردي نداشته اند

در واقع . شروع شده است "...به بهانه ي"در بیش تر نقدهایی که طی دو سال اخیر نوشتم و در فیسبوك منتشر ساختم عنوان نقد با ). هم هست

چه مرگ بیژن الهی بوده باشد چه برگزاري , در جریان استسعی من این بود که ضمن پرداختن به آنچه در ادبیات ما و به ویژه در شعرمان 
. است یا به ناگزیر به خودنقادي رهمون می شود 96که به نظر من مصداق خودنقادي, به دست دهم 95شمایی از فرانقد, نشست نشرچشمه

نظامی که چه بسا , پیش برساخته شدهو از همین رو عبور از یک نظامِ از , کشف دیگري در خود, خودنقادي برکندن و فراروي از خود است
مارکس نیز به همین شکل , لکان از همین رو مصداق خودنقادي در روانکاوي است چون از روانکاوي فراتر می رود. خودمان برساخته باشیم اش

گراییِ نقدنوي - ي فرم اظهارات انتقادي رنه ولک در واخر عمرش درباره. با فراروي از هگلی هاي جوان مصداق خودنقاشی محسوب می شود

به عبارتی , گري یا-هاي این مدت من در اصل تالشی براي خودویران"به بهانه"پس . آمریکا نیز نمونه ي دیگري از همین خودنقادي است

مکان هاي خالی هراس برگذشتم و به لزوم بازتصرف -از گفتمانی یکسره عرفان, در مواجهه با بیژن الهی. بوده اند, سازي- ویران-خود, دقیق تر
و هر بار از زاویه اي متفاوت به این مرگ و , نگاريِ او نوشتم-از زمان مرگ بیژن الهی سه یادداشت با فاصله در حکم مرگ, عرفان پرداختم

, ته داردخودنقادي چیزي از جنس خودکشی در خود نهف. و این همه را براي رقم زدن مرگ خودم انجام دادم, تاریخ پیش و پس از آن پرداختم
در اردوي متفکران رادیکال تر , خالصه کنم. و گاه بی رحمانه, که می باید واشکافی شود, رمزگذاري شده, خود تثبیت شده, کشتنِ خود نمادین

                                                             
٩٥  .metacriticism  
٩٦ . autocriticism 
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 رادیکالیسم در ایران نهایتاً سرپوشی دوسویه براي پنهان داشتنِ یک/کاري-دوگانه ي محافظه, هم طی این مدت دیدم که خبر خاصی نیست

- این که مرتب افراد یکدیگر را با درگرفتن اختالف هاي درون. وضعیت مرضیِ واحد است که گریبان همه ي ما را به یکسان گرفته است
این , و نیز اینکه مرتب با برآمدن کوچک ترین مجادله اي از فیسبوك هم محو می شوند, گروهی از سایت ها و رسانه هاي هم حذف می کنند

انتقادي نسبت -گیري هاي نظري-دقیقاً همان چیزي است که باعث شده خیلی به این موضع, مند فیزیکیِ دیگري-سیاست حذف نظام
ترجیه می دهم بارها و بارها توهم تمامت و اوتوریته یا اقتدار را در خودم بشکنم و با . رادیکالیستی نسبت به اصطالحاً محافظه کاران وقعی ننهم

ولی دچار این توهم سلحشورانه نشوم که , ري از شکل افتاده است و براي خود من هیوالوار شده مواجه شومتصویر خودم که با حضور دیگ
وقتی کلیت یک فضا دستخوش فاشیسم و توحش باشد تمایزهاي بین ما به رغم . گوهري نظري و بی بدیل در من به ودیعه نهاده شده است

شاید بشود گفت من این , پس. نمی تواند باشد "خود"شده و متعفنِ -ا به هویت صلبظاهرشان چیزي جز چسبیدن مذبوحانه ي هریک از م

  .    و نه از براي چیزي دیگر, تا از خودم فرارفته باشم, همه را نوشتم تا خودم را نقد کرده باشم

  :طرح مبحثی نظري

ادبیات داستانی آمریکا تا دهه ي هفتاد  عرصه ير می شود که در یادآو 97نینا بایِم ؛نیست شروع کنممی خواهم بحث را با منتقدي آمریکائی و فم
در حالی که بخش اعظیم ادبیات داستانی در آمریکا توسط , هفتاد میالدي هم در گلچین هاي ادبیات داستانی حتا از یک زن نامی ذکر نشده بود

 جنسیتیِ نخست اینکه طبعاً تعصبات: توان ارائه دادسه توضیح محتمل می . نوشته شده بود, دست کم از قرن نوزدهم به بعد, نویسندگان زن
توضیح دیگر این است که شرایط اجتماعی خاصی حاکم . نوشته ي زنان جدي گرفته نشود در میان بوده است که باعث می شده ادبیات معینی

اجتماعی یا موقعیت هایی که در برابر خود می  بوده که باعث می شده زنان ادبیات داستانی را همپاي مردان جدي نگیرند و یا به خاطر فشارهاي
آن  پايِ ,اما از این دو مهم تر. ي جدي بل به مثابه ي فرصتی صرفاً حرفه اي یا شغلی بنگرند"هنر"دیده اند به ادبیات داستانی نه همچون 

درهاي , یعنی. مردانه راه نیابد ادبیات 98"عیارِمتونِ م"جرگه ي د اصوالً ادبیات داستانی نوشته ي زنان بهناست که باعث می شو وسطمعیارهایی 

 ؛بسته بوده است, حتا نوشته شوندچنین متن هایی نکه آپیش از , آنتولوژي ها یا گلچین هاي ادبی از پیش بر روي بخش مشخصی از متون

تقدیري از پیش  انگاري ,تفی استمنقانون براي شخصیت داستان  وهمیِ به بناي ورود اپیشدرست مثل داستان کوتاه قانون کافکا که پیش
محدودیت هاي جنسیتی از واقعیت هاي فرهنگ ": به زعم بایِم, در یک گلچین ادبی: دقیق تر بحث کنیم. باشدانگیخته این همه را رقم زده 

یعنی , پریشانه-ا به شکلی زماننظریه هایی که مالحظات خود ر...بلکه از نظریه هاي فرهنگی برمی آیند...معاصر زنانِ نویسنده سر بر نمی آورند

] یعنی دوره اي که متون داستانی در آن نوشته شده است[به دوره ي تاریخی پیش از خود , ]متن ادبی نوشته شده[پس از واقعیت روي داده 

                                                             
٩٧ .  Lodge, David and Nigel, Wood. Modern Criticism and Theory: A Reader. Second Edition. 2000. Pp.431-32   
٩٨ . Canon :ی روند و در سرتاسر مقاله با مشتقات آن بازي شده استاین اصطالح و مشتقات آن هم ناظر به تقدیس اند و هم استانداردسازي یا معیارشماري و معموالً به طور همزمان براي هر دو معنا به کار م .  
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این دور باطل , کولودنی تآن یعنی, نیست دیگريمنتقد فم. اینجا دقیقاً با چیزي سر و کار داریم که مصداق دور باطل است 99."تحمیل می کنند

  : را چنین توضیح می دهد

  

از ...هستند) یا الگوهاي کالن(بلکه پارادایم ها , چیزي که با آن سروکار داریم متون نیستند, تا آن جایی که به فراداده اند که بخوانیم

و , ما خوب...فراداده شده, شده-اجتماعی نیز فعالیتی است عمیقاً] متون ادبی[خواندن , آن جایی که ادبیات خود نهادي اجتماعی است
چیزي را که از پیش می دانیم چگونه بایدش خواند؛ و آنچه که می دانیم چگونه بایدش خواند به میزان زیادي آن می خوانیم , با لذت

ایم و راهبردهاي تأویلی  آثاري که از رهگذر آن ها انتظارات مان را بسط داده, یعنی[وابسته به آن چیزي است که پیش تر خوانده ایم 

و به طریق اولی آن را می آموزانیم و بدین ترتیب در جرگه ي  –پس آنچه براي خواندن برمی گزینیم ]. خویش را فراگرفته ایم

  100.پی خوانده هاي پیشین مان فرارسیده است ازمعموالً  –واردش می کنیم  "متون معیار"

ضمن نقل فراز باال نتیجه می گیرد که زنان در دور باطلی گرفتار شده اند که نمی گذارد از , ارتشوایک. پاتروچینیو پی, دیگر منتقد فمنسیت 

 ي تأویلیپیدا کنند چراکه متون معیاري مردمحور راهبردهاي تأویلی مردمحوري را تولید می کنند و این راهبردها یراه خروج 101ادبیات مردمحور
خواندن و نفس , در نتیجه. محور وارد عمل می شوند-متونِ مردمحور و به حاشیه راندنِ متون زنهم به نوبه ي خود به به نفع معیارشماريِ 

بندي شده است طبعاً نتیجه اي جز -بندي شده است و چون بدین شکل سامان- تأویل و فهم متون ادبی از قبل به شکلی هژمونیک سامان
  .  استینیک دور باطلِ ر –بازتولید خودش را به همراه نخواهد آورد 

-ارتباطی درون, چرا ,این چه ارتباطی به نشست نشر چشمه دارد؟ در محتوا شاید کم ترین ارتباطی به موضوع ما نداشته باشد ولی در فرماما و  

تحت , گذاري این نشر جهت انتشار یک سري مجموعه ي شعر از شاعران جوان-پیوسته و بسیار عمیق بین نشست اخیر نشر چشمه و سیاست
گروس , از کجا به این شباهت می توان پی برد؟ از مدعاهاي مطرح شده در سخنان دبیر مجموعه. وجود دارد, "هواي تازه ي شعر"نوان ع

  :که می گوید, عبدالملکیان

. ي شعر هباشد نه جهان تاز» پازل شعر امروز ایران«ها  با توجه به نگاه گروه کارشناسی شعر چشمه اول قرار بود عنوان کلی این کتاب

هاي صداهاي مختلفی را که در جریان عمومی شعر امروز حضور دارند منتشر  به این معنا که نگرش ما چنین بود که بتوانیم نمونه
شناسد و  را می.. یعنی اساس نظري این نگرش اینجاست که هر شاعر جدي ادبیات مسائلی چون فرم، ساختار، زبان، اندیشه و. کنیم

ناپذیر  ي نگاه فلسفی تعریف شود همان تعریف هنر است که نهایتاً آن را از دریچه هاي اهالی ادبیات می قضاوت تنها بخشی که باعث

                                                             
٩٩ . ibid. 

١٠٠ . ibid.  
١٠١ . andocentric  
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هاي متنوعی  شود اما قسمتی است که بر تمامی اجزاي آن سایه انداخته و داوري که اگرچه بخشی از تعریف شعر را شامل می. کند می

  102.زند را رقم می

  

نتییجه . شعر امروز حضور دارند مطرح شوند "جریان عمومی"صداهاي متنوعی که در در نشر چشمه ه است که بناست اینطور ادعا شد, خوب 

به ویژه که داعیه ي تنوع و تکثر هم دارد؟ مسئله , چیست؟ آیا می توان پذیرفت که این مجموعه فصل تازه اي را در شعر دهه ي نود می گشاید
یادشده پا بیرون  دقیقاً چون این نشر نمی تواند از دور باطلِ ,به نظر من ,شده پیش کشیدهکه ادعاي اش اینجاست که به رغم همین تنوعی 

  . متون معیار پیشین نخواهد انجامید صرف بگذارد کارش به چیزي فراتر از بازتولید

  . که  به یک یک شان می پردازم. و اما چند مسئله این جا مطرح می شود

  :ینویس- دور باطل ساده

یکی از خاستگاه هاي مهم آن به نظر من سريِ جوایز . براي بررسیِ یک چنین پرسشی باید قدري تبارشناسی شعر دهه ي هشتاد را مرور کنیم

بر نیز سر  نوپدیدو  روزنه, امیددر همان دوران جوایز شعري اي نظیر  .برگزار می شد هادامه داشت و هرسال 84تا  79بود که از سال  کارنامهشعر 
نسبت به  کارنامهمانده است و همین نشان می دهد که جایزه ي شعر بر جاي و نه یادي از آنها  از آن ها می رود ذکري دیگر آوردند که امروز نه

 به همان تعبیري که منتقدانِ ,همچنینراستادهی به سلیقه ي شعري دهه ي پیش رو و  ,خود در برساختن یک گفتمان شعري دیگر رقیبانِ
این  در میان داوران و برگزارکنندگان. اساسی داشته است و اهمیت ثقل, شعري "103معیارشماريِ متون"در , مطرح کرده اند باالترست فمنی

از فهرست . به چشم می خورندمحمدعلی سپانلو و دیگر اسامی مطرح , منوچهر آتشی, حافظ موسوي, اسم هایی چون سیمین بهبهانی جایزه

را که کنار بگذاریم باقی  )یعنی حسن عالی زاده و گراناز موسوي( و شاید دقیق تر بتوان گفت دو اسم, یکی دو اسم, جوایزمنتخبانِ این سلسله 
که از قضا مجموعه ي شعر جدیدش (حسین مزاجی , عباس صفاري, شهین خسروي نژاد, یعنی مشخصاً شاعر درگذشته ابراهیم رزم آرا, برندگان

شهاب مقربین همگی سمت و سوي شعري مشخصی را دنبال می کرده  نیز و) کردهروژه ي شعر نشر چشمه منتشر را نیز ذیل همین پ "ارجا"

شعر این عده را مشخصاً می توان واریاسیون هایی از آن چیزي نامید که بعدها در نیمه ي دوم دهه ي هشتاد و به دنبال سرمقاله ي . 104اند
به کارکردها , در ادامه ي همین مطلب. شهرت یافت "نویسی- ساده"به جریان , 87سال , 105زناشمس لنگرودي در شماره ي دهم سایت شعر وا

 ,پذیر-تعمیم, کیفیتی ژنریک "معیار"این متن هاي اغلب یعنی به همان چیزي که کمابیش به , شعر خواهم پرداخت "نوع"و کارویژه هاي این 

                                                             
   .مراجعه کنید 1390/  3/  25برگزار شده در تاریخ  "شما براي شعر چه کرده اید؟"و گزارش مریم مهتدي از این نشست تحت عنوان  "نشرچشمه"به سایت اختصاصی  . ١٠٢
١٠٣ . canonization د  
   .او نداشته ام صدیق نیز از برندگان این جایزه ي شعري بوده است که متأسفانه دسترسی چندانی به اشعارسعید .  ١٠٤
   »اي همگانی بدل خواهد شد شعر خوب نیز به پدیده«.  ١٠٥
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شعري بودند که آن  یِاین است که اشعار یادشده مصداقِ آرمان بکشمواهم پیش اما در این جا فرض اساسی اي که می خ. و مشترك می بخشد

 تئوريِ متأثر ازبه طور مشخص که  ,شعري دربرابر شعر دهه ي هفتاد کرد و همچون یک بدیل یا آلترناتیوِ اش بعدها شمس لنگرودي نامگذاري
در , سازيِ شعر پافشاري می کرد؛ محض نمونه-مس لنگرودي بر لزوم سادهمسلماً این تنها موردي نبود که ش. پیش نهاد ,زبانیت براهنی بود

به عنوان یکی از  او, حافظ موسوي نیز که در شهرکتاب شهرك غرب برگزار شد "کلمات, تاریکی, زن"جلسه ي نقد و بررسی مجموعه شعر 

, نبردي هژمونیک و به تمام معنا. شعر را پیش کشید فهم شدن-تر شدن و همه-نویسی در شعر و لزوم عمومی- سخنرانان جلسه همین تز ساده
نویسی -ازهمین مقطع به شکلی علنی دنبال شد و له یا علیه ساده, در جریان بود به ششکلی زیرپوستی که پیش تر بدون تصریح و نامگذاري

 از نویسی شد انبوهی-شعر ساده نطق هژمونیکم آنچه در این نبرد چندسویه باعث تحکیمِ ,به طور قطع ,ولی. صداهاي پرشماري به هوا بلند شد
و , حافظ موسوي, که زیر نظر شهاب مقربین  – تا به همین امروز توسط نشر آهنگ دیگر متوالی و مجموعه ي شعر بود که طی چندین سالِ

نویسی را بر پیشانی -ا مهرِ سادهبیش تر این مجموعه ه که گفت با اطمینان می توان. شد کتاب روانه ي بازار – شمس لنگرودي اداره می شود

از خود شمس . براي شان مسیر شد نشر آهنگ دیگر "متونِ معیارِ" حلقه ي داشته اند و دارند و اصالً به همین دلیل هم مجال ورودیافتن به

نشر  فعلیِ در پروژه ين همه شا به استثناء حافظ موسويکه (و گروس عبدالملکیان , داریوش معمار, شهاب مقربین,  حافظ موسوي, لنگرودي

, محمود تقوي تکیار, رضا چایچی, بگیر تا انبوهه ي سرسام آوري از اسامی همچون وحید شریفیان) منتشر کرده اندهاي شان را  چشمه مجموعه
, آزاده طاهایی, حافظ موسوي, علیرضا عباسی, مرجان مهدوي, فرزانه شهفر, سارا محمدي اردهالی, علی اسداللهی, غالمحسین چهکندي نژاد

که طی این  يریز و درشت دیگر هاي نام و خالصهآیدا عمیدي , واهه آرمن, الیاس علوي, مرتضا بخشایش, سوري احمدلو, کتایون ریزخراتی
ه را پشت نویس هاي این مجموع-واقعاً فایده اي ندارد اسامیِ ساده, تعارف را بگذاریم کنار ؛سال ها با نشر آهنگ دیگر کتاب شعر درآورده اند

که به شکل معناداري از کارگاه شعريِ حافظ موسوي به ( بهتر است مشخصاً به برخی از شعرهاي شاعرانی چون آذر کتابی, سر هم ردیف کنیم
ق در نشر آهنگ دیگر بیش تر با سالی "به وقت البرز"که دست کم تا زمان انتشار ( مهرنوش قربانعلی, )کارگاه علی باباچاهی نقل مکان کرد

 ,)که خود من از نزدیک در جریان تکوین ایده ها و رویکردهاي شعري اش بوده ام( سعدي گلبیانی, )حلقه ي ادبی سایت والس همنوایی داشت

مندي در -که کمابیش در ایین سال ها در جریان نگاه و رویکردش به زبان شعر بوده ام و نوعی سعی در واالیش یا شدت(بهاره فریس آبادي 
دست به رفتاري  و در فرم زبانمشخص در به این یا آن طریق  "گاهی"آزیتا قهرمان اشاره کنیم که  نیز و ,)ي اش مشهود استبیان شعر

پذیري و مادیت خود - یعنی زبان متوجه شکل, فراتر می رود صرف مختصات وسلیه اي براي بیان منظورِزبان در آن ها از غیرمنفعالنه می زند و 

   .  رسان را ایفا نمی کند-رسانه اي صرفاً پیاممی شود و دیگر نق 

- در قبال ساده(بخشی -یعنی مرکزیت ,در اینجا بحث بر سر یک فرآیند دوگانه است, کولودنی نقل قول آوردمآنت همانطور که پیش تر از  

گراناز موسوي هم  کارنامهي شعر توأمان؛ کسی منکر این نیست که در جایزه ) در قبال دیگر بدیل هاي شعري(نشاندگی -و حاشیه) نویسی
کسی , با زبان در شعر برخورد منفعالنه اي ندارد "جزامی و باد زنِ-نی"کسی منکر این نیست که سعدي گلبیانی در کتاب , برنده شده است
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اگر البته (شر شود منکر این نیست که در نشر چشمه قرار است شعرهاي شاعرانی برخالف این جریان ژنریک همچون آرش اهللا وردي نیز منت

مصداق اقلیت در اقلیت شعري هستند و سرنوشت این نمونه ها این ها به خودي خود چیزي را ثابت نمی کند چون , )فعالً که نشده است, بشود
 وقتی گروس عبدالملکیان مدعی می شود که او به همراه تیم, پس. نشینی- تداومِ حاشیه: شان را از همین االن هم می شود حدس زد

شعر معاصر دست به انتخاب خواهد زد به ناگزیر کاري نکرده است مگر درافتادن به همان  "جریان عمومی"بر اساس ) ؟(کارشناسی نشر چشمه 

محل استناد ) یادشده به جاي متونِ مردمحور در نقد فمنیستیِ(نویسانه -متن هایی ساده ,از طرفی: ف اش رفتیوصتدور باطلی که پیش تر 
و در جهت  باشندتلقی می شوند و از همین رهگذر راهبردهاي تأویلی اي به دست می دهند که طبعاً با خودشان سازگار  "تونِ معیارم"هستند و 

این راهبردهاي تأویلی خودشان به فضایی هژمونیک سر و شکل می دهند که  ,از طرف دیگر ,و بردارندتثبیت و هژمونیک کردن خودشان گام 

جز این نیست که جزئیتی  هم و البته کارکرد هژمونی(می شود داده شعر ایران احاله  "جریان عمومی"نویسانه به کلیت -دهدر آن جزئیت شعر سا

؛ شعر معاصر جایی براي گونه هاي آلترناتیو یا بدیل شعري یافت "عمومی"و دیگر مشکل بتوان در فضاي ) اعتال دهدکلیت  مقام نمایندگیِ تارا 

- و در نهایت دوباره متون ساده, نویسی می انجامد-به تأویل هاي مبتنی بر ساده, نویسانه شروع شده-از شعر ساده هست که چرخه اي ,در واقع
اینگونه است که فرآیند  .به بیرون فراهم نمی شودگریزي راه از این دور باطل  به احتمال قریب به یقین نویسانه را بازتولید یا بازتأیید می کند و

یک قد براي -به مجموعه هاي تاکنون منتشرشده در نشر چشمه نیز گواهی تمام انگاهی گذر صدالبته کهمتون تکرار می شود و  معیارشماريِ
   . 106چنین مدعایی است

  :نویسی- ساده انتقاد بهپیشینه ي 

  : حافظ موسوي در یکی از سرمقاله هاي اخیرترِ سایت وازنا به طعنه می گوید

. کشد دست کمی از آن یکی ندارد ح شده است که از نظر میزان سوهانی که بر اعصاب شعر ما میآور دیگري مطر پرسش مالل

رسد؟ چرا منتقدین ما شعرهاي این  هاي مکرر می هاي چند نفري از شاعران زنده دارد به چاپ چرا کتاب: پرسش جدید این است
  107!....ها منصرف شوند؟ کنند تا مردم از خواندن آن سی نمیهستند، آسیب شنا! ي ساده نویسی شاعران را که همگی عضو مکتب ضاله

فراهم  شناسانه و درخور-آسیب نبستاً جدید پاسخی "پرسش مالل آورِ"خواست وي را به تمامی اجابت کرده سعی می کنم براي این , خوب 

در روزنامه ي شرق سعی کرد  108مسعود احمدي, نمونهبراي . نویسی با سیالبی از انتقاد مواجه شد-ساده ,همانطور که پیش تر یادآور شدم. آورم
او سعی , کذب استباوري تاریخاً  اندنویسی بوده -تلقی شمس لنگرودي از اینکه شاعرانی چون سعدي یا حافظ خاستگاه ساده ایننشان دهد 

                                                             
,  هرچند مسعودي نیا به دالیلی که بر من معلوم نشد. دهد نمیعلی مسعودي نیا در همین نشست اشاره می کند که کارنامه و خروجی شعريِ نشرچشمه تا زمان برگزاري نشست چندان خبر از تنوع و تکثر ادبی .  ١٠٦

این را ناشی از چه بدانیم جر . احساس می کند که نشرچشمه سرنوشت شعر فارسی را به همراه سفره و جیب و جان شاعران اش یک جا نجات داده است, شاید چون بحث اش چارچوبی انتقادي مشخصی نداشت
   ادبیات و نقد ادبی؟ رویکري پوپولیستی و ابزاري به

   .حافظ موسوي, یادداشت تحریریه ي وازنا.  ١٠٧
  نگاهی به جریان مصنوع ساده نویسی در شعر.  ١٠٨
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امري که از حافظ و سعدي شروع  – نویسی در تاریخ شعر فارسی ترسیم می کند-داشت در تبارشناسی اي که شمس لنگرودي براي جریان ساده

مبشرین "به عنوان یکی از  ,لنگروديبه خود  )و شاید احمدرضا احمدي( عبور از فروغ و با وساطت و تأثیرگذاريِ حافظ موسوي ضمنشده 

. می شود يرا یادآور نویسی در شعر دوران مشروطه-وجود نمونه هایی بارز از ساده در بحث احمدي از جمله. تشکیک کند رسیده ,"نویسی-ساده

با , او در پایان مقاله اش. را اعالم می داردتنزل دادن مالك هاي زبانی و هنر شعر تا سطح فهم عامه  ت خود باهمچنین مخالف مسعود احمدي
شعرِ سهلِ ممتنع  آوردن انبوهی مثال از مجموعه هاي تازه منتشرشده ي شمس لنگرودي نشان می دهد که حتا خود او نیز نمی تواند به ایده ي

مهرداد , به هر کیفیت. اساسی دارد ینویسی فرق- لوحی اي می افتد که معتقد است با ساده-وفادار باشد و اتفاقاً جاي جاي به دام همان ساده
کمابیش  و چند تن دیگر نیز ,115حسیا ایمانیان, 114بهزاد خاجات, 113علی قنبري, 112منصور خورشیدي, 111آزیتا قهرمان, 110علیرضا بهنام, 109فالح

نویسی را از این حیث محل انتقاد تشخیص دادند که به ناگزیر منجر به بی مباالتی نسبت به زبان و تکنیک شعري می -در سطوح مختلف ساده

, انتشار یافت 116اما آرش اله وردي و علی سطوتی قلعه در گفتگویی که در سایت مطرود. شود و نوعی آسان گیري را به شعر ترزیق می کند
بحث این است که آن . تر به این قائله می پردازند-و نظري ,ریشه اي تر, تر-به نحوي متفاوت, "سرچشمه هاي حادبیانگري"بحث از  ضمن

دهه ي هفتاد جاي خود را به انباشت اطالعات از شعر و در واقع انباشت بالهت  "دست مالی هاي بی پایان زبانیِ"و  "دستیِ نظري- گشاده"

احتماالً به همین دلیل سطوتی قلعه زمانی قصد داشت بر ( که مواجهه با شعر چیزي نیست مگر تجربه ي امري بالهت آمیز به شکلی, داده است

نویسی شده که گویی نتیجه ي مستقیم زبانیت - شعري ساده )بنویسد "آنتولوژي بالهت"نقدي تحت عنوان , سري کتاب هاي شعر آهنگ دیگر

 پیش روي مان تنها راه حلدیگر تنها  اکنونعري که از فقدان جایگاه یا وضعیت سوژگانی خبر می دهد و ش. زدگی دهه ي هفتاد است-و نظري
دوباره , مندي و شدن-هنري که ریشه در اغراق هاي بیانی اکپرسیونیستی دارد و می خواهد با شدت, این است که به حادبیانگري روي بیاوریم

, پی در پی "شدنِ"البته جایگاهی که خودش چیزي نیست مگر , سابجکتیو براي خودش اتخاذ کند و جایگاهی سوژگانی یا, به سوژه دست یابد

سوژه خود بخشی از وضعیت , سوژه اي استعالیی و بیرون از وضعیت وجود ندارد ؛مندي-شدت نیز و ,یعنی فرآیند همیشگی ساخته شدن سوژه
شده که بیان آن به شکلی حاد می تواند از هر  آگینمعاصر وهمبرهنه ي  واقعیتخود و اینقدر , در کار نیستبرونی -دروندوگانه ي  ,است

اصالً نیازي نیست که به چیزي جز , معهود شعري و زبانی پیشی بگیردهاي کارکردتمامیِ و خالصه , یتشبیه, خیالین, ياستعار, پرداخت زبانی
بناست دقیقاً از گفتمان نقد  ؛حال از لحاظ بیانگري حاد و پرشدت فکر کنیم ولی در عین ,زار و نزار, تهی از تکنیک, سازانه-فقیر-خود يشعر

                                                             
  ایسنا -کردند  نویسی را طرح براي خالصی تعهد شاعر به زبان، ساده: مهرداد فالح. ١٠٩ 

به انجاء , نویسی برمی آید-هرچند اینجا بهنام به شکلی تلویحی به قند ساده, نوشته ي احسان عابدي "گم شده در اتاق"جلسه ي رونماییِ مجموعه شعر اشاره اي از این منتقد در . ك.ن, صرفاً به عنوان نمونه.  110
  . نویسی پی برد-گیري او با ساده-دیگر با پافشاري هاي متعدد او بر زبانیت و  جدال هاي لفظی اش با حافظ موسوي می توان به زاویه

  . مندرج شده بود از روي این سایت برداشته شده ااست "نویسی-مربوط به ساده"متأسفانه پیوند اینترنتی این یادداشت که در ویژه نامه اي .  111
  !ساده نویسی، انحراف از شعر مدرن.  112
  . ي ذیل سرمقاله ي یادشده ي شمس لنگرودي در وازنا رجوع کنیدبه کامنت علی قنبر.  113

  توجه بازار هستند گویند که در پی اقبال و لوحانه، شعر می انگارانه و ساده کسانی ساده. 114 
تر دهه ي هفتاد فضا براي -رادیکالفکر می کنم باید این بحث حسین ایمانیان را جدي گرفت که معتقد است با مهاجرت براهنی از ایران و عدم انتشار کتابِ بسیاري از شاعران : نویسی- شمس لنگرودي و ساده.  115

  . تقادي گشوده شدهراسانه و غیران-محافظه کاري بی حد و حصر و نگرش نظریه
  گري هاي حادبیان سرچشمه: وردي علی سطوتی قلعه و آرش اله.  116

بین حرف , از سویی, نویسی پرداخته شده است؛ هرچند من شخصاً نمی فهمم این مغاکی را که-رجوع کنید که در آن به ساده 89تیر  29گفتگوي علی سطوتی قلعه با شمس لنگرودي در تاریخ همچنین بد نیست به 
  . انتقادات مالیم و منعطف اش دربرابر شمس لنگرودي دهان باز کرده, از سویی دیگر, دي وله ورآرش اهاي تند سطوتی قلعه در گفتگو با 
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در  ؛ یعنی می بایدو برعکس ,قدرت بسازیم ي مانسعی کنیم از آن عقب بمانیم پس می باید از ضعف ها ,به بیانی دقیق تر ,ادبی جلو بزنیم یا

نقد و  و براي همین می شود آن ها را علیه بالهت, خ ادبیات مغفول می ماننداز نگاه نقد ادبی و تاری, پی ضعف هایی باشیم که دیده نمی شوند
, ادبیات نمایشی اکپرسیونیستی آلمان پر است از استعاره. جدي وارد کرد چند و چونیباید  ادعاهااین  در تک تک. تاریخ ادبیات به کار گرفت

, جنون تخیل را به اوجی باورنکردنی از نماد "گدا"یا  "117متکدي"نقالبیِ فقط براي نمونه راینهارت زورگه در نمایشنامه ي ا, ورزي-خیال

یعنی انسانی بیرون از , وارِ آگامبن-زامبی هوموساکرِفقدان وضعیت سوژگانی یعنی تحقق  ؛تصویرپردازي و استعاره هاي ژرف و غنی می رساند
شعر دهه هاي هفتاد و هشتاد تصویري از یک چنین انسانی به دست می داده آیا به راستی , زبان و مدنیت و قانون مثل قربانیان اردوگاه آشویتس

و  به نظر من که  کامالً برعکس نه تنها فقدان یک چنین وضعیت سوژگانی اي در کار نبوده است بلکه به نوعی با آماسِ بی روزن –است 

کنشِ نوشتن از هر زاویه اي هم که آغاز شود , ین همه گذشتهاز ا). به این موضوع بازخواهم گشت(چنین وضعیتی مواجه بوده ایم سرتاسريِ 
و می خواهند منطق ریزوماتیک را , گتاري هم که در صدد ویرانی سوژه هستند- اینکه دلوز کما, بدون تصور جایگاهی استعالیی غیرممکن است

, یعنی اودیپ, اقع براي گریز از متافیزیک روانکاويبه ناچار جایگاهی استعالیی را مفروض می گیرند و در و, شدن بنشانند-به جاي سوژگانی
این , خالصه. 118درست مثل کانت و انقالب فلسفی اش به دنبال بازکشف ناخودآگاهی استعالیی اند که میعارهاي درونماندگار خودش را دارد

ارِ نقد ادبی دارد نه می تواند از اصطالحات نظري نسبت به پرهیبِ پدرو, به بیانی لکانی, شکل بحث دقیقاً به خاطر گفتمانِ هیستریایی است که
نظریه می نقد و دور در وضعیتی بینابینی و بی تصمیم دور خودش و دور  و از همین روي به کلی دست فروشوید و نه می تواند آن ها را بپذیرد

تگو همین است که دهه هاي هفتاد و هشتاد را از نکته ي حائز اهمیت در این گف, با این همه. چرخ داده می شود ,بهتر است بگوئیم ,چرخد یا

و . دهه ي هفتاد برمی شمارد زدگیِ-زبانیت و نظریه و در واقع محصولِبرآمده از دهه ي هشتاد را نتیجه  نویسیِ-بلکه ساده, هم جدا نمی داند
  :دهه هاي هفتاد و هشتاد چنین عنوان می کند این درست شکل دیگري از این ادعاي عبدالملکیان است که در نشست یادشده درباب تمایز شعرِ

اش  ترین مولفه توان مهم ي خود دارد که می اي را به لحاظ فلسفی و اجتماعی به عنوان پشتوانه به هر حال جریان شعري هشتاد دهه  

به لحاظ اندیشگی و اگر بخش مهمی از شعر هفتاد . ورزي در سطوح متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست را تامل و اندیشه

هاي بیرون آمده از دل خردگرایی و مدرنیته  بیشتر با ساز و کارهاي پسامدرنیستی همسو بود جریان شعري هشتاد بیشتر با جریان
هاي همزمان در هر سه بخش فلسفی، معنوي و سوري  تمامی این بسترهاي ادبی اجتماعی سبب شد تا ایجاد اتفاق. سازگاري دارد

طبیعت این جریان توجه به هر سه . ترین حالت میان جریان شعري هشتاد باشد ها طبیعی ي ارگانیک میان آن رابطه زبان و برقراري
ي هشتاد در حرکت هستند که به هر سه بخش زبان توجه دارند اما  هایی در دهه البته باید توجه کرد که جریان. بخش است

                                                             
  :ترجمه ي انگلیسی این نمایشنامه را در کتاب زیر می توانید از نظر بگذرانید.  117

Theater of the Avant-Garde: A Critical Anthology. Edited by Bert Cardullo and Robert Knopf. Yale University Press 
ماندگاري فاهمه را به شکلی کشف کند - بر آن بود که معیارهاي درون, در آن چیزي که کانت انقالب انتقادي نامیدش": می نویسندضداودیپ کاوي در -گتاري در تبیین رویکرد انتقدي شان نسبت به روان-دلوز.  ١١٨

کاربست متعالیِ سنتزها بدان صورتی که در متافیزیک ظاره شده اند را , )ماندگاري معیارها-درون(کانت تحت عنوان فلسفه اي استعالیی , از این روي. که بین سنتزهاي مشروع و نامشروع آگاهی تمایز نهاده باشد
می تواند تنها از طریق نقد اودیپ پی گرفته  –این مرتبه ماتریالیستی  –انقالب و اینکه یک . نام آن نیز اودیپ است –کاوي متافیزیک خودش را دارد -ما ناگزیریم بگوییم که روان, به طریقی مشابه. مردود دانست

اربست ماندگاريِ معیارها تعریف شده به همراه ک-با این هدف که ناخودآگاهی استعالیی که با درون, کاوي اودیپی یافت می شود-از طریق مردود دانستنِ کاربست نامشروع ناخودآگاه بدان شکلی که در روان, شود
     .بازکشف شود, که ما آن را شیزوکاوي خواهیم نامید, عملی متناظر با آن
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این وضعیت ادبی به . اهی وجهی خاص نسبت به سایر وجوه وجود داشته باشدها سبب شده است که گ آن هاي متنوع  شناسی زیبایی

تر  ها دیالوگی پررنگ هاي اجتماعی و فرهنگی به همراه عمومیت یافتن از فضاي مجازي سبب شد تا پس از سال ي آن وضعیت اضافه
  119.اش فراهم شود میان شعر و مخطبان جدي

برخورد سلبی سطوتی باعث می شود . فقط پوزیشین یا قرارگاه شان با هم تفاوت می کند, می گوینددر واقع سطوتی و عبدالملکیان یک چیز را  

در آن , نشینی و محافظه کارانه ي هشتادي را دو روي یک سکه ي دقیانوسیِ نارایج ببیند ولی- نمایی هفتادي و واپس-مدرن-که این پست
و ) همان انباشت وضعیت سوژگانی مورد بحث(مسئله را به برآمدنِ شکلی از خردگرایی برخورد ایجابیِ عبدالملکیان باعث می شود همین  ,سوي

این طبیعت معتدلی که عبدالملکیان از آن یاد می . شعر ترجمه می کند) ؟(معنوي و سوري , برقراريِ موازنه اي طبیعی بین سویه هاي فلسفی

نهایتاً  ,نشان دادیم, که "معیارشماريِ متون"ته که چیزي نیست مگر همان صدالب, نمايِ شعر دهه ي هشتاد می داند-و آن را سرشت, کند
بناست  :شعر دهه ي هشتاد از پیش تکلیف اش روشن است, پس. تأویل را در دوري باطل اسیر خود کند-چرخه ي شعرفرجامی ندارد جز آنکه 

که , باورانه-طبیعت بر این قاعده ي سرتاسريِ سازد و و متداوم, یدرون, نشر چشمه همین به اصطالح تعادل و موازنه ي طبیعی در شعر را منتشر

هم  "استثنائاتی"شاید تک و توك , نویسانه ي آن نیز به چاپ رسیده است- ساده هايمجموعه شعر از تاکنون نه یکی دو جلد بلکه سیزده جلد

  . خدا را شکر, خوب, بر منکرش لعنت و ,بتوان متصور شد؛ خوب

  :سینوی-بر ساده ينقد

این رابطه چگونه رابطه اي است؟ ولفگانگ  ,سوژه اي که می خواند و سوژه اي که می نویسد, سوژه ي مخاطب با سوژه ي متنرابطه ي بین  

دارند و ذهن را  121نشان می دهد که گزاره هاي متن با یکدیگر رابطه اي همبسته, 120رویکردي پدیدارشناختی: فرآیند خوانشدر مقاله ي , ایزیر
آوردنِ ذهن به چیزي مشخص می -با هم دارند و موجبِ روي 123یعنی گزاره ها نسبتی التفاتی, می سازند "122ملتفت"بژه ي مشخصی به ا

ضمن وارد شدن به فرآیند خوانش در هر واحد التفاتی و ضمن خواندن گزاره  خوانندهمتن به واحدهایی التفاتی تقسیم می شود و , در نتیجه. شوند

 در همان متن مسئله این جاست که این افق می تواند با افق التفاتی پیشین. تفاتی افق مشخصی را براي خود ترسیم می کندهاي همبسته ي ال

, ها می شود 124درگیر با گزاراندیشه, شناسِ بزرگ مکتب پدیدارشناسی-زیبائی, وقتی به قول رومان اینگاردن, پس. باشد يدر تضاد یا ناسازگار
یعنی پی در پی مجبور می شود درآنچه که تاکنون از خوانش , بازبینی کرده افق تازه اي را پیشبینی می کند خودشپیشین  یِدائماً در افقی ذهن

و نیز حدس بزند که چه چیزي از این به بعد در انتظار او خواهد بود؟  )نگري کند-نگري و پس-توأمان پیش( متن در خاطرش مانده بازبینی کند

                                                             
  .مراجعه کنید 1390/  3/  25برگزار شده در تاریخ  "شما براي شعر چه کرده اید؟"و گزارش مریم مهتدي از این نشست تحت عنوان  "نشرچشمه"به سایت اختصاصی .  ١١٩
١٢٠ . Lodge, David and Nigel, Wood. Modern Criticism and Theory: A Reader. Second Edition. 2000. Pp.189-204 
١٢١ . correlative  
١٢٢ . intended  
١٢٣ . intentional  
١٢٤ . thought-statement / Satzdenkenاصطالحی است از رومان اینگاردن.  
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اصرار دارد که نویسنده ي خوب , طرحی از رمان پستمدرنیستی معرفی شده است- که اغلب پیش, تریسترام شنديمانِ همینجاست که راوي ر

فرآیند  یعنی, فرآیند خوانش, به نظر ایزیر. خواننده می سپاردخود نیمی از تخیل را خودش به دست گرفته رشته ي آن نیمه ي دیگر را به دستان 
و بی فراز و نشیب نیست چراکه انقطاع  ,یکدست, فرآیندي هموار, دام طی خواندن بازبینی و دگرگون می شوندترسیم افق هایی پیش رو که م

به نظر . سر بر می کندغیر قابل پیشبینی گزاره هاي همبسته ي التفاتی در هر متن ادبی اي  ناهمسازيِ به خاطر کهها و شکاف هایی وجود دارد 
متنی که نقش فعاالنه ي , و گسست ها داشته باشه متنی غیرمدرن است, انقطاع ها, شاندنِ این شکاف هاآن متنی که سعی در فروپو, ایزیر

اندازي می کنند نه -در متن ادبی مدرن شکاف هایی که در متن دست, در واقع. را نادیده می گیرد آن مخاطب در برساختنِ متن در حین خوانش
نویسانه هست که -گرایشی جدي در شعر ساده, به نظر من, و. کت خواننده در متن را باال می برندتهدید بلکه دقیقاً فرصت هستند چراکه مشار

, )منتشرشده در نشر چشمه(از مجید رفعتی  "همه چیز عادي است"در مجموعه ي , براي مثال. را الپوشانی کند ناگزیري یک چنین شکاف هاي

  :برمی خوریم) نویسانه-ادهروال عادي شعر س البته طبق(به این سه بند تغزلی 

  چون پروانه اي که از باغ می گذرد/در خیال/عبور می کنم از طرح اندامت

 چه آرزویی داري؟: و می گویی/روبرویم ایستاده اي/وقتی تو/دیگر آرزویی نمی ماند

  سر بر شانه هاي تو بگذارم/تا از پس خستگی/کار کردن بهانه یی ست

عبور "بین , در بند نخست. فقط چشم اش را بر سطرها بگرداند و تا انتهاي متن پیش برود! انجام دهد؟ هیچاز مخاطب می خواهیم چه کاري   

سوء برداشت به خواننده   – خدایی ناکرده  – نیز آمده است تا "در خیال" ,"چون پروانه اي که از باغ می گذرد"و  "کردن از طرح اندام مخاطب

تصریح  "خیال" وقتیهست و خوب  "خیال", راست و درست, مه چیز سر جاي خودش قرار گرفته استه, خیال اش منحرف نشوددرنیفتد و 

شکل سطربندي متن در هر بند بدین . اي لعنت بر هرآنکه بخواهد امکان پروانه شدن با دیده ي تردید بنگرد: دیگر باید گفت شده است دیگر

در "در بند اول همان  ؛شده اند مصتلبا یک لوال به هم  هاي هر بند گیري-نتیجه یعنی مقدمات و, هر بند آمده در صورت است که دو بخشِ

خیال نیز علت و , متن باید رعایت شود این لوالسازي هاي براي چیست؟ چون چیدمانِ, "تا از پسِ"و در بند سوم  "وقتی"در بند دوم , "خیال

مثالً در بند سوم , ت است که هرکس هر طور دل اش خواست تخیل کند؟ بایدمگر شهر هر, معلولِ فیزیکی و باورپذیرِ خاص خود را می طلبد
خسته شد تا می باید کار کرد و بعد  می باید سخت خرفهم شده باشم که اول خوب و ماي خواننده چیده شده باشداول زمینه هاي مقتضی , شعر

  .شعر گذاشت تغزلیِ-همیشه سر بر شانه هاي مخاطبِ می شودتازه بعدش 

  :چنین می خوانیم, از مهدي مظفري ساوجی,  شعر دیگري از همین مجموعه ي نشر چشمه در 
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زمینهاي مرغوبش را هم پیش فروش /زمینهاي بهشت را نمی فروشند/اینجا واتیکان نیست/گیرم که ما از قرون وسطی گذشته ایم/اما

زمین مرکز /و میگذاشت/به گرد زمین بچرخد/رشیدو میگذاشت خو/در یک کفش نمیکرد/پایش را/گالیله/فرض کن/حاال/نکرده اند
  .ادامه دهد/یا هر شکل دیگري که میگفت کلیسا/لوزي/مربع/مستطیل/و به زندگی اش همینطور/جهان باشد

است که به  "بیان حال"خودواگویانه و بر لحن  اش همین اصرار بی تخفیف,  نویسانه است- که مصیبتی عام در شعر سادیه, نخستین مصیبت 

یکی ) که مدام حرافی می کند(شعر یکی  به آن سرسر تا این حتماً باید از . را بر عهده دارد یعاطف کنشِ نقش تشدید 125عبیري یاکوبسونیت
؟ چرا باید از حصول "فرض کن"چرا , از این گذشته. را خطاب کند و رقت قلب اش را با او تقسیم نماید) که تقریباً همیشه الل است(دیگر 

بینی صورت گیرد؟ چرا باید شکاف -چینی و تدارك-اطمینان حاصل کنیم؟ چرا نباید راه بردنِ گالیله به متن بدون مقدمه شعر مخاطبِ با توافق

را بزداییم؟   ,گیري اش- غافل, هنگامی اش-به- ل بگیریم؟ چرا باید از متن ابهام و ناهايِ ضروريِ بین گزاره ها را با وراجی گ  

  :راهب از همین سري مجموعه شعرهاي نشر چشمه می خوانیم در شعري از علیرضا  

انسانِ داراي حالت /می کوبد سر به دیوار پس کوچه ها/معمار بزرگ شهر حاال/باید مواظب او بود/انسانِ داراي حالت خطرناك

که /طراحی کرده/و خانه هایش او که تمام شهر را با خیابان ها/از کجا به کجا برود/حاال دیگر خط کشی ها به او می گویند!/خطرناك

حاال این همه در که باید /حاال این دیوارهاي لعنتی/طراحی کرده/که حتی رنهاي داخل اتاق خواب ها را/حتی اتاق خواب هاي شهر را

ها می حاال سر به دیوار پس کوچه /باید مثل کرم از روده آسمانخراش باال برود/حاال براي رسیدن به دفتر کارش/باز و بسته شوند
پاره / که تمام شهر را خط بزند،/یا نویسنده اي/آتش بزند/کالف کند/که هرچه بافته بشکافد/اي کاش بافنده بود/آرزو میکند/کوبد

در ستون حوادث /آغاز فاجعه اینجاست/حاال تو بخند/!انسانِ داراي حالت خطرناك/باید مواظب او بود/به جوي آب بریزد/کند

انسانِ دارايِ حالت /باید مواظب او بود/یا دلقکی که از خنده مرده است/ر حوض کوچک خانه غرق شدغواصی د/میخوانی/روزنامه

  .!..خطرناك

هایی "خط کشی". درآورده استشهروندان اش  بر سرکه به زعم خودش شهر مدرن  درمی آوردخواننده  بر سررا  بالییاین متن دقیقاً همان   

). در مثل اینکه بخندد و حرف راوي را به شوخی برگزار کند یا نه(واکنش عاطفی اي باید نشان بدهد  تحمیلی که به خواننده می گویند چه

در این  دیگربارهگرفته -مانی- سازيِ لحن باعث می شود سر و کله ي آن دیگريِ الل-عاطفی برايِنما -و سرشت, ژنریک, همین میل مفرط
, و خطاب کردن فردي دیگر ندارد کردن لحن-ینی که اصالً زمینه و مناسبتی براي تخاطب؛ آن هم در مت!"حاال تو بخند", پیدا شود هممتن 

 یک این امر برخالف ظاهرش ابداً مصداق تن سپردن متن به. یعنی متنی کامالً توصیفی با لحنی به ظاهر انتقادي درباره ي یک وضعیت عام
                                                             

دادن دیگري و حال درونی خویش را بازگو کردن از لحاظ تالشی همزمان براي بیان تأثرِ خویش و نیز اثرگذاري بر مخاطب  یاکوبسون برمی آید خطاب قرار شناسی و شعرشناسیِ-زبانهمانطور که از جستار .  ١٢٥
  . ارتباطی تنگاتنگ و همپوشان دارند

    75-74. صص. 81شال . نشر نی. ترجمه ي مریم خوزان و حسین پاینده. شناسی و نقد ادبی-زبان. ك.ن
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بلکه , مصداق هرچیزي هست جز یک شکاف درفرآیند خوانش ر متنمخاطب د ین حضور بی مناسبتا یعنی ,نیست یا پارادوکس شکاف

راوي فرصت پیدا کند  از آن باید یک مخاطبی بیاید و به حرف راوي بخندد تا تازه بعد, آشکارگر تمایل وافر راوي به توجیه و الپوشانی متن است
پروایی و ) غرق شدن غواص در حوض(ابتدائی  یک پارادوکسِ کشیدنِ پايِیعنی براي به میان , "آغاز فاجعه این جاست"که  آوردبه یادمان 

ی می بایست یاهچینی -یک چنین زمینه ؛کم ترین ناسازگاري یا شکافی با بخش اول متن پیدا کند ,مبادا ,یپارادوکس چنین گون از-وسواس

شدن و -که اگر متنی خواننده را وارد بازيِ برساخته ایزیر به درستی یادآور می شود. هم بنده ي خدا و رعایت می شد تا البد هم خدا راضی باشد
در این متن را مقایسه کنید  "...!انسانِ دارايِ حالت خطرناك"تکرارِ عبارت . کننده-و خسته ,فاقد شدت, شدن نکند متنی است بی رمق-تخیل

که در آن شعر هر یک ده ها بار تکرار  "م در راکلندبا تو ا"یا  "کارل سولومن"منديِ تکرار -شدت. ي آلن گینزبرگ126"زوزه"با شعرهایی نظیر 

نه به شدتی می افزاید و نه  "...!انسانِ دارايِ حالت خطرناك"اما در این متن تکرار , می شود هر مرتبه نسبت به مرتبه ي قبل شدیدتر می شود

 . تا صداي اش آزارت ندهدمی ماند که به لوالي زنگارگرفته ي در زده باشی را صرفاً روغنی , از شدتی می کاهد

, اشاره کردم که انهنویس-پیش تر در اشاره به انتقادهاي علی سطوتی قلعه از شعر ساده. که نمی شود ,کاش ماجرا به همین جا ختم می شد 
در  ,127گذاري-رمز-نوعی بیش. نه تنها با غیاب سوژگی در شعر مواجه نیستیم بلکه با انباشت سرتاسريِ آن سر و کار داریم, برخالف نظر او

 که بتواندجزئیتی باقی نمی ماند , حاشیه اي, سوژه اي که مختصات خود را چنان به متن تحمیل می کند که دیگر در متن شکافی, بیانی دلوزي

  :لکان اینجا راه گشاستمطمئناً . از سایه ي سنگین آن وضعیت سوژگانی جان سالم به در برد

ولی مسئله . تو نیستی خود که این] گفته شود[یا شاید . خود توست] همسرائیِ[هد شد که این و همسرائی چیست؟ به تو گفته خوا
دقیق تر , بنابراین. همسرائی آن مردمی است که متأثر شده اند, به نظر من. لوازمی عاطفی, لوازمی اینجا دخیل است. اصالً این نیست

وقتی , چیزها دیگر در کنار, آنان درگیر شده اند. تطهیر شده اند] مراسم[این درگیرِ ] ات[بنگر پیش از آنکه به خودت بگویی عواطف 
از . ولی این بدان معنا نیست که عواطف مستقیماً درگیر شده اند. تسکین یابند ساخته ي مصنوعیکه سرانجام می باید با این یا آن 

آن ماده , چون ماده اي به کار گرفته شوي؛ از دیگرسوتا هم آنجا هستی] ي مخاطب همسرائی[و تو , بی شک درگیر شده اند, سویی

برگه , خودکاري که گم کرده اي, ذهن ات مشغول امور روزمره است, وقتی عصرهنگام به تئاتر می روي. نیز کامالً فاقد تفاوت است
آن سامانِ پرشوري عهده دار مسئولیت عواطف تو را . نباید خیلی خودت را دست باال بگیري. ي چکی که می باید روز بعد امضا کنی

عاطفی به  پردازيِتفسیر. را راست و ریست می کند] ات[همسرائی کار عواطف . می شود که بر روي صحنه به نمایش درآمده است
     128.نیابت از تو انجام می پذیرد

                                                             
  . مراجعه کنید ترجمه ي علی قنبري در سایت وازنابراي نمونه به . این  شعر در دست است ترجمه هاي متعددي از.  ١٢٦
١٢٧   .overcoding نوعی تعمیم گزافه ي معنایی , وب کردن روایت هاي آلترناتیو استگتاري است و به معناي تحمیل رمزگانی مشخص به سایر حوزه هاي یک گفتمان و بدین شکل سرک-از کلیدواژه هاي دلوز

   .که به یک حوزه تفویض شده است به سایر حوزه ها
١٢٨  .Zizek, Slavoj. How to Read Lacan. Norton. 1999. Chapter 2 
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گروه همسرایان  رهگذرِاز و  , رزیدن می شودو- کار عاطفه بهما دست  به نیابت از, در اینجا, لکان از چه حرف می زند؟ نمایش یا همسرائی  

عمالً در بیرون از ما  کهمخاطب قرار نگرفته است بل عاطفه ي ما به شکلی اصیل در درون مايِ. ریمباست که به تفسیر عواطف خودمان پی می 
تولید . ن سریال هاي مکزیکی اشاره می کندژیژك در تفسیر فراز باال به واکنش هاي بازیگرا. نهفته استنمایش  و در نزد همسرایان یا عواملِ

-برداي شود و طبعاً بازیگران فرصت آن را ندارند که متن فیلم- انبوه این سریال ها باعث می شود در طول شبانه روز حجم زیادي از کار فیلم
یا کارگردان دستور می گیرند که چه گوشی اي به گوش می گذارند و از منشی صحنه  در حین بازي آن ها. نامه را از پیش مرور و حفظ کنند

مثالً گریستن یا , عاطفی باشد غلیان هاي بلدیکته شده  در دم حتا اگر این واکنش نه تکرار برخی جمالت, را می باید بروز دهندواکنشی 

وضعیتی , می شونداجرا  بعدکه نخست دیکته و , تعویق در اجراي این حرکات و واکنش هاي عاطفیبه دلیلِ  واضح است که. گین شدن- خشم
گونه نیز سریال هاي آبکی ایران از همین . انگار عاطفه ي درونی بازیگر از جایی دیگر براي او مخابره می شود ؛وهمی و ماشینی پیش می آید

در واقع , ندمدت و کشدار می ک- شروع به نواختن یک ملوديِ پرحجم با اکوي طوالنی بالفاصله ارگ سازِ "دل کسی می شکند"وقتی , اند

عمالً به تفسیر  ,بدین قرار ,موسیقی سریال از بیینده می خواهد و به او دیکته می کند که کدام واکنش عاطفی را می باید از خود بروز دهد و
, پزشک, یمأمور امنیت, مکتشف, فضانورد, در فیلم هاي هالیوودي نیز هرگاه یک گروه سرباز. می پردازد, به جاي خود او, عاطفه ي بیننده

که این آخري (یا دیگر هیئت ها و گروه هاي به اصطالح فوقِ خبره , مترومثل شبکه هاي شهري  در مسئولین کنترل و نظارت از راه دورِ
که صدالبته , در کار خطیر و سترگ شان) است گراییِ مفرط آمریکایی- اي-در تطابق کامل با حرفه و ایدئولوژیک, مسلطخودش انگاره اي 

واگنري آمیزه -سریعاً موسیقی اي حماسی و شبه, توفیقی به هم می زنند, دامان آمریکا از یک شر یا مصیبت انسانی ضایعه بار است تنجا عموماً
و واالیش و فخامت را به متن فیلم تزریق می کند و در واقع مخاطب را مجبور می کند که حتا اگر آمریکائی نیست , برگزیدگی, اي از ظفرمندي

. پنداري عاطفی شدیدي برقرار کند- ذات-خوبِ قهرمان هم فداکار و قد غرور ملی نسبت به آمریکاست باز هم با آن فیلم و آمریکایی هايو فا
با پدیده اي مواجهیم که , و خالصه در هر آن فرم هنري اي که متصور می توان شد, در سریال هاي مردمی, در فیلم, بدین سان در متن ادبی

 ,131که کنایه اي به واژه ي التین اینتراکشن, می گذارد) 130در مقابل بیناذهنیت( 129به درستی اسم آن را بیناانفعالیت ,مداري از لکانوا با ,ژیژك

و , تأثیرگذاري و تأثرپذیريِ دوسویه یا تعاملِ فعاالنه است, به معناي فعالیت 132اینتراکتیویتی, کنش و تعامل دارد؛ در واقع-هم-یا بر
  .   را در حکم معادلِ آن برساخت "تعاموت"در معناي عدم تعاملِ دوسویه که شاید بتوان واژه ي , درست برعکس آن, 133اینترپسیویتی

                                                             
١٢٩ . interpassivity  
١٣٠ . intersubjectivity  
١٣١ . interaction  
١٣٢ . interactivity  
١٣٣ . interpassivity  
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. به خواننده ي متن است "مرگی-هم"یا  "بیناانفعالیت", "تعاموت"نویسانه تزریق همین حالت -عام ترین کارویژه ي شعر ساده, به نظر من 

و , این قبیل متن ها متن هایی هستند که شدیداً تمایل به برانگیختن عاطفه در خواننده دارند, رشناسی متن قید شدهمانطور که در بحث از پدیدا
در این شعرها ؛ می شوند "ورزي-عاطفه"صدالبته این کار را به خود خواننده نیز محول نمی کنند بلکه خودشان  به جاي خواننده دست به کار 

صحنه  رويبر مورد نظر لکان یا همسرائی, نوازيِ فیلم هاي بازاريِ هالیوودي-یا حماسی, ي سریال هاي وطنینواز-چیزي از جنس همان ارگ

نمایی شده - بیمارگونه و افراطی بر تخاطب و لحن خطابی بین دو فرد که به ناگزیر وضعیت هاي عاطفیِ بزرگ يتأکید. ي نمایش وجود دارد

زايِ وضعیت سوژگانی -این قبیل شعرها دقیقاً ناشی از همان انباشت آسیب راویانِ رانه و سمجِدهیِ مص-شرح-و خود, اي به وجود می آورد
که , هایدگر "متافیزیک حضور"با چیزي سر و کار داریم نظیر , در این نوع بالهت تمام عیار شعري, برخالف آنچه عموماً فرض شده است. است

دارد؛ این سوژه , کلمه 134دقیقاً در معناي فوکوئی, گستر و سرتاسربین-این شعرها حضوري همهسوژه ي . نامید "انباشت حضور"می شود آن را 

بانی می ماند که در مرکز زندان نشسته است و به تک تک سلول هاي زندان دسترسی و بر آن ها نظارت مستقیم دارد؛ یک -به همان زندان

و بی  ,نامعطف, دست- یک ,گر-سرکوب یکسره, دمکرات اش-خوي و زیاده-مبرخالف ظاهر نر, است سوژه ايامر چنین سوژه اي در نهایت 
درگیرِ واقعیت , نشان مان می دهد 135همانطور که پل دمان, که در آن ها سوژه است اغلب متن هاي مدرن نقطه ي مقابل و درست ,انقطاع

و پی در پی مجبور است به شقاقی , ش دچار شقاق می شودو در واقع مدام در فرآیند پیشرويِ متن با خود, است یشخو 136مندي- ناگزیرِ زمان
بندي -سوژه در واقع چیزي نیست مگر شکاف ها و مفصل. که بین خود واقعی و خود زبانی اش می افتد تن در دهد و سعی در بازسازي خود کند

ت مثل نویزِ حاصل از زنگ تلفن همراه که در درس, آن را مختل می کند "طبیعی"یا  "عادي"هاي جدیدي که در زبان روي می دهد و سازوکار 

نویسانه هم سوژه هست و هم سوژه -سوژه ي شعر ساده سوژگیِ ,به این اعتبار. موسیقی اخالل ایجاد می کند همچونیک برنامه ي صوتی 
چون با , برسازنده نیست و سوژه نیست چون, ده استانهشت پایی مرده فروپوش نهمه جا را چو, چون برآماسیده است, شیء شده است, نیست

می خواهد همه , چون دقیقاً از این پرهیز دارد که در متن و طی فرآیند خوانش توسط خواننده ي متن محو شود, غیاب خودش مواجه نمی شود
: کرده است یش بینیو پب بندي-یا دقیقه ي عاطفی را خودش از پیش سامان, انگیختار, ي کنج و کنار ها را دربرگیرد و تضمین کند که هر تکانه

  ؟)سوژه به اضافه ي ابژه(باشد  "سوبژه"شاید اصالً 

از , از شعرهایی که در آهنگ دیگر منتشر شده اند, هرچند در اثبات یک چنین مدعایی می شود از سرتاسر دهه ي هشتاد مثال هاي روشنی آورد 
شاعر همیشه مورد تأیید و ستایش شمس لنگرودي  و شهاب (ی از شعرهاي سارا محمدي اردهال, )مثالً کبریت خیس(شعرهاي عباس صفاري 

, و بسیاري از شعرهاي دیگر, یا از شعرهاي خود شمس لنگرودي و شهاب مقربین, )سازانِ نشر آهنگ دیگر-یعنی گردانندگان و تصمیم, مقربین
شده بدل (!) سلبریتی به یک , نشست اخیر نشر چشمه در همین ,باز ترجیح می دهم به گروس عبدالملکیان بپردازم که به قول علی مسعودي نیا

نویسی -به سادهمتمایل او را خیلی ها بهترین شاعر . و قاعدتاً با این حساب شعرش برد بسیار بیش تري در بیان مخاطبان شعر امروز دارد است
                                                             

١٣٤ . panopticonism  
١٣٥ .  
١٣٦ . temporality  
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. گیر تبیین کنم- بهترین شاعر این جریانِ همه ازشعري اخیرتر  فکر می کنم باید این وضعیت مرضی را در خوانشِ يمی دانند و از همین رو

  :ي او را که از قضا در همین نشر چشمه منتشر شده است با هم مرور کنیم"حفره ها"بخشی از شعر 

هام روشن  در چشم/تکلیف رنگ موهات.../ام آمدي ها به خانه تو بعد سال/ عاقبت بارید،/باالي شهر ایستاده بود/بارانی که روزها
من و تو .../روشن نبود/هاي روي میز شمع/تکلیف/و چیزهاي دیگري که در کمد آماده کرده بودم/لیف مهربانی، اندوه، خشمتک/نبود

اما /سالم کردي/باز کردم،/در زدي/گرفت از ما انتقام می/و حاال زمان داشت/ها فراموش کرده بودیم ها و خیابان در کافه/زمان را/بارها
ولی هیچ /ها را روشن کردم شمع/به اتاق آمدیم/هایش توي جیبش بود که دست/ات را دیدم اما سایه/ديبه آغوشم کشی/صدا نداشتی،

پنهانی، /در مبل عرق کردي/در مبل لرزیدي/در مبل فرو رفتی/بر مبل نشستی/بعد.../پنهان کرده بود/تاریکی را/نور/چیز روشن نشد

  .است راي دیدن هیچ کس نیامدهب/کند نهنگی که در ساحل تقال می:/ي تقویم نوشتم گوشه

به زمان در مقام  "137کبریت خیس"شاید متأثر از رویکرد عباس صفاري در کتاب , بحثی نیست در اینکه طی این سال ها گروس عبدالملکیان  

, مهارت رسیده استزدایانه از آن در شعرش به تردستی و -در پس و پیش کردن زمان و ایجاد تأخیر و تقدم هاي آشنایی, امري سیال و کیفی

, نویسانه است-این متن ساده. مانده در آسمانِ سطر اول شعر است که دست آخر تصمیم به باریدن می گیرد-نمونه اش هم همین بارانِ معطل

شکل ولی سعی دارد به لطف تخیلی که عموماً درگیرِ از , در زبان شعري قائل است "متعادل"یا  "متوازن"و  "طبیعی"کماکان به چیزي 
ولی سؤال این است که چنین متنی دقیقاً کجا خودش را گیر می اندازد؟ کجا به ورطه ي همین وضعیت . انداختنِ زمان است متفاوت جلوه کند

بی اهمیت , به ظاهر, یعنی در, در حاشیه اي ترین حاشیه اش, نویسی به نقدش برآمدیم؟ به نظرم-ژنریکی می افتد که تحت عنوانِ جریان ساده

این سه نقطه ها که در باال سه مرتبه تکرار شده اند زاده ي توهمی . نقطه هاي اش-در سه: ین حاشیه اي که بر آن مترتب می تواند بودتر
گویی هنوز حرفی مانده است و گره اي ناگشوده رها شده است که بناست خواننده ي محترم خود به هنگام . کاذب اند که به خواننده القا می شود

یعنی چیزي نزدیک , گویی فضایی خالی باقی مانده که خواننده بتواند به شیوه ي خود پرش کند, متن به آن بپردازد وز از آن سر درآوردخوانش 
و , یعنی دچار انباشت برگشت ناپذیرِ معنا و داللت, به سپیدخوانیِ باباچاهی؛ ولی واضح است که چنان این متن دچار پربودگی و آکندگی است

                                                             

فراتر می رود و این احتمال را پیش  صرف د تصادفحولی شباهت هاي آن دو از , منشتر شده اند 83ي گروس عبدالملکیان در سال "رنگ هاي رفته ي دنیا"و  84در سال  "کبریت خیس"هرچند مجموعه ي .  ١٣٧
کرده باشد باز به معناي این  نیز يربردا-حتا اگر وي مستقیماً هم در آن کتاب از صفاري گرته ,هرچند. از انتشار این شعرها در قالب مجموعه آن ها را از نظر گذرانده باشدمی کشد که شابد گروس عبدالملکیان پیش 

ی و می توان آن را به تجربه هاي شعري مشابه, ت که در سازوکار تخیل در نزد این دو دیده می شودچراکه مشخصاً در این جا بحث بر سر شباهت هایی اسمی نویسد  وي متأثر از کماکان زیر سایه ي او ونیست که 

می  "یت خیسکبر"صفاري در , به هر ترتیب. چه کسی از روي دست چه کسی شعر می نویسدثابت کنیم  آمیز و بی فایده-که بخواهیم به شکلی وسواس نیز بسط داد و نه نویسی-از دیگر شاعرانِ گرایشِ ساده

و عبدالملکیان در مجموعه شعر  "آوریم سر از نخلستان هاي مهتابیِ بین النهرین در/که بعد از شام/توانیم عقب برویم آنقدر می/جرعه جرعه/براي از یاد بردن یک قرن کافی ست/شراب خوب هر جرعه اش": نویسد

شاید صرفاً تصادف یا , این مورد. "پیاده به جنگ برگردند/آن قدر که عصاها/ که می دود در دشت هاي دو/پلنگی شود/که پالتوي پوست پشت ویترینآن قدر /این فیلم را به عقب برگردان/اصالً" :یادشده نوشته است

نویسانه مبدل شده است و شعرهاي مجموعه ي اخیر -خیل شعر سادهاین است که هم اکنون به ساختکاري مشخص در ت مسئله, مهم نیست, شاید هم نه, امري پیشایندي و تصادفی, باشد "توارد ذهنی"به قول قدما 

   "...است ي غار شکست خورده بر دیواره/زمان/کشد ها بعد دست می بر موي زنی در قرن/ها قبل مردي از قرن": براي نمونه. پریشی هاست-عبدالمکیان پر از این بازي هاي زمانی یا زمان
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خواه و سرتاسربین است که این سه نقطه ها عمالً هیچ دخل و تصرفی در فرآیند خوانش -منزوي و درخودفروبسته ي آن تمامت "منِ"چنان 

معنا به تمامیت غایی , شده است  "پرداخته"و  "ورزیده"هر آن عاطفه اي که ضروري بوده براي خواننده و در واقع به جاي او . متن نکرده اند

سوژه ي برآماسیده و فربه ي , پر شده است و متن دیگر اصالً دچار هیچ شکافی نیست؛ از آن سوي, شکر خدا, شکاف ها همگی, خودش رسیده
انباشت حضور متن حتا اجازه نمی دهد که یک قدم پاي مان را از این سطرها , از این هم بدتر, این متن دچار هیچ شقاقی با خودش نیست یا

سه نقطه هایی اخته که اختگی شان مصداق تمام عیاري براي اختگی کل . فیت هاي بالقوه و بیان نشده ي متن بپردازیمفراتر بگذاریم و به ظر

انگار که سایه ي شوم بالهت -یک ایگو یا منِ ساده) به سیاق بیدزده(زده -وراجِ عاطفه "منِ"در این شعر همان . نویسانه است-سنت شعر ساده
تبیینیِ - دست کم تا جایی که از حرف هاي شبه, جالب است. تولیدات شعري معاصر گسترده است به سخن درآمده)باز(اش بر بخش عظیمی از 

خرد , جهانِ فردي و تجربه هاي دم دستی, شاعر "فردیت"خود گروس عبدالملکیان یا شمس لنگرودي برمی آید آن شعرهایی که بناست به 

ندگیِ او شکل بدهند چیزي نیستند مگر سوژه اي برساخته که به طرز عجیبی عام است؛ گویی و سویه هاي شخصی ز, روزمرگی او, معاصر او

نویسانه ي پیش - آبادي از شعرهاي ساده-قول-گویی این شعرها هر کدام شان به نقل, فردي واحد در بیش تر این شعرها  به سخن درآمده باشد
مبدل شده اند؛ شعرهایی که هی قطعات شان از هم پیاده و هی در , دهه ي هشتادیعنی شعرهاي سرتاسر , شعرهاي بالفصل سنت خود, از خود

تحلیل این بخش را به , یکی از چشمه و یکی از آهنگ دیگر, با دو نمونه ي دیگر از این نوع شعر. شعر مشابه دیگري باز سر هم بندي می شود
  :پایان می برم

جایش  به سنگینتر از آن بود که جا/پیانوِ لعنتی/میگفتم فریب خورده ام/میشد پیانو قطع/خیال می کردم عاشقم/صداي پینو می آمد

میان جامهاي /میگذارد مرا/بدون خداحافظی/ته ش مینوشم ات/برش میدارم/مانند جامی زهر/شماره ي اوست/تلفن زنگ میزند/ کنم

 )نشرچشمه, "نگ هابراي س"مجموعه ي , سارا محمدي اردهالی( .روي میز سالن پذیرایی/نیم خورده اش

  :در آهنگ دیگر, نوشته ي علیرضا عباسی, "پروانه از متن خارج می شود"و سه شعر کوتاه از مجموعه ي تازه منتشر شده ي       

 النه به را هایش استخوان/کارگر هاي مورچه /بست که چشم ریخت بهم/کارگري ي جامعه/گذاشت پا ها مورچه روي/باز چشم با .١

 .بردند

 پشت از/اندازي چشم هیچ/است کننده مایوس/کنم می نگاه وطن به/عینک ي شیشه پشت از و/گذارم می دهان در/گريدی مسکن .٢

  تنهاتر قرص هر با انسان و/شد خواهد کوچکتر/شود می قطع که درختی هر با جنگل/نیست زیبا/شکسته هاي شیشه

 .است آزادي براي دنجی جاي/اتاقمان کنج/کن قفل را در/ببند را پنجره .٣
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چقدر وجه اشتراك دارند؟ همه شان در اتاق ها و کنج و کنارهاي فضاي خصوصی , پرسوناهاي شان, می بینید سوژه هاي سخنگوي این شعرها 

 خانه ي خود به شکلی فتیشیستی یا چیزشیدایانه انزواي خودشان و روابط تغزلی محدود خودشان را به دائماً به کل هستی و تاریخ تعمیم می
مهم این , مهم نیست که چه می گویند. به راستی که ایدئولوژي در فرم اتفاق می افتد. کننده اند- و دچار نوعی بی کنشیِ سرتاسري و فلج, ددهن

از است که چگونه آنچه را می گویند که می گونید؛ در منظري محدود و فردي؛ ناتوان در به اشتراك گذاشتن تجربه هاي خود با دیگران؛ ناتوان 
به مثابه ي حقیقتی قاطع و گریزناپذیر؛ ناتوان از ایجاد کثرت و دگرگونی در بیانگري و شیوه ي نوشتن؛ ناتوان از به کار  "دیگري"داختن به پر

به پایان رساندن شعر؛ ناتوان از کشف  "خوب"و نه صرفاً یک شگرد مستعملِ تکراري و بی رمق براي  "خود"گرفتن طنز همچون سالحی علیه 

زدگیِ -مخاطب برود؛ همین تغزل-ضیح دیگر اشکال رابطه با دیگري؛ اشکالی که بتواند قدمی آن سوي تر از رابطه ي تغزلیِ بین راويو تو

وار؛ همین که هر نوع سطربندي اي به حال این متن ها فرق نمی کند؛ چون شکلِ -همیشگی و از پیش شرط گذاري شده؛ همین فردیت زندان
ا موضوعیتی ندارد؛ می توانی مثل یک پاراگراف بلند از سر تا ته بازنویسی شان کنی نیز می توانی هر دو سه کلمه یک بار بیان اصالً در آن ه

متن را تقطیع پلکانی کنی؛ همین که صدا یا پرسوناي این متون هرگز از زبان دیگري سخن نمی گوید؛ بی شکلی سیال و وهمینی که از قضا 
در متن به یک دوربینِ نگرنده و ثبت کننده ي  "خود"می کند؛ همیشه و تقریباً به نحوي قاطعانه در تمامی موارد  مندي-یکسره تظاهر به شکل

عواطف و احساسات تقلیل یافته که در توهم نگریستن به جهان به درون اش می نگرد و ابژه هایی را که  در درون خود می بیند به شکلی 

دقیقاً چون بین دوگانه ي , در ساحت درون خودش از امري نو پرده برافکند, قتی می خواهد تأمیل کندو, و برعکس, منفعالنه وصف می کند
گرایانه اش -باز به منظري بیرونی و منفعل از ابژه ها سوق داده می شود؛ این وصف نه در بعد درون, وار دارد-برون نوسانی آونگ-موهوم درون

می داندش؛ هرگز آن توصیفی  "138مکاشفه"رگز آن توصیفی نیست که واالس استیونس صداقِ و در حالت به اصطالح عینی و بروین اش ه

این متن ها رونوشت هاي پی در پی اي از یک , نیست که بتواند واقعیت را از شکل انداخته زمینه ي شکل هاي تازه اي از تخیل را فراهم آورد
نما و ژنریک دیگري از همین دست در این شعرها وجود دارد که باعث می شود از -شتهیچِ یا تهیِ مغاکین اند و مسلماً بی شماران نکته ي سر

و شدیداً محافظه کار و منفعل به طور , واپس گرایانه, نوشته شدنِ هرگونه شعر قابل طرحی در این اردويِ شعريِ واکنشی "امکانِ"اساس در 

  . جدي تردید روا داریم

 قاومت کنیم؟م 139چگونه دربرابر این صنعت شعرسازي

هم به (بندي می کند و به درگرفتنِ - به هم مفصل, یعنی متن ها و ایده ها را, می شود که چیزها را "ممکن"منتقد براي من در آن دقیقه اي  

تازه  گرِ-یک وضعیت اخالل) آن معنایی که این کلمه براي به آتش کشیده شدن به کار می رود و هم به معناي شروع شدن یک قائله یا بحث
یا همچون پدري  "140دالی اعظم"یعنی نه منتقد به مثابه ي , درست مثل یک کاتالیزور, منجر می شود و بعد بالفاصله نیز خودش محو می شود

                                                             
  . است از واالس استیونس عنوان شعري, توصیف مکاشفه است.  138

  . به معناي کارخانه ي رؤیاسازي که براي ضمیر ناخودآگاه به کار می برد و بعدتر براي صنعت سینماي هالیوودي به کار رفت برساخته ام  dreamfactoryاین ترکیب را در قیاس با ترکیب فرویديِ . ١٣٩
١٤٠ . master signifier 
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, دبدل شو, یا اعضاي خانواده ي آثار ادبی, متن ها "دیگري بزرگ"ي پروژه هاي انتقادي را عهده دار شود و عمالً به "روشنکفرانه"که رهبريِ 

بندي هاي پی در پی است -مفصل, پس, منتقد. بلکه کامالً برعکس با امحاي خودش و نقش تثبیت یافته ي خودش است که اثرگذاري می کند
بلکه همچون صدایی که می خواهد , و نه شالوده و مرکزِ ثابت یک گفتمانِ انتقادي که می خواهد قدرت را در جایی متمرکز و موضعی کند

مشکل بیش تر . 141و به پراکندگی و سیالیت هرچه بیش تر قدرت بیفزاید, تعبیه کند, ا و مجراهایی تازه براي قدرت فراهم آوردمرتب کانال ه

گذاري انتقادي شان -دقیقاً همین است که تمام سرمایه, ها هم از آن مستثنا نیستند"مطرودي"و , نویسانه وارد است-نقدهایی که بر شعر ساده

خواندنِ "مقاله ي فمینیستی اي که در ابتداي این یادداشت مورد استناد من قرار گرفت . تن اثر است و نه چگونه خواندن اثربر روي چگونه نوش
شوایکارت ناظر بر این پرسش . بحث اصلی پاتروچینیو پی, در این مقاله. نام  دارد "142به سوي نظریه اي در راستايِ خوانشِ فمنیستی: خودمان

که باعث نشود با کاراکترهاي . نشینی تجربه هاي خودشان نشود- ن می باید ادبیات مردمحور را بخوانند که منجر به حاشیهاست که چگونه زنا

من چندان با راهبردهاي انتقادي اي که تفکیک ذات مؤنث و . پنداري کنند و خود را به نفع این دیگري مذکر نمادین سرکوب کنند-مرد همذات

یا گوهر درونیِ خودش را از گزند  143در اینجا هم بحث من این نیست که خواننده ي شعر امروز ذات, د همدلی ندارممذکر را مفروض می گیرن
چطور می , بلکه بحث من این است که چگونه می تواند از دامِ همین تعاموت یا بیناانفعالیت همگانی بگریزد. این صعنت شعرسازي مصون بدارد

شوارکارت . خواهانه اي امتناع کند-و سپردن رشته ي فهم خودش به دستان بی کفایت یک چنین شعرهاي تمامت تواند از انفعال عاطفی خودش
او  نه با شخصیت زن بل با شخصیت مرد این رمان . الرنس می پردازد.ایچ.دي "144زنانِ عاشقِ"به تجربه ي شخصی خودش از خواندن رمانِ 

این چگونه ممکن است؟ . تجربه ي شخصی اش را با سرگذشت کاراکتر مرد به اشتراك می گذاردو در واقع خود را و , پنداري می کند-همذات

شهري دربرابر مخاطب اش -معتقد است که ایدئولوژي از این حیث قدرت دارد که می تواند افقی آرمان, گیري از فردریک جیمسن-وي با وام
این افق آرمانی براي شوایکارت در . هدف شخصیِ خودش بازتعریف کند افقی که مخاطب سعی می کند نیل به آن را همچون, ترسیم کند

سازيِ - و به همین خاطر خواننده ي زن نیز ناگزیر است از اینکه براي آرمانی, ادبیات مردمحور توسط شخصیت مرد و از رهگذر او شکل می یابد
اینگونه است که خواننده ي زن حتا با رمان مشخصاً . ري کندپندا-ي داستان بل با شخصیت هاي مرد آن همذات)ها(تجربه ي خودش نه با زن

سیاست خواندنِ متن در اینجا نوعی سر باز زدن و . الرنس نیز بی هیچ مشکل یا واکنشی دفاعی همساز می شود "زنان عاشق"ضدزنی مثل 

سلبی از آن روي که تجربه ي مطرح شده : سلبی سیاست به معناي کنشی هم ایجابی و هم. و دائمی باید باشد, راهبردي, مقاومت خودآگاهانه
در متن را براي خودش آرمانی نمی کند و ایجابی از آن روي که سعی می کند تجربه ي زیسته ي خودش را به جاي تجربه ي پیش نهاده شده 

, بیات مردمحور و خوانش فمنیستیسواي تفاوت هاي محتوایی در اد, به نظر من. در متن همچون یک بدیل یا آلترناتیو پیش روي داشته باشد

. نویسانه نیز به کار گرفت-می توان فرمِ این نظریه را دربرابر شعر ساده) همانطور که در ابتداي این یادداشت مطرح شد(کماکان و به طریق اولی 

                                                             
  . درباره ي روشنفکر جدید و نقش اجتماعی او پیش می کشد روشنفکران و قدرتتحت عنوان , انه از منتقد مشابه همان تعریفی است که فوکو در گفتگو با دلوزبه نظر من این تعریف نهادستیز . ١٤١

  .  316-298. صص. 1384چاپ سوم . نشر نی. مانی حقیقی. سرگشتگی نشانه ها. ك.ن
١٤٢ . Reading Ourselves: Toward a Feminist Reading  
١٤٣ . essence  
١٤٤  .Women in Love 
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نین فضاي هژمونیکی کتاب شعري و در کل وقتی در یک چ, خواننده باید وقتی با این انبوه صنعت شعرسازي رو در رو می شود, به نظر من

یعنی به متن مجال آن را ندهد که تحت لواي این گزاره , سعی کند به طور همزمان هم اسیر این بیناانفعالیت تحمیلی نشود, دست می گیرد
د دائماً نسبت به شکافی و از طرف دیگر بای, هاي به ظاهر صمیمانه و کودکانه عمالً به جاي خود او شروع به تجربه ورزي و عاطفه ورزي کند

این . ساختی که این قبیل شعرها بازتولید می کنند هشیار و خودآگاه باشد-که بین تخیل و تجربه ي خودش هست و آن تخیل و تجربه ي انبوه
برج مراقبت  گیرنده مواجه شوي که در آن مثالً داخلِ-با یک سکانسِ قابل پیشبینی و اوج, درست به آن می ماند که در فیلمی هالیوودي

 فرودگاهی در آمریکا اعضاي تیم برج مراقبت از آن روي که عاقبت توانسته جان سرنشینان هواپیمائی آمریکائی را با کار مستمر پراضطراب و
انه فیلم را خونسرد, شبانه روزي نجات دهند و ارکستر بنا دارد موسیقیِ حماسی پرشوري را روي فیلم پیاده  کند و به شدت این صحنه بیفزاید

گري -این تن زدن از کنش خود نهایت کنش, این انفعال خود نهایت فعالیت است. صامت کنی و بی صدا و دقیقاً منفعالنه به تصاویر خیره شوي
ریموت , یدوقتی شعري منتشرشده را می خوان, تمام کنم, در واقع. چراکه به شکلی فعاالنه از پذیرش معیارهاي عاطفی متن سر باز می زند, است

 .                کنترل زبان دم دست تان باشد
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  بیانیه حاد بیانگري

  علی سطوتی قلعه

  

گویی با دوستانم بهنام بدري و یاور بذرافکن در کافه شوکا براي نخستین بار از ترمی به نام  و بود که طی گفت 84هاي پاییز  یکی از شب
توانستیم با  ي هفتادي بودیم، اما در عین حال نمی موقع، همگی کمابیش تحت تاثیر گفتمان انتقادي دهه آن. گرایی استفاده کردم حادبیان

این . کشید، شعرهایمان را توضیح دهیم گذاشت و افق نظري که پیش رویمان به تصویر می هایی که این گفتمان در اختیارمان می استفاده از ترم
کرد؛ در حالی که شعرهاي  گریزي تاکید می ي هفتادي بر بیان داد که گفتمان انتقادي دهه مامی نشان میجایی خودش را به ت استیصال نظري آن

شد، فاصله  گري خوانده و به آن حمله می گرایانه داشت؛ با این ویژگی که به کلی از آن چه در چارچوب آن گفتمان، بیان ما مشخصن استیل بیان
آمد  کرد و واکنشی مستقیم به حساب می اي اشاره می تر به چنین فاصله دم طرح خود در آن شب پاییزي بیش گرایی در سپیده حادبیان. گرفته بود

ماه پیش از آن شب، بهنام جستار درخشان شاعران مطرود را  2. انگیخت بر آن اضطراب درونی که دوگانگی تئوري و پراکسیس ادبی در ما برمی

اندازي  ماه پس از آن، گروهی را به همین نام تشکیل داد و در نخستین گام، یک وبالگ گروهی را راه 2نوشته و دروبالگش منتشر کرده بود و 
ي هوشمند و انضباط ایماژیستی  تري به خود گرفت و رادیکالیته جمعی که بهنام در میان گذاشته بود، شکل عینی رفته آن حقیقت دسته رفته. کرد

به مرور زمان، دوستان دیگري . شناختی آن افزود وردي به غناي هستی هاي پارودیک شعرهاي آرش اله اشو پرخ  هاي ضدروانکاوانه یاور و سویه
سال بعد، حامد شاملو و این اواخر، فرزانه مرادي، مجید یگانه، احسان  3نخست، سام مقدم و : تر نیز دوستمان بودند، به ما پیوستند که پیش

ترین اتفاقاتی  اهللا یکی از مهم در این میان، خواندن ظل. گ گروهی مطرود نیز به یک سایت تبدیل شدوبال. عزتی، حمید محمدي و مجید قربانی
ي یکی از دوستانم دیدم، تا صبح  در خانه 85کتاب را من اواخر بهمن . ي زمانی با یکدیگر تجربه کردیم ي ما طی یک دوره بود که همه

توانستم  اي نمی جا به بعد، یا در کمد اتاقم بود؛ چون به طرز تیماردارانه از این. دیگر پسش نیاوردمباري خواندمش، از او به امانت گرفتمش و  دوسه
اهللا، نخستین  ظل. ي دوستم چشم مرا گرفت دیدند که آن شب در خانه به او نزدیک شوم؛ یا در دست رفقا که جملگی همان چیزي را در آن می

توان به تسامح ناخودگاه جمعی مطرود نامید، به تراز آگاهی ارتقا داد و عینتی  چه را که می آني شعري بود که به این شکل خاص،  مجموعه

ي ماقبل   که کتاب به دوره این وفاداري با توجه به آن. انگیخت اینگونه بود که نوعی احساس وفاداري را در ما بر. متجسد و تاریخی به آن بخشید
گرانه به خود بگیرد؛ اما مطلقن اینگونه نبود؛ چه آن که ما  آمیز و سرزنش توانست لحنی کنایه داشت، میهاي رضا براهنی تعلق  خطاب به پروانه

ماه بعد، آرش دست به کار شد  14.  ها جدا شدیم که خود موخره پیش پایمان گذاشته بود ي خطاب به پروانه خود در امتداد آن مسیري از موخره
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اهللا؛ کتابی که آن را نباید  ظل/در ضرورت یک انتخاب«بعد هم نوبت به من رسید و نوشتنِ . اهللا نوشت ظل ي را درباره» تجاوز کتاب کثیف«و 

در آن . منتشر شد» ي اختگی فرهنگی تزهایی درباره/نویسم؟ قدر تند می چرا من این«ي  که نخست در سایت مطرود و بعد، در مجموعه» خواند
گرایی دقت ترمینولوژیک خودش را  چنان که باید و شاید، حادبیان گرایی شده بود؛ اما گویی هنوز آن حادبیانهایی جسته و گریخته به  مقاله، اشاره

گرایی را  حاصل شده بود، ارائه یک تعریف یک خطی بود که حادبیان 84در واقع، تنها پیشرفتی که نسبت به آن شب پاییزي سال . پیدا نکرده بود
گویی میان من و آرش که  و در گفت 88سال بعد، اواسط فروردین  یک. گذارد هاي خود را جا می ، به شدتی که ابژهگرایی دانست از بیان عبارت می

کم براي من و دوستانم  کننده؛ دست کننده ـ تعیین تري به این ترمِ تعیین در مطرود منتشر شد، نور بیش» گرایی هاي حادبیان سرچشمه«با عنوان 
  . رسید افی به نظر نمیـ تابانده شد؛ اما باز ک

ي ادبی ـ انتقادي  ي مجله اهللا در دومین شماره ي ظل ي انتشار پرونده اي است نهایی و به بهانه آید، حمله گرایی که در ادامه می مانیفست حادبیان

اهللا نشده  اي به ظل آن اشارهرود، کلی است و هیچ جاي  گونه که انتظارش می دستور نوشته شده است؛ با این توضیح که خطاب مانیفست، همان
کاري و حذف آن، چیزي به نام مانیفست  راست هم این است که حین نوشتن، هیچ التفات درونی نسبت به کتاب در کار نبوده که با پنهان. است

اي  است؛ اما قطعن چنین بهانهي اشاره شده نوشته شده  گرایی و البته به بهانه گرایی، به قصد مانیفست حادبیان مانیفست حادبیان. بیرون بزند
به به عبارتی دیگر، خواست انتشار . آید شود، به شمار می ي درخشان تاریخی از آن چه در پیش نهاده می حکایت از آن دارد که کتاب یک نمونه

موقعیت تاریخی و ادبی آن را درك  توان با توسل به آن، کتاب را خواند، فهمید و اهللا به این معناست که می اي براي ظل این مانیفست در پرونده

  .کرد

  

  گرایی مانیفست حادبیان

 حامد شاملو: براي شرافت این روزها

پردازد  هایی می نویسی باشد براي این مانیفست، به تبیین موقعیت تواند پیش که می» شاعران مطرود«بهنام بدري در جستار درخشان  ـ 1 ـ 1

جادوگرانی بودند «شود؛ زمانی که شاعران  این دوران از ماقبل تاریخ آغاز می. ها مستقر شده است نکه شعر طی دوران تکوین تاریخی خود در آ
در این دوره، » .شدند ها هدایت می انتها توسط استوره جهان نامعلوم بی«که  رسیداي فرا  پس از آن دوره. »کرد که جادویشان را طبیعت اجرا می

در پایان » .ها رقصاندند ک قربانگاه دست زدند و به جاي رقصیدن با بادها مردان جنگجو را در کنار آتشبه تنظیم شعرهایی براي مناس«شاعران 
ها در خدمت خدایان و فرمانروایان درآمدند، زندگی دوام پیدا کرد، جمعیت به  اسطوره. هایشان به آسمان رفتند خدایان سوار بر ارابه«این دوره، 

. ر به دو گروه شاعران مقبول و شاعران مطرود تقسیم شده بودند، هر یک منشی جداگانه را در پیش گرفتندت و شاعران که پیش» .وجود آمد
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فرمان طرد شاعران را امضا «سرنوشت شاعران مقبولی که نتوانستند شعرهایی خارج از مضامین معین بنویسند، آن شد که به فلسفه گرویدند و 

ي استعمار اما به این روند  برآمدن دوره. خانواده را رها کردند و شیطان را در کلبد جسمانی زن دیدندشاعران مطرود نیز عارف شدند، » .کردند
تنها . ها تغییري نکرد هاي آن مضمون. شاعران مقبول همچنان قبول کردند که براي قابل استفاده شدن بنویسند«. طوالنی پایان داد

شاعران مطرود، «در مقابل، » .شاعرانِ شهوت در ذهن مخاطبان خودارضایی کردند. تر شد حاحساسات صری. نمایی کرد هاي زن برهنه اغواگري

و تشکیل حزب داد و   شعر، سیاسی شد. ي جمع پرداختند شده هاي سرکوب ها زاییده شدند و همچون نیاکانشان به تحریک حس دوباره از خلوت

آنها به اختیار براي . ي مبهوت استعمارزده طلسم آزادي شد خورده ها زیر گوش سیلی که محصول را پس گرفته بودند، پس از قرن  پیام قهرمانانی

زد؛ به این  این بار، تیغ سانسور بود که تاریخ را ورق می» .ها سطرها را نمادین کرد و صداي گلوله  حکومت نظامی شد. ها شعار نوشتند شورش
شعر از دردهاي . ها پیچیدند کرد، درخود زبانی در زبانی که از جمعیت پرهیز می« و این بار،ترتیب که شاعران مقبول، بار دیگر به فلسفه بازگشتند 

شان، بیماري جمع  بیماري«شاعران مطرود هم که » .دادند پیامی در کار نبود و خودسانسوري را رواج می. تعهدي نداشت. جمعی فاصله گرفت
دوران بعد در انتظار «دهنده که  یابد، با این مقطع بشارت ن تاریخی در همین دوره پایان میاین تبیی. کاوي روي آوردند ، در نهایت به روان»بود

  ».شاعران مطرود جنین شده است

زند، باید  اگر بنا باشد که شاعران مطرود به حرف بیایند و جنینی را کالبدشکافی کنند که بدري در جستار درخشان خود از آن حرف می ـ 2ـ  1

کاوان را  ي کوچک میل که دیرزمانی است روان پایان ابژه وجوي بی گرایی، پایانی است بر آن جست حادبیان. رایی را در دست گیرندگ بیرق حادبیان
شود،  چه قربانی می این بار آن. در تحلیل شعر به خود مشغول کرده و در مقابل، بازگشتی است به آن موقعیتی که شعر در مناسک قربانی داشت

چون  گرا هم شعر حادبیان عزیمت یک ي نقطه . شود، امر کلی است دبیت و تاریخ ادبیات و آن چه از پس این قربانی بازنمایانده میامر ادبی، ا
هاي بیان  به نحوي که ابژه ،گري ي زبان است؛ بیان گرایانه شد، مشخصن تاکید بر کارکردهاي بیان شعري که زمانی در مناسک قربانی خوانده می

آن : افتاد این همان اتفاقی است که در مناسک قربانی می. ي زبان باشد گرایانه ي پایانی باقی بماند، ذات بیان چه در نقطه هی شوند و آناز درون ت
کشید، هیچ معناي خاصی نداشت و صرفن به موقعیتی اشاره  اي و آیینی که به دوش می ي بار استوره جا هم اگر شعري در کار بود، با همه

زمان که چیزهایی به بیان  در واقع، هم. شد اش خالصه می ي آن شعر، در همان موقعیت یکه غایت معناشناسانه. شد که در آن خوانده میکرد  می
ترین شکل ممکن خودش را  ي زبان به صریح گرایانه این گونه بود که ذات بیان. آمد، چیزي که واقعن به بیان درآمده باشد، وجود نداشت در می

  .کرد عرضه می

تشابه گریزناپذیري که میان شعرخوانی در مناسک قربانی و نوعی هنر اجرایی وجود دارد، نباید این تصور را به وجود بیاورد که  ـ 3ـ  1

ه هایی ک تواند از پرفورمنس به عنوان یکی از موقعیت البته قطعن نمی. گرایی در پی تقلیل شعر به یکی از ژانرهاي پرفورماتیک است حادبیان
آید که دستی روي کاغذ یا  گرا وقتی به دست می ترین موقعیت یک شعر حادبیان با این همه، بنیادي. بیند، چشم بپوشد پیش روي خود می
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اي که تاریخ ادبیات، هرگز آن  بندد؛ لحظه اي بیرون از تاریخ ادبیات شکل می جاست که لحظه آن. نویسد کند و آن را می ي کلید حرکت می صفحه

هاي آن قلمداد  اي که خود نیز نمی خواهد در امتداد تاریخ ادبی ولو در پیشروترین فصل ه شمارش در نیاورده و محاسبه نکرده است؛ لحظهرا ب
ي جریان هاي ادبی و نظري  گرایی، خالف همه حادبیان. افتد گرایی با کلیت امر ادبی درمی درست در همان لحظه است که حادبیان. شود

نهادند و به این ترتیب، قدرت اثر  را در پیش می» امر نو«پنداشتند و بار دیگر،  یر تاریخی پیش از خود را گمراه کننده یا قدیمی میپیشرویی که س
شده و بر  ادبیتی اگر هست، ادبیتی از پیش تهی. کند شود، خلع ید می آن ادبیتی که بدان مسلح میاطالق کردند، شعر را از  ادبی را بازتعریف می

ي چنین  که ارزش افزوده ي سبکی به رسمیت بشناساند، بدون آن شود تا ضعف آن را به عنوان یک مشخصه اد رفته است که به شعر تزریق میب
در عین . گرا، یک شعر ِ مشخصن ضعیف است و ابایی از تظاهر به این ضعف ندارد شعر حادبیان. فرهنگی بخشد اي، بدان خصلتی خرده مشخصه

ي نقد ادبی ضعیف  ي شعرهایی که از منظر سوژه گرایی در پی مشروعیت بخشیدن است به همه معناي آن نخواهد بود که حادبیانحال، این به 
پسند و شعرهاي  شعرهاي آبکی و بندتنبانی، شعرهاي عامه _گونه شعرها  البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که این. آیند به شمار می

مدرن بدان  و نه صرفن خودآگاهی فرمال، نظیر آن چه ادبیات پست _از آن آگاهی   _تظاهرات انسانی به راه می اندازند  اي که گرایانه نخبه

هاي  ي نقد ادبی نیز به دلیل دگم همزمان، سوژه. برخوردار نیستند که مرزهاي ژنریک نقد ادبی را پشت سر بگذارند   _کند  تظاهر می
اند، هرگز بصیرت آن را نخواهد داشت که به دقت و درستی، موقعیت تاریخی یک شعر را به چالش  ون تهی کردهگفتمانی که آن را از در درون

  .بکشد

هاي نظري مطرح  گونه که ترم شناسانه، آن گرایی در حد یک تمناي ترمینولوژیک یا حتا فراتر از آن، یک انتزاع زیبایی خواست حادبیان ـ 1ـ  2

ي خود را  ماند؛ نخست به این دلیل که نسبت و فاصله اند، باقی نمی ي شعر فارسی بدان فروکاسته شده ین سو در حاشیهي هفتاد به ا شده از دهه

کند و بدین وسیله به تبیین  سازند، روشن می ي مسلط ادبی را در شرایط موجود برمی هایی که افق نظریه ها، به مثابه نقطه عزیمت با آن ترم
  .آید ، برمیدهد هایی که از خود به دست می دیگر آن که در گام بعدي از پس توضیح و تدقیق نمونه. برد نهد، راه می می کاملی از آن چه در پیش

این . ي اخیر، ادبیات فارسی و به معناي اخص، شعر را تحت تاثیر قرار داده است دهه 2ترین ترم نظري است که طی  زبانیت، بنیادي ـ 2ـ  2

چون شبحی بر فراز  هاست هم مدت تبدیل شده و» چیزي بیرون زبان وجود ندارد«به  »وجود ندارد متنچیزي بیرون «ه ي مشهور دریدا ک گفته

اي که چنین نقل قولی به دنبال آورده است، در مقام طرح  ها و توهمات خامدستانه خواري صرف نظر از این پخته. چرخد منتقدان ادبی در ایران می
این به معناي آن . چون همیشه پرداختن با زبان خواهد بود، چشم پوشید زمان و هم توان از اهمیت پرداختن به زبان که هم گرایی اما نمی حادبیان

گرایی، کیفیتی فرارونده را  حادبیان. گرایی، مشروعیت نظري و ترمینولوژیک خود را از حیث پرداختن به زبان به چنگ آورد نخواهد بود که حادبیان
به عبارتی دیگر، اگر گفتمان مسلط نقد ادبی در ایران، به . بخشد به خودي خود به این پرداختن، خصلتی ویژه و ضروري می کشد که پیش می

گرایی نظریه را هم چون یک کنش در دستور  بیان خورد، حاد ي متاخر خالصه می شود، به مثابه یک ابرروایت پیوند می نظریه که غالبن در فلسفه
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ناپذیري که در  تواند روزنی بگشاید به آن جهش توضیح جان النگشاور آستین می» هاي گفتاري کنش«ي  از این منظر، نظریه .دهد کار قرار می

» هاي فلسفی پژوهش«و تحت تاثیر » How to do Things with Words «آستین در کتاب . افتد گرایی اتفاق می حادبیان
پردازد  هایی می گزارهبررسی شوند، به  ها در متن زندگی روزمره معنا می ي صرف امر واقع نیست و واژه ویتگنشتاین که معتقد بود زبان بازنمایاننده

که در چارچوب  در عوض، جاي آن. ها به داوري نشست ي صدق و کذب آن توان درباره آیند و نه می که نه بازنمایی واقعیت به حساب می

آستین براي نمونه به مراسم عقد اشاره . شود ها ذاتن به مثابه انجام یک کنش قلمداد می نکارکردهاي ارتباطی زبان بگنجند، به کارگیري آ

قول «: هایی است مثل هاي دیگر آستین، گزاره مثال. آید داماد در میعقد ي بله به  کند؛ جایی که عروس در پاسخ به عاقد با گفتن کلمه می
ي صدق و کذب  اي اشاره ندارد، بل که داوري درباره واسطه که نه تنها به هیچ واقعیت بی »دهم فردا راس ساعت پنج در میدان توپخانه باشم می

و عمل قول دادن از » ام قول داده«، اما در این که »شاید من فردا ساعت پنج عصر بر سر قرارم حاضر نشوم«هوده است؛ چرا که  بی يآن نیز کار
  . سر زده است، شکی وارد نیست» من«

در آینده » علم حقیقی زبان«اي براي به وجود آمدن  زمینه را پیش» هاي گفتاري کنش«ي  بینی آستین که طرح نظریه گرچه این پیش

براي نمونه،  .توان به چشم دید هاي مختلف علوم انسانی می کم تاکنون به وقوع نپوسته، اما تاثیر این نظریه را در شاخه دست دانست، می
زند، هر  هاي جنسی حرف می ها و هویت تر از آن، جودیت باتلر وقتی از اجرائیت در کنش و بسا مهم» ارتباطی کنش«ي  هابرماس در طرح نظریه
رود و این یکی را نیز در  در مقابل، دریدا با همان سالح همیشگی خود به مصاف این نظریه می. اند هاي گفتاري ي کنش دو به نوعی وامدار نظریه

پردازد،  هاي گفتاري بدان می چه آستین ذیل کنش آن: رسد موضوعی که چندان هم دور از ذهن به نظر نمی بیند؛ قید متافیزیک حضور می

توان به حساب آورد،  هاي گفتاري می ها را کنش هایی که آن کند، نهاد گزاره طرفه آن که او تاکید می. افتد مشخصن در ساحت گفتار اتفاق می
ي  یک گزاره» دهی فردا راس ساعت پنج در میدان توپخانه باشی تو قول می« ي  عبارتی دیگر، گزاره به. همواره ضمیر اول شخص خواهد بود

ي خود به پیچش خارقی در کاربرد  توان ندیده گرفت که آستین با طرح نظریه با این همه، این نکته را نمی. خبري است، نه یک کنش گفتاري
این محدوده چندان وسیع . گیرد مند به خود می نهد و ماهیتی کنش ردهاي پوزیتیویستی را وامیاي که زبان، کارک کند؛ محدوده زبان اشاره می

شباهت به  هاي گفتاري بی ي کنش اتفاقن از این منظر، نظریه. دهد هاي بیانی را در خود جاي می ها و موقعیت نیست و صرفن برخی افعال، گزاره
ي نه چندان  اش آن را دنبال کرد؛ با این توضیح که آستین به شناسایی همان محدوده اریخ پیوستهاي نیست که دریدا در سراسر زندگی به ت پروژه

نهادند و نهایتش ایجاد علم حقیقی زبان را به آیندگان سپرد، اما  ها در پیش می چه پوزیتیویست اي دقیق باشد براي آن وسیع قناعت کرد تا ردیه
  .ي تاریخ فلسفه را به چالش کشید ور بخشید و همهاي رادیکال به متافیزیک حض دریدا سویه

برد، از قید برخی افعال،  بین می هاي گفتاري و آن پیچش خارق زبانی را که این نظریه زیر ذره ي کنش اي است بر نظریه گرایی موخره حادبیان

کاري که از «ي  ي رفتارهاي زبانی و همه آن را به همهستاند و  آورد، مرجعیت استعالیی ضمیر اول شخص را از آن می ها درمی ها و موقعیت گزاره
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که به  اند؛ بل اش گشته ها در پی مند است؛ نه به آن معناي دینامیک که فرمالیست گرا، شعري کنش شعر حادبیان. دهد ، تسري می»آید زبان برمی

ي  ه شدن آن و به این اصطالح رایج در میان منتقدان ادبی جامهجز نوشتباشد تواند  ناپذیرتر از آن؛ زیرا که چیزي نمی مراتب خودبنیادتر و توضیح
 اي قرار دهد، در مرز حضور و غیاب به همین دلیل، بدون آن که بخواهد خود را در برابر افق واسازانه. خوانند می» کار«پوشاند که اثر را  عمل می

ي  گرایانه گذارد و در عوض، ذات بیان هاي بیان را جا می یی، به شدتی که ابژهگرا گرایی عبارت است از بیان حادبیان. ایستد می ـ نوشتن و نوشتار ـ
شود تا روي زبانیت زبان پا  ي ادبی در ایران درون آن مستقر می اي که گفتمان مسلط نظریه شناسانه کشد، از مرزهاي نشانه زبان را به رخ می

کند و دست به مداخله در وضعیت موجود  ا که زبان به یک تراز سوژگانی ارتقا پیدا میج رود و به بیانیت بنیادین زبان، به آن بفشارد، فراتر می
ي بسته شدن آن  اند؛ دهانی که هیچ تصوري درباره تاریخ ادبی، تاریخ کلماتی بوده است که از دهانی همواره باز بیرون آمده. برد، عنایت دارد می

. اي به تاریخ بدهند اند مسیر تازه کاري در این کلمات کوشیده ي زبانیت با دست ظریهآوانگاردیسم ادبی و به طور مشخص، ن. موجود نیست
در واقع، این پرسش . دهد؛ همان گودال عظیمی را که همواره طی تطور تاریخ ادبی ناپیدا بوده است گرایی اما آن دهان را هدف قرار می حادبیان

گرایی  حادبیان. شناسانه داد و از شرش رهایید تلقی شده که باید بدان پاسخی معرفتکه اساسن چرا باید شعر نوشت، همواره پرسشی خصوصی 

هاي  جور کند، بر سویه و بخشد و بدون آن که بخواهد پاسخی سردستی و سرراست براي آن جفت شناختی می به این پرسش، حیثیتی هستی
گیرد که شعرخوانی در  پس، از همان ضرورتی سرچمشه می. گذارد انگشت میگر شعر به مثابه یک کنش انسانی  ناپذیر و مداخله خودبنیاد، توضیح

مسافري که : آید کشد که در گفتار روزمره به چشم می معنایی غایی را به تصویر می پایان و بی نماید و آن تهیگی بی مناسک قربانی را ناگریز می
ي  آیا کسی پشت خط است  یا همه... زند وشی تلفن همراهش حرف میرسد که دارد با گ در صندلی عقب تاکسی نشسته و صدایش به گوش می

بندد که  اندازد و موتورسواري که از کنارش گذشت، به فحش می اي که سرش را از پنجره بیرون می ها فریبی بیش نیست؟ راننده حرف  این
که وسط ترافیک دارد براي همه آرزوي خوشبختی و بهروزي آیا او خود زمانی موتورسوار نبوده است؟ مجري رادیویی ... اید تان حرامزاده همه

شود،  شود، نارنجی می آیند؟ چراغ راهنمایی و رانندگی که مرتب سبز می تر به حساب نمی اي بیش درآمد شکنجه ها پیش آیا این حرف... کند می
آیا ... ابان دراز کشیده و از گوشش خون ریخته بیروناي که وسط خی ي یک بیماري نیست؟ کمی جلوتر، پسربچه آیا این نشانه... شود قرمز می

  سازي استودیویی نیست؟  این شبیه

تواند از پس یک شعر  ي نقد ادبی نیز هرگز نمی افتد، عاجزند، سوژه هاي گفتاري اتفاق می چه در کنش ها از توضیح آن اگر پوزیتیویست ـ 3ـ  2

و مشطحی در میان   رازورزانهطلبانه، قلندرمآبانه،  ماجراجویانه، حریفي  ید کرد که پاي هیچ ایدهباید تاکهمچنین در مقابل، . گرا بربیاید حادبیان
. توان نوع دخالتی را که در وضع موجود دارد، تشخیص داد اش قابل ردیابی است و حتا می ي سوژگانی ي صبغه به واسطهگرا  شعر حادبیان. نیست

. گرایی به یک موقعیت ادبی نیست ابزارهاي نقد ادبی به دست آید، اما این به معناي تقلیل حادبیاناین ردیابی و تشخیص، گرچه ممکن است با 
ردپاها صرفن  .گذارد گرا از خود به جاي می ي حادبیان هر چه هست، همان ردپاهایی است که سوژه. گرا وجود ندارد چیزي به نام بوطیقاي حادبیان

  . لوحانه است اگر براي گذشتن و براي توضیح آن به ردپاها بسنده شود ساده. جا گذشته است ی از اینآورند که کس این توهم را به وجود می



204 
 

گرا، پیش و بیش از هر چیز دیگري یک شعر ضعیف است؛ بدین معنا که از هیچ یک ابزارهاي شاعرانه و کارکردهاي  شعر حادبیان ـ 1 ـ 3ـ  2

هر قوتی از پیش تعریف شده و به همان اندازه حیثیت . کشد ي نوشته شدن خود به رخ نمی در شیوه کند و هیچ قوتی را بالغی زبان استفاده نمی
گونه زهد ریایی را باقی  شود تا جاي هیچ به کار برده می» ترین شکل ممکن خشن«قوتی اگر هست، در . خود را وانهاده و از دست رفته است

العارف نیست؛ از  این تجاهل. نشیند ها می اش جاي آن ي الزامات دستوري روند و تشبیه با همه استعاره، نماد و تمثیل، همگی کنار می: نگذارد

  .هاي خالی اند و از پاي درآوردن ادبیتی درخودماندگار است با دست هایی است که طی تطور تاریخ ادبی تیز شده ي آن سالح دست دادن همه

دهد، شعري مشخصن  اي که از این کنش به دست می جویانه کنش نوشتن و آن تعریف مداخلهگرا، به تبع تاکید بر  شعر حادبیان ـ 2ـ   3ـ  2

ناپذیري و  بینی شده است؛ چون همان پیش مرکززدایی. تواند خطی باشد شده است، می گرا، همزمان که مرکززدایی یک روایت حادبیان. روایی است

خورد که هنوز وفاداري به  ي آن به آن امر کلی پیوند می اند خطی باشد؛ زیرا سوژهتو شود و می التهابی را دارد که سوژه همیشه دچارش می

آورد که حاصل همان  هایی سردرمی گذارد، از دهلیزها و سوراخ و سنبه در نهایت، مسیري که چنین روایتی پشت سر می. کند حقیقت را ممکن می
ي نقد ادبی  شناسانه شناسانه و زیبایی هاي معناشناسانه، نشانه د که در افقشو آید و روایت می چیزي به بیان درمی. هاي خارق است پیچش

  .ماند، صرفن شدت بیانش باشد چه بر جاي می کشد تا آن چیزي که این بار نیز کنار میگنجد؛  نمی

ود ـ یعنی همان چارچوب بوطیقایی دهد، از پهناي خ مرتب جاخالی میزند که  گرا، سرنوشت خود را به روایتی گره می شعر حادبیان ـ 3 ـ 3ـ  2

نشده که همزمان  بینی اي را به دست آورد؛ موقعیتی پیش کند تا موقعیت بیانی یگانه کاهد و به طول خود اضافه می شود ـ می که در آن مستقر می

تصویر در شعر . گیرد مه میجا سرچش منطق تصویري روایت در چنین شعري از همین. کند را در وضعیت موجود فرو می» خود«با استقرارش 

ي  ها بازتابنده چون خواست سورئالیست شود و نه هم گویند، از تصادم دو مفهوم کاملن مجزا حاصل می ها می گونه که ایماژیست گرا نه آن حادبیان
بندد؛ جایی که شعر  گرا شکل می هاي شعر حادبیان تصویر در لبه. ي تام و تمام واقعیت هم نباشد طبیعی است بازنماینده. ناخودآگاه متن است

از این نظر، شعر . ور شود چه بیرون از خودش در جریان است، حمله برد تا به آن اي است که شعر به کار می اسلحه. رود تا کاملن از هم بگلسد می
  .زنند ر بیرون میسر به تصاویري وابسته است که مرتب از شع شود و روایت آن یک هایش روایت می گرا همیشه در لبه حادبیان

ابزارهاي شاعرانه و کارکردهاي بالغی زبان باقی دهد، جایی براي استفاده از  گرا در شدت بیانی که به خرج می شعر حادبیان ـ 4 ـ 3ـ  2

اي مختلفی به کار گرفته ه توانند به گونه ها می این گزاره. هاي اسنادي پناه ببرد گذارد و در مقابل، چندان دور از ذهن نیست که گاه به گزاره نمی

از سویی دیگر، . اي باشند گوي بینامتنی شوند، تاریخی و استوره و که بخواهند وارد یک گفت خبري باشند، تئوریک باشند، یا حتا بدون آن: شوند
اي  گرا حفره بیانشعر حاد. شود آید، کمابیش به نوعی پرخاش زبانی مسلح می به نمایش درمی» ترین شکل ممکن خشن«آن خواستی که به 

گیرد  یابد یا در سطحی قرار می اش یا به درون ادبیات رسمی راه نمی هایی از گفتار روزمره که به دلیل تخطی ذاتی شود براي بروز آن بخش می
ارکرد بالغی پیدا هرگز ک» ها وري دري«و احتمالن » ها فحش«بندي شده و خطر نفوذ خود را از دست داده باشد؛ با این تبصره که این  که رده
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ها و  فحش. فرهنگ قابل مطالعه تقلیل ندهند گرا تبدیل نشوند و آن را به یک خرده نکنند، به یکی از ابزارهاي محتمل نوشتن شعر حادبیان

ار روزمره و ي گستاخی نویسنده و فوقش چیرگی او در آمیزش گفت آیند و تنها نماینده ي یک متن به حساب می هایی که ارزش افزوده وري دري
  .برند که از پیش بر باد رفته است وري نیستند و از همان مشروعیتی بهره می نوشتار باشند، دیگر فحش و دري

تاریخ . یابد خورد و به ترازي سوژگانی ارتقا می شود که زبان به بدن ـ به مثابه سوژه ـ پیوند می جا حادث می گرا در آن شعر حادبیان ـ 5 ـ 3ـ  2

اند؛ اما روزها  اند و چیزي روي کاغذ نوشته ها تکان خورده هایی که شب بدن: اند هایی بوده است که خوار شمرده شده ، تاریخ بدنشعر فارسی
هاي ادبی به چشم  هاي خوار شده فقط در موزه این بدن. اند از بر خوانده» گفته شده«اند و شعري را که  جلوي این شاه و آن سلطان خم شده

. ها را به کار گرفت و ازشان استفاده کرد تک آن توان تک بیند که می اي از ابزارهایی می چون مجموعه عر مدرن فارسی نیز بدن را همش. آیند نمی

دیدند و اگرنه  شود و گرچه دیگر خبري از آن مازوخیسم اشاعره نیست که معشوق و محبوب را مختار کامل می می» گفته«چنان شعر دارد  هم
چون موقعیتی بالغی در نظر  آید که بدن را هم طلبیدند، اما در مقابل، رهیافتی اروتیک به چشم می اش را می کم تازیانه دستهماغوشی که 

دهد و به حیث سوژگانی بدن رجعت  گرایی به این امتداد تاریخی پایان می حادبیان. اي باشد براي گشایشی شاعرانه گیرد تا هر عضوش نشانه می
تواند باشد جز نوشته شدن  گرا چیزي نمی که شعر حادبیان  این. گیرد شود که بدن در آن قرار می امی، توضیح موقعیتی قلمداد میکند و به تم می

  :پس. این شعري نیست که فقط دستی آن را بنویسد و دهانی گشاد آن را بخواند. آن، به همین حیث سوژگانی اشاره دارد

شوند؛ همان موسیقی که در  می» گفته«ند همان کارکرد بالغی موسیقی شعرهایی را داشته باشد که توا موسیقی آن نمی ـ 1 ـ 5 ـ 3ـ  2

دهد که خم شده  نگاري کنش نوشتن است و بدنی را نشان می گرا لرزه موسیقی شعرحادبیان. کشد به رخ میهاي دستگاه تنفسی را  نهایت، ظرفیت
تر، بیش از آن که گوش شنونده را تیز کند، بدن خواننده را به حرکت  به بیانی دقیق. نویسد ي مانیتور و می روي کاغذ یا زل زده به صفحه

آید و  ي یک شعر به حساب نمی که ارزش افزوده خالصه آن. گیرد ونی تاکید داشته باشد، لحن را جدي میدارد و جاي این که بر ریتم و هارم وامی
  .قرار نیست پافشاري روي آن، موقعیتی داللی و بوطیقایی را به دنبال بیاورد

تا . آید یتمیک آن به دست نمیهاي ر نماي موسیقی آن نیست و تقطیع آن از دل قطع و وصل ي نوشتاري آن، جهت هندسهـ  2 ـ 5 ـ 3ـ  2

آن ضرورت و این . حتا ممکن است از خط فراتر رود و چند جمله پشت سر هم ردیف شود. یاید هر جا که ضرورت داشته باشد، سطر ادامه می

گرچه شعر  زمان، هم. حتا، به شدت بیان، پیچش روایت، بیرون زدن تصور، پرخاش و البته لحن شعر در مقطعی خاص از آن بستگی دارد
ها  گرا در آن هایی نیستند که شعر حادبیان ي کاغذ و مانیتور تنها موقعیت گرا پیش از هر چیز دیگري یک شعر نوشته شده است، اما صفحه حادبیان

جا  آن. است نمایاند که تاریخ شعر فارسی به خود دیده ي نوشتاري آن، آن خودشیفتگی شماتیک را بازنمی همین است که هندسه. شود مستقر می
گویی این تاکید وجود دارد که جاي . کشند شان، یک استاندارد پوزیتیو را به رخ می گیرند و سطرها در اندازه اي که از یکدیگر می کلمه در فاصله
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چنین تاکیدي  گرا زیر بار جا شعر حادبیان این. این کلمه و طول این سطر، دقیقن در همین مختصاتی است که اینک به آن تخصیص یافته است

  .ماند رود و تنها به ضرورتی که نوشتن چنین شعري را ممکن کرده، وفادار می نمی

شود،  هاي تناسلی نام برده می هاي آن که داللتی آناتومیک دارند، به ویژه در مقاطعی که صراحتن از اندام اي موتیف پارهـ  3 ـ 5 ـ 3ـ  2

ها در امتداد همان روایت  این موتیف. گیرد ها تعلق می ند که در تاریخ ادبی و گفتار روزمره به آنکش همان بار نشانگانی مضاعفی را به دوش نمی

اند، در آمد و  هاي شعر نشسته دهد و با توسل به تصاویري که در لبه کنند که مدام تغییر جهت می اي عمل می خطی و در عین حال، مرکزگریزانه
دهند که  فرهنگ ادبی خبر نمی هاي سکـسی از یک خرده چنین و به طور خاص، موتیف هم. ستشدي همیشگی به آن سوي مرزهاي ژنریک ا

. هاي دیگر شد ها با موتیف ي این موتیف شناسانه توان مدعی همسانگی دال البته نمی. گرا در چارچوب آن تعریف خواهد شد احتمالن شعر حادبیان

آورند و پردازش تصویري  و معناشناختی که صرفن به مختصاتی که در روایت به دست می هاي داللی با این همه، فرقی اگر هست، نه به سویه
  .این مقطعی از روایت است و آن مقطعی دیگر: گردد ها برمی آن

 چون جمع بستن با پسوند ها، افزودن یابند؛ بدین معنا که نه با توسل به تمهیداتی هم هاي اسمی آن نوعیت نمی گروهـ  4 ـ 5 ـ 3ـ  2

شمول و  شود و قرار دادن جملگی در یک سطح جهان به اسم جمع چسبانده می» که«ي  اي که اغلب با میانجی حرف اضافه  ي معترضه جمله

گیرند؛  گاه که مشخصن اسم خاصند، در بافتی استعاري، کنایی و تمثیلی قرار می خورند و نه آن تاریخی به یک عامیت عهد عتیقی پیوند می شبه
ي آن اتفاق  هاي پردازنده شود، تنها در تکینگی کنش روایی و سازه گرا از آن یاد می آن پیچش خارقی که مکرر در توضیح شعر حادبیان که چه آن

روند و فراتر از  گی بیانی ـ همان کنش گفتاري ـ می واسطه پذیرند، به سمت بی هاي اسمی که معمولن نقش نهاد را می بنابراین، گروه. افتد می
اي که  روند، تنها براي آن لحظه آیند و می اند، می اند، یا شاعرنگی آن را پرورانده هاي شعر را لرزانده اسامی خاص که طی تاریخ ادبی یا شانهآن، 

  .در حین روایت برایشان مقدر شده است و نه چیزي بیش از آن

گذارد و  گرایی قدمی به پیش می دهد، حادبیان از آن را به دست می کند و توهمی گرایی صرفن بر بازنمایی واقعیت تاکید می اگر بیان ـ  1ـ  3

هاي  ي کنش سازد، با توسل به نظریه گرایی با واقعیت برمی نسبتی را که حادبیان. زند برد و خود را بخشی از آن جا می در واقعیت دست می
ماند  که به قولش وفادار می نظر از این ر میدان توپخانه باشد، صرفدهد فردا راس ساعت پنج د که قول می  آن. توان توضیح داد گفتاري بهتر می

اي که گویی از زبان از خواست دالی و داللی  افتد؛ لحظه آورد که به تمامی در زبان واقعیت اتفاق می اي کاملن واقعی را به وجود می یا نه، لحظه
نوردد  شود که کثرت مسطح آن را درمی است که فضایی در واقعیت شکافته میدرست در همان لحظه . پیوندد جا به واقعیت می برد و یک خود می

افتد که در نهایت، ممکن  چیزي در واقعیت اتفاق می. برد به عبارتی دیگر، واقعیت واقعیت را زیر سوال می. ستاند اش را از آن باز می و همسانگی
نهد، به آن قول و آن تعهد ضمنی  کن است به آن چه کنش گفتاري در پیش میاست با آن همخوانی نداشته باشد؛ نه فقط به دلیل این که مم

المثل باشد، یک  یک ضرب: که نیز این امکان وجود دارد که آن کنش گفتاري خود بازنمایی یک کنش باشد و نه چیزي فراتر از آن وفا نشود؛ بل
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دهد و اضطراب رویارویی با امر واقعی را به  گرا را تحت تاثیر قرار می یانهمین نسبت با واقعیت است که روایت حادب. نشیند مجاز که جاي آن می

شباهت نیست؛ با این تفاوت  زاي هالیوودي بی آور و وحشت برد که گاه به یک ماجراي دلهره اي پیش می کند و مسیر آن به گونه آن تحمیل می
  .اي در حال شدن است اي نامتعین که همواره سوژه به میل سوژهگردد  آشوب برمی ي شناعت این تعقیب و گریزهاي دل جا همه که این

خورد، نسبتی مستقیم و دترمینیستی  گونه به عنوان مثال در رئالیسم سوسیالیستی به چشم می گرایی و واقعیت، آن نسبت میان حادبیانـ  2ـ  3

ي عزیمت و در عین  همچنین به دلیل نقطه. ماند ن ادبی باقی نمینیست و عالوه بر آن، براي نمونه نظیر رئالیسم جادویی تنها در چارچوب گفتما
روابط . شود گرا در چه موقعیتی مستقر می کند شعر حادبیان نماید که مشخص می حال، غایت سوژگانی آن یک خواست استراتژیک را وامی

اند و کمتر خصلتی انتقادي به خود  شده ذیرفته و سنگاند، روابطی مسلم، پ اي که ژرار ژنت و دیگران به آن داشته پیرامتنی، به رغم اشاره

گذارد، از آن وفاداري سوژگانی  در مقابل، آوانگاردیسم ادبی نیز که همیشه کمابیش نوعی خواست گردش به راست را به نمایش می. اند گرفته
اي که از آن زهد ریایی و  عزیمتی است به سوي نقطه گرایی حادبیان. برخوردار نبوده که بتواند گسستی بنیادین در این روابط به وجود بیاورد

قدرت شعر . گذارد خودشیفتگی مهوعی بگسلد که ادبیات را فرا گرفته و روابط پیرامتنی آن را که مستقیمن بر موقعیت اثر در تاریخ ادبی تاثیر می
برد و مشروعیتش را  همان جاست که به تاریخ ادبی حمله میاز . شود درست در همان موقعیتی که مستقر می... شود گرا در کجا مستقر می حادبیان

آورند تا  هاي ادبی که مشروعیت خود را از چنین تاریخی به دست می ها و نشست ها، سایت ها، مجله توان و نباید در روزنامه نمی. گیرد به هیچ می
خورد قوي، محکم،  جا به درد شعرهایی می آن. گرا گرفت بیانگفتمانی و حقیر را براي خود دست و پا کنند، سراغی از شعر حاد حیثیتی درون

کند و در چنین موقعیتی تکین و خودبنیاد است که به  شود، خود تعریف می گرا، موقعیتی را که در آن مستقر می شعر حادبیان. کننده و خوب خیره
هاي بشردوستانه  سیاسی را به خود بگیرد و یک مشت حرف شود، بدون آن که بخواهد فیگور شعر خورد و خصلتن سیاسی می امر کلی پیوند می

گرا، همواره یک شعر ـ  شعر حادبیان. از بنیاد سیاسی است. آورد چه به بیان درمی سیاسی است، حتا فراتر از آن. را جاي موضع سیاسی قالب کند

  . آید شود، در آن به چشم نمی وانده میچه معمولن سیاسی خ اي از آن سیاست است، حتا در همان مواقعی که هیچ رگه و نشانه

شود، به محض نوشته شدن  شعر نوشته می: آورد که هرگز به آن قابل تقلیل نیست اي از تاریخ ادبی را به وجود می گرایی لحظه حادبیانـ  3ـ  3

. آمده است حظه از دست شاعرش برمیشود که در آن ل زند و به کاري تبدیل می از آن چارچوب ژنریک که براي هر آن متصور است، بیرون می

شد و کاري که انجام شده است،  کاري باید انجام می: رسد که جدي و مصمم است طبعانه به نظر می قدر شوخ این ضرورت گریزناپذیر، همان
شود، اما  ته میي تئوریک، یک نامه که گرچه به مقصد مشخصی نوش توانست یک مانیفست باشد، یک نوشته می. نوشتن یک شعر بوده است

تنها راه پیش رو، وفاداري است به آن . اش هم خندید طبعی شود به شوخ حتا نمی. گرا را نباید جدي گرفت پس شعر حادبیان. خطابش کلی است

ي  از عهدهآفریند و خالی کردن جایی در تاریخ ادبی براي آن فقط  همانی با چنین شعري فاجعه می این. اي که این شعر نوشته شده است لحظه
آید  نشیند که از پشت می گرا جایی در تاریخ ادبی ندارد و به امید آن غربال به دستی نمی شاعر حادبیان. آید چیز برمی همه یک دلقک فرهنگی بی
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ي آن غل و  همه ي اي است به از دست دادن فعاالنه اتفاقن اراده. نشینی متصوفانه نیست گیري و عزلت این یک کناره. کند و در آینده ظهور می

اند و تقالیی است براي دخالت در وضعیت متعفن موجود و بر هم زدن آرایش نیروهایی که  ي ادبی را بسته زنجیرهایی که دست و پاي سوژه
یرند و هزاران م ها یک بار در انتهاي زندگی خویش می آن. ي خود ادامه دهند و به جایی در تاریخ ادبی قناعت کنند اند به زیست حقیرانه پذیرفته

ماند  تنها سوژه است که می. شود و نامی از او در میان نخواهد بود کند، گم و گور می گرا اما دست آخر قفل می شاعر حادبیان. بار در تاریخ ادبی
  . یابد براي اتصال به امر کلی و رد آن که شعر به شعر، امتداد می
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 :بحران نثر و فلسفه امروز 

  شعرعلیه 

  

  روزبه گیالسیان

    

اگر اندیشیده به واسطه ي امر مکتوب منکشف می شود ؛ باید پرسید اندیشه مکتوب شده امروز ما شکل کدام کتابت است؟ پس نخستین .  یک

  را پی می گیرد؟ این نثر در تاریخ  نثر فارسی چه تحوالتی را از سر گذرانده و در چه طریقی تقدیر خویش . سوال از شکلِ نثرِ اندیشیده است

شعر ماقبل مشروطه ، با معیارهاي اغلب غیر سیاسی ، با نزدیک شدن به نثر به ابتکار نیما چگونه خود را به سیاست می گشاید؟ مشروطه و  .دو

ه است و نیز همه نثر روزنامه چه تاثیري در آن داشته است؟ همه می دانیم شعر نیمایی به شدت سیاسی بوده یا قابلیت بیانگري سیاسی را داشت
ود می دانیم شعر نو به واسطه گرایش نثري خویش توانست با تلفیقی از بیانیه و تاریخ نویسی و تغزل بتواند قالبی باشد که همه چیز را در خ

  . گنجانده و قابلیت روایت هرچیز را داشته باشد

چیزي که شعر امروز را می سازد نه بهره بري از اعتبار نثر بلکه بر . اما این تمایل نثريِ شعر ، با افراط خویش در جایی به ضد خود بدل گشت
اکنون معتقدم شعر گفتن به واسطه شعر گفتن تنها می تواند ایدئولوژي اي در جهت  غیرسیاسی .  تخت نشستن و به تخته کشاندن نثر است

بیات شعري در این چند دهه و اینکه که هر مکتوبی براي فراگیر شدن قالب شعر و تنوع تجر. کردن و گرایشی به غیر سیاسی کردن متن باشد

  . بیانگري خود محتاج است نام این قالب ادبی را به خود بزند راهی براي گریز از مواجه اندیشه با سیاست از طریق نثر است

ري فروکاسته شود اما در برابر به همین دلیل هم هست که بخشی از آنچه من می نویسم گرچه قابلیت این را دارد که به شعر و اجزاي شع
باید پرسید چرا . این به گمانم نوعی مقاومت سیاسی است که باید هر کس در برابر فرهنگ از خود بروز دهد. پذیرفتن این قالب مقاومت می کند

  ما تعداد شاعرها و شعرهایمان بیش از تعداد نویسنده ها و نثرهایمان است؟ 

درست است که ما در خیلی از . درست است که ما فلسفه نداشته یا آن را از دست داده ایم. عی نداشته ایمدرست است که ما علوم اجتما. سه

ما شعر و . اما نمی توان فراموش یا حتی انکار کرد که ما ادبیات داشته ایم. رشته ها داشته اي نداشته یا به واسطه اي آن را از دست داده ایم
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اگر این داشته را به عنوان تنها میراژي که از گذشتگان فنا شده خویش به یادگار . بی حملش کرد داشته ایمتاریخی که بتوان بر این سنت اد

  داریم بپذیریم باید از خود بپرسیم این داشته به چه کاري خورده است و سهم اندیشه از این میراث چه بوده است؟

ام آن براي پدیداري در جامعه وجود داشته باشد تنها از طریق تکیه بر این میراث معتقدم بی گمان اگر راهی براي اندیشه و فلسفه به معناي ع 
 اگر پذیرفته ایم اندیشیدن از طریق امر مکتوب پدیدار می شود ؛ باید بپذیریم این کتابت ،که چیزي جز ادبیات نیست، باید متکی بر میراث. است

آیا به معناي تسلیم شدن بر تجربه آزموده ادبیات است؟ به هیچ . اري است؟ به هیچ وجهآیا این به معناي حفظ میراث و میراث خو. ادبیات باشد
  . تنها کسانی که بخواهند با یک بدفهمی ، نتایج خاص خویش را از سخن من بگیرند چنین برداشتی خواهند داشت. رو

و ... فالنی در فالن کتابش گفته است که « : ردن این عبارات آیا اندیشه می تواند به نقل قول از اندیشه بسنده کند؟ آیا می شود با آو. چهار

و بعد نام این تولید را اندیشه گذاشت؟  ؟».نتیجه گرفت که فالن یا بهمان... و در جایی دیگر می گوید که ... همان طور که فالنی می گوید چه
ت استوار است تنها می تواند شرحی از دیگري باشد و در آنجا مطلبی که تمام چارچوب ها و لوالهایش بر اساس آنچه دیگري گف. بی گمان خیر

تنها می تواند تحریف عظیم خود به واسطه دیگري . »...پس ما چنین« : که سعی می کند از این دیگري نقبی به شرایط اکنون خود بزند و بگوید
  .باشد

گر بخواهیم چنان معناي وسیعی به اندیشه بدهیم که هر تفسیر و تاویل آیا این شرح و تفسیر خود نوعی اندیشه نیست؟ بله ا: در برابر می پرسند 

اما این نامیدن چیز دلخواه ما نیست که با آن خوش باشیم و فارغ ؛ که ما هم . از دیگري را اندیشه بنامیم آنگاه می توانیم به آن اندیشه بگوییم

ک کردن خود اندیشه و وضعیت موجود آن نیست و همین وضعیت موجود است اندیشه چیزي جز پروبالمیتی. می اندیشیم و ما هم اندیشه داریم
از این رو اندیشه نمی تواند پروبلم ها را وارد یا صادر کند مگر آنکه از قبل . که در آنیم پیوند می زند» آن«که اندیشه را به شدت و حدت به این 

  . چاله و حفره اي براي دفن آن تدارك دیده باشد

وب یا بد ، به درد بخور یا به درد نخور ، دقیق یا سطحی ، عالمانه یا غیر عالمانه این تولید نمی تواند اندیشه باشد یا بتواند به هر چه هست خ 
چون سهراب سپهري گفته است آب « : همان طور که کسی نمی تواند چنین شعري بگوید ، شعري نظیر این که . بسط درونی اندیشه کمک کند

این به راستی » . فریدون مشیري در جایی می گوید آب آیینه عشق گذران است ، ما به گل کردن این آینه عشق گذران زنده ایمرا گل نکنیم و 

به همین قیاس کسی که می . یا هنوز معیاري براي نوعی شعر گفتن خوب قلمداد نشده است. شعر نیست یا اگر هم باشد شعر خوبی نیست
فته است سکس سرکوب نشده است بلکه بسیار به سخن واداشته شده است و قدرت نه همواره تخریب بلکه همان طور که فوکو گ«: نویسد 

  .نمی تواند داعیه امکان فکر را داشته باشد» ....تولید کرده و زایا بوده است پس

ید نه امري نو و مدرن بلکه داراي تباري در اینجا با نوعی شگرد اندراج دیگري در خود براي توجیه خود مواجه هستیم که علی رغم آنچه می نما
چنین نوشته هایی بسیار شبیه مکتوبات دینی است که سخن خود را به واسطه استناد به سخن دیگري مقدس نااندیشیده . بس سنتی و آشناست
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ید چنین ، پس باید و نباید این طور همان طور که خدا در قرآن فرموده است فالن و پیامبر اعظم می گو« : عبارتی شبیه اینکه . توجیه می نماید

آن گونه که فوکو گفته است فالن و آگامبن در کتاب خود به آن اشاره کرده « : بسیار شبیه همین نوشته هاي امروزي است که » ...یا آن طور  
  . »...است چنین پس دیگر نمی توان گفت یا باید گفت این طور یا آن طور 

ما تنها مرجعیت . نااندیشیده به صورتی کاملن پنهان اما در عین حال آشکار وارد گفتمان روشنفکري ما شده است این سنت استناد به امر مقدس 

چون قرار نیست خطر . اندیشه خود را از غیر آسمانی به غیر غیر آسمانی برگردانده ایم اما هیچ تعصبی کمتر از گذشته بر سر احکام خویش نداریم
جالب .  سمت مخاطب شلیک کنیم ، کافی است در پناه حقیقت هاي دیگران سنگر امنی از نیاندیشیدن را بنا نهیم کرده و خود حقیقتی را به

حقیقت این است . است که این نوع سنت استناد و ارجاع که دقیقن مشی و منشی استعالیی دارد به نام نوعی نقد درون ماندگار مطرح می شود

  . الیی به مدد دیگري و وضعیت دیگري درك کرده و می کنیمکه ما وضعیت خویش را تنها با استع

چه کسی می تواند منکر شود که ما نیازمند خواندن ادبیات غیر فارسی نبوده ایم؟ چه کسی می تواند منکر شود که ادبیات فارسی بسیاري . پنج

است؟ پس آیا می توان منکر شد که با خواندن فلسفه غیر از تحوالت خود را مدیون آشنایی با ادبیات غیر فارسی به خصوص در سده اخیر نبوده 
  فارسی بسیاري از راه ها و مسیرها گشوده می شود؟ پس دعوا بر سر چیست؟

 درست است ، آشنایی با هر چیز غریبه اي تاثیرات خود را خواهد گذاشت اما این سواي نقل قول کردن از غریبه و قناعت به نقل قول کردن از 

آیا غریبه مونث غریب است؟ آیا با غرب نسبتی دارد؟ آیا ما فریفته این مونث بودن غرب نشده ایم؟ آیا وقت آن . گرفتن در او است غریبه و سنگر

نرسیده است که از شبح غرب و شرق در گذریم و با محوریت زبان تکلم خویش از این به بعد خود را نه در مواجهه با غرب یا شرق بلکه در 
غیر فارسی درك کنیم؟ و اگر از این پرانتز بگذریم چگونه است که در فضاي ادبیات آشنایی کسی مثل هدایت با کافکا یا هر چیز  مواجهه با زبان

اما آشنایی ما با فوکو یا هر کس دیگر به نقل قول فراوان به او یا هر چیز و هر اتفاق مربوط به او . و هر کس دیگر به تولید بوف کور می انجامد
آیا سبب این نیست که ما مسبب اندیشه یعنی نثر فارسی را به کنار گذاشته و تحول آن را از صدر مشروطه به این سو متوقف نگاه . شود ختم می

  داشته ایم؟

چه  و اما نثر ما ، نثري که به واسطه آن می اندیشیم چه تباري دارد؟ ما میراث دار چه نثري هستیم و تا کنون در چه نثري و به واسطه. شش

  نثري اندیشیده ایم؟ تا به حال فکر کرده ایم که سیر تحول این نثر چه بوده است؟ 

به طور مشخص از آغاز مشروطه و رواج نثر روزنامه اي ، نثر فارسی . از سده چهارم تا سده چهاردهم انواع متفاوت نثر رواج یافته و افول کرده اند

امیدي اگر هست همه در این ایستادن در آستانه . ي پیش رفت که خود را به پرتگاه سقوط کشاندبا پا نهادن به عرصه عمومی در مسیر افراطی ا
به انگاره پیشرفت هم پشت کنیم چه می بینیم ؟ آنچه ، بگذارید به عقب هم نگاه کنیم . سقوط و نگریستن در ورطه اي ایست که زیر پاي داریم
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ز هم بر مشروطه نایستاده ایم ، آیا هنوز افقی دیگري امکان رقصیدن در برابر چشمانمان را دارد می بینیم را چگونه تفسیر می کنیم ؟ آیا ما هنو

  ) :که اغلب غلط رده بندي شده تا امروز که ردش به ما رسیده است(؟  و این چند دوره 

  نثر مرسل یا ساده - )ه ق 450تا  300(دوره ي سامانی        -1

و آن وقت که نماز کردي، هیچ کس به نزدیکش . دي و اندر نماز کردن به یک رکعت روزي و شبی ببردينان آنجا خوردي و نماز آنجا کر« 
و اندر آن وقت که نماز کردي، اگر دیو آنجا شدي، از آسمان آتشی آمدي و دیو را بسوختی و به . نه آدمی و نه دیو و نه پري: نیارستی شدن

  ».کردي، و درخت با او به سخن آمدي و سلیمان نماز می سلیمان هرگز ندیده بودي، محرابِ سلیمان اندر هر روز درختی برستی که 

  ابوالفضل بلعمی/ تاریخ بلعمی 

    
  )ه ق 550تا  450(دوره ي غزنوي و سلجوقی اول        -2

پیل شکار می  و دیدم وقتی در حدود هندوستان که از پشت. و پس از آن امیر چنان کالن شد که همه شکار بر پشت پیل کردي« 

امیر خشتی . کردي، و رويِ پیل را از آهن بپوشیده بودند چنان که رسم است، شیري سخت از بیشه بیرون آمد و روي به پیل نهاد
و پیل می . شیر از درد و خشم یک جست کرد چنان که به قفايِ پیل آمد. شیر زد چنان که جراحتی قوي کردۀ بینداخت و بر سینـ

  ».شیر به زانو افتاد و جان بداد. زانو در آمد و یک شمشیر زد چنان که هر دو دست شیر قلم کردتپید، امیر به 

  ابوالفضل بیهقی/ تاریخ بیهقی  

    
  )ه ق 600تا  550(دوره ي سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، نثر فنی        -3

یمانی بر میان . ت کردم و از هرات قصد بست کردم چون این شرح و تفصیل بشنیدم و این ترجیح و تفصیل بدیدم ، عزم غزو درس« 

و عقیلی در زیر ران ، داودي در بر و عادي بر سر و کمند تابدار در بازو و سپر گیلی در پشت و قناتی عربی در مشت ، با آفتاب هم 

  » سنان و با باد هم عنان

  حمیدي بلخی/ مقامات حمیدي 

   
  )ه ق 1200تا  600(دوره ي سبک عراقی، نثر صنعتی        -4

. خانه چون سپري بود بی دسته باري، از من قبول کن که اگر این همه ضیاع و متاع بفروشی، زینهار تا این خانه نفروشی که مرد بی« 

ن و اگر افالسِ تو به نهایت رسد و نعمت تو سپري شود و دوست و رفیق، خصم شوند، زینهار تا خود را به سؤال بدنام نکنی؛ و در فال
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چه . ام و کرسی نهاده، باید که در آنجا روي و حلقِ خود را در آن طناب کنی، و کرسی از زیر پايِ خود برون اندازي خانه رسنی آویخته

  ».مردن به از زیستن به دشمنکامی

  سدیدالدین محمد عوفی/ جوامع الحکایات و لوامع الرویات 

    
   

  )قه  1300تا  1200(دوره ي بازگشت ادبی        -5

   
فرق است . ما را چشم بر در است و شما را شوخ چشمی در بر. قسمت شما حضر شد و نصیب ما سفر. شما را طرب داد ما را تعب« 

  ». میان آنکه یارش در بر است با چشمش بر در

  )ش.ه( 1152- 1210قائم مقام فراهانی/ منشآت 

    
ریه ها دودکش یک ماشین فابریکی دیده نمی شود که دودي از آن متصاعد در تمامی این مملکت از شهرهاي بزرگ گرفته تا قصبات و ق« 

در هیچ شهري به نام دوایر دولتی عمارت بلند و باشکوهی . و از هیچ طرف بانگ سوت و صفیر حرکت و ورود راه آهن شنیده نمی شود. گردد
ترقی و تمدن است مشهود ۀ نقطه کمپانی و بانک که نمونـدر هیچ . از مکاتب دولتی و مریضخانه در هیچ جا نشانی نمی توان یافت. نیست

از زحمات نایب السلطنه عباس میرزاي مرحوم و خدمات امیرکبیر میرزا . مقابر بزرگان پیشین مانند سالطین صفویه و غیره همه خراب. نیست
نه نیکان را به رحمت یاد می کنند، . در میان نیستتقی خان مغفور که در راه ملک و ملت کرده و کشیدند سخنی که دلیل قدردانیِ اخالف باشد 

  ». نه بدان را به بدي نام می برند

  1280)ش. ه( زین العابدین مراغه اي/ سیاحت نامـه ي ابراهیم بیک 

    
    

  )ه ق تا امروز 1300(دوره ي ساده نویسی        -6

    
قلم گرفته و همان پیرامون انشاهاي غامض و عوام نفهم   ادر مملکت ما هنوز هم ارباب قلم عموماً در موقع نوشتن دور عوام ر« 
تکلف عوام فهم روي  اند انشاي ساده و بی گردند در صورتی که در کلیه مملکت هاي متمدن که سر رشته ترقی را به دست آورده می

مردم کوچه و بازار را با تعبیرات  کنند که هرچه بیشتر همان زبان رایج و معمولی نویسندگان همواره کوشش می سایر انشاها را گرفته
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و اصطالحات متداوله به لباس ادبی درآورده و با نکات صنعتی آراسته به روي کاغذ آورند و حتی علماي بزرگ هم سعی دارند که 

  » .کتاب ها و نوشته هاي خود را تا اندازه مقدور به زبان ساده بنویسند

  )ش.ه( 1300/ دیباچه یکی بود یکی نبود / جمال زاده 

   

    

جفت دیگر نثر یعنی شعر در این بین شاهزاده . این تنها روزنامه و ترجمه یا روشنفکران و مترجمان نبودند که نثر را به این پرتگاه رساندند. هفت

نت در پی معنا شعر با خیانت به خود آغاز کرد ، در هر خیانت عنصر رهایی بخشی نهفته است اگر که خیا. جوانی در جاي پادشاهی مخلوع بود

. عنصر رهایی بخش این خیانت در تعریف رابطه دوباره با شعر بود. خیانت شعر به شعر با نیما آغاز شد. کردن تازه ي خود رابطه باشد نه گسستن 
شعر . یر کندشعر نمی خواست به واسطه این خیانت شعر را ترك کند بلکه می خواست معناي شعر بودن یا معناي با شعر بودن را دوباره تفس

این نه تمامی تغییر موجود در شعر از دید شاعران بلکه بازنمایی بیرونی اتفاقی بود . توانست با بر هم زدن معناي شعر، خود را به نثر نزدیک نماید
سیاسی بلکه به واسطه سیاسی شدن نه به واسطه مداخله . شعر توانست به این واسطه خود را سیاسی سازد. شعر با نثر پهلو زد. غیر قابل انکار

  . مساله دار کرد هر نسبتی با سیاست

شعر کم کم نثر را به . اما این آغاز انقالبی به مانند تمام انقالب هاي نمادین به ضد خود بدل شد تا خود را و هدف آغازین خود را بپوشاند

این حمله شعر . ن به عنوان چیزي مرسل و عادي معرفی نمایدشعر تمام قدرت و صنعت نثر را به درون خود کشید تا نثر را صرف. فراموشی کشاند
اگر شعر به واسطه هم جواري نثري خویش توانسته بود سیاسی شود این بار با به محاق . به نثر حمله اي به سیاسی شدن خود شعر هم بود

م در این چند دهه ، شعر چیزي جز ایدئولوژي اي از این جهت به صراحت تکرار می کن. کشاندن نثر، خود و سیاست خویش را نیز به عقب کشاند
  .جهت غیر سیاسی شدن نبوده است و به چیزي جز این پندار دامن نزده است

نسبت و یا تهمت من به اسلوب و شیوه شعر گفتن به عنوان روشی براي بازنمایی . واضح است اشاره من به همه ي شعر هاي این دوره نیست 

این لشکر عظیمی است که سعی می کند تنها به نام شعر از مناسبت ها و موقعیت ها سخن بگویند و  به این واسطه اشاره من به . واقعیت است

امروز شعر گفتن تنها می . چرا ما دیگر نمی توانیم از نثر استفاده کنیم و باید هر کالم و هر واقعیتی را به شعر در آوریم. ما را به تهوع دچار سازند
اما کوشش نه در ستیز با شعر و حذف آن یا حتی تغییر آن بل در بازگرداندن نثر به موقعیت مساله ساز . به ایدئولوژي زمانه باشدتواند تن سپردن 

تنها به واسطه کوشش مجدانه در نوشتن است که می توان امیدوار بود در گوشه و کنجی بحران اندیشه را به نثر و نثر را به . خویش است
  . د زد و این جز با خیانت کردن به این شیوه رایج نگارش میسر نیستوضعیت موجود پیون
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 کافکا و پروبلماي مکان یهودي

 افشین توحیدي

   

اي نامحسوس مانند معمایی که  کافکا شاید خواستش این بوده که به گونه

جا گسترده و روشنی   حاال معما در همه. خواهد از نگاه پنهان بماند ناپدید شود می
   چه باید کرد؟. ست و به نمایش در آوردن خودکامل ا

  از کافکا تا کافکا/ موریس بالنشو 
 

   

 

   

کافکا . روز پس از آن خواهد آمد، روزي که دیگر نیازي به او نیست مسیح خواهد آمد، نه روز واپسین،: کند بندي میاي را سرهم کافکا استعاره

چون گفته دیگر سرگردان  ردان است، خیره به اسطوره برج بابل، آنجا که زبان هماي بزرگ باشد یک یهودي سرگ پیش از آنکه نویسنده

 جهان پیش از هبوط، جهان رساناي. کند تصویر، جهان را در یک ترم الهیاتی یکپارچه می تبار، والتر بنیامین، با مطابقت راستین واژه و یهودي

اي  توان بر وسوسه به نظر من نمی. کند پیوندپذیر بدل می بان را در یکپارچگی به امرلغزاند و روح ز ها می فالت/زبانی است که معنا را در سطح

کافکا و ویتگنشتاین را در  توان قرابت نگاه همچنین نمی. خواهد استعاره یهودي سرگردان را بازي گردان متن کافکا قلمداد کند فائق آمد که می
 واره به برج بابل باز گرداند و در بندي از رساله علمی فلسفی از واگشتی منطق را در خواهد زبان نادیده گرفت، آنجا که می "تراکتاتوس"

گویی اشارت او به آن منطقه نانشانگر، پاساژ یا دهلیزي  سازند، تو گوید که سکوت و انتظار یهودواره او را می اي می هاي خاموشی گرفته گزاره

. وار بدل کند به امري آونگ را در جهان کافکا "معنا"بایست  می "انتظار بزرگ"چه هست هر . انجامد هاي کافکایی می گشاید که به متن می

دیگر جاي نافهمیدنی آن، تمنایی که گرشوم شولم متفکر یهودي با تاسی به  چیزي شبیه زیستن در جهان و میل براي برگذشتن از آن به سوي
تکه شدن زبان و  کافکا ایماژي از ادراك تکه با این مالحظات با ید گفت. امیده بودن "اتحاد عرفانی با ربوبیت"عرفان یهودي آن را  قباال یا

در نقطه فرجامینش به انگاره  واره براي بازسازي دوباره اسطوره بابل که تالشی مذبوحانه و اساسا یهود. هاي آن است انتظار او براي تجمیع پاره

. دهد هاي ناکام از یکپارچگی کافکا را به روز واپسین یا انتظار بزرگ پیوند می که نوشته زاید انجامد و این شکست انتظاري را می می "شکست"

بندي یا تفسیري  از هر صورت او را پیش. گرداند گذارد ممتنع می ابزوردیته احتمالی را در انتظاري که به جا می اندوه کافکا هر گونه نهلیسم یا
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 بندي کافکا و هر با این صورت. اي همیشگی اشاره به تجربه شکست و ناکامی دارد تظار به شیوهگزاره ان. است "یهودي منتظر"بخواهانه  دل

کافکا همیشه یکسان نبوده ": و اصرار برآن دارد که باید نامید، درست برخالف آنچه موریس بالنشو پنداشته "ادبیات شکست"نویسد را  آنچه می

دانم  آنها منتهی به پارادایمی می زمانی از هاي کورنولوژیک و در برشی هم بندي درزمانی و روند تاستعال از هر صور هاي کافکا را در متن ".است

) هاي کافکا چهرها یا نقاب(هاي ملکولی  هاي متنی و گزاره نگرش به کافکا بازگردانی تاکتیک در این. گیرد که کمابیش پارادایم شکست نام می
اند اما  هایی انتظار و شکست او را پوشانده هاي بسیار کافکا، همواره نقاب در سیماچه. مهم بوده است )تصویري که اوست(به استراتژي اتمیکال 

توان منطقه شکست در جغرافی نگاه  چیزي که آن را می. ها و رسیدن به منطقه اصلی نگاه کافکا بوده است است شکستن این نقاب آنچه مهم
توان با  کمابیش می. این نگاه مستتر شاکله و شبکه متنی او را کارگزاري و رمز دهی کرده است یکافکا دانست و معتقد بود در هر تکثیر متن

شناسانه در زبان  براي یهودي سرگردانی چون او که معضلی هستی اي مواجه بوده است بالنشو همراه بود که ادبیات براي کافکا نه ابزار که گونه

قلمرو پدیداري زبان و اندرونه آن  شناسانه و هاي زیستن در زبان، که یک آشکار ساز هستی یافتن بدیل نه ارگانونی براي ادبیات. زند را رقم می
بر فراز  پاره خواهد بود که همواره همچون شبحی گشایی از هستی پاره گشایی از زبان، گره گره باید چنین اندیشیده باشد که هر گونه او . است

زبان  هایی است که او را در مواجه شدن با زبان به رهانندگی هایش برخاسته از بغرنج ش براي سوزاندن نوشتهاشتیاق. اش سایه افکنده بود زندگی
سوزاند بلکه  بود را در هر لحظه از زیستن غمبارش در خود می اش تجسد بخشیده ها و نه آنچه در تجربه زبانی او نه نوشته. اند شده رهنمون نمی

هاي درون زبان از  که شکاف سوخت او در تمناي تصویري می. بان و سپس منتظر نشستن براي رخداد بزرگ بودآتش کشیدن ز غایت میل او به
اي بود که روزگاري در زبان مسکن داشت و  به لمس یا اتحاد با خداي در محاق رفته کافکا تمایلش. رسیدن به آن همواره او را باز داشته بودند

شد و در بزنگاه  اي به قبله دیگر گسیل می قبله اش از هاي ابراهیم گونه یهودي سرگردان ما در سفر. بودبه جایی ناشناخته کوچ کرده  اینک
گنوستیکالیته روح مسیحی،  اش از بندي سپرد که روزي هگل با صورت اي راه می او در همان معضله. داد کف می رسیدن امر باز یافته را دوباره از

خواست  توانست یا نمی هگلی باشد که نمی "جان زیباي"توانست تصویري از  کافکا می نامیده بودش و چه بسا "آگاهی معذب"آگاهی دوپاره یا 

اش را در  هاي فردي تنها سیماي حقیقت هایش واجهد و در تجربه شکستی چنین، شکاف میان خود و جهانش با انضمامی شدن گزاره از

در سنت  او که. هاي زبان از دست شده گسیل کند بایست روزي او را به کرانه زد که می می رقم نگریست و انتظاري را خانه روح خود می تاریک
گذاري و  انگیز جهانش را رمز اي طاقت فرسا و وسوسه دم به شیوه هایی مکرر بر اشیا را فراوان دیده بود، در عملی جنون بار هر گذاري توراتی رمز

کرد و نه  گشوده به سوي تعالی قلمداد می ها را در زمان همچون ادیسه پیش رونده هگل سیر رخداد بار او نه دیالکتیک جنون .کرد رمزگشایی می
کرد، دیالکتیک رمزي او در مواجه با انگاره زمان  ها بدل می به کشف راهروهاي منتهی به ایده همچون دیالکتیک افالطونی سکونت در زبان را

زمان به دام افتاده بود که هر گونه رهایشی را در خود  اي از او در منطقه. داشت) افالطون( و نه سوداي واگشت) هگل(کرد  نه پیش روي می
توان گفت کافکاي  تعبیري رساتر می به. یافت دید که با وارد کردنش در نوشتار جنبه مکانی می اي را می آبستراکسیونیته او در زمان،. میراند می

هاي زمان  صورت هاي مواجه کافکا با جنبه. گرفت به دام افتاده بود اي که جهان نام می استعاره بود در یهودي در زمانی که ترجمانی مکانی یافته
اي  هر دو توامان در مرزهاي انگاره. دانست مکان را شهودي بیرونی می کانت زمان را شهود درونی و. هاي این نوشتار است و مکان مهمترین ترم
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ایستی، آنجا نه راه  جایی از زمان می در. کند گونی هست که هر گونه حرکت را در خود منتفی می زمان چنبرهدر کافکا . گرفت نام می "ذهن"که 

براي . شد تا حرکت صورت پذیرد و نپذیرفته بود آگوستینی است، همانی که بایستی دریده می این زمان همان پروبلماسی. پیش داري و نه پس
مند را در نوشتار که غلبه صورت مکان  او این ایستایی زمان. شود ایست در چشم اندازي قرار بگیرد که دیدهب کافکا تجربه این ایستایی زمانی می

وسواس بیش از حد او . است مکان براي کافکا صورت بیرونی شده تجربه زمانی او از مسخ شدن حرکت. کند شگفت می بر زمان است ترجمانی

در مسخ، محاکمه یا قصر، این موتیف بارها . دهد هاي مکان محورانه او را لو می اش، دغدغه ستانیهاي دا در تفسیر هندسی از سکناي کاراکتر
هاي کافکا نخستین  جایی در مکان عدم جابه حرکتی و بی. "هیچ رهایشی اي و محکوم به ماندن در آنی، بی تو در جایی ایستاده": شود تکرار می

سرگردان را  استعاره یهودي. بحران مکان، بحران قوم برگزیده یهوه است. معضل توراتی است مکان یک. هاي اوست ویژگی در دسترس داستان

هاي زمان  این استعاره استحاله توامان اقنوم. افتد یک اطاق به دام می نمایی است که در گرگوار سامسا انسان حشره "مسخ"در . شناسیم همه می

اي تنومند شده که  بدل به حشره گاهی که از آن او نیست او مکانش را گم کرده و در سکونت .در مکانی بیگانه با خویش است او. و مکان است
جا  جابه این میل. ربایند آور جایی است که سه گوي غلطان آرامش را از او می بلومفیلد، مکان هول در داستان. امکان حرکت را از کف داده است

شاید آنجا برهم از این چنبره ": کند زبان آلمانی تبعید می او خود را از زبان مادري به. زایی یافته است هاي دهشت شدن در کافکا نمود

اي نخواهی  هیچ چیز تازه در زیر آسمان": خوانیم در تورات می. یابد اش را نمی شود با این همه مکان گمشده جا می او مدام جابه "!انگیز خوف

موطن او کجاست؟ سرزمین (کافکاي رانده شده از موطن خویش . "است باطل االباطیلیافت، پس به یاد آور همه چیزباد است، همه چیز 

اي  کافکاي یهودي مسئله "...سپري یهودي سرگردان تو در وادي حیرت راه می! آه": بیند نگرد معضله مکان را می به هر کجا که می) موعود؟
از آنند که دیده نشوند و این در  عناصر یهودواره کافکا بیش. ي مکان استمسئله اصلی او پروبلما. هایش بررسی کرده است یکسان را در متن

هایش به میلنا دوباره در چنبره  کافکاي تبعیدي را در نامه. شود صورتی است که در هیچ تفسیري از کافکا ردي از این گونه تحلیل را دیده نمی

اي نزدیک  قلب من از خواندن وصف مستعمره": رباید ا حرکتی را از او مییابیم که امکان هر گونه سکونت ی مکان یکدست و تکرار شونده می

نامم این اندیشه است  آنچه را احمقانه می. اي متروك و از وین دور است کننده این دهکده به طرز نومید. شد ها به ناگهان سنگین مرز تبت در کوه
ه او گفت که اي یهودي آن گاه که در مکان یهوه در نیامده باشی هیچ مکانی باید ب "به راستی دور است؟. که به راستی تبت از وین دور است

این همان چیزي است که انگاره بیگانگی . اي دید که موطن خویش را از دست نهاده است توان به او چنین گفت و او را آواره می! مکان تو نیست

گویی در  تو. ها نیز هاي مکان و زمان پیرامونش بیگانه است و با انسان گرگوار سامسا با اقنوم. کافکایی را همواره کارپردازي کرده است
گرگوار سامسا است وقتی در شکاف زبانی تکه تکه شده نه  او همان. هاي پس از بابل هر آشنایی پیشینی با چیزها از بین رفته است ویرانه

در حیات شخصی او پدر . گردد نه به نام پدر باز) وده بافتن و گشودنفقط بسوزاند همچون پنولوپه در امر بیه خواهد او می(تواند بنویسد  می
 اي است از مبادله معنا در زمانه پیش از ویرانی و سپس با تخریب بابل هر استعاره پدر. کاراکتري بیش از یک رابطه خونی و فیزیولوژیک است

تکه شده است و هر پاره آوازي از آن  معصوم ارفه تکه که زبان همچون تن چرا. معنا خواهد شد خود یا دیگري بی) معنا/یهوه(گونه پیوندي با پدر 
به قطعات  بخشی او خواهان وحدت. براي هر یهودي چنین بوده است. براي کافکا تکثیري معضل آفرین است تکه شدن تکه. خواند خود را می
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. تکه کردن دوباره زبان تصویر کند تواند خود را عامل تکه او نمی. ردهاي خود را دا تواند، سر سوزاندن طرح مرکزگریز معنا است و آنگاه که نمی

ام که کسی داللتی براي  تا به حال ندیده. فهمد برود نمی. خواهد قطعات او را بسوزاند از ماکس برود می. طاقت اوست این کنش الحادي بیش از
اند افزوده  آسایی بر جذابیت تصویري که از او پرداخته و این به طرز جنون است تمناي کافکا تا به حال فهمیده نشده. هاي کافکا بیابد سوزاندن

  ...اش به جا نهاده است ها و زندگی اندیشید را در گوشه گوشه نوشته او ردي از آنچه می. کافکا نهلیستی دمدمی مزاج و نافهمیدنی نیست. است
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  دیدارشناسی مفهوم فاصله در شعر

 المیعلی نجات غ

  مدخل بحث

شنیده ام که . گویا بین آقایان یداهللا رویایی و رضا براهنی منازعه اي در گرفته است که ریشه در درك متفاوت آنها از مفهوم فاصله داشته است

د درباره دریا ي رویایی را با این بیان نقد کرده است که چگونه کسی که در کویر زندگی کرده است می توان "دریایی ها"براهنی مجموعه ي 

  ! شعر بسراید؟

و  "حضور میدانی"و  "همدلی"می دانیم که در فضاهاي مربوط به علوم انسانی و ادبیات تقریباً از دیلتاي به بعد یعنی اوایل قرن بیستم مفهوم 

ن جهانی و تکیه پیشاپیش بر نگاه هرمنوتیکی در اساس حضور درو. پایه نگارش یا سرایش متون ادبی بوده است "تجربه زیسته"یا به عبارتی 

بر این اساس . جهان بینی را الزمه فهم ادبی می داند فهمی که با توجه به زیستن در درون کانتکست زیسته به گونه اي تاریخمند رخ می دهد
غیاب دریا را "می دهد که او شنیده ام که رویایی پاسخ    از سوي دیگر این طور. است که کسی مانند براهنی می تواند یداهللا رویایی را نقد کند

این جمله در وحله اول بی معنا می نماید اما اگر در نوشته هاي رویایی دقت کنیم و ببینیم که رویایی چقدر به ادموند هوسرل در . "زیسته است

ا با تکیه بر فضایی هوسرلی رویایی تالش فراوانی در نوشته هایش دارد ت. مقاالتش اشاره می کند مجبور می شویم دقت بیشتري داشته باشیم

اینکه چه میزان فلسفه هوسرل اجازه . روح توصیفی پدیدارشناسی براي رویایی وسیله موجه سازي اشعار ایماژیستی او هستند. اشعارش درك شود
ي کسانی مانند شاملو دفاع می دهد ادبیات به فضاي توصیفی تصویرواري بسنده کند که رویایی از آن با حرارت در مقابل ادبیات اندیشه ورزانه 

آوردن نام براهنی و رویایی تنها مدخلی براي این . هدف من این است به مفهوم فاصله در پدیدارشناسی بپردازم. می کند مقوله ي دیگري است
  . بحث است

در ادامه مطلب . کننده ي آن استحرکتی با آن چیز خود از امور متعین -حرف کلی این نوشته این است که در فهم و ادراك چیزي، فاصله بدنی

در واقع مفهوم فاصله که امروزه در بین امضاء کنندگان شعر حجم کارکرد فراوانی یافته است در اساس یک . این جمله را بیشتر باز خواهم نمود
اصله ادراك شدن آن شیء که حقیقت شیء را در کمیت آن نشان می دهد ف) طول،عرض، ارتفاع(در حجم دکارتی . مفهوم پدیدارشناسانه است

به بیان ساده ما یک درخت دو متري را از هر فاصله اي که ببینیم فرقی نمی . می کند داراي اهمیت نیست   نسبت به سوژه اي که آن را ادراك

ی که فرد ایستاده اما در پدیدارشناسی چنانکه موریس مرلوپونتی تاکید دارد زوایه دید و جایگاه. کند و آن درخت همان درخت دو متري است
  فاصله مکانی با امر توصیف شده خود حائز معنایی است که رویایی تالش می. است و فاصله فرد با ابژه از عناصر اصلی معنادهی به ابژه است

اتها و بازنمایی ها در با اینکه گمان می برم رویایی در بسیاري از مواقع درك صحیحی از انواع التف. کند خود آنرا محور التفات و توجه قرار دهد
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او تاکید دارد که عناصري درکاراند که در ادبیات لحاظ نشده اند یعنی عناصر . هوسرل ندارد اما حرکت او به این سمت جاي تامل فراوان دارد

  . استخود دیدن در دیدن درخت داراي معنایی است و قابل اشاره . سوم در یک رابطه دو سویه که عبارت از خود آن رابطه اند

مفهوم فاصله و بررسی ابعاد کارکردي آن در ادبیات بخصوص شعر نیاز است مفاهیم دیگري را بکاویم و آرام آرام به سمت آن    حال براي تحلیل

  . حرکت کنیم  

  و توصیف درونباش و فرارونده) منظرانگاري(پرسپکتیویسم       .1

می کنیم به چیزي فکر می کنیم، دوست داریم چیزي یا کسی را دوست داریم و هنگامی که ما سخن می گویم از چیزي سخن می گوییم، فکر 
در واقع نسبتی خاص برقرار می . در واقع آگاهی و هر کنشی از آگاهی، آگاهی از چیزي است. یا شعر می گوییم درباره ي چیزي شعر می گوییم

نام دارد بیان می دارد که ما در  "قصدیت"این امر که . مان قرار می دهدشود که ما را در پیوند با محتوا، معنا و یا در کل چیزي در پیش روی

ما آنها را قصد می کنیم و به نحوي با آنها مواجهیم، به آنها معنا می دهیم و آنها . ارتباط با جهانمان، بدنمان، دیگران و اذهانشان و غیره هستیم

پس اولین کاري که ما براي شناخت . ن، بویشان، اسمشان، نشانه هاي شان و غیرهاز طریق رنگشا. هر یک به نحوي خودشان را به ما می دهند
ما کاري نداریم به اینکه آن چیز هست یا نیست، درست است یا غلط . چیزها می کنیم این است که نحوه هاي داده شدن آنها را بررسی کنیم

بنابراین پدیدارشناسی در وحله اول جهان را منحصر . ه به ما داده شده انداست بلکه ما به این می پردازیم که از چه طریق به چه نحوي و چگون
به بیان ساده ما حق داریم از چیزهایی حرف بزنیم که به نحوي به ما داده شده . می کند به آنچه که به نحوه هاي مختلفی به ما داده می شود

حال ما می توانیم بگوییم خب ما درباره خیلی چیزها . ه هستند غیر قابل بحث اندآنهایی که فراتر از این داگی ها یا به عبارتی تجارب زیست. اند
ما درباره حادثه اي تاریخی در آن گوشه جهان حرف می زنیم یا ما درباره مسابقه فوتبالی . حرف می زنیم که مستقیماً تجربه شان نمی کنیم

  . خدا و غیره حرف می زنیم که نمی توانیم آنها را ببینیم و تجربه کنیمیا ما درباره عقل و . حرف می زنیم که هنوز برگذار نشده است

در واقع داده شدن صرف تجارب . زیسته در پدیدارشناسی چیست  براي پاسخ به این مسائل باید دقت کنیم و ببینیم مراد از داده شدن و تجربه

براي ورود به این بحث نیاز به مقدماتی . ب اشیاء جهان مواجه می شویمما به طرق مختلفی با حضور و یا غیا. فیزیکی با حواس پنج گانه نیست
  .است

گاهی ما گرسنگی مان را تجربه می کنیم و گاهی کتابی را . تجارب درونباش و تجارب فرارونده: ابتدا باید یک تقسیم اساسی را در نظر بگیریم

حال یک فرق اساسی بین داده شدن این دو تجربه وجود . ه ما داده می شوندیعنی با آنها مواجه می شویم و آنها به نحوي ب. تجربه می کنیم
ی در تجربه کتاب ما کتاب را از باال یا پایین یا این طرف یا آنطرف تجربه کرده ایم یعنی کتاب همواره از یک زاویه و جنبه به ما داده م. دارد

تجاربی که اینگونه اند مثل تجربه قوانین . ی به تمامه به ما داده شده استاما گرسنگی از باال یا پایین تجربه نشده است کل گرسنگ. شود
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ریاضی و یا احساساتی مانند گرسنگی را درونباش می نامند اما تجاربی مانند کتاب و هر شیء فیزیکی دیگري فرارونده نام دارند چراکه - منطقی

رونده ما همواره دچار پرسپکتیویسم هستیم یعنی از گوشه اي امور را تجربه می در تجارب فرا. همواره کلیت آنها از وجه داده شده عبور می کند
در واقع کتاب ترکیبی است از . حاال این گوشه یا زمانی است یا مکانی و یا هر دو؛ یعنی این کتاب را من اکنون دارم از این طرف می بینم. کنیم

صدبار . این عنصر ثابت ایدوس کتاب است. دل این دادگی ها ثابت باقی می ماند دادگی هاي پر و خالی و عنصري ثابت و اینهمان است که در
حال چگونه یک ایدوس براي ما قوام می گیرد؟ . دیگر در صدجاي دیگر من این کتاب را ببینم آنرا می شناسم و می گویم این همان کتاب است

جزء و : این تالیف سه بعد دارد. پر و خالی را با هم ترکیب و تالیف می کنیم در واقع در تجربه فرارونده که لزوماً پرسپکتیوي است ما ادراکات
. از کل داریم مثالً درِ اتاق که خودش را می توانیم جداي از اتاق در نظر بگیریم  گاهی ما جزئی یا قطعه اي. کل، لحظه و کل و حضور و غیاب

باشد مثل صداي ساز و گاهی قسمتی از چیزي داریم که مابقی اش در آنجا و یا گاهی لحظه اي داریم که نمی تواند جداي از کل وجود داشته 

و کلماتی از آن در حال آمدن اند و یا خانه اي می بینیم  مثالً داریم یک جمله می شنویم که کلماتی از آن گذشته اند . در گذشته و آینده است

ما نمی توانیم بدون این افق . به افق ادراك، در ادراك ما از شیء دخالت دارنددر اینجا این قسمت هاي خالی به مثا . که پشت اش آنطرف است

به بیانی این درست است که رویایی در کویر زندگی می کند اما درك او از کویر که مستقیماً از آن . هاي خالی درکی از ادراك پر داشته باشیم
بنابراین دریا نیز در تجربه زیسته فردي که در کویر . به مثابه افق معنابخشی به آن ادراك پر دارد متکی است بر ادراك خالی و غیر مستقیم دریا

  . زندگی می کند هست و به نحوي غیاب آنرا در پیوند با آنچه که حاضر است زیست می کند

ر پدیدارشناسی جستجوي شیوه در واقع به بیان هیدگ. بنابراین تجربه زیسته و همدلی، صرف حضور در دل یک ماجرا یا رخداد یا فضاء نیست
در نتیجه فاصله اي که اشیاء خود را بر ما آشکار می کنند تا تمامیت خود را براي . هایی است که امور و اشیاء جهان خود را بر ما آشکار می کنند

در یکی ! یند و یا درکی از دریا دارد؟آیا کسی که در درون دریا زندگی می کند دریا را می ب. ما مشخص کنند در پدیدارشناسی بسیار پایه اي است
کوه حقیقت با دورتر شدن از آن آشکار می . دقت تو بیش از حد است": از نوشته هایم از زبان شخصیتی که به جغدي پاسخ می دهد گفته ام

  . "تتا کنون هیچ اروپایی اروپا را از دور ندیده اس ":در جاي دیگري نیز نوشته ام  "!شود نه با نزدیک تر شدن

توصیف ما . بنابراین ما در تجارب فراورنده از گوشه ها و وجوه داده شده به سمت وجوه داده نشده اما همپوند با وجوه داده شده حرکت می کنیم
اما نه  غیاب ها را پیش بکشیم. بلکه باید در فاصله اي قرار بگیریم که تمامیت ها را بتوانیم بنگریم. متوجه صرف چینش امور داده شده نیست

تا . ما باید از تجربه آغاز کنیم با این حال به سمت افق تجربه ها نیز پیش می رویم. هر غیابی بلکه غیابی که معناي حاضر متکی بر آن است
در . گیرداو تمایز بین تجارب درونباش و فرارونده را در نظر نمی . اینجا کار رویایی درست است اما مشکل کار او درست از اینجا به بعد است

تجارب درونباش را نمی توان داراي . در واقع تصویر حجمِ اندوه مهمل است! بازنمایی حجم می خواهد مثالً غم یا شادي را از باال یا پایین ببیند
از اشعار موسوم به بسیاري   مهمل بودن  . حجم و بعد دانست مگر اینکه به مثابه استعاره اي بکار روند که به سمت تجربه اي فراونده اشاره کنند

  . شعر حجم در نگاه افراد معمولی دقیقاً به همین دلیل است
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نکته مهم و اساسی دیگري که درواقع نقد جدي من بر شعر حجم است این است که در چنین اشعاري شرایط نوسیسی به شرایط نوئماتیکی 

  .براي توضیح این مطلب نیار به مقدماتی است. فروکاسته شده اند

  شرایط نوئسیسی و نوئماتیکی      .2

در واقع هر پدیداري که توصیف می شود دو بعد دارد بعدي که به سمت معناي حاصله از دادگی ها می رود و بعدي که به سمت شرایط حاکم بر 
و شرایط نوئماتیکی دادگی در واقع شرایط نوسیسی آنچیزهایی هستند که ما با تکیه بر آنها به پدیدارها معنا می دهیم . این معنا سازي می رود

نوئما همان چیز یا معناي چیز است در چارچوب آگاهی ما و نوئسیس قوانین حاکم بر این معنا دهی یا . هایی هستند که معنا را از آنها می سازیم
آنها کار می کند پی می در واقع ما با تحلیل شرایط نوئتیکی به قوانین محضی که آگاهی بر طبق . آشکارشدن و چیزي شدن براي آگاهی است

به بیان ساده یعنی اینکه در خالل جمالت ما یک تصویر می بینم که حاکی از وضعیتی و یا وضعی از امور   . آنها در واقع وجوه فکري اند. بریم

وضعیتی از  "مین انداختگربه گلدان را از روي طاقچه به ز"گلدان، طاقچه، گربه و غیره وضعی از امور اند که توصیف می شوند و اینکه . است

و  امور است که توصیف می کنیم و گزارش می دهیم اما اینکه ما توانستیم وضعی از امور را به وضعیتی از امور تبدیل کنیم با تکیه بر شرایط
امور درست است اما با اینکه از حیث وضع    "طاقچه زیر گربه است"یعنی ما نگفتیم . قوانینی ممکن شده است که به آنها نوئسیس می گوییم

این شرایط منطقی خاص اند که براي توصیف و رساندن مفهومی، فکري و . شرایط نوئسیسی اجازه ندادند ما وضعیتی اینگونه از امور وصف کنیم

کار برده ایم نمی چراکه دیگر در واقع چیزي نخواهیم گفت واین آوا ها که ب. نمی توان آنها را در اساس در هم شکست. یا اندیشه اي الزم اند  

. درکی از شرایط نوئسیسی وجود ندارد  . در اکثر اشعارِ حجم توجهی به این مقوالت نشده است. توانند در یک تصویر سازي به تمامیتی برسند

یل می لحاظ کردن شرایط نوئسیسی باعث می شود شاعر مفاهیمی محض و غیر تصویري را نیز در شعر بیاورد که بعد تصویري شعر اورا تکم
در واقع تفسیر زمانی آغاز می شود که وضع امور به وضعیتی از امور رسیده . ممکن است  تفسیر و برداشت و تاویل بر اساس ابعاد نوئسیسی. کنند

ما ریشه در اشتباه جریان ادبی دهه هاي اخیر . شما اگر بگویید گلدان، گربه، طاقچه مخاطب دچار وهم می شود نه اینکه به تاویل بپردازد. باشد

. برخی در واژگان دخل و تصرف کردند و برخی در ساختارها. چرا که برخی گمان بردند با ابهام بیشتر سطح تاویل پذیري باال می رود. همین دارد
عر پرهیز می کنند و امروزه بسیار متداول شده است که از شعار دهی در ش. در حالی که این کارها نه تکنیک که در واقع از کار انداختن زبان بودند

در عوض شعر به توصیفاتی بصري و جزئی فروکاهیده شده است که از ابعاد نظرورزانه . هر گونه بیان حکمی و کلی را در شعر محکوم می کنند
در سطوح  شاملویی به نوعی-در واقع اشعار موسوم به کارگاهی تالش می کنند با دوري از ایده پردازي هاي نیمایی. به شدت دوري می کند

و براي من جالب است . به بیان ساده شعر امروز از اندیشه دوري می کند. چیزي که در کار رویایی بسیار برجسته است. ایماژي زبان باقی بمانند

. قالنیت بوددر حالیکه ادموند هوسرل جدي ترین و آخرین مدافع بزرگ ع. که رویایی کار خود را با تکیه بر فلسفه ادموند هوسرل توجیه می کند
به نظر می رسد که خطاي رویایی در این است که در سطوح اولیه فلسفه هوسرل که همان پدیدارشناسی ادراك است باقی مانده است طوري 

د که هندي شباهتهاي مهمی دارد اما نباید گمان بر-اگر چه اندیشه هوسرل با عرفان ایرانی. که به راحتی آنرا با عرفان ایرانی همسان می داند
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کار او در نهایت به نقد بحرانهاي علمی و عقلی می رسد و در واقع فلسفه اي کامالً انضمامی . هوسرل در نوعی زهد انگاري باقی مانده است

 تمام مباحث او در بازگشت به خود شیء و کنار گذاشتن باورها و عقاید از پیش پذیرفته. فرهنگی بشري است-است که درگیر با شرایط اجتماعی
ه جهان شده براي رسیدن به اندیشه اي عمیق و درك ابعادي تازه و اصیل است که با تکیه بر آنها ما بتوانیم با نگاهی باز و مداوماً تکمیل شوند

قرار شعر براي او بازنمایی تجربه هایی است که فقط می توانند به شیوه ي شعري ارائه شوند و در جریان مفاهمه . را و خودمان را بازشناسیم
تجارب شعري نیز نحوه داده شدن خاص خود را دارند و قطعاً هویت مستقل خود را دارا هستند در عین حال از عقالنیت مربوط به خود . بگیرند

شعر  اگر. شعر صرف تصویر و بازي با کلمات نیست. نیز بهره مند اند و اندیشه هایی را بازنمایی می کنند که بجز با شعر بازنمایی نخواهند شد
از دید هوسرل خیال کردن نیز نوعی . ادراك تلقی می کند-او آنرا نوعی باز. کالم مخیل است خیال براي هوسرل امري بسیار پیچیده است

شعري تجربه از مرزهاي   شعر خیال انگیز باید نحوه داده شدنی داشته باشد و تجربه . بنابراین تجربه اي زیسته است. ادراك کردن ویژه است

انسانها خالء ها را می زیند، فقدانها را می زیند، گم شده ها را در جمع حضار می بینند و با گذشته . و معنا بخش به ادراك هاي حاضر است غایب

  . را صرفاً تخیل نمی کنند بلکه دوباره حاضر می کنند "بیشه ي انبوه، پشت اش کوه، پایش نهر"ها حرف می زنند و در تاکسی 

ا در پدیدار شناسی نقاط ویژه آشکار شدن معانی اي هستند که می توانند تمامیت یک امر یا حالت را به مثابه ي یک اندیشه با در واقع فاصله ه
در . لذت نهایی که از دید ارسطو لذت دانستن است همین کشف ایدوس یا معناي خاصی است که از فاصله اي ویژه ممکن می شود. ما بدهند

ه می گردیم؟ آیا جز این است که می خواهیم از جایی که حافظ ایستاده است به امور بنگریم و در فواصلی قرار بگیریم دل اشعار حافظ دنبال چ
شعر فرصت ها ي منحصر به فردي براي قرار . که می شود از آنجا چیزهایی را ببینیم که نمی توانستیم در منظرگاه و فاصله خودمان بنگریم

  . ه حقایقی را بر ما آشکار می کند که نمی توانیم در منظرگاهها و فواصل زبان علمی و یا فلسفی آنها را ببینیمگرفتن در فواصل ویژه است ک

  نظریه و تکنیک      .3

اشعار تبدیل به توصیف هایی تصویري از نزدیک . با این حال، امروزه در جریان شعري مان این اندیشه ها با اتهامات گوناگون کتمان شده اند

آنچه در آنها برجسته است صرف تکنیک . الیه هاي معنایی چندانی در آنها قابل کاوش نیست. و جزئی ترین دادگی هاي اولیه شده اند ترین
یاد می کرد او در جمله اي    "بحران تکنیک"این بلد بودن چیزي بود که هوسرل از آن با عنوان . هایی است که منتقدان آنها را بلد شده اند

این . "امروزه دیگر ریاضی دانها نظریه پرداز نیستند بلکه صرفاً تکنسین هاي نابغه اي هستند ":ریاضی دانان عصر اش می گوید  مهم درباره

تعدادي تکنیک که آنها را می شود به دیگري آموخت و صورتی . شعراي ما اغلب تکنسین شده اند. جمله قابل اطالق به شعراي عصر ما است

این درحالی است که نظر ورزي از دید هوسرل اولویت دارد یعنی تکنیک برآمده و در خدمت . یار کارآموزان کارگاهها قرار دادبی محتوا را در اخت

  . شعراي ما باشد  مهم ترین علت اینکه ما به چنین وضعیتی رسیدیم شاید فقر نظریه اي . اندیشه است
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نظریه اي که . ابیم که مهم ترین بعد در نقد آثار ادبی تحلیل پایه هاي نظري آنها استدر می ی "نظریه ادبی"با نگاهی به آثار اروپایی درباره 

استعماري، نقد قومیتی و غیره نمونه هایی - نظریاتی مانند نظریه فمنیستی، نظریه انتقادي، نقد پسا. می توان آن اثر را بر پایه آن فهمید و فهماند
اما در ایران نه تنها این . ه می شوند و می توانند بستر معنایی و اندیشه اي ادبیات را فراهم کنندهستند که امروزه ادبیات جهان با آنها تغذی

چراکه گمان می بریم نظریه همان ایدئولوژي و . نظریات در ادبیات چه در تولید و چه در نقد کاربستی ندارد ، بلکه از آنها نیز گریزان شده ایم

تجربه زیسته است که باید از . فقدان دغدغه باعث می شود ما در موقعیت تجربه زیسته قرار نگیریم. ستدرحالی که چنین نی. شعار دهی است
ما نمی توانیم هر تکنیکی را سوار بر . آنها معنایی زیسته استخراج کرد و تکنیک هاي بیان آن معناي زیسته باید متکی و برآمده از آن معنا باشند

  . باعث می شود آن تجربه مخدوش شودهر تجربه زیسته اي کنیم چراکه 

به همین دلیل این بحث را به . به هر حال ریشه ها و ابعاد بحران تکنیک بسیار عظیم تر از آن است که بتوان در این مقاله کوتاه به آنها پرداخت
  .همین مقدار خالصه می کنم

  نتیجه گیري      .4

واجهه و تجربه زیسته صرف ارتباط نزدیک و مستقیم و به عبارتی حضور نیست بلکه مواجهه بنابر آنچه که گفته شد به این نتیجه می رسیم که م

و جحم آن    ابعاد هر چیزفرارونده اي. آنجا رخ می دهد که فاصله اي خاص درکار باشد که بتواند حقیقت چیزي را در تمامیت آن آشکار کند

بعالوه امور محض فرازمانی و فرامکانی مانند مفاهیم، قوانین . له بی معنا استدر خصوص امور درون باش فاص  اما. متکی بر فاصله آن است

و بعد تعقل را از . بنابراین شعر ایماژیستی از توصیف امور درونباش و امور محض قاصر است. ،ایده ها و اندیشه ها تکیه اي اولیه بر فاصله ندارند
در عوض از آنجا . معنایی و فکري باقی می ماند و نمی تواند به سطح نظریه اي برسدشعر خارج می کند و در حد وصف امور بدون حفظ روابط 

شعر بگنجانند مثالً در مقاالت، نقدها، -که شعر ناچار است بعد اندیشه اي را دارا باشد چنین شعرایی تالش می کنند اندیشه ها را در فرا
چرا شاعران عصر ما تالش می کنند شعرشان را "ب به پروانه هاي رضا براهنی بنابراین پاسخ من به پرسش اول مقاله خطا. توضیحات و غیره

اندیشه و تصویر دو روي یک سکه اند و نمی توانند . ، این است که آنها در واقع می خواهند کار نیمه کاره ي شان را تمام کنند"توضیح دهند؟

وعی فروکاست انگاري است یعنی همه چیز را به سطح ادراکات پر و خالی و در واقع شعر حجم دچار ن. جداي از هم یا در مخالفت با هم باشند

  . ابعاد حجمی آنها فروکاسته است
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  سرمقاله ي مجله ي دستور چهارم

 امید شمس

  

، کلمنت گوتوالد ، رهبر کمونیست ، در پراگ بر مهتابی قصري باروك قدم گذاشت تا براي صدها هزار مردمی که 1948در فوریه  " -1

از آن لحظات سرنوشت ساز که  –لحظه اي حساس در تاریخ قوم چک بود . ر میدان شهر قدیم ازدحام کرده بودند سخن بگوید د
 .یکی دو بار در هر هزار سال پیش می آید 

. والد سر برهنه بود دانه هاي برف در هواي سرد می چرخید ، و گوات. رفقا گوتوالد را دوره کرده بودند ، و کلمنتیس در کنارش ایستاده بود 

  .کلمنتیس دلسوز کاله پوست خز خود را از سر برداشت و آن را بر سر گوتوالد گذاشت 

. گوتوالد با کاله خزي بر سر، و رفقا در کنار، با ملت سخن می گوید . بخش تبلیغات حزب صدها هزار نسخه از عکس آن مهتابی را چاپ کرد 

به زودي در سراسر کشور ، هر بچه اي از طریق کتاب هاي مدرسه ، دیوار کوبها و نمایشگاه . ی زاده شد تاریخ چکسلواکی کمونیست بر آن مهتاب
  .ها ، با آن عکس تاریخی آشنا شد 

بخش تبلیغات بیدرنگ او را از تاریخ محو کرد ، و البته چهره او را هم از همه . چهار سال بعد کلمنتیس به خیانت متهم و به دار آویخته شد 
آنجا که زمانی کلمنتیس ایستاده بود فقط دیوار لخت قصر دیده می . از آن تاریخ تاکنون گوتوالد تنها بر مهتابی ایستاده است . کس ها در آورد ع

 کاله کلمنتیس، میالن کوندرا، احمد(  ".تنها چیزي که از کلمنتیس باقی مانده ، کاله اوست که همچنان بر سر گوتوالد مانده است . شود 

  )میرعالیی

  . کلمنتیس ناپدید می شود اما کاله کلمنتیس بر سر گوتوالد تا ابد راوي ناپدید شدن اوست. ادبیات کاله کلمنتیس است

و این هویت تازه، هویت سابق اش را یک سره محو می . راوي امري ناموجود است. کاله کلمنتیس بر سر گوتوالد دیگر یک کاله ساده نیست

ادبیات هرگز خودش نیست، او همواره در حال فرا . بسیار فراتر از آنچه به طور طبیعی برایش مقدر شده را تصاحب می کند او موجودیتی. کند
هرکجا که براي ادبیات مقصود در نظر گرفته شود، او خود را چون . ادبیات هرگز به مقصود آفرینش خود وفادار نخواهد ماند. رفتن از خویش است
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اما او رازي را در خود نهفته دارد که او را به خطرناك ترین و مهم ترین . چون یک بازي پوچ و کودکانه نشان خواهد داد امري مطلقا بیهوده

  . دارایی انسان بدل می کند

ه در و ادبیات آن دارایی است ک» مقاومت انسان در برابر قدرت مقاومت حافظه است در مقابل فراموشی « کندرا در کاله کلمنتیس می گوید 
روزي بود روزگاري « و همواره نقلش چنین آغاز میشود . ادبیات همواره معطوف به گذشته است. مقاومت انسان در برابر هر قدرتی به کار می آید

  ».بود

یقتی حق. ادبیات حدیث مردن و رفتن آن چیز هاست. می گیرد میراست هر آنچه در ادبیات جاي  .هرآنچه در ادبیات جاي میگیرد می میرد 

  . ادبیات روایت مرگ است: محض و کوبنده در دل ادبیات است که هیچ قدرتی را یاراي مقاومت در برابر آن نیست

ادبیات . اینکه زمانی خود گوتوالد هم محو و نابود می شود: ادبیات حقیقتی را اعالم می کند که گوتوالد نمی تواند آن را محو و پنهان کند
  .     ادبیات حدیث بربادرفتگی است. تن کلمنتیس است گواه مرگ محتوم گوتوالد نیز هستهمانطور که حدیث بربادرف

است به هر اندیشه در باب هرچیز، اینقدر که این » مربوط«اینقدر که این مفهوم . ، چقدر طبیعی ِ هرآن چیزي است که هست» برباد رفتگی «
همان جور کیف که . یک جور کیف است که تقدیر هر نقلی است. »بر باد رفتگی«ین عبارت گزنده است و قاطع ،اینقدر که محزون و دلرباست ا

روایت در این قالب یعنی . فرزند بال شک روایت است» برباد رفتگی«. کیف از ویران شدن و به انتها رسیدن. مثالً در اوج هذیان بیماري هست
یعنی مکان اصلی تنهایی، جنون، وهم و ماخولیاي هر آنچه به نام بشر شهر . » شهر«از میان چهره هاي مرگ و چهره هاي زندگی » عبور«

  .قواعد مرگ و قواعد پس از مرگ. عبور یعنی زندگی مضاعف در دو جور قاعده. آنجاست

رباد پس ب. در زندگی مشهود است)چیزيبرباد رفتنیا درحکم تقدیرو یا به حکم گواه (قواعد مرگ همان قواعد برباد رفتگی است که همه جا

 . رفتگی روایت مرگ است از زندگی

آیا نویسنده مخالف . میرندگی درذره ذره ي این چیزهاي زنده حی و حاضر است. نویسنده که مفتون زندگی است خود راوي برباد رفتگی است

  این میرندگی است؟ آیا نوشتن از براي ماندگار کردن است؟ چه چیز درنوشته ماندگارمی شود؟ 

اندیشه آنگاه که سخن می گوید هستی میابد و سخنگوي این . اندیشه حاصل درآمیختن اندیشنده و جهان. اندیشه است نوشته زاییده ي

نوشته سخنگوي این . فرسودگی یکی از قواعد بربادرفتگی است. اندیشنده با جهان میامیزد و هردو دراین فرسوده می شوند. درآمیختگی می شود
. نوشته راوي برباد رفتن این دوتاست. آیینه نیست درمقابل  این دوتا. نویسنده نیست مومیاي ِ جهان هم نیستنوشته مومیاي ِ . فرسودگی ست

او . نویسنده در لحظه نوشتن، مرگ خویش را چون امري محتوم پذیرفته است و اصال به همین خاطر است که می نویسد. یکی درون دیگري
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فردي خود را از وجود ش خارج کند و با این کار سرنوشت بخشی از خودش را از سرنوشت خودش  می نویسد تا چیزي از خود از تجربه خاص و

  . با همین کار او اثر را با خویش در فاصله اي پرناشدنی  قرار می دهد. که همانا مردن و برباد رفتن است، جدا کند

 . او با هر لحظه از نوشتن خود بر مرگ خویش گواهی می دهد

اندیشه دو گونه سخن میگوید، در حضور . که اندیشه که مادر نوشته است خود راوي بربادرفتن اندیشه هاي پیش از خود استبگذر از این 

آنجا که از زبان اندیشنده سخن می گوید و شنوده می شود بخشی از آن فراموش میشود و بخشی از آن بعد تر فراموش . اندیشنده یا در غیاب او
وآنجا که نوشته می شود، هرگز نوشته نمی . فراموشی و تحریف هم از قواعد برباد رفتگی است. تحریف شهید خواهد شدمیشود و بخشی دیگردر 

  در فرآیند خواندن اندیشه به کلی محو . اندیشه در فرایند نوشتن تهلیل میرود، مستحیل می شود و دگرگون میگردد. شود
متن صحنه . خواننده: اینجا اندیشنده اي دیگر و جهانی دیگر حاضر است . شه و اندیشندهپس چه چیز می ماند قصه ي محو شدن اندی. می شود

جهان ) ؟(آیا نویسنده با این مخالف است؟ آیا ادبیات ماندگار. هر نویسنده اي راوي برباد رفتن خود و جهان خود است. ي نمایش بربادرفتگی ست
. شده است؟ همه چیز» دگرگون«و چه چیز. گونه باقی مانده ست؟ هیچ چیز» همان«ه چیزدر حکم مخالفتی عینی است ؟ درآثارماندگار جهان چ

. پس نویسنده مخالف نیست که در قالب راوي، ستایشگر این بربادرفتگی ست. پس چه چیز در آنها جاودانه است؟ حدیث نابودي و بربادرفتگی
همانطور که در هر کاشتنی معناي از نو . ن همیشه معناي رستاخیز هستدر تدفی. آداب نوشتن آداب مومیایی کردن نیست آداب تدفین است

  .  رستن هست

. نوشتن درست مثل کاریست که هنسل و گرتل انجام می دهند تا بلکه از مرگ نجات یابند. نوشتن یعنی خود را میرا دانستن و مقاومت کردن

/ کالغها . عا ً چنین ردي براي نجات آنها از مرگ و فراموشی مناسب نیستقط. آنها ردي از خود باقی می گذارند اما ردي از تکه هاي نان
هر نوشته اي گواهی است بر اینکه نویسنده اي می . مرگ اصلی ترین معنا و موضوع ادبیات است. خواننده ها این تکه هاي نان را خواهند خورد

  مرده است یا خواهد مرد چون این او در بطن تاریخ . او در این لحظه مرده است چون اینجا نیست. میرد
 .    لحظه ي نوشتن لحظه ي اشتیاق به زندگی پس از مرگ است و هر اثر ادبی در حکم یک وصیت است. قاعده ي هستی است

غ بالی رمز تنوع گونه هاي موجود در تمام زمینه هاي هنر همین  فرا. امروز هیچ قانون مقدم و هیچ معیار معینی ناظر بر اثر هنري نیست-2
تعیین کننده ي صف بندیهاي ( بوطیقا نویسی در وجه مقابل خلق اثر هنري و به عنوان ناظم اثر . است که از قبل قانون گریزي دست داده 

  . بنابراین هرچه حوزه ي تنوع و تکثر گسترده تر می شود حوزه نقد و تحلیل اثر هنري محدود تر می گردد. تقریباً نا کارآمد شده) سبکی 

چنین گفتگویی چون تابع شرایط مشترك نیست سلیقه اي . ه نظر میرسد نقد ادبی  از یک پروژه ي اکتشافی به یک گفتگوي شهودي بدل شدهب

اگرچه این گونه نقد مرزهاي میان تولید نظریه ي ادبی و اثر ادبی را تقریبا برداشته است اما تالشش براي توضیح علت برجسته بودن .خواهد بود
چرا که این برجستگی نظام مند و تعریف شده نیست این گونه از نقد تنها خبر از وجود حقیقتی . ثار نسبت به دیگران  بی نتیجه می ماندبعضی آ
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این شرایط گویاي آنست که معیار سنجش آثار ادبی دیگر در دسترس نیست و در . در متن می دهد اما در باره ي جزئیات افسانه سرایی میکند

  .القین آثار نیز هیچ تمایلی به پیشنهاد چنین معیاري ندارندعین حال خ

رهایی از مقایسه و سنجش در کنار رهایی از توضیح و . رهایی بخشی از خصلت جمعی آثار ادبی شده. است» رهایی«اولین پیامد این شرایط 
ین رهایی، نوید بخش یک انقالب در اندیشه ي انتقادي و هم طبعا ا. تشریح در کنار رهایی از پیشنهاد و تبلیغ در کنار رهایی از بحران و رهبري

جستجوي . در ایدئولوژي آثار ادبی نیست بلکه حاکی از رکودي است که به علت عدم اتفاق نظر برسر اعتبار شاخصهاي زیباشناختی رخ داده
یل که با منطق تاویل اتفاق می افتد همچون یک مکالمه رهیافتهایی براي توضیح اثر هنري تا آنجا که در حوزه ي فردي منتقد و نه با ابزار تحل

هیچ تردیدي در . می گیرد و امکان نگریستن از چشم انداز سنجش را ندارد ي درونی که به لطف زبان بیرونی شده خود درحوزه ي ادبیات قرار 

اما براي طرح . ز هستی متن می شود وجود ندارداهمیت چنین رویکردي به آثار هنري که از رهگذر مکالمه با متن منجر به خلق پرسشهایی ا
. بی نهایت مبهم است باید در بیرون از حوزه ي ادبیات به دنبال همسایه ي مناسبی گشت پرسش از چیستی متن در شرایطی که چیستی آن

صري پا گذاشته، با اوضاع خود نظریه نباید وضعیت خلق آثار ادبی را که به یمن عبور از نظریه ي ادبی امروز به عرصه ي گسترده و بی حد و ح
حقیقت اینست که منتقد ادبی در دورانی که خود آنرا پیش بینی و تشریح . ي ادبی که نتوانسته همپاي آثار زمانه ي خود پیش برود یکی دانست

حوزه هاي دیگر هنر و غیر هنر گشوده  مهمترین علت اینست که آثار ادبی خود را در برابر. و تبلیغ کرد ناکار آمد و به شدت نا مطمئن شده است
شعر و نقاشی و گرافیک با صدا و نور و روانکاوي و داروشناسی و جرم شناسی با فلسفه و کارتون به خدمت اثر ادبی گرفته شده اما منتقد . است

ش انتقادي اثر و کشف جهان بینی آن در نتیجه به جاي سنج. ادبی سخن خود را با استفاده از حوزه ها ي دیگر دوباره سازماندهی نکرده است
به همین دلیل منتقد هیچ مدرکی براي ستایش از یک اثر هنري و ترجیح . خود را به شناسایی همین حوزه هاي مذکور در اثر هنري قانع می کند

  .ر ادبی محروم کرده است همین موضوع منتقد را از موقعیت خط دهی به سلیقه ي حرفه اي و سنجش قدرت اث. دادن آن به اثر دیگر ندارد

ر اگر چه تقریبا تمام طیف هاي نقد ادبی متفق القولند که دستیابی به مجموعه اي از ویژگیهاي تکنیکی یا فرمولبندي هاي بوطیقایی براي اث

نوشته می شود آثار را به همچنان نقدهایی که . ادبی معاصر امکان پذیر نیست اما عمالً هیچ کدام نیز قضاوت درباب اثر را کنار نگذاشته است
جریانهاي ادبی نسبت می دهد و از این نسبت قضاوتی شکل می گیرد که بیشتر نشان دهنده ي الگویی آرمانی است که منتقد براي اثر آرمانی 

  :فرمول نوشته شدن چنین نقدي  به این صورت است. مورد قبول خود در نظر گرفته است

  یقه اي منتقدمقایسه الگوي کلی اثر با الگوي سل -1

 قضاوت درباب همخوانی نسبی این دو الگو -2

 عنوان کردن الگوي منتقد به عنوان الگوي آرمانی   -3

 جستجوي مدرك براي اثبات همخوانی یا ناهمخوانی اثر با الگو -4
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 نسبت دادن اثر به یک جریان ادبی  -5

 قضاوت درباب جریان ادبی از دریچه ي اثر -6

  .»معاصریت« با استفاده از برچسب مبهم   خواهی مشروعیت می دهد؟اما منتقد چگونه به این فرایند دلب

» باید«ثانیاً ادعا می کند که آثار ادبی از این . چگونه اثري باشد» باید«با نوشتن چنین نقدي اوالً منتقد ادعا می کند که می داند اثر ادبی معاصر

  ها به سه دسته تقسیم » باید« ه نسبت میزان پایبندي به این و در عین حال جریانات ادبی ب. ها آگاهند و به آن گرایش دارند
هستند ، » اصلی«جریان ادبی : و به همین ترتیب قضاوت می شوند . کامالً معاصر هستند ، تقریباً معاصر هستند یا اصالً معاصر نیستند. می شوند

ه بیشتر این نقدها توسط  منتقدانی نوشته می شود که خود از جمله جالب اینجاست ک. هستند و یا اصالً جریان ادبی نیستند» فرعی«جریان ادبی 
ش عنوان می کنند با آنچه عمالً در »معاصر«درباب تناقض آشکار میان آنچه منتقدین، اثر ادبی . هستند» اصلی«ي نویسندگان جریان ادبی 

پس عدم دسترسی به یک معیار مشترك براي . حوزه ي ادبیات معاصر همچون امري بی بدیل رخ می دهد الزم به هیچ توضیحی نیست
  . بلکه به معناي وفور قضاوتهاي بی اساس است. سنجش اثر ادبی به معناي پایان قضاوت درباب اثر نیست

اثرادبی امروز اثري ست که با زمانه ي خود معاصر . معیار سنجش خود را ارائه کرده است» معاصریت« اینها همه درحالیست که خود کلمه ي 
درنتیجه آگاه به موقعیت زمانه ي خود باشد و در نتیجه در ارتباط با زمانه ي . یعنی پاسخی هارمونیک به درهمریختگی زمانه ي خود باشد. باشد

و بدیهی است که وقتی در حوزه نقد ادبی سخن می گوییم در حوزه طرزکار و شیوه و صناعت سخن می گوییم نه در حوزه ي بیان و . خود باشد
در عصر تشویش و بیمارگونگی اثري که تکیه بر . پس در عصر کثرت، اثري را که سرشار از تمرکز و تاکید است نمی توانیم معاصر بنامیم. وامحت

و مهمتر از همه در عصري که ما نمی دانیم عصر چیست؟ سخن گفتن از اثر ادبی . سالمت در شکل و شیوه دارد را نمی توانیم معاصر بنامیم
  عمده ي نقد ادبی فارسی هیچ درکی از زمانه ي خود بدست . معناست معاصر بی

فهم اینکه . یعنی تنها می داند که جهان در چه عصري است آن هم اگر بداند. نمی دهد تنها زمانه اي که می شناسد اگر بشناسد زمانه ي ماست
  .       سی تصور نمی شودمی برد در حوزه وظائف نقد ادبی فار خود او در چه عصر و زمانه اي به سر 

بدیهی است که در چنین فضایی، یعنی فضاي سطحی، خالصه و اخته . امروز رویه ي نقد ادبی بر بنیاد یادداشت نویسی ژورنالیستی استواراست
در فضاي . استنقد ادبی که خاصیت تکمیل کننده گی اثر ادبی را ازدست داده . ي ژورنالیستی، نظریه ي ادبی فارسی هیچ جایگاهی ندارد

معرفی که گاه صفاتی را به اثر می بندد که بیشتر معرف ویژگی هاي مطلوب نظرمنتقد . ژورنالیستی صرفاً بدل به معرف اثر ادبی شده است
  . هستند تا معرف ویژگی هاي اثر

کردن او براي روبرو شدن با اثر ادبی معاصر، از سوي دیگر ناتوانی نقد و نظریه ادبی فارسی براي روشن کردن و تغییردادن ذهن خواننده و آماده 

حقیقت آنست که بخش عمده اي از نقد ادبی چیزي جز آینه اي . شکافی عظیم میان سطح درك خواننده و سطح تولید آثار ادبی پدید آورده است
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ي بی رمق خود را با رنگ و لعاب نظریه  نقد ادبی اثر را مصادره و بهانه می کند تا چهره. نیست که نارسیس وار، رو به خود گرفته شده است

  . پردازي بزك کند

رویوو ( بخش اعظمی از نقد ادبی به لحاظ ساختاري و سبکی رونوشتی است از . هیچ رویه ي مشخصی براي نقد ادبی قابل تصور نیست

Review ( هاي بی مایه ي مطبوعات خارجی یا تقلیدي ناشیانه)نوشته هاي معروف نظرياز ) بدون کمترین خالقیت و اصالتی .  

اثر ادبی را به عنوان جزئی از کل . موجودي منفرد می بیند یا متعلق به یک جریان) به ندرت(علت در اینجاست که نقد ادبی فارسی اثر ادبی را یا 
از آنجاکه  اندیشیدن به گونه اي . بدنه ادبیات نمی بیند بنابراین از کشف رابطه ي میان اثر به مثابه ي جزء و ادبیات به مثابه ي کل عاجز است

می بریم جایگاهی در نقد و نظریه ي ادبی فارسی ندارد، این هردو میان تهی و  اصیل درباب چیستی ادبیات و چیستی زمانه اي که در آن به سر

 . اخته، هریک لنگ لنگان راه خود را می روند
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 »نویسی ساده«شمس لنگرودي و 

  حسین ایمانیان

    

هاي اخیر او توسط اشخاص  نهاد کتاب مصداق این گزاره تکرر پیش. سه سال اخیر است-ترین شاعران دو شمس لنگرودي یکی از مطرح – 1
هاي او  شعري را هم در بر بگیرد، با یکی از کتاب  بایست مجموعه مدتی است ویترین پیشنهادي افراد شناخته شده، وقتی می. گوناگون است

از این منظر . کنند هاي شمس لنگرودي اشاره می کار؛ همه به شعر مدار و ورزش نویس و مترجم گرفته، تا بازیگر و سیاست از قصه. شود تکمیل می
اي که شعر فارسی چه در مسائل نظري و نقد ادبی  ي هفتاد، دهه چرا که در دهه. هاي شعري چند سال اخیر است شمس لنگرودي یکی از پدیده

کرد، حرف زدن از شعر شمس لنگرودي موضوع بحث نبود و اگر  فردي را تجربه می ي شعري، پویایی منحصربه هاي نوجویانه مونهو چه در تولید ن
ي  لنگرودي در دهه. گرفت قرار می 60و  50هاي  هاي دهه شد، صرفن تحت عنوان یکی از بازمانده هاي مختلف نام او آورده می در آنتولوژي

حکایت «: شود گونه آغاز می یکی از شعرهاي این کتاب این. »هایی براي بلبل چوبی نت«شعر منتشر کرده است با نام هفتاد تنها یک مجموعه 

هاي  ي شعر او را، که هنوز مشخصن شاملویی است، با نحله این عبارت فاصله. »دارم ات می گونه که من دوست این/ بارانی بی امان است 
ي هفتاد؛  شدن نفرت کسانی از وجه غالب هژمونی شعر در دهه زمان با بیان مطرح شدن شمس لنگرودي هم .دهد پیشروي شعر آن دهه نشان می

ها را  هاي آن جوان زمان که شعرها و مقاله ها هم آن. ي جسور کنار گذاشته شده بودند خوانده کسانی که در آن دهه توسط مشتی جوان تئوري
دادند و در مقابل امثال شمس  هاي آنان فحش می یافتند به شعرها و مقاله جو، هرجا فرصتی میفهمیدند، پس از فروکش کردن نسبی آن  نمی

ها  ي هشتاد چه اتفاقی افتاد که امروز نام لنگرودي بر سر زبان اما در دهه. نویسند زدند که الاقل شعرهایی قابل فهم می لنگرودي را مثال می
  است؟

هایی بر سر  در این دهه نام چند شاعر توسط آدم. ي شعر فارسی است ترین دهه بریم عجیب سر می اي که اکنون در انتهاي آن به دهه – 2

هایی مثل شعر حجم و  ي چهل که کسانی مثل شاملو و فرخزاد، و یا جریان در دهه. ها افتاد که درواقع هیچ صالحیتی براي این کار نداشتند زبان
سو توسط همان منتقدان تکلیف شاعرانی مثل  گرفت و از آن اعال صورت می انی مثل براهنی و نوريکار توسط منتقد شدند، این موج نو مطرح می

ي نقد و  کوشید تا حقانیت خویش را در حوزه شد، با جدیت تمام می ي هفتاد نیز هر جریانی که مطرح می در دهه. شد مشیري و توللی یکسره می
. ها هستند ها را منکرند منتقد ی مطرح شده است که به طرز غریبی تنها کسانی که اهمیت شعر آني اخیر نام شاعران اما در دهه. نظر نشان دهد

کوشند و نه منتقدي وجود دارد  زنند و به دنبال اثبات تئوریک حقانیت و یا اهمیت شعر خودشان می شاعرانی که نه خود در مباحث نظري قلم می
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دقت کنید که براي بزرگداشت شاعري مثل . ها را بر کرسی بزرگی بنشاند و از نظر انتقادي شعر آن ها دست به قلم برده دلی با شعر آن که در هم

اما چه اتفاقی افتاده است . دوتا دوست و رفیق دیگر-ساز، یک ناشر و یکی کنند؟ یک نقاش، یک فیلم احمدرضا احمدي چه کسانی سخنرانی می
  اند؟  تاثیر ي عمومی بی قدر در برساختن سلیقه که منتقدان جدي شعر این

ي دالیل این امر، خود موضوع یک  برشمردن همه. ي ایران است ي پوپولیسم در فرهنگ عمومی جامعه ترین عامل این مسئله سیطره مهم – 3
ضا براهنی، ر. کند ها براي این یادداشت کفایت می ي شعر، اما، موارد روشنی وجود دارد که ذکر آن در حوزه. شناختی است پژوهش جامعه

از اواسط این . کند و دیگر به شکل مستقیم در وضعیت ادبیات جدید دخالتی ندارد ترین منتقد و تئوریسین شعر فارسی از کشور مهاجرت می مهم
را  بار اصلی ژورنالیسم ادبی. شود کارها قرق می مانده هم توسط محافظه دوتاي باقی دهه تعداد نشریات جدي ادبی به شدت کم و آن یکی

ي کوتاه و رمان  ي شعر دارند و نه در مقایسه با قصه اي به حوزه شوند که نه احاطه جا کسانی مسئول می گیرند و در آن ها به عهده می روزنامه
هاي شعر آوانگارد  انتشار کتاب. شود ها انجام نمی ي نقد شعر در آن روزنامه اي در حوزه یافته اند، و به همین دلیل کار سازمان اهمیتی براي آن قائل

فر، عباس حبیبی، شیوا ارسطویی، مهرداد فالح، محمد آزرم  شود؛ براي مثال کسانی مثل رضا براهنی، شمس آقاجانی، هوشیار انصاري متوقف می

به تعداد فراوان ي شعر، که  کاران حوزه هاي محافظه کنند و ژورنالیسم شعر ناچار است به کتاب ي هشتاد کتاب شعري منتشر نمی در دهه... و 
  . شوند، بپردازد منتشر می

اساس گفتمان غالب این دهه، گفتمانی که در وجه بیرونی حیات شعر به پیروزي . ي ادبی است ي گسست از نظریه ي هشتاد دهه دهه – 4
هاي مدافع و مبلغ  نویس شتشاعران و یاددا. را معرفی کرده است، امتناع است) از جمله شمس لنگرودي(رسیده است و اکنون شاعران خودش 

سري عناوین نظري  گیري و رشد شعرهاي مدنظرشان باشند، صرفن از یک که در پی برساختن فضایی انتقادي براي شکل این گفتمان بیش از آن
ها معتقدند که تئوري  آن. دهاي رادیکال دارن اي است که نسبتی با فلسفه هاي شعري آورتر نظریه تر و رعب ها ترساننده ي آن و از همه. اند گریزان

نویسند بیش از هرچیز به  ي شعر می هایی که درباره در یادداشت. گردانند زند و به همین دلیل به شدت از مباحث نظري رو برمی به شعر ضربه می

گی داشت، در چند  ها بسته آن اگر پیش از این چهره شدن شاعران قبل از هرچیز به نوجویی. اند و نه هیچ چیز دیگر دنبال لحظات ناب شاعرانه
جا رسیده است که  کار به آن. کنند شوند که علیه نوجویی مصاحبه و سخنرانی می سال اخیر قضیه کاملن عکس شده است و کسانی مطرح می

هاي دیگري هم » تبازگش«شود و احتمالن در چند سال آینده باید منتظر  آورد نظري گفتمان شعري مورد بحث می تنها دست» بازگشت به نیما«
آورد نظري  ساز با اتکا به یک دست گذرد همیشه شاعران و منتقدان مطرح و جریان اي که از عمر شعر مدرن فارسی می در همین پنج دهه. باشیم

دي براي نوع شعري نها کرد و به پیش شان ماهیتی ایجابی پیدا می رفتند و درنهایت بحث شناختی جدید به بازخوانی شعر پیش از خود می و زیبایی
کنند و تنها  ي اخیر را انکار می هاي چهاردهه ي نوجویی ي شعر در بحثی سرتاپا سلبی همه کارهاي حوزه شد؛ اما اکنون محافظه جدیدي منتهی می
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ي  حتا در حد یک مقالهآنکه  بی. »نویسی ساده«: کنند پسند جعل می شان برچسبی عامه اي دور پافشاري کرده و براي این فعل مرتجعانه بر گذشته

  .بندي نظري این عنوان موهوم بپردازند کوتاه به صورت

شود، شعر  منتشر می» نویسی ساده«داران  هایی که از طرف ي مصاحبه در همه. ها بحران مخاطب است ي عزیمت این بحث همیشه نقطه– 5

هاي  کار پس از یک دهه در اختیار داشتن تمامی تریبون محافظه شاعر. شود رادیکال فارسی به نداشتن خواننده متهم شده و کنار گذاشته می
. هزارتا افزایش دهد و همین امر به کار او صالحیتی کاذب بخشیده است تا به دو اش را از هزار رسمی و غیر رسمی توانسته است تیراژ کتاب

شده برسد؛ در آن  پسند شناخته هاي عامه ه تیراژ رمانهاي شعر لنگرودي ب فرض کنیم که کتاب: ي اصلی جاي دیگري است درحالی که مسئله
پسند  ها با ادبیات عامه کردن تفاوت این شعر که در شرح و تئوریزه ها، بل نه غره شدن به فروش آن شعر» نویسی ساده«ي مبلغان  صورت وظیفه

  .شود هاي آنان در موردش سکوت می و این درست همان چیزي است که در نوشته. است
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  درون و بیرون بیل 

  بابک سلیمی زاده

1 

شود؟ نه با   قلمرو چگونه ایجاد می. سازد  اي را در آن می  کند، و حافظه  گزیند، کار می  ست که جمعیت در آن سکنی می  مکانی» قلمرو«یک 
. جرم باید با تعریف خارجِ خود، داخل را بسازدقلمرو براي آنکه قلمرو باقی بماند، ال. تشکیلِ درونِ آن، بل قبل از هر چیز با تشکیل بیرونِ آن

هستند که نقش معضل بیرونی » ها  پوروسی«این » عزادارن بیل«در داستان . تواند بدون تعیینِ خصمِ خود تشکیل شود و تداوم یابد  قلمرو نمی
مردم بیل نیز با معضلی مفروض است که . شود  بیل میهاست که   به عبارت دیگر، قلمرویی به نام بیل با وجود پوروسی. بیل را بر عهده دارند

  . ها قبل از اینکه نماد چیزي باشند یا معنایی را منتقل کنند، یک عملکرد هستند  از این لحاظ، پوروسی. شوند  مردم بیل می

چندگانگیِ خود متن، . هاست  چندگانگی شویم  اولین چیزي که در مواجهه با این بافته متوجه می. در نظر بگیریم» بافته«بیائید متن را یک 
  ها؛ اینها حتی اگر معنایی را منتقل کنند، چندگانگیِ معنا را منتقل می  ها، کوچه  چهیها، در  چندگانگی مسیرها، عملکردها و تار و پودها، حفره

توان از معنا   ا و عملکردهاست، به سادگی میرهیاز آنجا که معنا حاصل از چندگانگی مس. آنکه منظورمان چندمعنایی بودنِ متن باشد  کنند ـ بی

یک عملکرد است، به عنوان مسیري که عباس از طریق » کوچه«ي پنجم   به عنوان مثال در انتهاي قصه. عبور کرد و به این عملکردها رسید
د را دارد، که همانا بیرون کردن سر فرم روابط اجتماعی خاص خو» خرابی  خانه«و یا . شود  کشان و با دهانی کف کرده از بیل خارج می  آن زوزه

ي مقاله   هایی که در ادامه  نمونه. شود، و الخ  ي اجتماعی ساخته می  از گریه رابطه. خراب را در بر گرفته  ست که فرد خانه  یا محیطی  از محفظه
  . بدانها خواهیم پرداخت

دهد که آن معضل بیرونی، در واقع   ساعدي نشان می. شود  محدود نمیاما در مورد درون و بیرونِ بیل، در داستان ساعدي، مسئله به آنچه گفتیم 

ها را ایفا   هستند که نقش پوروسی) اسالم، کدخدا، و مشدي جبار(ي چهارم، دست آخر این خود اهالی بیل   همانطور که در قصه. خود درون است
  :کنند  می

بردند طرف   پیچ کرده بودند کشان کشان می  او را طنابکه گ] اسالم، کدخدا، و مشدي جبار[ته دره، توي تاریکی، سه مرد  ◀

  ي کوچکش مقاومت می  گاو با جثه. دادند  کشید و دو مرد دیگر هلش می  رفت و طناب را می  یکی از مردها جلوتر می. جاده

  .کرد  کرد و مردها را خسته می

  ]i.[کردند  میي کوهی خم شده بودند و آنها را تماشا   سه مرد پوروسی کارد به کمر، از قله
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تواند خود را به عنوان یک   بیل از طریق سوا کردن خود از درون خود از طریق بیرون راندن بستر ازلی یا آن ذاتی که از آن برساخته شده، می

ترین و   یکترین درون نیست و دیگري و دور، نزد  شود که دورترین بیرون، چیزي جز نزدیک  در واقع در اینجا نشان داده می. قلمرو برسازد
نیز این معضالت » چوب به دستهاي ورزیل«ي   در نمایشنامه. ها در اینجا همان اسالم، کدخدا، و مشدي جبار هستند  پوروسی. همان است

که همان تهدید خارجیِ ورزیل است، چیزي جز خصم درونیِ آن قلمرو » گراز«. کشاند  درونی ورزیل است که شکارچی و موسیو را به داخل می
قلمرویی که در یک . سازد که دیگر توان تفکیک بیرون از درون را ندارد  آید و فروپاشی قلمرویی را ممکن می  که از خارج به داخل مینیست 

  آیا گراز. ي چهل صورت گیرد  ي دهقان از زمین کنده شود و اصالحات ارضیِ دهه  همینجاست که باید طبقه. شود  پاشیدگی تجربه می  ازهم

کند   ي شهرها می  ي جدیدي را از روستا روانه  شدنِ آن مردمان از زمین نیست؟ فرایندي که طبقه  ام از اهالی، نشانی از کندهزدنِ زمینِ هر کد

  همچون مو سرخه که از بیل کنده شده و به جانوري در فاضالبهاي شهر تبدیل می. بندي شدند  طبقه» تهیدستان شهري«که بعدها ذیل عنوان 

ي آخر کتاب که بهترین توصیف احوالِ   و جمله. زند  ي خیابان ساز می  رود و گوشه  که از بیل رانده شده به شهر می شود و یا مشد اسالم

هاي ریز و درشتی که از فاضالب تنگ و تاریکی نجات یافته به استخرِ پر لجنی رسیده   مثل قورباغه«: ست  اي  تاریخیِ چنین طبقه

   )215(».باشند

هاي   دست  به  چوب«. شود  اي نوشته می  در چنین برهه) 1344(»دستهاي ورزیل  به  چوب«ي   و نمایشنامه) 1343( »عزاداران بیل«داستان 

کشمکش حول این مسئله است که . پاشی نیز هست  هم  ناپذیر بودنِ این از  پاشی ورزیل نیست، بلکه روایت اجتناب  صرفاً روایت از هم» ورزیل

شکارچیانی که . اي جز مدد جستن از شکارچیان ندارند  ا حفظ کنند یا خیر، و اگر بخواهند حفظ کنند چارهتوانند زمین خود ر  ها می  آیا ورزیلی

زند، و ساعدي در یک پیشگویی هنرمندانه، براي   هایی در ایران را رقم می  اي که آغاز جنبش  قلمروزدایی] ii.[ورزیل را از هم خواهند پاشید
  .پناه آورند) مسجد(یست که ترسخورده به دینِ رهایی بخش اهالی ورزیل سرنوشتی جز این متصور ن

داري در   گیري و رشد سرمایه  واقعیت شکل: شود، خود موضوع اصلی این آثار است  توان گفت آنچه در آثار ساعدي دیده نمی  به این معنا می

هاي   ترین جنبه  ساس کاهش یا حتی نابودي مخرباي که نه تنها افق خود را بر ا  داري  سرمایه. هاي اجتماعی ناشی از آن  ایران، و بحران
خود را بر » پیشرفت«ها را با مقتضیات منافع خود وفق دهد و ایدئولوژي   برد، بلکه حتی سرِ آن داشت که این جنبه  حکومت استبدادي پیش نمی

چه مارکس در زمان خود راجع به تحوالت   توان آن  تو گویی می. هاي بنیادین استوار کند  پیشروي  هاي قدیم و عدم  ترین شیوه  اساس ارتجاعی
ي تولید   نه تنها از توسعه. . . ما در تمامی قلمروهاي دیگر «: ي ساعدي بیان داشت  ي ایرانِ دوره  آلمان گفته بود را بی کم و کاست درباره

  تحرك شیوه  طین موروثی، برآمده از حیات بیاي کامل از شیا  در کنار اهریمنان معاصر، مجموعه. بریم  داري بلکه از نبود آن نیز رنج می  سرمایه

ما نه تنها از زندگان که از مردگان . آورند  ي مناسبات نابهنگام اجتماعی و سیاسی بر ما فشار می  ي تولید، همراه با زنجیره  هاي منسوخ و کهنه

  ]iii[».زندگان در چنگال مردگان اسیرند. نیز در عذابیم
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.2  

دهد که هدف رئالیسم بر خالف تصور غالب بازتولید واقعیت در نهایت وفاداري   ست دیگري نشان مید  ساعدي همچون هر رئالیست چیره

دهد که ساختارِ واقعیت مقدم بر فرد واقعی است و این ساختار بیش از آنکه محصول فرد باشد به وجود   ي رئالیست نشان می  نویسنده. نیست
یا آرایش ثابتی از چیزها نیست که صرفاً در زبان » در آنجا«نشان دهد واقعیت فقط چیزي  ي نویسنده این است که  وظیفه. ي آن است  آورنده

کند   گرایی را تبیین می  تري از واقع  یاکوبسن معناي گسترده. شود  تولید میشود بلکه   ي زبان منعکس نمی  واقعیت به وسیله. بازتاب یافته باشد
را » چیستان ارمنی«اي از نوع   او براي توصیف رئالیسم لطیفه. دهد  ري تغییرپذیر نشان میي رئالیست واقعیت را ام  که بر طبق آن، نویسنده

. ـ چرا داخل سرسرا؟ ـ براي اینکه در آشپزخانه جا نبود! ست  ـ جواب، شاه ماهی» آن چیست که سبز است و میان سرسرا آویزان؟«: کند  نقل می

این میل به دشوارتر ساختن چیستان، این ]. iv[»تر بشود آن را حدس زد  اي اینکه سختاند ـ براي چی؟ ـ بر  ـ چرا سبز؟ ـ خوب، رنگش کرده
براي نشان دادن ابژه باید آن را تغییر . گرایش به کند ساختن عمل بازشناختن، پیامدش هرز رفتنِ واقعیت مرسوم و ابداع رویکردهاي تازه است

هاي تفاوت آن   دهید که نه همان بلکه سویه  دهید، در واقع ابژه را چنان نشان می  ن نمیهمان ابژه را نشا. …آمیزي کرد،   داد، باید آن را رنگ

  چرا رنگش کرده«مولف براي این سوال . . . . تر  تر و واقعی  تر شد، دیدنی  حاال محسوس: کنید  دهید و فکر می  به ابژه رنگ متفاوتی می. باشد

  . »تر بشود آن را حدس زد  براي اینکه سخت«: صحیح وجود داردهمواره جوابی خواهد داشت، ولی تنها یک جواب » اند؟

کند، او در صدد شناساندنِ واقعیت نیست، بلکه آن   طبق این تعریف، یک نگاه رئالیستی قبل از هر چیز میان واقعیت و شناخت تفکیک ایجاد می

شود   پس واقعیت پنهان است نیست، او با واقعیت روبرو میساختنِ آنچه در   عملِ او عملی از جنس افشا یا عیان. دهد  را یک بافته نشان می
کند،   توان گفت، او واقعیت را صرفاً توصیف نمی  با اقتباس از سخن مشهور مارکس می. تر کند  و محسوس» تر  واقعی«را   تنها از آن رو که آن

از این لحاظ، . دهد  ه عملِ پاسخ به آن را هرز میبلک. کند  را حل نمی» چیستان«او . کند  اش می  بل با تغییرپذیر نشان دادن آن، دگرگون
  هاي هوشمندانه  دهد که غالباً پرسش  گرایی به ادبیات امکان می  همین غیرواقع. گراست  ساعدي یک رئالیست حقیقی ست، تا آنجا که غیرواقع

  اي روبرو می  وقتی او با ابژه. تواند رئالیست باشد  می گراییِ بنیادینِ خود  هر رئالیسمِ انتقادي به میانجی غیرواقع. اي در قبال واقعیت پیش بکشد

به . اش هرز رود  خواهد آن را هر چه بیشتر تغییر شکل دهد، تا حدي که امري نامتعین بنماید و ابژه بودن  شود، در پی شناخت آن نیست، بل می

  برمی» چیز غریبی«شت از شهر، در راه بیل، در بیابان به ، مشدي جبار که هنگام بازگ»عزاداران بیل«ترین سطرهاي   عنوان مثال، در درخشان

توان از ساعدي سراغ   اي که تنها می  دستی  حال با چیره  ماند و در عین  خورد، در فرایند گفتگو با اهالی بیل از توصیف آنچه دیده است بازمی
. دهد  نشان دهد، کژدیسگیِ واقعیت آن را نشان می یعنی به جاي آنکه خود آن را. گردد  می» تر  محسوس«و » تر  واقعی«داشت، آن چیز 

  : سطرهایی که ارزش این را دارند که عیناً در اینجا نقل شوند

  ».یه چیز گنده، مثل یه گاو، هرچی زور زدم نتونستم تکونش بدم«: مشدي جبار گفت ◀



237 
 

  »چه جوري بود؟ سر و گوش داشت، نداشت؟ چه جوري بود؟«: عبداهللا گفت

  ».که نداشت. . . چشم و گوش . . . نفهمیدم«: ر کرد و گفتمشدي جبار فک

  »دست و پا چی؟« : کدخدا گفت

  ».دست و پا؟ نه، دست و پام نداشت، آخه خیلی سنگین بود«: مشدي جبار گفت

  »چه شکلی بود؟«: اسالم گفت

  »چه جوري بگم؟ مثل گاري که نبود«: مشدي جبار دوباره فکر کرد و گفت

  ».ول که گفتی مثل گاو بودا«: مشدي بابا گفت

  ».جورتر بود  و  ي یه گاو بود، یه ذره بفهمی نفهمی از گاو جمع  آره، اندازه« :مشدي جبار گفت

  »تو که گفتی دست و پا نداشت؟«: کدخدا گفت

  ».آره، بازم میگم، دست و پا و چشم و گوش و از این چیزها نداشت«: مشدي جبار گفت

  »شبیه کی بود؟«: اسماعیل گفت

شبیه هیشکی نبود، یه چیز «: چندتا سرفه کرد و گفت. شدي جبار، فکر کرد و بعد رفت تو نخ تک تک مردها و خانه هام

  »!دونم چی بگم  واهللا نمی. . . عجیبی بود، مثل یه 

  »رفت؟  چه جوري راه می«: عبداهللا گفت

ي   یه چیز عجیبی بود، مثل یه خانه رفت، سر و گردن و از این حرفها تو کار نبود،  راه که نمی«: مشدي جبار گفت

  ».ورآن ورش باشه  هاي گنده این  ي بابا علی که دگمه  کوچک، مثل خانه

  »از چی درس شده بود؟«: اسالم گفت

  ».دونم، حلبی بود، آهن بود، یا یه چیز دیگه  نمی«: مشدي جبار گفت

  »ماشین قراضه که نبود؟«: اسالم گفت
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  )149-147ص . . . (» .جور چیزها نداشت، خیلی هم سنگین بود  این نه بابا، چرخ و«: مشدي جبار گفت

به همین . نماید، مستلزم تغییر شکلی در حالت بدن نیز هست  اش هرز رفته و نامتعین می  از واقعیت است، آنچه ابژگی» تر  واقعی«دیدنِ آنچه 
مشدي جبار . یابند  را پیدا کنند، بدن خود را خمیده می» چیز«تا آن  روند  دارند و به بیابان می  ها را برمی  ها فانوس  ترتیب هنگامی که بیلی

گفتی که   دنبال چی میگردي مشد جبار؟ می«گوید   کدخدا می» .کند زمین را تماشا کردن  شود و شروع می  گیرد و خم می  فانوس را باال می«

اش   پیداکردن آنچه اندازه و بزرگی. گردد  ل چیز ناپیدایی میمشدي جبار همینطور خمیده روي زمین دنبا» !س و نمیشه تکونش داد؟  خیلی گنده
  ترشدن آن در یک وضعیت زیستی، یعنی خم  ي صفر خود، واقعی  شدن بدن به درجه  شود، مستلزم نزدیک  تر توصیف می  تر و محسوس  واقعی

  ارتفاعِ کژدیسگی. چون سقوط واقعیت به ارتفاعهم. کند  برد و بدن را دوال می  برد، بلکه پائین می  اي که سر را باال نمی  بزرگی. شدن، است

رود و باور   ست که این واقعیت در آن هرز می  اي  صعود این اهالی به ارتفاعات حقیقت و واقعیت مستلزم سقوط در پوچی. ارتفاع امر پوچ. اش

دست آخر . کشد  ی از امر پوچ را به تصویر میشدن باور همگان  هاي پوچ، فرایند ساخته  در واقع ساعدي با این دیالوگ. شود  همگانی ساخته می
  . اي که شاید از عمقِ این ارتفاع حکایت دارد  دره. کنند  آن چیز را توي دره پیدا می

آهاي مشد «: و فانوس را برد باال و توي دره را نگاه کرد و داد زد خم شدرفت و رسید کنار دره و  دوال دوالمشدي جبار  ◀

  ».س  جاس، توي درهاسالم، آهاي کدخدا، این

  اي، یک وري افتاده بود و زیر نور ماه می  در شیب دره، صندوق فلزي گنده. خم شدندها خود را رساندند کنار دره و   بیلی

  . درخشید

. . .  

  »کنی چی چی باشه مشدي جبار؟  فکر می«: ي توتونش را درآورد و گفت  مشدي بابا چپق و کیسه ◀

  ».، یه صندوق حلبییه صندوقه دیگه«: عبداهللا گفت

  »معلومه که صندوقه ولی چی توش هست؟«: مشدي بابا گفت

  »!شه فهمید چی توش هس  در که نداره، وقتی در نداشته باشه که نمی«: عبداهللا بلند شد و دور صندوق را گشت و گفت

  ».وقتی در نداره، تو هم نداره که پر باشه یا خالی باشه«: اسماعیل گفت

  »کنه ماشینه که چپه شده و این شکلی شده؟ن«: عبداهللا گفت
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  ».نه بابا، ماشین نیستش، اگه ماشین بود که چرخ داشت«: اسالم گفت

  » چیزِ حموم چی؟«: کدخدا گفت

  » چیِ حموم؟«: اسالم با تعجب گفت

  »از اونا که تو شهر پشت بام حاج آقا عنایت دیدیم؟« : کدخدا گفت

  ».این شکلی هم نبود. آب ریخته بودن نه، اون توش خالی بود و«: اسالم گفت

  )157-156. . . (» .ش آهنه  چی نیس، همه  این هیچ«: پسر مشدي صفر گفت

همچون تمام پدیدارهاي جامعه طبقاتی که تنها در گرو یک . کند  این صندوق، این پدیدار، داللت بر ذات دارد و در عین حال آن را در پرده می

و پس از گفتگویی از . شنوند  ها از داخل صندوق صدایی می  در نهایت بیلی. کنند  جز خود آنهاست داللت میتضاد وجود دارند و بر چیزي که 
ساعدي نشان  )158. . . (» .صداي گریه و زاري میاد. کنن  این تو گریه می«. رسند که صداي گریه و زاري است  همین دست، به این نتیجه می

دهند، واقعیت زندگی خودشان   یعنی آنچه بیلی ها به عنوان ذات یک پدیدار تشخیص می. ر نداردنظام دیگري سواي پدیدا ْدهد که ذات  می
  .کنند  است که فقري جانکاه را تجربه می

باور همگانی به همین سادگی  .بینند که باید به آن دخیل بست  سازد و در نهایت آن صندوق را ضریحی می  آنها از پوچیِ واقعیت یک خرافه می

این یک . ها بدانیم  انگارانه است که رسیدن به این باور را از سر نادانی بیلی  ساده. گیرد  شکل می) ت بگوئیم به همین پیچیدگیبهتر اس(
دوم اینکه باور . آید  وجود می  میانجی زبان به  اول اینکه شناخت به: دهد  در واقع ساعدي دو چیز را نشان می. در فرایند شناخت نیست» اشتباه«

امر اجتماعی بیل از کژدیسگی واقعیت در صداي گریه ي موجود در صندوق . آید  وجود می  به) و نه از اشتباه یا نادانی(کژدیسگی  همگانی از
  . سازند  ها از فهم واقعیت به مثابه حضورِ امر غایب، امر اجتماعی می  بیلی. شود  ساخته می

3  

اش   داستان» ساختار اجتماعی«ي اول و دوم مرگ را به عنوان   اعدي در قصهس. کنند  وقفه گریه می  ها و پستوها، مردم بیل بی  توي خانه

این روابط اجتماعی در توصیف داستانی مستلزم . دهند  این ساختار را تشکیل می» روابط اجتماعی«کند، و عزاداري و گریه و زاري،   معرفی می

ست که گرازها به   او اولین کسی(شده است » نشین  خرابه«محرم ، »هاي ورزیل  دست  به  چوب«به عنوان مثال، در . فرمهایی از بیان است
به همین خاطر است که به خرابه نقل مکان کرده و هر از گاهی سرش را از توي ). اند  اش یورش آورده و محصوالتش را از بین برده  زمین
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عملی که دیگر یادآور حضور . آید وسط کوچه  یو م» خزد جلو  چهار دست و پا می«و بعضی اوقات . گوید  آورد و چیزي می  سوراخ بیرون می

عزاداران «این وضعیت حیوانی در . او از زمین کنده شده است. خراب و آواره است  تواند سکنی بگزیند و الجرم خانه  او نمی. انسانیِ او نیست
گویا . گویند  آیند و چیزي می  ها بیرون می  آنها از پنجره، از سوراخ سقف، و از دربچه. تقریباً صورت معمولِ توصیف اهالیِ بیل است» بیل

هایی   محیط. اند  کرده  اندازند زندگی می  ي مشد حسن، در آسیابی که مو سرخه را در آن می  ي محرم، در گورِ آقا، در طویله  همیشه در خرابه
. دهد  ي اجتماعی آنها را نشان می  بطهي توصیف، فرمِ را  این شیوه. آید  ها، که براي سخن گفتن، سري از آن بیرون می  داراي درزها و حفره

انگار . شود  شان رفته رفته به ناله و گریه تبدیل می  گفتن  اند که سخن  ها عبارت از کارکردهاي سخن گفتنِ مردمانی  ها و این پنجره  این سوراخ
  :ها توجه کنیم  به این مثال. آورند  ي خود را از آن بیرون می  کنند و هر از چند گاهی کله  که در گور خود زندگی می

  )9ص . (…کله توي تاریکی جنبید و گفت. ي مردي آمد بیرون  ي کوچکی باز شد، کله  کنار استخر که رسیدند، پنجره ◀

  )11ص .(آوردند  ها بیرون می  بام  هاي پشت  هاشان را از سوراخ  توانستند از خانه خارج شوند کله  پیرمردها که نمی◀

  )132ص . . .(ون و گفت بابا علی سرش را از دربچه آورد بیر◀

  )204ص.(…اسالم خم شد و سرش را از سوراخ پشت بام برد تو و آهسته گفت◀

  )205ص. . .(مشدي صفر سرش را از سوراخ پشت بام باال آورد و بیرون را نگاه کرد ◀

  )206ص(ي مشدي صفر مثل کدویی در پشت بام پیدا بود   کله◀

  )212ص. . . (ي آورده بود بیرون گفت ي چهاردیوار  باباعلی که سرش را از دربچه◀

  :شوند  هاي بیابان هم اینگونه توصیف می  ي سوم موش  جالب است که در قصه

  ي موشی پیدا بود که با چشمان ریز و منتظر بیرون را نگاه می  صحرا سوراخ سوراخ بود و توي هر سوراخ کله ◀

  )89. (آمدند باال  ره میرفتند پائین و دوبا  دیدند، می  ي گاري را که می  سایه. کردند

عبداهللا . از توي گودال کنار گاري، دست بزرگ یک گداي خاتون آبادي آمد بیرون و پهن شد جلو عبداهللا و اسالم ◀

دست که رفت توي گودال، چند تا موش . اسالم یک مشت شله گذاشت کف دست گدا. رویش را گرفت طرف دیگر
   )90. (آمدند بیرون
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فرمی که . یابد  عملکردهایی هستند که مسیر سخن گفتن و فرم روابط اجتماعی اهالی از طریق آنها جریان می ها  ها و دربچه  سوراخ 

ست که به خوبی به این فرمها   اي اجتماعی  اند؛ گریه و زاري، رابطه  ها زیسته  ترین جهان  ست که در تاریک  ها و جانورانی  یادآور موش
خطاب » پیرکفتار«ممیلی او را . کند  وقفه گریه می  تامارا یک خاکسترنشین است که بی نیز پدر» دندیل«در داستان . شود  متصل می

شود،   می» خراب  خانه«در انتهاي داستان، خانمی، که او هم ) 45. (گذارد توي خرابه  کند و آهسته می  کند و پنجک او را بلند می  می
، عمو »ها  خاکسترنشین«در داستان : بار خویش نیز باید گریه کنند  تآنها حتی براي رهایی از وضعیت فالک. یابد  اي جز گریه نمی  چاره

  ] v[». . .اگه میخواین بیاین بیرون، راش اینه که گریه بکنین«کند که   که تازه از گداخونه خالص شده به گداهاي در بند توصیه می

. اند  آنها جمعیت. ي یک فرد نیست  ه صداي نالهگا  ي آنها هیچ  ي حائز اهمیت این است که صداي ناله  نکته. ها فراوان است  نمونه 

هایی که   بچه. گیرد  را یک چندگانگی در نظر می» ها  بچه«ها، ساعدي حتی   ها، خاکسترنشین  ها، ورزیلی  ها، پوروسی  گداها، بیلی
  : پرند  کند، و با جیغ و داد مثل جانوران از روي دیوارها می  شان کوچه را پر می  صداي زوزه

  ».پس بذارین این تخم سگا رو از سرم وا کنم«: خانمی گفت ◀

ها دور و برش را گرفتند، خانمی از توي جعبه چند تکه استخوان بیرون آورد و با آب دهان   و نشست زمین، بچه
  ها زوزه  بچه. ها  ي جعبه ریخته بود و هر کدام را داد دست یکی از بچه  تر کرد و مالید به نمکی که گشه

   )17، دندیل. . . (کشان دویدند توي کوچه

پریدند   زنان می  آمدند و جیغ  ها پیدا شده بود که تند تند باال می  ي بچه  سر و کله» واي  ننه«از باالي دیوارِ  ◀

  .آمدند  اینور دیوار و با احتیاط پیش می

  ».پنجک، یه کاري بکن این تخم مولها ولمون بکنن«: ممیلی گفت

  »!ي تخم سگا، بچه دندیلیا، د برین که اومدمها«: پنجک کالهش را برداشت و نعره کشید

  )28، دندیل. . . (زنان از دیوار باال رفتند و پریدند آنور دیوار   ها برگشتند و قیه  بچه

  ي رمضان شروع می  دلیل نیست که کتاب با مرگ ننه  بی. کنند  وقفه گریه می  گویا براي امري از دست رفته است که بی. مردم بیل عزادارند

  او اگر ننه. کند و به ده بازگردد  تواند فرایند عزاداري را با موفقیت پشت سر گذاشته غم مادرِ از دست رفته را درونی  در نهایت رمضان نمیشود و 

عمل . اما عزاداريِ او ناکام است. اش بازگردد  تواند به بیل و عالم نمادین  اش را در خود درونی کند و فقدان او را بپذیرد می  ي از دست رفته

شود،   ي او الجرم براي رمضان درونی نمی  کند و وجود از دست رفته  شود، یعنی ننه همچنان خارجیت خود را حفظ می  سوگواري کامل نمی
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 ساعدي داستان را از این. نیست) ي نمادین  عرصه(بنابراین رمضان قادر به بازگشت به بیل . ماند  بلکه همچون بدنی خارجی در بدنِ او باقی می

کنند، بی آنکه بتوانند   اي را توصیف کند که مردمِ آن خسران و محرومیتی را حس می  ي کتاب جامعه  کند تا در ادامه  حس فردي شروع می
» ماخولیاي اجتماعی«توان این وضعیت را   می» ماتم و ماخولیا«ي   با بهره از نظرگاه فروید در مقاله. دریابند که چه چیزي از دست رفته است

عزاداري به . ي از دست رفته و تبدیل آن به یک انرژي اجتماعی نیست  کردن ابژه  اما این عزاداري قادر به درونی. اهالی بیل عزادارند .نامید
در عزاداريِ موفق و کامل، این جهان است که فقیر و . گردد  شود بلکه از آگاهیِ جامعه محو می  یعنی خسران درونی نمی. شود  ماخولیا تبدیل می

ي   یابند، علَم و پنجه  و اهالی بیل در فقري جانکاه خود را حقیر می. گردد  پایان، خود جامعه تهی می  گشته است؛ اما در عزاداريِ بیتهى 
کنند، و دست آخر   زنند، دزدي و گدایی می  دهند، از فرط گرسنگی شبانه به روستاهاي مجاور می  کنند، شیون و زاري سر می  ابوالفضل برپا می

حاج شیخ را از . شود  ي دوم یافت می  پایان، در قصه  ي بارز این عزاداريِ ناموفق و بی  نمونه). ي سوم  قصه(شوند   ي االغی قانع می  به الشه
  ماند؛ و باز بیلی  کاره می  میرد و مراسم نیمه  رسد می  ي آقا نماز بخواند، اما خود حاج شیخ وقتی به بیل می  آورند تا بر جنازه  روستاي مجاور می

  .گیرد  شود و انجام نمی  به این ترتیب مراسم سوگواري هیچگاه کامل نمی. ي او نماز بخواند  ي بادکرده  روند که بر جنازه  دنبال کسی می ها

میلِ از . دهد  اهمیتی به زندگی و دنیاست، خود را در هیات تمسک به مذهب نشان می  این ماخولیاي اجتماعی که پیامدش حقارت نفس و بی
. زند  و در نهایت، با یک چرخش، اکثریتی مازوخیست، دست به خوردنِ اقلیت می. دهد  د را در قالب خوارداشتنِ خود میل نشان میدست رفته خو

 مازوخیست در برابرِ اقلیت . یابد  دهد و به کردار تمام جامعه تسري می  نشان می» پسر مشدي صفر«سادیسمی که خود را در شخصیت اکثریت

کنند، سگ خاتون آبادي   شود، مو سرخه را مثل یک جانور بیرون می  پیچ شده از بیل بیرون انداخته می  شد حسن طنابم. یک سادیست است
. رود  گیرد و می  اش را گل می  کنند، و مشد اسالمِ آزرده خانه  ها معرفی می  مشدي جبار را به آمریکایی. شود  شود و عباس طرد می  کشته می

  . کند  عمل میسادومازوخیسمِ بیل اینگونه 

.  

4  

ي یک   هاي خود را به واسطه  کند که طی آن یک جامعه تناقض  اي صحبت می  لوي استروس ضمن بحث از جوامع شمنی از ساختار تکمیلی
هاي   طور مداوم جمعیت را در آستانه  هاي خود را تاب آورد مگر آنکه به  تواند تناقض  نمی) نظیر بیل(یک قلمرو . کند  انحراف قابل تحمل می

نه اینکه این مشارکت یک تصمیم . هاي جامعه مشارکت دارند  ي توده  شود، همه  در این تجربه، که موجب بقاي ساختار می. خود تجربه کند
شناسی شخصیت یا   هاي ساعدي به روان  ما در داستان. کند  ست که جمعیت آن را تجربه می  تک آنها باشد، بل ضرورتی  فردي از جانب تک

بریم، حتی طرد شدنِ برخی از آنها از سوي دیگر اهالی، به خاطر یک تصمیم فردي که آنها را در   پرسوناژهاي داستان پی نمی خصوصیات فرديِ
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پیامد این بیرون . راند  کند و به بیرون از بیل می  این جامعه است که آنها را به عنوان مطرود تولید می. تقابل با جامعه قرار داده باشد نیست

  :کنیم  افتادگان را به عنوان نمونه ذکر می  شدن بحث، اینجا تنها سرنوشت یکی از بیرون  براي اجتناب از طوالنی. خود جامعه است راندن، بقاي

گویی   ي تولید روستاییِ بیل به لحاظ اقتصادي توانِ پاسخ  هاي شیوه  افتد که محدودیت  اي به جانش می  گرسنگی) ي هفتم  قصه (مو سرخه 

ي تولید و   هاي شیوه  در اینجا تناقضات و کاستی.) شه  چی تو بیل پیدا نمی  خوره، یه ماه دیگه هیچ  همچی که می: اسالم(. به آن را ندارد

ي حقارت، به نوعی حسیات او را تغییر داده،   برند، و این تجربه  او را از بیل بیرون می. ست  جامعه است که مبناي این بیرون افتادگی» اقتصاد«
  : شود  کند که اینگونه توصیف می  اش می  بدیلبه جانوري غریب ت

ي موش،   اش دراز شده بود مثل پوزه  پوزه. ها و کنار آسیاب پیدا کردند  هاي ظهر بود که مو سرخه را پشت خرمن  نزدیکی 

یش هاي پا  خلخال. دست و پایش ورم کرده و کثیف بود، انگار که سم پیدا کرده بود. هاي سر و صورتش به هم ریخته بود  پشم
  )184. (چند تکه کهنه از اندامهایش آویزان بود. توانست  هایش را باز کند و نمی  زد که چشم  زور می. آلود بود  گل

بدوش، در   ي بیرونِ درونگیِ بیل، شناور و خانه  ماند، بلکه به منزله  شود، مدفون و مسکوت نمی  اي که از این طریق تولید می  تجربه 
شود، و در نهایت سر از   گردد، دوباره بیرون می  زند، به بیل بازمی  شود، پرسه می  اي اطراف سرازیر میهیات جانوري غریب به روستاه

ست تا به این نتیجه برسیم که تناقضات موجود در یک ساختار همواره انحرافاتی را   ها کافی  همین مثال. آورد  فاضالبهاي شهر در می

تواند نمایانگر یکی از تناقضات   انحرافاتی که در هر داستان می. یابد  تحمل خود را میانداختن آنها توان   کند که با بیرون  تولید می

داستان (، اخالق )عباس و سگ(، عشق )زمین، گاو(ي تولید، ابزار تولید   از قبیل تناقضات موجود در شیوه. موجود در این قلمرو باشد
  . و الخ) مشد جبار، صندوق(، شناخت و معرفت )مشد اسالم: هشتم

اي که براي برساختن هویت درونیِ خود، باید خود را به دورترین نقطه از خویش   جامعه. هاست  داستان بیرون افتاده» عزاداران بیل«

اي که نه در هیات بازگشت   کند؛ هستیِ ویژه  اش را آشکاره می  بیل در این قرار گرفتن در بیرونِ خود، هستی خاص درونی. تبعید کند
اي که به موجب آن، هر بیلی باید به دورترین   پراکندگی. شود  خود، بلکه در تشکیلِ یک فاصله، یک پراکندگی نمایان می ها به  نشانه

  سازد، آن را منسجم می  ست که بیل را می  این پارادوکسی. ترین مکان به بیل قرار گیرد  مکان از بیل پرتاب شود تا هر بیلی در نزدیک

  . پاشاند  کند و از هم می  اش می  عین حال که پراکندهدهد، در   کند و سازمان می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]i [-  ،لغالمحسین ساعديی120، ص 1379ریز،   ، نشر ماهعزاداران ب  
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]ii [- 1344، انتشارات مروارید، دستهاي ورزیل  به  چوبغالمحسین ساعدي، : نگاه کنید به  

]iii [- 31، ص 1386، ترجمه حسن مرتضوي، پیشگفتار، نشر آگه، سرمایهکس، کارل مار  

]iv [- گردآوري »هاي روس  هایی از فرمالیست  ي ادبیات، متن  نظریه«گرایی در هنر، منتشر شده در کتاب   رومن یاکوبسن، واقع ،

   117، ص 1385تزوتان تودوروف، ترجمه عاطفه طاهایی، نشر اختران، 

]v [ - ،انتشارات نیل، چاپ سوم، نشان  و  نام  هاي بی  واهمه، منتشر شده در مجموعه داستان »ها  خاکسترنشین« غالمحسین ساعدي ،

  87، ص 1355
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  آن علیه و تئاتر براي هاییپانوشت

  چیزها باقی و پسلیانی آتیال خصوصی، تئاتر سمینار ،»بنز« هاينمایش جشنواره،

  پورامیر کیان

  

 بر قائم ازهرچیز پیش که شباهتی( فلسفه و تئاتر میان صوري شباهت بر عالوه و تئوري، و تئاتر لغوي خانوداگیهم و ریشگی هم از جدا) فال
 به مشروط و تنیدهدرهم دیرباز از جامعه و دولت درحدفاصل فالسفه و تئاتر رابطه ،)است دو این میان مشترك مخرج نوعی درمقام دیالوگ وجود

 کار در مدام یونان فلسفی ماشین دیگر، سوي از و بوده فلسفه با آورديهم و رقابت سوداي در همواره نمایشی دستگاه سو، یک از. است بوده هم
 فان،آریستو ي»هاقورباغه« و »ابرها« در فلسفه احضار و افالطون آثار بر یونانی تراژدي تأثیرات. تئاتر کار در مداخله و شدن سهیم ساختن، مقید

 نبوده فلسفه تئاترِ نوعی عام، حقایق نمایش براي ايرویه مثابه به که، نبوده ايفلسفه هیچ کنون، تا دوران آن از. اند امر همین مؤید دو، هر
 و کلیت( خویش به جامعه نمایاندن حقیقت و جامعه درون بازتابنده ايسامانه همچون تئاتر استقرار برشت، تا افالطون از طرف دیگر، از و باشد،

 کمدین همه فیلسوفان و حقایق است تئاتر تئاتري، هر بله،. است بیرون گذاشته نشده تئاتر دایره وظایف و دستورکار از هرگز) آن هايگسست
 رابطه کردن ريانحصا پی در دو هر فلسفه هم و تئاتر هم: کرد درك) جامعه و دولت( شهردولت با درنسبت باید اما را دوسویه رابطه این. هستند

. است بوده) شهر جوانان آموزش( آموزش بر مبتنی باشد، استوار محاکات یا میمسیس بر حتی که آن از بیش که ايرابطه اند،بوده شهردولت با

وس در امتداد متقابل این رئ روابط بررسی و تماشاگر، یا مردم و دولت تئوري، رأسِ سه فراخواندن تئاتر ساختاري فهم صفر نقطه لحاظ، بدین

 این تالقی هندسی مکان) شودمی پذیرامکان دولتی سوبسید با اصوالً که( تئاتر جشنواره. است چهاروجهی این اضالع

    .است رئوس این مواجهه و اضالع

   

 از که طور آن. شد برگزار »خصوصی تئاتر تخصصی سمینار« عنوان با جلسانی فجر تئاتر جشنواره هفتمین و بیست حاشیه در قبل سال سه) ب
بر سر  امروز: آیدبرمی اظهارنظرها و گفتگوها باقی و ،»فرهنگی کاالي« درباره آن اقتصادي چندم دست هايبحث و سمینار این غالب محتواي
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 درکار ايعمده مخالفت دارد و وجود همگانی رأییهم نوعی تئاتر به غیردولتی سرمایه ورود دیگر عبارت به و تئاتر شدن موضوع خصوصی

مادي  هايزیرساخت و شرایط در تردید صرفاً دارد وجود تردیدي هم اگر تئاتر؛ هنرمندان اغلب سوي از نه و دولتی مسؤولین سمت از نه نیست،
 خودي به اش،اجتماعی داللت هاي بر عالوه آن، شیبب در و سرمایه میانجی به تئاتر، کاروزان و دولتی کارمندان همگرایی این. است و فیزیکی

 با نسبت در را تئاتر کارکرد خصوصی، سرمایه سمت به هژمونیک هول و خیز این که آنجاست مسأله. است نگرانی موجب و اهمیت واجد خود
 تراسبنامتن و ترافتادهریخت را از تئاتر نظام  معوج و کج ازقبل چارچوب ِ و کرده، اختالل دچار خویش با نسبت در و ،)تماشاگر( با مردم دولت،

 پرداختن بدون صحنه محتواي بر نظارت و کنترل به مصر و مایل مسؤولین که شرایطی در آن، از پیش اما گردم،برمی مسأله این به. است ساخته

 توافق. خصوصی تئاتر علیه باشد پرفورمنسی و مانیفست باید تئاتر جشنواره: کرد تصریح باید که است بدیهی اند، آن بهاي

  .همگان علیه است توافقی خصوصی تئاتر صدرخصو همگانی

  

 اصفهان، تهران، پنج شهر؛ در 1367 سال ماه بهمن 22 تا 12 از نمایشی گروه  55 حضور با سراسري شکل به فجر تئاتر جشنواره هفتمین«) ج

 این طبعی شوخ شک بدون» .کند محقق را “همه براي تئاتر” شعار به رسیدن براي گام اولین جشنواره این تا شد، برپا مشهد و کرمان شاهرود،
 ویترین در شعار این که( 83 زمستان در ونه ،67 بهمن در نه »همه براي تئاتر« شعار تحقق براي گام اولین. است بیشتر آن اخباري وجه از خبر

 نزولی شیب اخیر سال ده در تئاتر به عموم دسترسی موجود، شواهد بنابر درمقابل،. نشد برداشته هرگز که) گرفت جاي فجر جشنواره تبلیغاتی
 تئاتر آزمایشگاه و عمل، میدان رویا، منزل، به آن هايسالن که آن از پس و 88 خرداد در ایرانشهر تماشاخانه افتتاح با. است هولناکی داشته

 موجود موانع دیگر به ايکننده ناراحت شکل به نیز طبقاتی و مالی موانع تومان، هزار 20 مرز تا هابلیت قیمت باالرفتن با و شد، تبدیل خصوصی
 نشده ابراز کافی اعتراض و نگرانی، دغدغه، هرگز نیز هنرمندان سمت از رابطه در این .شد افزوده تئاتر به عموم دسترسی» شعار« روي پیش

 را کارهایش مناسب مخاطب ِ جایی، در نیپسیا آتیال. تئاتر مخاطب درباره اساسی تفاهمسوء به است آلوده و آمیخته بعضاً تفاوتیبی این است،
 گروه یک به ارجاعات قبیل این اصوالً که این از نظر صرف( ادعایی چنین ؛)مضمون به نقل( کندمی معرفی »فرهیخته و خاص« مخاطبی

 پیش از واقع در) است »عام یا ژنریک هنري« عنوانبه تئاتر خلق نهایتاً و تماشاگر با ارتباط در ناتوانی از سطحی دهندهنخبه نشان نامشخص

 سؤالی این به پاسخ در ادامه، در او» .اي استفرهیخته تماشاگر تئاتر تماشاگر«:گویدمی بازیگر، پاکدل، مهدي طور مشابه، به. است غرض نقض
 حاال. است گران هم بنز ماشین... ینندبب ترارزان تئاترهاي بروند مردم«:دهدمی جواب چنیناي اینوقیحانه شکل به تئاتر هايبلیط درباره گرانی

 را با اظهارنظرها این جهت کنید مقایسه! پولدار تماشاگر با شودمی ارزهم فرهیخته تماشاگر ترتیب  بدین و »چرا؟ که کنیم شکایت برویم باید
 هايسنگ سیركپایه و هم هم عامه مردم روي به آن گشودگی میزان که نمایشی برپایی براي فو داریو اشتیاق با ویالر یا ژان مردمی تئاتر ایده

» اسقاطی و اوراقی«براي سنجش کیفیت تئاتر، خالق این متر خود بازیگر کارهاي » بنز بودن«حال بماند که بر اساس همان مترِ . باشد رومی
 چونهم و کرده حفظ همگان به رو را خود دگیگشو حال درعین اما باشد، گرا نخبه باید تئاتر بله، :گفت باید نیز آتیالپسیانی به درپاسخ. است



248 
 

 اکثر که شرایطی در هم آن است، ضروري تئاتر بودن همگانی بر اصرار اندازه به درست گرایی نخبه بر تأکید این. کند عمل جاذبه میدان یک

 که است این شان خالقیت اوج و رسیده،ن آنها به تئاتر گذشته قرن تحوالت خبر گویا  که هست و بوده هایینمایش قبضه در تئاتر هاي سالن
 دوازده که صندلی دوازده شامل فضایی در را »خشمگین مرد دوازده« شده قمع و قلع متن مثالً یا کنند اجرا تنبک و تار با را یونانی اسطوره فالن

 نخبه تئاتر« که کرد جایگزین را ویته آنتوان مکال این »همه براي تئاتر« شعار جاي به باید ازهمین رو. روي صحنه ببرند نشینندمی آن روي نفر
  .»همه براي گرا

 بر هادگردیسی از این بخشی اصوالً که بوده، خویش روي بر تاخوردن و خود مرزهاي کردن جا جابه حال در مدام گذشته قرن طول در تئاتر 

 از گذر با متعارف آن، و رایج درك در امروز تئاتر. است تهپذیرف صورت تماشاگر مفوم بر بازنگري میانجی به و تماشاگر -بازیگر رابطه محور

 لطف به و تاس پرتاب با دراماتیک امر دانستن ارزهم با و )دراماتیستی الگوي برك، کنت زبان به یا،( ايماالرمه پارادیم به افالطون غار پاردایم
 و نباشد، اتفاق و شانس تابع توانددیگر نمی... و کاپرو آلن هايدر هپنینگ و کیج جان در آثار و آرتو اندیشه در سازيبداهه ماندگارِ درون وجود

 که اتفاقی وسیلهبه است ناتمام متنی یا جاودانه ايایده رساندن اتمام به همواره تئاتر. نشناسد رسمیت به خود ذاتی عناصر از یکی عنوان به را آن
 از و کارشان بودن ناپایا از تئاترند کار درگیر که آنهایی«:نویسدمی رابطه همین در وسکیخودر الخاندرو. شده است کارگردانی یا مدیریت اندکی

-می گلوها گردد؛می نابود صحنه و شود،می کهنه هالباس میرد،می شود،می پیر کند،می تغییر بازیگر. اند برآشفته بسیار کامل اجرایی امکان عدم

 آیینی خلق براي تالش... افتدمی یکی مصنوعی شکم رود، یااز یاد می دیالوگی شود،می ناپدید لحظه نآخری در شیئی شکند،می پروژکتور گیرند،

-می ظاهر سایه مثل همیشه، که تصادفاتی: است همراه بوده »خطاها« از متقابلی توطئه و طرح با همواره  شود تکرار ماشینی دقت با بتواند که

 دهدمی اجازه آنها به که است سوءتفاهم همین آورند؛می حساب به »نقص« را آنها چراکه دارند سرجنگ اآنه با تئاتر هايآدم برخی و شوند،

. کنم کامل دیگري قول نقل با را قول نقل این بگذارید ».بگیرند نادیده تصادفات برانگیحتن جز نیست چیزي که را تئاتري زبان واقعی جوهر

 ممکن که جایی تا باید نیز خود است، تئاتر اتفاق یا تصادف از بخشی همگانی مخاطب اگر«:نویسدمی ترتئا درباره تزهایش از یکی در بدیو آلن
 جوهري اجتماع یک یا منسجم و صلب جمعی عنوانبه مخاطب از پردازيمفهوم هرنوع دربرابر باید. گردد تصادفی اشتوزیع و شود اتفاقی است

 لحاظ به( قدر هرچه مخاطب. کران آن استبی تنوع و انسجامهمان عدم با انسان نوع مايبازن همگانی مخاطب. برآشفت و کرد مقاومت
 ژنریک، یا عام مخاطب تنها... آمد خواهد ایده رساندن اتمام به و تکمیل کار به کمتر اندازه همان به باشد، تریکپارچه...) مدنی ملّی، اجتماعی،

 ارتقاء درد به تنها که کمی آمارهاي از فارغ را باید، تئاتر به مردم دسترسی از این رو، میزان» .تاس ارزش واجد تصادفی، یا اتفاقی مخاطب یعنی
 این و با روند،می تئاتر هايسالن به هاشب که تماشاگرانی جمعیِ توزیع براساس :سنجید کیفی استانداردهاي با خورد،کارمندان دولتی می شغلی

 بازنماي توانداست، به دیگر بیان، بر این اساس که تا چه حد جمعیت حاضر در سالن می تصادفی و خودانگیخته این توزیع اندازه چه تا که معیار
-کاهش می را تصادفی و عام پیکرجمعی یک تشکیل امکان که را اياقتصادي و فرهنگی اجتماعی، موانع تمام باید لحاظ، بدین. باشد همگان
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 واقعی معناي به باید جشنواره: مادي موانع برداشتن از ترمهم چیزي چه و جشنواره از بهتر اییج چه کار این براي و. برداشت دهند،

  . شود مجانی باید جشنواره شود؛ همگانی

  

-پرحرفی غوغاي هیاهو و در ،»خصوصی تئاتر تخصصی سمینار« برگزاري هنگام 78 سال فجر در تئاتر ي جشنواره وهفتمین بیست جریان در) د

 که مضمون این با کرد طرح را جاییسؤال به پورمهندس فرهاد شنید، توانمی پنیر و پیاز و اقتصاد گوشت مورد در هرروز را شانشابهم که هایی

  »نیست؟ تئاتر استقالل نگران کسی چرا«

 مدیران انتخاب اجراها، مورد در ريگیتصمیم حق دربرگیرنده بلکه بودجه، تقسیم در تئاتر اهالی مشارکت حق متوجه فقط تئاتر باید، نه استقالل

 جهانی هنر خالف بر. مالی زمینه در جز هاباشد؛ بله درهمه زمینه مستقل دولت از هازمینه درتمامی باید تئاتر. نیزباشد هاسالن براي ریزيبرنامه و
 نوعی بر مبتنی تئاتر اقتصاد دیرباز از. دولت به مربوط و محلی است هنري تئاتر دارد، تعلق سرمایه قلمرو به که سینما خصوصی حالدرعین و

 از ناگزیر دولت دیگر سوي از و بوده دولت به مقید تئاتر سو یک از. است مانده سرپا آن هايکمک و دولت میانجی به تنها که بوده مالیاتی نظام
 شعر در بودلر که طور آن او، پردازيخیال اعالي حد اگر حتی( پادشاه. است دلقک و پادشاه رابطه متقابل، رابطه این آشناي و بدوي الگوي. تئاتر

 با »گویی قرارداد حقیقت« نوعی چارچوب در  دلقک و دهدمی امان) باشد صحنه روي بازیگر کشتن دهد،می نشان »قهرمانانه مرگی«
 بر تواندمی که است کسی تنها او. ندازدامی دست را شاه خود حتی و دربار حکومتی، تقسیمات شکاف در حرکت با و عمومی هوش فراخواندن

 ژان یا کندمی مالی حمایت مولیر هاينمایش از چهاردم لویی که است الگو همین چارچوب در. دربیاورد را پادشاه اداي و نشسته شاهی تخت
 توأمان و حکومت انتقادپذیري و پرواییبی حد هک است آزمونی دولت و تئاتر مواجهه. اندازدمی راه را آوینیون تئاتر جشنواره دولتی بودجه با ویالر

 و دولت میان است عمومی وساطتی یا گريمیانجی تئاتر دیگر، عبارت به کند؛می آشکار را) تماشاگران( مردم عمومی زیرکی و هوش میزان

 که کاري مثل درست متقابالً، بتواند باید گیوابست این رغمعلی راستین تئاتر یک اما است، دولت به بسته همواره تئاتر بله،. خویش عام مخطبان
 است، هنر دولت بازنمایی تئاتر. نماید آشکار را آن  حدود و بتاباند نور آن بر بیاورد، صحنه روي را دولت کند،می هملت »موش تله« نمایش

 بازنمایی ِ ژنریک هنر« یعنی برخویش، آن خمیدگی یا دولت خوردگیپیچ از برداريپرده آن؛ تئاتر یعنی از فاصله گرفتن با دولت از گفتن
-فضا و دهندمی شکل وضعیت زندگی به دولت چونهم که باشد چیزهایی آن تمام دهنده نمایش و گرنشان باید راستین تئاتر یک. »بازنمایی

وجود داشته  ايگیريجهت و تمایل چنین ایددیده هاصحنه روي اخیر وقت چند در که تئاترهایی از یک کدام در. بخشندمی تعین موجود را زمان
-شوخی و جک چاشنی با است اخته بوده و خنثی هایینمایش رفته صحنه روي آنچه غالب مقابل، در .»کدامدرهیچ«: است؟ پاسخ روشن است

 جشنواره یک: فجر »المللی بین« هجشنوار امینسی آستانه در ایستاد، آن جلوي باید جا همین و امد، کوتاه اصالً نباید مورد دراین. مبتذل هاي
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آخر  دست و آن، هاي نباید و بایدها بازنمایی، قواعد نمایش براي باشد عمومی قراري و جمعی ايآییگردهم باید واقعی

  .دولت خود نمایش

  

 عنوان ذیل امسال فجر تئاتر ارهجشنو رویکرد معرفی با فجر، تئاتر المللی بین جشنواره امین سی آموزشی هاي کارگاه مدیر رحیمی، محمودرضا) ه
 تئاتر و آرت پرفورمنس دو موضوع کشیدن »چالش« به منظور به جلساتی برگزاري از خبر اي،تئاترحرفه و دانشگاهی تئاتر بین موازي آکادمی

 البته است، خوبی خبر خود خودي به احتماالً اجرا و تئاتر به بازاندیشی براي سمینار برگزاري اقدام و اصرار این. دهدمی آتی جشنواره در تجربی
 محمودرضا زبان از زیاد که است ايواژه »آرت پرفورمنس«. آوردمی زبان بر را کلمات این کسی چه کنیم فراموش یا ندانیم که شرط بدان

 شبیه اغراق بدون که زاران نوشتکارگ روزنامه در یادداشتی طوالنی درباره همین موضوع او قبل سال سه حدود آورممی یاد به. ایمشنیده رحیمی

کلمات و  تصادفی ترکیب با که ايکامپیوتري یا همان برنامه postmodernism generator(بود  »مدرنیسم پست ژنراتور« محصوالت
 پرفومنس هدربار رحیمی نظري هايیادداشت مشخص، طور به]. کندمی تولید سروتهبی واقع در و مدرنیستیپست- شبه هايمتن ها کلیدواژه

 هر  ذات  آرت  پرفورمنس« مثل توتولوژیکی ، جمالت»رهاند می   کلمه از را خود آرت پرفورمنس« همانند ايکلیشه عبارات از هستند ترکیبی
 ،»است شخصی آرت پرفورمانس هنر« مثل ايتوخالی هايگزاره ،»است پرفورمنس یک اجرا هر« یا »باشد  متکی  انسان بر  که  است  اجرایی

 کلیه میان اتحاد هدف با را وایمار باهاوس معماري و طراحی مدرسه 1919 سال در گروپیوس« مثل چندمیدسته و پدیاییویکی اطالعات

 جهانی جنگ از پس اجتماعی تحوالت طول در هنري مشخص مرزهاي رفتن بین از با« مثل معنابی جمالتی ،»کرد تأسیس بصري هنرهاي
 و شدند ايرسانه هايویژگی از تابعی و مرزي چند تعاملی داراي جدید هنري هايگونه و آمد پدید ايرسانه انبوه دل از هنرهایی تدریج به دوم

 دیگري مکتب هر از بیش حتی و نوظهوري مکتب هر همچون دیگر هنرهاي بر است، مدرن پست جنبش یک که آرت پرفورمنس گذاريحرمت
 نفس به اعتماد نوعی به این جمالت جملگی آمیخته نهایت که در... و »هاستقومیت و نژادها و هنرها و هاشیوه و مکاتب همه کردن سهیم با

 بحث مورد جایی در مدرن پست«:شودمی منجر چنینهایی اینگزاره نوشتن به که گفتگو و نقد فضاي فقدان از ناشی نفسی به اعتماد اند، کاذب
 گریزي مفهوم و فهمندنمی را قبل نسل زحمات بعد نسل و گیردمی شکل فرهنگی ثباتیبی دلیل این به و دارد وجود تعرّفی انباشتگی که است

 تا عصر و بزند قدم هاخیابان در شب تا صبح و بگیرد را سگی قالده که است مطرح جوانش براي... اروپا امروز جوان نسل اکثریت مثل کنند؛می
 هايزمینه از ذکري نه نشده؛ گفته باید، که چیزهایی آن از کدامهیچ او هايمصاحبه و یادداشت در !...خدا بر پناه» .ها کافه در برود را شب نیمه

 کسی شک بی. »تئاتر بدون تئاتر« و واقعی امر بحث از خبري و نه هست، باتلر جودیت از نامی نه مثالً و رفته بحث موضوع سیاسی و اجتماعی

دهد، از پیش تکلیف می ارجاع مونتسکیو به) as such( طورکلی به اجتماعی قوانین به اشاره براي اجرا یک شناختی جامعه الیه از بحث در که
 تواننمی چندان هم سمینارها این المللیبین بر سویه. بزند دل به چنگی او سمینارهاي است بعید و است، اش روشنخودش و آکادمی موازي

 معرف کرد اجرا وي که اينمایشی قطعه نه. بود دنیا زنده کارگردانان بزرگترین از یکی کاستلوچی ئوروم میزبان پارسال جشنواره: کرد حساب
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 از یکی شاهد تصادفی طور به من. داد شکل را ايجدي گفتگوي و بحث فضاي او حضور نه و بود، سانتزیو رافائلو سوسیتاس گروه و او کارهاي

و معنادار  پذیر امکان راضی، علی مترجم، هايتردستی لطف به تنها که کوتاه گفتگویی. شد پخش سیما چهارم شبکه از که بودم گفتگوها این
 یا فوتبالیست از دبیرستانی هايبچه معموالً که بود سؤاالتی جنس از کاستلوچی از) گوران رضا اسم به شخصی( مجري سؤاالت. بود شده

 هايجواب. آخر الی و چیست تهران به راجع نظرتان یا کردید طی را موفقیت هايپله نهچگو که این ازجمله پرسند،می شانموردعالقه خواننده
 فارسی به ترجمه فرایند در هاپاسخ سطح و شدمی آبرومندتر فرانسه به ترجمه در پرسش. نیامد پایین هاسؤال ابتذال سطح تا اما هرگز کاستلوچی

 و آرتو آنتونن تأثیر از کسی اما شد مصاحبه او با و آمد تهران به کاستلوچی بله،. شود فهم ابلق جناب مجري براي تا احتماالً کردمی پیدا تنزل

 متفکري هايایده با آن نسبت درکارهایش و حیوان- انسان رابطه محوریت از یا Tragedia Endogonidia تور تجربه از او، بر بنه کارملو

راستی، به. پیشکش... پذیري و-انتقال و بازنمایی بحران ژست، عنوان ذیل بکت با کاستلوچی پیوند از نپرسید، حال سؤال آگامبن جورجو چونهم
  پرسند؟می چه کاستلوچی رومئو از! آقایان !ها خانم

به (Le corps poetique کتاب  ترجمه از چندسال گذشت از پس. (اند بیشتر بسیار شده داده هايپاسخ از ما تئاتر نپرسیده سؤالهاي 

 کالسیک کتاب این عنوان او چرا که ناظران، مترجم کتاب، بپرسد کیاسا از نشده پیدا کسهیچ کک لُ ژاك )The moving body سیانگلی

طور به که کاستلوچی، امثال حضور نه سنجه، بهترین فجر، تئاتر جشنواره بودن المللیبین درمورد الوصف،مع). است کرده ترجمه »شاعر تن« را

 خارجی هايجشنواره در ایرانی تولیدات نیمه و نصفه حضور از نظر صرف. است جهانی در سطح ایرانی هاينمایش تأثیرگذاري انمیز دیالکتیکی
 توانمی را اياشاره و ارجاع کمتر شده، ممکن غربی شناسانه شرق چشم به ایران )وبعضاً تروریستی(توریستی  جذابیت دلیل به غالباً هم آن که

 در تئاترما هايفیگور آشناترین نام و ندارد وجود جهانی تراز در عرضه براي قابلی چیز. دید جهان آکادمیک و جدي سطوح در ما اترتئ تولیدات به

گنگ «گذرایش به نمایش  در اشاره تئاتر، پردازنظریه ریدوت، نیکالس هم نیستند؛ خبر دارید »هیچ«آیند و به حساب نمی »المللیبین« سطح

 نوشته) Attila Posselyani( پسلیانی را پیسیانی آتیال نام »تئاتري مسائل دیگر و حیوانات، صحنه، از ترس« درخشان کتاب در» هدیدخواب

  شناسد؟و او را، اگر ذهنش یاري کند، به این اسم می

 چنین در و. است ساخته کند را آن ذهن و خرفت را تئاتر هیکل تئوري، و تئاتر حدفاصل در آموزش فضاي رمقیبی و فقدان دیالوگ الوصف،مع

-نبرد« اسم به برد صحنه روي را ايملغمه صادقی الدین قطب قبل چندي. نیست غیرمنتظره غریب و عجیب ادعاهاي سربرآوردن فضایی

صادقی، پس از  اياحبهمص در. برشت شده کاري دست اشعار و نرودا کالم مولر، هاینر متن دو از بود  ترکیبی خودش گفته به بنا که »آ-مده
 کس هیچ ذهن به حتماً و گویدمی راست ایشان حتماً بله،. »امکرده اضافه مولر به من را آرتو«: کندمی مولر، اضافه اشاره به برشتی بودن تئاتر

 کریل از کس هم هیچ تماًح و نماید، ترنزدیک هم به را آنها و کند تشدیده را آرتو و برشت میان پنهان پیوندهاي است که نرسیده دیگري

 را ضرورتی چنین مولر هاینر خود ترمهم همه از و برشت آنتیگون بردنِ صحنه براي تالششان در تئاتر لیوینگ تا گرفته باوش پینا و چرچیل
 آرتو اضطرار« که نکرده تصریح آن در و ننوشته »قساوت زبان آرتو« عنوان تحت متنی هیچ وقت هیچ هم مولر خود حتماً و نکرده احساس
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 زعمبه که را مولر و برسد راه از ایرانی ي نابغه تا نبوده مولر متون در آرتو کارهاي از نشانی و رد هیچ هم حتماً و) 175 ص ژرمانیا، در(  »است

 که شودمی ترنمایان مدعی چهره در آنجا اما بیمارگونه توهم و خودشیفتگی خطوط این. کند رستگار(!)  گفتهمی سخن پیر عارفان همانند وي
 تئاتر اول آنجا در. دادم قرار استفاده مورد آمده در هم را دیگر تکنیک چند«آرتو  قساوت تئاتر و اپیک تئاتر بر عالوه کندمی اعالم کارگردان

 نمایشی چند این طول در. کردم اجرا را یونان تراژیک تئاتر ژاون با آمده برخورد لحظه از بعد و کردم استفاده بورلسک تئاتر از بعد آوردم را آئینی
 و ؟ است تکنیک شده اپیک، تئاتر حاال تا از کی: از او بپرسد و شوربختانه آنکه هیچکس نیست که. »کردم ادغام هم با را تکنیک 5 بینید می که

 جوشیدرهم آش کردن درست و تلفیق چنین والًاص آمیخت؟ هم به اند، درتضاد باهم ذاتاً که اپیک، تئاتر با را یونانی تراژدي شودمی مگر اصالً
 این به محدود صرفاً تلفیق به عمومی میل این دهند؟می نشان روژمولن در که هاییهمان بورلسک؟ کدام باشد؟ داشته تواندمی معنایی چه

 که ترکیب و پیوند از شکلی هر ید گفتلیکن، با. اند بسیار سازي،بومی سرفصل ذیل ویژهبه آن، شیفتگان و نیست، صادقی الدینقطب نمایش
 دست از آن به تازه تعریفی و نکند، دوپاره و بحرانی را تئاتر نیانجامد، آن موجود مرزهاي جاییبه جابه تئاتر نشود، حوزه ازجادررفتگی به منجر

 هر. ندارد وجود بزند، پل آنها میان ئاترت موجود هايسنت زدن دور بدون که بريمیان راه هیچ. خواهد بود مضحک و معناشک بیبی ندهد،

 .شوندمی ساخته تئاتر، عناصر خود میانجی به تاریخ، »اکنون و اینجا« در و تئاتري هايسنت دل در هاایده و این است، ایده تئاتر تئاتري
 یک حضور( فضایی فرمی و) حال مانز( زمانی فرمی واسطهبی پیوند محصول تئاتر .است جمعی کاري همواره برساخت این فراموش نکنیم که

 باید جشنواره است و اگر یک جشنواره تئاتر این بعد را تشدید نکند چه ضرورتی دارد؟ آن ذاتی جزء تئاتر جمعی بعد. است) مکان یک در جمعیت
 طریق از و باشد، هاتجربه تسهیم و انتقال فضاي و تماشاگران، و بازیگران و عادي، مردم و بازهاشعبده ولگردها، و گوهاقصه گفتگوي چهارراه

. دهد نشان را آن دیگر اشکال با موجود تئاتر میان مرز و آن هايبدیل با موجود وضعیت میان شکاف خود، فضاي در حاضر هايوبدن هازبان

  .باشد دیالوژیک باید جشنواره باشد؛ پداگوژیک باید جشنواره

  

گیري و نقد در مقتضیات آنها به بهاي گزاف، بلعیده شدن فضاي تصمیم» نشینیشب«نی و فروختن تلویزیو هاي بامزهجمع کردن آدمدورهم) و

... سوادي وهاي روز، و بیتوجه به مسائل و بحراناي، بیرئالیسم سترون آشپزخانه، رونق شبه»پروژکشن«، دلبستگی بیمارگونه به »بازار«
 اجرا و ایده در تقاطع و وعامه، دولت حدفاصل در تئاتر اینجا، تا اطالع ثانوي، سامانه. اندداده ها هستند که فضاي غالب تئاتر ما را شکلهمین

 که وضعیتی به نسبت و نیندیشد تئاتر که زمانی تا ...است خوب کار یک رسدمی هم به تئاتر ما در که چیزي و امروز نادرترین. کندنمی کار خوب
. داشت نخواهد را خود وظیفه انجام توان هرگز نیاورد، حساب به آیندمی گردهم تماشایش به که را مردمی و باشد تفاوتبی کشدمی نفس آن در

 فجر تئاتر  المللی بین جشنواره امین سی به. است روشن آن تکلیف و مختومه پیش از گرفته پیش در تئاتر اکنون هم که مسیري

 .داشت امیدي نباید
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 بحران دیدن

  یزیونی شدن ادبیاتضمن نقدي بر تلو

  علی نجات غالمی  

ربوط چرا باید بتوان داستانی را براحتی تبدیل به فیلم کرد؟ آیا هنر در ذات خود برگشت پذیري را می پذیرد؟ یعنی می توان پذیرفت که اثري م   

که پرسش از توانایی تبدیل مثالً به هنري خاص را با هنري دیگر با همان کم و کیف هنري،ابراز کرد؟ مقصودم از این پرسش بیش از این

 داستانی به فیلمی باشد این است که آیا موجه است داستانی فیلم گونه نوشت؟ یعنی خصایص الگویی، ساختاري و مادي یا صوريِ هنري را براي
هنر دیگر برگشت داده شود؟  نام برد؟ بدین معنا که هنري به "فروکاست انگاري هنري"هنري دیگر بکار گرفت؟ آیا می توان از چیزي به نام 

و آدمی  شاید در امور دیگر بتوان با تحلیلی پدیدارشناسانه مانع چنین فروکاست انگاري هایی شد که مثالً دانشی را به دانش دیگر بر می گردانند

بعاد متافوریک فراوان، چنین فروکاست اما در هنر و اثر هنري بیش از هر چیز به سبب ا. را از ابعاد واقعی آن دانش پوشیده شده، محروم می کنند
آنچه که در زیر می آید تالشی است براي کشف . انگاري هایی آنچنان خفی انجام می گردد که با تامالت معمولی طرق آنها قابل انکشاف نیست

امر هنري و در عوض تاکید بیش از در واقع نپرداختن به ادراك . پیچیده ترین عوامل فروکاست دهنده که کامالً مربوط به ادراك است  یکی از

همان ادراك باقی بمانند و در نهایت تاثیري مخرب و منحرف کننده بر تفسیر و   حد بر فهم آن باعث گریده برخی پیش فرضهاي بنیادین در

   .فهم آثار هنري و حتی منطق فهم آنها و در نهایت قالب ها و سبکهاي هنري و معیار تمیز و نقد آنها داشته باشد

م که در این مقاله تالش می کنم به تاثیر تلویحی اما بسیار عظیم و در مجموع مخرب نگاه تلویزیونی به داستان نویسی در دهه هاي اخیر بپرداز  
مراد از لفظ بحران در اینجا بیشتر یک بن بست است؛ نوعی ابزار . می گویم "بحران دیدن"خود زیرمجموعه اي است از چیزي که به آن 

ی ادراك که از یک سو نشان می دهد همه ابزارها و شیوه هاي درك محسوسات اعم از بویایی، چشایی، المسه و غیره هم ارزش اند و از شناس

کاري با این مسئله نداریم که کشف جهان از طریق دیدن . سوي دیگر دیدن را بگونه اي غیر موجه بر سایر ابزار هاي حسی اولویت داده است

را، ما از طریق چشم در نظر می گیریم و معموالً   خود جهانتر از کشف جهان از طریق المسه باشد، بلکه بحران این است که  می تواند کامل
این امر آرام آرام ما را به . در زبان روزمره از دال بصري سخن نمی گوییم بلکه ابصار ، مدلول سایر حس ها به مثابه دال بر آن، لحاظ می شود
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حواس ما با حس دیدن تکمیل می شوند و دیدن خود حسی است در کنار سایر : ست رسانده است و ما از این پارادوکس در رنجیم نقطه اي بن ب

  .حواس

خصایص توصیف تلویزیونی نه از حیثی اجتماعی یا سیاسی بلکه از موضعی کامالً شناختی بازتابی در شیوه داستان نویسی در دهه هاي اخیر 

عالمان رسانه شاید بتوانند با من موافق باشند که با ظهور تلویزیون فضاي آکوستیکی رادیو . ا فاقد اصالت معنایی کرده استداشته است که آنر

. که می توانست منطقه وجودي فراخ تري را بازنمایی کند که توانشهاي خیالی و ادراکی ما را آزادنه تر در خود درگیر کند، عقب رانده شد
صدا، بو و یا طعم همواره . ه با تلویزیون با پرسپکتیوي بصري روبرو است که به مثابه نقطه پایانی ادراك اخذ می شودمخاطب هنگام مواجه

همانطور که ارسطو در آغاز . صداي چیزي است، بوي چیزي است و یا طعم چیزي است؛ اما هنگام دیدن ما گویا خود شیء را می بینیم
در واقع ما سریعاً به تمامیت ادراکی می رسیم و خالئی باقی . ایی را بیش از سایر حس ها دوست می داریمما حس بین: متافیزیک اشاره می کند

به همین دلیل تلویزیون در مدت نیم قرن جذابیت تصویري را جایگزین کوشش انتزاعی کرد و در . نمی ماند که فرایند فکر کردن را اجازه دهد
دیدن در حاق خود گرچه مترادف فهمیدن . نام نهاد "توهم عینیت"اوري ابتدایی است که می توان آنرا حال تنزل دادن خرد انتزاعی به نفع ب

از آنجا که منطقه وجودي اي . نیست اما فهم در ساختار خود در اکثر ابژه ها و رویدادهاي ابژکتیو دیدن را جزء پایان بخش خود در نظر می گیرد

است، دیدن براي ما حکم دست ) اکوستیک(ي وجودي صوتی ار وسیع تر و تکرار پذیر تر از مثالً منطقهکه با دیدن براي ما مقوم می شود بسی
البته به -این باور که ما خود شیء را می بینیم و خود شیء را نمی شنویم. یابی پایانی به حقیقت و یا به عبارتی خود شیء را پیدا کرده است

مثالً . باعث گردیده در تاریخ اندیشه همواره تلویحاً حقیقت با تصویر همراه باشد -ه هاي اندك دیگرياستثناي برخی آهنگهاي موسیقایی و نمون
آن    ما هنگامی که می خواهیم امري را به یاد بیاوریم یا تخیل کنیم در اکثر موارد تصویر آنرا بازنمایی می کنیم و با صدا، بو و لمس پذیري

در واقع مربوط است به تکوین خود شیوه معنادهی ما چه از حیث . یده تر از یک عادت ذهنی و تربیتی استاین مسئله بسیار پیچ. کاري نداریم

تکوین شرایط سوبجکتیو ادراك و نیز اسباب بدنی ادراك،   ادراك در تاریخ تکوینِ هم خود ابژه هاي ادراکی و هم . زیستی و چه از حیث تاریخی

اگرچه حسی همچون شنیدن در مواردي مانند موسیقی نقش حس پایانی را ایفاء می کند، . ري داده استدیدن را بر سایر حواس اولویتی ساختا
ک اما موسیقی هرگز نمی تواند به تعینی عینی از سنخ ابژه هاي بصري برسد؛ یعنی نمی توانیم آنگونه که درباره یک میز بصري می گویم، بر ی

در واقع . استفاده می کنیم "طرز فکر"معادل  "دیدگاه "بان روزمره مان در می یابیم از واژگانی مانندما با رجوعی به ز. بنهیم "چیز"موسیقی نام 

امروزه . و این کاربرد صرفاً استعاره نیست بلکه نوعی جایگزینی را تلویحاً در حاق خود دارد. دیدن در زبان روزمره بر فکر کردن غالب آمده است

و مساوي کردن سایر شیوه هاي ادراکی با آن چنان مشکل است که حتی نمی توانیم تصوري غیر از دیدن  براي ما در پراتنز گذاشتن دیدن
هر کنش ذهنی در بستر خود دیدن را . حتی براي قوانین منطقی و ریاضیاتی از نوعی تصویر دیدنی براي فهم آنها استفاده می کنیم. داشته باشیم

شناسانه در می یابیم که چنین اولویتی اعتباري فلسفی ندارد چراکه همه داده هاي حسی از هر طریقی که ما با فروکاستی پدیدار. مقرر کرده است
توانیم داده شوند اعتباري یکسان دارند و در قوام خود به مثابه چیزي یا معناي چیزي و یا حکمی درباره چیزي سبقتی بر یکدیگر ندارند اما نمی 
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می  گرچه می دانیم تجربه نمی تواند به صرف دیدن مناظري از ابژه فروکاسته شود اما وقتی که خوب. گذاریماین پیش فرض را به راحتی کنار ب

شدت گرفتن متافورهاي مربوط به دیدن در زبان ما باعث گردیده فرایند اندیشیدن ما . دیدن، بر زبان ما سیطره یافته است نگریم می بینیم

تفکر تبدیل به نوعی ادراك دوباره بصري در ذهن شده است و عموماً اعتمادي اولیه به . وکاسته شودبطوري روزافزون تا حد ادراك بصري فر
در ذهنم   امري شده است که می توانم آنرا خودم از نزدیک ببینم و یا) صادق(امر درست . ادراك بصري جایگزین صدق منطقی شده است

فیثاغورثیان باستان معتقد بودند که جهانی واقعی و عینی وجود دارد که سراسر صوتی و  .گویا خود شیء، ابعاد دیده شده آن است. تصویرش کنم

در واقع آنچه که بحرانی است این است که ما جهان را به ابعاد بصري اعم از . امروزه ما نمی توانیم چنین دنیایی را تصور کنیم. اکوستیک است
س جوهر شناس ندارد اما انسانِ معمولی تصمیم گرفته است بعد بصري شیء را معرف ارسطو می گفت انسان ح. حاضر و غایب فروکاسته ایم

. این باعث گردیده که در نهایت درك حقایق منطقی که گهگاه تصویر کردن آنها غیر ممکن است بسیار غامض به نظر برسند. جوهر آن بداند

بر این اساس دیدن تبدیل به بستر فهمیدن شده است و اندك اندك پیش . مثالً اعداد مختط در ریاضیات را نمی توان حتی با تخیل تصویر کرد

   . می رود تا جاي آنرا بگیرد

آیا . زمانی که شما به تلوزیون نگاه می کنید، تصاویري می بینید که از یک سو دال بر چیزهایی هستند و از سوي دیگر خود آن چیزها هستند

مرادم این است که اگر ما به محل . آن فیل نیست؟ و از سوي دیگر این صرفاً تصویر آن فیل است این فیلی را که تلوزیون نشان می دهد خود

شاید لمس اش کنیم اما المسه پوست فیل را به . آن فیل برویم بازهم حسی دیگر نمی تواند چیزي از فیل به ما بدهد که مقدم بر دیدن آن باشد
حال اگر مسئله پرسپکتیویسم را بر این مسائل بیافزاییم . ذکور در تلویزیون به خوبی قابل درك استدر واقع پارادوکس م. ما می دهد نه خود آنرا

وقتی که شما به تلویزیون . هر بعد حاضري در محاصره ابعاد غایب فراوانی است. دیدن همواره از بعدي است. معضل بسیار عمیق تر می شود
در تلویزیون خود . مکانی واقعی آن دخل و تصرف شده است -بر اینکه در امتداد و تداوم زمانی عالوه. می نگرید، یک روي اشیاء را می بینید

و در واقع جهانی ابراز شده . فروکاهیده شده است -اکثراً غیر اصیل-مکانی بریده بریده اي، ضمن اضافه شدن صدا هایی -اشیاء به ابعاد زمانی
ان ارجاع داشته باشد و از سوي دیگر از حس دیدن بهره مند است که ما نمی توانیم به جز آن است که از یک سو نمی تواند به حقیقت کلی جه

اگر تصویري از تلویزیون پخش شود ما صدق و کذب آنرا بجز با تصویري دیگر نمی توانیم . به حس دیگري تکیه تمامیت بخش داشته باشیم
. علوم، فنون و هنرهاي دیگر خودآگاه یا ناخودآگاه تالش کنند به تصویر نزدیک شونداین اولویت ساختاري در ادراك باعث گردیده . تایید کنیم

شعر و داستان تالش کرده اند به تصویر نزدیک    .بخشهایی از ریاضیات در زمره نخستین قربانیان این اقدام است و ادبیات در زمره قربانیان اخیر

دفاع از خصلت تصویري زبان ادبی، ابعاد انتزاعی و غیر قابل تصویر اثر ادبی را نقص و شوند و بسیاري از نظریه پردازان این حوزه ها ضمن 
در داستان و رمان با توصیفات گهگاه ممل و کسالت باري روبرو می شویم که تالش دارند فضا سازي و شخصیت پردازي . ضعف تلقی می کنند

بسیاري می بینیم که این تصاویر تبدیل به مدلول شده اند، گرچه اگر به خصلت دالی طوري که در آثار . را در ابعاد نمودي و بیرونی نمایش دهند

مثالً معماري . و متافوري آنها پرداخته شود و این تصاویر نشانه باشند نه خود شیء مشکل چندانی پیش نخواهد آمد اما همیشه اینطور نیست
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شتار که می تواند بسیاري از ابعاد را آشکار سازد به سمت دیدن پیش می رود و همین زبان نو  . ابعاد فراوانی را قربانی نمود تصویري کرده است

خود ماجراي داستان، خود شخصیت ها و یا خود فضاي داستان به . باعث شده نیاز به سایر دالها بویژه مسائل منطقی و انتزاعی زائد به نظر برسند
بنابراین زبان دچار نوعی خود سانسوري گردیده است که محدود به ابعاد . ح آنها نیستراحتی با تصویر آنها داده می شوند و نیازي به توضی

. این محدودیت و بازتاب آن در زندگی روزمره باعث سقوط خرد انتزاعی و از دست رفتن مواجهه اي فلسفی با جهان شده است. بصري است

اگر . مه لحاظ می کنم و هیچ بعد متافیزیکی اي را وارد این قضیه نمی کنمدقت شود من این بحران را صرفاً در خود ادراك و تسري آن به فاه
در اساس هر معنایی که . کانت از شهود در حساسیت استعالیی سخن می گفت، تلویحاً ابصار را در مقوالت فاهمه ناخواسته بکار می برد

کاوش واژگان بسیار زیادي که در زبان فلسفی فارسی و نیز  .بدهیم، دیدن را بطور مضمر بکار گرفته ایم)Intitution(بخواهیم به شهود 
اند، این حقیقت را افشاء می کند که این استفاده صرف استفاده اي  دیدن انگلیسی، آلمانی و یا یونانی و غیره بکار می روند و همه از مشتقات

زمانی اگر ارشمیدس . ؛ یعنی تعمیم دیدن به فهمیدنکندبلکه از سرایت ناموجه عنصري ادراکی به فاهمه حکایت می ثانویه و مرتجل نیست 
در نوشتار دیدن نقش صحیح . "فهمیدم"و اکنون ما اگر تصویري ببینیم می گوییم  "فهمیدم "رابطه اي منطقی را کشف می کرد، می گفت

ته اي را می خوانیم گرچه لغات را می بینیم اما زمانی که ما نوش. خود را ایفاء می کند، اما در فیلم دیدن خصلتی پارادوکسیکال به خود می گیرد

 البته نوشتاري که خود تالش دارد تبدیل به تصویر صرف شود نیز همین خصلت پارادوکسیکال . نیستند بلکه به آن اشاره دارند چیزاین لغات خود
  .را داراست

کند، خودش بگونه اي ) Aperception( م ادراكغیر مستقیکه بنا است، شرایط ادراك از جمله خود دیدن را ) Meditation(تامل

، آنگاه حقیقت کل استاگر همگام با هگل بپذیریم . همین باعث سقوط تفکر منطقی و شیوع خام باوري گردیده است. تلویحی دیدنی شده است
  . است نه کل، ارائه می دهد در می یابیم که هیچ تصویري بیانگر هیچ حقیقتی نیست؛ چراکه تصویر همواره به ما یک پرسپکتیو که جزء

البته مراد از کلی گویی نه مطالب . "حرف مفت"قلمداد می شود و آوردن الفاظ و توصیفات غیر بصري در داستان "کلی گویی آفت شعر"امروزه 

صویر شماي اعداد و اینکه هر دویی به اضافه دو برابر است با چهار ذاتاً هیچ ربطی به ت. متافیزیکی بلکه فهم اصل هاي غیر بصري است

این استفاده تصویري از قوه فاهمه یا . نمادهاي مربوطه ندارد اما تصور این حالت منطقی بدون تصویر این نمادها براي ما غیر ممکن شده است
این امر روح . خیال باعث شده است، اصل جنس روابط منطقی را فراموش کنیم و وارد عرصه اي حسی گردیم که اولویت را به دیدن داده است

بویژه (خردمندي را از یادها زدوده است و امکان چیزي را فراهم کرده است که دریدا از آن با عنوان دیکتاتوري کنترل از راه دور رسانه اي 
ا را در یابد، جمع شود و نه می تواند روابط منطقی کل ه  در واقع سطح هموارِ حقیقت تصویري که نه می تواند در کل ها. نام می برد) تلوزیون

ست انسان نحیف امروز را در تشنجی از تصاویر بی ربط غرق کرده است و جهان رسانه اي امروز را در بمبارانی تصویري مستعد یاوه اي به نام پ

  . مدرنیسم کرده است
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  تأثیر خارج بر هنر معاصر ایران

  باوند بهپور

 

ي ادبیات و زبان، این تماس با خارج  در حیطه. ایم گذاشته» خارج«اش را  ها به نوعی تحت تأثیر چیزي است که در ایران اسم ي مکان ههنر هم
ي ترجمه را براي بررسی تبادل فرهنگی به  هاي گذشته گاه نظریه افتد و به همین علت هم بوده که در سال اي به نام ترجمه اتفاق می در نقطه

هاي بصري را از این زاویه بررسی  بستان ي ترجمه، بده ي تجسمی، قضیه قدري متفاوت است و به دلیل فقدان واسطه در حیطه. اند فتهکار گر

 .اند نکرده

»  ترجمه«متن تصویري نیز به نوعی . از یک فرهنگ بر فرهنگی دیگر اعمال قدرت کند  واسطه تواند بدون  با این حال، متن تصویري نیز نمی

 .افتد ي انتخاب و تکثیر و بازتولید اتفاق می تر است و بخش مهمی از آن در مرحله تر و پیچیده شود؛ هرچند سازوکار این ترجمه بسیار ظریف یم

ا مناسبات داستانی و حت: شوند سیماي ایران نه تنها دوبله بلکه ترجمه می و هاي خارجی در فرایند انتخاب و اصالح در صدا ها و سریال فیلم

اگر فیلم قابلیت تغییر کارکرد را نداشته باشد کنار گذاشته . شود کند که کارکرد فیلم با متن مبدأ متفاوت  اي تغییر می شان به گونه تصویري
زبان بخشی از هنر معاصر ایران، ایران را به . شود شان ترجمه می کاالهاي جهانی، اکنون دیگر تبلیغات محلی دارند و تبلیغات بصري. شود می

رود و  به عنوان روسري به کار می  هاي گردن  شال: اند لباس و پوشش به مثابه امر بصري دستخوش ترجمه. کند بصري خارج ترجمه می
رود و لباس فضاي عمومی به جاي لباس  جا به عنوان لباس مهمانی به کار می هاي دیگر این عادي سرزمین  هاي بلند به مثابه مانتو؛ لباس پیراهن

کدهاي فرهنگی . اش را ندارد جاست و آرایش کردن همان معناي اروپایی ي باالي این ي طبقه ي متوسط جایی دیگر، نشانه نه؛ برند طبقهخا

 .هاي خارج روبرو نیستیم، با ترجمه روبروییم» کپی»ترتیب، با  بدین. ماند اش ثابت می توان گفت که تصویر با تغییرِ ارجاع شوند و نمی جا می جابه

ي جدید تصویر معنایی متفاوت با قبل  دهد و در مجموعه آید تغییر می ها به دست می هاي تصاویر، تصوري را که از کلیت آن فیلتر شدن مجموعه

یابند به چاپ  عکس، اجازه می گذارند یا به ي تصاویري است که کنار می ، به واسطه»خارج«هاي ایرانی بر  اعمال قدرت رسانه: کند پیدا می
. شود ي هدفمند پاسخ داده می با فیلتر کردن و ترجمه» تهاجم فرهنگی«. ها ي توانایی تولید تصاویر و به چنگ آوردن آن رسانند و نه به واسطهب

 .ترجمه، در این شرایط واکنشی به تألیف انبوه دیگري است
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تدریج  این ترجمه به. شده است از خارج دارد تصویري ترجمه تصویري که ایرانی  :ي بصري در مورد ما چنین است به طور خالصه، فرمول ترجمه

ما چیزهایی را که خارجیان : به بیان ساده. کند را عوض می) تبع آن هنرهاي تجسمی و به(دهد بلکه خود نگاه  نه تنها تصویر بیرون را تغییر می
بینیم  چیز را می»  همان«بینند و وقتی هم که  بینیم که خارجیان می آید به همان صورتی نمی بینیم و چیزهایی را هم که از خارج می بینند نمی می

اي از مطالعات اجتماعی و مطالعات فرهنگی است  بررسی این چشم، موضوع شاخه. ها هم به همین ترتیب و آن. بینیم آن را به همان چشم نمی

 .ي تغییر نگاه است نه تغییر محصوالت فرهنگی ري، نتیجهاش این است که تغییر فرهنگ بص شود و حرف نامیده می» هاي بصري فرهنگ«که 

کند و این  ي ما هم تغییر می هاي ترجمه در این بین، استراتژي .دهد مان را تغییر می شدن ي دیده ي نگاه کردن ما و همچنین شیوه خارج، شیوه

غالباً براساس تصوري که از دیگري داریم این کار را کنیم هرچند  ها را خودمان انتخاب می این استراتژي. اي سراسر اجباري نیست چرخه

  .توان به صورت تاریخی بررسی کرد تغییرات این چرخه را می. کنیم می

و اعمال قدرت » تأثیر«ي قاجاریه این  کم از آغاز دوره اما دست .ي شروع ندارد نقطه. به یک معنی، هنر ایران همواره تحت تأثیر خارج بوده است

ي  قرار بود در ادامه. »زور بگوید«ترین عوامل در کیفیت هنر ایران شود و شاید حتا در مواردي  کننده بدل به یکی از تعیین  نهایتاً شدت یافته تا
  اي نسبتاً به بعد بررسی کنم اما براي این کار مقدمه 1377هنرمند تأثیر ارتباط با بیرون را برهنرهاي تجسمی : نوشتارهاي پیشین حرفه  سلسله

 .گونگی آن بامعناست بستان بیش از چه چشمی نگاه کنم؛ به نظرم تاریخ این بده هم ي مختصر این چشم و  ام تا به تاریخچه طوالنی تدارك دیده

 اند اي که تاکنون به کار گرفته هاي ترجمه مدل. ي ترجمه است توان این قضیه را در آن بررسی کرد نظریه هاي تئوریکی که می یکی از چارچوب
ایم  فرض بر این است که یا سعی کرده. ي تفسیري اللفظی و ترجمه ي تحت ترجمه: دوتاست) اند ي ایرانی را به آن ترجمه کرده و گفتمان مدرنیته(

کدام از این  که هیچ گذشته از این .خارج را بدون دخل و تصرف وارد کنیم یا نخست آن را تفسیر کنیم و سپس به فرهنگ موجود بخورانیم

ي سومی اختیار کنیم چرا که  رسیم ناگزیریم گزینه وقتی به امر بصري می 1ها کارایی الزم را براي توضیح تمامیت فرایند ترجمه ندارند لمد
  لفظ در امر بصري چیست؟. دهد ي تجسمی معنی نمی در حیطه» اللفظی تحت«

آغوشی را گشوده بودیم . و پس از آن شروع کردیم به تفسیر کردنکردیم  اللفظی ترجمه می گوید که پیش از انقالب تحت مدل ساده، چنین می

باید عاقالنه و برحسب : ایم حال یا اولی درست بوده یا دومی یا اساساً مشکل این بوده که حد میانه را نگه نداشته. که پس از انقالب بستیم

 .قضیه به این سادگی نیست. احتیاج داریم که ما به چه چیزي از این  کردیم؛ براساس تفسیر صحیحی  نیازمان انتخاب می

رسید هنر ما را  می» خارج«هایی که از  پستال هاي پارچه و کارت هاي روي طاقه  نقاشی. هنر ما را از هم گسیخت، در این شکی نیست» خارج»

چه تغییر کرد  آن. پیچید هم هنر ایران را در برگشته فرنگ ي پادشاه و درباریان و کارفرمایان متمول و هنرمندان از سفرهاي خارجه .پشت و رو کرد

دهد نه  کارکرد متن را تغییر می  :ترین تأثیر ترجمه همین است مهم. داد ي بود که هنر ایران انجام می»کار«صورت یا محتواي هنر ایران نبود، 
و سیر این . رفت و در یک کالم عملکرد آن تغییر کرد هاي مدرن، تعریف هنر و انتظاري که از آن می با شروع ترجمه. صرفاً لفظ یا محتواي آن را



259 
 

گیري نوعی توهم از او را نیز  ي شکل ي ما با دیگري است، تاریخچه بررسی این سیر نه تنها گویاي رابطه. همچنان برقرار است» تحوالت«

زمانی که کارکرد چیزي تغییر کند » .از آب درآمد افسانه«تدریج  دهد که جهان واقعی به قول نیچه چه طور در نظر ما به دهد؛ نشان می نشان می

  .شود ي آن عوض می قضاوت ما درباره  چیز است و طبیعتاً»  همان«توان گفت که  دیگر نمی

 

بندي شده است اشیائی از یک  چه تحت نام هنر طبقه رساند که آن اساساً تاریخ هنر شخص را به این نتیجه می  :جا قدري توضیح الزم است این

هنر در . ها چه بوده است و براي خواندنِ این اشیاء، باید دید عملکرد هر دسته از آن. هاست بندي تاریخ هنر تاریخ تحول این طبقه .نخ نیستندس

منتها از دید جهانی بود، : ي قاجار، عبارت از تولید اشیاء خوب و زیبا بود، اما معیار این زیبایی و خوبی ملی نشده بود دوران پس از اسالم تا دوره

به چشم ایرانی یا عرب و ترك و . کرد ممکن بود به چشم یک ایرانی مقبول بیفتد هرکسی هرجایی چیزي زیبا یا مفید تولید می. یک ایرانی
» چشم«این دانستند و برایش معیاري فرهنگی داشتند اما به حضور  ایشان هرچیز غریبی را زیبا نمی. کرد تاجیک بود که شیء زیبا، زیبا جلوه می

اگر نقاشی چینی . دانستند زیبا بودن یک چیز را ذاتی آن می: شان نگرفته بودند که چه زیباست و چه نیست پیشاپیش تصمیم. فرهنگی آگاه نبودند

انی را تهاجم ظهور نگارگري ایر. طور ستودند، نقاشان روم را هم همین را می» صورتگران چین«کردند و  اش می آمد ستایش به نظرشان زیباتر می
کردند هنر بیگانه را صاحب شوند، همچون غنیمتی؛ و هنرمند بیگانه را در  سعی می. فرهنگی هنري چین یا مغول به هنر ایران به شمار نیاوردند

چون کارشان . گماشتند نقاشان هلندي را در کنار دست رضا عباسی به کار می. کند دربار نگه دارند، مانند رعیتی که چیزي ارزشمند تولید می
هاي بصري  گیري در جنبه گذاشت اما در شمایی کلی، نوعی آسان طبعاً مانند هرجاي دیگر جهان تعصبات فرهنگی و مذهبی تأثیر می. خوب بود

 .کرد، چشم نه اندیشه اشتباه می. رفت فرهنگ بارز بود و تأثیرپذیري و التقاط، امري معمول به شمار می

نقاشان دیواري، (ها عمالً هنرمند ایرانی  و انتظارات هیئت حاکمه را تغییر داد و آن  مستثنا نشد هرچند فرنگ، سلیقهدوران قاجار از این قضیه 
آمد اما هنوز  به نظرشان زیبا می» خارجی«چیزهایی از هنر . داشتند اش وا را به رقابت با همتایان اروپایی) …کاران، جواهرسازان، معماران و  منبت

ي نهایی  که خود تصوري از نتیجه آن خواستند بی ترکیب این دو را از هنرمند می. برنده از پیش معلوم نبود. دانستند را معتبر می ي خود سلیقه
اي بود که اکنون  در نقاشی، شیوه. دهی فضایی بود ي ساختمان و سازمان ي این ترکیب، خالقیت بیشتر در نقشه در معماري، نتیجه. داشته باشند

وقتی . کرد و هنر مردمی و هنر درباري اساساً امتداد یک طیف بود هنر مردمی هم همین فرایند را طی می .ایم سبک قاجار گذاشته نامش را

هنر مردمی هم به کارکرد . خوردند ها می خورد که آن چیزي را می پوشیدند و همان پوشید که اشراف می شد همان چیزي را می شخص متمول می
مردم به » چشم«. است یا نه  هایشان ایرانی شان چیست یا طراحی ي بکنند مهم نبود سبک»کار«ها قرار بود  اتورهاي روزنامهکاریک: نظر داشت

 .کرد هاي مکرر در مکرر به زندگی مردم نشت می هاي هنرمندان درباري با چند دست واسطه و ترجمه متمولین بود و ترجمه

مستشار کسی است که طرف : گویاي بسیاري چیزهاست» مستشار»ي  کلمه. تژي استفاده از مستشاران بوددر دوران قاجار استرا  استراتژي ترجمه

توانید مشورت را قبول کنید یا نکنید، از  ي نهایی شمایید و می گیرنده دهید که تصمیم با انتخاب مستشار، از یک سو نشان می. مشورت است
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منتها شما دانستگی . دانید هزینه کنید داند و شما نمی چه او می تشار را الزم دارید و حاضرید براي آناید که نظر مس سوي دیگر تلویحاً اذعان کرده

ي آنی کارش  نتیجه. باید بتواند سازوکاري را که با آن آشناست حاکم کند: اش اختیار دارد مستشار برخالف اسم. خرید نه محصول نهایی را را می
ي کار او  حسن مستشار به این است که نتیجه. تواند از درون خود ایجاد کند زوکاري است که نظام حاکم نمیمهم نیست؛ مهم برقرار ساختن سا

عملکرد  .توانست بکند جا چه می چه کرده و نه آن» جا این«کنید ببینید  آخر سر نگاه می. شود و نه در متن مبدأ در متن مقصد سنجیده می

ي موفق به کارگیري مستشاران در  نمونه. اللفظی نیست اي اگر هست تحت ترجمه: همواره پیش چشم است مشخصی را از او انتظار دارند؛ فایده
امیرکبیر در جوانی به مثابه سفیر . کند که هم وزیر است و اختیاردار و هم معتقد به استفاده از متخصصان فرنگی شخص امیرکبیر تجلی می

هنر در . هاي ایجاد این سازوکار است احداث دارالفنون یکی از اولین نمونه. ین رایزنی باور داشترا تجربه کرده بود و به ا» خارج«گفتگوي با 

را به کارکردش » فن» .خواند الملک در همین دارالفنون درس  کمال. سنجیدند ش می»کار«مستشار را به  .بود» کار«. بود» فن«دارالفنون 

 .شناسی و نقاشی کنار هم تدریس می شد نه و موسیقی و مهندسی و طب و معدن و کانینظام و توپخا در دارالفنون پیاده. سنجیدند می

شد،  رفت اما با خارج وارد گفتگو نمی که مستشار از خارج بیاید فرد به خارج می به جاي آن. شدند» ملی«سپس در دوران مشروطه، مستشاران 
را خوب بشناسد و بتواند متن مبدأ را خوب تفسیر کند و بفهمد در  » جا آن«قرار بود . اي از زندگی را ببیند و جذب کند قرار بود شیوه. »شنید می«

هاي ادبی  ترین ترجمه نیست که برخی از طرفه  عجیب. تألیف خود را آغاز کند/گشت تا ترجمه سپس باز می. گردد اي می چرا و بر چه پاشنه

دیگر  .شد نظرش را زیر پا گذاشت می. شنوتر شد اما مستشاري حرف می این شخص به هنگام بازگشت مستشار. محصول همین دوران است
دولت متبوع خارجی نداشت؛ دولت متبوع داخلی . اش گرم نبود اش به دولت متبوع پشت. کند توانست به صحت چیزها در خارج استناد  نمی

. اش دشوار باشد حتا امیرکبیر نبود که حذف. اشتمستشار ملی، خطر سیاسی ند. شد کنترل کرد اش را می کارکرد ترجمه .اش بود مالک

هنر این دوره از . شود ماند، زمانی که الزم نیست فراخوانده می تا زمانی که الزم است خارج می. ي مستشار هنري ملی است الملک نمونه کمال
جا نقاشی  این. تر کاربردي معین و مشخصظریف است و کاربردي اما با . اش بود الملک رئیس مدرسه است که کمال» صنایع مستظرفه«جنس 

 .حسرت منع پادشاه را. الملک حسرت اروپا را با خود دارد کمال. شناسی شود نه معدن بافی تدریس می در کنار قالی

. ها ا و آنم: گیرد دو قطب شکل می. یابد ي بروز می الملک، این دفعه اجازه حسرت کمال. ملت جدید است-گیري دولت دوران پهلوي، آغاز شکل
قرار بود . دو از یک سنخ نیستند  واضح بود این. الفارق بود قیاس مع. در دوران قاجار قرار نبود ایران فرانسه بشود. ها برسد خواهد به آن ما می

اش  اوضاع دانستند؛ مکانی که هاي جهان می سایر مکان» در عرض«ها هنوز خودشان را یک جغرافیا  قاجاري. برخی چیزهاي خوب وارد شود

  .بسامان نبود، اما مکانی بود که مثل هرجاي دیگر اصول خودش را داشت

کانونی که . این سلیقه، این بار کانون دارد. معماري و تزیینات آن مثال بارزي است. شود در دوران پهلوي، اصالت سلیقه وارد فرهنگ بصري می
جا  این. شود شاه باید دقت کند چیزي را بپسندد که در جایی دیگر زیبا دانسته می .زیبا چیزي نیست که شاه بپسندد. خارج از مرزهاي ملی است

آید لزوماً زیبا نیست؛ فرد باید  چه به چشم زیبا می هر آن. شود تولید چیز زیبا؛ تغییري که شبیه قرن نوزدهم اروپاست دیگر هدف هنر، می
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 .کنند چیزي زیباست که دیگران هم زیبا بدانند، دیگرانی که مرزهاي جهان را رسم می: اش را تربیت کند تا زیباي واقعی را زیبا بداند« چشم«

ي هنرهاي  شود به دانشکده ي صنایع مستظرفه هم تبدیل می مدرسه .ست»زیبا«مستظرفه نیست، بخشی از هنرهاي »  صنعت«نقاشی دیگر 

قرار است مخاطب معنی زیبایی . اللفظی گذاشت ي تحت اش را ترجمه توان نام شود و می زیبا به زیبا ترجمه می. شود صورت از محتوا جدا می. زیبا

سازد، محتوا بر  هنر شکل را می :شود، کارکرد هنر هم چیز معین می کارکرد همه. اند اش مد نظر داشته گونه که مؤلفان را درست بفهمد؛ همان

کند و با  فرهنگ مبدأ این بار آشکارا اعمال قدرت می. اعتناست مقصد بی به متن. کار هنر ترجمه است، بر اساس متن مبدأ. ي دولت است عهده

اگر : برند پوشاك مردم را نیز به قامت دیگري می. اش گرم است اش به دولت متبوع حاال دیگر مستشار ملی پشت: شود قدرت سیاسی همسو می

 .ایم را بسیار شنیده  آن. ع برایمان آشناستاین موض. ایجاب کند باید کاله بر سرگذاشت یا حجاب را برداشت «سلیقه«

که،  و طرفه آن. شود قلمداد می» اشتباه«با خارج،   شنید و که اندك اندك این یکسویگی گفت )و نه بعد از آن(اما ضمناً در همین دوران است 

نیازي به فرهنگستان هست . حراست شودحاال دیگر زبان فارسی باید . اي است که در همین دوران رونق گرفته گرایی اش همان ملی مسبب
شود با تالشی براي ایرانی  این انتقال کانون سلیقه، همزمان می. المعارفی براي زبان تا بتوان ارجاع واژگان را ملی کرد و دایره.) ش 1314(

گیري از خود  دوران پوسته است و چیز دندان هنر در این. باشد» خودش«آموزد که باید  از اروپایی می. »بود«ایرانی تا پیش از آن ایرانی . »شدن«
ي  دولت در حال ترجمه. اش شود طبیعت ثانوي  گیرد تا بعداً ادا و اصولی است که شخص در پیش می). حسین بهزاد(دهد  بروز نمی

باید : شود دیگري آغاز می فرایند درونی کردنِ. اش به ترکیه بوده است هاست هرچند پادشاه متن اصلی را ندیده و تنها سفر خارجی زیرساخت

 .شکند دیگري شد؛ هرچند دیگري خود از این ایده خرسند نیست و با اشغال نظامی این استقالل را درهم می» مستقالً«

ی ایرانی به سرعت در حال ایران: گیرند شتاب می) ماندگی گرایی و جبران عقب ملی(ها  رسیم هر دوي این گرایش وقتی به زمان محمدرضاشاه می

ي ادبیات صادق هدایت نماد مستشار ملی از فرنگ برگشته در اوایل  در حیطه. کند نگاه می» ایرانی شدن«اکنون به خودش و به این . شدن است

منطق همچنان منطق متن مبدأ  :کند باز ترجمه است کاود اما حتا اگر تألیف هم می با زبان اروپایی تا بن فرهنگ ملی را می: این دوران است

براي فرانسویان چیز ارزشمندي به . کند هاي ناموجود فرانسوي را براي ایرانیان ترجمه می نویسد انگار متن به قول صالح نجفی، وقتی می. ستا

ر جایی، از تفاخر به مفاخ در اوج تمسخرِ فرهنگ این. کند ها سنگینی می دواند و بر آن در آثارش ریشه می  »ملی«گرایش . نویسد فرانسوي نمی

  .آقا در کنار پروین، دختر ساسان حاجی. شود ملی غافل نمی

متن : ها، تالشی در جهت تغییر مرکز توجه از خارج به داخل است تالش آن. اي مثال بارز ماجرا هستند ي تجسمی، نقاشان سقاخانه در حیطه
آیند و  خودشان هم به این ترتیب چشم می. روپا متداول استي دید چشمی که در ا کنند اما از زاویه شود؛ به هنر محلی توجه می مقصد دیدنی می

. ایرانی دوران قاجار قرار نبود در فرنگ کسی باشد؛ خارج از ایران وجود نداشت. کنند الزم است به جایگاه خود در جهان بیندیشند احساس می
. کند ي مردم و نخبگان تغییر می این بار اما رابطه. و داشتاش به نفوذي بود که در این س نفس سنجید و عزت خودش را به کارکردش در ایران می

نظیر آوانگاردهاي . اش نیستند شان در همین است که هنر محلی را به چشمی ببینند که مردم قادر به دیدن ها، آوانگارد بودن اي براي سقاخانه
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جا، تغییر کانون توجه، به معناي اتخاذ رویکردي محلی  در این. ترند مردم از فرنگی بیگانه. اروپایی، خراشیدن هنر محلی برایشان جذاب است

کنند اما  ها فرایندهاي نقاشی مدرن را بر متنی محلی اعمال می آن. هاي هنر محلی است مصادف با آخرین نفس» ملی«آفریدن هنر : نیست
منطق . بودن یعنی چه» جایی این«کنند تا بفهمند  ز میشناس فعالیتی اکتشافی را آغا برعکس، مانند یک شرق: رویکردشان اساساً از درون نیست

جایی حتا در معناي  اند و هیچ چیز این » مدرن«اي تا بن تاروپودشان  نقاشان سقاخانه: شود اخذ می (خارج(اکتشاف همچنان از متن مبدأ 

 .شود انیان اگزوتیک میتدریج فرهنگ بصري سابق ایران براي خود ایر به. ي کارشان وجود ندارد اش در شیوه قاجاري

درواقع مثلث . آیند ي مشروطه با متجددان در یک سنگر جنگیده بود از نظر متجددان این دوره مانع تغییر به شمار می ي مردم که در دوره توده

تبریزیانی که در . داش متحصن ش شد در سفارت کرد باز می در دوران قاجار اگر خارجی هزار خیانت می: خارج تغییر کرده است -دولت-مردم

آمد که پادشاه، در پاسخ به  پیش می. دادند را به حضور قواي روس ترجیح می» پدر نامهربان ملت«ي غذایی بودند استمداد از  محاصره
ره گانه قابل مذاک هاي سه به طور خالصه خصومت. نظر کند هاي داخلی از چند امتیاز خارجی براي تأمین مخارج سفر به خارج صرف شورش

هاي   گرایی از هم تفکیک شد و حکومت، آخرین بخش خصوص پس از ماجراي مصدق که اسم و رسم ملی در دوران محمدرضاشاه، به. بودند
فرهنگ هم شدیداً واکنش نشان داد و مستشاران فرهنگی : خارج آب رفت و این دو رأس به هم نزدیک شدند-ملت و ملیت را بلعید، ضلع دولت

دو نوع هنر نخبه پدید   نه تنها هنر ایران همانند قرن نوزدهم اروپا به هنر نخبه و مردمی تفکیک شد،. از دو طرف را بگیرندمجبور شدند یکی 

رقابت میان روس و انگلیس جاي خود را به : شدن خود خارج  این خود مصادف شده بود با دوقطبی. هنر راست و چپ، دولتی و غیردولتی: آمد
برد نخبگان چپ به  دولت به حمایت امریکا پناه می. یکا داده بود که این بار دو قطب مخالف بودند و نه صرفاً دو رقیبدعواي شوروي و آمر

در دوران قاجار مخالفت با ظلم . وجود نداشت» روشنفکر مخالف با دولت ملی«در ایران پیش از این چیزي به نام . ایدئولوژیک قطب مخالف
دولت چنان قدرتی نداشت که بر اشخاص اعمال قدرت . معنا بود بی» ایدئولوژي مسلط«ما جنگیدن علیه شخص یا اشخاص معنا داشت ا

حصري داشتند چرا که دولت هنوز نیاموخته بود بین  و حد هاي دوران قاجار آزادي بی روزنامه. توانست فرهنگ را تنظیم کند نمی. ایدئولوژیک کند
ها را مجبور  خطر نیافریده بود که روزنامه جهانگیرخان صوراسرافیل را به دار بیاویزد اما هنوز زبانی بیتوانست  می. مردم و فرهنگ میانجی شود

. توانست مفید یا مضر واقع شود ي روسیه می انگلیس به اندازه :خارج خوب و بد هم وجود نداشت. هایشان را به آن زبان ترجمه کنند کند نوشته

کردنِ   در ترجمه. فرنگ راست و فرنگ چپ؛ فرنگ استعمارگر و فرنگ مبارز: دارد و باید دست به انتخاب زدجا دیگر دو خارج وجود  اما این
نیت، برقراري همان . بار هیچ شباهتی به دوران قاجار ندارد اما این. شود شده در متن مقصد مهم می فرنگ مبارز، عملکرد فوري متن ترجمه

با سرازیر شدن . و دلیل بارزي هم دارد. شود بدبینی عجیبی بین هر سه رأس مثلث برقرار می .اد نیستدیگري، دیگر قابل اعتم. سازوکار نیست

هرگونه امتیازي به بیگانه مستقیماً فشاري بر مردم . قاجاریان ممر درآمدشان مردم بود. شود نیاز می درآمد نفت به دامان دولت، دولت از ملت بی
ي سابق قابل اعتماد نیست چرا که دولت  است که مشتري دولت است؛ هرچند به اندازه» خارج«ن حامی دولت اما اکنون بزرگتری. ساخت وارد می

  .قبلی را هم خارج ساقط کرده است نه مردم
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 دارد براي خود هویت قطب مخالف را وامی. آورد و ساختگی، چیزي به نام هنر غیررسمی پدید می» رسمی«هنر  و تأکید دولت بر ایجاد فرهنگ

ابزاري است براي بیانی اضطراري و   :دهد ها، هنر زیبا جاي خود را به هنر مفید می نزد چپ. کند جا، کارکرد هنر باز تغییر می در این. بیافریند
شود و  غرب دیگر یک سازمان یکپارچه تصور نمی. قدر مهم نیست که درست و غلط آن خوب و بد هنر آن. خطاب کردن مخاطبانی مشخص

براي اولین بار است که هنر عقیدتی و . که آن را بشناسند آن توانند به فرنگ راست خرده بگیرند بی آموزد که می به ملل مستعضف می فرنگ چپ
جنبیدند قرار نبود کسی براي به جنبش  شد می و اگر الزم می«  توده«شان مردم بود نه  در دوران قاجار مردم اسم. شود شعاري تولید می

اشتیاق همزمان . شود شود؛ خود ترجمه انتخابی می جا دیگر حل تناقضات به بعد از ترجمه موکول نمی این. ریزي کند از قبل برنامهشان  درآوردن
گرایی توسط دولت، به  اما با حذف ملی. مارکسیسم اسالمی یا مدرنیسم محلی: کند هاي تفسیري را تولید می به دیگري و به استقالل از او، ترجمه

احمد  آل در انتهاي این دوره شاملو، فروغ، شریعتی یا جالل: شود شناخت از غرب حداقلی می. کند ي ترازو به سمت استقالل سنگینی می فهمرور ک

 روشنفکر به معنایی .ي میرزا ملکم خان یا میرزا حبیب اصفهانی کم نه به اندازه دست. شناسند خوبی نمی گویند اما دیگر آن را به از غرب سخن می

روشنفکران این دوره . کند شخصی که در مورد چیزي که در آن تخصصی ندارد اظهار نظر می  :شود کرد تولید می که ژان پل سارتر تعریف می

اند منتقل  اند یا تجربه کرده چیزي را که آموخته. نیستند بیشتر به پیشگوهاي معبد دلفی شباهت دارند» مستشار«برخالف منورالفکرهاي قاجار 

اي مدرن  آید که پدیده پدید می» ي عمومی عقیده»چیزي به نام . دارد» خریدار«گویند که به نظرشان درست است چون  کنند، چیزي را می نمی

شان را از کپی  شود و اصالت تألیفاتی به نام ترجمه ارائه می  اکنون. توانست ایجاد شود اش نمی در نوع مدرن  »ملت»گیري  است و پیش از شکل

که تألیف یک سیاستمدار دولتی باشد  به جاي آن: شود می» ي غرب تاریخ فلسفه«تبدیل به » سیر حکمت در اروپا«. گیرند نه از تألیف می بودن

دیگر هویتی جغرافیایی نیست بلکه در تقابل با شرق معنا : شود می» غرب«بدل به  «اروپا«. ي یک روشنفکر از یک روشنفکر دیگر است ترجمه

که گوینده یا شنونده شناختی از او داشته باشند و آغازِ این قضیه، اتفاقاً  افتد بدون این بازاري براي حرف زدن از دیگري و نقد او راه می. دهد می
نوشت و قصدش  کرد و عمالً از نو می اگر پیشتر میرزا حبیب، حاجی باباي اصفهانی را ترجمه می. است نه پس از آن 57دوران پیش از انقالب 

گذاشت و اساساً مهم هم نبود که ترجمه بوده یا تألیف،  رفع توهم از ایرانیان بود تا خود را از چشم دیگري ببینند و نام خود را هم پاي کار نمی
ستند که کنند که متن اصلی چه بوده، بیشتر دلمشغول این ه کمتر به این فکر می. کنند بار مترجمانِ مؤلف، توهمی از خود و دیگري برپا می این

دیدند حاال خود را از چشمی  اگر پیشتر خود را از چشم دیگري می. شود مؤلف می/مترجم بدل به مترجم/مؤلف .شان چه بگویند به مخاطبان

کنند  فکر می. نویسد نفس می دهد با این چشم به تمام جهان نگاه کند و غربزدگی را به مثابه حدیث احمد به خود حق می آل. بینند می» جایی این«
هنر این دوران اتفاقاً بسیار . ي تأثیر دیگري باشد شان نتیجه کنند که شاید همین استقالل رأي اي شک نمی این چشمی طبیعی است و لحظه

  .شناسد کند که نمی زده است و از کسی صحبت می عوام

افتد تأثیري است  زده اتفاق می هاي شتاب که از وراي ترجمه» خارج»تأثیر . کند شود و بازارش را قبضه می هنر چپ نهایتاً بر هنر راست پیروز می

و تالش براي ) گوید ي تاریخی این را می تجربه(اعتماد است  ي هیئت حاکم، غیرقابل دیگري به اندازه. »خارج«ناهمگن و ضمناً ناهمزمان با 
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هاي همزمان بصري  وکس براي طبقات باالست و ترجمهآید، کاالیی ل بازي به شمار می» هنرهاي زیبا«. اش بخشی از برنامه نیست فهمیدن

سینما هنرهاي . آید هاي سهراب کمتر از اشعارش به چشم می نقاشی. شود توسط هنر چپ بیرون گذاشته می) کسانی نظیر بهمن محصص(
رسند اما وي  فروغ به جایی نمیهاي  نقاشی. تواند مردمی بودن، سیاست و بازنمایی را با هم ترکیب کند کند چرا که می تجسمی را فتح می

  .هم با مضمون اجتماعی داند فیلم بسازد آن ي خود می برعهده

 

هنر پیروزمند، اکنون دیگر هم . شود اي که دور شده بود در افق گم می دیگري. شود هنرهاي تجسمی پس از انقالب بر یک چنین میراثی بنا می

خواست . افکند ي تضادها را رفع کند و هنر رسمی پیشین را کالً به دور می است همه چپ است، هم انقالبی، هم رسمی، هم مردمی و قرار

واردات هنر . جا گسست کامل از گذشته نیست، نقطه اوج یک فرایند پیوسته است این انقالب، در. رساند استقالل، بدبینی به دیگري را به اوج می
این آبشخور از زمان قاجار قطع شده بود و بعداً به صورت ساختگی . می وجود نداردهم براي هنر مرد» ملی«شود اما دیگر آبشخوري  قطع می

این چشم . بیند چشمی به وجود آمده که طبیعی نمی. تر از آن است که کفاف کمیت عظیم تولیدات جدید را بدهد سرهم شده بود و حاال خشک
قرار نیست فهمیده   ؛ اما ابداً)و چیزهاي غلط» فن«معیار (ش است هنوز معیار و محک سنج» خارج«. محصول فرایندي صد و چندساله است

توان برگرفت و نیازي نیست بدانیم این چیز در متن اصلی چه  پندارند هرچیزي را می هاي اقتباس نامعلوم است می و اتفاقاً چون ریشه. شود
در مقابل، . ها موجود نادري است در این سال  برگشته فرنگ از. شود پیوستگی و معناي متن اصلی اساساً فاقد اهمیت دانسته می. کرده است می

تحت تأثیر خارج نیست،  1377هنر تا سال ). ».خواهد برود می«ي امروز که  در تقابل با فرهیخته(شخصیت اصلی این دوران ایرانی مهاجر است 
ي  همه. ي یک کتاب ور یک سخنران خارجی یا ترجمهبا حض. خورد وقتی هم هست تحت تأثیر تصوري از خارج است که به آسانی تکان می

دیگر، خراشیدن متن محلی مد نظر نیست، یافتن آن دشوارترین بخش قضیه : شود نه هویتی موجود شده می ها صرف بازیافت هویتی گم تالش

افتد که معلوم نیست کی  ابی هویتی به راه میها و نهادهاي تولید فرهنگ، تالش عظیمی براي بازی ها، موزه شگاه ها، آموز در تمامی دانشگاه. است
شود که نقاشی ما همیشه نگارگري  فرض می. یابد تصور موهومی از خویشتن موازي با تصوري موهوم از دیگري قوام می. از دست رفته است

. تادن از سرچشمه بوده است و الغیرچه جز این بوده و هست دور اف مان ماهور و هرآن مان گنبد قابوس و موسیقی بوده است و معنوي و معماري
شکل هنر در . ي محتوا دارد در هر قالبی که دست داد یا در دسترس بود براي ارائه  ها نشان از تالش دوساالنه  :چیزي به اسم سبک در کار نیست

هاي  هایی سازمانی جهت احیاء فرم شتال. گیري فرمال در کار نیست ي پافشاري بر محتوایی از پیش تعیین شده است و سخت این دوران زاییده
هاي غربی مبحثی نامرتبط  آید و اساساً تبارشناسی فرم تا وقتی محتوا صحیح باشد هر فرمی مطلوب به شمار می. ماند سنتی تماماً عقیم می

از او آموخت و ) ضرورتدر صورت (موجودي که باید فن را : تنها یک غرب وجود دارد که همیشه همانی بوده است که هست: شود شمرده می
هاي  طور که پیشتر دیدیم زمینه همان. غرب اساساً جز در مخالفت با ما سوژه نیست و فکر و ذکر دیگري جز ما ندارد. محتوایش را به دور انداخت

. همه تولید محتواستي  وظیفه .ي هنر ساختن صورت نیست منتها این بار، وظیفه. این جدایی صورت و محتوا پیش از انقالب فراهم شده بود
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ملت به نهایت رسیده و تنش تشکیل این دوتایی به بیرون فرافکنی و سر - فرایند ساخت دولت. اکنون دیگر دولت، هم صورت است هم محتوا

. ته استدر این دوران هنر انقالبی و رسمی وجود دارد اما هنوز چیزي به نام هنر غیررسمی با الگوهاي مشخص شکل نگرف. شود خارج هوار می
که هنرِ ایرانیِ معاصر با  آن بالد بی کسی مثل شیرین نشاط در همین خأل بازنمایی می. کدام از این دو هم بازتابی در خارج کشور ندارد ضمناً هیچ

  .بتواند با او رقابت کند) چه رسمی و چه غیررسمی(او 

 

  قدر کیفیت هرچه. کند محقق شدن شعار، کارکرد آن را عوض می :شناسی اییي کارکرد است و نه زیب دهد که اتفاقاً در حیطه اما تغییري روي می

هنر شعاري پس از انقالب . تفاوتی میان هنر شعاري پیش و پس از انقالب وجود دارد. شان افزایش یافته آثار افول کرده به همان اندازه کمیت

ي بالدار، شمسه، شمع  بند، فرشته خون، سرو، پیشانی(برد  را به کار می تا وقتی الفاظ مشخصی. شود بدل به زبان می. معطوف به کارکرد نیست
هنر چپ قبالً این مسیر را گشوده بود که الفبایی براي . چیز را به این زبان ترجمه کرد آل آن است که بتوان همه مقبول است و ایده) سوزان، الخ

گیرد که  ضرورت، هنر جدیدي شکل می در کنار این هنر بی. ود استدرست کند و شباهت بین هنر انقالبی و هنر چپ مشه» صحیح«هنر 

جا و  اندك این هایی که اندك حل راه. هاي محلی در اختیار گرایش رسمی است ریشه. داند براي بیانِ در حال انفجار خود شکل از کجا بیاورد نمی

  .معاصر ایران گذاشت اش را هنر شود نام سازد که امروزه می آورد جریانی را می جا سربرمی آن

» هنر معنوي«ي نظر از  که در حیطه کند و با این یافتن شرایط داخل کشور، اصرارش را بر محتوا کم می از آن سو، هنر رسمی نیز، پس از سامان

هري با نقش گل و هاي ش ، پوشاندن جداره»مدرن»رنگین شدن صدا و سیما و لزوم دکورهاي : آورد روي می» هنر زیبا«عمالً به   زند دم می

با این حال، تغییرات . رود و غیره شهر، تصاویر عجیب و غریب سوررئالیستی که از در و دیوار شهرها باال می» زیباسازي»ماهی و جانور، سازمان 

 .افتد ي رسمی اتفاق نمی ي تکنولوژي تولید تصاویر است و خالقیت بصري خاصی در حیطه بیشتر در حیطه

سال . شود انزواي از دیگري با همگرایی جهان غرب همزمان می. افتد محصول چنین شرایطی است می 1390تا  1377ي  هاتفاقی که در فاصل

شود  غرب دوباره بدل به فرنگ می. رسد ي اروپا به سامان می اتحادیه 1378پاشد و در سال  شوروي فرومی 1370افتد،  دیوار برلین فرومی 1368

کند که شعارش گفتگوي   دورانی را آغاز می 1376از آن سو ایران در سال . شود خارج دوباره یک چیز می .کند می و دیگري مبارز صحنه را ترك
در این تمایل به گفتگو، دلتنگی نسبت به گذشته را . شود در این دوره بیش از پیش محسوس می» از فرنگ بازگشتن«جریان . هاست تمدن

» دیگري«خود را طرف صحبت با   »ما«حکایت از توهمی دارد که براساس آن، . شود ري در آن دیده نمیتوان دید اما تمایلی به شناخت دیگ می

 .پندارد می

دیگري دورتر از : دیگر تفسیري مشخص از بیرون وجود ندارد. گیرد هاي قبل به خود می گفتگوي با خارج این بار صورتی بسیار متفاوت با دوره

آمد باشند و در هردو سمت جایگاهی داشته باشند  و ایرانیانی که بین ایران و خارج در رفت. باید او را صدا کرد .آن است که بتوان او را فهمید
اما اعتقاد بر این است که به . باشند  اش را از دست داده رسد واژگان به نظر می: گفتگویی میان ایرانیان مقیم داخل و خارج وجود ندارد. معدودند
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در ساحت نمادین، : سابقه بوده تر بی شوند که پیش ها در این شرایط با وضعیتی روبرو می برگشته ازفرنگ .جی نیازي هستخار» فنون«واردات 

برگشته مستشار کسی  فرنگ همچنان اسباب افتخار است اما از» برگشتگی از فرنگ«. اروپا همچنان معیار و محک است، اما صرفاً تصوري از اروپا
چه » در همین ساختار«سازوکار مشخص است؛ ازفرنگ برگشته باید ببیند . دهد دارد که بدون او نیز به راه خود ادامه میساختاري وجود . نیست

ي هنر  اگر درباره. پرسند ي ساختار دانشگاهی یا سرفصل دروس نمی دهد نظرش را درباره اگر در دانشگاه درس می. آید اش برمی  خدمتی از دست

. بخواند» جا آن«پیدا کند که با تصوري از » جایی این»حلی  دهد باید راه اگر هنر را آموزش می. انی از هنر ایران سخن بگویدنویسد باید با ایر می
چیز را به زبانی که بعد از انقالب تأسیس  کند باید همه خواهند نه به عنوان مؤلف، و هنگامی هم که ترجمه می صرفاً به عنوان مترجم او را می

چه باید منتقل کند  اساساً به کارکرد آن. سنجند و نه با متن مقصد ي هنر، کارکردش را نه با متن مبدأ می در حیطه. رجمه کندشده است ت

چه قرار است ترجمه کند معنایش پس از ترجمه کامالً  بیند که آن می. »بیند می«کند که تنها کسی است که این را  و او احساس می. اعتنایند بی
رود  تا بتواند آن را چه از او انتظار می» ببیند«تواند کورکورانه ترجمه کند؛ باید قادر باشد  حتا نمی. مترجم خواهان ندارد» چشم«ند اما ک تغییر می

ید تحکیم تصوري از غرب را که با: تواند ارائه کند که خواهان داشته باشد صرفاً چیزي را می. بیند ترجمه کند اما نباید به روي خود بیاورد که می

 .اش وجود ندارد چیز بوده، تمایلی براي شناخت تاریخ جایی که غرب همیشه یک از آن. کند اش فرقی نمی حال مثبت یا منفی. شود

هاي  در مورد آسیاب. در هر صورت او قادر نیست تصوري از کلیت یا پراکندگی یا سازوکار غرب به دست بدهد و از دستور زبان آن سخن بگوید

اي مانند کسانی داشت که در درون گود به  توان تجربه از بیرون گود نمی. توان سخن گفت ي کتب شهسواري می ، صرفاً از زاویه»ارجخ«جهان 
» تصوري«شود که حقایق در آن شناورند؛ از سوي دیگر راستگویی مترجم به محک  از یک سو خارج، جهان مثُل افالطون فرض می. برند سر می

جهان قابل دسترس »  آن«کند نه به این دلیل که  ي میان دو جهان را بازي می مترجم نقش واسطه. ه از این جهان دارندشود ک سنجیده می
مترجم فرهنگی در چنین شرایطی از لحاظ روانی میان دو جهان حائل . آور است نیست بلکه به این دلیل که پاي نهادن به آن جهان هراس

توان اضافه کرد در این مورد،  می. ي خوب شفاف است گوید ترجمه والتر بنیامین می. د، حکم خندق قلعه را داردکن نقش پل را بازي نمی: شود می

  .کند مانند شیشه دو فضا را از هم جدا می

اي دیگر  نهآید که به گو هنري دارد به وجود می: تواند به صورت معکوس ترجمه کند می. تواند انجام دهد اما کاري هست که مترجم فرهنگی می
اش را به دیگري نشان بدهد و اگر هم دست داد به خودشان؛ هنري  خواهد مخاطبان هنري که می. زند و مخاطبانش تغییر کرده است حرف می

هنر . کند اش را از چشم دیگري تصویر می واسطه با آن ندارد و خواسته و ناخواسته مخاطبان دهد هرچند ارتباطی بی که خارج را خطاب قرار می
هم هستند و برخالف دوران   ي متوسط اند که این بار از طبقه اش نخبگان مخاطبان: ي پیش از انقالب دارد معاصر ایران تفاوتی با هنر نخبه

انقالب جاي نخبگان و مردم را با هم عوض کرد و گروهی . پیوندي است میان هنر نخبه و هنر مردمی. پهلوي، با هنر رسمی یکسان نیست
همه تغییرات کارکردي  پس از این. اند ي مردمی گذاشت و مخاطب این هنر شده اش را نخبه مد که نه این است و نه آن و شاید بتوان نامپدید آ

به همان صورت  : جور شده است و کم با آن جفت تر یا دست نزدیک» خارج«رسد سازوکار هنر ایران به سازوکار  هنر در داخل و خارج، به نظر می
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. شباهت به هنر معاصر جاهاي دیگر نیست بی» کارکرد«این بار از لحاظ .) ولو دبی باشد(» خارج«شد، خریدار دارد، هم در داخل و هم در فرو می

ها و  گالري. گیرند اش دارند شکل می ساختارهاي اقتصادي. کند و بازي باشد «کار«تواند به عنوان بخشی از دستگاه بازنمایی جهانی  می
نه با طرحی مشخص وارد وطن و در آن نشاء شده است و نه . جنگی یا تفقد دربار وابسته نیست  ي خروس به مجله. کنند اش می مایتها ح واسطه

به عنوان نوعی بازنمایی که ضرورتی برایش هست دارد ریشه . تقاطع خلئی در بیرون و فشاري در داخل است. به طور طبیعی از درون جوشیده

ي طالبوف و  ي بیان کسانی است که لزوماً به اندازه این هنر، شیوه. آید ي سینماي ایران می سایه به ت که صنعت بشود و سایهدور نیس. دواند می

زبان بینابینیِ گروهی  .سخن بگویند» دیگري«اند به زبان  اما مایل) »رفتند توانستند می اگر می»شان  غالب(خان با خارج آشنا نیستند  میرزا ملکم

دید  صحبت این است که اگر مرا در وضعیت خودم می: ي دیگري در وضعیت خود او نیست این بار معیار سنجش، سلیقه. ده در برزخ استکر گیر

ها آوانگاردهایی نیستند که به  این. نامید» اگزوتیک«شود به سادگی  توانم خودم را به او نشان بدهم؟ این را نمی گونه می کرد؟ و چه چه فکر می
. ساید ها در سرحدات فرهنگ یک سرزمین مستقرند؛ جایی که شانه به دیگري می مند باشند، آن جو در سرحدات فرهنگ بشري عالقه و جست

شود نوعی  می. ي معکوس است اي دیگر دید؟ که معناي ترجمه توان با گفتن به زبان دیگري از زاویه طور می این است که وضعیت مرا چه  مسئله
با دو بار . یدن به وضعیت در آن دید اما ضمناً روشن است که کل قضیه تحت تأثیر مواجهه با دیگري و زبان او شکل گرفتهخواست براي اندیش

  .شود که براي خود خارجی هم غریب است آثاري تولید می) برگشتی و ي رفت  ترجمه(ترجمه 

جا ناشی  در هنر معاصر از همین» کیچ«گرایش رایج . داول راسطح بازنمایی چیزهاي مت: خراشد ي خود سطحی را می این هنر هم به نوبه
اش ندارد مگر خارجی و ایرانی  اي به دیدن ي ظاهري است که کسی عالقه  تنها سطح هویتی باقیمانده و قابل استناد، همین الیه: شود می

هنر معاصر ایران . شناسی را به خود ایرانیان سپرده است رانفرنگی هم ای  از آن سو،. ایرانی در فرنگ آموزد که به خود نگاه کند. ناراضی خود از

دهند ایرانی سخنگو  ترجیح می. ترتیب بازار خود را از امثال شیرین نشاط پس گرفته است کوشد خأل بازنمایی ایران را در خارج پر کند و بدین می

گوي  و که قرار نبود گفت(باب شده بود  76اش از سال  که ایده طرفه با خارج ي یک مکالمه .نداشته باشد و خودش تصویر خودش را تولید کند

هنر : بست رسید اما در خارج از آن سطح ادامه پیدا کرده است هرچند در سطح رسمی به بن) ها ها باشد، بلکه گفت ما باشد و شنود آن تمدن

افتد که  اي دارد اتفاق می قطعاً ترجمه. آن را تغییر داده استوگویی شکل گرفته که خود هنر و کارکرد  گفت. زند معاصر ایران دیگري را صدا می

گر اوایل انقالب بدل به هنري بازنمایانه شده است؛ هنري که  هنرِ بیان: ي تغییر کارکرد است بازهم مسئله. نیست «واردات مدرنیته«از جنس 

هنرمند ایرانی که از مقام مستشار فرهنگ رسمی برکنار . و خارج هاي پیشینِ متداول در داخل جهتی خالف بازنمایی: دار است اش جهت بازنمایی

 .زند هنر تجسمی معاصر ایران درگوشی حرف می. مستشار نخبگان مردمی و مستشارِ دیگري: وپا کرده است شده شغل دیگري براي خود دست

  .کند گوید در جمع مخاطبانی خاص این کار را می یا اگر درشت سخن می
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نفس این را پیدا کند که از چیزهاي دیگر هم  به قدر از خود سخن بگوید که اعتماد شاید آن: جایگاه خود او را تغییر خواهد داد با این حال، این

سینماي ایران که اخیراً توسط بزرگان این حیطه در خارج  «جهانی«هاي  فیلم  :این اتفاق در مورد سینماي ایران نامیمون از کار درآمد .حرف بزند
باشد و » دوران رسیدگی به تازه«اصولی دارند که شاید از لوازم  و   ادا: اند ي اخیر ایرانیان بوده ترین تولیدات بصري صدساله شدند از مزخرف تألیف

 .ند»آزاد«ي شکست در رقابتی  نشانه  در آینده بتوان آن را به ترازوي دیگري کشید اما فعالً

 :نوشت پی

ي فرهنگی را بررسی کردم و ادعا کردم  اللفظی و تفسیري ترجمه هاي تحت چاپ هلند مدل» صفحه«ي  فتم مجلهي ه  اي در شماره در مقاله .1

دهد و مدل سومی را پیشنهاد کردم  ي واقعی نفوذ مدرنیته به ایران و فرایند ترجمه به دست نمی کدام از این دو، تصور صحیحی از شیوه که هیچ
معنا  کرد؛ بدین ي تأویل متن تقلیل پیدا نمی صرفاً به مسئله  در این مدل، ترجمه. شد جایگاه متفاوتی قائل میدر ترجمه شأن و » تألیف«که براي 

شد  در عوض ادعا می .آن به شیوایی به زبان مقصد باشد» انتقال«متن مبدأ و » اصلی«معناي » کشف»ي مترجم صرفاً عبارت از  که وظیفه

هاي معنایی آن دیگر قابل انطباق بر هم در زبان مقصد نیستند و مترجم جهت به هم دوختن  شود و الیه می متن در فرایند ترجمه از هم گسیخته
تواند  در پیش بگیرد که نمی» استراتژي«وي براي این کار باید نوعی . ي متن نیازمند تألیف و هرس کردن معناهاي از هم گسیخته است دوباره

گسلد و به هم دوختنِ  ي فرهنگی نیز به همین ترتیب فرهنگ مقصد را از هم می ترجمه. کند و بیافریند از متن اصلی بیاموزد بلکه باید خطر

ي غایی از یک متن اصلی وجود نخواهد  جا متن اصلی و فرعی یا ترجمه در این. ي آن به صورتی معنادار، نیازمند تألیف و خطر کردن است دوباره
 . ن از یک متن واحد روبرو هستیمشمار ممک هاي بی داشت بلکه با ترجمه

  .در کراکف لهستان بسط دادم » شهر شرقی«اي در کنفرانس  بندي دیگري از همین موضع را در مقاله صورت

  

  

  

  

  

  



269 
 

  

  

  

  خشونت نظري

  مهدي سلیمی

  

کاري که ما . خشونت نظري استهمه ي آنچه براي ما به جا مانده،  .دیگر هیچ چیزي براي ما باقی نمانده است تا همه چیز را بر آن بنا کنیم

 ”نظرورزي معطوف به مرگ است که تنها روش اش رادیکال سازي فرضیات می باشد: باید اینجا انجام دهیم

با این پیش فرض که همه ي . خالی کنیم) چه فضایی، چه روانی(بیائید براي یکبار هم که شده هنر را از برجسته نمایی ها، پرسپکتیو و عمق

. براي این منظور باید با مفهوم آینه از نظر بودریار موافق باشیم؛ به صورتی که آینه هرگز ابژه ي شفاف نما نیست. طح رخ می دهداتفاقات در س
شئی ”ما با قرار دادن هنر در سطوح در حقیقت بر این باوریم که هنر مثل . بلکه سطحی نمادین است. هرگز ژرفایی به درون خود نمی گشاید

نظریه ي درجه ي صفر نوشتار . بین دیدن و دیده شدن. بین مولف و مخاطب. مثل سطحی است که بین زن و آینه قرار می گیرد یا“ بزك کرده
یعنی می خواهد اثبات کند که هر مخاطبی با دوباره خواندن متن در جایگاه مولف قرار . سوق می دهد) مرگ مولف(ما را به سمت حذف زن

عتقاد به برجسته نمایی و پرسپکتیو و عمق در هنر به شیوه اي دیگر نیست؟ این نظریه نیز خواهان درنوردیدن آیا این همان ا. خواهد گرفت
در اینصورت به اشتباه مخاطب را همان . سطوح و رسیدن به عمق هنر است یا اعتقاد به اینکه هیچ سطح پوشاننده اي بین زن و آینه وجود ندارد

ولی آنجا که می گوییم دیگر هیچ معنایی . تصور می کند و معتقد است که تصویر همان مولف واقعی است تصویر واقعی و عمیق زن در آینه
در اینصورت باید نظریه ي مرگ . وجود ندارد، مطمئن هستیم که سیر انکشافی در اعماق هنر سیر قهقرائی است که به چیز تهی ختم خواهد شد

نقد تکوینی سعی داشت تمامی . همان اشتباهی را تکرار می کند که نقد تکوینی دچار آن شده بودبارت . مخاطب را برابر با مرگ مولف بدانیم

در هر دو این حالتها نظریه سطوح را اشغال کرده و به نفع خود . سطوح را کنار بزند یا تمامی آینه ها را بشکند و به خود هنرمند واقعی دست یابد

خشونت ”اما . را پیشنهاد می کنم ”خشونت نظري“ جا براي نوشتن در مورد سطح هاي هنري نظریه ياما من در این. آنها را تفسیر می کنند

خشونت نظري اعالم می کند که . چیست؟ خشونت نظري اثر، مولف، مخاطب را به نفع یک سطح آرایش شده ي هنري کنار می گذارد“ نظري

نظري به جاي از میان برداشتن این سطوح سعی در هرچه نمایشی تر کردن آن خشونت . هنر در یک سطح نمایشی و اغواگرانه اتفاق می افتد
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. خشونت نظري مثل لوازم و ابزار آرایشی است که آن سطح بزك شده را ـ نابود نمی کند بلکه ـ هر چه اغواگرانه تر آرایشش می کند. دارد

اینجا هیچ فقدانی در کار . ه براي دست یافتن به آن تالش کندخشونت نظري مثل باقی نظریه ها هنر را به عنوان یک دیگري نمی شناسد ک
خشونت نظري . خشونت نظري همراه هنر می ایستد همچون یک میل کامل که با حضور در کنار ابژه اش خود را به نمایش می گذارد. نیست

همه می دانیم . در دام روانکاوي گرفتار می کندنقدي که هنر را به مثابه ي یک دیگري معرفی می کند در حقیقت خود را : خوب می داند که 
در نبود اطرافیانش شروع به نشخوار ) کودك(که فروید معتقد بود مادري که صرفا براي رفع تکلیف به بچه اش شیر می دهد، در این حالت بچه

منجر به ) ه ي یک دیگري یا همان ابژه ي مطلوببه مثاب(با این تفاسیر آیا نقد تفسیري در مورد هنر. شیر می کند تا جاي خالی مادر را پر کند
دور می ) هنر(آنگاه که مفسر از دیگري. نشخوار هنر نمی شود؟ بی دلیل نیست که منتقدان را همیشه هنرمندان شکست خورده معرفی می کنند

فعالیت رانشی خود ، فقدان تمناي دیگري را  دارد تا بتواند با (هرچند مجازي(افتد ، براي پر کردن این فقدان مدام سعی در تکرار حضور دیگري 

اتفاقا زبان آن زبان قدرتمند میل است که ابژه ي ارضاگر خود را به همراه . ولی خشونت نظري در غیاب هیچ چیزي رخ نمی دهد .جبران کند

هیچ حرفی . اینجا معنا وجود ندارد. دهد در اینجا هیچ فعالیت رانشی براي ارضاي میل دیگر رخ نمی. این نظریه هنر را نشخوار نمی کند. دارد

  !براي گفتن نمانده است

با این وجود چرا خشونت نظري براي حرف زدن زبان می گشاید وقتی که خود هنر معنا را به نفع نمایش دور می ریزد؟ گفتیم که خشونت نظري 
میلی که . (ونه اي انقباض حاصل از انباشت میل استمسبب آن گ. حرف زدن این میل به خاطر فقدان نیست. همراه هنر یک میل کامل است

رها شدن از . اینجا سوراخ مورد نظر همان دهان باز است. رهایی از طریق یک سوراخ. این میل در تقالي رهایی است) دلوز آنرا توصیف می کند

  .طریق مکالمه

. سطوح از ریخت افتاده و غیر قابل شناسایی. هنر عاري از معناخشونت نظري کدام هنر را به مکالمه بر می گزیند؟ : مسئله اي که اینجا هست
اگر . هنري که در سطوح اتفاق می افتد و از طریق آن مثل ویروس تکثیر شده و با اشغال سطوح دیگر و موقعیت ها خود را به نمایش می گذارد

 (.اده در کتابی با همین عنوان نظریه پردازي می کننداین هنر را امین قضایی و بابک سلیمی ز(“هنر مسلح”: بخواهم در یک کلمه بگویم

آنگاه که اشاره می کنیم که مکالمه در خشونت نظري حاصل انباشت میل است در حقیقت به این امر صحه می گذاریم که آن نمی تواند چیزي 
هیچ تفسیري در کار . یک سطح بی ریخت است) ردبه مثابه ي چیزي که آنرا همیشه به همراه دا(آن مثل خود هنر. در مورد هنر به شما یاد دهد

خشونت نظري  .گونه اي جادوگري ست. برجسته کردن قدرت نمایشی هنر است. هر چه هست اجراي مجدد هنر است در مکالمه با آن. نیست

. شناسایی باقی خواهد ماند براي همین است که غیر قابل. از فرهنگ و تمدن چیزي به خاطر نمی آورد و بالطبع آموزشی در کار نخواهد بود

 :براي مثال در مکالمه ي بین والدیمیر و استراگون می خوانیم. همچون سحر کالم است

  ما همیشه چیزي را پیدا می کنیم که برساند هنوز زنده ایم، مگه نه دي دي؟ -
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 .بله بله، ما جادوگریم -

دلیل زنده بودن این . ورد هنر جادوگري، باید تنها با زبان جادوگري حرف زددر م. خشونت نظري در مورد این مکالمه دست به تفسیر نخواهد زد

که شکوفا می شود چون ) شاعر سحر آمیز(همچون گل سرخ آنجلیوس سیلسیوس. آنها زنده اند چون زنده اند. شخصیتها چیست؟ زنده بودن
. اینجا نیز ابژه ي زندگی در خود میل به زندگی نهفته است .غایت میل آن در ماهیت خودش نهفته است نه در دیگري بیرونی. شکوفا می شود

این  .شخصیتها با دانش جادوگریشان به جهان دانایی و آگاهی خیانت می کنند. براي فهمیدن آن به جاي تفسیر باید همراه شخصیت ها بود

زبان هنر فقط می تواند در : امینی نیست که می گفتسحر کالم مثل یک هنر نام ناپذیر و غیر آوایی بنی. مکالمه حضور دیگري را نفی می کند
هیچ نشانه اي . اتفاقا مکالمه هنگامی که در سطح اتفاق می افتد نظم نشانه ها را فرو می پاشد. ژرف ترین نسبتش با آئین نشانه ها شناخته شود

براي مثال مکالمه براي شخصیتهاي بکت سطح  .هر چیز اغواگري از معنی و تفسیر می گریزد. سطح همیشه اغواکننده است. در کار نیست

در سطوح همیشه استعاره . والدیمیر و استراگون را در سطح باید لمس کرد. آرایش شده اي است که شخصیتها خودشان را به آن مسلح کرده اند
حضور . ژرفاهاي متن نجات خواهد داد این سیالی و عینیت ناپذیري نشانه هاست که ما را از غوطه ور شدن در. ها به صورت سیال حضور دارند

صداها را . ما متن را می خوانیم. سیال و ناپایدار نشانه ها که یکی بعد از دیگري می آیند ما را به دالهاي زنجیروار و جدیدتري رهنمون می کند
. ما از روانکاوي بیزاریم. شخصیتها نیستیم ما خواستار دریافتن ژرفاهاي ذهنی. یا شخصیتها مکالمه می کنیم. با آن همراه می شویم. می شنویم

به ) یا سخنوري کردن(در حقیقت ما به جاي توضیح دادن دیالوگهاي نمایشنامه ها . مکالمه ي ما به صورت جمعی و در سطوح روي می دهد
خشونت نظري به گونه اي اجراي  .کنیدبا ما باید حرف بزنید نه اینکه راجع به ما سخنوري . همراه شخصیتها خود دیالوگها را فریاد خواهیم زد

اینجا کار نقد پرورش استعاره ها نیست . از تمامی نظریه پردازي هایی که سعی در نمادینه کردن اعمال دارند، می گریزد. مجدد آثار هنري است

چیزي که اندیشه با نیاندیشیدن . داندژیژك فیلم و رمان را نتیجه ي علت مجازیشان یعنی خیال می . این کار را باید به روانکاوان محول کرد
با این استدالل می توان در البه الي مکالمه ي خیالین دنبال . و هنر را با این پیش فرض نتیجه ي منطقی خیال می خواند. اش مسبب آن است

آیا . ر حضور کامل و خودآگاه داردهنرمند در لحظه ي خلق اث: ولی خشونت نظري اعالم می کند . یا در حقیقت درمانگري کرد. استعاره ها گشت
می توان لحظه ي خلق اثر را پیش بینی کرد که کدام لحظه آغاز شده است؟ مگر نه این است که اثر در لحظه ي دیده شدن سطوح مذکور آغاز 

. اري نمی گنجددر هیچ ساخت. در پی هیچ تفسیري نیست. می شود؟ خشونت نظري سطوح را آرایش می کند تا به دیده شدن آن کمک کند

مثل مکالمه اي که شخص با تصویر خود در آینه انجام می دهد ولی خوب می داند . با این بیمار تنها می توان مکالمه کرد. بیمار العالج است
ویر خود دست بردن به ژرفاها یعنی یکی شدن با تص. سطحی پوشاننده است. که آنچه در آینه می بیند تصویر عمیق و ژرفاهاي ذهنی او نیست

. هم چنانکه نزدیک شدن بیش از حد به ابژه ي مطلوب، شیفتگی اروتیک را بدل به نفرت از امر واقع جسم می سازد. یعنی قطع مکالمه. در آینه
و به آیا مگر غایت هنر آرت. ما مخاطبان به جاي آنکه خود را در جایگاه مولف قرار دهیم؛ در همان سطح مذکور با مولف مکالمه خواهیم کرد

  کنش واداشتن مخاطب نیست؟
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سوسیو ”سوسیو ارگاسم به جاي منتقدان هنري به اعضاي . بنامیم ”سوسیو ارگاسم”بیائید این مکالمه ي جمعی در سطح متن را یک بار دیگر 

ه ور شدن در ژرفاهاي غوط. سوسیو پات ها شخصیتهاي ضد اجتماعی هستند که ناتوان از درك احساس شرم، گناه و اخالق اند .نیاز دارد“ پات

کمااینکه . و اخالق خواهد شد) شرم و گناه(متن براي دست پیدا کردن به جهان رمز و اشارات منجر به درك متن و همراه آن درك احساسها
می  در نقطه ي مقابل جادوگري) جهان دانایی(کشف رمز و اشارات . همه می دانیم مثال شخصیتهاي بکت خود از این احساسات عاري اند

 :در این صورت در مقابل پرسش استراگون که می پرسد. ایستد

  ما همیشه چیزي را پیدا می کنیم که برساند هنوز زنده ایم، مگه نه دي دي؟ -

- …….  

ست جز و آن چیزي نی. والدیمیر به جاي اشاره به قدرت جادوگریشان، با سکوت استعاره وارش ما را به یک سفید خوانی احمقانه سوق خواهد داد

این شکاف همیشه مخاطبان را به یک انزوا و در . شکاف میان ذهن هایی که مدلول را می پذیرند اما از آن برداشتی همسان ندارند. نشانه سازي
وح، ما سوسیوپات هایی هستیم که با جمع شدن مان در سط. گفتیم که ما طرفدار سوسیو ارگاسم ایم. البه الي متن پناه گرفتن، وادار می کند

جنس . آمیخته شده ایم و در نهایت در هم گره خورده ایم. دوخته شده ایم. ما به همدیگر آلوده شده ایم. ضد اجتماعی بودنمان را نفی می کنیم
ا ما همجنس گرایانیم که تنها از راه مکالمه ارضا می شویم نه از راه سـکـس و ی. مکالماتمان یکی است بدون آنکه جنسیت مان مشترك باشد

  .…جادوگري: ما طرفدار سحر کالمیم. دخول خداي گونه در حوالی کـون مریم

میان نام و او، میان نام و چیزها، میان دال و مدلول فاصله . پس از هبوط، کالم مقدس از یاد آدم رفت) در قصه هاي تلمود(در اندیشه ي توراتی 

شکاف بین دال و مدلول، بین نام و . ا را وادار به پر کردن شکاف ها می کندفرهنگ همیشه م. و موقعیت زمینی با فراموشی آغاز شد. افتاد
بیالخی ست به  .ارگانیسم فرهنگی را نقد به چالش می کشد. شکل از ریخت افتاده ي فرهنگ است. ولی هنر یک نام ناپذیري ست. چیزها

داللتگري در راستاي میل / منطقی است؛ همانقدر که زبانهمانقدر که فرهنگ دنبال یک زبان . عملی ست که شناسایی نخواهد شد. فرهنگ

آن تفسیر نمی شود بلکه همه . خودش را دور از تفاسیر نگه خواهد داشت زبان بی ناجی/ زبان ارضا شدهدیگري می کوشد؛ در مقابل اینها 

ن خشونت نظري، پیچ هاي اضافی در هنر و به دنبال آ. یک محلول سوسپانسیون کثیف در مقابل فرهنگ. چیز را در خودش حل می کند
دیگر . سالح دریافتن و رسیدن به این پیچ اضافی خشونت نظري است. بزرگراه فرهنگی اند که به هیچ چیزي داللت نمی کنند مگر به خودشان

ویروسی . ه کردن نظریاتکژدیس. تنها راه ممکن رادیکال سازي فرضیات است. معنایی باقی نمانده است که همه چیز را برآن بنا کنیم/ چیزي
در مقابل فرهنگ که همیشه دروغ . راستگوترین شکل بیان ممکن است .خشونت نظري ادعاهاي بزرگ و تو خالی را زیر پا می نهد. کردن آنها

 (شا سقراطیچیزي شبیه قطعه نویسی هاي پی.(چیزي است مستقل، ناتمام، ناکامل، آغاز گر و گاه ادامه دهنده و نه هرگز پایان .گفته است
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خشونت نظري مثل چراغ چشمک زنی بر سر  .حال چه چیزي ما را به پانهادن در این پیچ هاي اضافی عالقه مند می کند؟ قدرت اغواگري هنر

  .این پیچهاست که اغواگري هنر را مدام به نمایش می گذارد

تصور کنیم، خشونت نظري نوعی دید زدن همین وجهه ي  (اشاره به ویژگی زنانگی و اغواکنندگی هنر(اگر هنر را مثل یک سطح بزك شده

فروید نوشته است که ما هیچ اطالعی از زندگی جنسی ! مانند فروید اشتباه نکنید .وجهه ي زنانگی با زندگی زنانه فرق دارد. زنانگی زندگی است

د همراه بودریار بود تا اثبات کرد وجهه ي زنانگی فراتر از در این مورد بای. چرا که تاکید او کال بر آلت جنسی مردانه است. دختر بچه ها نداریم

فروید کشف ناشدنی بودن زندگی جنسی زنانه را به قاره ي سیاه تشبیه می . جنسیت واقعی زن و مرد است و می تواند در مردها نیز رخ بنماید
که این دو مفهوم در نهایت به مفهوم واحد بدل . وند می زندشهوانی بودن زن، زن را به جاذبه هاي سرزمینهاي بدوي پی. نوعی نماد گرایی. کند

از دیدگاه روانکاوي، جنسیت قلمروي است که در آن میل و ترس، . می شوند و افسونی مرگ آور و مقاومت ناپذیر به هر دو نسبت داده می شود
و البته فرانتس فانون همراه فروید در این  .ر هم می آمیزدو مفهوم بیگانه بودن، غریب و شهوانی بودن کامال د. نزدیکترین پیوند را می یابند

آنها غیر قابل دسترس بودن زندگی جنسی زنانه را . قول متفق است که روانکاوي در جوامع متمدن شکل می گیرد و براي بدوي ها جایی ندارد

در عوض خشونت نظري دقیقا به همین خاطر است  .به مناطق دور از دسترسی که روانکاوي از درك آن عاجز است. به بدویت نسبت می دهند
خشونت . استعاره از بین می رود/ مردانگی/پدر/ تمدن/جایی که تمامی عناصر فرهنگ. که هنر را با وجهه ي زنانگی انسانها مرتبط می داند

. که از طریق آن خواستار رهایی استبراي او حکم سوراخی را دارد ) دهان باز(در باال اشاره کردیم که مکالمه . نظري سخنوري بلد نیست
تا بی نهایت تکرار خواهد شد حاصل آن “ در انتظار گودو”صحنه هاي . براي این مکالمه نهایتی نیست .مکالمه در اینجا مکالمه در عمل است

ز یک دال به دالی دیگر به صورت ارگـاسـم در این مکالمه با تفسیرهاي مکرر، پریدن ا .ارگـاسـم نهایی وجود ندارد. فقط تکثیر پسربچه هاست

مقعد اما این زبان مربوط به چه کسانی است؟ . زبان بی ناجی است. این زبان نوید هیچ پایانی را نمی دهد. مداوم و الینقطع رخ خواهد داد

مچون سوراخی است براي مقعد براي آنها ه. آنها کسانی هستند که از بدنهاي منقبض شده به خاطر انباشت میل بیرون خزیده اند .زادگان

آنها می دانند که هیچ فقدانی در  .زاده ي میل اند. آنها حاصل یک لقاح معصومانه اند .دستگاه مولد آنها از هیچ لقاحی بارور نشده است. رهایی

ا به جاي منتقدان هنري م. می دانند که زاده ي یک سـکـس در مکالمه اند بدون هیچ دخول واقعی. کار نیست که ما را وادار به مکالمه کند

او اشتباه . تنها مقعدزاده ي واقعی می داند که لذت مکالمه به ناخودآگاه رجوع نمی کند. هویت دار به این شخصیتهاي بی نام و نشان نیاز داریم
خشونت نظري به آن ارج  فلسفه اي که. تقسیم کردن. رخنه یعنی ایجاد شکاف. میل همیشه رخنه ایجاد می کند. میل پنهان نمی شود! نمی کند

آلت تناسلی ِ زنانه است در هنگام . فلسفه زنانه است .هر شکافی دو لبه دارد. فلسفه ي شکافتن ها. می نهد فلسفه ي همین مقعدزادگان است

ت نظري براي همین است که خشون. اصطکاك ذهنی است مثل ساییده شدن دو لبه ي آلت زنانه به یکدیگر. خود ارضاگر است. راه رفتن
کاتالیزور  .این فلسفه دستی براي استمنا نیست یا یک آلت بیرونی براي خودارضـایی. خواستار رخنه ایجاد کردن در تمامی نظریات پیشین است

ن تجاوز استمناي سریع در بد. کاري که یک مفسر از بیرون با هنر انجام می دهد، تجاوز است. خود ارضـاگري فلسفه در درون آن نهفته است
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برخالف نظریات فرهنگی که از براي پر کردن شکاف بین نام . ولی در مقابل آن خودارضـاگري ایجاد شکاف است در هر دیگري. دیگري است

در باال اشاره کردیم که  .استفلسفه ي مقعدزادگان دال و مدلول ها بکار می رود، ابزار خشونت نظري براي مکالمه همان / و چیزها

نقش آن تکثیر شدن در سطوح و برجسته کردن . چیزي است آغازگر و ادامه دهنده و نه پایان. چ وجه آموزش نمی دهدخشونت نظري به هی

ولی جادو می کوشد از طریق . همه می دانیم جادو نیز همچون علم هدفی را دنبال می کند. قدرت نمایشی و اغواگري هنر است

خشونت نظري در دل هنرها قرار می گیرد نه با فاصله از . با فاصله گرفتن فزاینده از موضوع این عمل را انجام دهد نه) محاکات/تقلید(میمسیس
قدرت مطلق “خشونت نظري به تمامی روانکاوان و مفسران و نقادان اعالم می کند که کار هنر جادوگري ست و جادوگري مسلما متکی بر . آنها

فلسفه، هنر، نظریه ي مقعدزادگان . ه میان آید دیگر جایی براي تفسیر باقی نخواهد ماندو آنجا که بحث از خودآگاهی در هنر ب. است“ اندیشه

آنها در مسیرهاي انحرافی جاده ي اصلی فرهنگ کمین . چیزي که از دل فرهنگ بیرون جهیده و در مقابل آن می ایستند. مازاد فرهنگ اند
ولی هنر همچون سیرسه ي . ها و واژگونی خیالبافی بدست معرفت است کار فرهنگ افسون زدایی از جهان، انحالل اسطوره. کرده اند

  .با سحر و جادو قربانیان خود را افسون می کند) آنگونه که آدرنو توصیف می کند(هومر

ها همیشه آن. جواب آنها روشن است. به این گونه نقد، صالحیت خواهند داد؟ نیازي به فکر کردن نیست) و به دنبال آن دولت(پس آیا فرهنگ 

. آنها خودشان را به مثابه ي یک دیگري معرفی می کنند که فرزند باید در راستاي ارضاي میل این دیگري بکوشد. فرزندان سربراه می خواهند
که بر حرام زادگان کسانی هستند . در برخوردشان با مسئله ي سانسور و آزادي بیان. اینجا مشخص خواهد شد ”حرام زاده”فرق یک مقعدزاده با 

آنها با درخواستشان از دولت به نوعی به . اشتباه محض این حرام زادگان همین است. آنها خواستار آزادي بیان اند. علیه نام پدر شورش می کنند

زندگیشان حضور واقعی داشته است اما در نقطه اي از چرخه ي ) حرام زادگان(پدري که در فرایند تولید و زاده شدنشان . پدر مشروعیت می دهند
. دیگري آنها وجود حقیقی دارد. در اصل براي آنها پدر به مثابه ي چیزي است که گم شده است. حرام زادگی بی پدري نیست. پنهان شده است

 آزادي مطبوعاتی بهانه اي ست در دست دولت. راه مبارزه ي دولت با حرام زادگان چیست؟ آزادي مطبوعاتی. آنها حاصل یک سـکـس واقعی اند
مثل یک فالوس براي حرام زادگان که به ظاهر . دولت در حقیقت در پشت آزادي مطبوعاتی حضور دارد. تا به تجاوزگري وسیع تري دست بزند

دستگاه دولتی نویسندگان مطبوعات را در اختیار می گیرد و از آن طرف براي عموم اعالم می کند که ما مطبوعات را آزاد . نابود شده است
توده از سلطه ي پدر بی خبر خواهد ماند و این منجر . این بدترین نوع و در عین حال زیرکانه ترین نوع شیوه براي اخته گري ست. مگذاشته ای

 :اما دولت چگونه نویسندگان را در اختیار می گیرد؟ هنگامی که برانژه شاعر فرانسوي می نویسد. به سکون محض خواهد شد

 ”.براي زندگی کردن ترانه خواهم سرود …اگر زندگی ام را بگیري، آن وقت. ودن زندگی می کنممن تنها براي سر! عالی جناب “

یا در حقیقت براي ارضاي میل دیگري . دولت زندگی را از نویسندگان سلب می کند و از این پس نویسندگان براي زندگی کردن خواهند سرود
خشونت نظري دنبال هیچ صالحیتی  .سانسور و هم آزادي بیان را زیر پا می گذاردخشونت نظري هم . بزرگتر و جالب آنکه در سرودن آزادند

دانشوران حرفه اي داراي مجوز و امتیاز، دکترها و مشتی االغ دیگر، نویسندگان با : مارکس در نقد نویسندگان صالحیت دار می نویسد. نیست
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یرانه و نفرت انگیزشان در مسائل خرد و ناچیز و پیش پا افتاده خود را چون کاله گیس هاي آهار زده، مشتهر به فضل فروشی، با رساله هاي حق

  .حایلی بین زندگی و علم قرار می دهند

این فلسفه را باید زندگی کرد آنگاه که مایل بودید تا در پیچ هاي . را ندارد فلسفه ي کثیف مقعدزادگانهیچ نظام آموزشی توان آموزش 

خشونت نظري، نظرورزي معطوف به مرگ است که تنها راهش رادیکال . ه میل و مرگ حکم فرمایی می کنندآنجا ک. انحرافی قدم بگذارید
آن سعی دارد با کژدیسه کردن نظریات و با آشنایی زدایی از ذهنیات نقد آثار هنري را به سمتی سوق دهد که به جاي . سازي فرضیات می باشد

خشونت نظري منتقدان . نمادینه کردن هنر و قرار دادنش در ساختار فرهنگی، همراه هنر بایستدبیرون بودن و تفسیر کردن صرف آثار هنري و 
ی را به نفع اجراگران و معنا و ژرفاهاي هنري را به نفع سطوح نمایشی آن رها کرده و خواستار شرکت دسته جمعی در اجراي موقعیت هاي نمایش

 .است
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  ري تجربیبراب: تجربه گرایی انقالبی 

  

  روزبه گیالسیان

  

سپس . زیمباید در ابتدا بار سنگینی که علم بر شانه هاي تجربه گرایی گذارده است را بر زمین بگذاریم و این واژه را از تاریخ پر ابهامش رها سا
در این صورت تجربه دیگر وسیله . یمباید تجربه گرایی را از دستان فوالدین اپیستمولوژي خالص ساخته و آن را در معنایی آنتولوژیک درك نمای

از این دریچه باید . برابري نه موضوع اقتصاد و سیاست بلکه موضوع امر اساسی تري است به نام تجربه. شناخت نیست بلکه خود زیستن است
ي تجربی امپریالیستی حاکم مبناهاي اقتصادي و سیاسی و فرهنگی سرمایه داري را باید از طریق استیال. کلیه آثار مارکس را دوباره فهمید

تجربه اي که اساس . دریافت و اصل برابري را به عنوان برابري در تجربه کردن تمام موقعیت ها و نه تصاحب جایگاه ها و منزلت ها قلمداد کرد

ر موقعیت دلخواه تجربه اي که نه تجربه ي صرف نفس کشیدن در هواي دموکراسی پوشالی بلکه تجربه ي ه. زندگی است و نه اساس شناخت
تنها با مبارزه براي گشودن امکان چنین تجربه ي گشوده اي است که می توان از سیاسی شدن میل . و رقصیدن بر هر سکوي دلخواه است

سیاسی شدنی که همجنس گرایی را براي تجربه همجنس گرایی می خواهد نه به عنوان یک حقیقت یا تصاحب یک جایگاه در نظام . حرف زد 
. ی موجود و فمینیست بودن را براي تجربه کردن موقعیت در زن زیستن می خواهد نه صرف در افکندن خویش در تجربه ي یکه مرد نبودنارزش

خوشایند - فعلن –بلکه به عنوان شیوه اي از تجربه زندگی که  -اگر که هنوز یک ارزش باشد –و سرآخر دموکراسی را نه به عنوان یک ارزش 

و سیاست چیزي جز پرتاب کردن خویش در تجربیات جدید و مبارزه براي شکستن انحصار تجربه هاي تلنبار شده در یک . داست دنبال می کن
  .فرهنگ مسلط نیست

کانت کوشید که این دو را در موقعیت هاي . تجربه و روش تجربی درك جهان هواره جایگزینی براي عقل و تسلط روش عقلگرایانه بوده است

اما هر تعادلی همانگونه که نتیجه کشمکش ها و عدم . و تعادلی مابین نظریات تجربه گرایان و عقل گرایان ایجاد کند. نشاندشایسته خویش ب
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این فرمول . اما مساله ما تفوق عقل بر تجربه یا باالعکس نیست. تقارن هاي بسیار بوده است خود نیز به سمت بر هم زدن معادله خواهد شتافت

  شناخت چیست؟ . شناخت کلمه کلیدي این مبحث است. رداخته براي بحث معرفت شناسی بود یعنی راه درست شناخت جهاناساسن ساخته و پ

امروزه اگرچه معناي شناخت بالکل عوض شده و سمت و . شناخت در گذشته نوعی آشنایی با چیزها بود که حکایت از نزدیکی با آنها داشت

امروز نیز وقتی پرسش بر سر شناختن فردي است . ل مفهومی از آن چه پیش تر داشت را حفظ کرده استسویی تکنولوژیک یافته است با این حا

کسی که می گوید فالن کس را می شناسد در واقع اشاره اي به نوعی شناخت می کند که . هنوز می توان معناي آن نزدیکی را دریافت کرد
شناخت یک سر . این معنا با آعاز نگاه تکنولوژیک و ابزاري به شناخت متحول گردید. آشنایی با کسی و حکایت از نزدیکی با چیزي را دارد

در این صورت ما زمانی می توانیم بگوییم که چیزي را می . مفهومی علمی گشت و منظور از شناخت ، داشتن قدرت پیش بینی لحاظ گردید
  . مشناسیم که بتوانیم رفتار آن را به عنوان یک پدیده پیش بینی کنی

تجربه قرار . چیزي که شناخت را تا سرحد زدن یک حدس ، ترتیب دادن یک آزمون و آزمایش و سرانجام رد یا اثبات پیش بینی فرو می کاست

یعنی ابزاري شود براي ابزاري دیگر و به این طریق تجربه اولن صرفن یک محک باشد ثانیا چارچوب . بود کنیز حلقه به گوش این شناخت شود
این قابل تصدیق بودن نوعی بازي دور و تسلسل بی پایان را ترتیب می داد چرا که براي تصدیق درستی . باشد و ثالثا قابل تصدیق باشدداشته 

در اینجا مفهوم سیاسی اجماع یا بین االذهانی بودن تجربه پیش می آید که . یک تجربه باید که به تجارب دیگر استناد کرد و همین گونه تا آخر
دنیاي مدرن با توسل به این حربه سیاسی شک را به یقین تبدیل می کند یعنی اگر تا . دستآورد دنیاي مدرن براي رهایی از تسلسل است اساسن

 دیروز همه داراي این جسارت بودند که در مورد نظام حاکمه خویش شک کنند امروز محکوم هستند که با شرکت در بازي دموکراسی یا ببازند یا
صحبت از حقیقت نیست بلکه صحبت از برد و باخت است . این جهت دموکراسی به یک قمار یا شرط بندي بر روي اسب ها شبیه استببرند از 

  . تبلیغاتی است که مردم را به خواب مصنوعی می برد –و برد و باخت نه جنگی در دنیاي واقعی بلکه جنگی روانی 

به این طریق تجربه جز نقابی براي پوشاندن چهره ي بی طرف اما . رت قانون کلی در می آورداین ترفند ، اجماع دانش بر یک تجربه را به صو

تجربه وسیله شناخت نیست بلکه وسیله ي . اما تجربه اي که ما از آن سخن می گوییم چیزي اساسن واژگونه است. سراسر مغرض جهان نیست
ما تجربه نمی . ه نسبت فاعل با ابزار فعل نیست ، نسبت ما نسبت خویشاوندي استنسبت ما با تجرب. ما در تجربه زندگی می کنیم. زیستن است

از این جهت تجربه نزد ما مفهومی سراسر آنتولوژیک است که با هست ها کار دارد نه با . کنیم که بشناسیم ما تجربه می کنیم تا شناخته شویم
  . یشیدن و شرط الزم آن استاز این رو ابژه یک علم مفروض نیست بلکه سوژه اند. چیست ها

چه تولیدات ( به زبان ما شرایط حاکم بر تولید . اقتصاد یا ابزار تولید ، از دید مارکس در هر دوره مناسبات حاکم بر آن دوره را مشخص می سازد 

از این رو تجربه دیگر امري . زددر هر دوره اي حیطه تجربیات انسانها و تضاد حاکم بر این تجربیات را مشخص می سا) فرهنگی و چه کاالیی 
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یک کارگر نمی تواند تجربه داشتن یک ماشین آخرین مدل . اجماعی و تفاهمی نیست بلکه سراسر ستیزه گرانه و درگیر با تجربیات دیگران است

باشد چرا که حق استفاده  یک زن نمی تواند آزادي انتخاب شغل را داشته. را داشته باشد چرا که این تجربه منحصر به عده اي خاص شده است
مبناي مبارزه . در می گیرد دیگريتضادها بر سر امکان تجربه کردن موقعیت تصاحب شده توسط . از این تجربه به کل به مرد واگذار شده است

نباید به ) شنفکري بخوانید حزب یا نخبگان رو( در این صورت کسی . باید دادن حق برابر در امکان تجربه کردن همه چیز براي همه کس باشد
آنها نباید در هیات افرادي که می گویند ما خیر و صالح دیگران را می دانیم . اسم آزادي و برابري همه را به سمت تجربه اي واحد رهنون شوند

  . نسخه اي بپیچند که سعی دارد همگان را با یک دارو درمان کند

باید به همه این برابري را بدهد که در صورت خواست خویش از تمام آنچه . رسمیت بشناسدآزادي باید که امکان تجربه کردن در بند بودن را به 
آنگاه جامعه نه یک جامعه ي بی طبقه است و نه یک جامعه . چیزي که اساس مالکیت را فرو می ریزد . دیگران تجربه می کنند برخوردار باشند

در یک موقعیت را از کسی دریغ نمی کند و الزم ندارد این شعار احمقانه را سر دهد  استثمارگر طبقه بندي شده ، چنین جامعه اي افسوس بودن
یعنی تالش بیهوده براي داشتن و تصاحب بیش تر تا امکان تجربه کردن افزون تر . که براي رسیدن به آرزوهایت باید تالش افزون تري بکنی 

  . تجربه کردن ترجمه بکندمهیا شود که در نهایت حق برابري تجربه را به لیاقت براي 

در زمانی که هر چیز خوب را قیمتش تعیین می کند تجربه . تنها تجربه کردن است که از تقدیر پولی حاکم بر انتخاب هاي بشر گریخته است
ه ها نزد و در به این دلیل که نمی توان گفت بهترین و دلخواه ترین تجرب. چیزي است که هنوز به تمامی خراب این ارزش گذاري نشده است

چرا که هنوز تجربه هایی وجود دارند که ارزش خویش را به چیزي فراتر از پول نسبت می دهند ارزشی که در . تصاحب طبقه ي مرفه تر است

  . و گیرنده اند   دل خویش هنوز واژگان مقدسی را دارد که اگرچه معادل هاي آنها مستعمل و فرسوده شده اند اما همچنان گیرا

چرا که انحصار تجربه در دستان کسانی است که . براي رسیدن به چنین امکانی یعنی امکان برابر در تجربه به سادگی میسر نمی شود مبارزه
کسانی که نظام سیاسی ، اقتصادي و ارتباطی حاکم را استوار ساخته . سعی می کنند همه را به داشت هاي خویش و حفظ وضع موجود قانع کنند

کسانی که هرازگاهی . د و حتی تجربه اعتراض و انتقاد را به عنوان تجربه اي حافظ بقاي خویش به عده اي خاص واگذاشته اندو حمایت می کنن
ظاهر می شوند و با تشویق دستان تماشاگران تعظیم کنان خارج می شوند و در هر    به نقش منتقدان وضع موجود در این نمایش مالل آور

می شوند و سرآخر چندان اعتراض و انتقاد را تجربه کرده اند که می توانند از دست این نظام جایزه ي حقوق بشر  صورت در این مسیر مجرب تر

این چنین است که مبارزه ي ما بی آنکه بخواهد خود را وقف عبارتهاي ذهنی و توخالی نماید باید که جانانه بر سر مواضع خویش . بگیرند
جنگی در آن نمی توان به سازگاري و سازش رسید . تر بلکه جنگی بر سر به اشتراك گذاري همه موقعیت ها جنگی نه بر سر موقعیت بر. بجنگد

  .تجربه کردن : چرا که قرار است همه با هم در یک چیز برابر باشند 
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  هامبانی و ایده: هنر جمعی

  ایمان گنجی، کیوان مهتدي

  

  
  هنر جمعی چیست؟. 1

اند که به هر ي نمادین تنها پیروز نبردهاي نظامی و سیاسی نبوده اند، بلکه تمام آنانیبوده است، اما فاتحان عرصه تاریخ همیشه تاریخ فاتحان
 طریق، چه در مقام حاکم و چه در مقام استثمارشدگان، خود را به زبان رسمی یک جامعه تحمیل کرده اند ــ حتی اگر این تاریخ، همان تاریخ

-همانــرا نوشت؛ چرا که در هر حال  جنونتوان تاریخِ مثالً هرگز نمی. ریزيِ آینده باشدریخ تبارشناسی گذشته و طرح، یعنی تا»حال«فوکویی 

  .گوید؛ همان خرد و گفتارِ رسمی و مسلطاین لوگوس است که سخن میکند ــطور که خود فوکو اعتراف می
شود، در تاریخ ممکن نیست و اگر به قول تارکوفسکی هنرمند باید به جاي رنج نامیده می و جبرانِ آنچه» دیدگانْ ستم دیده اندستم«از آنجا که 

سنت . شدگان خواهد بودحذف تاریخِـناي هنر، ویژهـ، تاریخ»هنر«ي آنانی سخن بگوید که خود قادر به سخن گفتن نیستند، پس تاریخِ همه
دیدگان یا ي رنج ستمکنندهالبته نه اینکه هنر جبران. بگذار همه سخن بگویند: گفته میرمانتیسیسم آلمانی نیز همین سودا را داشت وقتی ک

ي رنج میسر خواهد اي گذشته و ختمِ زنجیرهبخش آنان باشد؛ چرا که آنچه رستگاري را به همراه خواهد داشت، از پیِ انقطاع ریشهحتی رهایی
آید که آشکارا در خدمت نیروها و نقاط مقاومت ویژه بیرون میـي هنر از دل این تاریخهپس پروژ. شد ــ مسیحا گذشته را منفجر خواهد کرد

هنرِ مقاومت  همیشهبنابراین نباید حتی یک لحظه از خاطر برد که هنر . پذیري لحاظ نشده اندپذیري و رویتهاي گفتماناست، آنانی که در چینه
دارد؛ و البته نه رو به سوي  از خودــ همواره رو به سوي چیزي خارج یعنی هنر سیاسیــ ترتیب، هنربدین. سیاسی است همیشهاست؛ هنر 

تاریخ هم چیزي بر فرازِ ـنا. آورندسر برمی» حال«ايِ جریانِ تاریخ، از درون همین تاریخِ چیز، حتی شرایط انقطاعِ ریشههمه. خارجیچیزي 

فرم و از هاي آن، موجودات بیبرند، که بدنسر میهاي آن در سکوت مطلق بهاریخ است که بدنتـتاریخْ از آن رو ناـنا: وضعیت ما نیست
طور تاریخ همانـنا. شدن و بودنشناختهرسمیتکنند، در شکاف میان بهي نمادین زندگی میهاي عرصهاي هستند که در شکافافتادهریخت

  .اصرِ ما است، هنرِ مع»هنرِ معاصر«است که » معاصر«تاریخِ 
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کند را ضبط می» چیزهمه«چشم مکانیکی دوربینِ سینما، تو گویی، . رسد سینما قابلیت آن را دارد که در راستاي این پروژه قرار بگیردبه نظر می(

تو «ا این وجود، نه این ب. سازداي را، با برابريِ رادیکالِ مخصوص به یک ماشین، با برابريِ رادیکالِ یک راويِ ابژکتیو، هنري میو هر ابژه
یا سازي و تبلیغات ــي تولیدات سینمايِ مسلط، سینماي صنعت فرهنگتوانید همهکافی است و نه صرف مدیوم؛ چرا که به آسانی می» گویی

ي هنر خواهد آنها از دایرهو این بالفاصله به کنار گذاشتن . طلبی بیرون بگذاریدي برابريــ را از دایره»ماشینِ بیانِ کاپیتالیسم«سینمايِ 
  .)ــ استهنرِ مقاومتــ و در شرایط حاضر، هنرِ سیاسی هنرْ صرفاً : چرا که همواره باید به یاد داشت. انجامید

اند ــ هایی واقعی که واقعاً زیستهشدن قرارشان نخواهد داد، نوشتنِ انساننوشتن آنانی که هرگز کسی در مقامِ نوشته. کار شدبهپس باید دست
ــ » حال«ي سیاسیِ ویژه در وضعیت گشودهپارادوکسِ تن به نوشتن دادنِ سکوت، به. اندکه واقعاً در فالکت و گمنامی و در وضعیت ما زیسته

مرزهاي  توان درچرا که تنها در برابر گشودگی می. کند ــ ممکن خواهد بود و ضروريالبته وضعیتی که گشودگی را بر حسب بالقوگی تعریف می
افتد؛ نه براي کسبِ هیچ شکلی از قدرت برساخته؛ ي قدرت به راه میاین جنگی است که در عرصه. امرِ محال مدام بر زمین افتاد و برپا خاست

ز لفظ وقت افوکو هیچ: گویندنگري و هارت راست می. هستیم» ما«ي قدرت برسازنده، قدرتی که واسطهکه براي خُردکردن قدرت برساخته به

چنین نیست؛ مقاومتی که پیشاپیش در برابر قدرت » مقاومت«اما . اي در کار باشدچرا که انگار واکنشی، منفیتی، یا نفی. راضی نبود» مقاومت«
. رت استشدگان هستیم، دوباره خود جنگی در قدمحرومي ازحقهمه» حق«دنبالِ اینکه ما به. برساخته موجود است، همان قدرت برسازنده است

ما به دنبالِ . است» قدرت«، که مفهومی متعلق به »قانونی«یا » قضایی«نه مفهومی » حق«چرا که فوکو، دلوز و گتاري به ما آموخته اند که 
  . »پدران«ایم؛ و نه شورش علیه تاریخـاند، ما دست به کار نوشتنِ ناشدن نداشتهنوشته» حق«آنانی هستیم که » حق«

چه فایده که پیاپی از قربانیان تاریخ سخن بگوییم که به . خواندن برداریم» قربانی«دو محور دارد، پس دیگر باید دست از سرود  اما اگر قدرت
ي مرا به رسمیت اي ارادهاصالً چرا باید بخواهم اراده«. رسمیت شناخته نشده اند؟ باید این بردار را معکوس کرد و از ارباب و بنده گریخت

ي برساخته را بر هم خواهند زد و هنر به این شدهشناختهرسمیتقدرت به» هاشدهنشناختهرسمیتبه«اصطالح ي این بهقدرت برسازنده» بشناسد؟
ثالً م(آبادها هنرِ برآمده از دلِ حلبی: ترتیب حاال هم چنین هنري به معناي تحت الفظی کلمه وجود داردبدین. معنا باید هنرِ قدرت برسازنده باشد

را به تاریخ هنرها زور کرده است» جاز«کم هنرِ وحشیِ موسیقی زیرزمینی آنها که تا کنون دست.(  

-با مثالً رمانی رئالیستی و مملو از کاراکترهاي پیشنوشتن تاریخ اجتناب کرد؟ تفاوت این ـتوان از هر اومانیسمی در نوشتنِ این نااما چگونه می

هاي رئالیستی حول یک مرکز بحرانی، یک رمان. اي در آن استي بحرانی، هر نقطه)یعنی مرکزگریزي(هر مرکزي  پاافتاده و معمولی، فقدانِ

بنابراین رمانِ رئالیستی . زنندشوند و دست به کنش میگیرند؛ و کاراکترها نیز بر اساس این مرکز سوژه میالعاده و دراماتیک شکل میمرکز خارق
ها، عریان و گیري سوژهباشد ــ خالی از هر بحرانی، خالی از هر مرکزي براي جهت معمولیتاریخ باید تماماً ـاما نوشتارِ نا .اساساً اومانیستی است

  .آن» علومِ انسانیِ«اي، و بنابراین خالی از هر انسانی در معنايِ سرد، خالی از هر سوژه
ترتیب، هنر بدین. کندزدایی میزدایی و سوژهکه انسان و سوژه را انسان) ور کلی و در هنر نیزطبه(اي است تاریخ گام اول پروژهـبنابراین نوشتارِ نا

خورد و اشکال هنري ، طرحی که فوکو در ذهن داشت ــ پیوند میcare of the selfساختن زندگیِ خویش، یا پرداختن به خود ــبه هنري
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همان که بنیامین به فاشیسم نسبت کردنِ زندگی ــشناختیگیِ خویش هیچ ربطی به زیباییساختنِ زنداما هنري. شوندبه اشکال زندگی بدل می

هاي جدیدي از زندگی فرم ــ و هنرْهاي سیاستطور که فرمهمانکند ــهاي هنر را تولید میفرم ساختنِ زندگی، یعنی زندگیهنري. ــ نداردداد
چیز زندگی همه. ندارد» ي خویشجایگاهی ویژه«چرا که خواهیم دید هنر . لکتیکی در کار نیستدیا. طور که سیاستهمانکند ــرا خلق می

  .چیز تولید زندگی استهمه. است
لفظ واقعی اینجا مطمئناً چندان با صحت و سقمِ . اند و هرگز قهرمان نبوده اندهایی که واقعاً زیستهنوشتنِ انسان: کنیمبر این اساس کامل می

ها در وضعیتی که یعنی قرارداشتن پیشاپیش این انسان» واقعاً«سر و کار ندارد یا اینکه به لحاظ اثباتی، دقیقاً چه روي داده است ــ این  هافاکت
 است» ما«وضعیت .  

اگر تفاسیر . ان نیستي بارز کسی است که ابداً و مطلقاً قهرمقهرمان گرسنگی نمونه. کافکاست» هنرمند گرسنگی«ي این انسانِ واقعی نمونه

-بودن قهرمان گرسنگی را در میو غیره کنار بگذاریم، حدت عادي aي کوچک ثمرِ این داستان را درباب میل و ابژهي دمِ دستی و بیروانکاوانه

زند و دست به این کار نمیاي او به خاطر هیچ هدف قهرمانانه. یابداش را نمیخورد، چرا که صرفاً غذاي مورد عالقهکسی که غذا نمی: یابیم

دست آخر هم که دیگر هیچ کس . ي مسابقات و رکوردها تن دهدشود تا به تبلیغات و طمطراق فریبکارانهاش از غذانخوردن باعث میلذت
شدن با چیزهاي اطراف همانخورد و مرگش نیز نوعی ایناش ندارد، باز هم در فراموشی مطلق غذا نمیظاهر قهرمانانهاي به او و عمل بهعالقه

  .شدنءاست؛ نوعی شی

ها و از سويِ دیگر، کار هنر ــ هنرِ همیشه سیاسی، هنرِ در حال حاضر مقاومت ــ پدیدارشناسی اتوپیایی خیالین و رویاگون نیست که رنگ
ا صرفاً سرِ سوزنی با این جهان تفاوت گفت، ظاهر جهان مسیحطور که بنیامین میهمان. ها و شکوهی سرتاسر متفاوت داردها و انسانآسمان

و  هنر باید جهان را درست در همین شکل کنونی، در هیات بدقواره. »ي جابجا شدن یک فنجان قهوه از این سو به آن سوي میزاندازهبه«: دارد
  .ي غرقه در استثمارش به دست گیرد؛ این جهانی است که باید از آن آغاز کرددیدهرنج

ي بارز این آثار بالنشو نمونه. اي ناچیز اما عظیم، برانداز و مخوفخورد؛ نابجاییشناسی هنرِ مقاومت با یک نابجایی گره مییبنابراین هست

. توصیف درخشانی از این تفاوت جزئی وجود دارد (The last man)» آخرین انسان«خصوص در جایی از هاي هنر هستند، و بهخصیصه

کرده، با شرح جزئیات و  اقتباسهایی را که از کتاب ها کاري ندارد و داستانهاي خود به صدق و کذب فاکتروایتآخرین انسان، کسی که در 

کرد تا دیوارهاي شهر را تالش می] آخرین انسان[«: کند، این بار دست به کار توصیف شهر زادگاه خویش استگونه تعریف میدقتی وسواس
آرام طوري آن را نشانمان داد که ما، او ما را به درونِ آن شهر کشانید، اما آرام. خودمان پیشتر در ذهن داشتیم حول ما با تصاویري برپا دارد که

توانستیم تصور کنیم و آشناترین شهري که می: زنان شهرهاي بزرگ و کشورهاي عظیم، کمابیش آن را همچون شهرهاي خودمان یافتیمپرسه

اي زیبا از سنگ شده بود تا در میان ما، امکان حس افقکه توسط او برساخته  ]...[اماً تخیلی، شدیداً ناواقعیکم براي من، تمدر عین حال، دست

-زدایی شده است و در مرزهاي میان فردیت و جمعیزادگاه آخرین انسان، کاراکتري که تماماً سوژه» .و آسمانی زیبا پر از دود برایش میسر گردد

با تفاوتی جزئی و نامعلوم که : ترین شهرهاي زمانِ خود ما استانسان باز هم آسمانی پر از دود دارد و شبیه بزرگ آخرینشدن گیر افتاده ــ شهرِ 
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نابجایی اگر چه همیشه در : اي دیگر را نیز در بردارد که به آن برخواهیم خورداما این قطعه نکته. (کندراوي را آن چنان متحیر و سردرگم می

کند؛ هیوالهایی که در توصیف و خلقِ هنري اي است که هیوال تولید میتر از آن حضور عنصرِ قدرت برسازندهور دارد، اما مهمچنین هنري حض
  .)یابدکند، اما به آن خاتمه نمیقدرت برسازنده از نابجایی آغاز می. شده و هراسناکندآورند و اینبار شهرهاي توصیفسربرمی

نامشروع . مخوف است؟ زیرا نابجایی یعنی جابجایی نامشروع؛ نوعی از جابجایی که در نظم مستقر تعریف نشده است چنیناین» نابجایی«چرا 
بیان انضمامی، نابجایی یعنی قرارگرفتن در جایی که از آنِ تو نیست و از به. کندبودن این جابجایی است که آن را برانداز و بدل به نابجایی می

هاي اصلی، سیلِ قرار گرفتنِ کارگران در صف اعتصاب، قرار گرفتن شهروندانِ شاغل طی ساعات کار روزانه در خیابان: آنِ خود خواهی ساخت
-به زبانِ هنر، نابجایی یعنی نوعی اقتباس ــ یکی دیگر از ویژگی. سازي روبروي مقر بانک جهانیها پشت چراغِ سبز، فعاالن ضدجهانیاتوموبیل

نامشروع هر فرم هنري و هر شکل  (reappropriation)کند، اقتباس و تصاحب مجدد انطور که رانسیر اشاره میهم. هاي آخرین انسان

شناسی یا تقسیم و توزیع امر محسوس مردود باشد، اشاره بیان هنري، انتقالی که مشروعیت نداشته باشد و طبق قوانین و قواعد آکادمیک زیبایی
بخش نابجایی در جامعه هم باشد؛ و این کار چه در چارچوب اثر و چه وراي آن، یعنی اینکه این، هنر باید تجلیعالوه بر. به همین نابجایی است

  .پذیر استهاي زندگی تحققاش به فرمشدنبدل
شد، و به زبان دیگر، تواند هیچ نشانی از فردیت داشته باکند، دیگر نمیاما هنر مقاومت، هنري که نابجایی و قدرت برسازنده را نمایندگی می

مند هنرمند مفهومی است مملو از محتواهاي تاریخ. محور استاي هویتي هنرمند ایدهایده. داشته باشد» هنرمند«تواند هیچ نشانی از هرگز نمی

حاصل د ــ از مباحث بیگیرناش شکل میهایی که حولي بحثي هنر به دور انداخته شود؛ همراه با همهایدئولوژیک که باید سریعاً از حیطه
تولید جهانی . ــ نیز به فراموشی سپرده شوند» چرا هیچ هنرمند زن بزرگی وجود نداشته است؟«هاي جذابی همچون روانکاوانه گرفته تا جدل

آن از مثلث هایدگري  است و بنیادجمعی بنابراین هنرْ . سازدمی اشتراکیاشتراك و درونماندگاري تام و تمام روند تولید، هر محصول هنري را 
  .اشتراك انتقال یافته استـاثر هنريـي رئوس، به هنراي در همههنرمند با تغییري ریشهـاثر هنريـهنر

قرارگرفتن اشتراك در یکی از سه راس مثلث، یعنی . سازدي بسیار مهم دیگري را در مورد هنر برمال میطرد هنرمند و توجه به اشتراك نکته
دیگر هیچ عنصري . دهدطور کلی نیست و در قلمروي آن روي میلید هنري به هیچ روي چیزي جدا و مجزا از تولید کاپیتالیستی بهاینکه تو

دامن هنرْ آلوده به همان . بودن روند خلق هنري را شکل دهدو پالوده همچون فردیت رادیکال یک هنرمند انقالبی وجود ندارد که توهم معصوم
امرِ بصري ذاتاً «گوید، طور که فردریک جیسمون میآورد؛ براي مثال همانترین تولیدات فرهنگی را به وجود میاست که وقیحانه شکلی از تولید

چیز از پیش در سرمایه محاط آمده است و چرا که همه. تنها یک نابجایی، یک تفاوت ناچیز اما برانداز: به یاد داشته باشید. »پورنوگرافیک است
  . اي وجود ندارد»خارج«

جایگاهی : کند، پس جایگاه هنر کجا خواهد بود؟ پاسخ به سادگی از این قرار استچنین سنت هنر را دستخوش تغییر میاما اگر اشتراك این

م داشت، از گویند بدون جایگاه هنري هم نخواهیآنانی که می. را تنفیض و صادر کند» شأن هنري«هنر دیگر جایگاهی ندارد که . وجود ندارد
و مفهوم » سیاست«همچون مفهوم » هنر«اما مفهوم . جا سرمایه استهمه. اي ندارد»جایگاه«چیز برند ــ دیگر هیچآسیبی شبه هگلی رنج می
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مدي هر مفهومی یک نام مشترك است و نام مشترك همواره چیزي است که ما آن را با نگاه به کارآ«چرا که . هنوز وجود دارد... و » مقاومت«

ما ناگزیر از ساختن . شان کرد و روي زمین به کارشان برد، وجود ندارنداي که بتوان از آسمان گلچینامور کلی. شناسیماش مینیروي توصیفی
ه هنوز هاي آنتاگونیسمِ اقیانوسِ سرمایحباب«هاي مشترك در این نام» .ي آنها چگونگی عملکرد واقعیت را بفهمیماسامی مشترکیم تا به واسطه

. گیرداینجاست که نابجایی نیز در برابر قدرت برسازنده جایگاه ثانویه را در اختیار می. »مانندکشند و در عین حال شناور باقی مینفس می
که  قدرت برسازنده، از آنجا که خود محصولِ ارتباطات و نهادهاي تولیدي است. نابجاییِ رانسیري همواره قایل به جایگاهی براي هنر است

قدرت برسازنده همان درونِ پرآشوبِ . باخبر است ي جامعه به یک کارخانهکاپیتالیسم مستقر ساخته، از فقدانِ جایگاه هنر، از بدل شدن همه
-ز آن گیبهترین توصیف عملِ این درون شاید ا. روددارانه قسر درمیهاي تولید سرمایهسیستم است؛ درونی که مازادش از چنگ نهادها و چرخه

  ».ات را نگه داربگریز، اما حینِ گریختن اسلحه«: دوبور باشد
محو انسان بالفصل به سربرآوردن . زدایی است که پیشتر گفتیمزدایی یا انساني هنرمند در پیوند مستقیم با همان سوژهرفتن انگارهاز بین

-ـهیوال، حیوانِ انسانـحیوان. دهدیز میان انسان و حیوان را شکل میي عدم تمااست که منطقه شود و رنج چیزيختم می» هیوالـحیوان«

-هنرِ مقاومت ــ همچون نقاشیچه تولیدات هنري ــ: ریخت بخش عظیمی از تولیدات تصویري غرب را فراگرفته استـریخت یا انسانِ حیوان

- ي بارز آن انبوه فیلمهاي فرهنگی که نشانهپارهل و بالنشو، و چه تکهتریه در سینما یا آثار بکت و کافکا و موزیهاي بیکن یا مسیحاستیز فون

ي خام هنر را یگانه ماده این ظهور. دهدهیوال را نشان میـتخیلی است که ذهنیت نگران غربی در برابر ظهور حیوانهاي ژانر وحشت و علمی
چرا که گوشت یعنی . کندي خامی است که هنر را نمایندگی میتنها ماده حالاثر هنري و در عین» گوشت همان روحِ«. گوشت: سازدآشکار می

شدگانی که الجرم در گرفتهي نمادین برویشان بسته مانده یا نادیدهزدایی شده یا حذف شدگانی که عرصهزدایی شده، یا بشر سوژهحیوان انسان
آمن، معترضان خیابانی که سواران تیانجمعی، دوچرخهمردگان قبرهاي دستههاي مرگ، هاي اردوگاهجنازه. آینده به رسمیت شناخته خواهند شد

ــ کشی و چیزهایی از این قبیلکشتارگاه و جوجههاي ناامن، و نیز صنایع غذایی ــافتند، مهاجران غیرقانونی قایقزیر باتوم و زنجیر گیر می
هاي بدن«، به »گوشت«حاال سرمایه براي استخراج ارزشِ افزوده به : م بیشترو حتی از آن ه. هستند» گوشت«هاي تولید و کار بر روي پروسه

  .تواند بشوردشورد؛ که میي نیازش است که علیه آن میو همین ابژه. نیاز دارد» بدون اندام

سیماي «همگام با تحول ي جدیدي گذار کند و ي خاص تاریخی، هنر مقاومت یا همان هنر سیاسی باید به مرحلهترتیب در این لحظهبدین
هنر جمعی . گذاریممی» هنر جمعی«گویی به این استحاله است، ما نام هنر سیاسی جدیدي را که محصول آري. اي درخور بیابداستحاله» انسان

هاي سیاسی نبشهاي جدید مقاومت و جطور که شکلدارد؛ درست همانهاي پیشین هنر مقاومت اعالم میاعتبار گسستی قاطع را از سنتبدین
هاي هنر قرن بیستم نهفته است؛ لحظاتی که ترین سویهي آن در لحظاتی از مترقیمندي ایدههرحال تاریخاما به. اندچنین گسستی را شاهد بوده

  . هاي دقیق سبکی و صوري هنر جمعی قرار دادهاي مورد بررسی جهت استخراج مشخصهباید آن را نمونه
شده به نهاد طور سازماندهیهایی که بههاي آوانگارد قرن بیستم دارد؛ جنبشهنر مقاومت نقاط اشتراك مهمی با جنبشي هنر جمعی به مثابه

  . دادائیسم، سوررئالیسم و فوتوریسم روسیه: هاي فردگرایانه را به پرسش کشیدندبورژوایی هنر حمله کردند و ایده
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-ها و راهپیماییها و کارناوالانقالب اکتبر و فستیوال 1918سی هماننديِ خاصی با هنر خیابانیِ ي هنر سیااما از سوي دیگر، هنر جمعی به مثابه

اي به متافیزیک هنر دهد که هنر جمعی هیچ عالقهخوبی نشان میالگوي هنر خیابانی انقالب اکتبر به. (هاي خیابانی آن در سالگرد انقالب دارد
هاي هنر جمعی سودايِ تبدیل شدن به فرم. حوزهو ندارد؛ هنر جمعی نه راه نجات بشر است و نه یک اَبرـنیچه و هایدگر متاخر یا دریدا و بدی

اي پرت از اجتماع اي مجزا و خودآیین در جزیرههنر جمعی هرگز حیطه. است» ي مقاومتمثابهزندگی به«زندگی را دارد که در حال حاضر 
  .)نیست

  
  هاي مورد بررسینمونه. 2

    نر آوانگارده 1.2
ها و مقاالتی است امان بیانیهي بیماري هنر مدرن سیر بیهاي انضمامی و تئوریک جدي هستند و بارزترین نشانههنرها در عصر ما دچار بحران

تالش براي بیان . زدندي هفتاد میالدي قرن بیستم به بعد پایان ژانرهاي مختلف هنري، از نقاشی گرفته تا درام و رمان را فریاد میکه از دهه

ي ژانرهاي هنري نهایت منطق خویش را در بکت و جدایی کامل از سوداي این بیان کردن، بهتر بیان کردن، بیشتر بیان کردن، توسط همه
-ی پستاین عجز و درماندگی یا به سرخوشی و بازیگوش. کردن یافت و ارجاع هنر به خود نهایتاً با برهوتی همچون نثر عریان بکتی مواجه شد

و یا افراد را واداشت تا ناامیدانه به ) انبوه آثار بودیستیِ وطنی(هاي آخرالزمانی را رواج داد ، یا دیدگاه)1380ي شاعران دهه(مدرنیستی انجامید 
) یا همان آزادي( اما راه حل) . چاکشانهاي تهران با مشتریان سینهها و گالريخیلِ نمایشگاه(موضوعات کامالً روانی و شخصی مشغول شوند 

خالص ... دگرآیینی و بحران بازنمایی و / بخش تا بتواند از بحران خودآیینیي سیاست رهاییمتصل ساختن هنر با ایده: خلق راهی دیگر است
 .شود

یستم را نادرست انگاشته هاي هنر مدرن و نیز هنر آوانگارد قرن ببحران هنر معاصر اما برخی فیلسوفان را تا آنجا پیش برده است که تمام ایده
  :نویسدبراي مثال بدیو جایی می. اند

آوانگاردها از . رمانتیک-اي میانجیگر و چارچوبی دایداکتیوهاي آوانگارد هیچ نبوده اند اال جست و جوي ناامیدانه و بی ثبات در پی شاکلهجنبش«

. گشته و غیراصیل آن را محکوم کنندخواستند خصلت با خود بیگانهو می خواستند بر هنر مهر پایان بزنند،آن جهت گرایش تعلیمی داشتند که می

ي به مثابه –ي فعالیتی مطلق و بالشرط زاده شود ي راسخ داشتند که هنر باید از نو به مثابهاما در عین حال رومانتیک بودند چرا که عقیده
اي داران شاکلهدر مقام طالیه. ي قابل خواندن و یافتن خویشسطههشیاري فردي نسبت به کرد و کارهاي خویش یا در مقام حقیقت بالوا

  ».رمانتیک یا در مقام هواداران پر و پا قرص ویرانگري خالقانه، باالتر از همه کالسیک بودند-دایداکتیو
نقد بدیو، همچون نقد . وانگارد استنخستین اشتباه بدیو در خلط مفهوم هنر مدرن و هنر آ. کندگري بگوییم، آلن بدیو اشتباه میمالحظهاما بی

هاي ي فراروي فرمرانسیر بر هنر مدرن جدي است؛ آري، آنان همواره در پی نوعی خودآیینی بوده اند، غافل از آنکه خودآیینی هنر، به واسطه
در پی این خودآیینی که دست بر قضا اما هنر آوانگارد یا پیشروي قرن بیستم، نه . هاي زندگی، همواره نوعی دگرآیینی بوده استهنري به فرم
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ي هاي خود قرار داد که در جامعهشده دست به کنش زد و هنري را آماج حملههنر آوانگارد علیه هنر نهادي. خواستار زدن زیرآب آن بوده است

-نه؛ آنها سوداي زنده. مهر پایان بزنند خواستند بر هنرنویسد آوانگاردیست ها میبدین ترتیب، بدیو برخطاست وقتی می. بورژوایی تثبیت شده بود

گفت کسانی که جنگ اول جهانی را باعث شدند، یعنی بورژواها، حق تریستان تسارا می. کردن هنر را داشتند، آن هم از خالل نفی خود هنر

ساختند ب، چه در عنوان تریبونی که منتشر میي انقالب کردند و سوررئالیسم و انقالها هنر خود را تابع ایدهسوررئالیست. ندارند از هنر لذت ببرند
-شناسی میاي باخبر بودند که آدورنو در تئوري زیباییهاي آوانگارد از نکتهبنابراین جنبش. و چه در خود پراکسیس هنري جدایی ناپذیر بودند

ي سیاست حقیقت ي ایدهردند و آن را همبستهآنها هنر خودآیین را نفی ک. هنر باید براي یافتن معناي حقیقی خود، خویش را نفی کند: گفت
  .نمودند

-ها نیز در نقاشی ابژهگذشته از فلوبر و ادبیات مدرن، امپرسیونیست. هاي مهمی را پرورش داده استخود هنر مدرن هم با ارجاع به رانسیر، ایده(

گرفتن بدن را تصحیح کرد و جسمیت اشیا را وارد ها در نادیدهیستسزان اشتباه امپرسیون. پاافتاده و فروتن را به تابلوهایشان راه دادندهاي پیش

-چیز را ابژکتیو ثبت میي از قید سوژه در آوردن هنر با اختراع دوربین عکاسی و پدید آمدن سینما و چشمی مکانیکی که همهایده. هنر ساخت

. ها پیش از ناپدیدشدن آن از دل اجتماع آشکار ساختود را سالي محدهاي رهایی فارغ از سوژهکرد، به لطف موفقیت پروست و نیز جویس راه
دارانه واقف بودند و در نهایت پاپ آرت به ها و مناسبات سرمایهبسیاري از هنرمندان مدرن و آوانگارد به ضرورت بیرون آوردن هنر از دل گالري

ا با کافرکیش کردن و زمینی کردن تصویر هنري آن را به لحاظ سردمداري اندي وارهول، به درستی کاال بودن هنر را پذیرفت و سعی کرد ت
  .هاي سیاسی آشکار و مشخص هستندهایی از هنر آوانگارد با داللتآنچه از پی خواهد آمد مثال.) اجتماعی و سیاسی رادیکل سازد

زیستن و به مرگ سپردن، یا پایان «ك با عنوان اي از هشت تابلوي مشترژیل آیو، ادوارد آریو و آنتونیو رکالکاتی مجموعه 1965در سپتامبر 
» عریان«خورد و دوشان به دست سه مولفی که خودشان را به صورت قاتل بازنموده اند کتک می: کنندرا معرفی می» بار مارسل دوشانمصیبت

یان را در حال حمل تابوت دوشان که بر گراآرت و واقعآخرین تصویر چندتن از هنرمندان پاپ. شودپرت می» پلکان«شود و به پایین یک می
در  68از یک سو در فضاي سالهاي پیش از مه . در این مثال اتفاقا دو سر دعوا به حقیقت وفادارند. دهداند، نشان میرویش پرچم آمریکا انداخته

شان جمع شده اند و کارهاي مضحکشان را به اي چون دواي که دور نابغهمدرن دار و دستههاي پستبازيآمریکا جوانان هنرمند معترض از لوس

دهند و سوي دیگر، خود دوشان نوعی سیاست انفعال را در کنند، خسته شده اند و با کشتن نمادین دوشان خشم شان را نشان میوصل می استاد
دقت . کندي هنر اتفاقاً اعتراضی تاکید میي آیندههاي فروبستهبار فرهنگ کاپیتالیستی اتخاذ کرده است و صرفا بر بالقوگیي سلطهبرابر هجمه

این سخنْ نوعی امتناع از پر کردن . دهم نفس بکشم تا کار کنمترجیح می: ي بارتلبی استي دوشان نزدیک به جملهکنید که تا چه اندازه جمله
این جمله از نوعِ . دارانهسرمایهیشهکردن نوعی پر کردن خالء است و کمک به فرهنگ هماي است که دیگر بیانفضاي فرهنگی در زمانه

این جمله . هاي مرگ استجمالت آدورنو مبنی بر ناممکن بودن شعر پس از آشوویتس و دست از موسیقی برداشتن خود آدورنو پس از اردوگاه
که دوشان دقیقاً همان  چرا. ایستدي دوي سرعت که چند قدم پیش از عبور از خط پایان و قهرمانی میژست بکت است و سیاست آن دونده

رود که کارهاي خواهند، مشهور است و از او توقع میشوند و از او راهنمایی میدود، همه دورش جمع میاي است که از همه جلوتر میدونده
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: درنیستی معنا داردمهاي پستبازيو خستگی از لوس 68ي مه جواب آریو، یکی از همان جوانان هنرمند به دوشان نیز در زمینه. بسیاري کند

ترتیب، هر دوي این فیگورها، یعنی دوشان همراه با قاتالنش، یعنی کار کردن بدین. کارکردن بدون امضا، بهتر از امضا کردن بدون کار است
 .گشایندي هنر جمعی میبدون امضا همراه با ژست خود دوشان، راه را به اتفاق براي ایده

که یکپارچه اروپا را براي آخرین بار در تاریخش بیدار کرد، ژار فرومانژه روبروي کلیساي خیابان  68اتفاقات مه ، چند ماه پس از 1968در اکتبر 
زنان اي مواج و چرخگذرد به گونهگالس قرمز که آنچه در خیابان میهاي بزرگ از پلکسیکند، نوعی حبابهایی مستقر میآنریا در پاریس پیکره

کند و پلیس سریع مداخله می. هاي مردم فیلم برداردژان لوك گدار حضور دارد تا از واکنش. کنندهگذران تجمع میر. شوددر آن منعکس می
-چه اتفاقی افتاده بود که این چنین سریع نیروي حافظ نظم، یعنی پلیس، خشونت. کندکند و فرومانژه و گدار را دستگیر میها را خرد میپیکره

که جایش در گالري و (، محل برگزاري اثري هنري شد 68خصوص پس از مه خیابان، در وضعیت به. مگر یک نابجایی بارانه مداخله کرد؟ هیچ
  . و اتصال کوتاه میان هنر و سیاست به سرعت نظم موجود را به خطر انداخت) سالن نمایش است

ها در هایی که شبیه پرچمنقاشی: پراکنندي کواراز میکده، دوزوز، پاژس، ستور و ویاال آثارشان را در ده68سال پس از مه ، یک1969سال 

...  شده اند،  ها ساختهجا، حتی پالك فاضالباند و با مواد محلی همانجاي دهکده قرار گرفتههایی که در جايدهکده آویخته شده اند، پیکره
ها عرضه شد اگر چه انتخاب دهکده و ماتریال کارها، آن را واجد ي مناسبات گالرياي خارج از همهاینبار نیز هنر به جمع مردم و در دهکده

 .کندمانتالیسم ارتجاعی نیز مینوعی سانتی

 

اي دقت کرد است، اما باید به فاصله» نابجایی«ي ي همان ایدهشدن هنر همبستهاگر چه بدیهی است که در مورد هنر آوانگارد ضدیت با نهادینه
ي نابجایی، هنر زنده و بیان دیگر، مثال بارزي براي فهم ایدهبه. ل اشتراك با هنر زنده یا هنر اجرا خواهد داشتعنوان محصوکه هنر جمعی به

دهد، خلق موقعیتی که به نوعی ي خود را بر خلق موقعیت در مکان یا زمانی نامناسب قرار میپرفورمانس ایده. هنر اجرا یا پرفورمانس است
-سازي برشت است که مخاطب را در برابر موقعیت آشناییي بیگانهترتیب، پرفورمانس شکل دیگري از همان ایدهدینب. شودآشنازدایی منجر می

مراتب میان خود هنرها را در یک اجرا کردن هنرهاي متفاوت در یکدیگر سلسلهپرفورمانس با مخلوط. انداختشده و از هم گسسته گیر میزدایی

-تر المسه را واسازي مینظر پستي انضمامی هنري، اولویت بینایی یا شنوایی بر حس بهختن حس المسه در تجربهریزد و با وارد ساهم میبه

هاي هنر اجرا، هنرمند با بیرون رفتن از گالري و اجراي اثر در محیطی عمومی نابجایی را تا سرحدات ممکن منطق هنر حتی در برخی نمونه. کند

  .بردداري پیش میدر سرمایه
چرا که اصوالً این نابجایی وابسته به . تواند چندان رادیکال یا انقالبی باشدداري نمیي نابجایی تحت سرمایهاما در هر حال، هنر اجرا و ایده

کاري  داري همواره با دو موقعیتدر سرمایه. ماندداري است و همواره تابع آن باقی میها توسط خود سرمایهتقسیم و تسهیم جاها و موقعیت
بدین . شوداین تفکیک موقعیت از خود تقسیم کار نابرابر در این نظام منتج می. یکم، موقعیت کار یدي، و دوم، موقعیت کار خالقه: روبرو هستیم

. ار خالقهي کهاي نمایشی را براي انجام و عرضهي کار یدي در اختیار دارید و موقعیتهاي روزمره را براي انجام و عرضهترتیب شما موقعیت
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بخشی هنر دقیقاً در کشاندن کارخالقه به موقعیت روزمره است و نه صرفاً جابجاکردن محل اجراي آن از موقعیت نمایشی گالري به اما رهایی

یش طوري که این عرضه پیشاپعبارت دیگر براي آنکه هنر بتواند کارخالقه را در موقعیت روزمره عرضه کند بهبه. موقعیت نمایشی خیابان
ابري موقعیت روزمره را به موقعیت نمایشی بدل نساخته باشد، باید بتواند کار خالقه را در برابري یکسان با کار یدي و نیز کار یدي را در بر

دارانه و توزیع و عبارت دیگر، تقسیم کار سرمایهیکسان با کار خالقه، یعنی هنرمند را برابر با کارگر و کارگر را برابر با هنرمند داشته باشد، و به
بست گوید که هنرمند مدرن همواره با دو بني نابجایی، نگري درست میبر اساس ایده. هاي اجتماعی بر این مبنا از بین رفته باشدتقسیم نقش

. گویدخن میس» قدرت برسازنده«گیري هنرمند معاصر به سوي و باز حق دارد وقتی که از لزوم جهت. اتوپیا و تروریسم: روبرو بوده است
-کنند و نوعی دستکنند، اما به آن ختم نمینابجایی و بازتوزیع امر محسوس اگر چه بنا به تعریف خالقیت هنري از قدرت برسازنده شروع می

  .دهدبست در همینجا رخ میبن. برندکاري در روابط نیروهاي قدرت برساخته را پیش می
و » هاعقالنیت توده«. ، امروز صادق نیست و هنر کاپیتالیستی دقیقاً از همین رو به مشکل برخورده استي این تفکیک گفتیماما هر آنچه درباره

تواند به دیگر تمایز میان کارِ ساده و کارِ پیچیده را از بین برده است و کارِ هنري نمی» پیچیده«هژمونیک شدن کار غیرمادي یا همان کارِ 

تشخیص این نکته در فهمِ هنر جمعی اهمیتی اساسی دارد و درست به همین خاطر است که دیگر . شته باشدمنزلت اجتماعی پیشین خود تکیه دا
شود که آسانی معلوم میاز سوي دیگر، با از بین رفتن موقعیت نمایشی و مفهوم کار خالقه در برابر کار یدي به. توان از هنرمند سخن گفتنمی

  .دارداي ن»جایگاه«گوییم هنر دیگر چرا می
اش گسستی آشکار هاي عمومیبیرون آمد؛ جنبشی که دورنماها و چشمداشت 68وجود آمدن هنر اجرا و هنر زنده از دلِ جنبش مه حتی امکان به

نباشد، ) انگیزعنصر هیجان(پیمایی اعتراضی خشونت و تخریب طور که تا در یک راهاما درست همان. گراي پیشین داشتهاي چپاز جنبش
یعنی با داشتن . شودمی» ايرسانه«ي پیوند خوردن با نظم قدیمی هنر کنند، هنر اجرا و هنر زنده نیز تنها به واسطهها توجهی به آن نمیهرسان

  . »بودنمتفاوت«و » هنرمند خالق«هاي المان
-کامل الغا خواهد شد ــ یعنی زمانی امکانِ نادیدهطور هاي وضعیت کنونی تنها زمانی بالفعل و نظم قدیمی تنها زمانی بهاز سوي دیگر بالقوگی

طور که در عین محو درست همان. گرفتن تفکیک کار یدي و کار خالقه ممکن خواهد شد ــ که گشودگی سیاسی در وضعیت پدید آمده باشد

ها ندارد، هنوز ه دیگر تمایز آشکاري با دیگر فعالیتشود، فهمِ هنر نیز با آنکها به آنها ارجاع میها هنوز در گفتمانملتـبنديِ دولتتدریجی مرز
  . با کار خالقه پیوند خورده است

بر اینکه دیگر هنرمندي عالوه. ي بر سرِ هنرمند جهت خلقِ نوع خاصی از هنر نیست»باید«ي هنر جمعی به منزله: خاطر داشته باشیدپس به
عنادار است و تنها هنري که امکان خلق شدن دارد، هنر جمعی است و هر اثرِ هنري وجود ندارد، تنها هنر جمعی در شرایط کنونی تاریخی م

  .ي آن چیزهایی که در مورد هنربودگی گفتیم ــ ذیلِ هنر جمعی خواهد گنجیدشده ــ با نگاه به همهخلق
  هنر خیابانی انقالب اکتبر 2.2
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این پدیدار نه . اکتبر روسیه 17هنر خیابانی انقالب : تحقق هنر سیاسی دانست توان آن رادهد که میاین بخش پدیداري را مورد بررسی قرار می

ي هنرمند از آن غایب شده است و هنر نیز به طریق اولی نوعی هنر سیاسی در مقام هنر صرفا سالبه، بلکه در مقام هنري جمعی است که سوژه
هاي زندگی و نیز حاصل هاي هنري به فرمین هنر مصداق بارز فراروي فرممفهوم بورژوایی خود در مقام هنر خودآیین را از کف داده است؛ ا

عنوان تزهایی درباب هنر جمعی آورده خواهد شد، نگاهی جدي به این آنچه در آخر به. محو شدن تفکیک میان کار یدي و کار خالقه است
  .تجربه و تجارب مشابه داشته است

ي تحقق هنر سیاسی ي یکهتوان آن را تجربهادمانی براي پیروزي این انقالب برگزار شد که میی 1918پس از پیروزي انقالب روسیه در سال 
او در شرح این طرح به لوناچارسکی، کمیسار . نامیده بود» طرح پروپاگانداي یادبود«لنین پس از پیروزي طرحی فرهنگی داشت که آن را . دانست

  :گویدآموزش عمومی دولت جدید شوروي، چنین می

ي کند که همهآلی را توصیف میشهر ایده ]ي رنسانس ایتالیا بودگراي تاریخ و متعلق به دورههاي آرماناو از نخستین سوسیالیست[کامپانال «

را  ها تزیین شده اند تا براي جوانان نوعی آموزش بصري در دانش طبیعی و تاریخ فراهم آورد و احساسات متمدنانهدیوارهایش با دیوارنگاره

  ».برخیزاند
-لنین در شرح بیشتر برنامه. توان آن را اجرا کرددالنه نیست و با تغییراتی ناگزیر میکند که این ایده به نظر او ابداً خام و سادهلنین اضافه می

هایی از برجستهها و نقشا پیکرهکند که بیشتر از آن مایل است تگوید اما اضافه میشده بر دیوارها میهاي نوشتههایش از شعارها و دستورالعمل

کند که لنین در آخر تاکید می. ها که از جنس مرمر و گرانیت و طال نیستند بلکه بسیار فروتنند، در جاي جاي شهر قرار بگیردفیگورها و گروه
  ».چیز موقتی باشدبگذار همه«

اي ندارد، هنر هیچ متافیزیکی، و هیچ امر هنر جز سیاست در خود وعدهمند بودن مفهوم هنر است؛ آنچه لنین از موقتی بودن در نظر دارد، زمان
را مد نظر دارد که او هنري . خواهدلنین در ضمن هنر را براي مردم واقعی و نه مردم در گیومه می. اي، هیچ ابدیتی در خود نداردمتعالی

ساز؛ عظمتی که اي و همسانحقیقتاً عظیم هم هست، نه نوعی هنر تودههنري که به زعم او، . گیردمخاطبانش را در برابري رادیکال در نظر می
  :هاي آوانگارد روسی در نخستین یادمان انقالب بودي گروهگواهش شرکت همه

بود؛ تحت سوسیالیسم، هنر دیگر خدمتکار نخبگان جامعه نخواهد ...کارگران ما، این حق را به چنگ آوردند که هنري حقیقتاً عظیم داشته باشند«
  ».است...ها و ده ها میلیون مردم کارگربرند؛ بلکه هنر در خدمت میلیونکه از مالل و فربهی رنج می ي باالي جامعه ده هزار نفر طبقهآن 

یم دانما می. نشانگر تغییري اساسی در ماهیت هنر بودند 1919و  1918هاي ، بخصوص در سال1917هاي هنر خیابانی پس از انقالب اکتبر فرم
دانیم که هنر بورژوایی با توجه به این تفکیک شکل گرفت و می. کار خالقه و کار یدي: که میان دو قسم کار در کاپیتالیسم تفکیکی وجود داشت

ي و چرا که کار خالقه به خلق موقعیت نمایشی هنر بورژوایی انجامید، یعنی به خود جایگاه هنر، و کار یدي به خلق موقعیت عاد. و معنا یافت

اما هنر خیابانی انقالب روسیه عمالٌ با کشاندن هنر به خیابان و در میان توده . بنابراین هنر تنها در موقعیتی نمایشی معنا داشت. روزمره ختم شد
-لتر بنیامین بههاي تئوریک واتوان در بحثي این پدیدار را مینتیجه. ي متخصص هنر، این تفکیک را از بین بردها و از بین بردن مفهوم سوژه
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ها در نخستین یادبود. مشاهده کرد» اثر هنري در عصربازتولیدپذیري مکانیکی آن«و » ي تولیدکنندهمولف به مثابه«خصوص در دو متن 

ي پوسترها تهیه ها و اجراي آثار هنري در خیابان وها و ژانرها در تزیین خیاباني انواع سبکها و همهها، رئالیستها، کانستراکتیویستفوتوریست
مند داوطلب از سوي قدر بود که کارگران عالقهسهم هنرمندان به اصطالح متخصص در اجراي کارها همان. مشارکت داشتند... ها و و روزنامه

هنر مشارکت ها و شهرها به نوعی در ساختن این عنوان ساکنان همان خیابانمردم نیز تنها مخاطبان نبودند بلکه به. هاي کارگرياتحادیه
  . هنر نه فقط براي همگان بود که از سوي همگان بود. داشتند

  .هنر قدرت برسازنده: ترین تجلی هنري بود که نه تسلیم اتوپیا شد و نه به تروریسم تن دادهنر خیابانی انقالب اکتبر اعلی
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  : نشده تاریخ ویرایش

  بازسازيِ گذشته

 آرش ویسی

  

.آن زمان که بختی براي سعادت بود. اند شاید که بهترین سالهایم سپري گشته«  

».خواستمشان دادند هم نمی اما اگر آنها پس می  

   .آخرین نوار کراپساموئل بکت، 

   

» .ها وفا نشده است گذشته گورستان عهدهایی است که بدان «  

 پل ریکور  

 

بستر ظهور اگر تاریخ را . کاوي شاهدانِ آنند سازد که الهیات و روان ما را با حکایتی دردناك مواجهه می ˚و بدنتأمل دربارة تاریخچۀ خاطره    
تر، این درد و  اندیشیم؛ به تعبیري سرراست این موضوعات بدانیم، روشن است که ما همواره در وضعیت هبوط، دربارة این حکایت دردناك می

تأمل دربارة این رابطه باید سرلوحۀ هر تفکري باشد که بشارت رستگاري سر . ر از تجربه حیات کنونی ماستناپذی عذابِ کهن جزوي جدایی
  .دهد می

اي از  نشاند، درست همانند یک عکس که مجموعه عناصري مادي را در کنار هم می  هر خاطره. خاطره واجد بعدي جغرافیایی یا مکانی است   
روست که  تواند بدون حضور این مجموعه به خود مادیت دهد؛ از این قابِ خاطره هرگز نمی. دهد ک قاب نمایش میها را در درون ی اشیاء و تن

افرادي که حاضر نیستند به . اي زوار در رفته است باخته یا صندلی دهد لباسی ژنده، چوب سیگاري رنگ گاه ما نمایش می چه حافظه در پیش آن
اما، نباید دچار . کنون چیزي نیستند مگر آت و آشغالی دست و پاگیر، به دور افکنند به خوبی بر این حقیقت آگاهندهاي خود را که ا آسانی یادگاري
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اند، درست بالعکس، چون خاطره در بطن آنها نهفته و جزوي  به خاطره تعلق دارند، مقدس و گرامی  ها چون این اشتباه شویم که این اشیاء و ابژه

هر خاطرة مجزایی عناصر برسازندة . تاریخ تا حال با بشر بوده است گرایی از پیش شاید این از دالیلی باشد که جان. مهم اند از آنهاست این اشیاء
مثابه  اگر حیات را به. گردد الواقع عمود خیمه محسوب می تر این که داراي یک ناظم و حالت دهنده نیز هست که فی یک جهان را داراست و مهم

گرایی ناب سقوط کنیم  شود تا ما به یک ذهنی چه مانع می آن. دهد ر گیریم هر خاطره ردي است که مسیر گذر ما را نشان مییک نقشه در نظ
اگرچه . این حقیقت است که اگرچه زمان جزوي از عناصرِ جهان است منتها تنها عنصري است که نسبت به دیگر عناصر داراي قسمی مازاد است

سان یک ریسمان این قطعات را به یکدیگر  هاي گوناگون و حتی متضاد حضوري سنگین دارد لیکن به طرات در شکلزمان در تمامی قطعات خا

. جز قوانینِ درونی جهانِ خاطره هیچ شکل از عینیت وجود ندارد با خاطرات است، گویی بهبازي آزاد سایکولوژیسم معرف نوعی . سازد وصل می

شده در روي نقشه را  کند و عمالً بر اساس وضعیت کنونی خود، مسیر حرکت طی الذکر را رد می ازاد فوقوجود م ˚گرایی به بیان دیگر، ذهنی
گر  این مسأله نمایان. تواند خود را بیان کند اي دیگر، می اي از خاطرات صرفاً در پیوند با پاره کند، فارغ از این حقیقت که هر پاره کاري می دست

مثابه بخشی از جهان  تأثیر زمان به. شود اي است که مانع شکل گرفتن کلیتی منسجم می اي داراي خالء یا حفره این حقیقت است که هر خاطره

رباید و داغ این اختگی را بر خاطره  اي از جهان را می خاطره، بسط و پر کردنِ این جهان نیست بلکه بالعکس، تأثیري تفریقی دارد؛ توگویی تکه
بنابراین . جز حسرت براي این پارة گمشده بگوییم که غم و سوگواري براي زمانِ از دست رفته چیزي نیست به راست است اگر. کند حک می

هبوط یعنی پرتاب : کند خوبی برجسته می الهیات این خصیصۀ زمان را به. شود کننده ظاهر می کننده، و ویران رحم، تباه زمان در هیأت امري بی
  .کند و خاطره افسوسی است بر این هبوط یا گناه مثابه پیري، بیماري، و مرگ حک می خود را بر بدن به که اثر شدن به قعر زمان؛ زمانی

عمل . کند بار براي یافتنِ پارة مفقود حیات است؛ این حکم توأمان دربارة حیات فردي و جمعی صدق می تاریخ بشري جستجویی مشقت   

گیرد  ها شکل می در روایت قسمی پیوستار میان جهان. کند تماعی و تاریخیِ خاطره را نیز عیان میبیان این فقدان است که توأمان بعد اج ˚روایت
روایت عمالً چیزي نیست مگر قسمی به اشتراك گذاشتن که در . ها و عصرها هم نه تنها در زنجیرة خاطرات شخصی بلکه حتی میان دوره آن

این شکل از . سازد ها را برمال می ها، نوعی عنصر تکرار شونده در هر کدام از جهان ن جهاناي زمانی میا متن خود عالوه بر نشان دادن فاصله
خواهد تلقین کند  گرایی می ذهنی. کند دهد حضور نوعی جبر عینی را نیز افشا می ها که خصلت اجتماعی روایت و خاطره را نشان می تبادل جهان

اي از عناصر مادي  اگر خاطره، مجموعه. شی آزاد و خودمختار است اما حقیقت چیز دیگري استکردن و فرو رفتن در عالمِ خاطرات کن که روایت
اي از زمان که  به یادآوردنِ قطعه. اي هستند که گذر زمان نیز قادر به زدودنِ آن نیست است، پس همین عناصر در درون خود حاوي ایدئولوژي

که پر از گل یاس و درختان   اي اربابی اس قدیمی لم داده و فامیل جمع شده در خانه اپهاي از فیگور پدر بزرگ که عصا بدست بر کان مجموعه
دهد و حتی دخالت مستقیمی در فُرمِ روایت ما  را نیز بازتاب می  سیب و گالبی است الجرم اقتدار ایدئولوژیکیِ ریش سفیدان و خاستگاه طبقاتی

دهد ایدئولوژي عالوه بر حضورش در گذشته  این امر نشان می. نگریم  کند بدین خاطره می میما همواره از جایگاهی که ایدئولوژي طلب . دارد

الواقع ایدئولوژي عالوه بر محدود  فی. کند بازتولید و تکثیر میتکرار ایدئولوژي خود را در قالب . در موقعیت کنونیِ ما نیز حضور سنگینی دارد



293 
 

تنها در پس و پیش کردن آنها بلکه در حضور یا  اصر تشکیل دهندة این عالم نیز دخالت دارد، نهکردنِ نگاه ما به عالم خاطره در آرایشِ عن

جسمانیت  ˚شاید حسرت. اند شوند و گویی هرگز وجود نداشته اي از خاطرات محو و امحا می روست که پاره از همین. اشان نیز دخیل است غیاب
گذشته . اي قرص و محکم، نمود آن است سازي و جستجوي خاستگاه که در بعد جمعی، اسطوره اي رویکرد ایدئولوژیکی به گذشته باشد، بیماري

اش را دوباره حس کرد و  ها خود را به درونش پرتاب کرد و لذت برد، خندید و گریه کرد و هیجان مرتبط با تجارب توان ساعت زیباست، می

کند که  ن کیف و لذت را تباه کرده، منتها به قول والتر بنیامین فرد همیشه فراموش میمتعاقباً به زمان حال تُف کرد و لعنت فرستاد که چرا ای
دهد، این زمان حال پست و  براي فرد غرقه شده در گذشته که اکنون را مورد شماتت قرار می. گذشته زیباست چون حضور ندارد به همین راحتی

ها  خصلت اغواکنندة گذشته دقیقاً بدین سبب است که ایدئولوژي تنش. شود رفته می ستنفرین شده، چند صباحی دیگر بدل به گذشتۀ زیبايِ از د

همراه است با قسمی )  جمعیفردي و (بنابراین ایدئولوژي یا بگذارید بگویم رویکرد بیمارگونه به خاطره . کند هاي نهفته در آن را دفن می و رنج

. سازد درد، زندگیِ کنونی را نیز متشنج می که بکارت جهانِ خویش می دش عالوه برایناي از خاطره که وجو هم فراموشی سویه فراموشی، آن

سان که زیگموند فروید  آن. به گذشته نوعی از فراموشی است)  ایدئولوژیکی (رویکرد بیمارگونه شود این حقیقت است که  اي که عایدمان می نتیجه

اي از  ي ناگوار و وحشتناك است؛ اکنون بگذارید خطر کنم و این دهشت و رعب را به آن جنبهرویداد ˚گوید منشأ این ناتوانی از به یادآوردن می
آور و ترسناك است، توگویی همزمان  بخش مفقود براي ایدئولوژي شرم: جهان خاطره نسبت دهم که ایدئولوژي آن را حذف کرده است؛ نتیجه

فکر کنم حال روشن شده است که . دهنده یا ناظمِ جهانِ خاطره بوده است یروي نظمالذکر و نیز سرچشمۀ مقاومت در برابر ن حقیقت جهان فوق

اگر مازاد زمان . اش ایجاد وحدت و هماهنگی میان اجزاء است نمایندة ایدئولوژي در جهان خاطره همان عنصري است که ناظم نامیدم که رسالت
اش ربط  شود؛ به تعبیر دیگر، اعالم استقالل و وظیفه ماسبق برنهاده می عطف به دارد، ناظم به صورت)  در نسبت به جهان خاطره (منشأ درونی 

ایدئولوژي با . کند الوصف، این پلیسِ خاطره، از طریق میل به تکرار، در برابر یادآوريِ آزاد به شدت مقاومت می مع. مستقیمی با زمان حال دارد
  .شود کند و عمالً مانع از فهم انگیزة اصلی اعمال می یر میچهرگی خود را در اعمال روزانه تکرار و تکث نوعی بی

پس باید قبول کنیم که نکتۀ اساسی در عمل یادآوري )  حتی در بعد فرديِ آن (است  اگر معیوب گشتنِ فرایند یادآوريِ خاطرات امري اجتماعی   

درمان گردد؛ توگویی درمان فرد مستلزمِ درمان  ˚نِ این حقیقتتوان بدون در نظر گرفت فرد نمی. به قول ژاك الکان، پیوندش با اجتماع است

ها گرفتار مکانیسمِ  اي معیوب، انسان در جامعه. اي تاریخی و اجتماعی نیز است واجد جنبه ˚عمل یادآوري عالوه بر سویۀ فردي. اجتماع است

اي سازمان داده است  ي برخورد میان ذهن و جهان مادي را به گونهدار امروزه سرمایه. کند پردازي را مختل می شوند که امکانِ خاطره اي می عینی
چهره را  که عالوه بر زوال تجربه زوالِ خاطره را نیز به ارمغان آورده است؛ اتمییزه شدن مفرط، زوال خانواده، و تجربۀ خیابان، ارتباط چهره به

سازي  به واسطۀ صنعت فرهنگ. هایی مجازي قعیتی مجازي با هویتروي افراد چیزي نیست مگر وا مختل کرده است و نتیجتاً واقعیت پیش
اند محو  شدن خاطره و روایت الزم هایی که براي برساخته واقعیت یکسان گشته و تفاوت فقط به حیطۀ شخصی رانده شده است، و تمامی آن ابژه

آیا . کنند منزلۀ خاطره استفراغ می یک چیز واحد و یکسان را به هاي منجمد اند؛ عینیتی صلب همه جا را فراگرفته است و عمالً ذهن و امحا گشته
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این دگردیسی نه در رابطه با دیگري بلکه رابطۀ فرد با بدن خود را نیز  1محق نیستیم بگوییم که محو سوژگی برابرست با محو خاطره و روایت؟

خواهد حافظۀ ماتریالیستی و واقعی خود را مخفی  بشر معاصر می:  لترس از عالئم زمان بر بدن و زدودنِ این آثار به مدد پو. تغییر داده است
این . اي ایدئولوژیکی این امور را فراموش کرد اگر چین و چروك پوست یادآور غم و رنج و حضور پیري و مرگ است حال باید به گونه. سازد

این نوع برخورد با زمان، نمود میل به زدودن و . فقر روایت طرفیم ما امروزه با. سن مهم نیست بلکه دل مهم است: تذکر بورژوایی را به یادآورید
  .                                                                                                         کشد رخ می فراموش کردن هر آن چیزي است که واقعیت را به 

شناسی بورژوایی، واقعیت نیز باید تاریخچۀ حقیقیِ خود را به  ت گویا این حقیقت است که بر خالف رواناتصال میان عدم یادآوري با واقعی   

براي درمان یا با زبانی الهیاتی رستگاري، . یعنی درگیري ذهن با تاریخ: یادآورد و سپس بپذیرد؛ بنابراین، درمان فرد در گرو درمانِ واقعیت است

آموزند این  کاوي و الهیات رادیکال به ما می اي پنداشت که باید در بایگانی دفن گردند بلکه درسی که روان دهتوان گذشته را فاکتهاي مر نمی
اما تاریخ چه چیزي را باید به یاد بیاورد؟ آیا . الواقع نشانۀ رهایی در گذشته نهفته است است که نجات در گرو بازسازي و مرمت گذشته است، فی

ها یک آري  اند؟ جواب تمامی این پرسش ها اشاره نکرده و پر از چرك و جراحت است؟ مگر تاکنون تاریخ نویسان بدین زخمتاریخ نیز بیمار است 
کننده که تاریخ از زیر آن شانه خالی  انگیز را بازگو کرده است، منتها پرسش نهایی و تعیین بله تاریخ تاکنون موجود نیز خروارها خاطرات غم. است

اند؟ یا به بیان متفاوت، راوي کیست؟ تاریخ رسمی  از زاویۀ نگاه چه کسی خاطرات بازگو شده: هاي باال بلکه این پرسش است رسشکند نه پ می
ها و  ها، زخم کوشد گسست تاریخ رسمی با وراجی و تکیه بر قواهنین آهنی یا مشیت ماوراءالطبیعی می. هاي رهایی گوید غیر از نشانه همه چیز می

اي که زمان  کند، سایه این مسأله از آن رو مهم است که سایۀ گذشته همواره بر زمان حال سنگینی می 2.ت اجبار به تکرار را پنهان کندتر عل مهم
الواقع تصور سعادتی است که  اش بانی بیماري و سلطه است، فی آن بخش مفقود از خاطرات که غیبت. کوشد وجودش را انکار کند حال می

اش از مکان متفاوت است؛ سوژه باالجبار با چرخاندنِ نگاهش به سمت  ست که ادراك سوژه از زمان با ادراك رو از همین. آید توانست بدست می

. بار ایدئولوژیکی و بورژوایی متفاوت است بالکل با نگاه حسرت ˚این رویکرد رادیکال به زمان . سازد گذشته است که هویت نمادین خود را برمی
بگذارید فقراتی اگرچه طوالنی اما . تواند داشته باشد فهمد و برخوردي انتقادي با آن می تر اکنونیت خویش را می اهی بیشازقضا چنین نگ

آیندي، این کژزمانی، طبیعتاً به آن معنا نیست که معاصر در عصر دیگري  هم -این نا «: کننده در باب این موضوع از جورجو آگامبن نقل کنم روشن

د یا شخص نوستالژیکی است که، در قیاس با جایی که در آن به او رخصت زندگی داده شده، تصویر خود را در آتنِ پریکلس یا کن زندگی می
داند که به ناچار به آن  تواند از دوران خویش متنفر باشد، اما به هر حال می یک انسان باهوش می. یابد پاریسِ روبسپیر یا مارکی دو ساد بهتر می

  .تواند از آن بگریزد و نمیتعلق دارد 

پیوندیم در عین آن که فاصلۀ خود را با آن حفظ  اي تکین با زمانِ خاص خویش است؛ زمانی که به آن می رابطه ˚رو، معاصر بودن از این   
بیش از حد با دوران خود آنانی که  .چسبد اي است با زمانِ خویش که با اختالف فاز یا ناهمزمانیِ تاریخی به آن می رابطهکنیم؛ مشخصاً  می

. شوند زیرا درست به همین دالیل، نائل به دیدار دوران خویش نمی. آینداند، آنانی که کامالً و در تمامی جهات متناسب با آنند، معاصر نیستند هم
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در زمان بجوید؟ آگامبن جواب اما سوژه چه چیزي باید ) معاصر چیست(».گردانند، بر آن بدوزند توانند نگاهی را که به سوي آن می آنها نمی

هاي  هاي گذشته است و ازقضا از نگاه مشقت ها و تلخی هاي اکنون در گرو رؤیت رنج مسأله این است که کشف تیرگی. ها را تیرگی: دهد می
آن چیزیست که بدان خیره  تر، دارایی ما نیست بلکه از نگاه از آن ما نیست، یا به عبارت دقیق. شوند هاي معاصر هویدا می گذشته است که شکاف

باري، حال تصمیم در دستان سوژه است . کند نشده توسط ستمکاران، ما را استیضاح می هاي گذشتگان از دل تاریخ ویرایش ایم؛ توگویی رنج گشته
کنند که  ادت را در خود حمل میهایند نوري از سع هاي تاریخ که در هیأت ویرانه تیرگی. ایدئولوژي یا قربانیان: که به کدامین استیضاح جواب دهد

رؤیت این نور و بازسازيِ گذشته که خود را در قالب . کاو هم بدون متوسل شدن به اقتدار روان کلِ یادآوريِ خاطرات جستجویی است براي آن، آن
تنها اکنون را نجات  کنشی که نه دهد مستلزمِ تداومِ تاریخ نیست بلکه محتاج توقف تاریخ است، یادآوردنِ صریح و شفاف خاطرات نشان می به

  .   رساند سازد بلکه مردگان را نیز به آرامش می دهد و حیاتی انسانی را بر می می

  :ها نوشت پی

گذر از رمان قرن نوزدهمیِ به رمان مدرن مؤید این سیر است؛ اساس رمان کسانی چون . دهد ادبیات این تباهی را به خوبی نشان می -١

داري که هنوز توان تغییر تاریخ را دارد، اما در رمان مدرن کمتر شاهد برخورد افراد با جهان پیرامون هستیم  معضلهبالزاك و فلوبر فرد 
ها و حاالت نابِ درونی  مثابه یک ذهن نابِ دکارتی بیشتر احساس معضل و منفعل، به شود و روايِ بی بلکه جهان به تدریج کسر می

هاي بکت سقوط جهان و  خود زیرا دیگر امکان برقراري ارتباط انسانی از کف رفته است؛ نوشته هم براي کند، آن خود را بازگو می
هاي فیگوراتیو و امپرسیونیستی به نقاشی آبستره که  شاید بتوان گفت گذر از نقاشی. دهند نفسِ روایت کردن را به خوبی بازتاب می

 .الذکر است ري از تباهی فوقگردند، نمود دیگ شکل می ها، اشیاء نیز بی عالوه بر بدن

 . دهند هايِ تاریخیِ چند جلد نشان می  تر از کتاب تاریخ را به شکل ماتریالیستی ˚روست که ادبیات و باالخص رمان از همین -٢
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  درباره مکانیزم حذف وادغام و مساله تاریخ

  امین بزرگیان

  

. دجهان آرا فرمانده خرمشهر در سال هاي ابتدایی جنگ، پس از سال ها ابتال به بیماري آلزایمر فوت کردمادرمحم. خبري بهانه این نوشته است
پس . در روایت رسمی از این خبر، نامی از حسن جهان آرا فرزند دیگر این مادر که جزو اعدامی هاي تابستان سال شصت وهفت است، وجودندارد

این فرایند حذف و ادغام حسن ومحمد توسط حاکم چگونه شکل گرفته . حمد وحسن جهان آرا مردمادر م: الزم است خبر را بازسازي کنیم
را به “ محمد“و“ حسن”این مادر چگونه متعلق به محمد شده است تا حسن؟ دقت در این مساله شاید به ما کمک کند که :است؟ سوال اینجاست

  .بازشناسی کنیم) شصت دراینجا دهه( مثابه یک نشانه و نسبت مان را با تاریخ 

: می توانیم بگوییم که در درون حاکمیت سیاسی ما با دو جهان آرا مواجه هستیم“ انسان مقدس”با الهام از تفسیر جورجیو آگامبن در کتاب  )یک
اما در عین حال به انسانی اشاره دارد که می تواند کشته شود، ) Homo Sacer(هوموساکر). محمد(و دیگري قربانی ) حسن(یکی هوموساکر 

او قابل کشتن . شده است طبق قوانین رومی، هوموساکرفرد مجرمی بوده که از جامعه طرد و از تمام حقوقش محروم می. نمی تواند قربانی شود
دن او در واقع صالحیت کشته ش. قربانی کسی است که در خالل یک مراسم آیینی کشته می شود. آمده است بوده اما قربانی به حساب نمی

او در جلوي دیدگان شاه و مردم وپس از طی مراسمی می میرد؛ اما منزلت هوموساکر در روم باستان به کسانی . وقربانی شدن را پیدا می کند

کسانی که محاکمه یا قربانی کردنشان به هیچ وجه جایز نبود، زیرا نه قانون بشري شامل حالشان . تعلق داشت که فاقد هر گونه منزلتی بودند
در وضعیت (براي فرد حاکم . که بدین سبب مرتکب جرمی گردد هر شهروند عادي می توانست آن ها را بکشد، بی آن. ی شد و نه قانون الهیم

هر شهروندي می تواند به هومو ساکر یا حیات برهنه تبدیل شود، در حالی که براي هومو ساکر هر شهروندي می تواند نقش حاکم را ) استثنایی
مسأله اینجاست که حاکم از روم باستان . اما باید توجه کرد موضوع به سادگی حذف تعدادي توسط حاکم وادغام تعدادي دیگر نیست .بازي کند

کنار گذاشتن، حذف یا بیرون گذاشتن : است) Polic(تا به امروز از منطقی یگانه پیروي می کند که الزمه تشکیل هر دولتشهري 

)exclude (مزمان گنجاندن یا ادغام طور ه چیزي اما به  )include(مساله مهم اینجاست . ادغام حذفی/ حذف ادغامی   آن چیز؛ یا در واقع

چه او که تصاویر ونامش مدام بازنمایی می شود و چه او که حتی در . نمونه خوبی هستند براي نشان دادن مکانیزم حذف ادغامی   که جهان آراها
  .کسان اعمال حاکمیت استمهم مکانیزم ی. خاوران سنگی ندارد
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، اسمی )ها می آید“ مگر”جایی که (ابتدا در تبصره هاي قانون . منطق حذف ادغامی براي هوموساکرازطریق ادغام او با حاکم صورت می گیرد 
اکم براي حذف ح. او حذف می شود چون پیشترادغام شده است. وسپس حذف می شود -مثال معاندین ومحاربین با نظام -از او آورده می شود

حسن . این در واقع منطق حذف ادغامی حسن است). با کشاندن او به درون تبصره هاي قانون( کردن، ابتدا فرد را در خود ادغام می کند 
او بدون محاکمه و با خشونت ودروضعیت اضطراري که حاکم . قربانی نیست. اما او هوموساکر است. نیزهمچون محمد درسیستم ادغام شده است

درواقع حاکم از خشونت درون قانون استفاده کرده او را به درون می کشد . بیرون از قانون آمده وآن را تعلیق کرده است، در خفا کشته می شود

  ).بیرون می اندازد(وحذف می کند ) ادغام می کند(

مساله این است . شی واال جان خود را فدا می کندقربانی چگونه کشته می شود؟ او در خالل یک مراسم پرطمطراق به میدان می رود وبراي ارز 

همین ادغام شدن ). ادغام حذفی(او پس از حذف شدن ادغام می شود . که قربانی بر خالف هوموساکر، تن بی جانش بیشتربه کار می آید
او بیرون . متعلق به حاکم می شودتن مرده اش به درون کشیده می شود و . ومقدس شدن است که به چهره قربانی جذابیتی فوق العاده می دهد

  ).ادغام می شود(وبه درون کشانده می شود ) حذف می شود(انداخته می شود 

می بینیم که چگونه دوبرادرهم خون، در فرایند طرد یکی ومقدس شدن دیگري توسط امرحاکم، حتی هم خونی شان غیب و هر نوع پیوندي 

مادراین دو درجایی ویژه . می شود در نهایت حسن، حذف ومحمد، ادغام . ادیده گرفته می شودمیان این دو که در زندگی طبیعی شان بوده، ن
بیماري فراموشی اش شاید اینجا بیشتر . مادرحذف ادغامی. مادر جهان آراها درواقع، مادرهوموساکروقربانی به گونه اي توامان است. نشسته است

خرمشهر در سال هاي ابتدایی جنگ بود یا مادر حسن جهان آرا، اعدامی تابستان شصت وهفت؟  او مادر محمد جهان آرا، فرمانده. به چشم بیاید

. او را می توان موزه رنج ها و تروماهاي جامعه مان دانست. تروماتیک وسیزیف وار بود -یا یگانگی–فراموشی، راهی براي رهایی ازاین دوگانگی 

: اونیز سرنوشتی توامان داشت. او بعد از شصت وهفت، سال ها متعلق به هیچ کس بود. وامانجامعه اي پر از هوموساکر وقربانی به گونه اي ت
آلزایمر در سال هاي آخر به داد این تن پاره پاره . تنی که با وجود مادر شهید بودن، برهنه بود. یک ادغامی حذف شده یا یک حذفی ادغام شده

  .دن یک جامعه سرگردان نیستچیزي جز روایت برهنه ش. …ممد نبودي ببینی. رسید

 

کشته هایی که بیرون از نشانه گذاري هاي حاکم گویی قابل . پر ازانسان هایی که کشته شدند. دهه شصت پر است از حذف و ادغام )دو
رگ مادر م. در واقع بخش مهمی از خاطره جمعی ما را نواي پرطنین مرگ به خود اختصاص داده است. این گذشته ماست. شناسایی نیستند

  .جهان آراها مواجهه ما با تاریخ را دوباره پیش می کشد
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از . هاست خاطره   ، همان جهانِ عبارت دیگر جهان انسانی  به. اند  ما حک شده  هاي  هایی هستند که در لوح خاطره   سرشت جهان هستی روایت

آگاهی از این موضوع به ما کمک . اي دیگر آن را بازسازي کرد  گونهتوان با مداخله درآن به  ، می  جا که این جهان پدیداري، مخلوق ماست آن

  هایی است میراث دهه شصت براي ما خاطره. اندیشی، پایان دهیم خواهد کرد تا خاطره هاي زخمی را درمان کرده و به این روند رنج بار مرگ 
حسن ها : نیان تقسیم بندي کرد؛ تقسیم بندي اي که تا امروز ادامه داردحاکم، مردم را به هوموساکرها وقربا. زا هستند آور و آسیب  که اغلب رنج

سوال اینجاست که . این تقسیم بندي ونابرابري نخستین از طریق روایت هایی در خاطره ها باقی مانده است و مدام بازتولید می شود. و محمد ها

  شرّ شبح دهه شصت خالص شویم؟ مواجهه ما با این خاطره ها چگونه باید باشد؟ چگونه می توانیم از

  ما همگی تجربیات امروزمان را در قالب ساختار نامرئی، اما مأنوس و آشناي خاطرات جمعی، پیکربندي، بازروایت و به نسل آینده منتقل می

در : القی اینجاستدقیقا عمل اخ. در واقع سرایت دهه شصت با میانجی خاطرات مشترك، به کنش هاي شخصی و جمعی، بی شائبه است. کنیم
یا بازگویی خاطره یک کنش است و ما در برابر   کنیم؛ زیرا روایت ها است که به خود و به نسل آینده خدمت یا خیانت می  بازروایی این خاطره 

اینجاست که . چیستی گذشته، کنش هاي امروز وامیدهاي مان را تعیین می کنند. مدام هست. گذشته موضوعی پایان یافته نیست. آن مسئولیم

براي رهایی از شبح دهه شصت که در راهروهاي امروز جوالن می دهد وتن حاکم را به خصوصی . اهمیت نوعی پروژه رهاسازي معلوم می شود

هد د به ما امکان می   این نوع بازخوانی). خاطرات مشترك(ترین الیه هاي زندگی ما می آورد، راهی نیست جزبازخوانی انتقادي خاطرات جمعی 
که چیزي نیست جز تخیالت شخص حاکم ، به گونه اي رادیکال بشوریم، و از سوي دیگر ) روایت اعظم(که برضد تاریخ رسمی و ایدئولوژیک 

  .بندي اخالقی از تاریخ دست یابیم تاریخ را براي یکبارهم که شده از نگاه قربانیان و هوموساکرها فهم کرده و به صورت

به موضوع نسبت انسان “ درباب فواید ومضارتاریخ براي زندگی”م از مجموعه مقاالت تامالت نابهنگام، تحت عنوان فردریش نیچه در مقاله دو
به باور نیچه این اصل که . در واقع نیچه می خواهد نشان دهد که تاریخ در چه صورتی براي زندگی مفید است. با خاطره وفراموشی می پردازد

اگر عصري بیش از حد از تاریخ اشباع گردد، این امر . همان قدر جدي است که افراط در آن دشمن زندگی است کند، تاریخ به زندگی خدمت می 
این باور، مقدمات کلبی . زندگی را به خطر می اندازد و این توهم را به وجود می آورد که اکنون بیش از هر زمان دیگري برخوردار ازعدالت است

کردن و به بیان فرهیخته  توانایی فراموش“ بشري در   از دیدگاه او، سعادت. ی وجمعی را فراهم می سازدمسلکی، بی کنشی وخودپرستی شخص
اي فارغ از تمام گذشته بایستد، و بر قله  ي لحظه کسی که نتواند بر آستانه  یابد هر آن  در حالی که زندگی ادامه می. ترغیرتاریخی زیستن است 

. کردن دیگران نیزعاجز خواهد ماند ر گیرد، هیچ گاه معناي خوشبختی را نخواهد یافت؛ و بدتر از آن از خوشبخت ي پیروز قرا اي چون یک االهه 

ماند که با اجبار نتواند بخوابد یا شبیه حیوانی است که با نشخوارکردن و  خواهد با حافظه تاریخی کامل زندگی کند به کسی می   فردي که می
  “.یدصرفا نشخوارکردن زندگی نما
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است، اما زمانی که پیوند با گذشته ما را به هبوط  گذشته براي ما مهم . فرا می خواند) Active forgetting( فعال  نیچه ما را به فراموشی 
  فهد. “روح حیات، آنان را در خاطره خویش تداوم بخشیم پرستان و گورکنان سرد و بی   در مقام عتیقه“ دهد، نباید  و فروماندگی سوق می

تاریخی را که از طریق تولید مرگ   ه اي زندگی، باید سعادت و شادمانی باشد، نه بازتولید مرگ و احساس عذاب، شکنجه و انتقام؛ بنابراین خاطره
رات خاط. اما مساله اینجاست که این فراموشی بی شک به سادگی صورت نمی گیرد. کنند، باید فراموش کرد   و انتقام ما را اسیر گذشته می

  او معتقد است که می باید در مقام یادآوري، خاطره. فراموشی فعال نیچه اینجا معنا پیدا می کند. جمعی در کلیت خود از ذهن ما محو نمی گردد

ن دیگر به بیا. سازد ها را به گونه اي آگاهانه گزینش کرد و آن چیزي را نوشت که در خدمت زندگی است و امکان زندگی شادمانه را فراهم می 
آور و رفع و رجوع به  بار از زندگی و فرار از فعالیت نشاط  ، نه به خاطر فرار نخوت خواهیم تاریخ را براي زندگی و فعالیت مشحون از نشاط می “ ما 

ل چیستی حسن ها تقلی“ .که تاریخ به زندگی خدمت نماید  جایی ما در خدمت تاریخ هستیم فقط آن. یک زندگی متکبرانه و اعمال زشت بزدالنه
اساس به اعدام وضجه وخاوران، و یا یادآوري روایت هایی از او که در نهایت تنها بیانگرقدرت تام دستگاه حاکم است و نیز بازروایت محمدها بر

  .ا هشدار می دهددر واقع فرایند بازتولید چیزي است که نیچه به م) شهید می باشد=که درواقع زیباشناسی کردن مرگ(عناصر زیباشناختی حاکم 

خوانش انتقادي تاریخ است که این امکان را می گشاید که بگوییم گذشته، گذشته . نکته اینجاست که فراموشی تنها با ابزارتاریخ ممکن است 
ا بازگوکردن در یادآوري، موضوع تنه. در واقع تنها یادآوري بخشی از تاریخ است که به فراموشی بخشی دیگرازتاریخ می تواند منجرشود. است

روایت هایی بیرون از روایت رسمی، . مساله توانایی برقرار ساختن پیوندي میان خاطره و تاریخ از طریق خلق یک روایت است. گذشته نیست

روایت هایی که به . درحقیقت، ساختن میدان نبرد بین روایت هاي متکثرمحکومین با روایت حاکم است. روایت هایی با محوریت محکومین
جا است که  در این. اینکاربا بازگوکردن انتقادي رویداد تاریخی و تفسیر آن ممکن است. ات برهنه مقتولین خیره می شود نه به قتل وقاتلحی

در واقع هدف، . آفریند کند و در حقیقت می  تفسیرهاي متفاوت ومتنوعی خلق می شود و راوي، تاریخ را به سبک و سلیقه خود بازروایت می

ها را چگونه روایت  هاي مختلف آن اینکه رخدادها براي چه کسانی چه معناهایی دارند و گروه. رزیابی تاریخ به گونه اي انتقادي استسنجش و ا
این مرحله صرفا توصیف نیست، . جا با آن مواجه است تفسیر و تولید فرایندهاي تاریخی است چه مورخ در این آن. کنند مساله محوري است  می

  خاطرة هاي   عنوان ابزار درمان زخم گرفتن از رویدادها از تاریخ به  توان در این سطح با فاصله تاریخی است و به همین دلیل می خلق روایت
اي دیگر روایت کنیم تا خود را از  گرفتن از شبح گذشته است که قادر خواهیم بود رویدادهاي تاریخی را به گونه ما با فاصله. جمعی استفاده کرد

  .شبحی که وضعیت موجود را به مثابه قطعیت مرگ، بی تغییر و ثابت بازنمایی می کند. رفتن وضعیت موجود رها سازیمپذی

نوعی برساخته شدن سوژه اي که براي خود . است) کنشی سیاسی(فراموشی درمعناي نیچه اي نه یک عمل خنثی بلکه نوعی کنش انتخاب 
فسیر نیچه می گوید که فراموشی دقیقا زمانی باید صورت گیرد که خاطره، اجازه تصور آینده بهتر را پل ریکور در ت. مسوولیت اخالقی می بیند

تاریخی . از نظر او تاریخ انتقادي تنها تاریخ حقیقی است. انتقادي، دفاع می کند نیچه از نوعی تاریخ . فراموشی ضروري است  اینجاست که . ندهد
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کند که در   گونه با تأمل و از روي کنجکاوي بازروایت می افکند و رخدادهاي گذشته را آن یات آدمی پرتو می هاي ح  ترین الیه است که بر پنهان 

تاریخی که به . “ما به تاریخ نیاز داریم، اما نه بدانگونه که ولگردهاي پرسه زن در باغ معرفت بدان نیاز دارند”. خدمت زندگی و بهبود آن باشد
اسطوره هاي ملی و افتخارات هیچگاه وجود نداشته مردمان یک سرزمین یا شاهان وفرمانروایان می پردازد در واقع بازگویی هاي احمقانه از 

  .تاریخ مرگ است

. است) بدون تقسیم بندي کردن انسان ها(تاریخ انتقادي تاریخی است که حیات برهنه قربانیان در آن صدا پیدا می کند وروایتگر رنج همگانی  

کردن واقعیات نیست، بلکه تغییر دادن معناي آن   مسأله فراموش. عه اي الزم است که بتواند با قربانیانی که آفریده ، روبرو شودبراي هر جام
این صدا تک تک ما را فرا می خواند که از . ما نیازمند شنیدن صداي حسن ومحمد بیرون از تاریخی هستیم که حاکم روایت کرده است. است

این فراموشی از طریق . مرگ: تنها راه مقابله با پروژه حذف ادغامی، فراموشی صداي خفته در آن است. دمان را رها کنیمشبح دهه شصت، خو
مساله، پیدا کردن آنهایی است که از دست رفته و گم . کشته شدگانی که بدون مهر حاکم ظاهر می شوند. یادآوري کشته شدگانمان ممکن است

گذشته . به تعبیر میالن کوندرا گذشته، دوست دارد ما را شکنجه دهد، تسلیم کند، تحریک مان کند. که براي زندگی شده اند نه براي سوگواري 

درواقع جهان (مردم، آینده را می خواهند تا که گذشته را تغییر دهند . به ما ناسزا می گوید، وسوسه می کند تا ویرانش کنیم و یا از نو بسازیم
آنها براي تسلط و دست یازیدن به البراتوارهایی که عکس ها در آن دستکاري و زندگینامه ها و تاریخ ها ). می پس بگیرندآراها را از روایت رس

  .جهان آراها گذشته مایند. در واقع ستیز با حاکم، ستیزِ میان خاطره و فراموشی است. بازنویسی می شوند، می جنگند
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  زمان  –مکان 

  امین منصوري

  

همچون رفتن .در برابر فراموشی مقاومت می کند.جم نمی خورد.ولی مکان لجوجانه همانجا که بوده میماند.ی آید،می رود و دیگر نیستمان مز

به همین دلیل .اینها دردهایی مکانمند...سر گور عزیزي،دیدن عکس کسی که دوستش داشته اي و دیگر نیست،اتاق خواب،نیمکت و

ولی باز لجوجانه   میخورد،در گنجه محبوسش میکنی و یا با قیچی به جانش می افتی،بغض میکنیعکس کمرنگ میشود،چین .همیشگی
یاد آن اواخر می افتی که سوي چشمهایش .حرصت میگیرد باز عینکش را نزده.فشنش را هم اصال عوض نمیکند- پیرهن اولد.همانجاست.میخندد

 و ...روز به روز ضعیف تر میشد

......................................................................... 

دقیقا نکته اینجاست که این ...و67می .1917مثل .دقیقا به همین دلیل است که وقتی رخدادهاي تاریخی با زمان، نام پذیر میشوند محو میگردند

ی که فراموش نمی شود و هر بازنمایی اي را چین میزند مکان.جایی در خیابان.مکانی که مدام میشود بدان برگشت.رخدادها را باید مکانمند دید

در سنت شیعی کذب الوقاتون .مکه در شیعه.ارض موعود.مکانش اما چرا.در سنت مسیحایی زمان آمدن منجی معلوم نیست.همچون مسیح.
حتی مکانشان را .رضی،سفیانی ،دجال آمدن.زمان ظهور منجی را عالئمی تعیین میکنند که مکانمندند.وقت تعیین کنندگان، دروغگویانند.داریم

 همچون مکان مسیح.میدانیم

....................................................................... 

نگونه پس با احترام به جورجیو آگامبن جمله اش را ای.یونانیان تغییر شعر،نوشته و اصوال هر لوگوس مکتوبی را احترام به نویسنده اش می دانستند

جایی در .مکانی که هنوز از ما نستاندنش.نه در زمان آینده و یا گذشته که در مکانی که بر جاي مانده رخ خواهد داد   رستگاري:تغییر میدهم

 ...خیابان

........................................................................ 

تمایزي که در زبانهاي زنده ي اروپایی به طرز .مقدم میدانستند) خرونوس(را بر زمان) خائوس(مکان یونانیان.اینجا باز هم نبوغ یونانی کاراست

خائوسی که داللت مستقیم بر هرج و .براي نظم بخشدین به خائوس است)صانع(تیمائوس افالطون شرح نبرد دمیورژ.معناداري هنوز پابرجاست
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نظم دهنده و .زمان براي یونانیان صرفا زمان نبود.اي با شکوه افالطون هم بدان مقر میشود تالشی نافرجام که در قطعه.مرج و بی قاعدگی دارد

خرونوس در زبان انگلیسی در نهایت می شود .تا وقتی تن به زمان ندهد غیرقابل شناخت است)مکان(امر بی زمان.به قاعده کننده هم بود
زمان یونانی دقیقا کونومتر بود و به همین دلیل علیه .اعده،کنترل شدنی و قانونی میکندآن را بق.کورنومتر زمان را صرفا بیان نمی کند.کورنومتر

اینجا سکوت معنادار ارسطو در برابر این تالش افالطونی تنها .با زبان ارسطویی مکان امر بالقوه هست و میماند.عصیان مکان به کار میرفت

 .کل نظام قانونی حاکم را.واند کل متافیزیک ارسطو را برهم بزندباور به چنین مکانی میت:میتواند یک معنا داشته باشد

....................................................................... 

دان امري که مدام میشود و باید ب.مکان در این معنا امري همه زمانی است.هوسرل اصرار داشت بجاي واژه ي بیزمان از همه زمانی استفاده کند

 ...جایی در خیابان رخ میدهد.فلسفه ي حقیقی فلسفه ي مکانمند است.رجوع کرد
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 : تاریخ بی سر و ته یا تاریخ بی بدن 

  امتناع مانیفست نویسی در تاریخ ما

  روزبه گیالسیان

  

  

  در میان بودگی مانیفست     -1

با نوشتن مانیفست تاریخ را شروع کرد ؛ بلکه نوشتن مانیفست خود وسیله اي براي دو شقه کردن  نمی توان. مانیفست در میانه است

. تاریخ ما فاقد میانه است. مانیفست با ایجاد شکاف در همگنی تاریخ خود را به عنوان ممیز امروز از دیروز تعریف می کند. تاریخ است
  .  میانه تاریخ ما از میان رفته است

    
  به سوي آینده داشتن مانیفسترو      -2

مانیفست بهشت و جهنم پیش . مانیفست هم چون کتاب مقدس ادیان چیزي و حرفی براي آیندگان است. مانیفست رو به سوي آینده دارد
ك ما از در. مانیفست از آینده می گوید تا تاریخ را به معناي چیزي ساختنی و نه چیزي موروثی به تصویر کشد. رو را به تصویر می کشد

  .  ما به واقع تاریخ را به معناي آنچه گذشته است درك می کنیم. تاریخ درکی مابعدي است

  میانجیگري مانیفست     -3

به واسطه این میانجی . تاریخ ما تاریخ بی سر و ته نیست ؛ آنچه تاریخ ما فاقد آن است بدنی است که سر و ته را به هم مربوط سازد
مانیفست میانجی تاریخ سپري شده و تاریخ پیش . یخ از امري بی سر و ته به امري معنادار تبدیل می شودگري مانیفست است که تار

مانیفست به واسطه میانجی قرار دادن حال حاضر و بحران هاي آن سعی می کند تاریخ گذشته را در آینده به رستگاري . روست

  .از این طریق مانیفست منجی گذشته است. رساند
    

  وشتار بودن مانیفستن     -4

) یا ایده ( نوشتار همان کالبدي است که یک سر . هر مانیفستی فارغ از موضوعش مجبور است خود را در قالب یک نوشتار بیان سازد

مانیفست با حک کردن خود بر کاغذ ، تاریخ را از امري شفاهی و بی بدن به امر جسمانی بدل می . می رساند) یا انجام (را به ته 
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نوشتار در اینجا نه امري سرکوب شده . نوشتار در برابر شفاهی بودن نوعی تعهد مدرن به ابراز خویش از طریق امر مکتوب است. دساز

نوشتار . و مغفول مانده در برابر امر شفاهی بلکه صرفن ترفندي مدرن است که می خواهد تعهدي کتبی از موضوع خویش بگیرد
باید این اولویت بر نوشتن را به عنوان یک . باید نوشت و پاي نوشته را امضا کرد. ه پسند نیستچیزي جز این اعتراف کتبی و محکم

  . روش پلیسی درك کرد که قصد دارد با نوشتن خود را به دیگران و به خود معرفی و گزارش نماید
    

  بیانیه نبودن مانیفست     -5

ما بیانیه می .  مان درك وقوع یافته از تاریخ دارد ؛ نه تاریخ در حال وقوعآنچه در تاریخ ما به بیانیه ترجمه شده است ، ریشه در ه

در اینجا نوشتار نوعی توبه . با این نوشتن می خواهیم گناه تاریخ خویش را بشوییم. نویسیم تا در آن تاریخ اتفاق افتاده را محکوم کنیم

که تاریخ ما در امروز و در حال حاضر واجد چه خصیصه اي است مانیفست اما می خواهد بیان کند . نامه نویسی تالفی جویانه است
  . این نوشتن رو به سوي آینده دارد. که آن را از تاریخ جدا کرده و به آن این شانس را می دهد که خود تاریخ خویش را بنویسد

    
  امتناع مانیفست در تاریخ ما      -6

آنکه از کاري امتناع می کند نه به این سبب که ناتوان از انجام . ي رویگردانی استامتناع در اینجا نه به معناي عدم امکان بل به معنا
  . رویگردانی پشت کردن است. رویگردانی خود حکایت از نوعی غفلت دارد. آن باشد بل به این دلیل است که از آن رویگردان است

مفاهیم . ایم ؛ تاریخ ما دیگر متعلق به خود ما نیست از لحظه اي به خصوص ما تاریخ خویش را از دست داده: تز اصلی این است 
ما در دل تاریخ دیگري می اندیشیم ، چیزي که . تاریخ ما معناي خویش را در فتح ها و شکست هاي تاریخ دیگري جستجو می کند

  .  ده ایماز این لحظه ي بخصوص ما با از دست دادن تاریخ خود منقضی ش. تنها نمایشی از اندیشیدن می تواند باشد

ما چون کودك حریصی سیر . ما در سیر تحوالت تاریخ دیگري در ایستگاه هایی مشخص بی خبر در انتظار قطارهاي رد شده هستیم
تاریخ ما محکوم به . تحوالت را دنبال کرده و سعی می کنیم با کوشش بسیار خود را با آخرین مدهاي روز در اندیشیدن تطبیق دهیم

در این تاریخ قربانی چگونه می توانیم فراز یا فرودي را به نام خویش . ما تاریخ خویش را قربانی کرده ایم. ستفنا شدن در دیگري ا
این تاریخ عقیم مانده که تنها می تواند تخم خویش را در جایی بیرون رحم خویش پرورش داده و تولید مثل کند چگونه . ثبت نماییم

   می تواند به نوشتن مانیفست دست یازد؟
تاریخ ما . تاریخی که شرحه شرحه شده است را نمی توان به دو شقه کرد. تاریخ ما میانه ندارد. مانیفست درمیانگی است نه درماندگی

رو به آینده ندارد ، تاریخ ما رو به گذشته سپري شده ي تاریخ دیگري دارد ، آینده ي ما آینده ي انتظار تاریخ دیگري است ، انتظار 
از این رو تنها می توان با . جدید در تاریخ دیگري تا حریصانه آن را به چنگ آورده و چون شاخ گاوي بر سر بیاویزیم خلق و ابداعی

هیچ مفهوم در خودي نداریم که معناي آن را از تاریخ دیگري . تاریخ اتفاق افتاده و با مانیفست نوشته شده توسط دیگري مواجه شد
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ما نمی . از تاریخ خویش و تجربه کردن مسایل خویش با واژگان و فهم و تفکر دیگري است این حاصل غفلت ما. نگرفته باشیم

این دعوایی بر سر استفاده از واژگان یا . توانیم تاریخ خود را با واژگانی غیر از آنچه تاریخ دیگري ساخته است تعریف و توصیف نماییم
  . ا تکرار آن هرچه بیشتر تعفن آن عادي می شودداشتن بده و بستان نیست بلکه خلع سالحی اصیل است که ب

من مخالف سر سخت ترجمه هستم ، اشتباه نکنید نمی گویم نباید متن هاي اصلی را خواند اتفاقن چنین خواندنی را اصلی ترین (  
بیش تر از  اما سخت معتقدم ترجمه کردن و اصرار به اندیشیدن از خالل ترجمه کردن سبب می شود ما هرچه. نیاز می دانم

این نوعی فساد تدریجی زبان فارسی است که از ما مصرف کنندگان سیري ناپذیري از انواع پزها و حرف . اندیشیدن فاصله بگیریم
ما به جاي ایده پردازي ، تماشاچی ایده ها .  ما با ترجمه کردن زبان خویش را از دست می دهیم. هاي بی سر و ته نوین را می سازد

دانم این پرانتز بی جهت را چرا اکنون و در اینجا باز کردم اما معتقدم که کسی باید در جایی و زمانی این پرانتز  نمی. می شویم
  . گشوده را ببندد

اما در . بیایید به واسطه مانیفست حرف بزنیم. بیایید مانیفست بنویسیم: هم اکنون می توانم شهوت یک تقلید دیگر را متصور شوم 

این چیزي که ما می خواهیم نام . انه این مانیفست چیزي جز شبیه سازي تاریخ دیگري از آب در نخواهد آمدیک تاریخ بی می
مانیفست را بر آن بگذاریم چیزي نمی شود جز نامی براي آلبوم جدید گوگوش با نام مانیفست یا مانیفست جمهوري خواهی اکبر 

ناسکی خاص قائل شوم زیر بار این مشغولیت جاهالنه نمی روم که الزمه بی آنکه بخواهم براي نوشتن مانیفست آداب و م. گنجی
  . نوشتن مانیفست را اراده اي براي نوشتن و نوشته شدن قلم داد کنم

    
  امکان مانیفست نویسی در تاریخ ما     -7

ا نفرت  از گذشته ، آینده را تهدید باید میانه تاریخ خویش را به سر و ته آن بدوزیم ، از الي پاي این بدن خود را بیرون کشیده و ب
است که می ) سیاست -موسیقی -نقاشی –ادبیات ( میان دار کردن تاریخ حاصل تالشی گذرنده از چرخه تولیدي مشخص . نماییم

این تاریخ برساختنی اولین مالتی است که آجرهاي مانیفست را می توان بر آن . تواند براي تولیدات خویش تاریخی را برسازد

مانیفست به . مانیفست با نشانه رفتن این تن است که می تواند چون پیکانی از آن عبور کرده و آن را به دو نیم تقسیم کند. رافراشتب

  . تجربه خویش اشاره می کند به تضاد این تجربه با واقعیت و تخیل آینده اي که واقعیت چیزي جز تجربه گذرانده نباشد
آنان به واسطه ادغام کردن خویش در . که توسط کارگران آن عرصه هاي تولیدي خلق می شود مانیفست نویسی عملی جمعی است

کار و تولیدات خویش موفق می شوند به راز تولید مستمر خویش و مصرف بی انتهاي خویش فائق آمده و طریقه مصرف شدن 
ا در مصرف شدن آن بنیان نهاده است اگر که اگر که منطق خشک زمانه تقدیر هر چیز و هر کس ر. خویش را خود تعیین نمایند

مصرف شدن به عنوان سیانور نه شکالت قندي است که . مجبور هستیم مصرف شویم بیایید به عنوان یک سیانور مصرف شویم
  . مصرف را به انهدام می کشد- منطق تولید
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. اما این اتفاق نیفتاد. تاریخ میان دار شده خویش بشوردوقتی محسن نامجو بر سر زبان ها افتاد ، انتظار داشتم مانیفستی بنویسد تا بر 

بین او و دوستانش گردید و مورد رضایتشان واقع . در سفري که به گرگان داشت شبه مانیفستی برایش نوشتم و به دستش رساندم
نشان دهد و نه در آنچه اما چرا هیچ کس تن به این مکتوب کردن خویش نمی داد ، او ترجیح می دهد خود را در موسیقی اش . شد

اگر این طور بود که امتناع از مانیفست نویسی دلیلش عدم تن دادن به چارچوب هاي الزام آور مانیفست . درباره موسیقی اش است
این مکتوب کردن ایده ها و نوشتن تاریخ . بوده باشد باز هم می شد در مانیفستی به این مانیفست گریزي خود خواسته اشاره کرد

در واقع این مانیفست است که به تاریخ میانه می دهد تا امکان . ه پیش از آنکه اتفاق بیافتد سبب می شود تا تاریخ میان دار گرددآیند
  . مانیفست هاي دیگر و شوریدن هاي دیگر را مهیا سازد

ان را با اشاره به اعضایش در می یابد همان طور که کودك زب. ما از خالل این اشاره ها به خود است که می توانیم خود را باز شناسیم
درست چون . نوشتن ایده ها در قالب مانیفست سبب ایجاد بستري معرفتی می شود که می توان آن را در هم کوفت و پیش رفت

 اما آنچه. جنگ هاي قدیم که حمله و پیش روي نه به سوي مقصد خاصی بلکه صرفا پیش رفتن در یک محیط ناشناخته و بیگانه بود

ما بدون مانیفست در خالئی از تاریخ بی میانه درست مانند . باعث می شود جنگ و پیش روي معنا بیابد همان مقاومت دشمن است
از این رو خود را . لشکري هستیم که در برهوت گیر کرده ایم نمی دانیم به کدام سمت حمله کرده و به کدام سمت پیش برویم

ما در این بازي ناچار طرفداري کسی یا ایده اي را می کنیم تا . ري تاریخ دیگري می کنیممشغول به درگیري ها و بحث هاي نظ
  . دیدن و دنبال کردن بازي براي مان جذاب تر شود اما سر آخر این جز یک تماشاي سرگرم کننده نیست

ا زمانی که از این بیان خویش سرباز ت. ما محتاجیم با جعل تاریخ خویش سنگرهاي پناه گرفتن و حمله ور شدن خویش را عیان سازیم
  .  می زنیم و از روبرویی با تاریخ از دست رفته خود گریزانیم جز این که هستیم چیزي نخواهیم شد
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  اینترنت و فیس بوك 

  البرز محبوب خواه

  

 

چون سرمایه داري که هر آن چه غیر از خود را به درون خود هر چیزي بیرون از آن محکوم به فناست هم. اینترنت همه چیز را درونی کرده است

کشید و بیرون ماندن از آن و اصرار بر خودبودگیِ محض، مرگ به معناي دقیق کلمه بود و تنها میتوانست پس از له شدن الي چرخ هاي 

ان در جایی یا زمانی به جا مانده از دوران به امید سرمایه داري، نوستالژي رومانتیسیستی پیشا بازاري را همچون عتیقه اي به جا مانده از پدر
اینترنت از دل سرمایه داري زاده شد ولی گویی بسی قوي تر از آن بود چنانکه حتی خود منطق مبادله ي . بازیافتن دوباره ي آن فراموش کند

تا خودش را انباشت کند و نه ذاتی ویژه دارد که اسباب اینترنت بنیادش بر هیچ استوار است، نه نیروي کاري میطلبد . سرمایه داري را هم بلعید
اینترنت چیزي براي از دست دادن ندارد و مبارزه با آن بی . گی و خودبنیادي آن است بته تنها ویژگی آن همین بی پایگی، بی. محدودیتش باشد

  .معناست
....................................................................................  

اینترنت به کلی بی نیاز از این دم و ...) همچون ابزار تولید و نیروي کار و مواد اولیه و (اگر سرمایه داري بنیانی عینی براي بارگذاري می طلبید 
سرمایه داري صرفا یکی از سرمایه صرفا یک جوهر بالکل انتزاعی و ایلیاتیست و . دستگاه هاست و بیشتر به سرمایه شبیه است تا سرمایه داري

سرمایه کارگر را . نمونه اي از این حدگذاري ها مفهوم مزد کار است. تجلیات آن است و کارش چیزي نیست جز حدگذاري بر سنتزهاي سرمایه

مکد و از بدن نمیشناسد و همچون عاشقی که کمال عشقش در خوردن معشوقه باشد، نهایتا میل دارد که خود کارگر را هم به درون ماشینش ب
  . سرمایه داري محافظه کارتر از سرمایه ست. زمختش کاالهایی لوکس تولید کند

.....................................................................................  

اینترنت یک کارخانه ي شبانه . سجام و معنا می بخشداینترنت دیگر تولیدات سرمایه را بازنمایی نمیکند بلکه خود پدیده ها را تولید و به آنها ان
  .روزیست

آن سرمایه و اینترنت یک کل انتزاعی و توپراند و دقیقا به همین دلیل تنها زمانی از کار می افتند که همه چیز را درونی کنند و هیچ چیزي 

ان خواهد بود همچون خدا که از روح خودش در ما از این به بعد هر آنچه تولید کنند چیزي از جوهر خودش. بیرون جز خود نگذارند
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همچنانکه سرمایه باالخره سرمایه داري را نابود خواهد کرد فیس بوك . و ما خود خدایی شدیم که سرآخر او را کشتیم) بزرگترین اشتباهش(دمید

  . هم اینترنت را به پرتگاه خواهد کشاند

......................................................................................  
 .فیس بوك مازاد اینترنت است، جایی که اینترنت خودش هم از آنجا نشت کرد
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  من کس دیگري است

  درباره فیس بوك و سلطه

  

  کیانوش دلزنده

 

مر واقعی را نادیده بینگاریم و در جهان مجازي، با براي آنکه شی زدگیِ ا. فیسبوك، شبکه اي در هم تنیده است براي سوبژکتیوه کردن جهان

استمداد از سرمایه،حتی کلبی مسلکی و بدبینی روشنفکرمابانه را که مدعی رسوا کردن واقعیت هاي سرمایه و نظام سلطه است، بدل به کاال 
جستن به آن ابایی ندارد؟و چرا هیچ عاملیت ولی چرا با وجود اینکه طبقه روشنفکر واقف است فیسبوك ابزار سلطه است باز در توسل . کنیم

 دست جمعی براي رهایی دیده نمی شود؟ آیا فیس بوك ما را ابزار کرده است؟ 

از یک کودك از همان مرحله نخستین،  زمانی که فرایند من شدن را در می نوردد زمانی که در مقابل دیگري می ایستد و خود را در آئینه براند
. در واقع نگاه به ابژه همواره مسلتزم نوعی انتقال خود در دیگري است. بزرگ بینی و پارانویی خودشیفتگی می شود می کند،دچار نوعی حس

چرا که به روایت . سوژه زمانی می تواند خود را نظاره کند که در دیگري ببیند و با انتقال خود به دیگري بخشی از میل خود را تجسم بخشد

همان . بزرگ بینی و دیگر بودگی را تجسم می کند-فیسبوك همان آئینه دوران کودکی است که میل خود .الکان میل از آن دیگري است
در فیسبوك ما همان ابژه هستیم و سعی می کنیم خودمان را در نگاه دیگران بسازیم و . نگاهی که بیرون ایستاده و چشم را می خواهد ببیند

مولف مرده است مهم آن است که خواننده چطور ما را در نگاه خود بپذیرد ، فرایندي که . می نویسمعکسها و مقاالتمان را براي دیگري . ببینیم
، که از خودبیگانگی را در دل خود لحاظ )آپوخه غده صنوبري ( در ادامه ما را شی زده می کند، تعلیقی که میان ابژه و سوژه می اندازد ، بخوانیم 

طوري بنویسم که . مان در نگاه دیگري زمانی مشخص می شود که ما را الیک کنند  شدن و مطلوب بودن می کند ، همان  تنها معیار پسندیده
مثالی که . بیشتر مورد توجه باشیم طوري بنویسم که نمادین باشیم طوري که بتوانند ما را بخوانند بتوانیم به زبان آنها خود را نشانه گذاري کنیم

از دست رفتن کنترل سوژه، پس از خنده، یا حرکتی که نشان از رضایت ابژه می دهد، به زبانی ساده  :در سـکـسـوآلیته می توان جویا شد

  .مشاهده کند …هنگامی فرد ارضا می شود که رضایت دیگري را در قالب لبخند، 
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. ا صفحه شخصی من ایفا می کندي فاصله درونی عمل می کنند و این فاصله ر  صادق است که در جهان پساایدئولوژیک، ایدئولوژي ها بر پایه 

. یک پسمانده وجود دارد. من وجودي من هر چقدر هم سعی کند نمی تواند خودش را با ابژه عینی که در مقابل دیگري یکی است همسان کند
ی دارد در حالی که قرار پسمانده یا امر جا مانده اي که استراگون و والدیمیر را در انتظار گودو نگه م. پسمانده اي که موجب کشش من می شود

ما می دانیم که فیسبوك نماد سلطه است و می خواهد امیال ما را نماد گذاري کند . نیست اصال  گودو بیاید و ما هم می دانیم که گودو نمی آید
، رسمیت می دهد و کلبی مسلکی که سوژه خودش را با تمسک به آن می آفریند. تا براساس یک منطق بازاریابی روي ما سرمایه گذاري کند

ورن، مخاطب صرفا ابژه است و تمام قدرت تخیل و خیالش از او گرفته می شود، .لیکن در جایگاه ابژه، سوژه زدایی می کند، بسان صنعت پـ
را از تن جدا  که در واقع ذهن(شاید این دستگاه هژمونیک را بتوان دقیق تر مشاهده کرد، زمانی که مانیتور بین ما و مخاطب تعلیق می گذارد، 

زمانی که جایگاه سوژه جابه جا می شود و زمانی که بر سازندگی در دیگري قوت می یابد  ، تماما سرمایه )  می کند و در دیگري جا می گذارد
  .داري منطق از خود بیگانگی را رصد می کند

ر نامتعارف بودنش در کاربرد غیر قراردادي واژگان و چیزها اگر زبان در کاربرد هر روزه و متعارفش براساس چنین فاصله اي استوار است، هنر د
.  پس براي رهایی از بندگی باید دشمن مردم بود. ارتباط دیگرگون می آفریند و دوري ما را از اصل و ذات ارتباط تا حدودي جبران می کند

کیف بردن از هیچ و به طوري . رایتان کفایت می کندفیسبوك می خواهد خیلی ساده به ما بگوید شما دیگر به جان نیازي ندارید همان تن ب
دیگر دانستن عامل حرکت ما نیست، ما نیاز . متورم که مجبور باشیم تا آخر عمر خود را بدان بیاویزیم و به چیزي جز آن فکر نکنیم و میل نورزیم

که باید روي درخت .ا بگوید همه چیز فریب استي گم شده را پیدا کند و به م کنشی که مرکز هستی و آن ابژه. به یک کنش جمعی داریم
در حالی که این فاصله گذاري همان تجسم ! نه براي نزدیکی با خدا براي بهتر دیدن مردم: نشست و فاصله گذاري کرد و با ریاکاري  گفت

و همه چیز را براي همه قابل . کنداست که همه چیز را ساده و سطحی و کلیشه اي می ) منطق سرمایه داري(کردنِ خود در نگاه دیگري بزرگ 

ف وصول تر و دست یافتنی تر ؛ سوژه این تعلیق ها را دوست دارد چون آن ها را موانع و تشریفاتی می پندارد که این توهم را می آورد آن طر
در فیسبوك، موجب پراتیک انقالبی و به اشتراك گذاشتنِ اخبار روز مادران، زندانیان و الس زدنها و ابراز احساسات . میل واقعی دیده نمی شود

شبح واالي ایدئولوژي،مادیت زدایی از منطق سرمایه  است، همانطور که هگل : و فاجعه آمیزتر پیامد این رویه است.  تحول اجتماعی نمی شود
نخست باید آن را از شکل عینی  در نوشته هاي خود در دوره ینا به وضوح تشخیص داده است، سرمایه نمی تواند کار عینی را ادغام کند، بلکه

کاالهایی که براي خرید الیک ها خود را به دیگري می فروشند و ابزاري می شوند براي بی خاصیتی تبدیل به هیچ؛ هیچی که . اش منتزع کند
  . باید سوژه بود نه ابژه. باید در نگاه خود باشی دریابیش

ل ایفا کرده با این تفاوت که ما مختارو با عالقه به جلویش می رویم و خود را به جورج اورو 1984فیسبوك نقش تلی اسکرین را در رمان 
خودش با میل خود به فیسبوك می رود و خودش را  21پیش بینیِ اورول آنجا اشتباه از آب در میاید که اسمیت امروز قرن . نمایش می گذاریم

نتزاعی و دقیق آنها را از روح انداخته و کلیشه اي می کند و هرکس را می تواند با باال به نمایش می گذارد و با انتشار حداکثري و ترویج مفاهیم ا
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می خواهد ما را به عنوان شی . بردن معیار و رئوس، به عنوان مثال جنس زن، یا عواطف عاشقانه و بازگویی راز هاي شخصی پر مخاطب کند

اینجا کیفیت . دیگري که می گوید من هیچ هستم و شما من را شاه و ارباب کردید  به اینکه هویتمان را در دیگري تعریف کنیم ،. تعریف کند
ما در زمانه اي زندگی می کنیم که . سوژه مهم نیست، تختی است که هر چقدر سبک تر و لوده تر باشی راحت تر باالي دست  ها می رود

صطالح خود را حقیر می کنند یک جور شکست نفسی نوعی معنا باختگی فرمانِ سوپر اگو به نحوي طعن آمیز دچار معنا باختگی شده است؛ به ا
من ذاتا چیزي نیستم؛ من ارباب نیستم من چیزي جز (چیزي که من با تاسی از اسالوي ژیژك در ارباب توتالیتر متجسم می کنم . ایدئولوژیک

در پایان شاید بی راه نباشد بدانیمآنچه که به . را باز آفرینی کندولی تنها کسی به عنوان مردم تجسد می یابد که ارباب ) تجسم اراده مردم نیستم
حساب می آید اطاعت ظاهري است نه درونی؛فیس بوك چه بدانیم و چه ندانیم هدفش را دنبال می کند، رسالت او رساندن پیام به مقصد است 

س بوك می داند که یک سایت است یک تعلیق مجازي، ولی فی). اینکه اهمیت نمی دهم(بی تفاوتی : و این همان شبح واالي ایدئولوژي است
هر چقدر احمق . با جان دل هم پذیرفته است که  راز بقاي آدمِ احمق آن است که همیشه یک نفر احمق تر از خودش را بیابد تا تحسینش کند

  .تر  مقبول تر 

جبور شود پشت به شعارهاي خود کند، تا ظاهر منسجم ایدئولوژیکش صادقانه عمل کنید تا سیستم مخواهید یک خرابکار باشید؟  بنابرین آیا می 

ایدئولوژي به روایت ژیژك نباید خودش را جدي بگیرد، زمانی که منطق فیس بوك جدي گرفته شود شما یک خطر به حساب می . واژگون گردد
  .روزي طاعون را هم می توان سوغات برد. آیید
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  هایک اسطوره و وطنی لهاي لیبرا

  اباذري یوسف مصاحبه با دکتر

 با این تفاسیر با چه استداللی می گویید روشنفکران لیبرال و محافظه کار ایرانی تحت تاثیر هایک هستند؟ -

است ، آشکار است که هرکس از نظم خودانگیخته بازار یا نظم انتزاعی بازار یا نظام بازار سخن بگوید و از آن طرفداري کند هایکی  -
با این تعریف مختصر دکتر غنی نژاد ، استاد عزت اهللا فوالدوند ، دکتر طبیبیان ، دکتر مسعود نیلی و . چه خود معترف باشد چه نباشد

 .احتمالن دکتر پژویان ، هایکی هستند

] ...[ 

 ...روایت روشنفکران ایرانی از هایک را چگونه ارزیابی می کنید؟  -

به عنوان مثال ، استاد فوالوند کتابی ترجمه کرده اند مشتمل بر مقاالت هایک و نام آن را . وضیح می دهمپاسخ شما را با چند مثال ت -

به کسانی که در دوره دهشت بار پهلوي اسلحه به : واژه سنگر متعلق به گروه دیگري از ایرانیان است . ... در سنگر آزادي گذاشته اند

اکنون کسانی که در حال و هواي دیگري که برشمردم دم می زنند . آمریکایی جنگیدند -دست گرفتند و با رژیم کودتاي انگلیسی
من طرفدار مشی مسلحانه نبودم و نیستم اما توهین هاي آقایان دل هر انسان منصفی را به . آنان را تا حد اصغر قاتل پایین آورده اند

 . بعید نیست هدف بعدي انان ستارخان و باقرخان باشد. درد می آورد

] ...[  

حاال اگر بخواهیم با نگاه ساختاري که شما پیشنهاد می کنید تحوالت ایران را بررسی کنیم ، روند موجود که به گفته شما انباشت  -

 سرمایه و شکل گیري انحصارت اساس آن را تشکیل می دهد ، چه سمت و سویی دارد و ما را به کجا می برد؟

انباشت شد میل به گسترش پیدا می کند و هدف این گسترش پیوند خوردن به سرمایه جهانی بنابر قاعده اقتصادي ، سرمایه وقتی  -

 . یعنی همان چیزي که طرفداران اقتصاد بازار آزاد خواهان آن هستند. است

] ...[  
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  ها مفهوم تاریخ

 نیکفر محمدرضا

  

 بر "ها مفهوم تاریخ" تمرکز .است اجتماعی-هاي سیاسی ممفهو تاریخی معناشناسی آن کار که "ها مفهوم تاریخ" بر است درآمدي نوشته این

 ایجادگر خود بلکه کنند، ثبت جهان در را هایی جریان و چیزهایی سادگی به که اند هایی نه مفهوم آنها . است بنیادي هاي مفهوم روي

 .سازند جهان آنها .هایند جریان ي اندازنده راه به ساختارهایند، و چیزها

] ...[  

  

 "با" و "به" ،"از" چون ههایی واژ ناچاریم روي ما امروز جهان توضیح براي .اند شده متحول جدید عصر به ورود با نیز اضافه هاي فحر حتّا

 چون شود، می استفاده گذشته از بیشتر مجهول فعل از جدید هاي در متن .نمی بینیم گذشته نهاي مت در را آن نظیر که کنیم بار چیزهایی

 بر یا جعل اي اضافه هاي حرف که است شده باعث امر این .آن ي کننده نه شود کار متوجه نخست ي در درجه ذهن که رددا وجود نیازي

 جدید هاي متن خاص آنها و همانندهاي "سوي از" ،"طرف از" ،"ي وسیله به" ،"توسط به" .کنند تحمیل اي تازه معناهاي قدیم هاي حرف

  .خوریم ردیف برمی این در چیزي به ندرت به کهن هاي متن در .هستند

  

 

] ...[  

 آغاز تخصصی اي نشریه با توان را می کار کالن، ه ي پروژ مورد در چه خرد، هاي پروژه مورد در چه برد؟ پیش شود می چگونه را برنامه

 یا ناشر است الزم طبعاً و .باشند شتهدا علمی نظارت امور پیشبرد و بر کنند تعیین را ها تکلیف و هنجارها کاردانان، از جمعی است الزم .کرد

 مدون نشده تعیی نظم با یشوند، م بازبینی هها نشري مقاالت .رسانند مقصود به و کنند اداره را بلندنظر برنامه و پسند مشکل صبور، ناشرانی

  .نگرفت نظر در پایانی توان می کالن ي پروژه براي .آیند می در کتاب صورت به و شوند می
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  قاشیخوانش ن

  چهار بند درباره ي رنج

  ابوالفضل گرمابی

مرد و زن مغموم اند و البته زن حس پشیمانی .همایش آرام مرد و زن و پسرکی را در آستانه ي دریا شاهدیم پیکاسواثر تراژدي در تابلوي .  1

. مهایش ازگریه اي طوالنی  خبر می دهدپسرك بی آنکه چشم به مرد و زن بدوزد به ساحل شنی خیره شده و حالت چش.را هم منتقل می کند 
مرد و زن به رنگ دریا در آمده اند و پسرك به .لباس گشاد و راهبانه ي هر سه طوري است که انگار واسطه ي بخشایش گناهان یکدیگرند 

ت ،سه انسان محزون را به اس پیکاسواین اثر که حاصل دوران کالسیک  . هم ازاین روست که  صورتش برافروخته تر می نماید ....رنگ آتش 

آنچه در این .را بیا فریند ،شخصیت ها را با  تمام ابعاد رئالیستی شان به آب بسپارد   کوبیسمخط ساحلی کشانده تا پیش از آنکه وي سبک 

  . نقاشی بیش از هر چیز دیگر  به رخ کشیده می شود بی میلی این سه تن است در نظاره کردن دریا 

] ...[  

با پیشبرد انضباط ... سود جوي منضبط دو پا-. اي موجود دوپاي رنجور که فرصت هر فضایی را از من می گیري و واقعا واقعیت داري آنجا تویی،

شواهد رنج کودکی ات ،مدارك  بی گناهیت نیز هستند و .درونی ات  و در حقیقت رنج درونت تا  به بند کشیدن تمامی جهان جلو می روي 
حریصانه  زنجیر هایت را به دامان اطرافیان می .می کنی که همیشه از هر گونه بیکارگی و عاطل بودن فراري بوده اي پیوسته سخن پراکنی 

به پیشگاه شما دوستان محترم تقدیم می  من با توجه به مدارك و شواهد موفقم و این مدارك را ":اندازي و زوزه ي سر مستی می کشی که

  "....هاي من شک دارید ،با مشاهده ي این دالیل قانع شوید  نمایم تا اگر ذره اي در پیروزي

] ...[  

من این کار را .این خون چشمان من است که تو را مشمئز می کند و نقش نقاشی من است که  بر هر ولنگاري و شرارتی مهر تایید می زند    

ویش و مقاله اي بر مقاله هایت و درجه اي بر درجات می آنقدر که هر روز بیشتر مستاصل می شوي و برجی بر برج هاي خ.ادامه می دهم 
تمام آنچه در اتهام هم خوابگی با جنازه  و بوي گند پهن بز که از اندام من ساطع می . هیچ کس نتواند این مسابقه را بیهوده جلوه دهد افزایی تا

نقش عوض می کنم  ولی این بار که مرا درشکل رسمی ام  من براحتی. شود ،نهفته است ، تیغ دو لبه اي است که در گلوي تو فرو می رود 

  .این همان بازي پلشتی است که تو از آن هراسناکی . دیدي ،خوب حواست به نقش فضله اي که بر کت خویش نقاشی کرده ام باشد 
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  متا فیزیک گروه  

  دیگر نمی توان نگران بود

  ابوالفضل گرمابی

  روایتی از الموت )1 

  .، روشن می شود از بزرگان فرقه ي اسماعیلیه   "حسن صباح"زاده شدن حس ایثار و وظیفه با مطالعه ي زندگی روش کارساز براي 

حسن صباح با جمع آوري گروهی از مریدان در قلعه الموت و سازماندهی آنها در یک تشکیالت منظم به مشکلی حل ناشدنی براي حکومت 

خوف الموت که به صورت ساختارمند از رده هاي مشخص سازمانی برخوردار است ،اگر چه توسط گروه م.خلیفه ي سنی زمان خود تبدیل میشود 
مک متفکري چون حسن صباح اداره می شود اما هر کدام از ارکان به پایایی و کارآمادي قلعه که در ارتباط با قلعه هاي دیگر اسماعیلیه است ک

  . می کند 

] ...[  

  

نمی توان . می نامم شکل می گیرد ،اگر اعضا نگرش وفادارانه ي سایرین را تقویت کنند  "متافیزیک گروه " هاله ي اطراف گروه که من آن را

استحکام حقیقت که حس . پنداشت که حقیقتی بسیار مستحکم و صادق بتواند گروهی که اعضاي تک افتاده و نامنسجم دارد به حرکت در آورد 
کنش جمعی  خود متافیزیک خویش .در درون همان جمع زاده می شود و قابل تزریق از بیرون نیست و ظیفه ي گروهی را تقویت می کند  تنها 

راهبرد موفق شکل گیري گروه و تداوم آن  است  تا در . را تولید می کند و دیگر نمی توان نگران   بی عملی اعضا و نداشتن حس ایثاربود 
  . تار و اعضا را فرا گیرد اندك زمانی حقیقت  ایدو ئولوژیک گروه تمامی  ساخ

] ...[  

گشایش . به گمان هایدگر گشایش حقیقت فقط بر زمینه ي مشترك سرو کار یافتن با چیز ها و فعالیت هاي همسان و مشترك ،ممکن می شود

یک شیوه ي اجتماعی گشایش  حقیقت .منزوي و تک و از راه ذهن هاي از هم جدا افتاده ممکن نیست )  انسان ها (حقیقت از راه هستندگان 
  .در گشایش موجودي است که در میان دیگرا ن می زید )شیوه ي هستن انسان(مشترك است و دازاین 

  )باسپاس از ایوب(
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  به سوي پادخوانی نظریه درمان گاه فوکو

  

  راوي نقادي رمان رود
  نوشته ابوتراب خسروي 

 

  خلیل درمنکی                                                                               

 

در رودراوي . در دارالشفا امر پزشکانه با امر جادوانه گره خورده است . دارالشفا در رونیز دارالمفتاح ، در رمان رودراوي استقرارگاه شفا و جادو است 

پزشکی در پارسی پهلوي و پیش تر و گاه بعد  . یدپزشکی به سوي سپهر زبان شناختی کهن خود پرتاب می شود وبر جادوگري بازداللت می نما
چه این که روزي . اما این بازداللت تنها گونه اي از باز خواندن زبان شناسانه پزشکی از زبان گذشته نیست . تر به معناي جادوگري است 

رودراوي بازخوانی زبان .ه یگانه اي داشته اند روزگاري امر پزشکانه ، امرجادوانه و امر دین ورانه در پیوند بوده اند و خواست هستی شناسان

 کنکاش در ناشناخته کارکرد هم گون پزشکی ، جادوگري و ایین است. شناسانه گذشته نیست ، بل که بازخواندن هستی شناسی هاي کهن است

پزشک ان چه را که . خت می گذارند ان ها در برابر ناشناخته یک نظریه شنا.مشروعیت این سه گفتمان بر امر ناشناخته استوار شده است  .

  .پزشک به ناشناخته پی می برد . دیگران تشخیص نمی دهند ، تشخیص می دهد 

] ...[  

امر مجازي . امر مجازي در زمانی نیست . ن گونه که یاکوبسن نشان داده است ، بر هم نشینی و هم زمانی استوار است آامر مجازي 
اما . امر استعاري پایدار است . استعاري که درزمانی و جانشینی است ، پیوسته بازتولید شدنی است  امر. در زمان رو به ناپدیدي دارد 

به یک . امر مجازي ناپدید می شود . در کارکرد امر مجازي چیزي به جاي چیز دیگر نمی نشیند  . امر مجازي بازتولید شدنی نیست

  .نیست می شود  گونه دیگر در می اید و ان گونه که پیش از ان بود ،

] ...[  

ان می شود و ذات پزشک با جادوگر و شر و دیوانه پیوند می خورد و نشان داده می شود که درمان گاه راما در رودراوي این روایت فوکویی وی
ازي پري روي از این رو است که طبیب هندي وقتی مه در کار مجازي س.ن ها است آاسارت گاه مجانین نیست ، بل که کانون فرمان روایی 

پیمایش روایی دیوان . خود است ، با این کار دارد قدرت را نقد می نماید ، مجازي سازي که در رمان رودراوي در سمت قدرت کارکرد می یابد 

 . سومنات تا به رودراوي دربردارنده دگرگونی رابطه قدرت با مجازي سازي و درمان گاه و زندان با پزشک و خواست قدرت است
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مصرف ارزش   

 امین قضایی

  
ما می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه باید پدیده هاي اجتماعی را توضیح بدهیم؟ البته بهتر است سئوال را به این شکل تغییر 

و قواعدي که بدهیم که دلیل پدیده هاي اجتماعی را در کجا باید بجوییم ؟ در خصوصیات روانی و فردي اعضاي جامعه یا در روابط ، نهادها 
،  نقش هاي افراد را تنظیم می کند؟ هیچ اتفاقی در جامعه، بدون اراده ي افراد عضو آن جمع رخ نمی دهد و پشت این اراده قطعا ، انگیزه ها

مسئولیت خصوصیات روانی افراد نیز نقش دارد اما از طرف دیگر افراد در جامعه همیشه دلبخواهی و شخصی عمل نمی کنند بلکه ابتدا نقش و 
. چنین ضوابطی تاحد زیادي مستقل از شخصیت و خصوصیات فردي انسانهاست. می پذیرند و مطابق قوانین و ضوابط مصوبه، عمل می کنند 

علت یک پدیده ي اجتماعی خاص را در کجا باید بجوییم در . اکنون متوجه می شویم که پاسخ سئوال ما ، تا چه حد می تواند غامض باشد
  انی فرد یا در قواعد ساختاري جامعه ؟ اگر هر دو ، پس کدامیک نقش مهمتري ایفا می کنند؟خصوصیات رو

] ...[  

نه به ساختارگرایی اعتقاد دارم نه به پساساختارگرایی، نه به روان . من اعتقادي به هیچکدام از راه حل هاي بورژوایی براي این مسئله ندارم
بهتر است ما این عقاید را موقتا رها کنیم و سعی کنیم خودمان به ...یی ، پوزیتیویسم ، رفتارگرایی وو نه به کارکردگرا  شناسی و روان کاوي

بسیاري از دانشجویان در سراسر جهان . تا وقتی این سئوال مشخص نشده باشد ، صحبت از جزئیات این نظریات بیهوده است. سئوال پاسخ دهیم
ممکن نیست . ی کنند اما معدودي از آنها اصال می دانند که این عقاید به چه سئوالی پاسخ می دهندکتب این متفکرین را در دانشگاه مطالعه م

  . که بتوانیم براساس پاسخ ها قضاوت کنیم بدون آنکه مسئله را بدانیم
] ...[  

با درجات تاثیرگذاري تاریخ بورژوایی تصور می کند که آش در هم جوشی از اراده هاي مختلف افراد و گروه هاي مختلف اجتماعی 
متفاوت ، حوادث تاریخی را رقم می زند امواج خروشان حوادث روبنایی آنها را گیج می کند و در مقابل مارکسیست ها را متهم می 

ا ، این اتهام کودکانه قصد دارد این کشف بزرگ را نادیده بگیرد که تاثیر اراده ه. کنند که نقش اراده را در تاریخ نادیده می گرفتند
عده . آرزوها و خواسته ها و نیازهاي افراد بر نهادها و قواعد ساختاري جامعه را باید با کشف حلقه ي واسطه ي واقعی اش مطالعه کرد

و انگلس   اي از مارکسیست هاي عوام تصور می کنند که این بدان معناست که تاریخ از قوانین مشخصی پیروي می کند که مارکس
این دترمینیسم سخیف مارکسیسم . افته اند مثال همانطور که نیوتون قوانین حرکت مکانیکی را کشف کرده استمسیر حرکت آنرا دری

تعریف و درك مفهوم عمیق تر از ارزش مصرف . عوامانه و آشفته نگري بورژوایی را در جامعه شناسی باید براي همیشه کنار بگذاریم
  .این امکان را فراهم می آورد
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  بینش تاریخی

 امین قضایی

 

چرا  آنچه در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم بینش تاریخی است تا فهم خود را از تاریخ تعمیق ببخشیم و به این سئوال پاسخ می دهیم که

رفتار انسانها و   مارکسیسم یعنی ایدئولوژي راستین ما کارگران ، بینش تاریخی را براي مطالعه ي انسان و جامعه برگزیده است؟ چرا ما باید

ایضا روان (در مقام مقایسه یکی از رویکردهاي غیرتاریخی یعنی روان شناسی . حوادث اجتماعی را به عنوان پدیده هایی تاریخی بررسی کنیم
  . سترا در مطالعه ي انسان بررسی می کنیم و نشان می دهیم که چگونه به سبب عدم بینش تاریخی مرتکب اشتباهات اساسی شده ا) کاوي

] ...[  

می گوید ، در این  bejahungدر اثر نمادپردازي شکل می گیرد که به این فرآیند هایش یا تایید  لکان معتقد است که سوبژه 

چون آنچه سلب می (خواهد داد مرحله ي نخستین اگر چیزي حذف شود به شکل هاي متفاوت ، نامشخص و متکثري خود را نشان 

و آنرا در مقابل عمل نفی قرار    می گوید   verwerfungاو به این عمل حذف ، سلب یا یا) شود با آنچه بازمی گردد یکی نیست

به نظر لکان سلب و روان پریشی را باید یک مرحله مقدم بر نفی و روان رنجوري دانست . می دهد که موجب روان رنجوري می شود
درك کرد و دلیل آنرا باید در چیزي  bejahungپس روان پریشی را باید در مرحله ي اولیه ي . روید پیشتر مطرح کرده بودکه ف

  .جست که حذف می شود و نه سرکوب

] ...[  

. موقعیت تاریخی باشد موضوع مطالعه باید یک. بینش تاریخی به ما می گوید که مکانیزم ساختاري ذهن را نباید به تنهایی مورد مطالعه قرار داد

همچنین اگر روابط اجتماعی و امور ذهنی ، ضرورتی ساختگی به نظر می رسند اما ساختگی بودن آنها بدین معنا نیست که لحظه اي نخستین 
وي لکان ، در روان کا  bejahung(ساخته شده اند ) کائوس( و تصادف    وجود داشته که چنین اموري به صورت قراردادي از میان هرج و مرج

هیچگاه چنین لحظه اي وجود نداشته است که چرا این ضرورت ساختگی یک ضرورت تاریخی است ) . یا قرارداد اجتماعی در فلسفه ي سیاسی

ساختار ذهنی از بستري از تصادفات شکل . یعنی هر پدیده اي ضرورتش را از پدیده اي پیشتر و مقدم تر می گیرد که عینا مشابه خود آن نیست
قانون ، روند تاریخی را  >قرارداد >تصادف    ما به جاي روند خطی. گرفته است بلکه نتیجه ي تعین ِ ساختار ذهنی پیشین در طول تاریخ استن

عینیت با وساطت ذهنیت تغییر می کند و نیز ذهنیت . خواهیم داشت که قانون جاي خودش را به قانون هاي دیگر در پروسه ي تاریخی می دهد

  . ت عینیتبا وساط



321 
 

میراث فلسفه ي بورژوایی: تجزیه و تحلیل   

 امین قضایی

اگرچه گفتن این حرف ساده است اما واقعا به چه . ما می خواهیم انسانهاي عاقلی باشیم: بحث ما در این مقاله یک خواست کامال ساده است 

فلسفه بورژوازي در دوران ( فلسفه ي مدرن . به کار می گیریم معناست و از کجا می توانیم دریابیم که در نتایج و عقاید خودمان عقالنیت را
کافی نیست ذهن خوبی : دکارت می گوید . که با فلسفه ي دکارت آغاز می شود خطوط کلی این عقالنیت را مشخص کرده است) انقالبی خود 

لکه تا زمانی که روش درستی براي شناخت یعنی هوش و ذکاوت کافی نیست ب ".داشته باشیم مسئله ي اصلی استفاده ي خوب از آن است

. به عبارت دیگر براي عقالنی بودن باید روش صحیح و عقالنی براي شناخت نیز داشته باشیم. نداشته باشیم ، عقالنیت را به کار نگرفته ایم
نسانهاي عقالنی محسوب نمی شوند چرا که تمام تاریخ بشر مملو از متفکرینی است با ایده هاي هوشمندانه و زیرکانه ، اما همه ي آنها واقعا ا

اگر از بسیاري از این مورخین ، سیاستمداران ، هنرمندان و . روش عقالنی درستی به کار نگرفته اند و روش مشخصی براي شناختن نداشته اند
. می دانند ود را انسانهاي عاقلی در عین حال آنها خ  اما . ادبا بپرسیم که روش شناسی شما چیست، چه بسا پاسخ درستی دریافت نمی کنیم 

عقل داشتن براي عاقل بودن کافی نیست بلکه باید از روش عقالنی هم براي : علی رغم سادگی ظاهري اش بسیار مهم است نکته ي دکارت 

ی پس بدون روش شناس! غیرممکن است کسی عاقالنه بیاندیشد ولی نداند که به چه روشی می اندیشد. شناخت برخوردار باشد

  . ، عقالنیتی در کار نیست

] ...[  

همانطور که گفتیم بورژوازي به جهت منافع خود روش تجزیه و تحلیل را رها کرده است و وانمود می کند که فلسفه ي روشنگري جایگاه 
ن استثمار موجود است، در حالیکه برعکس آنچه سرکوبگر است رها کردن عقالنیت براي پوشاند. واالیی به عقل داده است و این سرکوبگر است

فلسفه ي روشنگري اتفاقا به اندازه کافی به عقل بها نداده بود و . و تفکر منسجم و گرفتار استعاره هاي پوچ شدن است   رها کردن تحلیل دقیق

آنها از ما می خواهند که در واقع . به جاي آنکه آنرا در مسائل واقعی و انسانهاي واقعی به کار گیرد براي حل مسائل تئولوژیکی استفاده کرد

از سوي دیگر مارکسیسم این روش شناسی را به ارث گرفته . روش شناسی براي تفکر کردن نداشته باشیم و از ما می خواهند که عقالنی نباشیم
  .و آنرا در خدمت خود قرار می دهد

] ...[  

می شویم تضاد ذهن و عین را باید به صورت تضاد منافع کارگران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شرایط عینی سرمایه داري است که متوجه 
تولید و و شیوه ي تولید موجود یا تضاد کار و سرمایه تفسیر کرد و باز هم با استفاده از تحلیل است که سنتز دیالکتیک ما به صورت تسخیر ابزار 

  .اشتراکی کردن آن ترجمه می شود
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 دیکتاتوري قذافی و دکترین دموکراسی

  مین قضاییا

  

در قبال حوادث مصر و لیبی برویم ، باید اذعان کنیم که ) آمریکا و اتحادیه ي اروپا و رسانه هاي آنها( اگر مستقیم به سراغ موضع گیري غرب 

وز به این موضع گیري حق به جانب و انسان دوستانه به نظر می رسد، آمریکا در عرض چند ر. در اینجا با یک دکترین جدید روبرو هستیم
حمایت چند دهه ي خود از حکومت حسنی مبارك پایان داد و به کمک ارتش دست پرورده ي خویش و مذاکرات از باال ، در پشت به اصطالح 

در مورد جنگ داخلی لیبی نیز ، ابتدا سریعا تهاجم نظامی و بمباران قذافی را . انقالب مصر ایستاد و مورد تشویق رسانه هاي غرب قرار گرفت 

کوم کردند و خواهان محاکمه ي او به خاطر جنایت علیه بشریت شدند، به مخالفین شورشی کمک هاي مالی و غذایی رساندند ، آمریکا مح
و در مقابل رهبر شورشیان را نماینده ي مردم لیبی اعالم   دولت قذافی را از رسمیت انداخته   سفارت خود را به سرعت بست ،انگلستان و فرانسه 

ر نهایت تالش می کنند منطقه ي پرواز ممنوع بر فراز لیبی اعالم کنند و در صورتی که توازن قوا به نفع قذافی بر هم خورد ، وارد کردند و د

تمامی اینها به نام حمایت از مردم انقالبی انجام . مداخله ي نظامی شوند و تاکنون موفق شده اند حمایت چین را در شوراي امنیت بدست آورند
  . که بعد از چهل و دو سال دیکتاتوري وحشیانه ي قذافی ، به یک مبارزه ي مسلحانه و همه جانبه دست زده اندمی شود 

] ...[  

این تضاد . هرچند که نئولیبرالیسم تضاد طبقاتی را به شدت تعمیق می بخشد اما تضاد دیگري را در درون بافت طبقاتی جامعه پرورش می دهد  

از تئوري مارکسیستی می دانیم که مشروعیت دستگاه دولتی همواره از پی گیري . ومی با سرمایه داري جهانی دانسترا باید تضاد بورژوازي ب
 منافع طبقه ي سرمایه دار اخذ می شود اما پی گیري طرح هاي نئولیبرالی ، اقتصاد خرد و بسته ي داخلی را تضعیف کرده و بسیاري از طبقات

در نتیجه بورژوازي داخلی مجبور است که به سرعت کوچک شود و به الیتی از سرمایه داران . رشکستگی می کشاندبورژوا و خرده بورژوا را به و
  . بورژوازي بومی این فرآیند را به صورت فساد حکومتی و عواقب دیکتاتوري ترجمه می کند. وابسته به حاکمیت تقلیل یابند

] ...[  

ضاد دیکتاتوري با نئولیبرالیسم خوانده می شود، نوعی بصیرت کور به تضاد واقعی تري است که در نهایت آنچه توسط رسانه هاي بورژوازي ت

داستان خیالی که دیکتاتورها با فساد حکومتی خودشان مانع بهره مندي مردم شان از ثمرات . سرمایه داري جهانی با منافع بورژوازي ملی دارد
چیزي که فراموش می شود این است که همین دیکتاتورها پیشتازان . ان آنها خواهیم شنیدسرمایه داري جهانی خواهند شد را باز هم از ده

اکنون نباید تاریخ را فراموش کرد و باید این خشم انسان دوستانه ي دولتمداران غربی را از جنایت برعلیه بشریت در کنار . نئولیبرالیسم بودند 
  .هاي کشورش به روي سرمایه داري قرار دادآغوش سابقا گرم شان از قذافی براي باز کردن در



323 
 

 واقعیت استثمار

  امین قضایی

 

پس هدف مقاله مشخص است . در این مقاله می خواهیم روشی براي مطالعه و آموزش ایدئولوژیکی مارکسیسم درباره ي سرمایه به دست آوریم 

 آموزش مفصل اقتصاد سیاسی ، براي مخاطب خود توضیح بدهیم؟ و شیوه ي تولید سرمایه داري را بدون نیاز به  چگونه می توانیم سرمایه: 

اینکه چگونه می تواند خود را توضیح دهد ، . نظریه ي مارکسیستی همزمان باید نظریه اي درباره ي آموزش خودش نیز باشد

اینکه چگونه مغالطات فلسفه  همچنین بصیرتی عمیق نسبت به روش شناسی مارکسیسم بدست می آوریم و. بخشی از خود این نظریه نیز هست
  . ي سیاسی بورژوایی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل درباب سرمایه و کشف واقعیت استثمار ، افشا خواهد شد

  

] ...[  

  
او این .  طبقه ي سرمایه دار ، صاحب و مالک زمین و ابزار تولید است. تنها راه براي جلوگیري از استثمار ، اشتراکی کردن ابزار تولید است

او حقی بر این ابزار آالت تولید ندارد چرا که . مالکیت را با استثمار کارگران بدست آورده یا از دوره ي پیشین فئودالیسم به میراث گرفته است
لید ، اشتراکی تنها راه حل براي بهبود شیوه ي تو. پیشتر آنرا از دزدي نیروي کار کارگران بدست آورده است و حکم مالکیت دزدي را داراست

  . کردن ابزار تولید است تا انگیزه ي تولید به سودجویی یک اقلیت سرمایه دار و استثمار اکثریت مردم منجر نشود
  

] ...[  

بند فوق می توان براحتی آنرا توضیح  9نکته ي نهایی ، محوریت قرار دادن هرگونه آموزش مارکسیستی حول واقعیت استثمار است که از خالل 

مهمترین ابزار . تنها از طریق ارجاع به این فاکتور کلیدي است که می توان با تصورات و پیشفرضیات غلط درباب مارکسیست مبارزه کرد. داد
  .ایدئولوژي بورژوایی مغلطه است اما حول واقعیت استثمار ، آنها کمترین توانایی را براي مغلطه خواهند داشت

  
  

  
  



324 
 

 واقعیت هاي گوالگ

 امین قضایی

 

دهها سال . ستالین نامی است که بنگاه هاي تبلیغاتی بورژوازي آنرا در کنار بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشر و در ردیف هیتلر قرار می دهندا

را به عنوان جنایت  1953تا  1934در خالل سالهاي ) به خصوص گوالگ( تبلیغات ضدکمونیستی سرمایه داري، سیستم زندان هاي شوروي 
میلیون  60تا  6اعداد قربانیان این سیستم را از    رسانه هاي بورژوازي. یت و نتیجه ي خونبار پیاده سازي سوسیالیسم قلمداد کرده اندبرعلیه بشر

مجمع "به الکساندر سولژنیتسین به خاطر رمان .انواع و اقسام ادبیات ،شایعات، و اسطوره درباره ي گوالك ها منتشر شده است. گزارش می کنند

در این تصویرسازي ها ، ده ها میلیون زندانی خصوصا با جرایم سیاسی به مناطق دور افتاده و سردسیر . جایزه ي نوبل می دهند "ایر گوالگالجز

. سیبري فرستاده می شدند ، تا آخر عمر خویش مجبور به کار سخت اجباري بوده و در نهایت در اثر سرما ، گرسنگی و بیماري جان می سپردند

این نظام مجازات و سیستم زندان ها در آن دوران چگونه می تواند از تئوري مارکسیسم لنینیستی بیرون بیاید ، سئوال بی جایی است که اینکه 
برقراري ارتباط بین سرکوب استالینیستی که قربانیان اصلی آن خود کمونیست . هیچگاه جواب آنرا در هجمه ي تبلیغات ضدکمونیستی نمی بینید

اما . به تئوري مارکسیستی ، استدالل و بحث تئوریک الزم دارد چیزي که یک ذهن بیمار ضدکمونیست از عهده ي آن برنخواهد آمد ها بودند
  .جدا از این مسئله ، ما در این مقاله قصد داریم به بررسی واقعیت هاي سیستم زندان هاي شوروي در دوره ي زمامداري استالین بپردازیم 

] ...[  

بسیاري از آنها خواستار افشاي مدارك و . وپاشی شوروي ، هیاهوي ضدکمونیستی از داخل مطبوعات آزاد روسیه نیز به گوش می رسیدبعد از فر
به سه مورخ معتبر ( گورباچف اسناد کمیته ي مرکزي را براي بررسی به مورخین سپرد   اما وقتی. اسناد می شدند تا از جنایات پرده برداري شود

این ارقام . دیگر خبر چندانی از هیاهوي رسانه هاي آزاد براي افشاي حقیقت نبود) Zemskov, Dougin and Xlevnjukبه نامهاي 
. واقعی در چند نشریه ي تخصصی کم تیراژ چاپ شدند و بورژوازي ترجیح داد که به همان حدسیات مبهم گذشته براي تحمیق مردم بسنده کند

  .واقعیت تاریخی سیلی محکمی بر دهان دروغ پردازان زد. ژوازي بودارقام بسیار کمتر از انتظار بور
] ...[  

هیتلري به ارث   اسنادي که گورباچف تحت فشار خود بورژوازي افشا کرد ، ده ها سال پروپاگانداي ضدکمونیستی سرمایه داري که از فاشیسم
و اعداد کیلویی بسنده می کند تا بلکه بتواند این مدارك انکار ناپذیر را از البته بورژوازي همچنان به کلی گویی . گرفته بودند را برمال می سازد

نقد از استالینیسم به عنوان بوروکراسی ، سرمایه داري دولتی و استبداد سیاسی نباید به ورطه ي پذیرش دروغ پراکنی . چشم مردم پنهان کند
ند که استالین جنایتکار بسیار بزرگی است و میلیون ها نفر را به اردوگاه هاي تقریبا تمامی مردم جهان باور کرده ا. هاي ضدکمونیستی بیافتد

نه حتی به عنوان کمونیست ، بلکه به عنوان افرادي حداقل منصف، می بایست چشمان خود را به روي واقعیت باز کنیم و . مرگ فرستاده است
ورژوازي با کمک تبلیغات رسانه اي خود قادر است تاریخ جعلی خویش را دریابیم چگونه حتی با وجود انتشار نه هزار صفحه مدرك و سند ، ب

  . بنگارد
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 یادبود زندگی زیباشناختی

 امید شمس

 

 

الگوي نهفته در . نظام ناپایداري که تخطی را مطلوب می کند یا تخطی مطلوب را عرضه می دارد. تعطیالت نظام ناپایداري از تخطی هاست

  .است که آشکارا می توان آنرا الگویی شاعرانه براي زیستن یا الگویی براي شاعرانه زیستن نامید پس آن چنان مرموز و پیچیده

] ...[  

روشمند و اصولی سازي زندگی آنرا . تصویر برنامه ریزي شده ي زندگی به صورت پیش بینی رویدادها و سرکوب امرغیرمترقبه  نمایان می شود

از . در این لحظه زندگی در ریشه ها و هدفهاي خود با اقتصاد پیوند میخورد. شده تقلیل می دهد  به مجموعه اي از کنشهاي از پیش تعیین
فاز نخست تسلط اقتصاد بر زندگی اجتماعی موجب تنزل بدیهی در تعریف هر گونه واقعیت یابی و سازندگی « :سوي دیگر به قول گی دبور 

  )جامعه ي نمایش(» .انسانی، از بودن به داشتن شد

] ...[  

» داشتن«اکنون خصیصه هاي زندگی از اضطراب و انتظار به شیزوفرنی و سترونی محض بدل گشته و فاز سوم تسلط اقتصاد بر زندگی بشر از 

همچنانکه نفس زندگی از . تعطیالت دیگر نه تنها از اصل خود که از شکل مبهم و یادواره اي خود نیز جداشده است. آغاز شده» نمودن« به 
  .ابعاد اصیل اش جداشده استتمام 
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  اراده ي معطوف به مرگ

  امید شمس

  

را مى توان در حکم نشانه »پرهزینه«و » بزرگ«است، طرحى به غایت » سازندگى«و » بازسازى«که محصول دوران »میالد«طرح بزرگ برج 

سا باشد اما الاقل به خوبى پاسخگوى نمادپردازى ما نشانه اى که شاید کمى مبهم یا نار. در نظر گرفت» اعتال«و» اقتدار«، »ثبات«میل به 

برج جدا از کارکردهایى که مربوط به واقعیت محدود اقتصادى و تکنولوژیک . »...میل بزرگ برج میالد«:هست چنان که به جرات بتوان گفت
ى کند که مربوط به قلمرو تخیل، جلوه مى شود کارکردهایى نمادین پیدا م) محدود نسبت به کارکردهایى که موضوع اصلى این نوشته است(

   .گرى، اغوا و وانمایش است
را اشغال و محو مى ) به منزله یک برج مخابراتى(مفاهیمى چون شکوه، سربلندى، درخشش، خیرگى، جاودانگى و غرور چنان مفهوم واقعى برج 

حضور دارد که گویى این نمادپردازى را تقدیر » روایتى«در سوى دیگر . کند که برج صرفاً پاسخگوى پرسش هاى نمادین و استعارى مى شود

   .این نوشته تحلیلى از وضعیت نمادین برج است ناظر به کاربرد و تاریخ آن. برج» میالد«روایت : محتوم برج مى کند

] ...[  

و هراس انگیزتر آنکه حتى ) یا تحقق (یعنى حتى پیش از تولد . مسئله اینجاست که این شاهکار پیش از آنکه نماد شهر باشد، نمادین بوده است
ابعادى که بعد واقعى و نمادین را یک جا درون خود . برج ابعاد بیش از اندازه گسترده اى پیدا کرده است. این عرصه را نیز پشت سر گذاشته است

را هضم مى کند و گسترده مى تاکید من بر هضم است آنگونه که یک سلول سرطانى سلول هاى دیگر (هضم مى کند و گسترده تر مى شود 
برج از همان زمان که نطفه اش شکل گرفت صرفاً از واقعیت یک نیاز مخابراتى و تلویزیونى تغذیه کرده است تا نماد قدرت، پایدارى، ). شود

  .باشد و کمى بعد این عرصه را هم ترك کند و تنها وانموده اى از خودش باشد» سمبل عزم و اراده ملى«عظمت، ثبات و 

] ...[  

الکان باشد، نماد آن کمال  Phallus پس برج بر فراز ویرانه هاى شهر استوار و پابرجا مى ماند تا بر روى تل اجساد ساکنانش نماد همان
ر برج بر گو. در این لحظه دیگر برج مناسبتى با هیچ جز خودش ندارد. دست نیافتنى که همه بیهوده در آرزوى به دست آوردنش تالش مى کنند

. میلى که بر پایه توهمى از فقدان باشد تنها در نظام نمادین مرگ محقق مى شود. تمامى چیزهایى که وجودش در گرو آنهاست متحقق مى شود
  .انتحار نزدیک ترین راه تحقق آن است
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 ...دستگاهی، با دست گاهی و بی دست گاهی

 سعید آکسته

  

یعنی درست زمانی که انسان ها هنوز  ،سال قبل 500دکمه اي را فشار داد و بازگشت به دستش را که کنده شده بود از روي زمین برداشت و 

درست زمانی که درختان سرفه می کردند و انسان ...زمانی که ترس عادي بود، زمانی که عادي بودن ترس داشت...حکم رانی می کردند بر زمین

زمانی که سیل و زلزله و بهمن و طوفان ها هم زورشان به ...ت فرزندان ناخلفش بودزمانی که زمین دنبال راه فراري از دس...ها خون می خوردند
  ...ضعیفان می چربید

]  ...[   

افزوده گشت و به  تشبه تجربیا. مرد از اصطکاك لب باال و پاینش صدایی ایجاد کرد و رفت،ساده که خوشحال شده بود گفت بله بله آدمک

  .شدسوي نفر بعدي روان 

مرتب کرد و از ترس رویش را  ادختر روسریش ر !مهمن بچه می خوا :ی را از پس کرکره ي بسته ي مغازه اي گزید و به او گفتدختر جوان

  .سریع برگرداند

  

]  ...[   

 

د که هیچ شرایط و زمینه و اراده بو :آدمک از زن ولی هیچگاه درك نکرد که درسته شاید براي رسیدن به خواسته ها نباید زن داشت ولی مقصود

 .ناهمگون نداشتند و خواسته هایشان اگر به غیر معمول بودن آدمک نبود معمولی تر هم نبود آن مکانِ کدام از آن مدعیان کنارِ

 ...نمی توانست ده انگشتی کارکند اما آرامشش بازگشته بودخود بازگشت  و زمانی که به زمانِ ،آدمک گشت و گشت در زمین
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 فریدبه نام خدایی که سیل آ

  !بارانی در راه است

  محمد نوري زاد 15نامه 

  

. نباشد نگرانم که مرا جمعه اي در کار. روز جمعه منتشر می شد، همین حاال منتشر می کنم من ناگزیر این نامه را که باید در واپسین ساعات

. وارد مرحله ي تازه اي گردیده است –دوشنبه  -وزاست، ازدیر  بازي کودکانه اي که سازمان اطالعات سپاه با من و با خانواده ام شروع کرده

را می بریم، هم پودرم  پودرت می کنیم و درصد سایت داخلی و خارجی آبرویت: فرمایش مأمورانی که به من گفتند آري، ممکن است بنا به

 .کنند، وهم بزعم خود با آبرویم بازي کنند

]  ...[   

من اینان را   .خواهم تا براي شما نامه بنویسند، از سرشناسان وادي علم و ادب و ایمان و تقوایند ن میاین عزیزانی را که من نام می برم و از آنا

  .در اجابت درخواستم، یا حتی دربی بها دانستن آن، به خدا وا می گذارم

برقرار بود، همچنان   زنده بودم و خانواده امو هفته هاي بعد  اگر تا هفته ي بعد. من و خانواده ام در این چند وقت، رنج فراوانی را تحمل کرده ایم

و امکانی بود، هم گریبان شما را خواهم گرفت، وهم گریبان این چند نفري که  وگرنه فرداي قیامت، اگر مرا فرصتی .براي شما خواهم نوشت

  .نامشان شماره می کنم و مختصري با آنان سخن می گویم یک به یک

]  ...[   

یا به سایت کلمه و جرس و هرکجا که خودتان صالح  .آقاي دکتر خزعلی ارسال فرمایید را براي من، یا به سایت می توانید نامه هاي خود

البته بنا نیست . قرار ما تا زمان انتخابات. ناپسند پرهیزکنید شایسته می دانم دراین نهضت بزرگ نامه نگاري، از رواج واژه هاي زشت و .دانید می

همه . ایام انتخابات رصد می کنیم اما انتهاي این راه را همان. انگیزي رخ بدهد و همه ي آبهاي رفته به جوي بازگردد در آن روز اتفاق حیرت

 بدرود. به امید اثربخشی اقیانوسی از کلمات خیرخواهانه. مشفقانه ي خویش قرار می دهیم می نویسیم و رهبر را مخاطب نوشته هاي صریح اما
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  ي از زنداندست نوشته هاي ضیا نبو

  ضیا نبوي

شه کم کم اتفاقات  کنند موجودات خاص و متفاوتی هستند و این باعث می ها به صورت بنیادین و از ابتداء دچار سوء تفاهمند و فکر می بعضی آدم
من از . خودم باشم به هر حال فکر کنم یکی از این افراد متوهم احتماال. خاصی هم براشون بیفته و شاید هم اتفاقات رو خاص تفسیر کنند

دقت کنید، بحث آرزو نبود، مطمئن (گفتند، پیش خودم مطمئن بودم  هام آرزوهاي خودشون رو براي آینده می کودکی، وقتی هم سن و سال
! باشند تونند در اون تجربه با من شریک که به جایی خواهم رسید که هیچ کسی تا به حال نرسیده و در بهترین حالت یک یا دو نفر می!) بودم

 .متاسفانه و با عرض معذرت خیلی زیاد باید عرض کنم که چنین توهماتی هنوز به صورت کامل من رو رها نکرده

]  ...[   

سال حبس در تبعید  10تا اتهام، اتهام محاربه و  5این که از بین  .جالب بود باز هم همون اتفاقاتی افتاده بود که من به اون حساسیت داشتم
ببینید، این که یک سیستم تصمیم بگیره با مخالفین و منتقدینش برخورد کنه، . آخرین و بدترین تصوري بود که در ذهنم میگنجیدباقی بمونه، 

نکتهاي که حداقل از نظر من غیرقابل درکه اینه که بخواد هویت اونها رو هم تحریف کنه و . اگر چه اصال پسندیده نیست، اما خب قابل فهمه
من گاهی به مواضع وزارت اطالعات بیشتر اعتماد  88باور کنید تا پیش از خرداد ! روانی آزارشون بده و این اتفاقا کار زشتیهبه لحاظ روحی و 

حتی . »..گیره وزارت هیچ وقت کسی رو الکی نمی«هاي انجمن روش توافق داشتیم این بود که  داشتم تا به فعالین سیاسی و نکتهاي که با بچه
  .تکنیک هاي دانشجویی در پلی نشریه در جریان پرونده

]  ...[   

نه تنها از زیر آوار بیرون . ي اعزام به اهواز بودیم هیچ کدوم از احساسات روز قبل در من وجود نداشت صبح جمعه دوم مهرماه وقتی که آماده
م تقریبا عادي شده بود و عالمت این عادي بودن هم شرایط .اومده بودم، بلکه تا حدي از موقعیتی که در اون قرار داشتم، ارتفاع هم گرفته بودم

ربا و با پابند به یک قاچاقچی مواد مهار شده بودم  با یک ماشین سواري در حالی که با دستبند به یک آدم! دلیل بخندم تونستم بی این بود که می
اي هم چشم روي  در تمامی طول مسیر حتی براي دقیقه. ودعازم اهواز شدیم، اگر چه باید اعتراف کنیم که برخورد مامورین انتقال محترمانه ب

 !هم نگذاشتم تا فرصت تماشاي اطراف رو از دست ندم

تر  داشتم با شدتی هر چه تمام 350هاي غروب بود که احساس دلتنگی غریبی که از دیروز نسبت به دوستان بند هاي راه و نزدیک فقط در میانه
انداز طبیعت اطراف و موسیقی پخش  تالقی این خاطرات با چشم. ا دوستان، یک به یک برام تداعی شدبر من غالب شد و لحظات خداحافظی ب

ي صبح پنج شنبه، عصر جمعه در سکوت کامل شکست تا این قاعده  شده از ماشین باالخره اشکم رو در آورد و اینطور بود که بغض نیمه کاره
 … کنه انی سر باز میاي به هر حال زم اثبات بشه که هر بغض فروخورده
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  رنجنامه فرزاد کمانگر 

  فرزاد کمانگر

سال سابقه تدریس که یکسال قبل از دستگیري در  12اینجانب فرزاد کمانگرمعروف به سیامند معلم آموزش وپرورش شهرستان کامیاران با 
کامیاران شاخه کردستان بودم و تا زمان هنرستان کارودانش مشغول به تدریس بودم و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان 

همچنین عضو شوراي نویسندگان ماهنامه . فعالیت این انجمن و قبل از اعالم ممنوعیت فعالیتهاي آن مسئول روابط عمومی این انجمن بودم 
مدتی . ن نشریه نیز تعطیل شد بودم که بعدها بوسیله حراست آموزش و پرورش ای) نشریه آموزش و پرورش کامیاران(آموزشی رویان  –فرهنگی 

نیز با آغاز فعالیت مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به  1384بوده ام و از سال ) ئاسک(نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران 
باشد به تهران آمدم و دستگیر براي پیگیري مسئله درمان بیماري برادرم که از فعالین سیاسی کردستان می  1385در مرداد . عضویت آن درآمدم 

زیرزمینی بدون هواکش ، تنگ و تاریک بردند ، سلولها خالی بود نه زیرانداز نه پتو و نه . در همان روز به مکان نامعلومی انتقال داده شدم. شدم 
ی نوشتند از قومیتم می پرسیدند و تا هنگامی که مشخصات مرا م. آنجا بسیار تاریک بود مرا به اتاق دیگري بردند . هیچ شی دیگري آنجا نبود 

به خاطر مذهب نیز مورد فحاشی ، توهین و کتک کاري قرار . هستم بوسیله شالق شلنگ مانندي تمام بدنم را شالق میزدند  >کرد<می گفتم 
ستند و روي صندلی مینشاندند و دست هایم را می ب. بخاطر موسیقی کردي که روي گوشیم موبایلم بود تا می توانستند شالقم میزدند . میدادند 

فشار وارد می کردند و لباسهایم را از تنم به طور کامل خارج می کردند و با تهدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم  …به جاهاي حساس بدنم 
  .آزارم می دادند 

]  ...[   

براي برادرهایم مشکل ایجاد . عالقه ام را نیز دستگیر کردند  در اینجا نیز براي فشار وارد کردن به من اجازه مالقات ندادند و حتی دختر مورد
شدم و حتی اجازه ) قارچ(دچار ناراحتی پوستی . بعلت سلول و پتو و لباسهاي غیر بهداشتی کثیف و بدبو . میکردند و آنها را بازداشت می کردند 

روز آخر بازداشتم سلولم را عوض کردند و  15. عتصاب غذا نمایم روز ا 12که . بعلت فشار شکنجه ها مجبور شدم . دیدن پزشک را هم نداشتم 
هر روز مورد فحاشی و هتاکی قرار می گرفتم حتی یکبار بعلت . به سلول بدبوتر و کثیف تري که هیچگونه وسیله گرمایی نداشت انتقال دادند 

در آوردند و به تجاوز جنسی تهدیدم ) زیرزمین(شکنجه گاه شبی نیز لباسهایم را در همان . ضربه هایی که به بیضه هایم زدند بیهوش شدم 
وادار .. مرا وادار به اعتراف به مسائل عاطفی و روابط و. که سرم را به دیوار بکوبم . براي رهایی از شکنجه چند بار مجبور شدم .. نمودند و
  .قدام به خودکشی مینمودند صداي آه و ناله سلول هاي دیگر مرتب شنیده میشد وحتی گاهاً بعضی ا. میکردند 

]  ...[   

. ماه نیز در انفرادي هاي سنندج بودم ، پرونده ام در سنندج نیز عدم صالحیت رسیدگی گرفت و دوباره به تهران منتقل شدم  2نزدیک به 
بعد از یک شب بازداشت . شته وي جسم و اعصاب و روانم تاثیر بسیار بدي گذا. ماه انفرادي آزارهاي جسمی و روحی در این مدت  8نزدیک به 

آابان به زندان رجایی شهر  27زندان اوین در جایی که مواد مخدر سرگرمی زندانیان محسوب میشود منتقل شدم و از  7به اندرزگاه  209در 
  .قل شده ام منت …زندانی که در طبقه بندي سازمان زندانها متعلق به زندانیان خطرناکی چون قتل ، آدم ربایی و سرقت مسلحانه و
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 طرح بحثی براي

  آغاز تدوین و ارائه ي تحلیل جامعی از وضعیت ایران

  محسن یوسفی اردکانی

و  _قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري در ایران عده اي به درستی بر این عقیده بودند که مهمترین دستاورد این انتخابات براي مردم 
درگیري الیه هاي مختلف بورژوازي ایران و به تبع آن جناحهاي سیاسی اي است که  _ران به خصوص طبقه ي کارگر و زحمتکشان ای

  . زمان به خوبی وظیفه ي اثبات این ادعا را بر عهده گرفت. نمایندگی این الیه ها را در ساختار سیاسی حکومت به عهده دارند
این نکته که این انتخابات در زیر بنا و روبناي خود به یک جنگ تمام عیار اکنون هم بسیاري از نیروهاي سیاسی و تحلیلگران ایران بی توجه به 

  . اقتصادي بین جناح هاي قدرت تبدیل شده است، وارد مسیر نادرستی در شناخت و تحلیل مسائل ایران شده اند 

]  ...[   

ی الزم براي انجام طرحهاي داخلی و خارجی خود را به طرح هدفمند کردن یارانه عالوه بر آنکه راهکاري براي دولت احمدي نژاد است تا نقدینگ
دست آورد و قدمی است بلند براي همسان کردن سیستم اقتصادي کشور با سیاستهاي سازمان تجارت جهانی که می تواند به عنوان مجازاتی 

استفاده از اختیاراتش در باب کاهش  احمدي نژاد در سه سال آینده خواهد کوشید با. سنگین براي طبقه ي متوسط شهري ایران محسوب شود
شهري تعرفه هاي واردات کاال و جلوگیري از افزایش قیمتها مانع از اعمال فشار به طبقات پائین جامعه شود و در عوض با باال رفتن نرخ خدمات 

زریق کمک مستقیم به طبقات پائین او ابزار و اختیارات کافی براي ت. و سوخت، فشار سنگینی را به طبقه ي متوسط شهري وارد خواهد آورد
  . جامعه را بدست آورده است و می تواند اطمینان کافی داشته باشد که با اعتراضی از سوي طبقات پائین جامعه مواجه نخواهد شد

  
]  ...[   

یه اصول اولیه یک جامعه دموکراتیک مساله اتحاد بر پایه ي آنچه که نمی خواهیم مسلما موردنظر بسیاري از ما نیست اما می توان با توافق بر پا
تقویت نهادهاي مدنی، دفاع از تشکیل تشکلهاي سیاسی و صنفی، خارج کردن حوزه ي اندیشه . اتحادي بر پایه آنچه که می خواهیم شکل دهیم

اقلیتهاي قومی و مذهبی، از زیر یوغ نظارت حکومتی و دولتی، جلوگیري از دخالت دین در عرصه ي حکومت، تامین حقوق اولیه انسانی براي 
بازسازي زیر ساختهاي اقتصادي کشور، حرکت به سمت ایجاد یک رفاه عمومی نسبی، جلوگیري از هرگونه منازعه ي نظامی و موارد بیشمار از 

  . بگیرداین دست می تواند مصداق خواسته هاي مشترکی باشد که بر پایه آنها اتحادي در بین نیروهاي سیاسی و اجتماعی ایران شکل 
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 نقد خطوط کلی دفاع طرفداران حمله خارجی از دخالت بشردوستانه

 عابد توانچه

. ها در آن تکرار شده است ها و بار بار» دخالت بشردوستانه«شده است از مقاالتی که کلید واژه  هاي فارسی زبان پر ها بیشتر سایت این روز
هاي نمناك و داراي پوسیدگی اپوزیسیون  مثل قارچ بعد از رعد و برق حمالت هوایی آمریکا و ناتو به لیبی در قسمت» دخالت بشر دوستانه«

اکنون این موضوع در صدر گفتگوهاي سیاسی روز . جا پخش کرد النزا خودش را در همهایران سبز شد و در مدت کوتاهی مثل ویروس آنفو
  .مدافعانِ متعصب و پیگیري براي خود پیدا کرده است» دخالت بشر دوستانه«فعاالن سیاسی ایران قرار دارد و 

]  ...[   

پذیرد که حکومت آن کشور موي  فقط در کشوري انجام می» دخالت بشر دوستانه«رفتار آمریکا در تحوالت کشورهاي عربی نشان داده است که 
در این همه تغییر و تحوالت . مداخله کنندگان از آینده آن کشور تضمین شده و قطعی باشد» سهم«هاي جهانی باشد و از آن مهمتر  دماغ قدرت

ها بوده است،  آن کشور حکومت موي دماغ آن که در   اند هاي اروپایی فقط در یک کشور وارد عمل شده در کشورهاي عربی، آمریکا و قدرت
ریقا منابع نفتی اش پیشاپیش به شرکتهاي نفتی این کشورها واگذار شده است و این کشور دروازه ورود امن و مطمئن به قاره بی ثبات و ناامن آف

  .بوده است

]  ...[   

درصد آن اما اعتقاد دارد  1درصد آن یا  50درصد ماجرا است یا  100 آن صحبت کند ي خواهد درباره نگارنده اصال اعتقاد ندارد که عاملی که می
. به شدت خالی است» اي هاي حساس هسته تالش براي رسیدن به تکنولوژي«و » شدت سرکوبهاي حکومت«هاي  جاي خالی عاملی در بررسی

هاي بیشتر  هاي دیگر از ایران و تهدید مداوم به تحریمتر و خروج سفراي سیاسی کشور هاي شدید آیا نباید یک تحلیلگر از خود سوال کند تحریم
براي » تضمین«و یک » عاملِ بقا«حکومت ایران براي یافتن یک » احساس نیاز«و » اشتیاق«چه میزان » جنگ با ایران«و تحریم هر روزه به 
  کند؟ تر می دهد و آنرا حاد جهانی افزایش می ي تحمیل خود به جامعه

درخواست از حکومت ایران براي کنار «اند  فعال جنگ با همراه کردن کسانی که نظر مثبتی روي جنگ ندارند موفق شدهبه نظر من طرفداران 
. ترین موفقیت جنگ طلبان تا کنون است این مسئله به شدت خطرناك بوده و بزرگ. را موجه و مقبول جلوه دهند» اي گذاشتن برنامه هسته

  :بیاندازند که اند که این را جا ها موفق شده آن

  .اي ایران است تنها راه مقابله با حمله نظامی به ایران تالش براي متوقف کردن برنامه هسته: یک

  .تر ایران است تر و سنگین اي ایران تحریم گسترده تنها راه متوقف سازي برنامه هسته: دو
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 حرفهاي همسایه 
سیزده آبان –گزارش از دل رویداد   

 

 امیر سجاد حکیمی

. توي کوچه پس کوچه هاي میرزاي شیرازي، قایم مقام... هرکس می دوید پس ما هم می دویدیم. ی رسیدیم داشتیم فرار می کردیموقت
از خانه که راه افتادم هیچکس نبود توي خیابان هرچه نزدیکتر . راه نبود. دیر رسیدیم. گرم نشده بودیم هنوز. خندیدیم که هنوز نیامده باید بدویم

یکی می گفت می زنند . باز با ماشین رفتیم، نزدیکترین جایی که می شد. معلوم بود از اولش هم. ه مرکز شهر معلوم می شد چرامی شدم ب
آن روز . من رفتم. تا جایی که می شود باید رفت. کسی کاري ت ندارد. از توي ماشین می شود همه چیز را بهتر دید. ماشین را داغان می کنند

. یکی گفت سیزده آبان و یادم آمد. آنقدر قاطی کرده بودم که پرسیدم. فکر کردم سی خرداد است. قبلن هم گفته ام. ی خردادهم رفته بودم، س
  .شعار می دادند بگوییم. می رفتیم که کالس نرویم. آن وقتها هم می بردندمان سیزده آبان توي مینی بوس از مدرسه

]  ...[  

گفتم . چطور چشمهایشان می لرزید؟ اضطرابشان را دیدي؟ همین که اینطور زرد کرده اند، بس استمی گفت دیدي . یکی می گفت خوشحالم
وم؟ دیدي راه را بستند روي مردم که کسی نرسد به سفارت، که دلقک بازي خودشان را بگیرند، بعد بگویند ما بودیم، کسی نبود، خبري نبود، بات

بعدا برایم گفت که توي دفترشان نشسته بوده که صداي شعار می آمده، دفترشان  "میم ح"ه، حاال ماند. اشک آور؟ زخمی؟ مردم؟ کجا؟ نبود
گفتم . کفشم پایم را زده. با یکی موافقم. توي سهروردي ست، نزدیک آپاداناست، مردم همینطور رفته اند باالتر، تا سیدخندان، تا میرداماد، هرجا

  .شلوغی هست. طرف میدان را نگاه می کنیم. توي بولوار خبري نیست. مهم نیست. هشنیدم که بود. زودتر شلوغتر بود. دیر آمدیم

]  ...[  

حاال ناراحت بود مسافر که . عصبانی بودم. مسافر می گوید یکی دیگرشان را مردم گیر انداختند، زدند، من هم رفتم و یک لگد زدم، لگد حسابی
. آدم نیستند اینها، آن موقع گفتم. می گوید نه نمی توانیم. ما نمی توانیم مثل آنها باشیممی گویم . حق دارد. می فهمم ناراحتیش را. چرا زده

هرچه قدر وحشی که باشی، . اگر نمی ترسیدند نبودند، ترسشان را که دیدم می گویم آدم اند، همین امیدوارم می کند. حاال می گویم هستند
می گفت کاش یکی این . حق داشت مسافر. فی، بیدار می شود باالخره، می ریزد بیرونآدمی، انسانیت یک جایی در تو هم هست، هرچه قدر مخ

وقتی رسیدیم : باید این ها را بنویسم. با خودم فکر کردم که سوار شده بود براي همین، که همین را بگوید، به یکی گفتم. چیزها را بنویسد
  ... داشتیم فرار می کردیم
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  اسالمی پس از انتخابات پرشتاب تر شده استفروپاشی اسطوره هاي جمهوري 

  حسین بشیریه مصاحبه با

  شما وضعیت فعلی در فرآیند تحوالت پس از انتخابات چیست؟   ارزیابی: رادیو فردا

ر را باید به عنوان فرایند تاریخی گذا 1370به نظر من، در یک چشم انداز گسترده تر کل تحوالت ایران از میانه دهه  : حسین بشیریه 

اما باید ویژگی و توصیف . نیز یکی از مراحل همین فرایند گسترده تر است 88تدریجی به دموکراسی به شمار آورد و تحوالت پس از انتخابات 

  .دقیق این مرحله چند ماهه را مشخصا توضیح داد

به نظر می رسد که مفهوم .توصیف نمود) وکراسیدر مقایسه با گذار به دم(به نظر من تحوالت این چندماهه اخیر را باید با عنوان دقیق تري 

فرسایش قدرت و اقتدار مفهوم نسبتا روشن و دقیقی در  .براي توصیف این مرحله از گذار مناسبت بیشتري داشته باشد» فرسایش ساختار قدرت«

  .ردجامعه شناسی سیاسی است و وجوه و ابعاد چندي دارد که در اینجا می توان مختصرا به آنها اشاره ک

]  ...[  

یک نکته اساسی از حیث عملی که معموال مورد غفلت خام اندیشان بویژه در بین اپوزیسیون خارج از کشور واقع شده است این است که در 

دئولوژي شرایط فرسایش ساختار اقتدار، مسئله اصلی کارکرد و فایده و نقش افراد، گروه ها و احزاب در فرایند فرسایش است نه ماهیت عقاید و ای
به . تحول سیاسی در شرایط فرسایش نیازمند ائتالف نیروها و نهایتا دو قطبی شدن جامعه سیاسی است.و یا حتی تعلقات گذشته آنها با حکومت

در .غیر از عرصه دین، عرصه فرهنگ و هنر نیز چنانکه دیده ایم می تواند عرصه و حوزه عمل مستقل براي اپوزیسیون دمکراتیک فراهم کند

  .وضعیت هاي فرسایشی پایگاه هاي حمایت اجتماعی رژیم ها و اپوزیسیون ها دستخوش دگرگونی می شود

]  ...[  

سرچشمه قوت جنبش هاي دانشجویی نیز همان اندیشه هاي انتقادي ناشی از علوم اجتماعی جدید است و همین اندیشه ها البته الهام بخش 

 .ی اندیشه شک و تردید اندیشه اساسی است و اندیشه اي مدرن استعلوم غیر اجتماعی جدید هم بوده اند؛ یعن

در غیاب آن اندیشه هاي انتقادي دانشگاه، و دانشجو . براي جستجوي حقیقت باید یک بار هم که شده در باره همه چیز شک و تردید کنیم 

ي بسته و گرفتار ساختار قدرت گفتمانی بود تفاوتی در آن صورت دانشگاه مدرن با مدرسه قدیم که مقید به متن ها. معنایی نخواهد داشت

  .جنبش دانشجویی پاسدار اندیشه ها و علوم رهایی بخش است. نخواهد کرد
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 منتظري با رهبري جنبش سبز می تواند نقش مهمی در بسیج مردم ایفا کند 

  مصاحبه اي از حسین بشیریه

  از نظر شما، مختصات حوادث و جنبش اعتراضى ایران چیست؟

رویدادهاى پس از انتخابات زمینه ساز یک موقعیت انقالبى بالقوه در رویارویى با حکومتى شد که درگیر بحران هاى متعددى  :سین بشیریهح
رژیم هاى خودکامه با ویژگى تئوکراتیک . این حوادث پیش از همه بحران در یکپارچگى و انسجام درونى رژیم را به نمایش گذاشت. است

خود بحران هاى متعددى را پرورش مى دهند، مثل بحران در انسجام درونى، بحران در مشروعیت ایدئولوژیک، ناکارآمدى در  انتخابى در ذات
  .هدایت امور و رقابت در میان رهبران

]  ...[  

 مرام تعرضى دارند و در جنبش هاى انقالبى معموال. ایدئولوژى یا مرام جنبش هاى اعتراضى در نوع خود مى توانند تعرضى و یا تدافعى باشند
ایدئولوژى یا مرام هاى تدافعى معموال بیانگر نارضایتى مردم از نحوه عملکر . اقتصادى و اجتماعى کامال متفاوتى هستند - پى ساختار سیا سى

ش علیه تبعیض قومى و مثل شورش هاى رعیت ها، شورش علیه مالیات و یا شور. نظام موجود و رهبران آنها و بیانگر شورش اند و نه انقالب 
  .مذهبى

  .نامید» شورشى علیه تقلب در انتخابات«جنبش سبز ایران را مى توان 
به یک اعتبار جنبش امروز در ایران به خاطر دفاع از قانون اساسى موجود و به خاطر اعتراض به خودکامگى یک اقلیت حاکم که بر ابزارهاى 

  .به رهبرى آیت اهللا خمینى است 1342سال نظامى تکیه دارد تا حد زیادى شبیه به شورش 
به اعتقاد من جنبش سبز مى تواند ایده هاى . اما نباید فراموش کرد که یک جنبش تدافعى و یا شورش مى تواند به یک حرکت انقالبى بدل شود

ت چون در تمام یک قرن گذشته و این در حد خود مثبت و کافى اس. را احیا کند 1357انقالب مشروطه و شعارهاى اصیل و اولیه انقالب 
با دمکراسى و حاکمیت مردم بوده ) چه نوع سلطنتى و چه نوع روحانى آن ( مهمترین تضاد و شکاف سیاسى در ایران همواره بین خودکامگى 

  .است
 ]  ...[   

ى که ابزارهاى سرکوب و نظامى زمان –یک : معموال در تمام حرکات انقالبى رهبرى جنبش در دو حالت نقش تعیین کننده اى پیدا مى کند
  ). ایران 1357مثل مورد انقالب ( زمانى که حکوت در حالت تردید و یا تشتت قرار دارد : حکومت قادر به انجام وظیفه خود نیستند و دوم

بنابراین . اوضاع است معموال آن چیزى که میخ نهایى را بر تابوت رژیم هاى خودکامه مى کوبد بحران در اعمال قدرت و از دست دادن کنترل
ده یک رهبرى نیرومند و معتقد به ایدئولوژى و مرامى منسجم مى تواند با به کارگرفتن روش هاى گوناگونى از کارزار سیاسى، مردم را بسیج کر

  .و با اتکا به این نیرو قدرت سرکوب و اعمال اراده حکومت را تضعیف کند

کنم که مطرح شدن و ارتقاء یک روحانى دگر اندیش مثل آیت اهللا منتظرى به عنوان رهبر این  در نهایت با توجه به شرایط فعلى من فکر مى
  . جنبش مى تواند از نظر بسیج سیاسى مردم و تغییر توازن بین نیروها و بازیگران سیاسى نقش بسیار مهمى ایفا کند
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  باباچاهی

 علی ثباتی

, این روزها زیاد بر سر زبان ها افتاده است؟ توریست با یک پدیده رابطه اي عقیم مشخصه ي اصلی یک نگاه توریستی چیست؟ اصطالحی که

مثالً یک توریست . فانتازي توریست واقعیت سخت و انکارنشدنی دیگري را در خود حل می کند. و برامده از فانتازي ایجاد می کند, زده-مصرف
او در این واقعیت سخت و . ره به برداش هایی احساسی و خیالبافانه می رسدزیستی درآمیخته با فقر و فالکت و محرومیت یک عشی-از ساده

درست مثل زوشنفکري که به یک کارگر ساده غبطه . و بکر می بیند, برانگیز- چیزي حسرت, چیزي ستودنی, یه لطف فانتازي هاي اش, شوم
, توریست از این گونه است. معاش نفس می کشد و کار می کند چراکه دغدغه هاي متعدد او را ندارد و فقط براي تکرار روزمرگی و, می خورد

, گرد پدیده اي چرخ می زند و ستایشگرانه, بی اینکه پرش به آتش یک پدیده بگیرد, او از فاصله اي امن, سپر دفاعی او فانتازي هاي اوست
  .و شادباشانه در آن خیره می شود, شیفته وار

]  ...[   
چیزي -یعنی پسا, شعر وضعیت هاي پسینی, پسانیمائی, عران ما دو دهه است که سعی می کند شعري فرانیمائیباباچاهی مثل بسیاري از شا

اما این مواجهه ي باباچاهی با جنون پستمدرن از چه جنسی . نا به هنگامی و جنون و سرخوشی پستمدرن را دربرابر چشمان ما باال بگیرد, بودن

وقتی سوژه در خود , نمی شود گفتگو کرد, وقتی دیگر نمی شود سخن گفت, ونی فرجامینش می رسداست؟ وقتی این مواجهه به سکوت و جن
این فرزند راستین شوپنهاورو , وقتی که انکار خویشتن, شب جهان در چشمانش تجلی می یابد, و به قول هگل, فروبسته و خاموش می شود

صحنه , سختگرانه تر از همیشه, درست آنجاست که باید بارها دقیقتر از همیشه, شودبار و آکنده از فراموشی بدل می -به سرنوشتی نسیان, نیچه

این , زا چگونه مواجه می شود؟ با این دریافت که آسمان تهی از هر واالیشی شده است-سوژه با این مواجهه ي آسیب. را زیر نظر گرفت
شورمندانه و شوم جا آن را گرفته است؟ اینجاست که , بیان ناشدنی و سکوتی, برداشت که امر متعالی از ساحت هستی ما رخت بر بسته است

  .تهی و واکنشی و دفاعی به تمامی آفتابی می شود-فانتازي میان

]  ...[   
اما با حفظ فاصله اي که سوژه را به درون , چرخیدن به گرد فضاي تهی و مکنده ي نظریه, مسئله دقیقا همین برخورد توریستی با نظریه است

باز را به حال خودشان واگذاریم تا یک - شاید زمان آن رسیده است که توریست هاي سرخوش و پرنشاط و نظریه. بناکی مخوف خود نکشدآشو
ولی جایی دیگر و در وضعیتی دیگر به , دل سیر از در و دیوارهاي این بناي در هم شکسته و رازآمیز عکس هاي یادگاري و جذاب بگیرند

  .         فضا را از اعالم حضور خود وهم آگین می کند, یا حتا زوزه اي بلند و سبعانه, جایی که مواجهه با جنون و خاموشی: جستجوي نظریه برآییم
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  ژورنالیسم و تئوري

  علی ثباتی

  

هیچ سنت هست چون ترمینولوژي آن بر نقد ادبی سایه انداخته است و نیست چون از متن , نظریه ي ادبی هم هست و هم نیست, در ایران
می توانید یک روز , براي همین هم هست که نفسِ نظریه ي ادبی همیشه کیفیتی توریستی و ویترینی دارد. فکري بومی اي برنیامده است

ا به هیچ کج از این کهد و روز دیگر بر شانه هاي جودیت باتلر بایستید و مطمئن یروزي وامدار پیر ماچري باش, دیگر ژیژکی يدلوزي باشید و روز
, قرار دارد) به معناي دریدایی کلمه( 145تصمیم-نظریه ي ادبی همیشه در وضعیتی بی ,بنابراین. چه می کنید کجاي جهان اید و برنمی خورد که

- پذیر و درونی-و نه می توان آن را همچون عنصري بومیت, یعنی نه می توان آن را به مثابه ي یک امر بیرونیِ زائد براي همیشه کنار گذاشت
هر کدام را هم که برگزیند باز از , این هر دو همواره مثل دو گزینه ي متعارض و متضاد پیش روي نویسنده است؛ "146از آنِ خود ساخت"نده شو

مخل ناممکنی آن است و این وضعیتی سرتاسري  اشو شبح امکان  آنناممکنی نظریه مخل امکان  147شبح, شرِ آن دیگري خالصی اش نیست
از زمانی که نیما در مقدمه . 148شعر در سرتاسر تاریخ شعر مدرن و پسامدرن ایران بیندازید ريِ تبیینِیاست نگاهی به هیست کافی. و دائمی است

باختین , سعی می کرد تکلیف خود را با کانت و فروید روشن کند تا زمانی که پايِ یاکوبسون و بعدتر پل د مان "149ارزش احساسات"ي غریبِ 
همیشه این نسبت سیال , مسئله هرگز برطرف نشده است. به بوطیقاي شعر فارسی باز شد) و تحریف شده البته, نادقیق, لوطبه شکلی مغ(و دریدا 

  .و ناثابت بین نظریه ي وارداتیِ غربی و کاربست بومی و خودپرداخته ي آن برقرار بوده است
]  ...[   

سازيِ نظري کنیم -توانیم از شر نظریه خالص شویم نه می توانیم به تمامی سنت نه می. می بینیم که اساساً با نوعی وضعیت مرضی مواجهیم
مگر برخی استثنائاتی که طی این , پردازي بزنیم- و در زمینه اي متعین با حدود و ثغور و مرزبنديِ نظريِ راستایافته و قابل استناد دست به مفهوم

ازفرق "رهایی یابیم و نه می توانیم  "زدگی- غرب"نه می توانیم از اتهام تقلیدگري و . دو دهه سعی در فراهم آوردن زمینه هاي نظري داشته اند
عمر این معضل به قدمت شکل گیري خود , و از قضا یکی دو روز هم نیست که در این وضع به سر می بریم, "150سر تا ناخن پا غربی شویم

  .شعر نو و نهضت مشروطه است
]  ...[   

تصمیمی یا -باید مداخله کند و نسبت خودش را با نقدعملی یا نقد ژورنالیستی طی تصمیمی که در موقعیت هاي بیاین خود نظریه است که 
نظریه نمی تواند تکلیف اش را با این ماجرا نهایی کند و می باید دائماً به این قائله , ناپذیري می گرد معین سازد؛ اینطور تمام کنم-تصمیم

  .     گري کند چون منطق هژمونی را پایانی نیست-فه مداخلهبازگردد و پی در پی و بی وق

                                                             
١٤٥ . indecidable 
146  .appropriate  
147  .scepter مهم , کند و بر وضعیت اکنونی امروز سایه می اندازد یا شبح از اصطالحات محبوب دریداست و به معناي میراثی فکري است که صرفاً داشته اي انفعالی نیست بل وضعیتی فعاالنه است که مداخله می
  .  است که همین سویه ي شبحگون سنت مارکسیستی در قرن بیشتم می پردازد "اشباح مارکس"ن کتاب رو در این زمینه تری

و ادبیات داستانی نیز , موسیقی, تجسمیهنرهاي , نظیر سینما, یسمبحث من اینجا محدود به شعر است ولی تا آنجایی که دنبال کرده ام به ظن نزدیک به یقین می توانم بگویم در سایر حوزه هاي نقد و ژورنال.  148
  . و ژورنالیسم از همین جنس باشد, نظریه ي هنري, تبارشناسیِ نسبت و رابطه ي پراعوجاج نقد عملی

منتشرشده توسط نشر (ي خود "پانویس ها"نیز در فصلی از کتاب حافظ موسوي . این کتاب تقریاً نایاب است و چاپ دوسم وسوم آن در دهه ي پنجان توسط انشتارات گوتبنرگ روانه ي بازار کتاب شده بوده است.  149
البته با توجه به , او در این مقاله. ارزش این مقاله در تالش نیما براي تبیین هنر به طور عام و شعر به طور خاص به شکلی نظري است. درباره ي این مقاله ي مهم نیما مطالبی را عنوان کرده است) آهنگ دیگر

پردازي جاي -هگلی فراروي کند و هنر را در جایی فراسوي این دوگانه-گراییِ کانتی-و ذهنی "طالبات بدنی"باوري صرف فرویدي تحت عنوان -سعی دارد بین لذت, د آن دوره نسبت به فلسفه ي غربشناخت محدو
  . دهد
  . گفته ي معروف سیدحسن تقی زاده از روشنفکران عصر مشروطه.  150
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  خستگی؟

  علی ثباتی 

آگاهی ناشی  اي که از نوعی شم یا پیش خستگی. این خستگی، اما، به نظرم خستگی پیش از کنش است و نه پس از کنش...ام، باور کنید خسته
اش، به زبان  اش، زبان پیش از شدن هاي دلی سازد که از زبان دو کر آدمی متنی میدهد، از پی گیرد، فرامی برمی گیرد، به شود، شدتی که فرامی می

اش چون  کند و گذر زمان را براي اش می خویش پذیرِ خویشتنِ  بیانی، ترجمه به  آدم را، شود؛ اش، ترجمه می اش، زبان پس از شدن هاي گرفتن تصمیم
کند؛ تراکمی که از  می  جا به شود و جا جا می یابد، در فراسوي زمان جابه مند می ی نازمانزمان وجه. کند گذار دورانی و تمدنی عظیم درونی می

  .سازد اي بس کشدار و بلندابلند برمی یک لحظه، زمانه  از تندگذريِ یک آن، یک وهله،  ي زمان، کمینه
 ]  ...[   

شدند،  هایی که تا به حال شنیده نمی گویی داللت. زبانی دیگر است این خستگی از سر انتقال از زبانی به زبانی دیگر بل خستگی تبدیل شدن به
زبانی دیگر که اعالم . خودشان سر به شورش گذاشته زبانی دیگر را سروشکل داده باشند  پلکیدند، ها می هاي متن هایی که در کناره و حاشیه

معنا و داللت از زبانی به زبانی دیگر نباشد بل خستگی انتقال  دادنِ خستگی انتقال  شاید این خستگی، پس،. کند استقالل و خودمختاري می
شاید این فرآیند ترجمه اصالً فرآیند نیست بل جهشی کیفی است که خود زبان را به چیزي . پنهانی نامعنا و ناداللت به زبانی یکسره تازه باشد

انسانی که در حین ترجمه دزدانه دیگر شده . یکسره دیگر است انسانی که در معرض این خستگی است هم انسانی. کند غریبه با خودش بدل می
  .است

]  ...[   
وري  هاي شعله هایی ناممکن از قهقهراي تاریک گذشته ایده پاشند،فالخن شده وامی شکافد و ساختارهاي تثبیت ناك قلب هوا را می هیابانگی هول

تر شکل  شکافد و شهرهایی گسترده خیزد؛ جغرافیایی شهرها از هم می ها به هوا برمی هانکوبند، بلوایی شورمندانه از تمامیِ د را به دیوار آینده می
هایی مصمم و ناآشنا از تباري  شان چهره یک دهند که در یک هایی را نمایش می شان زهدان هاي سونوگرافی بر صفحه گاه یابند؛ تمامی دست می

خستگیِ سپري کردن این . کنند ات می گردانند و خیره نگاه به سمت تو روي برمی  تخفیف، بی  ،هایی پرروح، توفنده با چشم  ناانسانی شاید،  دیگر،
کند  هاي نازیسته آبستن هیوالیی می ها و گذشته ي آینده هاي بالقوه فشرد و اکنون را از روایت ها را در درون آدم می اي که دوران  آنه /زم

  . چه در راه است ام از آن هباور کنید؛ خست...ام آري، خسته. سختهولناك
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  فانتزي انتخاب

  
  علی ثباتی

  
هاي ما را فراگرفته است و به تبع ِ آن بخشی از  خوان شور و سرریزي، میلی سیال و پُرتپش به تغییرْ دانشجوها، روشنفکرها، هنرمندها و کتاب

ریزد و هر چهار سال یک بار بر سر همین  اي انتخابات میاین شور، همه تن، در مجر. مان را جمعیت شهرنشین و برآمده از فرهنگ مدنی
چه که در  تواند براي آن انسان نمی. جوشد ست که می اندیشی هر سرریزي و شوري از فانتزي یا وهم. نماید گاه دیگربار و دیگربار رخ می وعده

ذهن طرحی در سر . اش هاي هاي اوست نه واقعیت تزيموتور ِ محرك میل ِ انسان فان. دست هست و دیگر براي میل کششی ندارد تکاپو کند
هایی هستند که ذهن بر سر محقق  اند نه کاذب، در عوض ایده هاي افالتونی نه صادق دارد که باید به جهان عینی بیرونی تحمیل کند، ایده

یعنی ساختار فعلی قانون، دولت و (اصالح ناپذیر  طور؟ فانتزي ِ اصالح امر ِ انتخابات ما چه... ها به جهان واقع شان است، یعنی تحمیل آن کردن
  آیا خود غایت فانتزي نیست؟) خالصه هر آن چه نهادهاي قدرت فعلی را سامان داده است

  
]  ...[   
  

ند از در چنین هنگامه اي ویرانه اي ناخوش آی  یعنی همان چیزهایی که در بزنگاه هاي تاریخ چون شبحی ظاهر می شوند،  فاکت هاي تاریخی،
این جاست که ذهن انسان از لمس فاجعه درمی ماند و این انبوه . "کوه پشته اي از ویرانه بر ویرانه"تصاویر را برمی سازند، به قول والتر بنیامین 

ن و قربانیان تاریخ همان انبوه تصاویر مغلوبا(فاجعه . به جانب اش می گریزد... تصاویر دهشت بار را وانهاده به افقی دور در آینده خیره می شود
به ( "انبوهه اي از تصاویر شکسته": درست پشت سر ما منظره اي آکنده از ویرانه هاي چشم آزار و ناخوش آیند را تدارك دیده است) معاصرمان
شکل گرفتن ِ نا  - ".خاباتاینک رؤیاي شیرین انت": خواند  ؛ با این حال، و به رغم چنین منظره اي، پیامی از ناخودآگاه ذهن را فرامی)قول الیوت

میلْ عصیان می کند و سرریز؛ فاکت هاي   .به هنگام و عصیانی ِ یک فانتزي، یعنی تحمل پذیر کردن هر آن چه از تحمل آدمی بیرون است
  ...تاریخی به محاق می روند و ناممکن جامه ي امر ِ ممکن به تن می کند

  
]  ...[   

  

ی که پرت و غریب می نمایی و سخن ات را چون بیگانه اي از خود رانده اند، تویی که تندباد اکثیرت توی  پس تویی که مثل هیچ کس نیستی،
من عاشق انسانی ام که در قرن بعدي "تارانده است؛ درنگ کن، این حرف ِ گوته را به یاد داشته باش که می گفت  "به کنجی رخوت ناك ات"

گردد که چه  ان و چیزي بگو که انسان ِ آینده وقتی با بهت و ناباوري در ویرانه ها دنبال پاسخی میبم "به دور از مردم شوریده" ".شود متولد می
وقتی از آن همه هیاهو و یاوه چیزي به جا نمانده است، تو را از همه آشناتر بیابد و چنان سخن ات را پذیرا   طور کارش به این جا رسیده است،

  . و این همه ي کاري ست که باید انجام دهی - ؛ این همه ي کاري ست که از تو بر می آید شود که انگار خود او سخن گفته است
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 هندي سبک

 منفی مقاومت مظهر

 شیري قهرمان

  کرمانشاه رازي، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیار

 اول دستۀ کرد؛ تقسیم دسته دو به توان میرا  صفویه دورة مذهبی - فرهنگی و اجتماعی - سیاسی وضعیت برابر در شاعران هاي واکنش

نگرانه،  سطحی سویه، یک آلود، تعصب افراطی، اعمال از بسیاري انجام در حکومت با عملکرد منفی مبارزة و انکارآمیز و سلبی هاي واکنش
 و رسمیت درصدد گري، لطهس از ابزارهاي استفاده با حکومت که هایی سیاست از تخطّی و اعتراض نوعی . است نامطلوب و اي بخشنامه

 حکومت هاي سیاست تغییر بر تأثیري تواند نمی شخصیتی یا نهاد هیچ که چنان اوضاعی در . است جامعه در ها آن تثبیت و دادن مشروعیت

 ها، سیاست نهگو این با اعالم ناهمسویی ضمن تا پردازند می دیگرگونه هایی آموزه و ها ارزش طرح به متقابل، رفتاري با بگذارد، شاعران

 را سیاسی تحوالت و تغییر به توجهی بی شاعران که رفتارهاست گونه برابر این در . باشند برآمده نیز ناروا هاي رویه آن کامل نفی درصدد

  . باشند زده سرباز حکومت از تأیید تا کنند می وانمود
]  ...[   
 قرن، سه این در فتوحی قول به که کند پیدا می گسترش همه آن وییلغزگ و معماسازي به گرایش دهم، تا هشتم قرن از که این علّت 

 در معماسازي . دارد حقیقت همین در ریشه نیز آید درمی نگارش معما به فن در رساله 386 منزوي حدود خطّی هاي نسخه فهرست براساس

 و عراقی سبک تداول انتهایی هاي سال ظر ادبین از ري تیمو دورة گمان بی . است صفوي و تیموري عصر در دار پرطرف پدیدة یک حقیقت

و  ادبی هاي تفنّن در منحصر فقط را شعر ادبی، هاي محفل و شاعران از بسیاري ها این سال در چون هست نیز سبک این انحطاط نوعی به
 عمومی هاي مکان در عیجم هاي شاعران، محفل و داشت ادامه نیز صفویه حکومت هاي سال در جریان این و بودند کرده پردازي صنعت

 و عوام جذب براي نیز لغز و معما چون هایی تفنّن از اغلب و پرداختند می به هنرنمایی یکدیگر برابر در نوعی به و داشتند ها خانه قهوه چون

   .کردند می استفاده سرگرمی تفریح و ایجاد

]  ...[   
 و فضا از متفاوت کامالً و مستقل تخیلی و دنیاي عاطفی و شعري خاص يها بافی خیال و ها بینی باریک آن با صفوي عصر شاعران دنیاي

 و پناهگاه آرمانی یا گریزگاه نوعی است نیرومند بسیار آن در شناختی روان و آمیز تخیل گرایانه، هاي درون جنبه که جامعه بر حاکم فرهنگ

 و جهالت و خشونت از انباشته دنیاي آن و گستردة اجتماعی ماتنامالی و تحمیالت و تکفیرها و طردها برابر در است ساخته خود و تخیلی
  .دنیوي مطامع به آلودگی و اقتدارگرایی و طلبی برتري و جانبی مطلق به حق و تعصب و تبختر و تفاخر
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 هجري نهم و هشتم هاي سده در حافظ شناسی مخاطب

 هرمنوتیک ادبی تاریخ رویکرد اساس بر

  

 فتوحی محمود دکتر

 مشهد فردوسی دانشگاه فارسی، ادبیات و بانز دانشیار

 وفایی افشین محمد

  تهران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتري دانشجوي

  
 :از اند عبارت این بررسی در اساسی پرسشهاي

 کیستند؟ وي مرگ از پس حافظ خوانندگان نخستین . 1
 شوند؟ بندي می رده هایی گروه چه در دریافت نوع و اجتماعی پایگاه حیث از مخاطبان این . 2
 دارد؟ وجهی چه قرن این خوانندگان نظر در حافظ شعر معنایی هاي افق یا معنا . 3
 است؟ خورده پیوند بیشتر عصر این خوانندگان مسائل کدام با حافظ شعر . 4
 است؟ چگونه سده این در حافظ شعر هاي خوانش دگرگونی روند . 5
  است؟ مسلط نهم سدة در حافظ شعر خوانش کدام . 6
]  ...[   

 نگرفته قوت چندان حافظ اشعار تأویل و و تفسیر شرح ایران داخل در حافظ، دیوان بسیار مقلدان و خوانندگان وجود با نهم سدة در
 و فهمند و می خوانند می سهولت به را حافظ شعر هندوستان حتی و شیراز و خراسان در ماوراءالنهر، فارسی مخاطبان تودة . است
 بافت با حافظ سخن .زنند می پیوند خود زندگی هاي با تجربه را وي ابیات روزمره، زندگی از واقعگرا هاي قصه برساختن با حتی

 روانی به شاعران.است همسو عصر خوانندگان تخیلی تجربۀ و ذوق و اجتماعی تجربۀ با و دارد روزگار قرابت آن دینی و فرهنگی
  .سازند می نقیضه و یرهنظ گویند، می پاسخ را غزلهایش

]  ...[   
 که کند می تأیید را گلندام محمد سخن روانی، و اجتماعی  فردي، مختلف هاي موقعیت در حافظ ابیات نوشتن و نقل متنوع، هاي خوانش

  .معناست این از حاکی  الوقت لقب لسان گفته است و حال باب سخنی مناسب هر حافظ در
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  ژه هاي مرکب خاقانینگاهی به دوزبانگی در وا

  

  دکتر محمود فضیلت

  

از دیدگاه . در باره ي این کاربرد ، دیدگاه هاي گونانون وجود دارد. می نامییم)  Bilingualism(کاربرد دو زبان به وسیله یک فرد را دوزبانی 

بفهمد ، به آنها تکلم کند و بتواند به آن دو زبان  بلوفید ، دو زبانه کسی است که به دو زبان بطور کامل و مساوي مسلط باشد یعنی هر دو زبان را

مه کی بر این باور است که اگر فردي بتواند دو زبان را . دیبولد دوزبانگی را داشتن حداقل معلومات در دو زبان می داند. مطالبی بخواند و بنویسد
ن مهارت در ایجاد ارتباط از طریق بیش از یک زبان را دو زبانی فیشمن داشت. به طور متناوب مورد استفاده قرار دهد ، دو زبانه نامیده می شود

ن می نامد و برخی دیگر از زبان پژوهان ، تنها به تسلط در یکی از مهارت هاي چهارگانه گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن در دو زبا

  . اي غیر مادري می دانندو گروهی دیگر نیز به عدد دو بسنده نمی کنند و دو زبانی را یادگیري زبان ه
]  ...[   

و خاقانی با شعر مصنوع خود قدرت نمایی می کند و شاعران همروزگار و رقیب خویش را با سحر سروده هایش به حیرت وا می دارد تا در برابر ا

خاقانی تمام الگوهاي شعري پیشین را در  در چنین شرایطی ،. سروده هاي مفاخره آمیز و افراط گرایانه ي او از این گونه اند. سر تسلیم فرود آرند
از سوي دیگر گستره ي . دو زبانگی خاقانی ، او را در آفرینش ترکیبات نو و بی سابقه ، یاري می کند. می نوردد و ترکیب آفرینی می کند 

  . نماید معلومات خاقانی از اصطالحات علوم و فنون عصر خویش و کاربرد آنها ، شعر او را ممتاز و بی مانند می
]  ...[   

این ترکیبات ناآشنا و فضل نمایانه از پیوند . خاقانی ترکیب هاي نو ساخته اي دارد که در آنها قوانین و قواعد سازه اي زبان را مراعات کرده است

و ساخته ي او ، با عرف زبان و واژه هاي ن. دوزبانگی و خالقیت شعري شکل گرفته اند و خواننده را با دشواري درك معنا و تصویر روبرو می کند

زبان عرصه ي ارتباط از پیش تعریف . با این همه ، نباید از یک اثر ادبی ، همه ي سازگاري هاي عرفی زبان را توقع داشت. ، سازگاري ندارد
، دجال خلقت ، دجال فعل  پس اگر خاقانی واژه هاي ترکیبی دجال شکل ، دجال افکن. شده و ادبیات ، گستره ي ارتباط خالق و هنرمندانه است

و واژه هاي مرکب پیش . و مانند این ها را به کار می برد ، نشانه خالقیت ادبی است که در طرف دو زبانی شاعر ریخت خود را پیدا کرده است
  . ندگفته اي چون آسمان ستر ، تنگ مقر ، شگرف همت ، سحر کار ، شیطان سوز ، مهدي مکان ، دل الحان نیز از این گونه ا
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  شکنجه االهیات

  

  نیکفر محمدرضا

 

 و دین به شود می زده نقبی میقات این از .شود می دینی معرفی حکومت حقیقت پدیداري ممتاز جاي عنوانِ به زندان نوشته، این آغاز در

 کی با خدا این مسئولیت که شود پرسیده می .دارد قرار بررسی کانون در است، گر شکنجه طبعاً خود که گران، خداي شکنجه . آن خداي

 معنویتی پایان از در .دارد که هایی محدودیت و دهد می دست به که هایی امکان به شود، پرداخته می "اکبر اهللا" شعار به ادامه در .است

  .شود می نامیده سکوالریسم این معنویت، . بتاراند را دینی خشونت و ابتذال بایستی که رود می سخن

]  ...[   
 قضیه .گردد برمی آنها معنوي به گرایش اجتماعی و حقوقی و سیاسی نظام شدن سکوالر با اسالمی هاي جامعه مشکل که اند یمدع گروهی

 و فطري تبعیضی نظام یک وجود به باور عامیانه، فکري افق جاي تعالی، به هبوط به گرایش مشکل داراي خدایی .است برعکس درست

هاي  مشکل اینهایند : شود می تبدیل قدرت دست آلت به سادگی به که آیینی مبتذل، احکامی مادي، مطامع به آغشته روحانیتی جاودانی،

 .نیست قدرت سر بر سیاسی اي تنها مبارزه حقوقی، و سیاسی نظام شدن سکوالر براي مبارزه قرار این بر .سکوالریزاسیون با اسالم اصلی

 مبارزه سکوالریزاسیون، براي مبارزه .است رفتاري و فکري آراستگی و و پالودگی هنر ربیت،ت معنویت، براي مبارزه مبارزه، این از بزرگی بخش

  .یابد می نمود تجاوز صورت به زندان در و شود می تبدیل انباشته قدرت به دینی حکومت در که ابتذال است . است ابتذال علیه

  

]  ...[   
 را حق و آزادي این دینداران و .دینداران بخواهند که شود می آن دین و است باز پیش به رو تاریخ، برهاند؟ ابتذال از را خود تواند می دین آیا

 را خدایشان :است روشن است، ضروري نخست ي درجه در آنچه .آزادي نیست نافی ضرورت، . بسازند دیگري چیز دینشان از که دارند

 بنیاد قدرت زندان، . درآید زندان تشکیالت استخدام به او که کنند ممنوع بایستی نباشد، گران شکنجه آنکه خداي براي . دهند عروج بایستی

 .کند دور قدرت ي عرصه از را او باید دارد، باز زندانبانی از را خدا بخواهد که کسی .است

 سکوالریسم، .دهد می رارق اخالق یا گري و شکنجه ابتذال، یا معنویت بدیل هاي گزینه برابر در را دینداران ما، جهان سکوالر معنوي منطق

  .است دین به اخالق تحمیل
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ها خرده رسانه  

 علی کاظمی

 

و اقبال عمومی آن از کدام خصوصیت، یا به زبان بهتر، تمناي تولید کنندگان و   "خرده رسانه ها"به عرصه    "پدیده هاي در سایه  "ورود 

 مخاطبان سرچشمه می گیرد؟

.ز پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا به روشن ساختن  پرسش بپردازیمبراي نیل به حدودي قانع کننده اي ا  

، اتفاقات ،حوادث ، مراسم وخالصه هر پدیده ایست که تا پیش از این بنا به قواعدي نوشته و نانوشته مجال   "پدیده هاي در سایه"مقصود از

  .براي بازتابشان نمی دیدند یا اساسن حذف آن را ضروري می شمردندبه بیان دیگر رسانه هاي رسمی یا ضرورتی .رسانه اي شدن نمی یافته اند
]  ...[   
و . بدین معنی که به طور بالقوه به تعداد کاربران و مخاطبان، تولید کننده وجود دارد.این رسانه ها عمومن ساختاري شبکه اي را دنبال می کنند  

را به نحوي یدك میکشد این رسانه ها اصل به اشتراك گذاشتن اطالعات ـ تصویر  به واقع در زمانه اي که در منش خود همواره لغت اطالعات
  .را به گونه اي عملی به نمایش می گذارند

]  ...[   
آیا این ها تالش هایی هستند براي برقراري تعادل در میان این حوزه .جنبه دیگر  این مساله ردیابیِ خواست عمومی کردنِ فضاي خصوصی است

چنین تعلیماتی .(و مدرسه از سنین پایین به کودکان آموزش داده می شود) نماد حوزه خصوصی(اي که متفاوت رفتار کردن در خانه  ها؟در جامعه
 )البته دقت در این پرانتز موضوع این خطوط نیست.را میتوان هم به آموزش ریاکاري و هم تالش هایی براي بقا تعبیر کرد

 ...ردن هایی اعتراض انتحاري نسلی است که کارد سانسور به استخوانش رسیده است؟و احتمال هاي دیگرآیا میتوان گفت این چنین عمومی ک

به دیگر سخن میتوان خرده رسانه ها را ظهور حلقه ي گم شده بین دوربین هاي کوچک دیجیتال و فضاي عمومی دانست که موجبات ترس در 

 .هم می آورندجامعه اي معلق در میان القاب سنتی و مدرن را فرا

   

روز  و اما در پایان همچنان با این ابهام روبرو هستیم که در زمانه اي که نقش  رسانه هاي رسمی در انتقال آگاهی و شکل دادن واقیعت روز به
ستقلِ فردي اداره ،این خرده رسانه ها که توسط قدرت هاي م) را خلق می کنند  "حاد واقعیت"یا به تعبیر بودریارد فقید  آنها (کمتر می شود

  میشوند چه تاثیري در تلقی ما از واقیعت دارند؟
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  بابـِل، بابـُل و یک جعبه شکالت

 محمد قائد

افکار  . توجه چندانی برنینگیخت 50سال ر مانند د سفر ِ نوشتۀ کم  . اي گـِلی دیگر بار در ایران است پس از چهار دهه، سطرهایی روي استوانه
  .کند امروز جور دیگري فکر می  .اعتنا بماند داد بی نگریست و ترجیح می برداري حکومت از روزگار باستان با بدگمانی می عمومی به بهره

دبیر  . از جانب هیئت نمایندگی ایران به سازمان ملل اهدا شد شده از استوانه همراه با متنی به انگلیسی سازي اي شبیه در مهر همان سال، نمونه

اي رسمی هدیه را از جانب سازمان پذیرفت و استوانه را همراه دو ترجمۀ انگلیسی و فرانسه در مقرّ سازمان به  کل وقت، اوتانت، طی بیانیه

  .نمایش دائم گذاشتند
]  ...[   

شود که دقیقاً دربارة چه چیزي حرف  این پرسش پیدا می مندنا می لوحبا قدري تسامح،   ،را  ستوانهایران شیئی تقریباً ا موزة ملی در وقتی حتی 
چه، حقوق بشر چیست،  ود که منشور اساساً یعنی ش گوییم منشور حقوق بشر است، پرسشها و تردیدها بیشتر می و وقتی با اطمینان می   .زنیم می

اند و  بالیده” لوح کورش در تخت جمشید“در وبالگی به   .چه زمانی مدون شد و چرا در هزارة سوم هنوز بر سر آن توافقی همگانی وجود ندارد

  .است  اشاره کرده” تیکه سنگ“اي به  نظردهنده

]  ...[   
دانند نخستین اعالمیۀ حقوق بشر در ایران  کنند و به همان اندازه که مسلـّم می متن جعلی را تکرار می . تدر سایتها و وبالگها وضع بهتر نیس

حتی از هموطنانی که متن را  ستا نیاکانایرانیهاي   . بینند کسانی بتوانند خطی مربوط به زبانی باستانی را بخوانند صادر شده باشد، بدیهی می

  .افزاید این اغتشاش فکري به منزلت مردم ایران نمی  .کنند اند یادي نمی برگردانده فارسی امروزيامانتدارانه به 
  

بدهد که   به کسی شکالتکند یک جعبه  که متن استوانه و بسیاري آثار باستانی این سرزمین را عالمانه کاویده است تعهد می محققی هلندي

اجراي این وعده یعنی فرستادن هزاران جعبه شکالت براي ایرانیانی میهندوست که بین . بتواند پیدا کند متن جعلی را چه کسی سرهم کرد
  .گذارند و خیاالت و جعلیات فرق نمی واقعیت مستند

    
گرچه    .حق هم دارند  .رنجند به حراج بگذارند عمیقاً می” هنر اسالمی ِ آسیاي میانه“ برچسبشان را با  بسیاري ایرانیها از اینکه میراث فرهنگی

  .برَد ها مؤثر هست اما وقت و نیرو می انصافی کردن در برابر کم خاطران نیست، قدعلم یران به سود رنجیدهروزافزون ا  چرخش اوضاع و انزواي
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  ساختی است و نه روساختی داستان کوتاه امري ژرف

  نگاهی انتقادي بر دو اثر از ابراهیم گلستان

 غالمرضا صراف

دهد، او  ، هنگامی که تصویري از امیر عباس هویدا ارائه می)65: 1348گلستان، ( “از روزگار رفته حکایت”ابراهیم گلستان در داستان خاطره وار 
، اما حقیقت این است که نثر ابراهیم گلستان هم نثري است سرشار از )i(نامد می “فعل بود، و زندگیش همین جور هایش بی مردي که جمله”را 

i(هایش این نکته به هیچ وجه تازگی ندارد، چه در مورد داستانذکر . گذاري و فعل در آن در درجه دوم اهمیت است صفت و صفت i( چه در مورد ،
i(هایش گفتار فیلم i i( .به ”: تواند متاثر از همینگوي باشد اما چیزي که تا به امروز ناگفته مانده این است که در اساس چنین سبکی دیگر نمی

ترجمه فرزانه /نوشته ریموند کارور"اي جامع و داستانهاي دیگرکلیس"مقدمه)ریموند کارور-ارنست همینگوي( “ها بدگمان باش صفت
  نیلوفر/1377/چاپ اول/طاهري

]  ...[   
شناختی خود آن نویسنده یا شاعر  ي برخی، آثار خالق یک نویسنده یا شاعر را نباید حتا با موازین انتقادي و زیبایی ممکن است به عقیده

ي  ي دیونیزوسی ذهن است و فعالیت منطقی و انتقادي مربوط به سویه الق و شهودي مربوط به سویهدانیم فعالیت خ چنان که می آن. بررسی کرد
اش در ادبیات  هاي تجربی الجمع نیست و نمونه اما نکته اینجاست که وجود این دو سویه در ذهن یک هنرمند به هیچ وجه مانعه. آپولونی ذهن

الیوت و والدیمیر ناباکوف گرفته تا جان .اس.و تی) اش مورد تایید گلستان است“گ و صلحجن”و هم  “هنر چیست؟”که هم (جهان از تولستوي 
ابراهیم گلستان ":نویسد اند که گلستان آگاهانه و با وقوف داستان می کما اینکه بسیاري بر این قضیه تاکید کرده. آپدایک و دیگران وجود دارند

این داستانها مبین کوششهایی بود که .را منتشر کرد "آذر ماه آخر پاییز"مجموعه داستان 1948ر بیشتر از هرکس از ادبیات آمریکایی متاثر است د
بیش از هر چیز گلستان روي شکل .نویسنده با آگاهی و پیش بینی و دید ریاضی براي جدا شدن از فضاي داستانهاي هدایت به عمل آورده بود

شکی ”) 1337:978مدرسی،(".یکی از پایه هاي مهم داستان نویسی است "ساختمان"کهگلستان معتقد است ...داستانهاي خود کار کرده است
اینها همه )1368ساعدي،(“ داند به هر حال گلستان کارش را می”، )452: 1362براهنی،( “نیست که گلستان از ساختمان قصه اطالع کافی دارد
همانند علی محمد افغانی نبوده که همین جوري دلش بخواهد وقایع  المثل ي غریزي فی نشان می دهد که گلستان به هیچ وجه یک نویسنده

دانیم که سطر اول  گذرد، با انواع و اقسام روایات و اساطیر یونانی و اروپایی پر کند و البته می را که در کرمانشاه می) 1340(“شوهر آهو خانم”
  ... .رادي ذهن هنرمند استو الباقی فعالیت آگاهانه و ا) قول والري(ي خدایان است همیشه هدیه

]  ...[   
شود، اما همان طور  دیده می “مد و مه”و بخش سوم  “در بار یک فرودگاه”تالشی خفیف و نامحسوس براي ساختن نوعی دیگر مکان در 

به عصر دیگري پرتاب شوند تا   شان منفک و جدا می است که عناصر زمانی و مکانی از محیط معهود و اصلی “بودن یا نقش بودن”که گفتیم در 
i(شوند  v(.  

                                                             
i   337-8اختران، : ، معماي هویدا،چاپ اول، تهران)1380(میالنی، عباس.  
ii   210-11ویدا، : ها چاپ دوم، تهران ، گفته)1377(گلستان، ابراهیم.  

iii   899ترا، می: نیا، چاپ اول، کتاب دوم، تهران ، مقاالت جالل آل احمد به کوشش مصطفی زمانی)1373(آل احمد، جالل.  
iv  در آثار یک نویسنده ایرانی بنگرید به “دیگر آباد”یا  “دیگر مکان”براي بررسی :  

  .نشر قطره: رویاي بیدار، چاپ اول، تهران: ، در“گیرد وقتی روح ساعدي از مرگ مرخصی می”). 1373(براهنی، رضا 
  .همان است “جغرافیاي خالقه ساعدي”ارد، اما مرادش از  اي به فوکو و اصطالحش ند ي مقاله به طور مستقیم اشاره هر چند نویسنده
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) 1886(تحول:در داستان کوتاه با بررسی سه نمونه "تغییر"به خود آگاهی رسیدن شخصیت و عنصر
  ریموند کارور) 1983(ارنست همینگوي چاق) 1928(نوشته آنتون پاولوویچ چخوف آدمکشها

  غالمرضا صراف

یري داستان کوتاه در قرن نوزدهم تا به امروز دو رویکرد عمده تمام داستانهاي این شکل تازه هنري را نمایندگی به عقیده من از آغاز شکل گ
حفظ - وحدت تاثیر:داستان هاي موپاسانی :ویژگی هاي این دو رویکرد را می توان این گونه بر شمرد.رویکرد موپاسانی و رویکرد چخوفی:کرده اند

مشخص بودن مقدمه چینی کشمکش تعلیق نقطه اوج و پایان در -حفظ انسجام داستان در روساخت-ت پاره پارهروایت خطی و پرهیز از روای
- نزدیک بودن ساختار داستان به حکایتها و تمثیل هاي اخالقی کهن-نتیجه گیري اخالقی مشخص- آشکار بودن عنصر غافلگیري- داستان

غلبه درونمایه هاي -ن انتخاب در رو ساخت داستان و در نگاه اول کامال معلوم باشدبرشی کامال حساب شده و دقیق از زندگی به نحوي که ای
- معلوم بودن سیر علت و معلولی داستان به نحوي که در پایان هیچ نقطه ابهام و ناگشوده اي باقی نمانده باشد-عشق و مرگ بر این داستان ها

  .ی پایان بسته براي داستانوجود یک درونمایه مرکزي و اصلی در داتان و در نهایت نوع

]  ...[   
نوشته شده و ماجراي دختر جوانی به نام ماشنکا را روایت میکند که در خانه اي اعیانی معلم سرخانه  1886در سال  "تحول"داستان اول 

از .مشغول تفتیش اتاق اوستشروع داستان هنگامی است که ماشنکا از بیرون می آید و می بیند در خانه ولوله اي برپاست و خانم خانه .است
  .صحبتهاي خدمه می فهمد سینه ریز قیمتی خانم گم شده و اول از همه به او شک برده اند

]  ...[   
در قرن نوزدهم  "تحول":و رسیدن به خودآگاهی شخصیت در همه شان حضور دارد "تغییر"با نگاهی به این سه داستان در می یابیم که عنصر

معلمه سرخانه چنین خانه اي به رغم فقر و نداري خود و خانواده اش .قتی است که رخ داده و خانه اي را به هم ریختهمی گذرد کنش داستان سر
در قرن نوزدهم .و احتیاجی که به پول این کار دارد فقط براي صیانت نفسش پشت پا به پول و سرپناه و غذاي کافی میزند و خانه را ترك میکند

تحول شخصیتی را نشان میدهد که در رستورانی  "آدمکشها"حدود نیم قرن بعد.یک چیز همه چیز را فدا کند و برود امکان داشت کسی به خاطر
کار میکند و به کارش احتیاج دارد اما نمی تواند ببیند که دو قدم آن طرف ترش می خواهند بیایند کسی را بکشند و آن آدم هم عین خیالش 

نوشته  "آدمکشها"داستان سوم نیم قرن پس از .مطرح می شود و داستان در همین آستانه تمام می شود "تغییر"اینجا خواست رفتن و .نیست
اما این بار تغییري که در این شخصیت رخ ."آدمکشها"گارسنی هم شغل نیک .شده و باز حکایت گر آدمی از طبقه نه چندان مرفه جامعه است

در این زمانه رفتن و همه پل ها را پشت سر خراب کردن به این راحتی امکان  چون دیگر.می دهد از جنس رفتن و ترك کردن نیست
دچار تغییر می شود ولی باز فردا سر همان کار خواهد رفت دوباره با همان مشتري ها سر و کله خواهد زد  "چاق"شخصیت اصلی داستان.ندارد

پس آدمی هم هست که بتواند چند برابر یک آدم معمولی .معهود پیشین نیستاما دیگر فهمیده زندگی ابعاد دیگري هم دارد که لزوما همان ابعاد 
پس به رغم تمام مشکالت و .محسوب می شود "تغییر"همین نکته در زندگی بی حادثه و ساکن و روزمره یک گارسن رستوران .غذا بخورد

  است؟ "تغییر"عنصر داستان همین محدودیتهاي زمانه و زندگی هنوز امکان تغییر هست و آیا می توان گفت ذاتی ترین 
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  جغرافیاي رویا

  امین قضایی

  

این ضرب المثل ، به پیوستگی گریزناپذیر میان ارزش مصرف و ارزش مبادله اقرار می . » هیچ ارزانی بی دلیل نیست و هیچ گرانی بی حکمت «
یی که مردمان آن سرزمین ، بدویانی باشند که ارزش مصرف جا. کاالهاي ارزان قیمت اما مفید را تنها در سرزمین هاي دور می توان یافت. کند

ارزش مصرف شما تحت عنوان طال در آلسکا ، میوه ي نان . شما را نشناسند یعنی براي اجناسی که شما به دنبال آن هستید ارزشی قائل نباشند
هند ، فقط با سفري عظیم و گریز به سوي دوردست ها ، از  در آمریکا ، نفت در خاورمیانه ، الماس در آفریقا یا نهایتا گنج هاي عظیم شاهان در

شمایی که جایی در جامعه طبقاتی ندارید ، می توانید شانس خود را در سرزمین هاي جدید امتحان کنید ، روزي با . چنگ ارزش مبادله می گریزد
  ! ثروتی عظیم بازخواهید گشت و دختر مورد عالقه تان را به عقد خود در خواهید آورد

]  ...[   
  

مشاهده ي . نگاه به کهکشان هاي دور ، همزمان نگاه به گذشته ي کیهان هم هست. این فرضیه به صورت غریبی در علم نجوم تحقق می یابد
 همان طور که در فیزیک میان زمان و. جهان گذشته و دور دست ، جهانی است پر هرج و مرج تر و گرم تر . فواصل دور ، مشاهده گذشته است

این عقیده ي انیشتین براي برقراري رابطه ي . فضا رابطه اي وجود دارد ، در جغرافیاي رویاها نیز سرزمین هاي دور با دوران کودکی مرتبط است
  . زمان و فضا ، با طرح خیالی سفر زمان و ماشین زمان به صورت رویا در می آید

]  ...[   
  

اما این دنیا . لی لی پوت ، زندگی آدم کوچولوهایی است که همه چیز را جدي می گیرند. می آورد گالیور ابتدا از جهان سیاسی لی لی پوت سر در
براب «لی لی پوت دنیاي واقعی و حقیر گالیور است و در مقابل . با جنگ ها و حقه هایشان براي گالیور در ابعاد کوچک و حقیري جلوه می کند

گالیور در لی لی پوت در . ت که با انسان ها از منظري اخالقی و شخصی روبرو می شودجهان خصوصی و کودکانه ي گالیور اس» دینگ نگ
تغییر ابعاد جهان ، تغییر . حرکتی مشخص به سوي جهان کودکی. نقش پدر ظاهر می شود و در براب دینگ نگ به آغوش مادر باز می گردد

در این جغرافیا که سویفت آن را به مانند واقعیت ، پردازش و توصیف . هستندنقش انسان با حیوان و مانند آن بخشی از تغییرات جغرافیاي رویا 
این داستان انسان جامعه طبقاتی است در جغرافیایی از رویا تا ارزش مصرف خود را . می کند ، زمان و مکان و ابعاد نسبی و متغیر می شوند

  . کشف کند
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  تاریخ
  فرنوش رضایی

  
  

، جایی که در تک تک سلولهایم نقش می بندد، نه من از آنِ این دیار نبودم در من ریشه هایی جوانه می زد که در سایه زمانی را به یاد می آورم 
 هاي زمانش نمی گنجید، به دیوار ، به میخ ، به جالباسی ، حجم وسیعی از سفیدي یخچال و درب محکم آن، به یاد می آورم و در پستوي دیوار

  .  ز خودم و دست هاي خالیِ بیشرم که غرورش را پشت همین خانه ها دفن کرده بودبه شرم می نشینم، شرم ا

پشت کدام نظریه پنهان می شویم؟  ما همین هاییم ما همانی هستیم که وقتی می خروشیم عقل مان کفاف نمی دهد و بدنمان جواب می  
  .ی شناسد ودر هیچ نظریه و قانونی  نمی گنجیمدهد، انسانی که از خواستگاه ِ انسانیتش تنها دست ها و بازوهایش را م

  
]  ...[   
  

ابش زن چیست؟ انسانی چهارپا یا حیوانی دو پا؟ می توانی به خوبی از تمامی ظرفیتش استفاده کنی؟ آیا آن قدر می صرفد که وقتی را براي انتخ
بهترینش را در دستهایمان حفاظت شده مال خود میکنیم تا از مغازه ها بیرون می آییم و ... بگذاري؟ از چه تباري است؟ رنگ؟ سایز؟ مدل؟ 

  ! زمانی که تاریخ روي جلدش تمام شود
  از تمامی این دالیل بی زارم نمی توانم خودم را در جعبه اي مربعی شکل کادو دهم، نه من نمی توانم با تمام وجودم فریاد می زنم که نمی

ر دست هاي بی قراري که در حال بخشیدن دائم قطع می شود و هم چنان می روید هرروز می خواهم و نمی توانم، من در دستهایم زنده ام د
  ... روید

  
]  ...[   

من همان دختري هستم که زنده بگور شد من تمامی آن زنانی هستم که زیر سنگ ها نفس کم آوردند من باقی مانده ي جنین مرده اي هستم 
من مرده ام و دیگر زمانی براي مردن ندارم، تنها باید زمان ماندنم را ... شرفان متجاوز گریختکه در کشاکش مرگ و زندگی از چنگال ِ بی 

: از زمان پیدایش نخستین خط که تاریخِ شخصی شده اش را نوشت. صرف یافتن انسانهایی کنم که در صفحات تاریخ من را به مرگ کشاندند
  ... میخی، آهنی، فوالدي

تدا کشته شد و هنوز در سرش درد زخم هایش را حمل می کند انسانی که دیگر در زنانه گی هاي هرزه وارش معنا من زنی هستم که از همان اب
  ... نمی یابد و وقاحت مردانه گی را در ریش هاي بلندش به نیش نمی گیرد، که انسانی با دو پاي فوالدین و چشم هاي خون آلود 

  ! روي دوش هایم عجیب در انتظار مغز تازه به سر می برندزودتر مبادله کنید تن هایتان را که مارهاي 
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 دیالکتیک ِ تن
 
 فرنوش رضایی

می برم، دیالکتیکی که در   هنگامیکه به رابطه هاي دوتایی محدود شده و مورد تایید قرار گرفته در اجتماع می اندیشم، به چند گانگی آنها 
میان تن ِ ما، بزرگتري که دائم ما را از خود ! میان پاهاي ما... میان دست هاي ما. فریاد می زند وراي خود به میلی پس مانده از نیاز نرسیده

می  بیشتر می خواهد، از داشته هایمان و از نیاز هایمان، نیروریی ما فوق الطبیعه که ما را در طلب لذت خوار می بیند و با بزرگمنشی ما را
  ...بخشد

  
]  ...[   

جودي که خانواده اي ندارد . راز نقش پدر را در واقعیت جامعه ي جودي بسیار پررنگ به ما نشان می دهدداستان بابا لنگ د
. پدري که در رویایهاي او با او همراه می شود. به گفته امین قضایی در یک چرخش ِ ادیپی، به پدري بخشنده باز می گردد

وان روبه رو می شود او را پس می زند زیرا در نظر او پدر هنگامی هم که او با چهره ي واقعی پدر در چهره ي مردي ج
این داستان در پایان آن اوج می یابد جائیکه همگان با . فردي چاق با سنی زیاد و غیر قابل روئیت و دسترسی می باشد

رف تکرار و چشمهاي گشاده می پرسند مگر می شود کسی با پدر خود ازدواج کند؟ تابویی شکسته شده فرار از حلقه ي مزخ
  ...خانواده گردشیدر نهایت قرار گرفتن در حلقه ي 

]  ...[   
  

  
عریانی را بر عهده گیریم و میلمان را در میان . این تنها راه باقی مانده براي پذیرش عریانی جنسیتی در جامعه مان است

. ذیرا شویم و با آنها به نمایش رویمپدر را در نقش خود ارباب را در نقش خود و خدا را در نقش خود پ. مردم عریان کنیم
آن گاه لباس هاي تماشاچیان دریده می شوند و در پس آن . تئاتري بی نظیر که ما را در پذیرش نقش هایمان قبول می کند

میلی که در . عریانی آگاهانه اي پدیدار می گردد که با برهم زدن نظم نمایش بورژوازي میل خود را به نمایش می گذارد
  هر نوع اربابی قد علم می کند و در عریانی خود از خود آزاد می گردد برابر
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  تراژدي شخصی
  

 فرنوش رضایی

  .....من را می بینی نه تصورت را ازمن، تصور جسم جاندار درون تاریکی نوعی ترس نوعی نادانی . چراغ را روشن می کنی

  ....نه هنوز هم با فاصله بایست ..... ریان من خیره ايحاال دورتر می ایستی و با چشمان نیمه بازت به بدن ع. نه

و وقتی انسان به مکان و زمانی می رسد که از کارکرد میان خود و طبیعت فاصله می گیرد و خود را مستقیم با جهان اطراف و طبیعت اش روبه ر
بندگی رهایی بخشد و مقدمه اي براي حذف مالکیت از  د را از شر.نمی کند و فاصله اي ایجاد می کند می تواند حداقل امیدورا باشد که خحو

  ....چنگ طبیعت و رهایی از وابسته گی به اطراف و به دست آوردن رهایی

]  ...[   
  

ل می اما در مراحل باالتر انسان درمی یابد پیوند خود را با جهان و طبیعت قطع نمی کند و آن را در ورطه ئ خویش در نظر می گیرد، اما در عم
ابزار به منزله ي ابزار، چک کشی که از ابتدا با دست انسان با سابییدن : رد که جهان را براي منظور هاي مادي خود به خود به کار گیرد پذی

سنگ ساخته شد و روي میله اي کوبیده شد ، به هنگام این کار انسان در آن لحظه ابژه اي بود بدون نیاز به سوژه زیرا که چک کش در آن 
چک کش را فقط صورت و ماده اي دید : ئی از خود او به حساب می آمد، جزئی از دستش، اما در مراحل بعدي انسان جور دیگري دیدلحظه جز

ی که وزنی دارد ،لبه اي، تیزي و حجمی، و سپس وقتی بعد از مدتی این ابزار را به کناري می نهد دیگر با آن رابطه ئ انسانی ندارد، چک کش
زیرا این ابزار را نه خدایی آفریده و نه توسط ذهنیت . یعنی جز کاربردش معناي دیگري ندارد. ود ، شیئ اي از جهان می شود که به کار نمی ر

  .خدا گونه اش تقدس می شود،

]  ...[   

پدر . یان مردم عریان کنیمعریانی را بر عهده گیریم و میلمان را در م. این تنها راه باقی مانده براي پذیرش عریانی جنسیتی در جامعه مان است
تئاتري بی نظیر که ما را در پذیرش نقش . را در نقش خود ارباب را در نقش خود و خدا را در نقش خود پذیرا شویم و با آنها به نمایش رویم

که با برهم زدن نظم آن گاه لباس هاي تماشاچیان دریده می شوند و در پس آن عریانی آگاهانه اي پدیدار می گردد . هایمان قبول می کند
  .میلی که در برابر هر نوع اربابی قد علم می کند و در عریانی خود از خود آزاد می گردد. نمایش بورژوازي میل خود را به نمایش می گذارد
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  سمفونیِ هیوالها: بوك فیس

  کیوان مهتدي

  

مناسبات مافیاییِ موجود در تولیدات سینمایی را دگرگون کند؟ آیا قادر خواهد بود  یوتیوباي مانند ي اجتماعی چیست؟  آیا پدیدهیک شبکه
در زندگیِ ) بوكویژه فیسبه(هاي اجتماعی توان انکار کرد نقش شبکهاند؟ آنچه نمیبوکی بودههایی فیسهاي کشورهاي عربی، انقالبخیزش
شوند و در هاي دو خطی آغاز میشوند، دعواهایی که از کامنتمیترین روابط تبدیل بوکی که گاه به صمیمیهاي فیسي ماست؛ دوستیروزمره

بوکی براي تشکیل یک مردم در و دست آخر، هماهنگ کردنِ فیس. انجامندي ما میو آمدهاي روزمره هاي اساسی در رفتنهایت به دگرگونی
  .  اي ضروري ستجدید رسانه گیريِ یک زبان انتقادي براي این فرمِدهد که شکلها نشان میتمام این. خیابان

  
]  ...[   

  
در این کشورها به دلیلِ تدابیرِ امنیتیِ شدید، . هاي اخیر در کشورهاي عربی فکر کنیدبوك و انقالبي میان فیسحال، از همین دریچه به رابطه

شمار بوك یک غنیمت بهل فضاي مجازيِ فیسبه همین دلی. هاي عمومیِ شهر بسیار ضعیف استگیريِ امرِ مشترك در حوزهظاهراً امکانِ شکل
یعنی مازادش از تولیدکنندگان آن (ي انقالبی باشد که هیچ سودي نداشته باشد تواند خود یک پدیدهاما این امر مشترك تنها زمانی می. آیدمی

دانیم که هر اما ما می. ي صلب نبودهههاي عربی چیزي بیش از یک وسیلبوك براي انقالببه همین دلیل هم تا کنون، فیس). دزدیده نشود
هاي عربی که وابستگیِ چندانی به اینترنت ندارند دانیم که براي برخی از دولتبا این حال می. وسیله سالحی ست اگر درست به کار گرفته شود

بوك به پس قاعدتاً نباید به فیس. راحتی خواهد بودبوك کار نسبتاً کند، فیلتر کردنِ فیسو بعضاً تمامِ اینترنت کشورشان از کانالِ دولتی عبور می
  .چشم یک سالح استراتژیک نگریست

  
]  ...[   

  

، هنوز هم، )اولین انقالب مدرن(فرانسه  1789درست مانند انقالب . افتدمشکل اینجاست که فرم نهایی سیاست هنوز هم در خیابان اتفاق می
را در برابر ) شانترین و در عین حال تنها داراییانقالبی(هایشان به خیابان بروند، و در آنجا بدن) هابدن(خواست نهاییِ تغییر یعنی اینکه مردم 

نفی «شک نکنید که در این مرحله هر شکلی از . و در این رویاروییِ نهایی دستگاه قدرت را خرد و متالشی کنند. دستگاه سرکوب علَم کنند
ي کارخانهجامعه«کسی که اصطالح (شود آنتونیو نگري پایبنديِ سیاست به خیابان است که سبب می همین. شدیداً ارتجاعی است»  خشونت-

ي اجتماعی شبکه.  »شهر استي انقالبیِ نوین، به جاي کارخانه، همان متروپولیس یعنی کالنمکانِ سوژه«بگوید ) را ابداع کرده است» اي
-فیس. اي عمومی که خارج از خیابان است، و در عین حال درون جامعه قرار داردت ابداع کند؛ حوزهیا مکانِ جدیدي را براي سیاس تواند حوزهمی

-در مورد فیس. ها انجام دهدخواهد واجد معنایی سیاسی باشد، باید کاري بیشتر از برانگیختنِ کاربرانِ خود براي حضور در خیابانبوك اگر می
گیريِ تواند به شکلبوك میپس پرسش دوم ما این است که آیا فیس. ک گفتمانی اعتراضی خواهد بودگیريِ ی، شکلبوك احتماالً این وظیفه

شک باید یک گفتمانِ اعتراضی بیانجامد؟ تا کنون پاسخی که به این پرسش داده شده، بسیار ناامیدکننده بوده است، چون چنین گفتمانی بی
  .بوك غیرممکن استدر فرمِ صلب و سخت  فیسخطابی عام داشته باشد و احتماالً چنین خطابی 
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  یکمواي از قرن بیستپرتره: زیدان

  کیوان مهتدي

  

خوانی دارد، و فیگور زیدان بسیار شبیه به یک زاهد است، باریکی و خشکیِ بدن او، موهاي کوتاهی که با تصور ما از راهبان قرون وسطی هم
. تابی و تحقیر دارندچشمانی که همیشه نشان از تمرکز، آزردگی، نگرانی، بی. گیرندرار میي ابروهایی کلفت قچشمانش که همیشه در سایه

ي او دقیق شویم، باز هم نه هیچ نشانی از یک درون پیدا خواهیم کرد، و نه هرچقدر هم در چهره. کندي او بسیار به ندرت تغییر میحالت چهره
  . زیدان همیشه تنهاست. پنداري کنیمذاتتوانیم با او همکنیم، اما هرگز نمیوقفه احساس میبیحضور او را . هیچ نشانی از یک مهارت متعالی

]  ...[   
اي تمرکزش را از کند، و لحظهدر تمامِ نود دقیقه، زیدان توپ را دنبال می. ي میان فوتبالیست و فوتبال در این فیلم استي دیگر رابطهنکته

. دقیقه هم توپ در اختیار او نیست 3با این حال، در مجموع حتی . انگار که توپ ثابت باشد و تمامِ دنیا بچرخد دهد،جریان بازي از دست نمی
گذرد که نسبت حرکات با توپِ زیدان به آن ــ دست کم به لحاظ زمانی ــ این اندازه کوچک است؟ روشن است، پس درون زمین فوتبال چه می

چیز در حرکت مداوم است، هیچ همه. اي ست از قرن بیست و یکماز زیدان، بلکه براي این فیلم، زیدان پرترهاي نیست این فیلم، پرتره. حرکت
ي حرکت قطعاً زمان را کشیدنِ پرتره. شودي شکننده تبدیل میبراي همین هم بدن قويِ زیدان در نهایت به یک پرتره. چیز ثابتی وجود ندارد

. رودشدت در واقع یک دیالکتیک ایستاست، جلو نمیگذرد، چون حرکت مداوم و بیهم فیلم به غایت کند میبه همین دلیل . کندکاري میدست
بینیم، ي فوتبالی را میبینیم، ولی وقتی مسابقهبینیم، در واقع غذا رساندن به خانه را میها را میوقتی در یک فیلم مستند جنب و جوش مورچه

  . بینیمارز شود، در واقع داریم خود زمان میدادن همکه در آن گل زدن با با پاس 

]  ...[   
  

کرده » سو استفاده«هاي موجود در فوتبال کرده و یا اینکه تیم پیروزي از آزاديبان تیم استیل آذین تمارض میتوان فهمید دروازههرگز نمی
در چنین لحظاتی قانون تنها همچون یک انسداد . ي کانت استقهگیرهاي مورد عالاي بسیار شبیه به تصمیمگیري در چنین لحظهتصمیم. است

یعنی دعواي ماتراتزي و زیدان، . شود، دیگر از قواعد مولد خبري نیست، یعنی نوعی میل به فوتبال نبودن، در خود فوتبال وجود داردظاهر می
  .است» فوتبال شدن«تبال بیزار است، که خود زیدان تنها از آن رو از فو. دعوا میان دست راست و چپِ خود فوتبال است
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  کتاب-2: هاي نقدحوزه

  کیوان مهتدي

گویند که این فاجعه است و اینکه هزار جور مشکل ، و می»ي کتاب در ایران دو یا سه دقیقه استي مطالعهسرانه«گویند شنویم که میاغلب می
-ي خود اعتماد میاین یادداشت به آمار و همچنین به شهود نویسنده. واديِ ما بستگی داردسفرهنگی و زیربنایی و روبنایی به همین غفلت و بی

آیا مشکل زیربنایی و روبناییِ شما کتاب نخواندن است؟ «پرسد و آنگاه می. خواندي این یادداشت کتاب نمیپذیرد که قاعدتاً خوانندهکند و می
شکی » ایم؟کنید، از یک سبک زندگیِ فرهیخته که همه از آن محرومز چه چیزي دفاع میکی به جانِ شما انداخته که کتاب خوب است؟ ا

یعنی با وجود اینکه انگار . ي ماستي نوشتار با زندگی از ریخت افتادهخواندن حاصلِ تاریخِ مبارزهاي از کتابنیست که چنین ستایش کورکورانه
توان می[توانیم کتاب را، مثل سیگار، یک معضل اجتماعی بخوانیم کتاب نخوانیم، باز هم نمیکنیم تا مان تمام تالش خود را میدر طول زندگی

است چنان به نظم امور راه یافته که  نوشتارهاي چنین حرفی زد، اما کتاب که یکی از تجلی» زدههاي غربکتاب«در مورد جزئی از آن مانند 
درست است که . خوانی را تنها به حساب نوشتار بگذاریممان از کتابدریغنباید ستایش بی اما]. نخواهد چرخید بدون آن چرخ زندگی روزمره

ایم هر گونه راه نفوذي را براي آن توانسته  بخشی به آنرسد، اما با همین تعالیحذف فیزیکیِ کتاب عمالً غیرممکن و حتی مسخره به نظر می
را مستقیماً حذف فیزیکی کند، و ) اسمیتوینستون (تواند شخصیت اصلی نمیانگوساك زب جورج اورول که ح 1984مانند رمانِ . درز بگیریم

یار «و سپس اعدام کند، ما نیز کتاب را به یک ) 101اتاق (اش تهی کرده ي بسیار او را از جایگاه سوبژکتیوناچار است ابتدا با صرف هزینه
  .به جاي گوسفند، تعداد کلمات آن را بشمریم خواب کهایم، یک همدمِ  قبل از تبدیل کرده» مهربان

]  ...[   

اي بزرگ نقصِ نویسندهگیریم، به این خاطر نیست که کالمِ باارزش و بیداستایوفسکی  ایراد می زدگانِجنپس اگر به خالصه کردنِ مثالً رمان 
کتاب اصلی را به ) ي کتابِ اصلی را حفظ کندشالودهاساس و خواهد که قاعدتاً می(اي دستکاري شده است، بلکه از این روست، که چنین خالصه

-ي دومِ آن است؛ هر کتابی به غیابِ خود اشاره میهمین خصیصه» غیاب کتاب«منظور موریس بالنشو از . کندتبدیل می ي کاملنسخهیک 
/ وزد از دیوارنوشتهشعري که می«: وقتی نوشت ي دوم را مد نظر داشتمحمد مختاري نیز همین سویه. کند، به زمانی که نوشتار مصرف نشود

  .ناپذیر استبینیالوقوع و همیشه پیشهمیشه قریب ي دیگرآن نیمه. »دهدي دگر را سراغ میآن نیمه

  
]  ...[   

  

-ند، و مگر کم هستند فارغشوبه هم متصل می) طور بالقوهکم بهدست... (ها ها یا اهل کتاب با انواع میانجیخوانمگر غیر از این است که کتاب
بار تالش کردند کتابی چاپ کنند و هربار با دیوارهاي همین یک) حداقل(هاي علوم انسانی که ها و رشتهها و دانشجویان انواع زبانالتحصیل

خود چاپ کنیم و دست به هاي خود را ها یا کتابها، مقالهشود که جزوهوضعیت انحصاري رسانه مواجه شدند؟ پس چه چیزي مانع از این می
زمان آن فرارسیده که . هایی داشته باشیم که بناست گسست را بشارت دهندي مولکولی و فراگیر براي کتابدست بفروشیم و باالخره یک رسانه
  . را دنبال کنیم) خودآیین(اتونوم یک سیاست از پایین، یک سیاست 
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 "عشق افالطونی ، از خودبیگانگی استمناء "

  دل زنده  کیانوش

با این وجود اسیر این گفتمان روشنفکرانه هم نشوید ) میل است   سکس وجود ندارد ، خوشبختی خیانت (جمالتی از این دست را رها کنید - 1 
عشق همان معرفت ، همان معیار شناخت ، همان رسمیت یافتن در تمثیل خدایگان و بندگان هگل . که بدون دیگري می توانید زندگی کنید 

. حتی اگر هم خدا باشین ، حتی اگر در سرفرازي ، جایگاه خود را فراموش کنید ؛ شما براي بقا نیاز به رسمیت یافتن توسط دیگري دارید . ت اس
ا زن نمی تواند نقش ابژه متعالی شما را ایفا کند و شما با تزریق باوره) خصوصا (در باور الکان سکس از آن جهت وجود ندارد که دیگري اینجا 

در واقع نوعی استمنا در حضور دیگران از ان نوع اعمالی که حتی در فیلم ) استمنا(ي خود به ابژه در اینجا زن با خود مشغول سکس می شوید 
ید ؛ شما وقتی واژه عشق را به زبان می اورید ؛ در قاموس زبان شناسانه آن را تکه تکه می کن. دریمرز برتولوچی مو را به تن ادم راست می کند 

  .و آروزهاي خود است را سنجاق می کنید   یعنی به واژه عشق مفروضات خود که محصل از تجربیات سکسی و خلقیات

 ]  ...[   

   Lسامان نمادین ، شبکه در هم تنیده  اي از دستورها و فرمول هاست ، ماننده یک صفحه شطرنج که مهره اسب به واسطه اینکه به صورت 
ت ، و روابط در هم تنیده مهرها و زد خورده هاي آن به صورت دستوري و از پیش طراحی شده است ، یکی از خواص حرکت  می کند اسب اس

که هویت درونی و ذاتی را پنهان می کند که نه تنها فرم ها و   guiseاست ماسکی ) پرسوناي کاذب (برجسته ساحت نمادین برسازندگی 
در یک فرایند استحاله آمیز آن ها را جایگزین هویت می کند به نحوي که در زیست جهان این فرم  دستورهاي نمادین را برجسته می کند بلکه

در واقع موجودات زنده توسط سامان نمادین شرطی می شوند به عنوان مثال اگر تعارف راننده تاکسی . ها و ساختار ها مورد توجه قرار می گیرد 
مغازه غیر مرسوم است  و بلعکس هم اگر راننده تاکسی با یک حرکت خشک پول شما را بگیرد و در نپرداختن کرایه را بپذیریم براي صاحب 

  .تعارفی رد بدل نشود از سوي شما بی احترامی و غیر مرسوم تلقی می شود 

]  ...[   
  

داشت طرحی جدید در نوشته شده است ضمن روشن کردن مطلب قبلی سعی  - الکانی ژیژکی- مقدمه فوق که مثل سابق در یک بستر کامال 
دایره -نیست که در در  -هیچ برسازنده  -اندازد تا بتوان پاسخ این سواالت را بیابد ؟  اینکه آیا عشق بازگشت به خیال است ؟ آیا عشق همان

رفا یک داستان باید به آن رسید در حالی که توسط فرد و در همان مسیر بازگشت ساخته می شود ؟ آیا عشق ص -بازگشت جاویدان - امر محال 
باید معما را کشف کنند؟ آیا عشق همان سلطه مضاعف نیست  -در نظر بگیرد سوژه ها-پلیسی نیست که قاتل از پیش مشخص است و کارگاه ،

که در فقدان دیگري بزرگ آن را می جویم ؟ آیا خداي عشق همان جبار خون آشام نیست که هر عمل فردي براي او و در مسیر او صورت می 
نیست ؟  این سواالت که پاسخ آن آري است  عنوان یاداشت بعدي من با عنوان ) کراکتسیون(رد ؟ و رهایی از دست این خدا آیا اختگی گی
  ) .اختگی یعنی عشق است (
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  سوراخ

  روزبه گیالسیان

  

ات همیشگیِ متالشی که تالشی از پیروزي قطعه اي از همان قطع. نشوي که نما ندارد ، وقتی که قطع نمی شود. در مسیرم باش تا سیر نشوم
و . نسبت من ، با تو نصف شدن است با تو جمع شدن ، جماع سرد پاییزي تهران در شهرستان . خیزي مقدر به مقدار مناسب. شر بر خیر است

  .یقینی که اطمینانم را می لرزاند 

ا تیري در هیجدهمی از یک ماه ؛ ماهی که سوراخ هاي چادر سیاه سوراخی بر جورابی ، سوراخی بر گوشتی ب. براي من جهان یک سوراخ است
گلوله برفی بر پشتی یا گونه اي بر لبی یا نان خشکی در گونی و همگونی ما . مغزم گردویی در پوستی مشبک است. مادر است درشب ، بر سر 

و سوراخ ، و زن و زرده ي تخم مرغی زاییده از بطنی بی همه در یک سوراخ و بهاي نگاه کردن از سوراخ و دیدن جهان به شکل سوراخ ، و زن 
  . مصرف و بادي و سوراخی و سوزنی و سر سوزنی زنی 

  
 ]  ...[   

  
  

چروکی که . در گوش ، در گوشه چشم ، در بینی ، در ناف . در این چروك چرکی جمع می شود. در اطراف هر سوراخ چیزي چروك می خورد
. سوراخی و نه حفره اي. قدرتی از تن که در سطح تجمع کرده است. کند ، گره اي که تمرکز همه نیروهاستسوراخ را به گره اي تبدیل می 

و . حفره ، توهم حجم دادن سوراخ در درون است. سوراخ جایی براي نگه داشتن چیزي نیست ؛ گره گاهی جهت گرفتن ، پس دادن و عبور است
چرا نباید ناخودآگاه را سوراخی نادید گرفته . ون و در درونِ حفره اي در درون تلقی گردیده استبپرسیم که چرا ناخودآگاه همواري چیزي در در

چرا نباید این حفره مرموز روان کاوي که در درون هرکس بنا می شود را به سطح کشاند و این نیت درونی ساختن ناخودآگاه را . در سطح دانست
  .دستی که رو شده است. ه ناخوداگاه نامیدنوعی تالش براي سرکوب دوباره ي امر رو آمد

  
 ]  ...[   

  
  

سوراخ   . و مرگ پایان کارایی سوراخ هاست. کمسو شدنِ جنسی ، کري ، کوري ، یوبست. پیري ، چیزي جز از کار افتادگی این سوراخ ها نیست
. تاریخی که هر سوراخ می نویسد. ه تاریکیروزنه اي است ب. شب است. روز نیست. رمز است. مرز نیست. صفت نیست. سفت نیست. صفر است

   . مسوولیت من با این سوراخ است چیزي به کل برعکس آنچه همه می پندارند
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  می آید 90آنچه در سال 

 

  روزبه گیالسیان  

  

آرام گوشت هاي باقی مانده اجساد شبانه خاك شده خواهد ریخت در خواب . ناخن هاي کشیده شده از گوشت در خواهند آمد. یک 
سرها با باد می رقصد و باد با شدت می کوبد به اوین و نرده ها با غرش . جیوه اي و روح روند رو به رشد انهدام را از سر خواهد گرفت

من مواظب تو هستم و تو مواظب رد شدن گارد و گاهی تو مواظب من هستی و من . الکتریسیته ي ساکن مردم نرم خواهد شد
شعر گفته نخواهد شد ؛ زندگی شعر خواهد شد بر لب دیوار ، بر لب تو که لباس رزم پوشیده و به مرز می . مواظب گازهاي اشک آور

  . مرز من که شهادت است و شانه کردن موهاي اعدامیان . روي
 ]  ...[   

یش رفتن و پیش پ. تاریخ ریتم همین راه رفتن مستی ما است. جرعه ها باال می نوشیم به سالمتی گذشته که نگذشته است. پنج
  . رگ این گذشته کجاست و گشودگی این خون به کجا می ریزد؟ من به آینده سخت خوشبینم همه ما خواهیم مرد. نرفتن

 ]  ...[   
ما اخالق را و رسم . شورش ما افراط در بد بودن است. رسم ما رسم زیاده روي است آن چنان که شورش را در می آوریم.  دوازده

ما زبري دستان کارگري مان را به نرمی باکرگی . ما لثه سوهان زده و روح سنباده می زنیم.  اسهال می کشیمخوب بودن را به 
ما . از شمردن پول ، از شمردن راي ، از شمردن هاي یک دو سه براي آغاز حرکت. ما از شمردن ها بیزاریم. دستان سرمایه می کشیم

. ما پایان این لحظه مسدود هستیم و از جا کنده و از جا کنده می سازیم. گذشته ایم  پیش از آنکه تفنگ ها شلیک کنند از خط پایان
به انجام دادن تکلیف مقید نیستیم ما این گونه می . لحظه هایی هستیم که به غایت یک سال می انجامد. ما مارش انهدام امروزیم

  . زییم که در انجام زندگی از خجالت گدشته خود را رها سازیم
. دست است که به دیگري معنا می دهد. لب ها براي عشق بازي کافی نیست. تنها می توان به دستان امیدوار بود نه به لب ها. هسیزد

  . امسال سال هنرنمایی دستان ماست. دست است که تردستی می کند 
  . ما خانه ما  این است معناي شهر. لباس نپوشیده از خانه بیرون زدن و در شهر مانند خانه زیستن. چهارده
با نادیده گرفتن آنچه هست . با تقلب در آنچه هست. ما با دروغ انقالب می کنیم. در دروغ رسالت تغییر آنچه هست نهفته است. پانزده

انقالب ما شفاهی نیست کتبی بودن انقالب ما دروغ . دروغ رایج توانایی شفاهی قلب آنچه هست می باشد . و تمناي آنچه باید باشد
تمام کنش ما چیزي جز انکار آنچه هست . ما دروغ نمی گوییم ما دروغ عمل می کنیم. را از دروغ هاي رایج متمایز می سازدما 

  .ما با زبان دروغ نمی گوییم ما در دروغ زندگی می کنیم. نیست
سرنوشت ما رهایی . ستسرنوشت ما چوبه دار نی. سرنوشت ما طناب دار نیست. هم درد کسی است که هم سرنوشت ماست. شانزده

ما از تقدیر می گوییم از بنیان نهادن سکوت در صحرا و یورتمه رفتن اسبانی . سرنوشت ما چیزي فراتر از سرنوشت است. در باد نیست
اذان ما به اقامه نمی رسد اگر که . که یال هایشان در باد می رقصد و در هنگام جفت گیري شیهه هاي عاشقانه سر می دهند

  .مومنانه جان بر سر راه خویش نهاده و فنا شویم نخواهیم
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 انقالب سیاسی در زبان

  روزبه گیالسیان

  

  

سیاست نهفته در زبان ) . پاسخ روشن است ما نویسندگان(چه کسی مثل زالو به زبان می چسبد از آن تغذیه کرده و سپس آن را دفع می کند؟ 
را به پایین کشید؟ چگونه به تاخیر افتادن معنی در زبان ، انقالب سیاسی در زبان را به  چیست و چگونه می توان رژیم حاکم بر این سیاست

  تاخیر می اندازد؟

 ]  ...[   
در زبان   -و نه یک شکاف  –روزنه هایی . پس از این مقدمه می توان به موضوع این نوشته بازگشت و انقالب سیاسی در زبان را تعریف کرد

سیاست هاي حاکم . انقالب سیاسی در زبان در برابر انقالب در زبان به دنبال عبور از این روزنه هاست. گشوده می شود وجود دارد که به واقعیت
و  بر زبان که در بردارنده ي مکانیسم هاي تولید و طرد حقیقت است باید شناسایی شده و از خالل درگیري مداوم براي بازتعریف این سیاست ها

زبان از امري درخود و و از بازي ساختن و ویران . قیقت هاي حامل آنها ، زبان را به سمت این روزنه ها گشوده ساختدر نتیجه باز تعریف ح
در این معنی ، زبان دیگر نه یک عضو است و نه یک ساختار منزوي از جهان . سازي مفاهیم و معانیِ در خود ، به سمت جهان گشوده می شود

به این طریق سیاست هاي زبانی حاکم در . تن از حقیقت موجود ، کنار زدن آن و نیز دوباره ساختن آن استبلکه زبان تنها مجراي سخن گف
توجیه وضعیت موجود ، خنثی بودن زبان نسبت به واقعیت ، بی طرف بودن زبان در درگیري هاي روزمره به پرسش گرفته می شود و زبان به 

حقیقت در این معنی چیزي جز پذیرش حقیقت به عنوان . ز آن و انهدام آن شناخته می شودعنوان وسیله اي جهت خلق حقیقت ، پاسداري ا
انقالب سیاسی در زبان در واقع انقالب در برابر این سیاست تولید . این پذیرش و این اجماع است که باید در هم شکسته شود. حقیقت است
  . حقیقت است

 ]  ...[   
باید این زبان بریده را دوباره پیوند زد یا گذاشت . مجازاتی در حد بیرون کشیدن زبان از ته حلق داشتدر گذشته گستاخی در برابر پادشاه 

اکنون . هرچه هست امروز آن مجازات بر افتاده است . همچنان بر روي زمین هم چون دم مارمولکی دست و پا بزند و با فشار پایی لهش کرد
ایانِ خویش ، خلقِ حقیقت کند ؛ نه مجیز قدرت را بگوید و نه سر سبز را بر باد دهد بلکه پیوسته در زبان می تواند در دور مجهول و باطل بی پ

اما حتی در صورت له کردن آن زبان بر خاك افتاده هم می توان امیدوار بود که همچون بی زبان ها به اشاره . حفره دهان بچرخد و خالء بزاید
   .در این صورت می توان نه طفلکی زبان بسته بلکه قربانی زبان بریده ي جسوري بود. اره بودروي آورد و همچون این نوشته سراسر اش
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  ینترنت ملی ما را آزاد خواهد کردا

  روزبه گیالسیان

   
، که مثل سایه هرجا که تنت را » به پا«چندین دهه قبل، پیش از آنکه انقالب ، اسالمی شود ؛ چیزي وجود داشت به اسم 

زمان گذشت و . سر هر قراري یا دم در هر خانه اي که زنگ می زدي از سر کوچه می پاییدت. ندي دنبالت می کردمی کشا
ها دیگر خیابان نیامدند ، در اتاق اداري مجهزي نشستند با سیم هایی به گوش و دستی به » به پا«. دهه نواخت 4ساعت 

به یمن ساختن فضاي . کان دهند ، بسیار تن ها را تکان دادندصفحه کلید و رصد کردند و شنود کردند و بی آنکه تنی ت
خصوصی و اغلب مجازي با اطمینانِ پسوردي که به تو دادند ،کلید در در خانه ها گرداند و نشستند و گوشه هر همی چنبره 

  .زدند و نوشتند و خواندند
  
 ]  ...[   

  
تازي هاي خود در این فضاها ، با جمع کردن دستگاه سنتی و حاکم با مجهز کردن خود به تکنولوژي هاي مجازي ، با یکه 

ها ، بار دیگر این رخصت را به ما داده است که قرارهاي » به پا«عریض و طویل دیده بانی هاي مادي و بازنشسته کردن 
ود امروز این راه اگر تا دیروز ارتباط مستقیم و در خانه هم رفتن و صحبت کردن خطرناك ترین کار ب. گذشته را تجدید کنیم

اینترنت . باید از این ضعف حاکم که امروز به ضعف ما هم تبدیل شده است استفاده کرد. بی خطرترین طریق ارتباط است
ارسال مرسوله با پست به جاي پست الکترونیکی ، نوشتن روي دیوار هاي . ملی راهی براي گشودن فضاي واقعی است

و البته جنگیدن با فضاي پی دي اف به . گذاشتن خود با دیگري در کوچه و خیابان کوچه ها به جاي وال ها ، به اشتراك
با این حال سفارش من نه عقب نشینی از فضاي . نفع دست نوشته ها و چرخه زدن در کوچه ها به جاي وب گردي ها

  .موجود بلکه جستن امکانی از فضایی فراموش شده توسط حاکم و خود ماست
  
 ]  ...[   

  
  

اما ما آن را به نام . جنگی که دائمن از طرف حاکم با نام جنگ نرم یا شبیخون نامگذاري شده است. ک جنگ استاین ی
بارها دشمن خطاب شده ایم اما این دشمن خطاب شدن را به طنز و شوخی گذرانده . بدبینی روانی حاکم تعبیر کرده ایم 

امید ، باید خود را در جنگ تصور کرد و از این رو به جاي خو کردن به باید خود را دشمن ن. شاید باید بار دیگر جدي شد. ایم
  .یک شرایط و سنگ پراکنی هاي بچگانه ، آرایش جنگی یافت و سنگر گرفت
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  استراتژي دست باال

  
  روزبه گیالسیان

  
  

قعیت، چشم پوشی از استفاده پله يِ دیگرِ نردبانِ بی اعتبار ساختنِ وا. استراتژي چیزي جز ماترك واقعیتی بی اعتبار نیست
استراتژي دست باال استراتژي است که سعی می کند با تحلیل پیچیده خویش و با دست . يِ یک استراتژي دست باالست

یازي به یک فریب بنیادي در برابر فریب موجود در سایر استراتژي ها دست باال را بیابد از این روست که در برابر کسی که 
تمارض به فریب خوردن کرد و در مرتبه اي باالتر که فرد از تمارض شما به فریب خوردن مطلع می  می فریبد می توان

شود می توان در تمارضی دیگر از فریب خوردن امتناع کرد و در صورتی که فریب دهنده متوجه این استراتژي دست باالي 
د و این سیر استعالیی ایجاد استراتژي دست شما شود می توان در استراتژي دست باالتري تمارض به فریب خوردن کر

  .باالتر تمامی نخواهد داشت
  
 ]  ...[   

  
به همین دلیل است که نمی توان یک بار براي . تعیین اینکه استراتژي دست باالتر از آنِ کیست امري غیر منتج است 

را از رویایی با غالب و مغلوب در جهان اما این نسبیت اپیستمولوژي ما . همیشه غالب و مغلوب این بازي را شناسایی کرد
نسبیت تنها به بی غیرتی کسانی ختم می شود که از پیش . رهایی واقعی در رهایی از خود اپیستمولوژي است. نمی رهاند

اما کسی که به نسبیت . به همین دلیل است که براي پست مدرن بودن باید که مدرن بود. غیرت خویش را از دست داده اند
ان بی بنیانی و پوچی نظرها و عمل ها می نگرد می تواند با سبکبالی از واقعیت رهیده و خودش را به سمت هر به عنو

فلسفیدنی عاري از واقعیت ، فلسفه اي تنبل در دیدن واقعیت ، فلسفه اي بی نیاز به جهان خارج ، . امکانی شلیک نماید
ي کرد سر باز می زند و تنها می داند که کاري که باید کرد از بین فلسفیدنی که از پذیرفتن این واقعیت که نمی توان کار
باید واقعیت را به هر طریقی پشت سر گذاشت حتی اگر این کار به . بردن هر واقعیتی است که بند اندیشه و زیستن ماست

  .بهاي از دست دادن سر خود فلسفه باشد
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  یلدا

  
 محسن رضوي

 

 

  .در تضاد با هالووین در آئین باستانی آمریکایی ها و بعضی کشور هاي اروپایی است, نیانیلدا در آئین باستانی ایرا
 --------------------------  

منظور . اول گرفتن نیرو از طبیعت و دوم دادن تفاله به طبیعت: سرخوشی و پایکوبی معموال بنا به یکی از این دو دلیل است, به تعبیر امپدوکلس
  . وار عمل کند "پاد نیرو"غیر ملموسی است که /ادبیات هر ملموساز تفاله در این 

در هالووین تفاله هاي خباثت بروز داده . در یلدا خورشید را مرده اي میگیرند که دوباره زنده شده و نیرو میبخشد و این دلیلی براي سرور میشود
  .میشوند و پایکوبی برقرار میشود

  
]  ...[   

  
کدو , هندوانه براي یلدا. حضورشان نیرودهی مناسبت را چند برابر میکند/ ات یک یا جندین نماد وجود دارد که حضورشدر اکثر جشن ها و مناسب

این نمادها هیچ تفاوتی با هویت خود در روزهاي دیگر سال ... . درخت و بابانوئل براي کریسمس و , هفت سین براي نوروز, تنبل براي هالووین
فقط این , هندوانه هاي یلدا مزه و طعم خاصی پیدا نمیکنند. مثل هندوانه هاي یلدا. ت آنهاست که آنها را خاص میکندندارند و فقط این مرکزی

  .نماد بودن آنهاست که آنها را دلچسب تر میکند
  .نندتمامی گفتمان هاي حول خود را ساماندهی میک. مرکز نیرودهی جشن ها, نماد ها در واقع ابژه هاي تکین جشن ها هستند

  
  
]  ...[   

  
همه معصوم . رمانتیسمی که همه ي نگاه ها را در آن معصومانه میکند. یلدا هم همانند بسیاري از دیگر جشن ها اسیر یک رمانتیسم کاذب است

بجز . (ندهمه نقاب میزن. همه عناصر مثبت میشوند. این از خاصیت جشن هایی است که نیرو میدهند. همه مهربانند. همه میخندند. میشوند
آنها فقط به دنبال خوردن هندوانه ي بیشتر . کودکان البته که همچون جشن هاي دیگر اینبار هم هیچ معصومیت کاذبی به خود نمیگیرند

  .) مثل عروسی ها که شیاطین کوچک فقط شاباش میقاپیند. حال با هر کلک و تزویري که شده, هستند
  .از آن ملودي هایی که همه چشمان را خمار میکند. ي رمانتیکی در حال اجراستملود, انگار در تار و پود این هندوانه ها
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  پز دادن

  محسن رضوي

 

 

آن چیزي که بر جایگاه , روح و روان را از تار و پود هر ابژه اي میزداید و در آخر ;این قدرت این مصدر است. همه چیز کاال میشود "پز دادن"در 
  . یک کاالي خاص است, دمفعول این فعل جلوس میکن

فرزند را تبدیل به جواهري گرانبها میکند که بر سینه ي خود آویخته و درخشندگی اش را به رخ دیگران , مادري که پز فرزند خویش را میدهد
ا که آن هم دیگري ر "حظ", یک کاالست که به دیگري فروخته میشود و فروشنده در ازاي آن, فرزند در آن لحظه یک انسان نیست. میکشد

  .دریافت میکند, بصورت کاال در آمده
  

]  ...[   
  

تمامیت یکتایی را , عمل اخالقی عملی است که در آن خود و دیگري در دو سو قرار نگیرند لیک هر دو به همراه یکدیگر, به تعبیر لویناس
یعنی اینگونه نباشد که عملی که به زعم خود . "گريدی"به  "خود"است نه  "خود"به  "خود"تشکیل دهند که تمامی مواجهات درون آن از نوع 

وجودشان را فرا , صرفا ارضاي خود یا دیگري را به ارمغان آورد بلکه هر دو راضی باشند بی آنکه تکبر ناشی از یک عمل نیک, فرد اخالقی است
  .بگیرد

  
]  ...[   

  
براي مذکر نموداري خطی و نزولی است و براي مونث , ی بر حسب سننمودار میزان پز ده. میزان پز دادن بر حسب سن و جنسیت تغییر میکند

  .است πتا  0همانند نمودار سینوس ایکس در بازه 

  . پسر بچه ها خیلی زیاد و به مرور زمان در مردان کمتر

  .دختر بچه ها خیلی کمتر و دختران جوان بیشتر و زنان کمتر و پیر زنها خیلی کمتر

  .یا کودکان و حرفه اي ترین پز دهندگان دنیا مادران هستندحرفه اي ترین پز گیران دن
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 گري مدرن و دقیق  رشیدیان، اندیشه

  »هستی و زمان«ي جدید  مناسبت انتشار ترجمه به
 
  محمد ایزدي

ام بسیاري  گمان ، و بهاین شناختی است که بنده از ایشان دارم .اوست» دقت«اي که درباره عبدالکریم رشیدیان باید تصدیق کرد  ارزترین نکته
طور جدي دنبال  کسانی که فلسفه را به. رأي هستند شناسند با این حقیقت هم هایشان و چه از آثارشان می که او را چه از نزدیک، چه در کالس

نداشته اند، هرقدر هم که  اي گرانی که از این ویژگی بهره اندیشه. دانند دقت تا چه اندازه در پژوهش و اندیشه فلسفی اهمیت دارد کنند می می
گاه نتوانسته اند در تاریخ اندیشه دوام داشته  خوبی برخوردار بوده اند، هیچ» ذوق«از » فکر«هایی خوبی داشته یا در  خالق یا باهوش بوده، ایده

ورزي یا پژوهش  وي، اگر در فلسفههر گرایشی که در فلسفه داشته باشیم، چه ارسطویی باشیم، چه افالطونی، چه هایدگري باشیم، چه سین. باشند
  .اندیشی دور بمانیم اندیشی و جزم توانیم از کج توانیم فیلسوفان دقیق را درست بفهمیم نه بالطبع می فلسفی دقیق نباشیم نه می

 دو فلسفه متفاوت اند، اما هاي بسیاري دارد، ویتگنشتاین و مارکس کامالً اي دارد، هایدگر با کانت تفاوت قطعاً افالطون با ارسطو اختالفات عمده
  .هاي برجسته مشترك است دقت آنهاست چیزي که میان این فیلسوف

]  ...[   
  

اش را در  او پژوهش. را در کارنامه خود دارد، دکترایش را از دانشگاه سوربون گرفته است» هستی و زمان«عبدالکریم رشیدیان که اکنون ترجمه 
ها در دانشگاه ونسن  بدیو آن سال. زیر نظر استاد مشهورش، الن بدیو، اختصاص داد» ت در افالطونعلی«دوره کارشناسی ارشد به موضوع 

او پیشتر در . کرد، جایی که دولوز، رانسیر و بسیاري از فیلسوفان مشهور معاصر فرانسه نیز در آن مشغول به تدریس بودند پاریس تدریس می
او . قائل بود اي  که نیچه میان شیمی و فلسفه خویشاوندي ویژه ید آغاز حیات فلسفی او بوده، چناندانشگاه تهران شیمی خوانده بود، جایی که شا

اي ذهن و وقت او را  این دوره به اندازه. آخرین ویرایش آن را به اتمام رساند 1387را آغاز کرد و سال » هستی و زمان«ترجمه  1385از سال 
شد  آورم، گاهی می خاطر می بنده شخصاً یکسال از این دوره را به. هاي دانشجویی را به حداقل رساند مهنا ها و پایان مشغول کرد که تعداد کالس

  .رفتیم، بین دو کالس نیز در حال ترجمه و ویرایش کتاب بود به دفتر کارش که می
  
]  ...[   

  
نگاران  صاحبه کنند، نکاتی را که همیشه براي روزنامهاي باشند، بخواهند با او م هاي حاشیه و بحث» پشت صحنه«شاید همه اکنون به دنبال 

عنوان مخاطبان این کتاب مهم، اولویت دارد خواندن آن است،  جذاب بوده برجسته کنند، اما آنچه پیش از هر چیز هم براي او و هم براي ما، به
  .وجوگرانه خواندنی دقیق، باحوصله، کامل و جست
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   نثر فروغی، ابزاري استاندارد در شناخت مساله

 دوز حسن خیمهم

 
روشنفکري را  و شبه) اندیشی آکادمیک(روشنفکري را دیتاگرا  و غیر) 1(روشنفکري را بپذیریم روشنفکري و شبه اگر تمایز روشنفکري، غیر

توان او را روشنفکر و  گیرد و می علی فروغی در گروه روشنفکري قرار می بدانیم، محمد) گرا گرا و باور انآرم(انگار  اندیش و تئولوژیک  ایدئولوژیک
گرایی  گرایی تئولوژیک و نه دیتا گرایی ایدئولوژیک، نه باور البته یک روشنفکر مدنی نامید، چراکه دغدغه او در مقام روشنفکري، نه آرمان

و (هاي مدنی فروغی  تحلیل فعالیت. عیار بود گراي تمام ه روشنفکري مدنی را با خود داشت زیرا او یک مسالهفروغی بارزترین وج. آکادمیک بود
اش نیازمند یک  هاي اجتماعی و سیاسی ، در حوزه مدیریت و فعالیت)زاده نیز دیگر روشنفکران مدنی چون مصطفی رحیمی و همایون صنعتی

در این . شی که سیاست ایران امروز سه دهه است به آن نیازمند بوده و هنوز به خود ندیده استتجربه و پژوه. مقاله و پژوهش مستقل است
گرا بودن است و  هاي فروغی پرداخته شده تا مشخص شود که شرط اول روشنفکري، مدنیت و مساله نوشته به رابطه میان زبان و مدنیت در کار

توان با زبانی  توان با زبانی شلخته، روشنفکر و مدنی بود و نمی نمی .ی پالوده و استاندارد استگرا و مدنیت هم برخورداري از زبان شرط اول مساله
   .پذیر نیست، چه رسد به اینکه بتوان آن را حل هم کرد شلخته مساله حل کرد زیرا با زبان شلخته اساسا شناخت مساله امکان

 
]  ...[   

  
نگارش با جمالت کوتاه که . و در عین حال کارآمد نگارشی هم در تالیف و هم در ترجمه استهاي دشوار  نگارش با جمالت کوتاه یکی از روش

شود که انتقال مفهوم به مخاطب با حداقل اضافات نوشتاري و  ریشه در ادبیات فاخر ایران نیز دارد، از جمله نثر فاخر سعدي در گلستان باعث می
طوري که   گیرد، به نگویی صورت می ندانی و هیچ مالت بلند در نگارش یا براي پوشاندن هیچج. بدون ایجاد ابهام در قوه فهم او انجام شود

رو است  اي قالبی روبه دانشی اوست در صورتی که با متن و نوشته بودن متن و یا کم فهمد به دلیل دشوار  کند اگر متن را نمی مخاطب گمان می
آورد تا اینکه دغدغه خلق نگارشی بدیع داشته باشد یا اینکه اگر نوشته حاوي  ن را در میکه درونش چیزي نیست و بیشتر اداي نگارش و نوشت

شود و خواننده چنین متونی معموال از میانه راه  درازي نگارشی، اصل مطلب و مفهوم گم می نویسی و اصطالحا روده مطلبی اصیل باشد در طوالنی
فهمی و  نویسی الزاما ساده خوانی جدا کرد و نباید گمان کرد که ساده فهمی و ساده سی را از سادهنوی البته باید ساده. کند مطالعه متن را رها می

خوانی نیست زیرا مطالب جدي و عمیق و سنگین را باید با مطالعات مکرر و  فهمی یا ساده نویسی براي ساده ساده. خوانی را به دنبال دارد ساده
انگاري در خواندن و  نویسی، ساده بنابراین منظور از ساده. جوابی مستدل و معتبر خواند و فهمید ها تا رسیدن به آموزش درست و رفع پرسش

و آلوده کردن آنها به اداهاي مصنوعی و دشوار   بدون لوث) و حتی غیر سنگین(کردن مطالب جدي و سنگین  فهمیدن نیست بلکه ساده بیان
  .فرمال نگارشی است

  
]  ...[   

  
. مساله، برخورداري از زبانی پالوده و استاندارد است اگر نه عامل اصلی بلکه یک عامل اساسی در شناخت تمایز مساله از شبه شک نباید داشت که

ایم و نه حتی قادر به  مان بوده داده که با زبان ایدئولوژیک، زبان تئولوژیک و زبان دیتا و آمار، نه قادر به حل مسایل تجربه تاریخی به ما نشان
طور که هگل دریافت که باید به زبان آلمانی،  همان. ایم هاي نوینی بر خود مسلط کرده آنها بلکه هر روز آنها را تکثیر کرده و در قالب شناخت

اش،  نیگرفتن از اشتباه پیشینیانش با آموختن از روشنفکران مد ورزي کند، نسل فعلی ایرانیان هم با درس فلسفه بیاموزد تا بتواند با آن زبان فلسفه
تدریج بتواند با زبان مدنی، مدنی هم بیندیشد و هم مدنی رفتار کند و نهایتا به شناخت مسایلش  ابتدا باید به زبان و نگارشش، مدنیت بیاموزد تا به

   .و به حل آنها نیز قدرت یابد
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ها گریخت روایتی که از خواب  

تعاملی امرءالقیس/ ي اجراي نوشتار مفهومی تحلیلی درباره  

حمد آزرمم  

 

ـ ا نـدگان یگو. و سخن نغز بوده است ییبایز ي که زمانی معیاردیقصا. عرب است شعرهاي نیتر حیاز فص »معلقات«  شـاعران بـه   کـه  دیقصـا  نی
رسـم   بـه سـرودند و  پرآب و تـاب   يا دهیقص کیکه هر بودند   سرآمدان شعر عرب پیش از اسالم هفت تن از، معروف هستند »المعلقات السبعۀ«
ـ ا انـد علـت نامیـدن    گفته. ي شهرت و افتخار آنان شود هیو ما نندیبب شدند، تا کسانی که وارد یا خارج می ختندیوآعمول آن دوران از در کعبه م  نی

ـ ا چـون پـیش از اسـالم،   ند ا هگفت نیهمچن. شد یآن معلق م ي دهنشنوهوش  گرانبها در گوش و يگوهر مثلکه  آن استد به المعلقات یقصا  نی
 ،دهیهفت قصـ  پیش از اسالم، ایندر عهد  .ندا دهینامها  یا آویختهرا معلَقَات  آن ،ختندیآو پوشش کعبه می يو باال بودندبا آب طال نوشته را د یقصا

   .عرب بود اتیداشت و معرف روح و نشاط ح برتري ن،شاعرا گرید اشعار مجموعمقبول همگان بود و بر 

]  ...[   
  

بیت . اي که آیتی ترجمه کرده است، خود معلقه امرءالقیس را انتخاب کردم از بین هفت قطعه» القیس امرء«تعاملی / ومیبراي اجراي نوشتار مفه
اي است که  این رسانه به گونه. بوك قرار دادم ام در شبکه اجتماعی فیس هاي کالم، تکه تکه کردم و روي دیوار شخصی  به بیت آن را مثل پاره

زمان دو موقعیت نمادین ساخته و در هم  با این انتخاب، هم. ها هستیم کند و در پایان شاهد ترتیبی عکس، از بیت گون میدر عمل معلقه را واژ
  .اش آویختم اي اجتماعی می ام در شبکه ي خدا آویخته بود و حاال من به دیوار خانه  زمانی این شعر به دیوار خانه. تنیده شد

  
]  ...[   

  
محل . شود به تعبیري، متاخرترین وجه امر متاخر می. گیرد نمایی اکنون، در درون اکنون قرار می لی امرءالقیس، با کهنتعام/ نوشتار مفهومی

ما را به شعر گذشته و . کند تالقی امر فراموش شده و لحظه اکنون است، به ویژه که نقش فاصله و پل را همزمان و به صورت بداهه، بازي می
  .به اکنونی که شعر، هرگز در آن نبوده است. رساند که شعر، امکان حضور در آن را ندارد اند، به جایی میگرد ي شعر برنمی گذشته

هایی که زمان  کاربرانی که نماد معاصر بودن هستند، فقط با ساختن عبارت/ ي متاخر خود و نویسنده تعاملی امرءالقیس، با رسانه/ نوشتار مفهومی
با قطعه قطعه کردن زمان و . کشد کند، معاصر بودن خود را به رخ می هاي گذشته را به اکنون خود تبدیل می ماني ز کند و همه را چندگانه می

ها  ي خود به دیگر زمان دهد و با هر عبارت بداهه اش می کند؛ تغییر شکل ها است که چیزي به زمان اضافه می قرار گرفتن در میان این قطعه
  .  کند مرتبطش می
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از پیش اعالم نشدهیک اجراي   

هاي عباس کیارستمی خوانش کتاب  

 محمد آزرم

  

را » چطور باید«است، این هم قبول، اما   تکرار کرده» حافظ«گفته است، کیارستمی در آغاز کتاب » آرتور رمبو«قبول، . باید مطلقاً مدرن بود
تواند از چیزهاي  بینند و می کنند و ماه را می اش نگاه می ارتگویند به انگشت اش شخصیت مرموز و رازبینی که ادیبان می. فراموش کرده است

متن کهن، شعر کالسیک سنتی، امري که مدام در حال . را یا مطلقاً فراموش کرده است؛ یا عمداً پنهان» چطور«هاي نو دربیاورد، این  کهنه حرف
 ها یها و پراکندگ با قرار گرفتن در فاصلهکه در حال افزایش است،  اي را توان فضا و فاصله شود، چطور می دور شدن از ما است، چطور معاصر می

  تواند ارائه چگونه اثري می. پر کرد امر، نیاغراق در ا یو حت

با تقطیع عمودي شعر کهن و انتخاب مصرعی یا بیتی در . ، پر کنددیکه هم، زمان آن گذشته است و هم، زمان آن فرا خواهد رس ي راا فاصله
 در آنزمان، . باشدنسبت به خودش متقدم و متاخر  ،آنزمان  برشمرده را آشکار کرد یا به اثري نیاز است که  تناقض شود عاً میاي واق صفحه

گویند فردي مبدع است و بدون دیدن کارهایش  کیارستمی که شاعران می .شود  آن به هم مرتبط يها پاره ،تمهیديو با  ه باشدشدقطعه قطعه 
، در درون اکنون یی ظاهرينما  مدرنبا  چگونه ،اش از شعر کهن هاي انتخابی اي در کارهایش هست، نگفته است بیت و مصرع دانند که نکته می

از  که شعر، رساند یم ییبه جا ،آورد نمیشعر  اکنونو  اکنونما را به شعر در حالی که  شود یوجه امر متاخر م نیمتاخرتر ،يریبه تعب. ردیگ یقرار م
  .ستآن گذشته ا

]  ...[   
  

  اش همه تبدیل به فرایندي اجرایی شده شود و چگونگی دسترسی، نمایش و معرفی تکثیر می. تر و متمایزتر شده است حدود کاالي هنري پیچیده
پذیر،  طافشود آن هم با ظاهري ملموس، نمادین و انع به همین علت در بازارهاي هنر خرید و فروش یا مبادله می. که خود شکلی از کاال است

  . مثل کتاب در کار کیارستمی که معناهاي بسیاري دارد

]  ...[   
  

ي پرفرمنس باخبر نبوده است و ممکن است با خواندن این نوشته از آن آگاه شود، خواهم گفت این  اگر گفته شود خود کیارستمی هرگز از ایده
یی هنري پدید آمده است که تا پیش از این نوشته نامی نداشته است، پیش کند؛ چرا که کاال ها کم نمی کتاب/امر چیزي از ارزش پرفرمنس کاال

   .     کنیم اش می ي موجود کردن امر ناموجود است، پس به نام این نوشته، ثبت کار نوشتن، نامیدن به مثابه. از نامیدن موجود نبوده است
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  فیلم و فلسفه هانکه

  مهرداد  پارسا

  

ه ي در فرایند وجه ثبات یافته و نمادین موجود سخن گو را با مفهومی از امر نشانه اي درمی آمیزد که در جریان برداشت خاص کریستوا از سوژ
این وجه برون زبانی .سرپیچی از هر گونه ساختار متعارف،داللت و نیز هویت او را با نامتجانسی،جنبندگی و گسستگی مواجه می کند

ابع سامانه هاي قاعده مند نحوي و دستوري نیست اما می تواند به گونه اي نمادین یا در قالب کردار ،هر چند ت)هویت متنی یا سوبژکتیو(هویت
با این همه،در حالت کلی فهم،انرژي هاي پیشانمادین حتی اگر خود را در ساحت نمادین تخلیه کرده و شبه نمادین شوند،در .داللتی پدیدار شود

خارج از عملکرد زبانی است همچون حفره هایی ناشناخته هم در معنا و هم در سوژه ظاهر می شوند سطحی دیگر،اساسا بنا بر ماهیت شان که 
بدین قرار،در ساحت زبان،چیز نام ناپذیر یا هستی نشانه اي که مقدم بر گسست نهاده اي است،چون در فرایند ابژه شدن دچار .که درك ناپذیرند

  .نمی آید و نیازمند طریق دیگري است استحاله می شود هیچ گاه چنان که هست به دست
  
]  ...[   

  
در  با این حال،جنبه ي فردي این تفاوت که عمدتا شالوده ي هویت ویرانگر فرد بیگانه خوانده می شود،آن را به امري اجتماعی بدل می سازد که

مخرب آلوده / نمایی می کند،در فرایند تکوینیتفاوت به عنوان امري که همواره خود را به اشکال مختلف باز. مورد هر سوژه اي صادق است
که با ) والبته آن را ایجاد می کند(بنابراین،آلوده انگاري بر اساس تفاوتی شکل می گیرد.ابژه ي میل- انگاري نیز نقشی بر عهده دارد؛نقش علت

ند و نیز نشان می دهد که مهم ترین کنش اولیه شرایط تکوین سوبژکتیویته را فراهم می ک... مرزگذاري میان درون و بیرون،بیگانه و آشنا و 
صورت غالب این طرد را که وجهی .براي سوژه اي که چیزي را که براي خود دیگري محسوب می شود پس می زند کنش نفی و طرد است

  .مشاهده کرد)2001(معلم پیانودوجانبه دارد می توان در فیلم 
  
]  ...[   

  

ی خواهد وجدان ژرژ،یا جامعه ي اروپایی و به ویژه،فرانسه را نسبت به نگاه تحقیر آمیز و اتهام شخص سوم مانند کسی عمل می کند که م
به صورتی که نشان دهد،فرانسوي ها خودشان حکم سر بریدن خروس ملی را می دهند اما در نهایت،در رسانه (آمیزشان به جهان سوم آگاه کند

فرستنده ي فیلم ها کسی است که خود می تواند منشا بیگانگی ).ا را محکوم می کنندهاي جمعی جهان سومی ها را مسئول دانسته و آن ه
او از زاویه ي دید سوژه ي آگاه سوم ،توهم ناموجود بودن خود را با ترسیم شمایل .آرکائیک باشد و از روایت یا متن اثر غایب است؛خود هانکه

هانکه در آثار خود به مضنونی همیشگی بدل می شود .انند خدا را از آگاهی بشر بزدایندهایی حاد واقعی ایجاد می کند که،به بیان بودریار،می تو
 .که مانند کایزر شوزه،بر خالف تصوري که ایجاد می کند،نقشی استعالیی دارد
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 عشق نورزیدن

 
 چی نادر فتوره

 
 

 .ها در قالب متنی کوتاه، نمی تواند تجربه اي موفق باشدمن اعتراف می کنم که انتخاب مضامین گزاف و پردامنه براي نقد و بحرانی کردن آن
چیزي شبیه : بخش وجود دارد که می توان تا ابد از تکرار تجربه شکست در آن خرسند بود حال اما در دل این ناکامی هفتگی، سویه اي رهایی

این این بار تردیدم به معناي اینجا و اکنونی از عشق را بنابر. سماجت کودکانه در شنیدن یک قصه تکراري قبل از خواب، به امید پایانی متفاوت
نگرانه  شناختی است و نه ناشی از تعمقی ژرف من به عشق مشکوکم؛ شکی که نه هستی: دستمایه اعتراف و از پی اش، شکستی دوباره می کنم

در قبال انبوه گفتارها و آثار و اشعار و قصص و » ردشبه آوانگا«سوداي موضع گیري . ناپذیر در دل تاریخ و نه متکی به ادله اي قطعی و ابطال
افسانه ها و اسطوره ها و روایات و تکاپوهاي فلسفی و فکري و تجربیات شخصی تعداد بی شماري از انسان ها با درونمایه چیزي به نام 

... ون و الکیبادس گرفته تا پسوآ و بدیو والزم هم نیست که به خود و مخاطب احتمالی گستره معانی عشق، از افالط. هم در کار نیست» عشق»
  .را یادآوري کنم

 
]  ...[   

 
از قضا تعریف دیکته شده از عشق در وضع موجود آنچنان محافظه کارانه، بی مایه و تهی شده از شور و التهاب است که هرگونه تخطی از     

گفتن و عروسک چینی و قلب پالستیکی » م، عزیزمعزیز«کشیدن از وجه کاالیی اش، از شمع روشن کردن و  آن، هرگونه پاپس
-فرشتگان و مرد -و رگ غیرت نشان دادن و همذات پنداري با زن» کماالت«و » زیبایی«شده خریدن و اغراق در توصیف  دوزي منجوق

و » مقتول«و » چاقو«و » خون« ، سرانجام یا به تنهایی و عزلت می انجامد یا به گزارشی مملو از کلمات...قهرمانان سریال هاي فارسی وان و
تلویزیون که از قضا علل بیمارگونه بروز چنین وضعیت هایی در آنها تا » عبرت آموز«در صفحه حوادث روزنامه ها و برنامه هاي ... و» قربانی«

 .ترسناك فروکاسته می شود-حد یک فیلم اکشن
  
]  ...[   

 
عرضه پاستوریزه اش از سوي فرهنگ مسلط و کم مایه بودن حامالنش، از قضا واجد تناسبی در تقابل با قرائت موجود از عشق، که به واسطه     

ك تنهایی، بدیهی با فقدان هنر، فقدان ادبیات، فقدان امر نو، فقدان تجربه ناب و البته فقدان خود عشق است، شاید تنها جانبداري از تجربه هولنا
شکلی بالقوه، امید حدوث ناگهانی عشق را در آدمیان اینجا و اکنون همچنان زنده نگه دارد؛ چیزي  تنهایی، تنهایی و تنهایی است که می تواند به

شبیه تکرار دوستی هایی که در نیم روز زیباي شهروندان گل کردند و درون ماندگار شدند، تجربه هایی ناب را برساختند، متفرق نشدند و 
ر برابر هر شکل دروغینی از اداي دوستی و عشق، سر برکشند و سرود بخوانند و یکدیگر را در آغوش وفادارانه در انتظار مانده اند تا دیگر بار د

 .کشند
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  لویزیون ندیدنت
 
 

  نادر فتوره چی
 
 

وارد  من سال هاست تلویزیون نگاه نمی کنم، اما اعتراف می کنم که دیر زمانی کنجکاو بودم تا یکی از بینندگانی که با شبکه هاي تلویزیونی
گفت وگو و مبادله نمادین می شوند را از نزدیک ببینم و بر این تردید که مبادا تمامی متن هاي خوانده شده و صداهاي پخش شده به اسم 

  .در برنامه هاي تلویزیونی نباشد، پایان دهم »مشارکت بینندگان«بینندگان، چیزي جز حیله اي رسانه اي و از پیش تنظیم شده براي نشان دادن 
 

]  ...[   
  

راسربین، باید اعتراف کرد که تئوریزه کردن انزجار از تلویزیون در وضعیت موجود، از طریق بازخوانی فرازهایی از دیدگاه هاي فوکو درباره نگاه س
ه هاي مدرن در کتاب دیالکتیک روشنگري و پرداختن به ماجراي سلطه رسانه ها بر سوژ» صنعت فرهنگ«یا نقل قول بخشی از عبارات فصل 

گزاف «لکان و » ابژه مازاد«هوسرل و » پدیدار شناسی«حتی جمع و جور کردن دو، سه پاراگراف با خمیرمایه . بی شک تالشی نابسنده است... و
فقدان معنا  نیز دست کم با بضاعت ناچیز نویسنده این ستون، نمی تواند به شکلی درون ماندگار بر فقدان سیاست به مثابه... بودریار و »واقعیت

  .داللت کند
  
]  ...[   
  

شنبه ها درباره وضعیت بورس اظهارنظر می کنند، یکشنبه ها رقابت هاي آشپزي را پیگیري می کنند، دوشنبه ها در نظرسنجی بهترین گل 
اموش می کنند که در راي می دهند و فر!) آکادمی؟(» هنرجوي آکادمی«مسابقات لیگ فوتبال شرکت می کنند، آخر هفته نیز به بدصداترین 

، از طریق همین دستگاه تلویزیون و از زبان پر لکنت مردي این جمله را 11یکی از همین شب هاي سال هاي نه چندان دور، حوالی ساعت 
  ».من با شما سخن می گویم! مردم«شنیدند که 
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  آغاز همراه با پایان
  

  محمد قائد
  

بر خالف محمد رضا . بختیار می تواند مثالی براي نتیجه اي محتوم باشد که فردا آگاهانه به استقبال آن می روددولت سی و اندي روزه ي شاپور 
تا قدم پیش نمی . شاه که دو بار وقتی احسا کرد خطر نزدیک می شود در رفت ، بختیار انگار الزم می دید خود را در این فرصت تاریخی فدا کند

در وجهی تراژیک ، فدا شدن انگار هم تنها انتخاب او ، و هم سرنوشتی . ی هم شناخته شد زیاد جدي اش نگرفتندگذاشت شناخته نمی شد ؛ وقت
  . محتوم نتیجه انتخابش بود

 
]  ...[   

  
کال می . ایمتمامی پیامهاي تلفنی و اشاره هاي خواننده ها علیه قانون اساسی مشروطه در نامه ها و مقاله ها را در این فهرست کوتاه نیاورده 

جاذبه سیاستمدار شیک ترقیخواه را نمی شد نادیده گرفت اما سازش با دم و دستگاه : توان بازتاب دودلی عمومی را در ستون هاي آیندگان دید 
. بماندشاه ، هر قدر هم موقت و مختصر ، فکري کثیف تلقی می شد ، تا چه رسد که قرار باشد بدنه کشوري و لشکري و اقتصادي نظام باقی 

  . سرمستی از نشئه نابود کردن ، به بیانی هگلی ، روح زمان بود
  
]  ...[   

  
اینکه وجودش در ایام تبعید در پاریس خطري چنان فوري و جدي . سرنوشت تراژیک او هم به ضربات مرگبار کاراته و کارد آشپزخانه ختم شد

تل هاي سیاسی در داخل و خارج ایران شاید تک تک الزم به نظر نرسد اما ق. براي رژیم اسالمی بود که باید سالخی می شد جاي بحث دارد
مجموعا ماهیت ائتالف دستجات خودمختاري را بازتاب می دهد که رقابت با همدیگر جدا از مبارزه با مخالفان نیست ، و خشونت در نهایت 

  . اید نادانی بزرگی باشدو هزینه چنان عملیاتی قاعدتا ب. شدت را الزمه حفظ قدرت و ثروت می دانند
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  خشونت دینی و خشونت سکوالر
  

  محمد رضا نیکفر
  

  
موضوع خشونت در اینجا از زاویه اي . این مقاله پاسخی است به پرسشی درباره خشونت دینی و بیشی و کمی آن نسبت به خشونت غیر دینی 

ود که عصبیت ، به عنوان جمع تناقض مند همبستگی و خشونت ، در عصر پی گرفته می ش. رابطه ي خشونت و کمک : خاص بررسیده شده 
پیش از ان بر روي عصبیت و خشونت دینی مکث شده و بررسی می شود که دین چه نقشی در گسترش خشونت . جدید چه پویشی داشته است

  . طرح مساله خشونت و طرد خشونت ممکن شده است عصر جدید عصر خشنی است ، اما این امتیاز را دارد که در آن. و نیز مهار آن داشته است
  
]  ...[   

  
نخستین ستیز ، زمینه ساز دومین . چنگیز خان براي لشکرکشی توجیه خاصی الزم نداشت. است » موجه«در عصر ما جنگ خارجی هم جنگ 

هاي بیگانه را موجه کردند ، بویژه دین هاي دین ها بودند که لشکرکشی به سرزمین . ستیز می شد و این زنجیره به همین سان ادامه می یافت
، آنچه حقانیت می دهد حتی ممکن است دموکراسی به مثابه » حق با ماست«. منطق توجیه جنگ را آنها پروراندند. داراي رسالت جهانی 

  .ایدئولوژي باشد ، به مثابه پوشش موجه جهان خواري
  
]  ...[   

  
جامعه می تواند قانون و سامانی سکوالر داشته باشد ، در عین حال بسیار خشن . سی حل نمی شود مساله خشونت تنها با سکوالریزاسیون سیا

تالشی براي تلطیف جامعه الزم است که بدون همکاري . از فرداي سکوالریزاسیون سیاسی ، همه مردم روشن و روشنگر نمی شوند . باشد
این روند تنها در . ی دین و دولت نیز همکاري معتقدان دینی را ایجاب می کندپیشبرد بدون خشونت جدای. معتقدان دینی پیش نخواهد رفت

زهع اي نخواهد بود که با بیشترین مشارکت خود نیروهاي دینی پیش برده =صورتی آغازگاه تعصب ها ، تبعیض ها و نتیجتا خشونت هاي تار
  . شود
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  جناب ساختار

  نیما صفار

  
هاي مختلف چرخیده و اداي مقصود کرده یا نکرده که  ها و زبان ها، اذهان، زمان بینیم چنان در دهان رم گذشته، میهنگامی که عمري بر یک ت

بخشی  یعنی حتی اگر بپنداریم که در آغازي مفروض در معناي مشخصی دقت. ست موردي طلب صحت و دقت و نظایرش از آن، طلبکاري بی
  .گشاید مفاهیم تحت آن ترم نمیکرده، این پندار گرهی از افتراق  می

دهم، معموالً یکی نگاه به شرایط برآمدن آن ترم است و یکی کارکرد و حیاتی که در اکنون  پس پیشنهادي که من در این مواجهات به خودم می
ست که آن  اي...واجهه، واکنش وگیري، م منظور از شرایط برآمدن، مسلماً بار نخست استعمال واژه نیست؛ منظور آن جدال، زاویه. و افواه یافته

  .ترم را، اگر نه واجب، مستحب کرده
  
]  ...[   

  
آفرینی؛ دیدند که شکل گفتن بر گفته  کنند و نقش کنندگان جور دیگري عمل می ي مصرف زمانی دریافتند که متون، سواي خواست ماتن یا حلقه

آورد، نه خود  ، که هیچ، انگار در نهایت این چگونگی گفتن است که حرف میگذارد و این تأثیر، تنها تأثیربخشی ِبیش و کمش نیست تأثیر می
 "کشف"یافت، طبعاً  اي بیرونش درمی دید و آن را به طور سیستماتیک سواي اراده در نظامی ماتریالیستی که نظم و قاعده در طبیعت می. حرف

کنند، که  ها مصرف نمی توضیح این که مفهوم ساختار را تنها ماتریالیست. اشدنهایت برانگیزاننده ب توانست بی مداري می چگونگی اسرار این قانون
  .کنندگانش مدیون آنهایند مصرف

  
]  ...[   

االذهانی، آنقدر دور از مرجعیت و استناد هست که  در حالی که تمرکز، در یقین بین. دقت بخشیدن تلویحی از صحت و سقم را همراه کرده است
شود که کلّی مفروض است که  بینیم اصطالح ساختار بیشتر جاهایی استفاده می در این گوش تیز کردن می. گذاشتدقت هم بتوان جایش 

جا بودن هر چیز روشن  جا یا نابه بینیم چنان قاطعانه به در این گوش تیز کردن می. شوند در مقام اجزایش بازشناخته می... رخدادها، چیزها و
ي ساختار  بینیم که عطف به ماسبق اعتمادي ماًلوف به پیرامون ِطلبه  در امري پیشینی روشن شده باشد؛ می شک خروجی ماجرا شود که بی می
جوري توي  این چه... ساخته و المثل فالن فیلم یا نمایش خوش گویم که فی گویم مگر من نمی حال که اینقدر ایجاد زاویه کردم، می. بخشد می

ساختی، هوشمندي  که مراد از خوش دیگر این. م ِبازشناختن ِهیچ چیزي اعالم ِبرائت تلویحی ازش نیستکه معنی ِاعال دهانم است؟ یکی این
که معموالً  کند؛ ضمن این شود آنجا که ماتن مفروض هم در متن است و هم از بیرون مراقبتش می ست که همراه تحوالت متن می اي حداقلی
  . کنیم شته از این اصطالح استفاده نمیي اثري که تأثیر زیادي بر ما گذا درباره

ست که )پایان یافتن و کامل شدن(شدگی کند نوعی تمام چه ایجاد یک کل بین چیزها می که باید نوشت این است آن) و تکراري(ي مهم  اما نکته
دانیم،  اش امري یکه می شده سالیان سپري مان را با تر زیست همانقدر که ما به راحتی هر چه تمام. کند نامی بر متنی نهاده و مشمول حافظه می

 .اش خوش کنی توانی دلت را به بررسی ساختاري شده در خاطر بماند و به یاد آورده شود، خوب، می پس هر چه تمام
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  سرحدات تقدیر

  نیما صفار
  
  
مان  انداز بر حال قدر سایه لزاماً همیشه اینآتی نزدیک ا! ست دار و تامه این پرسش در مواجهه با امر پیش رو چقدر جان "شه؟ یعنی چی می"

آن (که این خوف و رجاء آتی نزدیک   ها وقت اما آن. کند مان را اقناع می نیست؛ هر چند، همیشه یقین به آخر و عاقبت اوضاع است که عوامانگی
کمی از عادت معمول در جیب ) بالفرض(ها را  نیشود و ما ایرا تر از معمول می مهم) کند بعدي که تکلیف اآلن و گاه معنی قبل را روشن می

هایی  شنویم، چه نام گرها می ها را متجسد در تحلیل شویم و باز بنا به عادت تحلیل کَند و شنوا و درگیر تحلیل می ها، می ي پاسخ داشتن کلیه
  .شوند؟ عوام و خواص ندارد هایی آشناتر می یابند و چه چهره مان می زنگی بیشتر در گوش

  
  
]  ...[   

  
ها و  ي علم با تمام زیرشاخه به عنوان مثال فارغ از فلسفه. ها را قهرمان، باید شبیه تعریف منافع باشد کند و آن دهان آنچه آتی نزدیک را داغ می

ي دلیل، موضوع شود، در فوتبال آن که برد و باخت را درست حدس بزند، سوا ست که حکمران جهان می هاش این کارکردگرایی تکنولوژي بحث
خواهند  ظاهراً همه می. کند ها را روشن می ها و حرکت تکلیف درستی و نادرستی نحله...) فروش یا ماندگاري یا (فهمد و در هنر اقبال عامه  را می

  .ها جا خالی باشد و بیشتر خوش بگذرد ها شوند؛ حتی اگر سمت بازنده سوار اتوبوس برنده
  
  
]  ...[   

  
ي زشت و زیبایش  کنیم که روزمرّگی با همه گذارد و یا رهایشی را و انگار فراموش می اي را پیش رو می نی همیشه یا فاجعهچون این طلب مع

با ظهور مدرنیته و خروج بشر از زمان : کمی مصداقی. یابد هایش ادامه می طور که هست، با بهبودها و مرگ اصل ماجراست و عموماً اوضاع همین
گفتند  شد، یا بهشتی را خوشامد می ترسیم می... ) فلسفه، هنر و (هاي گوناگون  اندازهایی که در عرصه هوم تحول، بیشتر چشمادواري و رونق مف

ادامه  "جوري که هست همین"کدام از آن دو نشده و اوضاع  دیدند که هیچ دیدند، می آوردند و می کردند و اگر تشریف می یا از جهنمی بر حذر می
اي جز تن دادن به  دانم تذکّر دهم که یقین به چیزهاي توي این یادداشت شاید آنقدر اشباع از وضع موجود کندمان که چاره واجب می... دارد و 

 .مان باشد هاي اي با خواسته مان، شاید هم فرصت مکالمه هاي مان نماند، شاید امیدوارمان کند به ناچاري آن براي
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  فجر ما، زجر آنها

  السچیهژیر پ

  

یی  هاي رنگ پریده و نوستالوژي بر جاي ماند با حسرتی عمیق و وسوسه آوري گذشت و تنها مشتی خاطره و عکس کودکی، به سرعت سرسام
آینده ي آنها را دور بریزیم و در امروز، با افقی رو به  آید؟ آیا بهتر نیست همه اما این خاطرات به چه کار زندگی می. هماره براي بازگشتی ناشدنی

  زندگی کنیم؟

از میان آن » یاد«روزهایی که . توان آن را به کار بست حتا اگر این نصیحت خیرخواهانه جایی براي شنیدن داشته باشد، هستند روزهایی که نمی
  .کشد و این روزها که در پیش است درست از همان روزهاست همه خاطرات کدر شده سر می

]  ...[   
  

اي «. گی آنها واقف بودند گانشان به بی مایه هایی که بیش از همه کس، خود پردازاننده افسانه. ی ساخته و پرداخته شدهای چنین بود که افسانه
، هنوز هم »کردیم اي کاش از دولت بختیار حمایت می«. شود کنند و انقالب می کردند که انقالب را نمی ، فراموش می»کردیم کاش انقالب نمی

ها حمایت  اي کاش از لیبرال«. توان جلوي آن را گرفت گیرد با عقل ابزاري نمی یی قرار می ر در دستور کار جامعهفهمیدند وقتی تغیی نمی
خواستند به  انقالب تمام شد و از آنها می: گفتند به مردم می 1358هایی که در اردیبهشت  ها؟ همان ، و هرگز نپرسیدند کدام لیبرال»کردیم می

  خانه برگردند؟

]  ...[   
  

هاي بزرگ و  ي خانه هاي محلی دفاع از انقالب، شوراهاي کارگري و دهقانی و سربازان، شوراهاي دانشجویی، مصادره هاي تشکیل کمیته تجربه
ي ناب قدرت به دست مردم همان چیزي است که در پرتو حذف  هاي عظیم، در هم شکستن سیستم پلیس و دولت و دستگاه سلطه، تجربه ثروت

هایی را که در هم شکستن قدرت سیاسی فرصتی گشوده  حذف شده است تا فراموش کنیم آن سال. اریخ انقالب حذف شده استخاطرات از ت
حذف شده است تا . گان را بست بود براي مردمی که سرنوشت خودشان را تعیین کنند و جایگزینی سیستم سلطه، این مجراي تنفسی ستمدیده

خانه را با  باید با سیستم سلطه جایگزین کنیم، دولت را با دولت، پلیس را با پلیس، ارتش را با ارتش، امنیت باور کنیم که سیستم سلطه را تنها
حذف شده است تا فراموش کنیم . دار دار را با کارخانه خانه، پارلمان را با پارلمان، بانک را با بانک، اتاق بازرگانی را با اتاق بازرگانی، کارخانه امنیت

  . شود پس می. ییم سلطه را در هم شکسته ما یک بار

هایشان را  اند اکنون فرصت دارند که تجربه ي نسل پیش سخن گفته هاي اخیر همواره از لزوم انتقال تجربه نسل پیش از ما که در طول سال
اینجا آنجایی است . شود ر زدوده میاینجا آنجایی است که زجر فج. مرور خاطرات در این وضعیت کنشی سر تا پا سیاسی است. بنویسند و بگویند

  .    که فجر ما، زجر آنها خواهد شد
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  شانه تکان دادیم و زخم شانه ها را تکاندیم              

  هژیر پالسچی

  

برادر زاده ي عزیزم نگار جان تو می «: نوشته است سعید شریعتی همین چند روز پیش در بحثی البه الي کامنت هاي صفحه ي فیس بوکش
جایی با تو موافق باشم یا نباشم اما در  مقام ثبوت بگویی اعدام کاري انسانی و اخالقی است یا خیر من هم می توانم تا نی در مقام انتولوژي وتوا

و اساس قوانین اساسی  با حکومتی مواجهی که قانونگذاران و شارعان آن بر 67هاي سال   ماجراي اعدام مقام اثبات و اپیستومولوژي در مورد
آن روزگار بوده است در شرایطی خاص که ناشی از بحران خاتمه ي جنگ و  موضوعه ي آن که البته مستظهر به رأي اکثریت قاطع مردم

خوردن ارتش بعثی عراق با این حمله بوده است  با خیانت یک گروه تروریست در تجاوز و حمله ي نظامی به خاك میهن و بیم پیوند مواجهه
حاکم شرع عناصر و اعضاي آن  هاي فقهی  ناخواسته و تحمیل شده می گیرد و به مقتضاي قانون موجود و برداشت شرایطتصمیمی مبتنی بر 

  .از میان می برد گروه تروریستی را اعدام می کند و سوداي خیانت را

 
]  ...[   

  

ندارند؟ یا بی شرمی رذیالنه ي احمدي  دسترسی خمینی دسترسی نداشته است؟ آیا گمان کرده است دیگران به این حکم آیا شریعتی به حکم
  بافتن، وقاحت دروغ را زدوده است؟ نژادي در زل زدن به چشم دیگران و یاوه

به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه مىگویند از  ز آنجا که منافقین خائن«: متن نامه ي فرمان کشتار به دست خط خمینی چنین است
محارب بودن آنها و جنگ هاى کالسیک آنها در شمال  ست و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پیدا کردهاند، و با توجه بهآنها روى حیله و نفاق

با توجه به ارتباط آنان با  همکاري هاى حزب بعث عراق و نیز جاسوسى آنان براى صدام علیه ملت مسلمان ما، و و غرب و جنوب کشور با
بر  ابتداى تشکیل نظام جمهورى اسالمى تاکنون، کسانى که در زندان هاى سراسر کشور ناجوانمردانه ي آنان ازاستکبار جهانى و ضربات 

باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راى اکثریت آقایان حجه  سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و مىکنند محارب و محکوم به اعدام مى
از وزارت اطالعات مى باشد، اگر چه احتیاط در  و نماینده اى) دادستان تهران(و جناب آقاى اشراقى ) قاضى شرع(دامت افاضاته  االسالم نیرى

یا دادیار و نماینده ي وزارت  زندان هاى مراکز استان کشور راى اکثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقالب و اجماع است، و همین طور در
نظام اسالمى  ساده اندیشى است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر حاربیناطالعات الزم االتباع مى باشد، رحم بر م

   .است

 
]  ...[   

  
از . همین جا ناشی می شود تشابه گفتمان شریعتی با رحیم پورازغذي از. را سرکوب کرده است 57انقالب  آنان تداوم همان ضد انقالبی اند که

زمان آن  شاید. تنها با گذر از ضدانقالب و تداوم هویتی آن ممکن خواهد شد 57تسخیر  .تبار ضدانقالبی دارندریشه ي مشترکی که در آن 
  .او خود خواسته است که قضا را تغییر دهیم. نوشته ي شریعتی است این پیشنهاد نهفته در. رسیده باشد که پرده هاي وسواس دریده شود
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 شصت و هفتی از آن خودشان

پالسچیهژیر   
 

. حاال دیگر تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده است که هیچ کس نمی تواند در برابر آن سکوت کند 67قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 
را از آن  67ایت می رسد، دست به کار شوند شاید بتوانند موجب شده حتا کسانی که تبارشان به شرکاي آن جن 67داغی ادغام ناپذیر تابستان 

در شمایل کنونی نه ادغام شدنی است و  67تابستان . این تالش اما به اجبار باید از مسیر تحریف و دستکاري متقلبانه ي تاریخ بگذرد. خود کنند
که مسئولیت تاریخی خود را در این کشتار بپذیرند و از آن اگر پاره یی از اصالح طلبان سابقن حکومتی جسارت این را دارند . نه حذف شدنی

و هوشیاري  67اعدام هاي » یادداشتی با عنوان. دفاع کنند، گفتمان مسلط در میان ایشان جا خالی دادن و الپوشانی دست هاي خون آلود است
که در تمامی رسانه هاي ارگانیک اصالح طلبان و نیز رسانه هاي حامی آنها نظیر روزآنالین منتشر شده، » فرهمند علیپور«به قلم  «سبزها

  .آخرین نمونه از این دست است

 
]  ...[   

  

او می خواهد پشت سر آنچه که . صحبت می کند اما تنها در مورد سازمان مجاهدبن خلق ایران می نویسد» هااغلب گروه «علیپور آگاهانه از 
علیپور با همین وقاحت دروغ . مجاهدین انجام داده اند پنهان شود تا کشتار اعضاي دیگر سازمان هاي سیاسی را هم به وسیله ي آن توجیه کند

علیپور و مفیدي به خوبی می دانند در سرتاسر دهه ي شصت و دوران . بارها و بارها منتشر شده است 67فهرست کشته گان تابستان . می گوید
تعداد زیادي از اعضاي تشکل هایی که هیچ ربطی به مجاهدین حلق نداشتند در زندان هاي جکومت  67نخست وزیري موسوي و در تابستان 

  .اسالمی اعدام شدند

 
]  ...[   

  

وهاي اپوزیسیون با بیرون کشیدن موسوي از جایگاه سیاسی امروزش و نشاندن او در جایگاه سیاسی دهه ي شصتی اش، در اگر پاره یی از نیر
ی واقع به امروز موسوي حمله می کنند، در این یادداشت ها تالش می شود با دفاع از جایگاه سیاسی امروز موسوي حضور او را در جایگاه سیاس

میر حسین . از تقلیل موسوي به موسوي. این هر دو به رغم ظاهر متضاد خود از یک منطق سرچشمه گرفته اند. دهه ي شصتی اش انکار کنند
جایگاهی که بر سیاست مردم . موسوي یک جایگاه سیاسی است. موسوي در جنبش اعتراضی مردم ایران ربطی به موسوي این دو دسته ندارد

ي در قالب موسوي به سیاست مردم پشت می کند، آنچه که باید از آن دفاع شود میر حسین به همین دلیل آنگاه که موسو. تکیه کرده است
.سیاست مردم است با موسوي یا بی موسوي. موسوي نیست  
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  فعالیت دانشجویی مرزها و مختصات

  یاسر خسروي زاده

  

یت موجود تن داد و یا نیاز به تغییري چه دانشگاه، چه جاهاي دیگر، آیا باید به وضع. بحث بر سر کاري کردن یا نکردن است
هست؟ مساله کارهایی که می توانیم در همین وضعیت بدون درگیري انجام دهیم نیست که مطمئنا درصد کمی از آنها مطلوب و 

iیا مورد تایید یک نفر واقع می شوند، مساله چیزي است که می خواهیم v باشد و می گویند نیست، آنچه درست می دانیم و خالف 
پس از آن به . را جاي دیگري باید جستجو کرد "چگونه باید بود"است و  "چه باید کرد"سوال نخست . آن بر ما تحمیل می شود

می رسیم و پاسخ دادن به این پرسش ها به فهم خود، وضعیت خود و پیرامون، آنچه با آن رو به رو هستیم  "چگونه باید عمل کرد"
  .ن به راه درست دستیابی به آنچه پسندیده ایم کمک می کند نیازمند استو هر آنچه فکر می کنیم به رسید

 
]  ...[   

  

در صفحات پیشین از لزوم آگاهانه بودن فعالیت سخن گفتیم و از جهتی این تاکید است که حضور مردم در فعالیت سیاسی را پر 
به ویژه با توجه به . انجام می شود) تاکتیکی( م رسیدن به اولویت ها با هدف گذاري مستقیم و یا غیر مستقی. اهمیت می کند

انزواي سیاسی مردم در حال حاضر توجه کردن به مسائل بعدي، هم به این دلیل نیز که در مورد بقیه تالش هاي تئوریک عمده 
  . انجام شده و احتماال تنها نیاز به بازخوانی انتقادي دارند

 
]  ...[   

  

چنین کارهایی توسط افرادي غیر از خود گردانندگان صفحه انجام شود که در فضاي دانشجویی و این کار ممکن نیست جز این که 
از مهم ترین مسائل حضور در فضاي فیس بوك به چشم نیامدن در بمباران . حضور دارند و می توانند اقدامات فوق را صورت بدهند

طالعاتی خلوتی به دست فرد می رسد و اطالع رسانی در چنین باید به تفاوت بیانی که در فضاي ا. اطالعاتی صفحات و افراد است
امیدوارم یا گردانندگان خود صفحه و یا خود دانشجویان به راهکاري . فضاي شلوغی دقت نمود و تا می توان بر این مساله غلبه کرد

  . براي این قضیه برسند
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  »شود نسلی که عاشق نمی«راي ب

 سارا شریعتی

اش  ي ماجراهاي سخت ما را، موسی را، با خود در همه. ه دعاي کمیل دعاي خضر نیز هست و خضر پیامبرِ امید استدر مفاتیح خواندم ک 
هاي ما، عصیانِ ما، مخالفت ما با قتلِ آن کودك، با خراب کردنِ آن دیوار، با غرق شدنِ آن  کند و هر بار در برابرِ سوالِ ما، چرایی همراهی می

 .صبر خواهم کرد و عاصی نخواهم شد: شنود که  تم که ایمان نداري؟ و در پاسخ مینگف: گوید می …کشتی، 

. مان نسبت به توهمات. فهمیم، بلکه نسبت به خودمان ایم، نه نسبت به واقعیتی که نمی عاصی شده. دیگر صبر نداریم. ایم امروز اما ما عاصی شده
. کنیم اش نمی همراهی. ایم خضر را تنها گذاشته .ایم مان کنده اینست که دل از حقیقت. که هر بار امید بستیم و هر بار ناکام ماندیم به این
مدار و  جامعه و تاریخ را بسپاریم به دست سیاست. ادعا باشیم، سرِمان به کارِ خودمان باشد بی ایم که پذیرفته. ایم ایم و سر به زیر شده ایستاده

 .مان را بکنیم قدرتمدار، و زندگی

 
] ... [   

خواهی و  ي عدالت تر از دیروز است؟ نیاز به مذهبی که پشتوانه اما مسائلِ ما آیا از آن زمان تا به امروز تغییر کرده است؟ آیا فقر و گرسنگی کم
که  نه این تر از دیروز نیست؟ واقعیت جهانِ سوم مگر رقیبِ امپریالیسمِ جدید، مگر عیان ي بی تر است؟ سلطه دست در دست آزادي باشد، کم

که براي جلوگیري از آنچه که از پی  شود؟ و مگر نه این همچنان موجود است و امروز بیش از دیروز در زیرِ غلطک بازارِ جهانی دارد قربانی می
حساسِ تعلقِ مدنی نامند ما بیش از هر زمان نیازمند ایجاد یک روحِ ملی و ا که فروپاشیِ ملی می هاي مکررِ جـوانان و مغزهاي جامعه ـ مهاجرت

 به این سرزمین هستیم؟

 
]  ...[   

  

کند که کاري از او  ها باید درس گرفت و احساس می خواند که از این گَزیدن می. بیند که چون گَزیده شده است، دیگر ناتوان است گاه مومن می
اند،  چون ایمانش را تصاحب کرده. کند دید نظر نمیحال، مومن، اگر مومن است، در ایمانش تج شود، در این گاه طاقتش طاق می. ساخته نیست
چون واقعیت علیه حقیقت  .کند رسد، انکارش نمی چون به ایمانش نمی. کشد چون ایمانش تحقق نیافته است، از او دست نمی. کند طردش نمی

مومن این وفاداري را بر مقبولیت عامه یافتن، . اندد مومن، معناي وجود خود را، زندگیِ خود را، در وفاداري به ایمانش می. شود اوست، تسلیم نمی
 .شود هاي خودش می سازد و خودش الگوي ارزش مومن از زندگی خودش شهادت می. دهد ترجیح می

 .افتد مومن چون یکبار گَزیده شد، از پا نمی

این . دارد ا، ما را به جستجو و خَلقِ الگوهاي جدید وا میه وفاداري به این ارزش. اند ها، معنا و دینامیسمِ حرکت تاریخ عشق، ایمان، امید، آرمان
 .وظیفه و مسئولیت امروزيِ ماست
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  نیهیلیسم

  مراد فرهادپور

 

به بیان . ي روزمره و شخصی افراد نیز معنادار است اش، در تجربه هاي نظري و پیچیدگی هاي فلسفی نیهیلیسم، مفهومی است که جدا از داللت
حتی اگر اصطالح (ي افراد  تقریباً همه. ها تعریف کرد ارزش شدن ارزش توان نیهیلیسم را بی کند، می ر که نیچه اظهار میساده، و همانطو

هاي پیشین، همواره از  نسل. شوند شان رویارو می هاي ارزشی معنایی و تزلزل نظام ي بی به طریقی با تجربه) نیهیلیسم به گوششان نخورده باشد
اند  اند و معناي خود را از دست داده گذشته از دست رفته "باارزش"زنند، اینکه چطور چیزهاي  ها و راه و رسم گذشته دم می حاق رفتن ارزشبه م

ها چنین  هاي پس از خود و در قبال وضعیت فعلی ارزش در واقع هر نسلی در قبال نسل... . اند و و دیگر اخالق وجود ندارد و جوانان گستاخ شده
 .هاست که همواره دچار بحران باشند کند، این اصالً خصلت ارزش یا آنطور که زوپانچیچ اشاره می. احساسی دارد

 ]  ...[   

پردازي در باب   نیهیلیسم مفهومی نیست که بتوان بدان کلیتی ایجابی بخشید، حتی در متون خود نیچه، در مقام فیلسوفی که اصوالً نظریه
توان صرفاً ناشی از سبک  ي منسجم نیهیلیسم یافت، و این را نمی توان چیزي تحت عنوان یک نظریه کنند، نمی به او منتسب می نیهیلیسم را

در واقع نیهیلیسم بیشتر حاکی از یک گسست است، . شود ي نیچه دانست بلکه بیشتر به سرشت خود مفهوم نیهیلیسم مربوط می نوشتار پراکنده
ي  گیرد، آن هم بدین معنی که مبین استثناي برسازنده شود اما به طریقی کل تاریخ را دربرمی اص به مدرنیته مربوط میکه هرچند بطور خ

کنند، و شکاف و خأل را در تاریخ ردیابی  مارکس، فروید و نیچه هریک نوعی خأل و تنش و گسست در دنیاي مدرن را ردیابی می. واقعیت است
  .کنند می

به طور (اي در باب اثبات امکان سوسیالیسم، بلکه  ماند، نه نوعی دترمینیسیم اقتصادي و یا نظریه د اقتصاد سیاسی مارکس برجاي میآنچه از نق
ي سوژه است،  در مورد فروید نیز، مفهوم ناخودآگاه مبین شکاف برسازنده. داري گره خورده است بحرانی است که ذاتاً با اقتصاد سرمایه) انتقادي

  .آن بخشی از سوژه که هرگز مستقیماً قابل نمادپردازي نیست
شوند، آنچه از نقد مارکس  آن بخشی از نظریات فروید و مارکس که بخواهد شکلی کلی به خود بگیرد، خود همواره تبدیل به نوعی ایدئولوژي می

ن قضیه در مورد نیهیلیسم نزد نیچه نیز وجود دارد، نیهیلیسم همی. اي فراتاریخی، بلکه همین شکاف و خأل است ماند نه نظریه و فروید برجاي می
ي دردناك و تاریک در واقعیت است،  اي کلی و فراتاریخی به مفهوم ایجابی کلمه دانست، بلکه نیهیلیسم در هیئت نوعی نقطه توان نظریه را نمی

  .نوعی گسست

 ]  ...[   

و بارها تأکید می کند که حقایق چیزهایی جز دروغ هاي سودمند . می تازد... ت ونیچه پی درپی به مفاهیم متافیزیکی همچون حقیقت، وحد
اما جاي دیگر از حقیقتی سخن می گوید، که براي زندگی مضر است و قدرت را در این می بیند که آدمی بتواند این حقیقت را برخود . نیستند

اگر . شودشبیه به آن چیزي است که در گفتار روانکاوي امرواقعی نامیده می) به معناي دومی که نیچه به کار می رود(این حقایق، . هموار کند
دلوز با مطرح کردن نیرو، . ذات زندگی را ناخودآگاه و حیات درونی بیان ناپذیر بدانیم، حقایق داروینی و کپرنیکی براي حیات مضر هستند

ئالیسم آلمانی و سنت هاي وام دار آن، از درگیر شدن با امرمتعالی جلوگیري نیهیلیسم را به شکل درونماندگار بررسی می کند و برخالف سنت اید
  .می کند
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  امر نیندیشیده زلزله 

 امین بزرگیان

  “الخیر فی ما وقع”که فریاد می زنید   اي فالسفه فریب خورده …

  بشتابید و این ویرانه هاي وحشت انگیز را

  ت زده رااین تکه پاره هاي شکسته و این خاکستر هاي مصیب

  این زنها و این کودکانی را که بروي هم ریخته اند

  .و این اعضا و جوارح پراکنده را در زیر این مرمرهاي از هم پاشیده، بنگرید

] ...[  

انی به چه دلیلی، درجه“ : تر ولتر از الیب نیتس که مقدمات تفکرات او را درنهضت اصالح دینی فراهم ساخت، این مسأله بود که سؤال محوري
وقتی این فجایع “ هاي دیرپاي ورنج وجود دارد؟  نظمی شود، بی ترین قوانین دینی اداره می ها به کمک فرزانه  که از نظر الیب نیتس و کاتولیک

  رخ می دهد خدا کجاست؟

] ...[  

ر اندیشیدنی به واسطه میانجی ها وپروبلم ه. درواقع اندیشه از آسمان، پایین نمی افتد. باید بدانیم که اندیشیدن، وامدار دغدغه هاي عینی است
. اگر جامعه اي را رنج هایش وادار به اندیشیدن نکند بی شک چیز دیگري براي این کار وجود ندارد. هاي شخصی و جمعی ممکن می شود

به . میرند ایی مثل ایران، فقط میشدگان زلزله در ج  دانست، اما کشته“ خرد جدید”تعبیري خالقان  توان به  ي لیسبون را می شدگان زلزله کشته
  .رنج شان اندیشیده نمی شود، تنها رنج شان خریده می شود
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  درباره عشق

  ایمان گنجی

  

   چرا نوشتار؟) که بعید است(از من خواهی پرسید 

ي زندگی، در این ژست مارکی لحظهتوانست با خون خود در آخرین اي که اگر باتاي میي اعلیِ ارتباط، همان کلمهارتباط بر اساس متن، نقطه
سرعت سخن گفتن رویارو، به. پس نوشتن، ارتباط و مرگ، هر سه در هزارتویی یکسان گیر افتاده اند: نوشتمیدو سادي، و به تاسی از نیچه 

  .کندبیان میکند با آنکسی که شود که بیان می کسیآنتواند خلط می

] ...[  

عشق اندوهناك مردساالر، عشقِ مالکیتی، عشق فردي، . عشق پذیرفتن کثرت است. هاي فردي کار نداردعشقِ خودآیین هیچگاه به سوژه
. دهد، عشقِ مدرن، عشقِ توام با حسادت ــ این عشقْ خودآیین نیستهاي آن را از هر کمونیستی بهتر نشان میعشقی که پروست بورژوا بحران

یز دیگري دارد، و این یعنی نیروهاي عشق رو به سوي چیز دیگري دارند و آن چیز دیگر تنها و یافتن همواره رو به سوي چعشق براي نجات
گوییِ دوباره به زندگی بود؛ آوردن برایشان آريزنان و مردانی بوده اند که بچه. گويِ به زندگی استچنین عشقی آري. تواند اجتماع باشدتنها می

اش اش خواهد بود و مردي که بچهرفتهشود، یا زنی که بچه یادگارِ عشق ازدستشان گرم مین زندگینه که خودشان بچه دوست دارند، که کانو
و نه ] زندگی، اجتماع، کثرت[شود رو به سوي چیزي خارجی داشتن که درونماندگار خود عشق تولید می: اندازداش میگفتهاو را به یاد عشقِ ترك
   .رو به سوي امرِ خارجی

] ...[  

این متن حتی راستا و اهداف و آرزوها و . نه؛ ما با ریاضیات سر و کاري نداریم. ي زیسته نیستسازي و منجمدکردن یک تجربهمتن مفهوماین 
پیکانی ست که از «گویم، صرفاً آتشِ موقتیِ نوعی ارتباط شبیه به آن این متن، بار دیگر می. کنداي را مشخص نمیهاي چنین تجربهچشمداشت

اي چنان دور می آید که به هدف نخواهد رسید، و با وجود این زمانی که متوقف می شود و سقوط می کند، هدف در دوردست می لرزد و  فاصله
  .آرزوي نهایی این نوشتار، اگر نه هر نوشتاري، همین است» .براي مواجهه با آن می آید
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  رمز طبیعت

  آرش ویسی

  

آن اسلحه اي که . را از غضبِ طبیعت رها سازد، با این حال بیشتر و بیشتر در دامن طبیعت اسیر شده است تمدن همواره کوشیده است تا خود   
ــــودطبیعت را وادار به تسلیم  اندیشۀ بورژوایی در تقالیش براي خالص شدن از جادوي . ، دشمن خود بشریت شددر فرایند پیشرويِ تمدن من

این . ریخ و طبیعت، عمالً به برنهادن مفهومی غیرتاریخی و از قبل تعین یافته ترغیب شده استطبیعت در ذیل ترسیم مرزي ریشه اي میان تا
  .فرایند تنها به تخریب فزایندة تمدن منجر نشده بلکه طبیعت را نیز با مقولۀ انحطاط آشنا کرده است

  
] ...[  

به زعم روسو، وضع طبیعی یک حالت جنگی نیست بلکه . کند ژان ژاك روسو در نظریۀ خویش سیر تاریخی و منطقی نظریۀ هابز را برعکس می
این تز روسو تا حدي درست است؛ نابرابري . وضعیتی آکنده از برابري و سعادت است که این تمدن مصنوع است که مولد تباهی و نابرابري است

اگر نابرابري . لکتیک را از نظریه اش تبعید می کندو تباهی همگی از میوه هاي تمدن اند اما تحلیل روسو آنجا به در بسته می خورد که دیا
فقط در این حالت است که می توان از دیالکتیک  .ي همین تمدن است میوه ،دستاوردي تاریخی است پس برابري نیز به مثابه نقیض آن

د و نمی توان از سویۀ محافظه کارانۀ با بیرون گذاشتنِ رهایی و سعادت از تاریخ روسو از نقد رادیکال خود باز می مان. روشنگري سخن گفت
ستایش از طبیعت ناب بگریزد، اگرچه وي به خوبی آگاه است که انسان مدنی دیگر نمی توان به انسان طبیعی بدل شود و بدین خاطر است که 

  . وي در نهایت مبدع شکلی از سوسیالیسمِ اخالقی و فردگرایانه می شود

] ...[  

ه زعم برخی از ب. و تنها بهره مند از وجودي جسمانی است و روسو دقیقاً این خصلت را رمز سعادت انسان می داندبنابراین انسان طبیعی تنها 
یعنی  امري که روسو قطعاً انتظار آن را نداشت که رمز سعادت به رمز حاکمیت بدل گردد ؛نیز دقیقاً همین مسأله رمز حاکمیت است متفکران
  .    مندي عیناً و درجاً به فرمول اردوگاه مرگ بدل گردد و فرمول سعادت وضع سیاسی با یکدیگر تالقی کنند حد نهاییِ وضع طبیعی و جایی که
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  ... جنبش دانشجویی مرد

  آوات پور عبداللهی

  چرا دانشگاه یک اردوگاه است؟ .1
  

ه در قلمروش قرار می گیرند، وضعیت تنها راه کسب مشروعیت دولت از مردم، وضع و اجراي حقوق شهروندي براي مردمی است ک
استثنایی شرایطی ناخواسته براي دولت است که مردم آن را محقق می کنند، براي مدتی شرایطی می آفرینند که قانون به صورت تعلیق 

، از )تعلیق قانون(دهاین شرایطی است که دولت از آن واهمه دارد و آن را بر نمی تابد پس براي مقابله با شرایط بوجود آم. در می آید
  .حیات برهنه اش رونمایی می کند و خون می ریزد

  
] ...[  

  
 چاله اي براي حیات اردوگاه عبارت است از جسمانیت بخشیدن به وضعیت استثنایی و در نتیجه ایجاد پس اگر مسئله این است که ذات

امروز، دانشگاه از هر جهتی . تراف کنیم که با یک اردوگاه مواجه ایمبرهنه، در اینصورت هر گاه با چنین ساختاري روبرو می شویم باید اع
اردوگاه تحصیلِ اجباري، که در آن کسانی که به عنوان دانشجو برچسب خورده اند موظف اند درس بخوانند، تا با پس . یک اردوگاه است

گُفته اي که در بیانِ اکثرِ . ا روا داشته است را جبران کننداندازِ لذت بتوانند روزي لطفی که اردوگاه دانشگاه با محدود کردنشان به انه
ما دیگر به اشتباهی که کرده ایم ادامه نمی دهیم و روي مهره ي منحرفی چون تو سرمایه  ": بازجویانِ اطالعاتی به چشم می خورد

  "گذاري نمی کنیم
  
] ...[  
  

ویی تنها زمانی محقق می شود که تحققش در گروِ نابوديِ هویت با خوانشی رانسیري از مارکس می توانیم بگوییم، جنبش دانش ج
این یک حلقه : هشدار. ( پس جنبش دانش جویی با مرگش، آنگاه زاده می شود. فانتزي اي باشد که تاکنون به آن الصاق یافته است

{ : به عبارتی . آش و همان کاسه خواهد بوداست، بري از هر گونه سیرِ دیالکتیکی، به محضِ اُفتادن در گود دیالکتیک، دوباره همان 
جنبش دانشجویی تنها با افتادن در لوپِ هویت زدایی از خود، دست برداشتن از خواسته هاي صنفی و سیاسی، ). }خطر مرگ، دیالکتیک

 فلک زده ي از ازل خاموش"ترك فضا"از گور درآوردن سالیانه آن سه چوب کبریت به گونه اي که دیگر زمانی اش -، تغییرِ مختصات
است که می تواند یک نیروي  "یار دبستانی"در خطرِ شمارش یا احتساب به عنوانِ یک جمعیت معلوم قرار نگیرد و گسست از سرود 

 خود غلبه کند که خود) ، آن جمعِ مادرجنده ي پست(+همانطور که پرولتاریا در صورتی می تواند بر خاصیت جمع گرایانه . آفرینشگر باشد
  .از طریق عملهاي اختالفی قدرت بخشد "دموس"را یک امر شمرده نشده بداند و به ظرفیتهاي بالفعل 
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!جنبش سبز بت واره اي دیگرپوش   

  پویا عزیزي 

کروبی "تازه دوسالی گذشته است از روزهایی که نسلی بغض هاي فروخورده سی و اندي ساله و سرخوردگی هایش را در شعار 
دیده بود و در انتهاي این شعارها گویا این نهفته  "!موسوي ، کروبی راي منو پس بگیر"یا  "!شکن ، بت بزرگ رو بشکن  بت) یاموسوي(

گی را نمی دید که دیگري را ابژه ي این شکستن می کند و خود صرفا به تشویق گري پرشور و هیجان و بوقچی اي می ماند که نه تنها 
  . است و فاعلیت خود را دارد به کناري می نهد "هوادار"بل که مدافع هم نیست و اصال او تنها  در میدان این بازي مهاجم نیست؛

هواداري با شورو هیجان بسیار که به شدت از دیگري اي که ابژه ي هواداري است می خواهد گلی را به ثمر برساند و احتماال جمع 
  . طنز تلخی داشتاما واقعیت تاریخ . هواداران را غرق در جشن و سرور کند

  ! فروکاست عامل تغییر به جایگاه هواداران و وضعیت وانمودگی
  

] ...[  

که عمال از سوژگی تغییر پا پس کشیده بود  "هوادار"جنبش سبز اما چه بود؟ چه ماهیتی داشت؟ و این نیروي عظیم فروکاسته شده به وضعیت 
  زي به سکوي هواداران آمده بود به کجا باید می رفت؟ و از فاعلیت تغییر، سخت عقب نشینی کرده و از میدان با

را براي روزهایی کوتاه و گذرا یافته بودند در عین هماهنگی ظاهري شان و موج هاي انسانی  "ما"بی گمان اجزایی که این مفهوم مشترك 
در . بیگانگی هایی ریشه اي با هم داشتندشان، علیرغم شور و هیجان و حرکت هاي پر طمطراق شان و مرعوب اتوریته عادات کهن بودنشان، 

بسته تر و بسته تر می شد و صندلی ها یک از پی یک خالی ماند، تا سرانجام کارناوال از هم بپاشد و تنها به  "ما"طول مسیر بازي، دایره مفهوم 
  .شددیگر امر کثیر توده ها نبا "خواست هواداري"عده اي خاص محدود بماند و از این طریق در واقع 

بل که فرو ریزش این مفهوم و تجزیه  "ما"رخداد بزرگ نه در حضور میلیونی توده ها در شهرهاي بزرگ و نه باز سامان یابی مفهموم مشترك 
رخدادي که مرگ تمام آن ارواح و شعارهاي پیشین را که دوباره احضار شده بودند به وضوح تمام به نمایش می . این موقعیت به سازندگانش بود

 .ذاشت تا براي همیشه به تاریخ بپوندندگ

] ...[  
  

ي فروپاشیده را و یاد و خاطره اش را هنوز با مچ بندهاي سبزشان چون یاد و خاطره اي شیرین از تجربه اي به "ما"آن هایی که مفهوم آن 
 ! شبت واره اي دیگرپو! آري همین است جنبش سبز. غایت تلخ به یادگار دارند و چون بتی می پرستندش

  
  
  



385 
 

                                                                                                                                                                                                    
  
  
  
  

  همه دوستی ها از آن او باد
  

  پیمان غالمی
  

  
 –قدرت نوشتار  –او جهان را می سازد ، او قدرت برسازنده ي جهان است ، اوست که تولید می کند و به سر انگشت معجزه گر خویش 

ترس به . هیچ ترسی ندارد» دادناز دست «او براي . نداشته است ، جز زنجیرهایش» از دست دادن«او هیچگاه چیزي براي . می آفریند
را در اشتراك می » دت دادن  –از « او . می داند» از دست دادن « او واژه ي ترس را فقط معادل با ترس از . تنهایی هیچ مفهومی ندارد

  . » از دست دادن « ترس از : وقتی کسی می ترسد چیزي به لرزه در می آید . جوید
  
] ...[  
  
نه . نه مرد ، بل زن است. او نه سفید پوست ، بل رنگین پوست است. او می آفریند ، پس مردانه نیست. آفریند  او می نویسد ، پس می( 

  .)او آفرینش گر است –نه فراگیر و جهان شمول بل مشترك است . نه فردي بل تکین است. بزرگسال بل کودك است
  
] ...[  
  
ما باد را در غشاي سلول . تی مولکولی غشاي سلول هاي بی عاطفه را تهی کنیمآگاهی انسانی داریم و آن قدر نمی شویم تا در زیس« 

 . این ها را مجید یگانه می نویسد.  ]تاکید از ماست  [» هامان نگهداري می کنیم تا روزي که بترکیم در این معلق تنگ 
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ها کمانی بحثی با رنگین  

 حسام سالمت

 

مان به تردید بیاندازد، گرچه  ي مالحظات انتقادي ها در ایران نباید ما را در بیان صریح و شاید بیرحمانه کمانی ینوخامت ترسناك وضعیت رنگ
اي  هاي دو سه دقیقه ي فیلم با وجود این بد ندیدم آنچه را اخیراً از مشاهده. ام نویسم نیز از این تردید خالص نشده اینک که می شخصاً حتی هم

  . در فیس بوك به نظرم رسید، با خودشان در میان بگذارم» سهم ما«ي  آنها در صفحه

] ...[  
  

از پیش داده «چسبیدن به امر : کند را تهدید می» گرایی هویت«کند خطري است که هرگونه  خطري که هموسکسوالیته را تهدید می. اول
اینک به  تان شما را هم  وپارشده و تاکنون پروبلماتیک یا لت دانیم که موقعیت همواره ي ما می همه. هاي آن و تعریف خود با محدوده» شده

تان چنین  کالم. ي این مدت انکار شده بود، احراز کنید گرانه آنچه را همه اي جبران واداشته تا به گونه» آنچه هستم«وسخت  ابراز سفت
. با من مطابق آنچه هستم برخورد کنید ، پس»هستم«سکشوال  ، من باي»هستم«سکشوال  ، من ترنس»هستم«من هموسکشوال : است

خورید،  ، عاملی که مسبب جدایی شما از دیگران است، به سختی گره نمی گذارنده ي عامل تفاوت تان به مثابه آیا در این میان به هویت
  توانید خودتان را از آن باز کنید و به چیزي دیگر تبدیل شوید؟ چنانکه دیگر نمی

  
] ...[  
  

فیگورهاي مالزم با هر یک . قانون، سیاست و فرهنگ: اید دانید که در مرکز تقاطع، در گرهگاه سه نظام انتزاعی قرار گرفته من میبهتر از . هشتم
دانـم   بعید مـی . توانید بدون نقد همزمان این سه نظام و فیگورهاي مالزمش آزاد شوید شما نمی. خدا، حاکم، پدر: شناسید ها را هم می از این نظام

  .کار زیادي از پیش ببرید» جنبشی سیاسی«شدن به  ید بدون تبدیلبتوان

انـد بـا دو غـول     وبیش از زیر فشار قانون، سیاست و فرهنگ ایرانـی خـالص شـده    کنند و کم زندگی می» جهان آزاد«آنهایی از شما که در . نهم
هاي  توانند شما را ببلعند، همانطور که پیش از شما خیلی و میاین د. پزشکی روان/داري و گفتمان پزشکی سرمایه: اند وبیش نوظهور دیگر طرف کم

  . رسد به این دو اصالً فکر کرده باشید به نظر نمی. دیگر را بلعیدند

  .بله، مواقفم، شما تازه در آغاز راه هستید. دهم
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 ي ندا از نگاه خیره

 رضا فرخ فال
 

 اي که در صف پیش
 ...جان پیش ِ صف می گذاري

 رؤیایی

 ...دیگر شود ریزد تا خود اتفاقی که منطق اتفاق را به هم می) در یک نگاه(لتی از یک نگاه حا

توان سخن گفت؟ چه چیزي در این نگاه هست، در آنیت  می ي ندا، در روایت تصویري کشته شدن او، چگونه ي اتفاق، از نگاه خیره از این نادره
ما را ویران ) درآن خیره شویم بار و اگرتاب بیاوریم که بیش از یک(هربار که در آن خیره شویم کند؛ که  آکنده می ناگفتنی آن، که ما را ازخود

   ...کند؟ می

] ...[  
  

آیا این بهت، این نا امیدي مطلق، دراثر رورارویی با یک  .نگاه ما از نگاه ندا کنده می شود و ما به حالتی از بهت و ناامیدي پرتاب می شویم
تفکیکی در اینجا بیخود  برجا می گذارد؟ هرگونه) و از صحنه( ویا دیدن آنچه معموال مرگ از خود در صحنه  شده است؟صحنه از پیش دیده 

» شدگی از پیش دیده«در اینجا روي این مفهوم . تواند همچون خود مرگ عمل کند می ي پنهان همواره نشان داده که است، چراکه آن نگاه خیره
  .کنیم ن نگاه پنهان درنگ میي عملکرد آ عنوان حیطه به

تقابلی است بس گویا میان زمینه و سوژه؛ جان یک  است که نگاه ندا فقط یک تصادف نیست؛) نگاه دیگري(ي این نگاه دیگر  در این حیطه
  .کند نگاه پنهان را افشا می ي غیظ و دیگریت آن بازنمایی که همه

] ...[  
  

نگاه ) پراکنده است؛ تشریح یک ویران شدگی است »زیبایی مرگ«و هر خوانشی بر این آستان ( ما  ي از این روست که در این خوانش پراکنده
همچنان در حال  کالفی از گزاره ها که: تواند خود این واقعه به مفهوم کالن آن باشد ایران که می ندا، نه یک مقطع خُرد از خیزش سبز مردم

 ...گشوده می شود

  ...ي کل اراده بیان جزء و: که تمامی تن می شود به صورت یک مجاز) گاهاز یک ن(حالتی در یک نگاه 
  ...شود ریزد تا خود اتفاقی دیگر نگاهی که منطق اتفاق را به هم می
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نویسم؟ چرا می  
 متن حاضر پاسخی است به این سؤال

  چتر و گربه و دیوار باریک

 

 رضا قاسمی

 

  .تقصیر هم تقصیر گاو بود. شروع شد» وست اند واچ«ا یک ساعت مچیهمه چیز ب. هرگز نخواسته بودم نویسنده باشم
شد دفترم را باز  ي اتاق و یکی دو ساعتی می از مدرسه که آمده بودم کز کرده بودم گوشه. کالس چهارم بودم یا پنجم دبستان

درسی مرا زیر نظر داشت، گمانم  ي زیادي وضع پدر که با جدیت و عالقه. جویدم کرده بودم و، به جاي نوشتن، ته مدادم را می
  »اي؟ چرا مثل خر توي گل گیر کرده«: حالت غیرعادي مرا دیده بود که گفت

 
] ...[  

  

عامالن قتل منصور دستگیر «: شد ي پدر له می ي کیهان زیر نگاه خیره تیتر درشت روزنامه. ي چشم نگاه کردم دزدیده از گوشه
: گرفت هق دم می وقفه به هق گریست و بی اي، تا صبح می همه هیبت و نفوذ، مثل بچهیادم آمد به شبی که پدر، با آن » .شدند

  ».استغفراهللا ربی و اتوب الیه«

] ...[  

  
کنم که راه  ي نوشتن همین سطرهاست که میان آن دو چیز مجزا، یعنی کتاب و ساعت، ارتباطی را کشف می تنها در لحظه

. ي نبرد رویاهاي متناقض پدر آور؛ اینکه هستی من چیزي نبوده است مگر عرصه تی دلهرهبرد مرا به درك واقعیتی دیگر؛ واقعی می
تسالیی اگر هست این است که میان آن همه چیز که گم شدند . نبردي که در آن برنده و بازنده هر دو یک نفرند؛ همان پدر

  .براي من، نوشتن یعنی همین. کنم س ایمنی میاش احسا براي ابد، آن چتر گم شده شاید همین چتري باشد که حاال زیر سایه
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 معماري سکوت 

     رضا قاسمی

  

و میتوان سکوت کرد براي آنکه چیزي . میتوان یکسره سخن گفت براي آنکه چیزي را پنهان کرد. میتوان بسیار گفت و هیچ چیزي را بیان نکرد
چخوف براي بیان  ي ردن مسائل اساسی به دست سکوت، شگرد مورد عالقهاستفاده کردن از صحبت هاي پیش پاافتاده، براي سپ. را افشا کرد

  . هرچه موثرتر رنج هاي عمیق شخصیت هایش بود

] ...[  

تشخیص این اجزاء به . به اجزاء کوچکتري قابل تقسیم است) یک گفتار ي درست مثل جمله(هر جمله . همه چیز بسته به شکل جمله است
اما اعمال برداشت نوازنده از . و مالك درستی و زیبایی این تشخیص هم چیزي جز سلیقه شخصی نیست. ردبرداشت شخصی نوازنده بستگی دا

چیزي که در مقیاسی بزرگتر دشواري کار را بازهم بیشتر میکند . اجزاء جمله جز به کمک سکوت، یا سکوت و آکسان، امکان پذیر نیست
شکیل دهنده یک پاراگراف چه تعدادش جمله اول را تشکیل میدهد، چه تعداد جمله صداهاي ت ي از مجموعه. تشخیص سروته خود جمله است

و  ،که تشخیصش باز هم به برداشت نوازنده ارتباط دارد ؟ این چیزیستو به طور کلی چه تعداد جمله در این پاراگراف قابل تشخیص است ؟دوم
  . بستگی تمام به اعمال درست سکوت هاهم اجرایش 

] ...[  

سازش : داشته باشد، در مقام تمجید از نوازندگیش، گفته میشود کافیسکوت، این همه آن چیزي است که هر نوازنده اي به آن تسلط معماري 
  . حرف میزند
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 دنیایی عزیز ینگه  مهمان

  محمد قائد

  
عنی آن چیست، فهمید پدر او زمانی هر گذاشته و م” هاریـو“پزشک درمانگاهی در شیراز وقتی از مادر کودك پرسید چرا نام فرزندش را 

    .شان گذاشت بچه  آمد روي شنید و چون از آن خوشش می صبح این لفظ را از مردي خارجی می
در    .کرده با همکارانش خوش و بش می) حالتان چطور است؟(” هاو آر یو؟“مرد آمریکایی، مهندس نفت یا گاز، بنا به عادت با جملۀ   

کردن، کارگر ِ تحت امر مرد  داند، تا چه رسد به پیشدستی در سالم دادن سالم دیگران را ضروري نمی مهم جواب فرهنگ ایران که فرد ِ
  . شد که خاطرة خوش کارکردن با او را در نام فرزند خویش تـداوم بخشید” هاریـو“فرنگی چنان شیفتۀ لبخند و فروتنی و صفاي مستر 

  
] ...[  

  
یعنی خیاالت (دهیم بیشتر دنبال حقیقت  اند و ما ترجیح می همین اندازه افسانه و واقعیت مخلوط شده در بسیاري موضوعهاي مهم به

در   .آهن ایران با عوارض قند و چاي کشیده شده خودکفایی گفتند راه بعدها به منظور تقویت روحیۀ   .برویم تا واقعیت مستند) خودمان
اي احداث شد که براي  ندسان آلمانی در زمان رایش سوم درست کردند، دقیقاً طبق نقشهآهن را گرچه مه هرحال، مهم این است که راه

اما سران هیئت مهاجران این بار ترجیح  . بود، نه از استانبول به دهلی که منطق اقتصادي داشت  لشکرکشی ارتش بریتانیا به مرز شوروي
در این   .و ایران بار دیگر اشغال شد. پر زور بود و صندوقهاي طال در کار نبود فهمند زیرا سنبه بسیار بینند و نمی دادند وانمود کنند نمی

  .باره نیز کاري از کسی ساخته نبود
  

] ...[  

فهمم این است که  آنچه از جراید و نشریات ایران می“: از آلمان به شیخ ابراهیم زنجانی نوشت  اي زاده در نامه حسن تقی1297در سال 
آن  1358برخی از کسانی که در سال    ”.اند و تاریخ ده سال اخیر تجربۀ الزمه یاد نداده ۀ سیاسی هیچ پیش نرفتههموطنان ما در تجرب

زاده با خوشخیالی   مانند تقی  اي اگر موجود سیاسی بالفطره  .نه سیاسی بودند و نه سیاسی شدند نوشتند، مانند این نگارنده،  را می مطالب
پیشین تکرار نشود، به غیرسیاسیونی که پس از سه ماه و   است تا کار این مملکت انتظام یابد و خطاهاي  کافیکرد ده سال تجربه  فکر می

  .کنند حـَرَجی نیست تابی می شش ماه و ده سال و صد سال بی
  
  
  
  
  
  
  



391 
 

                                                                                                                                                                                                    
 جنسی آزادي و فاشیسم، هوموفوبیا،

 کالنتري عبدي با پرنیان حمید گفتگوي

 

 در جنسی آزادي جنبش سرکوب تاریخی بررسی با اید کوشیده» ... نداریم همجنسگرا کشورمان در ما« عنوان با تان مقاله در ـ پرنیان حمید
 و ذهنیت« نویسید می جا همان در. برسید فاشیسم چیستی واکاوي به  ــ شد فاشیستی حکومت براي گاهی پرورش که ــ وایمار جمهوري

 »مـُد« ناموس، خانواده، مادر، زن، نقش به معطوف که کرد مشاهده توان می اي جنسی اخالقیات عنو آن در وجه بهترین به را فاشیستی ي روحیه
 خود، مخالفان ي وحشیانه سرکوب کنار در فاشیستی، حکومت یک چرا. ».باشد مردانه قدرتِ  کاهش و خواهی همجنس ،)آرایش و ها پوشش(

 حاکمان وحشت موجب که هست جنسیتی و جنسی قالب-نا و غالب-نا هاي ایده در چیزي چه زند؟ می جامعه جنسیِ شدید کنترلِ به دست
 شود؟ می فاشیست

] ...[  
  

 ،»استشهاد« ،»دشمن« ،»معظم رهبر« ،»مقدس نظام« ،»فحشا« ،»ارشاد« ،»ایثار« ،»بسیج« چون مفاهیمی بپرسیم خودمان از همیشه باید ما
 می بازتولید را قدرت روابط کدام. دارند کارکردي چه حقیقتاً جامعه یک سیاسی فرهنگ در اینها نظایر و »مستضعفان« ،»صحنه در همیشه«

 سی این در ما که همانطور ترکیب، این. سیاست هم است دین هم اسالم پرورانند؟ می جامعه در را هایی »سوژه« یا ها ذهنیت جور چه کنند؟
  .دارد جا یک را دارند همه خوبان آنچه ایم، بوده شاهدش سال

] ...[  
  

 که اند بوده وشیرینی تلخ هاي تجربه همه ها این. است داشته قرابت جنسی انقالب با جامعه، رهایی و انقالب مفهوم همیشه چپ رادیکالیسم در
 آگاهی تسم به کنید گذر باید اجتماعی نهاد از که است اي مرحله این. است بوده محدود پراتیک و تئوري دادن پیوند در شان موفقیت ي درجه

 با بخشنامه، با را چیزها این. بکشد درازا به ها نسل شاید بلکه سالها تنها نه تغییرشان که چیزهایی. اجتماع روان و ها ارزش سمت به اجتماعی،
 تجویز آنرا روشنفکران یا سیاسی نیروهاي که نیست چیزي. نیست هم »کشور از خارج اپوزیسیون« کار, کرد عوض شود نمی دولتی، »پالیسی«

 و نشست معاشرتها، اثر در کند، رسوب تدریج به انسانها زیستی ي تجربه در باید تحوالت این. بیفتد جا تحوالت بعد و بپیچند نسخه و کنند
 شعر، راه از سینما، رمان، هنر، راه از فرهنگی، تولیدات راه از زمان؛ طی و مرور به ها، فداکاري و ها عاشقی ها، دوستی چندفرهنگی، برخاستهاي

 نهادینه و فورمال حقوق از باید ما بشود، اجتماعی آگاهی به تبدیل تدریج به چیزها این که زمان آن تا. قهرمان ساقی دگرباش شعرهاي مثالً
 .نیست کمی دستاورد دگرباشان براي هم همین. کنیم دفاع آنها کردن
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 زنان ي برهنه پاهاي سینما؛ در فیتیشیزم ي درباره

  )افغانستانی(لی کریمیمحمد ع

  

 زنان ي برهنه پاهاي به اش شریرانه شیفتگی خاطر به فلم قهرمان) 1977 تروفو، فرانسوا( »داشت دوست را زنان که مردي« فرانسوي فلم در
 جفت یک به آمیزش جنون دلبستگی خاطر به که است) 1964بونویل، لوییس( »مستخدمه یک خاطرات« فلم پیرمرد او، از بدتر. میدهد جان
 جریان فلم دو این در آنچه. یافت دیگري معناي فروید روانکاوي در اصطالح این اما است، مارکس میراث فتیشیزم. میرد می زنانه چرمی بوت
 .است فتیشیزم از فرویدي – مارکسی قرائت یک دارد،

] ...[  
  

 سکس به عشق آن در که قرنی. »بیستم قرن در مرد و زن بطروا از است سندي«:میگوید ویراستارش که کتابی نویسد می را کتابش برتراند
 شب یک. است نکرده رها را برتراند هنوز مرموز ي وسوسه آن نیز کتاب نوشتن از پس. ثمر بی استمناي یک به سکس و است، یافته تقلیل

 و برمیدارد خیز خیابان سوي آن به وار دیوانه است، رفتن درحال چابکی و زیبا پاهاي با جاده سوي آن از که بیند می را زنی خیابان در زمانیکه
 خود حتا روز چند تا نباید میدهد دستور داکتر است، شده بستري که یی شفاخانه در اما میرد، نمی او. میکند برخورد موتر یک با که میشود همان

 است، دهلیز از گذشتن حال در که افتد می نرس یک ي برهنه و باریک ساقهاي به مرد سرگردان چشم بعد، دقایقی همانکه اما. بدهد تکان را
 قبرستان سوي به را او تابوت دیگر ي صحنه در و پاشد می هم از طبی وسایل و بانداژ و سیروم تمام و میکند حرکت تخت روي از وار دیوانه

 توازن آن به و ساخته دایروي را زمین که ستا پرگاري ي شاخه دو همچون زنان پاهاي«: است این نوشت او که کتابی ي جمله اولین. برند می
  .»است بخشیده هماهنگی و

] ...[  
 

 سینماي. باشد میتواند انسانی هر ي قصه که بگوید هایی قصه و بردارد انسانی ي شده سرکوب امیال از پرده که داشت را جرئت این بونویل
 است، پاریس خیابانهاي از واقعی هاي قصه تروفو هاي قصه که همانطور ،انسانهاست ي شریفانه و شریرانه هاي میل و ها رنج سینماي بونویل

 .میکشند آدم خطرشان بی و برهنه ساقهاي با که زنانی و »دارند دوست را زنان« که مردانی با خیابانهایی بیست، قرن خیابانهاي
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 تجاوز یک مرد معلول به یک زن شرور

  سعید آکسته

 

احساس انزجاري که از یک زن شرور به ما دست میدهد آیا با عمل تجاوز به او خنثی !.ویري در ذهن تداعی می کنهخواندن این عنوان چه تص
فی الواقع با بررسی وا کاوانه ي یک ! . می شود و آیا احساس ترحمی که از یک مرد معلول به ما دست میدهد با عمل تجاوز او خنثی میشود؟

 .شاید توانست موضوع را روشن تر کرد  شرارت ترحم و انزجار در مقابل تجاوز و

] ...[  
  

ایده آل فیمنیستی تجاوز عملی نسبی باشد یعنی وقتی مرد مهاجم است مرد متجاوز و وقتی زن مهاجم است زن  جامعهشاید در یک 
 :وقتی عنوان متن اینگونه بیان شودمتجاوز، اگر اینگونه دیدگاهی رو معیار قرار دهیم شاید ترحم و انزجار نیز معنایی برابر بگیرند، و 

  !تجاوز یک معلول به یک شرور، همه از خود میپرسند کدام مرد بوده کدام زن؟
  
] ...[  
  

جا  هرگاه درك کردیم مرد معلول قواي پایین تر از زن شرور دارد و تجاوزش را به زن هضم نکردیم شاید بتوانیم این حقیقت را براي آن دو نیز
می تواند در شرایط جسمی پایینتر ولی قواي روحی باالتر که از القاي افکار عموم ارجاع میگیرد نه تنها مورد تجاوز نباشد که  یبیندازیم که زن

،کما اینکه این روز ها تجاوز تن به تن نمیبینیم و متجاوزین چند نفري  متجاوز باشد و به اینگونه تیتر ها بخندیم و با بهت بهشان نگاه نیندازیم
   . م به این کار میکنن که این خود دلیلی بر این ناتوانیى بالقوه ي اوستاقدا
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»بر فراز تقابل هاي دوگانه در اندیشه ژاك دریدا» رد  

 

 مهدي خبازي کناري

 

دوگانه را کانون نقد عمده ي دریدا بر اندیشه ي غربی به طور عام و بر رویکرد ساختارگرایی به طور خاص این است که از یک طرف مفاهیم 
در این جهت این مقاله دو هدف اصلی را . تحلیل هاي خود قرار می دهند و از طرف دیگر یکی از این طرف ها را بر دیگري استیال می بخشند

مفهوم  -2. به پیش از این دو مفاهیم دوگانه عزیمت کند» رد«دریدا بر آن است بسان یک پدیده شناس با طرح مفهوم  - 1: دنبال می کند 
»ریشه در مفهوم » ردKhora  ، لویناس و ابزار و پدیده ي هایدگر دارد» چهره«هوسرل ، بازي سوسور ، » همزمان –امر پیش «افالطون . 

] ...[  
  

ما باز با با اینکه هوسرل تالش کرد نگاه خطی به زمان را با بعدي عمودي همراه سازد و به تبع آن زمان را به مثابه یک شبکه توصیف کند ، ا
بنابراین ما همچنان با گونه اي زمان . این حال این رویکرد هنوز ریشه در متافیزیک حضور دارد و چه بسا به ان عمق بیشتري نیز بخشیده است

و حتی  این زمان منطوي در متافیزیک حضور ، به زمان حال زنده اي تقلیل داده می شود که زمان هاي گذشته ، آینده. متداومی روبرو هستیم
  . دریدا بر ان است که با ارائه مفهوم رد ، متافیزیک حضور منطوي در پدیدارشناسی را به چالش بکشد. زمان حال ، به واسطه آن قوام می یابد

] ...[  
  

م دوگانه نظیر ساختارزدایی بر آن نیست که صرفن از طرف هاي به انقیاد در آمده مفاهیم دوگانه اعاده حیثیت کند چرا که هر دو طرف مفاهی
وضعی است که در آن هر دو » رد«از نظر دریدا . از امکان هاي نهفته سیالی برخوردار هستند... مدلول / حضور ، دال / گفتار ، غیاب / نوشتار 

 "» رد«. استتنها از این جهت ) خاستگاه در گیومه(  "خاستگاه"به مثابه  »رد«توصیف . طرف مفاهیم دوگانه در ساحت امکان قرار دارند
چرا که خود . زمانی یا مکانی لحاظ کرد "خاستگاه"را نبایستی به مثابه  "خاستگاه"اما این . زبان است "خاستگاه"جهان و به تبع ان  "خاستگاه

و تحقق هستی تنها به معناي ساختار و شرط صوري تکوین » رد«بودن  "خاستگاه". تکوین پیدا می کند» رد«زمانیت زمان و مکانیت مکان در 
  . همواره بر فراز ایستاده است» رد«این گونه . است» رد«، اشیا و مفاهیم و زبانی بودن 
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 در قرون وسطاي متقدم) esse(وجود 

  

  محمد ایلخانی

  

ر می رفت و می درواقع موجود ، صورت و جوهر غالبن به یک معنا به کا. همواره صورت بود» آنچه واقعن هست«در فلسفه یونان ، موجود یا 
با اینکه در مورد وجود بحث  -قرون پنجم تا دوازده میالدي –متفکران قرون وسطی متقدم . توان نزد یونانیان از مابعدالطبیع صورت نام برد

وضوع فلسفه قرار اینان نیز همانند یونانیان وجود را م. کردند، ولی طریق یونانیان را در پیش گرفتند و وجود را با صورت و جوهر همراه کردند
. ن بودندادند و در واقع متکلمانی بودند که دغدغه اصلی اشان خداشناسی و تبیین مبانی و آموزه هاي ایمانی و تطبیق آنها با مبانی فلسفه یونا

رجمه آثار ابن سینا و دور شدن از طریق یونانی هستی شناسی در غرب ، باید منتظر ت» ماهیت«و تمایز آن از » وجود«براي بحث جامع در مورد 
  .به زبان التینی در قرن دوازدهم میالدي شد

] ...[  
  

با اینکه اکاردوس از جوهر فردي و جوهر کلی سخن می گوید ، اما تقسیم بندي مابعد الطبیعی جوهر براي او جوهر متعالی و جوهر مخلوق  
اولین جوهر ، الهی ، غیر مخلوق ، سرمدي بالذات ، غیر . ل انداست و مخلوقات جوهر ساف)  substantia divina(خدامند جوهر الهی . است

بدین ترتیب این دو جوهر در دو وجه وجودي . دومین جوهر ، مخلوق و داراي وجه وجودي زمانمند است . متغیر و داراي وجه وجودي عقلی است
  . متفاوت هستند

] ...[  
  

به عنوان موضوع فلفه » وجود«ه کتاب شفاي ابن سینا در قرن دوازدهم میالدي ، پس از ترجمه متون فلسفی از زبان عربی و بخصوص با ترجم
مطرح گردید و غربیان با پذیرش تمایز بین وجود و ماهیت ، به مسائل مربوط به وجودشناسی توجه بیشتري نمودند و تعریف صوري از وجود ، 

جود به نظریه پردازي پرداختند ، می توان توماس آکوئینی در قرن سیزدهم از برجسته ترین متفکرانی که در باب و. جاي خود را به ماهیت داد
  . هر دو به شدت تحت تاثیر ابن سینا بودند. میالدي ، و یوهانس دنزاسکوترس در ابتداي قرن چهاردهم میالدي را نام برد
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 نقد و نظري بر لیبرال دموکراسی 

 

 یاسر عزیزي 

 
 

توان بدان پرداخت و با نقد و جرح آن به تکمیل  ایست که باز هم می این نگاشته شد و بی تردید باب گشودهنوشتار پیش روي چند سال پیش از 
آن که  "لیبرالی"مختصر حاضر بیش از هر چیز تلنگري است به مدعیان دموکراسی و آزادي در هیئت . ي نظري آن همت گماشت و توسعه

  .هاي دیگر صورت پذیرد پرداخت ي مهمی سعی خواهد شد زین پس نیز در چنین حوزه
  

] ...[  
  
  

به قدرت اجتماعی در سطور قبل دیده شد، لیبرال ها همیشه از خطر گسترش تاثیر دموکراسی بر حوزه هاي  "دو توکویل"همچنان که در نگاه 
  .پردازند ب "ایمن سازي ِ دموکراسی"خصوصی ترسیده اند و بر این اساس به دنبال آن بوده اند تا به زعم خویش به 

ي لیبرالیست ها که نه  به سوي دموکراسی نیز اگرچه برخالف قاطبه "میل"آمد، چرخش امثال وي و  "بنثام"چنان که در بحث در مورد آراء 
هادها تنها وقعی به برابري نمی نهند، که حتی برابري را مخل آزادي فردي می دانند، براي تلطیف این وجه لیبرالیسم، پاره اي ادعاها و پیشن
وضع براي گنجاندن فصول و اصولی از برابري در لیبرالیسم مطرح کردند، اما نهایت امر دموکراسی را با تفسیري لیبرالی و فردگرایانه نه از م

برابري در توزیع قدرت اجتماعی که بعنوان چارچوبی در محافظت از آزادي هاي فردي بویژه در حوزه هاي مالکیت خصوصی و اقتصاد مطرح 
  .رده اندک
  

] ...[  
  
  

اش، چه لیبرالها فاش بگویند و  لیبرالیسمی که در لباس نئولیبرالی. هاست این جمالت تنها بخش کوچکی از گشادي اشتهاي انحصار نزد لیبرال
که اشتهایش را پس اندیشه اي . ست "ایاالت متحده آمریکا"چه درونیات و تعلقات قلبی خود را در بیان این واقعیت کتمان کنند، نماد اصیلش 

اجتماعی و حتی  –ي مفاهیم و آموزه هاي سیاسی  از عریان نمودن وسعتش در انحصار سرمایه و گسترش خصلت هاي ناشی از آن، به عرصه
بخشی از  تر همیشه و هر زمان هایی، تا زمان نیل به الگویی انسانی ي چنین نظرگاه دموکراسی بر پایه  نقد لیبرال. فلسفی نیز باز نموده است

  .وهاي مترقی خواهد ماند خواهانه و دموکراتیک نیر ي آزادي مبارزه

 

 

  
  
  



397 
 

                                                                                                                                                                                                    
  

 زنان کارگر روزمزد، فراتر از استثمار

  محمد غزنویان

 
یک زن کارگر عالوه بر آن که مانند یک مرد کارگر توسط سرمایه دار استثمار می شود، به واسطه : اینگونه تعریف می شود که» ستم مضاعف«
البته در شرایط کنونی می توان این سطح از ستم و استثمار را به زنان معلم، پرستار، و یا . نیز مورد ستم و استثمار قرار می گیرد» ودنشزن ب«

. در باره مقوله پر اهمیت ستم مضاعف زنان، مقاالت و کتب قابل توجهی نگاشته شده است. بطور کلی زنان شاغل طبقه متوسط نیز تعمیم داد
این حجم گسترده از اسناد و مدارك اما باعث نمی شود . ن گزارشهاي پر شماري از این شکل آزمندانه و تهاجمی استثمار، در دست استهمچنی

 .تا سهل انگارانه از کنار مسئله اي چنین پر اهمیت بگذریم

] ...[ 
  

 :نتایج مشاهدات

در قسمت بسته بندي کارخانه فعالیت دارند که به گفته مشاهده گر، آلوده  اغلب این زنها.زن کارگر در کارخانه مشغول کارند  50حدود  1٫ -
 .ترین قسمت کارخانه است

 .این زنها از داشتن هرگونه وسایل ایمنی اعم از کفش، دستکش؛ و ماسک محرومند 2٫ -
 .به آنها ناهار تعلق نمی گیرد، در نتیجه، ناهار روزانه خود را همراه می آورند 3٫ -
 .ق آنها چه به صورت روز مزد و چه حقوق بگیري، معموال از شصت هزار تومان در ماه فراتر نمی رودحقو 4٫ -
 .استفاده از سرویس ایاب و ذهاب کارخانه مشمول آنها نمی گردد 5٫ -
 .هستند» سرپرست خانوار«بخش عمده اي از این زنان  6٫ -
 .نگاه جنسی همکاران مرد 7٫ -
 !س، اجازه خواندن نماز در نمازخانه را ندارندبه دلیل آلودگی لبا 8٫ -

] ...[  

. می شود براي شان نسخه هاي حقوقی و فلسفی هم پیچید. می شود زندگی این زنان را در هزاران صفحه نوشت و در دهها کتاب تحلیل کرد
این مسائل و مشکالت زنان کارگر، سنت  شما به تمام. اما هیچ یک از این تمهیدات، از صعوبت و خشونت زندگی روزمره آنها کم نمی کند

و نه (اگر نگرش ما بر اساس تعمیم روش شناخت . تبعیض آمیز حقوقی ایران را نیز بیفزائید تا ببینید با چه مغاك دهشتناکی مواجه خواهید شد
ون و شقوق متعددي است که باعث می باشد آنگاه درخواهیم یافت استثمار زنان در فرهنگی چون فرهنگ ما داراي شئ) تعمیم دوره هاي تاریخی

اختالط موحش سنت مردساالر با سرمایه داري . شود کار کردن آنها در اوج بی پناهی و بی حقوقی را باالترین سطح استثمار و ستم بدانیم
ن جماعات انسانی تجربه کرده مردساالر براي زنان کارگر در جهان سوم باالترین و وحشیانه ترین سطح استثماري را رقم زده است که تا به کنو

 .اند

» سیزیف«این نوشتار، نه در پی ارائه راه حل، بلکه غرضش توصیفی دوباره از وضعیتی دیرپا است که چونان حکمی خدایگانی، زنان کارگر را به 
  .هزاره سوم تبدیل کرده است
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  یمین روزگردس

 

آن داشت مطلب پیش رو را به نگارش درآورم، خواندن بخشی از خاطراتی ست که سارا شورد چندي پیش در روزنامه  موضوعی که من را بر
توسط ) 2009جوالي   31( 1388مرداد ماه  8سارا شورد یکی از سه خبرنگار و کوهنورد آمریکایی ست که در . آمریکایی نیویورك تایمز نوشت

  .یران، در مناطق مرزي غرب ایران دستگیر شده بودندنیروهاي امنیتی تحت اختیار دولت ا

] ...[ 

 را در بر می گیرد، ) مثالً یک شبانه روز(ي زمانی اندکی ها درجه اختالف دمایی در بازه این وضعیت که گاهاً ده: تغییر دادن دماي سلول
  .دفاعی فرد را مختل می نماید-سیستم حسی 

 مر که به منظور یکنواختی شب و روز اعمال می شود، بعد از مدت کوتاهی زندانی را به شدت این ا: نور کم و یا بسیار زیاد در سلول
در مواردي دیده شده که زندانی براي استراحت به اجبار به همان چشمند ناخوشایند خود در سلول پناه می برد تا بتواند، . کند کالفه می

  .براي مدتی از گزند نوري خسته کننده در امان باشد
 اي بی حرکت وادار به ایستادن می شود،  این حالت که فرد براي مدتی طوالنی در نقطه: جبور کردن زندانی براي اینکه بایستدم

  .کنند اي توامان عمل می در این روش فشار فیزیکی و روانی به گونه. خستگی مفرط فیزیکی ایجاد می کند
 از دستبند و پابند براي زندانیان جدا از اینکه جنبه ي تحقیرآمیز دارد، حس  استفاده: استفاده از دستبند و پابند در شرایط مختلف

هاي نایلونی بر دست همراه  در برخی موارد دیده شده که استفاده از دستبند با کشیدن دستکش. ي فرد را دچار اختالل می کند المسه
  .شان مختل شود گیرد تا حس المسه قرار می هایی مقوایی ها بازوها و دستان زندانیان در لوله است و یا اینکه مدت

 ترس از سگ و    مثل(هاي روانی خود از آن می هراسد گاهاً از آنچه شخص بازداشتی بنا به ویژگی: ایجاد وحشت و ارعاب مضاعف
  .گیرند براي ایجاد استرس بهره می) صداي آن

 گر  تواند براي زندانی تداعی ه و ناله همراه است و میپخش صداهایی گنگ و نامهفوم که بعضاً با گری: پخش اصوات گنگ و مبهم
این روش منجر به ایجاد توهم در ذهن . چون پدر، مادر، همسر و یا رفیقانش در زندان باشد شرایط نامساعد و یا حضور نزدیکانی هم

 .شود انسان می

 

 ] ...[ 
 

تواند مصادیق متعددي را هم در بر بگیرد، به علت ابهام  گذار، میاین نوع از قوانین به علت عدم شفافیت، در عین اینکه به ادعاي قانون
این مسئله عمالً دست اشخاصی منجمله قضات که توانایی . کند اي از شهروندان سلب می امکان استناد و دفاع را تا سطح قابل مالحظه

. کند تم امنیتی براي تضییع حقوق شهروندان را فراهم میي سیس ي سوءاستفاده تفسیر قانون از منظر علم حقوق را دارند، باز گذاشته و زمینه
فیت البته بایستی اشاره داشت که این انتقاد بدان معنا نیست که قوانین بایستی تمامی جزئیات را احصاء کند؛ اما النهایه، بدیهی ست که شفا

  .نمایند انون را نیز تسهیل میهرچه بیشتر، خصوصاً در موارد اهم، همان طور که اشاره شد امکان دفاع در برابر ق
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